
           
 
 

 

 

                                                           Fredericia, 06.11.08 

 

Årsberetning 2008 
 
Det er en stor glæde at kunne sige, at tingene er lykkedes godt for os i året, 
der er gået. Det er så meget mere bemærkelsesværdigt, som vi også kunne sige 
det samme sidste år. Dette til trods for, at vi har haft ambitiøse mål. 
 
 
1. Kemiragrunden/Carolinebyen – vi vil kunne se det blå Lillebælt 
 

 
Udsigt fra Prinsessegade for et år siden – halvtaget på kajen er væk nu. Sådanne 

kig kan vi få fra alle de nord-sydgående gader. Helt enestående for en dansk by. 

 

Som alle ved, har der hen over sommeren raset en voldsom læserbrevsfejde – med 

mange injurier og kun ganske få facts.  

 

Vi er tilhængere af transport med skib og bane frem for transport med lastbil. Så vi 

er kede af, at en ny by tilsyneladende er uforenelig med et arbejdende skibsværft.  

 

Vi anser det som sikkert, at en ny by i løbet af en årrække vil vokse frem på Kemi-

ragrunden, og vi ønsker en by, som bygger på Fredericias historie og kultur, og 

som forener os med den omkringliggende natur, som vi i så mange år har været 

lukket ude fra. Vores vigtigste ønsker er: 

 

• De nord-sydgående gader skal føres igennem – vi vil kunne se den grønne 

vold mod nord og det blå Lillebælt mod syd! Vi, der bor og færdes i den 

gamle by, vil simpelthen ikke finde os i at blive lukket ude fra Lillebælt 

igen! 
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Det er også en betingelse for, at den nye og den gamle by bliver integreret. 

Vi skal ikke have en enklave - en by i byen, der er sig selv nok. Byen i 

Malmø, som mange af vores politikere synes godt om, lukker af mod om-

verdenen. Der er sikkert gode detaljer, vi kan lære af, men at bruge dens 

byplan ville være helt forfejlet. 

 

• Ingen højhuse – denne dille skal ikke vinde indpas her på bekostning af vo-

res historiske traditioner. Højst 4 etager. 

 

• Vi ønsker grønne områder i byen – forslag: mindst 20% af arealet. 

 

Den nye by vil reducere behovet for at inddrage yderlige områder i det åbne land 

til boligformål. Det ser vi som en meget positiv følge. 

 

 

2. Ro-ro havnen – 15 uforglemmelige minutter! 
 

 
 
Sidste år fortalte jeg om sommerens møder med borgmesteren. Hele efteråret var 

der en meget lang pause, hvor vi gik og spekulerede på, hvad de mon tog sig til på 

rådhuset. I alle tilfælde følte vi os sikre på at vinde i sidste ende, men vi regnede 

med, at der ville gå 3 år med klagesager, ekspropriationssager etc. 

 

Den 19.12.07 vil jeg aldrig glemme. Borgmesteren havde tilkaldt Sanddal Grund-

ejerforening, sejlklubberne (som ikke mødte op) og DN til møde kl. 8.00. Mens 

kaffen blev skænket var der vel lidt small talk, men så sagde borgmesteren noget i 

retning af: ”Ja, lystbådehavnen bliver, hvor den er!” Og ca. 8.15 stod vi så nede på 

gaden igen – og jeg måtte næsten knibe mig i armen – ”drømmer jeg, eller er jeg 

vågen!”  

 

 

3. Alt for mange svin! 
 
Der hersker ikke meget tvivl hos eksperterne om, at landbruget er en af de vigtigste 

kilder til forurening af vores miljø. Det drejer sig dels om amoniakfordampning, 
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CO2, metan og lattergas og om udsivning og nedsivning af næringsstoffer og pe-

sticider fra markerne.  

 

Men samtidig har vi brug for pleje af enge og overdrev, og her er landmændene 

nøglepersoner og de vigtigste samarbejdspartnere. Denne dobbeltstilling kan af og 

til gøre samarbejdet vanskeligt. 

  

 
 

Vores kritik er ikke rettet mod den enkelte landmand, som ønsker flere svin for at 

gøre sin bedrift rentabel. Men alene mod lovgiverne, som ikke har forstået at fast-

lægge vilkårene med større hensyntagen til naturen.  

 

Som regeringens politik på området er skruet sammen, og som reglerne for hus-

dyrhold administreres, synes det meget svært at få stoppet svineavlernes investe-

ringer i større svinebrug og dermed øget belastning af vores miljø. Der er også i 

vores kommune givet tilladelser til mange flere svin. 

 

Vandmiljøplaner og landsbyers spildevand pumpet til centralrense-anlæget har 

bedret vandløbene. Men den stærkt øgede gyllebelastning kan forværre miljøet 

igen inden Vandrammedirektivets handle-planer gennemføres tidligst i 2015. 

  

Der er visse stramninger på vej. Flere marker bliver erklæret naturfølsomme. Det 

betyder, at der må køres mindre gylle ud. Men desværre ligger der ingen af de nye 

områder i vores kommune. 

  

Midt i lemfældigheden er det glædeligt at kunne fortælle, at vi i det seneste års tid 

har fået formeret en lille arbejdsgruppe med landbruget som hovedområde. Delta-

gerne arbejder først og fremmest med at kontrollere, at de marker gyllen skal hæl-

des ud på er valgt ansvarligt. Der må ikke være sjældne planter, og der må ikke 

være en stor risiko for, at gyllen flyder ud i vandløb. 

 

Gruppens indsats har allerede betydet, at flere marker er blevet opgivet som områ-

der til gylleudbringning. Vi har nu investeret i en GPS-navigator for bedre at kunne 

stedfæste markerne (betalt af den præmie, vi fik af Dogme 2000 samarbejdet for 

vores forslag om Himmerigshuse). 
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Vi ville ønske, at kommunen vil spille en aktiv rolle i bestræbelserne på at få uska-

deliggjort gyllen – f.eks. ved at bruge den til at producere biogas i et samarbejde 

mellem de største svineavlere.  

 

Kommunen har i sin natur- og miljøpolitik skrevet, at det kan komme på tale at 

stille skærpede krav til udbringningen af gylle på følsomme arealer. Men vi har 

indtil nu kun set nogle ord på papir! De lyder sådan: 

 

”Desuden kan det ske ved, at der på sårbare arealer, hvor udvaskningen er størst, 

stilles skærpede krav til udbringningen af husdyrgødning. Kommunen har i forbin-

delse med godkendelser af udvidelser på husdyrproduktionerne mulighed for at 

stille skærpede krav, hvis det er nødvendigt af hensyn til miljøet.” 

 

 

4. Vandplaner for Fredericia Kommune – rent vand i 2015!!! 
 

 

Fra Follerup Vandmølle. Vi må have lavet et omløb, så havørrederne kan passere. 

Der er meget fine gydepladser højere oppe i Gammelby Mølleå.. 

Staten står over for at skulle udarbejde planer, der kan opfylde Miljømålslovens 

bestemmelser. Lovens bestemmelser om vand bygger på EU´s Vandrammedirek-

tiv. Ifølge dette skal vores vande - vandløb, søer, kystvande og grundvand - være af 

god økologisk standard i 2015. Hvad det vil sige, er endnu uklart. 

Når statens planer er klar, skal kommunerne føre dem ud i livet. 

I stedet for blot at vente og måske gøre vrøvl, når vi ser planerne, har DN´s ledelse 

besluttet, at vi i de lokale afdelinger skal komme med et udspil til staten. 

Læs vores bidrag her http://dn.dk/Default.aspx?ID=4515 
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5. Treldeskovene – det bedste er i de private skove 
 
Sidste år fortalte jeg om den meget tilfredsstillende driftsplan, som vores samar-

bejde med Skov – og Naturstyrelsen og kommunen resulterede i (urørt skov langs 

kysten, reduktion af områder med nåleskov, mindre hugst, et antal træer får lov at 

stå til henfald etc.). 

 

 
Stor ridderhat. Fundet i Treldeskovene for nylig - for kun 4. gang i Danmark. 

 

Formålet er at bevare de store ege og bøge og det meget rige svampe-, plante- og 

insektliv i skoven. Kommunen har underskrevet en deklaration (Countdown 2010) 

om at stoppe tilbagegangen i biodiversitet, og det vil være en af de virkninger, som 

den nye driftsaftale forventes at have. 

 

Aftalen omfatter kun kommunens skov på Trelde Næs – ikke de private. Vi (kom-

munen, SNS og DN) tog derfor kontakt til Skovdyrkerne – den konsulenttjeneste, 

som de fleste af de private skovejere betjener sig af. Reaktionen var positiv, og der 

blev i forsommeren arrangeret en rundtur for de private skovejere dels i kommu-

nens skov og dels i en af de private skove.  

 

Vi diskuterede kommunens driftsplan, og de private skovejere blev opfordret til at 

gå i gang med at få lavet grønne driftsplaner – endog med kommunalt tilskud. En 

sådan plan har bl.a. som formål at beskrive og kortlægge en skovejers område – 

både med hensyn til økonomiske og rekreative værdier.  

 

Det er en erfaring, som SNS har gjort, at hvis en skovejer bliver klar over, at hans 

skov rummer store sjældenheder, vil han også gerne være med til at tage de nød-

vendige hensyn. Os bekendt har disse aktiviteter endnu ikke ført til konkrete resul-

tater.  

 

Men ingen tvivl om at de private skove rummer de fleste sjældenheder. Alene i år 

er der sket to nye fund af meget sjældne svampe derude. Purpur-rørhat er fundet 

for anden gang i Danmark, og stor ridderhat er fundet for fjerde gang. 
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Læs om aftalen med kommunen her  http://dn.dk/Default.aspx?ID=650 

 

 
6. DONG´s kæmpehus i Skærbæk – tid til eftertanke 
 

Ikke så underligt, at de gode Skærbæk-borgere blev fortørnede, da de så DONGs 

planer for deres nye hovedkontor. Men heldigvis er der i byen en velfungerende 

beboerforening med en energisk formand, Jonna Heebøll. Foreningen har ladet 

tegne alternative løsninger til DONG. 

 

Huset fylder ca. en tredjedel af hele Skærbæks skyline. Det duer ikke! 

 

Også vi har engageret os i sagen, bl.a. med et høringssvar til lokalplanen. Det ser 

ud, som om DONG har indset, at virksomheden skal tage mere hensyn til det sam-

fund, der skal rumme det nye hovedkontor, og så vidt vi forstår, har de sat sig til 

tegnebordet. Se vores høringssvar her http://dn.dk/Default.aspx?ID=4828 

 

7. Himmerigshuse – i samklang med Vision Østjylland 
 
En lille repetition: Der er et stort pres for at udlægge nye boligområder langs vores 

kyster. For at lette dette pres har DN foreslået en ny by vest for den nuværende – 

ved Stoustrup. Her har vi et fladt landbrugsområde – men det vil vi ændre. Vi vil 

have lavet bakker, søer og småskove i området – og herimellem vil vi lægge huse-

ne – den nye by. Vi vil gøre området så attraktivt, at folk ikke har lyst til at bo an-

dre steder end her og på Kemiragrunden! 

 

Byrådet har reageret meget positivt på vores forslag og vedtog i foråret enstemmigt 

at bevilge yderligere 500.000 kr. til planlægning af den nye by (tidligere bevilling 

– 200.000 kr.). Se mere her http://dn.dk/Default.aspx?ID=651 

 

Finanskrisen har gjort folk lidt modløse, og lysten til at bygge synes at være be-

skeden. Derfor er det åbne land pludselig ikke så meget i fare som før. Der er ikke 

noget, der er så galt, at det ikke er godt for noget! 
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Den første skitse – nogle mener, at originalen kunne gå hen og blive mange penge 

værd!  

 

Men konjunkturerne vender igen, og inden det sker, bør kommunen være i gang 

med at gøre landskabet attraktivt. Der produceres store mængder af affaldsjord fra 

byggerier, og det har vist sig, at en del af denne jord anbringes uheldige steder – 

ofte i lavninger, så landskabet bliver fladt og kedeligt. Der skal bruges meget store 

mængder jord til bakkerne i Himmerigshuse, så hvorfor ikke købe et areal og be-

gynde at lægge jorden her. 

 

 Denne nye bydel vil være helt i samklang med Vision Østjylland:  

”Byerne skal vokse inde fra og ud, have klare grænser og være adskilte af landska-
ber og grønne kiler.” 

Se mere her http://www.blst.dk/Planlaegning/Landsplanlaegning/Samarbejde.htm 

 

 
8. Flere huse i Østerby – det vil vi gøre meget for at undgå 
 

 



 

 

8 

 
Himmerigshuse er som sagt ”opfundet” for at undgå byggeri i vores mest storslåe-

de landskaber. Vi har derfor været meget imod den række på 22 villaer, som kom-

munen ville give tilladelse til at bygge langs Skullebjergvej. 

 

Vi argumenterede længe mod projektet, men uden held: Lokalplan 285 blev vedta-

get i byrådet. Vi måtte så desværre klage til Naturklagenævnet. Desværre – fordi vi 

hellere vil samarbejde med kommunen end klage over den. Og selvfølgelig vandt 

vi, for der er hverken nogen ”planmæssig eller funktionel grund” til at bygge på 

dette sted. Og det er kravet iflg. planloven, hvis man vil bygge i kystnærhedszo-

nen. 

 

Derfor vil kommunen heller ikke kunne vinde ved at lade udarbejde en ny lokal-

plan med nogle andre ord. Det har forvaltningen og politikerne i Teknisk Udvalg 

også indset.  Se afgørelsen her http://dn.dk/Default.aspx?ID=4827 

 

 

9. Landskabsparker. Byen har fået sin rigelige andel – nu skal vi sikre åbne 
landskaber for vores efterkommere 
 

Fredericia er en lille, overbefolket og overbebygget kommune. Op mod 1/3 af 

kommunen vil i løbet af få år være bygninger, veje og jernbaner. 

 

Vi er 3,7 personer pr. ha, i Danmark som helhed 1,2; men i Vejle er der albuerum, 

kun 0,97 person. 

 

Vores byråd har udlagt meget store områder til erhverv og til boliger. Nu må det 

samme fremsyn mobiliseres for at sikre vores efterkommere smukke, sammen-

hængende landskaber med stilhed og udsyn. 

 

 

 
Trelde Landskabspark – de store marker sikrer en flot udsigt til skovene. 
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Det vil føre for vidt her at redegøre nærmere for vores ideer om landskabsparker, 

men kort sagt er det et spørgsmål om at udtage nogle områder i vores kommune, 

som vi reserverer til åbent land og natur. Områder, hvor der dels er landbrug og 

dels skov eller anden natur. Altså ingen bolig-, erhvervsområder eller skydebaner 

eller motocrossbaner her. Men landmanden og skovejeren kan fortsætte som hidtil. 

 

Vi kæmper for at slippe af med vores image af at være en beskidt og støjende indu-

striby. Os bekendt har ingen anden dansk kommune noget, der minder om vores 

landskabsparker. Godt markedsført må denne idé kunne gøre noget ved vores dår-

lige image. 

 

Læs vores oplæg til politikerne på vores hjemmeside: 

http://dn.dk/Default.aspx?ID=5068 

 

 
10. Erritsø Bæk – tilbage til de gode, gamle dage 
 

Lokalt kaldet lortebækken. Men faktisk har bækken i de senere år fået en nogen-

lunde god vandkvalitet, Men det var alligevel en overraskelse, at jeg i vinter kunne 

fotografere en vandstær ved bækken. 

 
Imidlertid ligner bækken på lange strækninger snarere en grøft. Den er udrettet og 

ofte uddybet. Og engene afgræsses ikke længere med undtagelse af ganske få om-

råder. 

 

Heldigvis deler politikerne i Miljøudvalget vores ønske om at få gjort noget ved 

sagen: Vi vil have bækken genslynget og engene afgræsset. Hvis det ikke kan lade 

sig gøre at få gang i nogle kogræsserforeninger her, hvor skulle det så være muligt:  

 

Der bor mange mennesker ganske tæt på engene, og det er nemt at komme ned og 

klappe de kvier, man har været med til at købe om foråret. 

 

 

 
Udsigt over Erritsø Bæk fra bakken – et af de kønneste steder i kommunen. 
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Vi vil tilbage til den bæk og den dal, der må have været, inden landbruget blev så 

skrækindjagende effektivt, og byen bredte sig så meget. Vi vil have engblommerne 

og viberne tilbage til dalen. 

 

Vi har lavet et oplæg til kommunen, som vi i nær fremtid skal diskutere med en 

kreds af dens medarbejdere. Se her http://dn.dk/Default.aspx?ID=5087 

 
 
11. Rands Fjord fredningen – trænger til at blive frisket op 
 
En lodsejer har bygget en over 100 meter lang bådebro ved Rands Fjord uden at 

søge tilladelse hos fredningsmyndighederne. Ikke den store ulykke - og kommunen 

anbefalede dispensation – ”for broen vil ikke påvirke dyre- eller fuglelivet ved 

fjorden!” 

 

 
 

 

Den begrundelse kunne vi ikke lide, for der ruger flere ret sjældne fugle ved fjor-

den – rørdrum og rørhøg er nogle af dem. Og havørn har vist stor interesse for om-

rådet. For os lød det, som om det for kommunen var det mest bekvemme at lade 

broen ligge. Men kommunens måde at tage sagen på gjorde os nervøse og måske 

en anelse aggressive: Hvad kunne det næste blive, som i kommunens øjne heller 

ikke gjorde noget. 

 

Derfor protesterede vi mod broen, og da kommunen også ændrede holdning, af-

gjorde fredningsmyndighederne, at broen skal fjernes. 

 

Sagen tvang os til at kigge nærmere på de gamle fredningsbetingelser, og vi kom 

til den konklusion, at de trænger til en opstramning. Bl.a. står der ikke noget om 

formålet med fredningen. Vi er så småt begyndt at kigge på, hvad vi ønsker ændret. 
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12. Vi vil se havørne svæve over vores landskaber! 
 
Der var i en lang periode en havørn ved Rands Fjord. Vores ørn strejfede lidt om-

kring for at finde sig en mage, og det lykkedes nede på Sdr. Stenderup-kanten. In-

den de fik taget sig sammen til at komme hjem til Rands Fjord, fristede de snu kol-

dingenserne dem over evne med en meget flot, kunstig rede! 

 

Der er mangel på store træer, der er egnede til at huse en havørnerede, så derfor 

kan man have held med at bygge en kunstig rede. Nu har vi taget têten for at und-

gå, at vejlenserne snyder os næste gang: 

 

Vi har penge (præmien fra Dogme 2000 samarbejdet for Himmerigshuse-ideen), så 

vi har hyret en af landets fremmeste eksperter på området til at bygge reden - ham, 

der byggede den i Kolding! Vi har fundet det rette træ og har også fået lov af lods-

ejeren – og i søndags blev reden bygget. Stedet er hemmeligt indtil videre. 

 

 

 
Med et vingefang på godt over 2 meter er en svævende havørn et fantastisk syn! 

 
Selvfølgelig lykkes det, for havørnebestanden er i vækst, og der er masser af føde i 

Rands Fjord, og også en skarvkoloni, hvis lysten står til fjerkræ. Det er bare et 

spørgsmål om tid! 
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Her er vi godt i gang med at bygge ørnereden højt oppe i det kæmpestore bøgetræ. 

 

13. Flugtskydningsbane – igen igen 
 

En sådan skal der i alle tilfælde ikke være i eller nær en af vores nye landskabspar-

ker! 

 

For gud ved hvilken gang kom denne sag op igen. For mange år siden slap vi af 

med støjen, fordi grunden skulle bruges af CocaCola. Det var lige ved at gå galt 

sidste år, men så skulle Rexam bruge jorden. Og pludselig kunne der måske lejes 

jord hos Carlsberg, men kommunen kunne ikke finde pengene! Saved by the bell 

endnu engang! 

 

At en fremtrædende politiker i en fjern fortid lovede noget, kan vel ikke blive ved 

med at forpligte vores politikere, når det er åbenbart, at vores kommune er for tæt 

befolket til så støjende aktiviteter. Der findes en udmærket bane i Vingsted, hvor 

skytterne kan dyrke deres hobby. 
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13. Affaldsindsamlingen foråret 2008 – nu vil vi se grundejerforeningerne! 
 
Vejret var fint og tørt med lidt sol, men køligt. Vi havde 294 indsamlere i gang – 

ca. 25 flere end sidste år. 

 
I år var der to grundejerforeninger med i kampagnen. Det var opmuntrende, fordi 

de har let ved at mønstre folk. Næste år vil vi forsøge at få gang i mange flere 

grundejerforeninger – og de skal ikke bare rense deres eget område – de skal også 

ud, hvor de går aftentur med hunden! 

 

 
De er glade over at gøre en god indsats, men de er ikke glade for det kolossale svi-

neri i Taulov! Trænger lastbilchaufførerne til en opsang – eller er problemet, at de 

ikke kan komme af med deres affald? 

 

Også i år klarede kommunens folk deres del i fin stil! 

 

 

15. Samarbejdet med kommunen – gerne snart om nogle naturprojekter 
 

Det glæder os at kunne sige, at samarbejdet altovervejende er godt. Men det be-

kymrer os, at mange politikere efter vores mening tænker alt for meget på byudvik-

ling og meget lidt på, at der skal være natur og åbne landskaber at glæde sig over 

også for vores efterkommere.  

 

Det bekymrer os også, at DN er det sidste bolværk mod virkningerne af den kon-

kurrence, som kommunerne har indbyrdes om at tiltrække gode skatteydere ved at 

tilbyde attraktive grunde. Det er helt urimeligt, at privatpersoner, der arbejder med 

naturen i deres fritid skal bære et sådant ansvar. 

 

Det er en almindelig ”sandhed”, at kommunalpolitikere tænker kortsigtet og ikke 

ret meget ud over deres valgperiode. Det kan man sandelig ikke sige om politiker-

ne her i Fredericia. De har vist mod og handlekraft til at træffe beslutninger, der 
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rækker endog meget langt ud i fremtiden – Danmark C, midtbyplanen og Frederi-

cia C. 

 

 
Udsigt fra Skullebjergvej – over den måske kommende Trelde Landskabspark. 

 

Vi håber, de vil vise det samme fremsyn, når de skal tage stilling til vores forslag 

om landskabsparker! 

 

Kommunen har lagt planer med det formål at reducere CO2-udslippet. Det har 

mange andre kommuner også, og de har valgt at lade sig registrere som Klima-

kommuner i samarbejde med DN. Det forbløffer os, at et flertal af politikerne til-

syneladende ikke ønsker at gøre brug af denne mulighed for at lægge afstand til 

Fredericias image som en forurenet industriby. Så meget mere som det forhindrer 

kommunen i at blive Energiby. Det kunne aftalerne med DONG sikkert berettige. 

 

Tænk en gang til! Der er ret mange DN-medlemmer i kommunen, og nogle kunne 

tro, at forklaringen på, at I ikke vil være Klimakommune, er at kommunens indsats 

på området i virkeligheden er for ringe til det.  

 

I vores samarbejde med kommunen har vi ikke kunnet undgå at føle virkningerne 

af, at dygtige personer har forladt jobbet. Men det er ikke så underligt: Kommunen 

er for lille til at rumme egentlige eksperter. Hvordan skal en vandløbsekspert f.eks. 

kunne trives gennem en længere periode i vores kommune. 

 

Jeg sagde det samme sidste år, og ud over at blive lagt sammen med Middelfart, er 

der den mulighed, at flere kommuner samarbejder om at hyre og fastholde dygtige 

specialister. 

 

Vi er kede af at måtte sige, at vi finder, at kommunens investeringer i naturen er alt 

for beskedne. Faktisk finder vi det direkte deprimerende, at der ikke på kommu-

nens initiativ er realiseret noget af betydning af kommunens naturplan fra 2005. Og 

vi regner med, at i det mindste Miljøudvalget deler denne følelse. Men hvad vil 

Miljøudvalget gøre ved det? 
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16. Samarbejdet med pressen er en vigtig forudsætning 
 
For ikke så længe siden kom jeg til at diskutere Fredericia Dagblads betydning for 

vores kommune. Vi håber sandelig, at Fredericia-kontoret trives godt og værdsæt-

tes af ledelsen, for avisen er af uvurderlig betydning for meningsdannelsen i kom-

munen. Og hvis man ikke læser avisen, kan man i realiteten ikke vide, hvad der 

egentlig foregår. 

 

Hvordan skulle vi i DN få vores budskaber ud til borgerne uden avisen! I løbet af 

sidste efterår og dette forår lagde avisen f.eks. spalter til 4 meget store artikler om 

fremtidens natur i Fredericia Kommune – sådan som vi foreslår, den skal udvikle 

sig. 

 

Vi har også haft fornøjelsen af flere gange at have været i lokalradioerne. Og i for-

sommeren deltog vi i optagelserne til en serie, som DRTV sender her i oktober og 

november om kommunerne og planloven. Vores del bliver sendt første gang på 

DR2 den 24. november kl. 16.30, og den handler om den famøse udstykning i 

Østerby og om vores forsøg på at holde byudviklingen væk fra de smukke land-

skaber gennem vores forslag om Himmerigshuse. Også vores borgmester medvir-

ker i udsendelsen. 

 

 
17. Vores arbejde i det næste år – sikkert med nye ambulanceudrykninger 
 
Mange af de sager, jeg har nævnt i det foregående vil også række ind i det næste år. 

Vi håber også at få lavet et omløbsstryg ved Follerup Mølle. Havørrederne kan ik-

ke passere opstemnigen, og det er ærgerligt, for der er meget fine gydepladser hø-

jere oppe i Gammelby Mølleå.. 
 

Nu ved vi fra sagen i Østerby, hvordan vi skal gøre brug af planloven. Lad os håbe, 

det ikke bliver aktuelt – hverken i Skærbæk eller andre steder at skulle lave ambu-

lance-redninger! 

 

Følg med på vores hjemmeside www.dn.dk/fredericia - her kan I se meget om, 

hvad vi foretager os. 

 

 

18. DN i Fredericia Kommune. Ledige ”job” 
 
Jeg har allerede nævnt min store glæde over en stadig mere velfungerende land-

brugsgruppe. På andre områder har det haltet noget, fordi adskillige medlemmer af 

bestyrelsen har job, der tager alt for meget af vores tid! 

 

På det seneste har der meldt sig flere personer, som vi skal have valgt her i aften. 

Men vi mangler stadig at få tre ”job” besat: 

 



 

 

16 

• En person med stor viden om natur og miljø, som samtidig er god til at fortæl-

le, og som vil påtage sig at arrangere ture i vores kommune for medlemmerne 

og borgerne i øvrigt. 

 

• En dygtig ”arbejdsleder”, der kan hverve og motivere interesserede til praktiske 

projekter som f.eks. at medvirke ved restaurering af vandløb, fjerne bjørneklo 

rundt omkring og pilekrat i Elbodalen. Der er penge at hente til sådanne projek-

ter, hvis vi kan levere frivilligt arbejde. 

 

• En person med viden om finansiering, som har lyst til at undersøge, om der er 

nationale eller internationale kilder, vi kan få penge fra til natur- og miljøpro-

jekter. 

 

Vi er nu 1063 medlemmer af DN i kommunen. 

 

 

 

Ole Klottrup 

Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere information: 

  

Ole Klottrup 

Kongensgade 12 

7000 Fredericia 

dn.fredericia@mail.dk 

Tlf. 7593 1717 

www.dn.dk/fredericia 


