
Forslag til beretning 2015   
 

DNs formål: 
DN kæmper for en rig natur og et sundt og rent miljø – også i fremtiden. 

 

 

Medlemstal 
Sept. 2014: 1308 

Sept. 2015: 1489  

Der kører netop nu en medlemskampagne, som måske har givet pote, men det kan 

også være en stigende opmærksomhed på vilkårene på naturen og klimaet.   

 

Lokale sager 
Fredning Stensballe Bjerge – Status 

Netop i går forhandledes de sidste aftaler om erstatningssager. DNs forretningsudvalg 

vedtog i okt. 2010 at rejse fredningssag. Det første offentlige møde om sagen blev 

holdt i sept. 2011. Fredningsforslaget blev udarbejdet i nov. 2011 og offentliggjort i 

statstidende den 27. feb. 2012. Fredningsnævnet træffer afgørelse omfredningen og 

erstatningen den 17. nov. 2014. samlet erstatning på 2.384.144 kr. Så fredninger tager 

tid. Der er mange aftaler, der skal på plads. Men det er en stor ting, at vi nu har en 

sammenhængende fredning fra Odder til Horsens. 

 

Havbrug 

Havbrugsgruppen er meget aktiv, og vi har netop sendt forslag til DNs rep. møde om 

at få flere resurser til området, da det er en voksende industri, og regelsættet forvaltes 

flere forskellige steder. I det forslag til AP, som DN har sendt ud, ser det ud til, at 

vores ønske er efterkommet. Det skal så herefter besluttes af repræsentantskabet i 

nov. som foregår i Horsens. 

 

Private henvendelser 

Vi får ofte henvendelser fra privatpersoner, som er blevet opmærksom på ting, de 

mener, strider mod love og regler, og som de mener, vi bør reagere på. Det er godt at 

have naturens ambassadører ude i landet.  

 

Kommuneplan – byudvikling 

Der er netop vedtaget en ny kommuneplan med en stor plan for byudvikling. Den har 

vi naturligvis udtalt os til. Vi er især opmærksom på områder med særlig 

naturinteresse, f.eks. Nørrestrand. Vi er bange for at få Nørrestrand lukket inde i et 

villakvarter, så det mister sit naturpræg. 

 



Lokalplaner 

En så stor byudvikling afføder naturligt en masse nye lokalplaner. Her prøver vi på at 

få så meget grønt som muligt med i planerne, og at der er faunapassager til evt. 

nærliggende natur. 

 

Øvrig sagsbehandling – landzone, beskyttelseslinjer osv. 

Vi er høringsberettiget i alle sager der vedrører naturen. Det betyder, at vi får tilsendt  

sagerne, og at vi gennemser dem for at undersøge, om der er taget de hensyn til 

naturen, som vi synes, der skal være, og som loven kræver. 

 

Arrangementer 
Affaldsindsamling 

Fugletur til Nørrestrand 

Vildeblomsters dag ved Bygholm Enge 

Naturens dag ved Elverdammen 

Ulven kommer 

 

Samarbejde med kommunen 
Vi har et godt samarbejde med kommunen, og vi mødes af og til om forskellige 

emner og generelle sager. Vi er også i kontakt om de enkelte sager, når der er behov 

for yderligere oplysninger. 

Desuden er vi repræsenteret i forskellige råd, som kommunen har oprettet. 

Grønt Råd: Orienteres om de forskellige tiltag på området. 

Klimaråd: Orientering om politik og tiltag på området. 

Vandråd: orientering om politik og tiltag på området. 

Grønne projekter: Her er vi i samarbejde om projekter, da der så er mulighed for, at 

vi kan søge midler fra forskellige fonde. Vi arbejder f.eks. i øjeblikket med hele 

Bygholm Sø området og huset på Schyttesvej. Området er uhyre benyttet til al slags 

motion og alm. rekreative aktiviteter. 

 

DN kampagner 
Naturtjek 
I samarbejde med Århus Universitet har DN en kampagne på Tjek Naturen. 30 

udvalgte markører - planter og dyr - giver et billede af, hvordan naturen har det.  Ved 

at registrere med sin mobil, hvor man har set disse markører, får man et billede af, 

hvordan naturen i DK har det. Man kan hente en app på sin mobil. Vi har pjecer med. 

 

Giftfri Drikkevand 



DN har kørt en underskriftsinsamling på giftfri drikkevand. Det gav masser af 

reaktion. Danmark er et af de få lande, hvor vi kan drikke grundvandet. Det skal vi 

holde fast i. 

 

Frie kyster 

På samme måde har der været en enorm reaktion på regeringens tiltag om at give 

adgang til byggeri langs kysterne. Vi vil ikke have italienske tilstande.  Her har vi 

fået 123.000 underskrifter mod dette. 

 

Gensplejsling 

DN er i øjeblikket opmærksomme på problemet. 

 

 

 

Bestyrelsesarbejdet 
Vi er 9 personer i bestyrelsen og arbejder med stor delegation. Det er alle engagerede 

og arbejdsomme mennesker, men vi behøver flere hænder og hjerner. 

Naturen er under pres og vi bliver aldrig arbejdsløse. 

 

22. Okt. 2015 

Lillian Sørensen 

 

 


