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Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia 
- beretning for perioden nov. 2009 til medio maj 

2010, v. Ole Klottrup 
 
I løbet af 2009 besluttede jeg, at tiden var ved at være inde til at forlade 
formandsposten – det skal man gøre, mens man stadig er på toppen (og så-
dan er det efter min egen overbevisning!). Heldigvis var Karsten Enggaard 
villig til at overtage posten, og det blev aftalt på vores novemberbestyrel-
sesmøde, at det skulle ske, når Karsten som planlagt skulle gå på pension. 
Så pr. den 15. maj blev Karsten formand og jeg næstformand, idet vi fordel-
te opgaverne. 
 
Kampen mod boliger mellem Skærbæk og Børup Skov 
 
Siden kommunens boligplan blev sendt til høring i 2005 har Skærbæk Be-
boerforening og DN kæmpet for at undgå boliger i dette smukke Lillebælt-
landskab øst for Skærbæk, der nu er med i Danmarks Naturkanon. 
 
Det var i virkeligheden for at undgå boliger her og i Trelde/Østerby, at vi 
lancerede ideen om en ny bydel, Himmerigshuse. Et sted skal de nye boliger 
jo være, men ikke i vores kystområder. De skal også være til glæde for 
fremtidens borgere. 
 
Politikerne i det foregående byråd vedtog som bekendt vores forslag om bo-
liger i området mellem Skærbækvej, Vejle Landevej, Tuevej og Ydre Ring-
vej. Men de tog ikke planerne for boliger i Skærbæk af bordet. Og lokalplan 
284 samt kommuneplanen med boliger øst for Skærbæk blev vedtaget. 
 
Da vi mener, at kommunens planer strider mod Planloven og mod Vision 
Østjylland, som kommunen har tiltrådt, var der ikke andet at gøre end at be-
de Naturklagenævnet afgøre sagen. Det er så sket – se vores hjemmeside, 
her 
http://dn.dk/Default.aspx?ID=6471 
 
Der er endnu ikke truffet afgørelse. 
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Hvad gør man ikke for fuglene! 
 
Fredericia Golfclub ophængte for nogle år siden en masse stærekasser for at 
få stærene til at æde larver, der kan ødelægge golfbanen. En supergod idé, 
men kasserne blev ophængt de forkerte steder og i forkert højde. 
 
En ny bestyrelse tog mod vores tilbud om at gøre ophængningen om, og det 
gjorde vi så i februar i bitterlig kulde: 35 stærekasser og 2 tårnfalkekasser – 
foruden larver er der også en del mus på banen. 
 
Der kom ikke ret mange stære i kasserne. Bestanden er for lille til, at der 
pludselig er 70, der er klar til at rykke ind. Og vinteren var hård ved tårnfal-
kene – musene løb rundt i sikkerhed langt nede under sneen - så dem fik vi 
heller ingen af. Vi forventer flere stære i de kommende år. 
 
Men hvor var det dog koldt at slæbe rund med og at kravle op på alumini-
umsstigen! 
 
Affaldsindsamlingen i april blev også i år en succes 
 
Vi har aldrig haft så mange ude at samle: 427 personer samlede 3,8 tons. 
 
Det er en temmelig stor opgave at organisere affaldsindsamlingen, og jeg er 
glad for, at det ikke længere er min, men Karstens opgave. 
 
Vandresti gennem Elbodalen 
 
Borgerne i Taulov og landsbyerne på kanten af Elbodalen har ikke megen 
fornøjelse af dalen – i alle tilfælde kan de kun gå på små stykker sti. Efter en 
samtale med byrådsmedlem Inger Nielsen, udarbejdede vi et oplæg til, 
hvordan en sådan sti efter vores mening kan etableres. 
 
Udviklingen af landskabsparkerne 
 
Kort før kommunalvalget i november sidste år formidlede vores senere 
borgmester, Thomas Banke, besøg af den daværende miljøminister Troels 
Lund Poulsen, så vi kunne fortælle om landskabsparkerne. Det skulle ikke 
undre mig, om formålet var at kapre nogle grønne stemmer. Når det er sagt, 
vil jeg dog minde om, at Thomas Banke var den første politiker, som inte-
resserede sig for landskabsparkerne. Marianne Thomsen fra SF var den næ-
ste. Denne ”spændvidde” var baggrunden for, at ideen overhovedet blev til-
trådt af byrådet. 
 
Vi håber, at borgmesterens interesse varer ved, og at det vil betyde, at om-
råderne dels bliver beskyttet mod yderligere byggeri, og dels at naturen bli-
ver udviklet yderligere i en gunstig retning for klima, dyr og planter. 
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I januar 2010 sendte vi et oplæg til Fredericia Byråd til en udvikling af land-
skabsparkerne, så de kan blive renere, smukkere og meget mere afvekslende 
og spændende:  
 
Fredericia Kommunes landskabsparker - idé, mål og udvikling  
 
Oplægget kan ses her http://dn.dk/Default.aspx?ID=5068 
 
I betragtning af, at landskabsparkerne udgør en pæn del af Fredericia Kom-
mune, og ingen anden kommune har noget tilsvarende, synes vi, at det er 
besynderligt, at der ikke står noget på byportalen om dem. Her reklamerer 
man ellers for at få folk til at flytte hertil. Heller ikke på kommunens hjem-
meside står der noget særligt. 
 

 
 
Som det kan ses, udgør landskabsparkerne en betragtelig del af Fredericia 
Kommune. 
 
Ole Klottrup 
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2  Danmarks Naturfredningsforening Fredericia

 

7 Landzone‐sager 

4 Strandbeskyttelseslinje‐sager 

4 sager vedrørende Naturbeskyttelseslovens §3 

1 Fredningssag 

Eksempler	
Sti	og	fugletårn(e)	ved	Egeskov	Kirke,	Randsfjord 
Selvfølgeligt positivt med en sti og udsigtstårne. Kommunens forslag lader stien forløbe uhensigtsmæssigt i 

forhold til fred og ro til fuglene. Vi har foreslået en ændret linjeføring og ændring af halvø til ø af hensyn til 

ynglende fugle. Fugletårnes nuværende placering er dårlig både rent lysmæssigt og i forhold til at give fug‐

lene fred i yngletiden. 

Lokalplan	299,	Boliger	øst	for	Skærbæk 
1. Der er tale om et værdifuldt landskab, som vi skal passe på ‐ ikke mindst af hensyn til vores efterkomme‐
re. Det synes andre også: Lillebæltkysten er med i Danmarks Naturkanon. Det er slemt med et‐planshuse og 
noget værre med huse på flere etager. 
  
2. Kommunen har tiltrådt Vision Østjylland, men agerer, som om det ikke var sket. Og trods flere forsøg har 
vi endnu til gode at få en kommentar fra en "ledende politiker" om dette misforhold. 
  
3. Vi er af den opfattelse, at byggeri i området strider mod planlovens bestemmelser om byggeri i kystnær‐
hedszonen, og det gør kommuneplanens ord om, at byggeri i denne zone skal foregå bag andet byggeri i 
forhold til kystlinjen til en floskel.  
  
4. Befolkningstilvæksten i Fredericia vil i de kommende mange år ikke være så voldsom, at der er nogen 
som helst risiko for, at der bliver mangel på arealer til boliger i de allerede udlagte og forventet udlagte 
områder til boliger (Himmerigshuse, Fredericia C, diverse byfortætning etc.). 
  
5. Skærbæk Beboerforening har erklæret sig som modstander af byggeri øst for det nuværende Skærbæk. 
 

Andre	eksempler	
Sanddal Grundejerforening og Lokalplan 300 Krügers Park 

Grundejerforeningen har kontaktet DN og spurgt om vi har anledning til at klage eller påtale i forbindeles 

med de planlagte bebyggelser på den gamle Erritsøhus‐grund. 

Efter bestyrelsens mening er der ikke naturinteresser på spil her, så vi har ingen anledning til at gøre noget; 

men vi har haft møde med repræsentanter fra grundejerforeningen og hjulpet med vores viden om hvor‐

dan og til hvem, der er mulighed for at klage. 

Kvæggræsning og hegning af Snoghøjparken 

Grundejerforeningerne rundt om Snoghøjparken har henvendt sig i forbindelse med, at kommunen uden 

yderligere varsel, har hegnet store dele af græsarealerne på Snoghøjparken og udsat kvæg i indhegninger‐

ne. Grundejerforeningerne finder deres adgang til arealerne begrænset og spørger om DN kan gøre noget 

ved det. 

Set fra et naturforvaltningsmæssigt syn er det en fordel for området at blive græsset at kvæg. Det giver 

bedre betingelser for planter og dyr, så på trods af den mere begrænsede adgang gennem låger og hegn, 

samt tilstedeværelsen af kvæget, er det DNs opfattelse, at vi ikke vil gå ind i sagen. Vi har henvist grundejer‐

foreningerne til selv eventuelt at klage til fx Miljøcenter Ribe og/eller søge advokatbistand. 
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Fem etager i Kongensgade 

Vi har gennemset og drøftet planerne for et etagebyggeri umiddelbart ved siden af Musical Akademiet i 

Kongensgade. Fem etager lyder umiddelbart at meget, og vi har været bekymrede for, at høje huse skulle 

hindre det frie udsyn gennem de lige gader i Fredericia fra volden og til kysterne. En gennemgang af pla‐

nerne og betingelserne for bebyggelserne viser, at fem etager her ikke rager op over omkringliggende be‐

byggelser. Altså ingen indsigelser her. 

Driftsplan	for	Trelde	skov	
Fredag den 29. oktober havde vi et møde med tre repræsentanter fra Natur & Landbrug fra Fredericia 

kommune for at gå en tur på Trelde Næs og se, hvordan det går med at følge op på driftsplanen for Trelde 

skov. 

Efter en konstruktiv dialog på den fælles skovvandring er vi enige om, at kommunen gør en ekstra indsats 

for at fjerne uønsket opvækst af løn, friholder egetræer for nær vækst af nåletræer, fjerner størstedelen af 

nåletræerne i den ”urørte zone” nærmest kysten. 

I forbindelse med skovvandringen oplyste Natur & Landbrug, at de har mærket 5 træer pr. ha med sort 

spraymaling, som skal stå som ”evighedstræer”, og dermed få lov at blive gamle. Helt i overensstemmelse 

med driftsplanen. DN har ønsker om at øge antallet af evighedstræer til fx 10 pr. ha og i større omfang lade 

udgåede træer stå tilbage og rådne. Evt. kan denne proces fremmes ved at ringe udvalgte træer. 

I denne forbindelse har vi tilbudt kommenen at blive den første kommune i landet, der får DNs mærker 

med evighedstræer sat på disse træer. Gerne med kort over placeringen af de udvalgte træer. 

Vi ser for os en fin markedsføringsmulighed for kommunen.  

Vores	arbejdsopgaver	lige	nu	
Vi er i fuld gang med at se på eventuelle overtrædelser af Naturbeskyttelseslovens §3. 

Vores vurdering er, at en nøje gennemgang af hele kommunen vil give mellem 50 og 75 overtrædelser. 

Ligeledes er vi i gang med at gennemgå kommunens registreringer af naturområder, som de er overtaget 

fra det tidligere Vejle Amt. Her er efter vores opfattelse ligeledes en lang række mangelfulde registreringer. 

I forbindelse med disse to felter er aftalt et samarbejde med kommunen for at komme godt videre med 

sagerne. 

De sidste skovmårkasser. Vi mangler at få sat fire kasser op – og arbejder på sagen. 

Vores landbrugsgruppe er aktiv og holder øje med udvidelser og godkendelser. P.t. er der ingen sager. 

Endelig er vi i gang med at ringe til alle vores medlemmer og reklamere lidt for vores nyhedsbrev, så vi kan 

få flere abonnenter. 

Næste større arrangement bliver affaldsindsamlingen, der i 2011 løber af stablen den 10. april. 

Vi har stadig to ledige ”stillinger” i bestyrelsen: 

en handymand m/k til at stå for medlemsaktiviteter af praktisk karakter. Høslet, naturpleje, vedligeholdelse 

af ?? og hvad vi ellers kan finde på. 

en turleder, der vil stå for 2 – 4 vandringer/ture i naturen i vores område. Fugle, blomster, insekter, fangst 

af smådyr, familieture, cykelture o.a. 

Karsten Enggaard 
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