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Bestyrelsens beretning 2021 

 

Det er DN’s formål at kæmpe for en rig natur og et sundt og rent miljø – også i fremtiden. 

Foreningen har på landsplan ca. 132.000 medlemmer, hvoraf 1501 medlemmer bor i Horsens Kommune. 

Medlemstallet har i de seneste år været stigende fra 1413 medlemmer i 2019, så der er kommet 92 flere 

medlemmer. Vi håber på, at det er et tegn på, at bestyrelsen har gjort et godt stykke arbejde i de forskellige 

sager, der har været fremme i 2020 og 2021.  

Vi er glade for, at I støtter.  

Både 2020 og 2021 har været præget af udfordringer i bestyrelsens arbejde. Coronavirusset har begrænset 

vores mødeaktivitet og helt lukket for de planlagte ture. Det er lykkedes os at gennemføre nogle møder 

som skriftlige møder gennem mails. Vi har også udfordret vores IT-kundskaber og afholdt videomøder.  

 

Ture 

Med hensyn til turene så fik nedlukningen i 2020 den betydning, at vi var nødt til at aflyse mange ture. Det 

lykkedes at arrangere enkelte ture i efteråret 2020. De er: Affaldsindsamlingen, en sommerfugletur til 

Klostermølle og en fugletur til Bjerre Engsø. Heldigvis ser vi lysere på fremtiden og håber på, at når 

forårssolen kommer frem i 2022, så begynder vi igen at kunne møde jer ude i naturen. 

 

De store sager 

Selv om bestyrelsen har været begrænset i mødeaktiviteten, så har vi arbejdet med flere store sager fra 

Horsens Kommune. Flere af dem er havnet på forsiden af Horsens Folkeblad.  

Det er blandt andet vejen gennem Klokkedal. Her har vi givet høringssvar og klaget over kommuneplan-

tillægget og lokalplansforslaget. Vi fandt, at planerne ikke var ordentligt gennemarbejdet med hensyn til 

registrering af vandsalamander og flagermus. Vi venter på, at Planklagenævnet træffer afgørelse i denne 

sag. 

Vi har sendt høringssvar til vejen over Kørup Enge /Bygholm Ådal. Vi synes, at broen vil være et 

forstyrrende element i området mht. påvirkning af landskabet og støj i området. Hvis der skal laves en bro, 

så foreslår vi, at den kommer så tæt på motorvejen som muligt for at begrænse støjen og forstyrrelsen af 

landskabet.  

Region Midtjylland har godkendt en ny råstofplan. Der graves lystigt i grusgrave i Horsens Kommune. 

Umiddelbart ser det ud til, at en ny etableres ved Nim. En anden stor grusgrav er Addit Syd ved Sdr. 

Vissing. Her har et firma fundet store mængder kvartssand, der blandt andet bruges i fugesand og 

glasproduktion, og de vil gerne have lov til at fjerne 24 ha natur.  

Det er et spændende område, for det er meget bakket istidslandskab, og på grund af skrænterne har det 

fået lov til at stå forholdsvis uberørt. Så her findes der flere sjældne arter blandt andre vandsalamander og 
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flere sjældne flagermus. Her har vi indsendt et høringssvar og en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Vi venter på, at nævnet træffer afgørelse i denne sag. 

Ved Hammersholm nord for Nørrestrand har vi klaget over en lokalplan, der gør det muligt at bygge 

bygninger til offentlige og foreningsformål syd for Nordre Strandvej. For øjeblikket er det planen, at der skal 

bygges en spejderhytte. Vi har ikke noget mod spejderne og de aktiviteter, de laver, men placeringen syd 

for Nordre Strandvej vil betyde et øget pres på naturen op til det område, der er naturreservat. Vi venter 

på, at Planklagenævnet træffer afgørelse i denne sag. 

Byudviklingen nord for Nørrestrand sker meget hurtigt, så DN Horsens holder øje med området. Vi har 

arbejdet på et forslag om at frede hele området mellem Egebjergvej, syd for Nordre Strandvej, Haldrup og 

Horsens Fjord. Sagen er sendt til foreningens hovedbestyrelse, der i december træffer beslutning om, hvilke 

fredninger der skal gennemføres.    

 

Alt dette kunne ikke klares uden samarbejde 

Til sagen om grusgraven ved Sdr. Vissing har vi leveret to natureksperter, der har lyttet efter flagermus og 

set efter fugle og insekter. Det store baggrundsarbejde med at beskrive området og de specielle 

landskabelige karakterer er foretaget af gruppen Sdr. Vissing Bjerge. Vi er taknemmelige for, at de har delt 

deres lokalkendskab med os. 

 

Ved Nørrestrand har vi haft samtaler med begge parter i sagen 

Vi har samarbejdet med gruppen Bevarelse af naturen omkring Nørrestrand ved Horsens, for DN Horsens 

ønsker, at der skal være et skærmende område mellem vejen og naturreservatet ved Nørrestrand. Vi har 

leveret generelle oplysninger som kortmateriale, og tre aktive natureksperter har leveret naturobser-

vationer fra området. Meget af baggrundsmaterialet er indsamlet af den meget aktive gruppe. Vi er 

taknemmelige for, at de har været så aktive og været venlige at dele deres informationer med os. 

 

DN Horsens er med i Horsens Kommunes Grønne Råd 

Her deltager vi i debatten og ture, der har til formål at sikre benyttelse og beskyttelse af arealerne i Horsens 

Kommune.  

Naturafdelingen skal også have tak for et godt samarbejde. Her er de behjælpelige med hjælp til foredrag 

og oplysninger om naturen. 

 

Vi er med i arbejdsgruppen omkring Vestbirk Kraftværk 

Det er en gruppe af mange forskellige interesser, så det er interessante diskussioner. Vi er orienteret om, at 

Naturstyrelsen og Horsens Kommune snart går i gang med et stort projekt om Gudenåens løb.  
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Affaldsindsamlingen 

Vi samarbejder med Teknisk Forvaltning omkring Affaldsindsamlingen, for de er venlige at hente det 

indsamlede affald på aftalte steder. Vi håber at kunne fortsætte dette samarbejde i foråret 2022, hvor 

Affaldsindsamlingen 2022 afholdes i uge 13 den 28. marts til den 3. april. 

 

Bestyrelsesarbejdet 

Arbejdet i en afdelingsbestyrelse er interessant og varieret lige fra at læse sager til at skrive høringssvar, at 

finde spændende natur, der skal beskyttes, og til planlægning og gennemførelse af ture. Der er rolige og 

travle perioder. Vi læser ca. 400 sager om året, og hvis vi ikke kan finde ud af en sag, så er der hjælp at 

hente i sekretariatet. Og vi kan lære om tingene på kurser, som afholdes af DN.  

I den nærmeste fremtid så kommer bestyrelsen til at arbejde med følgende områder: Ture med 

biodiversitet, miljø og affaldsindsamlingen samt arbejdet med en bedre sikring af området ved Sdr. Vissing.  

Vi har sendt et brev rundt, hvor vi skriver, at bestyrelsen har brug for nye kræfter og opfordrer 

medlemmerne til at hjælpe med arbejdet, uanset om I kun ønsker at arbejde med en enkelt sag. Vi håber 

på, at I har lyst til at hjælpe med til at beskytte naturen og præsentere naturen for nysgerrige medborgere. 

Bestyrelsen har haft et godt samarbejde i en god atmosfære i en tid, hvor det har været svært at mødes 

fysisk. 


