
                                                                                                            
 
Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Hedensted (DN Hedensted). 
 
Bestyrelsens årsberetning ved Martin Fritzner. Årsmøde den 03.03.21. 
 
Medlemskab. 
Danmarks naturfredningsforenings afdeling i Hedensted kommune har p.t 828 medlemmer. 
Medlemstallet har de sidste mange år varieret mellem 800-950 medlemmer. Medlemstilgang og -
afgang er gennemsnitlig på 3-5 pct/år. Det kunne være interessant at have begrundelse for 
medlemmernes tilgang og afgang. Den viden har vi ikke, men DN`s Sekretariat foretager løbende 
analyser af dette på landsplan. 
Medlemskab af DN er for manges vedkommende et ønske om at støtte op om DN`s arbejde for på den 
måde, mere eller mindre passivt, at give naturen og miljøet en håndsrækning.  
For et mindretal er medlemskabet motiveret gennem et ønske om at yde et aktivt bidrag til natur- og 
miljøarbejde i DN. 
På landsplan har DN omkring 130.000 medlemmer, heraf er der omkring 1500 medlemmer, der deltager 
aktivt i bl.a. lokalafdelingerne.  
 
Organisation. 
DN er organiseret med et Sekretariat og med afdelinger i landets 98 kommuner. Sekretariatets 
medarbejdere tager sig af overordnede opgaver på landsplan og er samtidig faglige sparringspartnere 
for afdelingsbestyrelserne.  
Organisationsformen med afdelinger i alle landets kommuner giver DN styrke og legitimitet. De enkelte 
afdelinger ledes af en bestyrelse, der egenhændig tilrettelægger arbejdet og aktivitetsniveauet. 
I foreningsåret har bestyrelsen i DN Hedensted bestået af 8 personer, der har fordelt arbejdsopgaverne, 
således at vi hver især har ansvaret for veldefinerede områder indenfor afdelingens virkefelt. 
Opgavernes fordeling afspejler som oftest, en blanding af den enkeltes faglige baggrund og personlige 
motivation. I foreningsåret har vi afholdt 8 bestyrelsesmøder. 
 
Hvad har vi været beskæftiget med i året løb? 
Arbejdet har i årets løb været præget af Covid-19, der i nogen grad har påvirket aktivitetsniveauet. 
 
Kystvandringen. 
Kystvandingen på sporet mellem Snaptun og Juelsminde planlagt til den 7. juni blev aflyst pga Covid-
19. Kystvandringerne arrangeres i samarbejde med hjerteforeningen. 
 
Affaldsindsamling. 
Den traditionelle affaldsindsamling, der var datosat til den 25./26 april, blev aflyst pga. Covid-19. I   
stedet blev denne gennemført den 19./20. september. 
En af DN`s meget profilerede offentlige begivenheder er den årlige affaldsindsamling. Ved 
affaldsindsamling på veje, gader og stræder har vi haft stor glæde af samarbejdet med lokalråd, 
landsbyer og enkeltpersoner. Fra As i øst til Hammer i vest har omkring 20 lokalråd og landsbyer, i de 
senere år, været involveret.  
Affaldsindsamlingen i efteråret den 19./20. september blev knapt så stor en succes med hensyn til 
aktive indsamlere. Forhåbentlig vender vi igen tilbage til tidligere indsamlingsniveauer. 
 



 
 
Projekt sommerfugleambassadør. 
Via DN`s Sekretariat fik vi i juni måned tilknyttet Julie Ørnholm Frederiksen som sommerfugle-
ambassadør. Julie er biolog fra Århus Universitet, - har skrevet bachelor om honningbiers 
pollenpræference og har gennem dette arbejde fået stor viden om insektbestøvere og sommerfugles 
levevilkår. Julies opgave er, på frivillig basis, at være rådgiver og vejleder for alle, privatpersoner og 
virksomheder, der vil fremme insekter og sommerfugles levevilkår i Hedensted kommune. Pga. Covid-
19 har denne aktivitet været sat på stand bye. 
 
Hedensted Søerne 
Ved Hedensted Søerne har vi deltaget i et udviklingsprojekt. Vores bidrag har været – på et mindre areal 
- at etablere et næringsstoffattigt overdrev med dette biotops karakteristiske flora og fauna.  
Hedensted kommune har bevilget kr. 8.000 til projektets gennemførelse. 
 
Hedensted kommune som naturkommune. 
På landsplan har DN lagt mange kræfter i et landsdækkende projekt, der går ud på at få kommunerne 
til at blive naturkommuner.  At være naturkommune indebærer, at der udarbejdes en naturpolitik, der 
beskriver naturens tilstand og udfordringer. Med en naturpolitik er ideen, at der regelmæssigt ud-
arbejdes handlingsplaner, der beskriver hvilke tiltag, der skal til for at fremme den biologiske 
mangfoldighed. Handlingsplanerne skal have konkrete mål med angivelse af tidsfrister for at nå de satte 
mål.  
Den 5. marts inviterede borgmesteren os til et dialogmøde om det at være naturkommune. Tilstede 
ved mødet var foruden borgmesteren, formanden for teknisk udvalg, 2 ledende medarbejder og 3 
repræsentanter fra DN Hedensted. Vi fremlagde en naturplanstrategi med 15 fokuspunkter. 
Efter mødet har der været meget stille om en kommunalpolitisk vedtagelse af en naturpolitik, men 
glædeligt har kommunalbestyrelsen vedtaget, at Hedensted kommune skal have en biodiversitetsplan, 
og der er nedsat et udvalg i Grønt Råd, hvor repræsentanter for de grønne foreninger deltager. Planen 
er, at dette udvalg skal barsle med en plan, der skal vedtages i kommunalbestyrelsen inden årets 
udgang.  
  
Multifunktionel jordfordeling – projekt Mufjo ved Asvig. 
Afdeling har været repræsenteret ved jordfordelingsprojektet ved Asvig kaldet Mufjo. 
Projektets formål er dels at skabe en bedre arrondering – jordfordeling – for de deltagende landmænd, 
og dels på de lavsbundjorder, der helt eller delvis ikke længere egner sig til landbrugsdrift - at skabe 
øget diversitet for flora og fauna. Vores primære interesse for deltagelse i projektet har været fokuseret 
på sidstnævnte.   
En forøget biodiversitet på de frigivne arealer vil i sig selv være et vigtigt formål, idet en ekstensivering 
af landbrugsdriften fremmer naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed. 
 
Havbrugsgruppen 
Havbrugsgruppens formål er at drøfte de miljømæssige konsekvenser ved den store havbrugs-
produktion, der finder sted i Horsens Fjord. 
Havbrugsgruppen er sammensat af repræsentanter fra de grønne foreninger omkring Horsens Fjord. 
Havbrugsgruppen blev stiftet den 9. marts 2013 på initiativ af DN Hedensted. Dengang kaldte vi  
gruppen for Task Force Hjarnø eftersom de 5 havbrug ved udmundingen af Horsens Fjord ligger tæt ved 
denne ø. 
Miljøgodkendelser af havbrugsproduktionen har i mange år været et problemkompleks som Hedensted 
kommune har haft svært ved at løse. Tilbage i 2015 blev en kommunal udarbejdet miljøgodkendelse  
 



for Havbruget ved Hundshage påklaget af DN til NMKN (Natur- og Miljøklagenævnet). Nævnet afviste 
miljøgodkendelsen som værende mangelfuld og hjemsendte sagen til fornyet behandling i Hedensted  
kommune. Siden 2015 har havbrugene, med en produktion på omkring 4.000 tons fisk, produceret uden 
en miljøgodkendelse.  
I 2020 rettede borgmesteren i Hedensted kommune henvendelse til miljøministeren om problemet 
med de manglende miljøgodkendelser mv. Resultatet af denne drøftelse blev, at Miljøstyrelsen 
fremover har ansvaret for miljøgodkendelser/produktionstilladelser for samtlige havbrug i Danmark. 
På et møde i 2018 mellem Havbrugsgruppen og repræsentanter for Danmarks Sportsfiskerforbund, 
hvor en række emner blev drøftet bl.a. manglende miljøtilladelser, produktion af sølvlaks uden 
produktionstilladelse og et foderforbrug, der skønsmæssigt langt oversteg de tilladte mængder målt 
som udledning af kvælstof og fosfor. 
På grund af de nævnte overtrædelser besluttede Sportsfiskerforbundet at anmelde Hjarnø Havbrug til 
politiet. Et udarbejdet anklageskrift skal til domsforhandling ved Retten i Horsens den 5. marts 21.  
 
Blå Flag arrangementer 
Blå Flag arrangementer er et samarbejdsprojekt mellem DN Hedensted, Hedensted kommune og Natur 
og Ungdom. 
Af 10 planlagte arrangementer blev - pga Covid-19 - kun 6 ture med et deltagerantal på i alt 536 
personer gennemført. Det var Strandrensning, Gudenåens udspring, Kajaksejlads for nybegyndere, 
Naturens dag – natur uden alder, Svampefest, Træskohage Fyr og Æbledagen. 
 
Miljø-, Natur- og Planlovgivningen 
I klagenævnet har vi anket over 2 landzonegodkendelser, der endnu ikke er afgjort. 
Status er, at vi har tabt 3 sager i ankenævnet og 2 sager er ”vundet”, idet de er hjemsendt til fornyet 
behandling. En sag, der går flere år tilbage, er også ”vundet”, idet denne også er hjemsendt til fornyet 
behandling. 
 
Solcelleparker i det åbne land. 
Solcelleparker i det åbne land bliver et stort fokusområde i de kommende år. Der er prognoser som 
forudsiger, at 25-30.000 ha agerjord på landsplan i de kommen år skal tilplantes med solceller. 
Hedensted kommune har i Kommuneplantillæg 35 beskrevet regelsættet for etablering af 
solcelleparker i det åbne land.  
Vi har indsendt følgende 2 tilføjelser til dette tillæg: 
1. Kystnærhedszonen skal respekteres ved etablering af større solcelleparker i det åbne land. 
2. I et kuperet er store solcelleparker uønsket.  Med en placering i et kuperet morænelandskab vil store 
    solcelleparker komme til, i urimelig grad, at dominere landskabet synsmæssigt over store afstande. 
 
Diverse. 
Vi har deltaget i en følgegruppe, der skal udarbejde forslag til en helhedsplan for Gudenåen.  
Henstillet til Region Midt, at en planlagt grusgravning ved landsbyerne Øster Snede og Kragelund tages 
ud af planen. Endvidere deltaget i møder i DN Samråd Øst. 
 
ISOBRO og Velux Fonden. 
Gennem tilskud fra organisationerne ISOBRO og Velux Fonden ejer DN Hedensted følgende effekter: 
En foreningscomputer, en diasprojektor, 25 vildtkameraer, halvdelen af en ”Havtrailer” med grej til 
demonstration af livet i vandmiljøet og et lytteudstyr til identifikation af flagermusarter. 
 
Hvorfor medlemskab af DN. 
Motivationen for at yde en frivillig indsats i DN er en tro på, at DN Hedensted kan bidrage til at skabe 
en rigere og mere mangfoldig natur, et varieret landskab og et rent og sundt miljø i kommunen.  


