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Danmarks Naturfredningsforening 
Fredericia 
 

Årsmøde 2011 
Formandens beretning 
 
En anelse statistik 
Medlemmer 

Vi er 1.016 medlemmer – heraf 196 indmeldte i 2011. 
Nyhedsmail 

Vi har udsendt 10 nyhedsmails siden sidste årsmøde, og de bliver modtaget af knap 400 
abonnenter. 
Eksempel her: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=25393&Purge=True  

Møder & mails  
8 bestyrelsesmøder 
636 e-mails 

Bestyrelse – og dens organisation 
Landbrugsgruppen 
§3-gruppen 
Affaldsindsamlingsgruppen 
Nyhedsbrevsgruppen 
Mårkassegruppen 
 
Faste tiltag: henvendelser, tilladelser, fredninger, korrespondance, læserbreve, presse, 
byråd/udvalg og forvaltning(er) 

 

Ture/Turforslag med DN  
Vi har annonceret efter en ”turleder” til at stå for 3 – 4 arrangementer om året for vores medlemmer. 
Da det ikke har givet gevinst endnu, har vi i stedet forsøgt at anbefale ture og oplevelser i vores ny-
hedsbreve.  
Januar - en tur i skoven på Trelde Næs for at følge kommunens tiltag med naturgenopretning 
Maj – herlig spise på Trelde Næs – ramsløg/ aftentur til Håstrup – løvfrøer 
Juni – Fredericia Fælled med natur og skanser 
Juli – spændende sommerfugle på Fredericia Fælled 
August – rørhøge med unger i Bøgeskov ved Rands Fjord 

Og endelig oktober ’Hvor kommer striberne fra?’, vores egen tur med Tove Stockmarr 
fra Fredericia Kommune til Hagenør. 

 

Fredericia kommune og DN 
Gammelby Mølleå 
2. december 2010 var der officiel indvielse af en ny slyngning af Gammelby Mølleå – efter 500 år kan 
fiskene passere og gå op fra Vejle Fjord og forbi Gammelby og Follerup Møller til gode gydepladser. 
DN har i flere år foreslået kommunen at sikre fiskene mulighed for at vandre forbi Follerup Mølle. Det 
sker så nu. 

http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=25393&Purge=True
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Anna og Johannes Jonassen, der ejer møllen, fik ved samme lejlighed Fredericia Kommunes Miljøpris 
på 10.000 kr. 
Obs! Vores næste tur netop til Follerup og Gammelby Mølleå den 27. november. 
Skovene og deres vedligeholdelse 
I efteråret 2010 var vi på skovtur på Trelde Næs med medarbejdere fra kommunen. Kommunen lever 
fint op til driftsaftalen – med lidt efterslæb. 
Det blev aftalt, at de sidste nåletræer i den urørte skov i et bælte på 200 m langs kystskrænten skal 
fjernes. Ligeledes vil man fjerne nåletræer, der vokser op omkring egetræer i hele skoven. Bl.a. for at 
give plads til store gamle træer. 
Endelig har kommunen lovet at se på muligheden for at ringe nogle træer med det formål at få dem 
til at gå ud, så de kan blive bolig og levested ofr en række sjældne og almindelige svampe, insekter og 
fugle. 
§3-områder 
I bestyrelsen har vi nedsat en §3-gruppe, der skal gennemse alle §3-områder i vores kommune. 
§3-områder er  
Naturtyper af særlig naturværdi beskyttet under Naturbeskyttelseslovens §3, omfattende heder, strandenge, 
strandsumpe, overdrev, ferske enge, moser, søer og vandløb. Loven omfatter sammenhængende arealer større 
end 2.500 kvm., søer større end 100 kvm. og udpegede vandløb. Beskyttelsen indebærer, at områdernes tilstand 
ikke må ændres uden tilladelse fra det lokale amt. (overgået til kommunen ved amternes nedlæggelse) 
 
Vi har gennemgået Miljøstyrelsens kort og de seneste luftfotos over vores kommune. Efterfølgende 
tager vi så på besigtigelse de steder, hvor luftfotos antyder en mulig overtrædelse. 
 
På møder med kommunen har vi aftalt i fællesskab at udarbejde en plan for at sikre vores §3-
områder i kommunen. Denne plan er under udarbejdelse. 
Kommunen griber ind over for ulovlig tilplantning af overdrev. 
Kommunen havde opdaget en ulovlig beplantning med rødgran på et §3-område registret som over-
drev, har grebet ind og krævet beplantningen fjernet. Ros til kommunen 
Kommunens nye natur- og miljøplan 
Vi er enige med kommunen i mangt og meget i planen, som har været til høring i april, men undrer os 
over, at man skriver meget lidt konkret om landbruget, som alvorlig forurener af både luft og vand – 
og man berører heller ikke, hvordan man kan få mange flere fugle og dyr i landbrugslandet.  
Landbruget giver os mange miljøproblemer, men landbruget er sandelig også en del af løsningen. Det 
er vores alvorligste indvending, som vi meget håber, at byrådets miljøudvalg vil tage til sig, så planen 
bliver korrigeret. 
Landbruget forvalter ca. 2/3 af vores samlede areal, og de har naturligvis et ansvar for, hvordan dette 
areal bliver brugt, plejet og beskyttet. Vores holdning er, at vi skal stille krav til denne forvaltning, 
men selvfølgelig samtidig have et levedygtigt landbrug. Derfor skal vi belønne de landbrug, der lever 
op til de stillede krav og skærpe betingelserne for de landbrug, der ikke opfylder kravene. 
Snoghøjgårdparken og Lillebælts Allé  
I Snoghøjgårdparken har kommunen – uden at tale med de omkringboende – hegnet området og sat 
kvæg på området med henblik på afgræsning. 
DN mener, at den bedste naturpleje af området er netop afgræsning. Vi er klar over, at en række be-
boere i området IKKE er glade for kvægets tilstedeværelse og hellere vil have andre løsninger. I vores 
bestyrelse har vi besluttet, at det ikke er vores sag. Beboerne må finde en løsning sammen med 
kommunen. Vi kan ikke anbefale en løsning, der giver en ringere biodiversitet. Omvendt har vi forstå-
else for beboernes synspunkter. Vi vil blot ikke gå ind i sagen. 
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På skråninger mellem Lillebælts Allé og Lillebælt har kommunen hegnet og sat får ud for at afgræsse 
området. Bl.a. for bjørneklo og japansk pileurt. 
Nogle beboere i området er ikke tilfredse med en sådan hegning og afgræsning. Fra DNs side er vi til-
fredse med en afgræsning. Den sikrer, at området er lysåbent og øger biodiversiteten. 
Bebyggelser – Huse ved Kastellet, Krügerparken, Lillebælts Allé 
DN er en naturfredningsforening. Når vi går ind i sager, skal der være natur, fredninger og/eller miljø 
på spil.  
I efteråret 2010 kom der planer frem om at bygge nye etageejendomme i Kongensgade tæt på Kastel-
let, som er et fredet område.  Da husene var planlagt noget højere og med en anden arkitektur end 
de omgivende bygninger kontaktede vi Kulturarvsstyrelsen og henvendte os til kommunen. Heldigvis 
endte det med, at husene er blevet noget lavere, og der er ændret på arkitekturen. 
I forbindelse med byggeri på Krügersvej og på Lillebælts Allé har beboere og grundejerforeninger 
henvendt sig til os og bedt om hjælp i forbindelse med nyt byggeri, som de synes ikke er i overens-
stemmelse med de bestemmelser, der er gældende for området. Da der ikke er natur, fredninger el-
ler miljø involveret, er det ikke vores sag. Men vi har velvilligt stillet os til rådighed med den rådgiv-
ning, vi kan give og den indsigt vi har i de forskellige love, bestemmelser og systemer. 
Fredericia kommunes ansvarsart 
Kommunen har ansvar for Stor Gøgeurt. Passer på den og har opdateret statistik over plantens ud-
bredelse. Ros til kommunen. 
Strandbeskyttelseslinjer og Ulovlige bådebroer 
Vi har haft en sag med en bådebro på 70 m ud gennem rørskoven i Rands Fjord. Allerede i 2009 var 
Fredningsnævnet på besigtigelse og broen blev kendt ulovlig, da den var bygget ud i et fredet områ-
de. Ganske vist skal ejeren varsles og have mulighed for at anke kendelserne undervejs til fjernelsen, 
men ankefristen er fire uger mellem hver kendelse, så at broen først bliver fjernet i sommeren 2011 
er udtryk for et uhørt smøleri og langsommelighed fra kommunens side. Efter vores opfattelse skal 
sådanne sager behandles hurtigt og effektivt, så der skabes præcedens for en konsekvent overholdel-
se af gældende fredningsbestemmelser. 
Husk – der er offentlig adgang til alle bådebroer. 
Bådebroer er kommunens ansvar. 
Langs kysten af Lillebælt er der i den senere tid blevet opført et antal bådebroer med overdækning og 
hejs. Overdækning og hejs er Kystdirektoratets ansvarsområde, selve bådebroen er kommunens. I 
foråret blev vi opmærksomme på de første bådebroer med hejs og overdækning og udvalgte en, hvor 
vi spurgte i Kystdirektoratet, om der er givet tilladelse til den. Det er der ikke, og ejeren er nu på vej 
gennem procedurerne hen mod fjernelse. Generelt giver Kystdirektoratet normalt slet ikke den slags 
tilladelser, så vi regner med at gå videre med de resterende broer med hus og hejs i den kommende 
tid. 
Strandbeskyttelseslinjen får betydning, når grundejere har ejendom ned til kysten. Strandbeskyttel-
seslinjen kan have yderst forskellig udstrækning alt efter, hvornår en ejendom er blevet bygget. I vore 
dage op til 300 m i landzone. 
Langs Lillebælt kan en to nabomatrikler have meget grænser for beskyttelseslinjerne, hvilket selvklart 
kan virke forvirrende. Den mest kendte sag er nok terrassen på Stengårdsvej, der har været omtalt i 
Fredericia Dagblad. Den sag har vi ikke haft nogen indblanding i. Den er opstået, fordi Miljøcenter Ri-
be sidder og tjekker de nyeste luftfotos over Danmark og Strandbeskyttelseslinjerne, netop for at se, 
om der skulle være ændringer, der skal undersøges og eventuelt gøres noget ved. 
Vi har mere interesseret os for adgangen langs strandene. Her handler strandbeskyttelseslinjen om, 
at terrænændringer, beplantning, hegning, fliser og bebyggelse ikke må finde sted inden for beskyt-
telseslinjen. 
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Kystsikring er så den sidste ting. Kystsikring hører under Kystdirektoratet. Et af de afgørende forhold 
er, at der skal sikres adgang langs stranden, da vi som borgere har fri adgang til at færdes og opholde 
os på stranden. Flere steder langs Fredericias kyster er disse forhold ikke i orden, og det vil vi tage fat 
på i den kommende tid. Kystsikringen og adgangen langs stranden skal bl.a. tilses af kommunen, så vi 
vil se på tingene i samarbejde med kommunen. 
Fredninger og naturområder 
Nyt spændende naturområde. Sidste år omtalte vi Elsa Sørensens sandgrav, der var blevet tømt for 
kvartssand. Siden sidst er store dele af området blevet dækket af planter, der er kommet helt af sig 
selv. Da kvartssand er yderst næringsfattigt og vandet i graven er grundvand, har vi her enestående 
muligheder for at se den flora og fauna, der er knyttet til de næringsfattige (og i Danmark sjældne) 
biotoper. Det bliver spændende at følge i årene fremover. Stedet har en lille parkeringsplads og fri 
adgang for os alle. 
Kør til Pjedstedvej i Gl. Pjedsted og drej ad Skovbøllingvej og videre ind på Børkopvej og til venstre ad 
den første markvej. På den anden side af nogle jordvolde er en lille indkørsel til parkeringspladsen. 
Fredning 
I februar 2011 fik Inga Nielsen og vi så omsider besked. Fredningsmyndighederne har udarbejdet 
fredningsbestemmelserne, og Fredericia kommune har hele vejen igennem været positiv, så frednin-
gen er klar til at blive gennemført. Senere har vi haft besigtigelse sammen med kommunen og aftalt 
adgangsforhold, stiforløb og plejeplan for området. Tillykke til os alle sammen. 
Fredningsbesigtigelse 
Sti langs kanalen fra Egeskovvej til Rands Fjord 
Kommunen har ansøgt Fredningsstyrelsen om tilladelse til at anlægge en sti fra Egeskovvej langs ka-
nalen til Rands Fjord. Gerne med et fugletårn i rørskoven og stien videre til Vejlby Kirke. 
Stiens forløb er lagt gennem det nye vådområde og tværs gennem den rørskov, hvor rørhøgen yngler 
og rørdrummen pauker. Videre gennem engene, hvor gæssene græsser og forbi de små damme med 
utallige småfugle. Det er vi meget imod. Alle undersøgelser af færdsel i sammenlignelige områder vi-
ser, at det vil have betragtelig indflydelse på fuglenes adfærd og ynglesucces. Endelig vil et fugletårn 
på dette sted have forkerte lysforhold, da de fleste fugle vil blive set i modlys. Vi har derfor modsat os 
netop dette stiforløb. Da lodsejerne ligeledes ikke var positive over for tankerne, er det nu op til 
Fredningsnævnet at komme med en kendelse. 
Pumpehuset er den gamle bygning, hvor pumperne, der leverede vand til Cellulosefabrikken, stadig 
står uvirksomme tilbage. Der er forslag om at bruge huset som et museum over en periode i industri-
ens tidsalder – og samtid som et muligt udkikssted over Rands Fjord. Der er ikke særligt gode ad-
gangsforhold lige nu, og ingen parkeringsmuligheder. Det skal blive spændende at læse afgørelsen fra 
Fredningsnævnet. 
Fager Li og et fugletårn/fugleskjul. Vejle Amt har i sin tid opstillet et fugletårn ved kiselgurgraven nær 
Fager Li. Ejeren af jorden vil gerne have tårnet flyttet, da der er problemer med de besøgende i for-
hold til de græssende dyr på området. Kommunen har foreslået, at fugletårnet opsættes nærmere 
kanten af skrænten ned til Rands Fjord. Det mener vi, er en dårligt idé, da mennesker på tårnet vil stå 
som silhuetter mod himlen. I stedet har vi foreslået et fugleskjul samme sted. Vi afventer Frednings-
nævnets afgørelse. 
 

Fredericia og DN 
Marin Naturpark Lillebælt 
Fredericia kommune inviterede til interessentmøde og workshop om Marin Naturpark Lillebælt. 
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Vi deltog, og støtter initiativet om at lade naturen i Lillebælt blive en ressource for de omgivende 
kommuner og borgere. 
Fredericia C 
Vi støtter Fredericia C med kanaler, udsigt, en grøn by og satsning på at gøre alt miljømæssigt rigtigt. 
Senest har DN i sidste uge deltaget i workshop omkring Grow Your City – grønne aktiviteter på de tid-
ligere skibsværfts- og Kemiraarealer. Mange spændende ideer er i støbeskeen. 
Parallelforbindelse under/over Lillebælt 
Hvis der er behov for yderligere trafikforbindelse over Lillebælt, støtter DN en parallelforbindelse. 
Den er absolut mindst ødelæggende for naturen og giver samtidig en støjreduktion for omgivelserne 
på trods af den øgede trafikmængde. Fra over 70 dB til 58 dB. Det er mere end en halvering af støjen. 
Hvis der skal være en parallel forbindelse, går vi ind for en tunnel. 
 

Presse 
Læserbreve 
Fredericia Dagblad og JP 
Det er gået rigtigt godt med at få optaget læserbreve om for os aktuelle emner i Fredericia Dagblad 
og også i den landsdækkende presse, i disse tilfælde Jyllands Posten. Ros til os. Der bliver i de fleste 
aviser optaget langt mindre en 10% af indlæggene. 
TV 
TV Syd har også været flinke til at komme til os. Fx i forbindelse med byggeriet ved Kastellet og i for-
bindelse med kystsikring og kystbeskyttelseslinjerne langs Lillebælt. 
DR og TV Avisen havde et indslag, hvor vi roste forsvaret for deres naturbevarende indsats på Frede-
ricia Fælled 
Radio 
P4 – Trekanten har henvendte sig adskillige gange omkring sager som Parallelforbindelse over Lille-
bælt, Den nye miljøminister og landbruget, Stærekasser på golfbanen m.fl. 
Radio Mælkebøtten har ligeledes udsendt samtaler med os omkring vores holdninger og forslag i for-
bindelse med aktuelle sager i kommunen. 
Nyhedsbrev 
Nyhedsbrevet har jeg tidligere omtalt. Det får vi den del positive tilbagemeldinger på. 
Pressemeddelelser  
Vi udsender pressemeddelelser, når vi mener, det er nødvendigt. Fx i forbindelse med vores holdning 
til en ny Lillebæltforbindelse. 
 

Affaldsindsamling 
2011 den 3. april 587 indsamlere og knap 3 tons registreret pr. 7. april.  
Og her ved vi, der mangler en del. 
2012 den 22. april. Vi glæder os til at se jer. 
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