
Danmarks Naturfredningsforening i Fredericia 

Sådan arbejder vi 
Som resten af Danmarks Naturfredningsforening arbejder 
vi i Fredericia for, at Danmark bliver et bæredygtigt sam-
fund med en rig og mangfoldig natur, et smukt og varie-
ret landskab og et rent og sundt miljø. Det gør vi på man-
ge forskellige måder. 

DN og Fredericia kommune 
Vi deltager i debatten med kommunen, regionen og er-
hvervslivet om den offentlige planlægning. I foråret 2015 
har det bl.a. drejet sig om at give høringssvar til fred-
ningssagen vedrørende Hyby Fælled, som Fredericia 
kommune er modstander af. Fx er vi også med i natur-
parkrådet for Naturpark Lillebælt. 

Vi følger grundigt med i kommunens afgørelser efter na-
tur– og miljølovgivningen om tilladelser til byggeri i det 
åbne land, godkendelser af forurenende virksomheder 
eller tilladelser til indgreb i beskyttede naturområder. 
Mange af afgørelserne har vi ret til at klage over, og den 
ret benytter vi os af - hvis det er nødvendigt. 

Senest har vi engageret os i kampen for at bevare be-
skyttelsen af vores kyster. Det skal være en ret at kunne 
færdes langs de danske kyster. 
Klimatilpasningsplaner, adgangsveje til naturen og op-
rettelse af paddesøer er områder, hvor Fredericia kom-
mune har engageret sig og udført et godt stykke arbejde. 
Det meste af det har vi været med inde over i planlæg-
ningsfase og høringsfase. 
 
Fredericia C 
Vi har fra begyndelsen af diskussionen om  Fredericia C 
arbejdet for at få naturen og Lillebæltlandskaberne ind i 
byen. Med det udpegede vinderprojekt ser det ud til, det 
lykkes. 



Lokale projekter   
Affaldsindsamling 
I samarbejde med Fredericia Kommune orga-
niserer vi den årlige affaldsindsamling. Hvert 
år deltager op til 650 personer, og vores re-
kord er over 4.000 kg affald. 
Fuglekasser 
Vi sætter fuglekasser op sammen med Frede-
ricia Kommune. Der er sat over 100 op. 
Havørnerede 
Vi har fået sat en rede op ved Rands Fjord - 
og ørnene er kommet. Og det er ørneunger-
ne også. 

Himmerigshuse 
Fredericia kommune ønsker tilflyttere. 
Vi har foreslået et nyt byområde, hvor der 
ikke bygges huse i naturen, i stedet skal vi 
have naturen ind mellem husene.  
Se rød afmærkning mod vest på kortet.  
De sorte områder er udlagt til erhverv. 
Området skal modelleres, så det fremtræder 
attraktivt. Vi ønsker bakker mod de større 
veje, vi ønsker søer gravet ud og Ullerup Bæk 
frilagt, vi ønsker småskove mellem de enkel-
te bebyggelser. Området er kaldt Himmerigs-
huse efter den nærliggende Himmerig Skov. 
Himmerigshuse er med i kommuneplanen 
for perioden 2013 til 2025. 
Vi fik Dogme 2007 
Miljøprisen for 
vores forslag. 

Vi ønsker en Fredericia kommune 

 som kan måle sig med de bedste i kam-
pen mod forurening af jord, vand og luft  

 med kystområder uden yderligere be-
byggelse og tekniske anlæg end i dag 

 med rekreative såvel som uforstyrrede 
skove og andre naturområder 

 med landbrug, enge, overdrev, udsigter 
og stilhed 

 med naturlige, snoede vandløb uden 
spærringer og med flere damme og søer 
end i dag 

 hvor beboelses- og erhvervsområder har 
et højt naturindhold. 
 
Landskabsparker i Fredericia  
- vores opfindelse 
Vores ideer danner grundlag for kommu-
nens vedtagelse. Se næste side i folderen. 



Landskabsparker i Fredericia Kommune 

Fredericia Kommune har fulgt DN Fredericias forslag og ud-
nævnt fire sammenhængende, smukke og værdifulde land-
skaber til at være kommunale landskabsparker. 
I landskabsparkerne skal vi fremover arbejde for at sikre og 
forbedre landskabet og naturen. 

Elbodalen Landskabspark 
De største udfordringer er at få genslynget Spang Å og få fjer-
net alle spærringer, at få dalen afgræsset og at reducere ud-
ledningen af skadelige stoffer fra spredt bebyggelse og fra 
landbruget. 

Lillebælt Landskabspark 
Den største udfordring her er at undgå yderligere byvækst og 
spredt bebyggelse syd for Kolding Landevej.  
Samt at bevare Oddersteds særpræg. 

Trelde Landskabspark 
Den største udfordring i dette område er at bevare livsvilkå-
rene for de mange sjældne og udryddelsestruede gøgeurter 
og svampe. En af forudsætningerne er, at der til stadighed er 
mange store ege og bøge - og også døde træer. I den kommu-
nale skov er der nu urørt skov langs Lillebælt. Forhåbentlig vil 
de private skovejere også udlægge urørt skov. Lige nu passer 
forsvaret Hyby Fælled forbilledligt. Men hvis forsvaret ikke 
længere har brug for et øvelsesterræn, vil vi rejse en fred-
ningssag - helst i samarbejde med kommunen. 

Fuglsang Landskabspark 
De største udfordringer er:  
At få Erritsø Bæk genslynget i et højere leje 
At undgå udslip af spildevand  
At få enge og overdrev afgræsset 
Desuden at få naturlig vandstand og meget mere gammelt 
ved i skovene. 



Du kan deltage 
Har du tid og lyst, kan du blive aktiv i 
Danmarks Naturfredningsforening.  
Der er flere forskellige muligheder: 

Du kan blive aktiv i vores lokale afdeling 
af naturfredningsforeningen. Enten ved 
at blive medlem af en arbejdsgruppe 
eller ved at deltage i en periode i et eller 
flere af vores projekter. 

Du kan blive ”Aktiv for en dag” og hjæl-
pe med konkrete opgaver, fx affaldsind-
samlingen en gang årligt. 

Du kan komme på årsmødet den i okto-
ber/november på restaurant Oven Van-
de og blive suppleant eller medlem af 
bestyrelsen. 

Du kan blive medlem af ét af DNs lands-
dækkende netværk eller en af vores 
studenterkomiteer på de videregående 
uddannelser. 

Du kan læse mere om at være med på 
www.dn.dk/aktiv  

 

I Fredericia er vi syv i bestyrelsen og to 
aktive, der hjælper med aktiviteter. 
Vi har bestyrelsesmøde ca. otte gange 
om året og har opdelt arbejdet i nogle 
arbejdsgrupper. 

Landbrugsgruppen tager sig af tilladelser 
og ansøgninger, der vedrører dyrehold 
og dyrkning. 

Affaldsgruppen organiserer den årlige 
affaldsindsamling. 

§3 gruppen holder øje med ændringer i 
udnyttelse, vegetation og fauna i vores 
kommunes §3-områder. Det drejer sig 
om enge, overdrev, strandenge, moser 
og søer, der er beskyttet af Naturbe-
skyttelseslovens §3. I Fredericia drejer 
det sig om knap 10 km². 

Nyhedsbrevgruppen står for vores ny-
hedsbrev og hjemmeside.  
Læs det og få det på  
www.dn.dk/fredericia 

Du er velkommen til at kontakte os, til at 
deltage i arbejdet eller støtte vores akti-
viteter ved at være medlem af DN. 

Bestyrelsen i DN Fredericia 

Formand  Karsten Enggaard  75 94 31 66  
Øvrige medlemmer Niels Jørn Krogh 75 51 32 86 
 Anne Mette Mikkelsen 25 79 31 92 
 Jens Aamand Kristensen 75 94 13 60 
 Jan Søe Dybdal 75 92 01 42 
 Preben Kjeldahl Pedersen  50 57 05 60  
Andre aktive Lasse Jarl Korndrup 22 56 38 45 
 Sandra Arvidson 40 55 10 98 
Email fredericia@dn.dk 


