
Referat fra årsmøde i Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa-afdeling 
Frivillighedscenteret, Aabenraa, 14. september 2022 kl. 19 
 

1. Valg af dirigent  
Hanne-Marie Roos blev valgt. 
 

2. Formandens beretning: 
  

Velkommen til årsmøde her i Frivillighedscenterets lokaler. Mødet er i år lagt allerede i september 
efter opfordring fra hovedkontoret, i fald der kunne frygtes aflysning senere på året på grund af en 
ny bølge af Covid-19. 

Vi har i år valgt at undvære en foredragsholder; til gengæld vil vi næste år afholde et midtvejs-
valgmøde i naturens tegn. Det vil foregå på Folkehjem, og samtlige partier i byrådet får mulighed 
for at fortælle, hvad de har gjort for naturen og klimaet siden kommunalvalget i 2021. Her vil der 
selvfølgelig være mulighed for at stille spørgsmål.  

Efter sidste årsmøde havde vi det første bestyrelsesmøde den 24. november 2021 og her 
konstituerede vi os som følger. 

Formand                Lorens Bo Juel Nielsen 

Næstformand       Aase Østergaard 

Koordinator          Liselotte Johansen  

Derudover fik alle lov til at vælge de områder, de hovedsageligt vil arbejde med.  

Vi har en flad struktur, hvor alle deltager i arbejdet med de forskellige sager.  

Efter kommunalvalget sagde vi pænt goddag til det nye byråd i Aabenraa, med forventning om, at 
der ville blive set mere positivt på samarbejdet for mere natur og et bedre klima. 

Indtil nu har kommunikationen med både byråd og forvaltning været meget positiv. 

I løbet af foråret lavede DN Aabenraa et dokument, der beskriver vores holdning til hvordan et 
solcelleanlæg i det åbne land bør anlægges. Anlæggets størrelse, indhegning, etablering af 
levende hegn, faunapassager, frijord og offentlig adgang gennem anlægget, blev beskrevet. 

Vi arbejder for tiden med flere anlæg, og der kommer mange. Der er nu udlagt ca. 15.000 hektar 
til vedvarende energi i kommunen. Vi ser positivt på planerne for vedvarende energi, og sørger 
for, at der også er plads til naturen i og omkring solcelleanlæggene. 

Dokumentet blev sendt til alle i Aabenraa byråd, forvaltningen og DNs hovedbestyrelse. 

De seneste tre solcelleanlæg har ligget næsten inden for skiven, og vi har været i kontakt med 
udvalgsformand Dorte Soll, hvor vi blev enige om ikke at klage. Der planlægges et møde med 
Dorte Soll i efteråret, hvor vi kan diskutere, hvorledes der kan laves lokalplaner, som vi alle kan 
nikke til. Vi vil helst undgå at skulle klage. 



Power-to-X blev det næste miljøområde, vi undersøgte. Her udarbejdede vi også et dokument 
med titlen: Power-to-X, en bæredygtig løsning? 

Det blev ligeledes sendt til alle i Aabenraa byråd, forvaltningen og DNs Hovedbestyrelse. 

Begge dokumenter kan læses og downloades fra vores hjemmeside: www.aabenraa.dn.dk.  

DNs overordnede strategi for 2022-2026, som beskriver, hvad der skal arbejdes med lokalt og på 
landsplan, blev vedtaget i løbet af 2021. 

Året tema er: Mere plads til naturen - her er Aase tovholder. 

Herunder er også tiltag omkring fremme af biodiversitet - her er Liselotte tovholder. 

DN har i årets løb samarbejdet med Aabenraa Kommune i forbindelse med deltagelse i 
konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Vi lovede at tage os af formidlingen til 
private, og har indgået et grønt samarbejde med Haveselskabet, Blomster Bygger Broer (et 
samarbejde hen over den dansk-tyske grænse omkring natur og biodiversitet), Fuglelund 
Naturcenter og Naturfamilier (som DN er medstifter af). 

Vi har sammen afholdt flere arrangementer – først på året på Folkehjem, hvor vi bl.a. havde besøg 
af naturformidler Vicky Knudsen og sidst på sommeren, hvor der var besøg af Signe Wenneberg. 
Begge arrangementer var godt besøgt. 

Der er i denne forbindelse oprettet en Facebook-gruppe: Grøn i Sønderborg og Aabenraa, hvor 
dialogen fortsætter. 

Vi har også haft et dialogmøde med formand og næstformand for Udvalget for bæredygtig 
udvikling og direktøren og afdelingslederen for teknik og miljø. 

Det var et godt og positivt møde, hvor vi kom ind på mange emner, dialogen fortsætter, og der er 
aftalt nyt møde i efteråret.  

DN Aabenraa og DN Sønderborg har i fællesskab skrevet et brev til alle fiskeri- og miljøordførere, 
partiledere og herunder til Rasmus Prehn,  der er minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Her 
beskrev vi problemerne med skaderne efter muslingefiskeri i de sønderjyske fjorde. 

Vores ønske er at få det stoppet, og også at få garnfiskeri sat på pause i en årrække. 

Vi fik en del positive reaktioner. 

Brevet blev også sendt til udvalgsmedlemmerne og Thei Kylling Hommeltoft, der på det tidspunkt 
sad i Folketinget som suppleant. 

Den 15. august blev vi indbudt til et møde arrangeret af Socialdemokratiet; det foregik på Kollund 
mole. I mødet deltog Theis Kylling Hommeltoft, Henning Jensen, Fabian Bastias, Rasmus Prehn 
(alle fra Socialdemokratiet) , Arne Lauritzen og Kåre Eber fra Dansk Lystfiskerforbund, Lorens Bo 
Juel Nielsen fra DN Aabenraa og borgmester Jan Rieber Jacobsen (Konservative). Der var en rigtig 
god dialog og positivitet. Vi håber, at der kan opnås et stop for muslingefiskeri i Flensborg Fjord 
som det første step. 



Theis Kylling Hommeltoft kom også med et forslag om at udlægge vores fjorde som et Unesco 
Biosfære område. Det kan give fjordene beskyttelse uden at fjerne muligheden for at drive havn 
m.v. Denne ide blev rost af borgmester Jan Rieber Jacobsen. 

Den kommende fredag er vi indbudt til et møde om mulighed for oprettelse af et Unesco Biosfære 
område i vores fjorde. Det er igen Theis, der er arrangør og denne gang gæster miljøminister Lea 
Wermelin Aabenraa. 

Det vil være fantastisk NÅR det lykkes.  

Mødet blev afsluttet med solæg. 

Efterfølgende har vi, sammen med DN Sønderborg, skrevet et læserbrev om emnet. Læserbrevet 
har været bragt i Jyske Vestkysten. 

Radikale Venstre afholdt i august et møde i Augustenborg om havmiljø, hvor der var ca. 100 
deltagere. DN var repræsenteret med fem personer – det var et godt og informativt møde. 

DN Aabenraa er i løbet af 21 også blevet indbudt til et møde med Alternativet. Her fortalte vi om 
DN – hvad vi står for, og hvordan vi arbejder. Et spændende og hyggeligt møde.  

Vi har også gæstet Arwos. Her blev vi informeret om den nye spildevandsplan. Hvis den bliver 
vedtaget og gennemført, er det et godt tiltag for vores natur og vandmiljø. Prisen bliver ca. 1 
milliard. Igen et godt møde. 

Vores klage over lokalplanen i Krusmølle blev vundet, og vi håber nu, at alle de tiltag, der er lavet 
uden tilladelse bliver fjernet. 

DN Aabenraa har fået flere positive henvendelser fra området i forbindelse med afgørelsen. Vi får 
dog stadig meldinger om ulovlig byggeaktivitet - disse bliver omgående meldt til forvaltningen. Vi 
holder øje med udviklingen i området. 

Der har ikke været de store problemer med øvrige lokalplaner i perioden. 

Sagen om jollehavnen i Loddenhøj blev vundet i 2021, men den spøger stadig, og der er søgt om 
lovliggørelse. Vi må håbe, at lokalpolitikerne holder deres løfte om, at den fjernes. Jette 
Frederiksen er tovholder. 

Vi har stadig to gamle klagesager, der ikke er afgjort, begge er lidt kuriøse. 

Den første er en klage over Naturstyrelsens beslutning om at hegne markfirben inde i et område, 
der er udlagt til hundeluftere med løse hunde. Det ville være bedre at hegne hundene inde - set 
med vores øjne. 

Den anden klage vedrører et §3 område, der ønskes brugt til erhversbyggeri. Her vil man flytte 
natur samt bjergsalamandere til et område ved Lerskov Plantage. Hvordan skal det ske ? Skal 
bjergsalamanderne læsses op i en skovl på en gummiged og fragtes til det nye sted? Det samme 
område i Bjergskov ønskes nu brugt til jordtip – denne sag undersøges nu. 

Ud over disse konkrete sager deltager vi aktivt i de landsdækkende netværk i DN-regi. 
Aase er næstformand i de lokale DN-afdelingers mødeforum Samråd Syd. 
Der er meget arbejde at gå i gang med, og det kan kun klares i fællesskab. 



Tak for et godt samarbejde – det har været et travlt år. 
 

Lorens Bo Nielsen 
 
Efterfølgende var der spørgsmål fra de fremmødte omkring solcelleparker, blandt andet om DNs 
holdning til brug af landbrugsland i solcelleparker. DN varetager naturens tarv, det vil sige, at vi 
sørger for at områderne, hvor der anlægges solcelleparker, stadig er egnede levesteder for flora 
og fauna.  
Endvidere blev der spurgt ind til en klagesag mod grusgravning i Rødekro. DN er ikke involveret i 
denne sag. 

 
 
 

3. Valg  
Lorens Bo Nielsen, Uwe Lindholdt, Jette Frederiksen og Anne Thomsen (suppleant) var på 
valg. Alle modtog genvalg, og Anne Thomsen valgtes som ordinært bestyrelsesmedlem. 
Som ny suppleant valgtes Palle Toft Nielsen. 
 

4. Forslag fra medlemmerne. 
Ingen forslag er modtaget. 
 

5. Evt. 
2. oktober 22 kl. 14-17 er alle inviteret til Bolderslev-hallen til infomøde om grøn 
omstilling. 
Det er gratis. Borgergruppen Viden om klima og grøn energi er arrangør. 
Tilmelding er ikke nødvendig. 


