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Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) er organiseret med et sekretariat, og med afdelinger i hver af de 
98 kommuner. Afdelingerne ledes af en bestyrelse på 6, 9 eller 12 medlemmer.  
Sekretariatets medarbejdere tager sig af overordnede opgaver på nationalt niveau og er faglige spar-
ringspartnere for afdelingsbestyrelserne.   
DN er en upolitisk NGO  forening med ca. 131.000 medlemmer. Fagpolitisk ledes DN af en hovedbesty-
relse på 12 medlemmer. Hovedbestyrelsen vælges af et repræsentantskab, der er foreningens øverste 
myndighed. Repræsentantskabet er sammensat af medlemmer fra afdelingsbestyrelserne. Antallet af 
stemmeberettigede medlemmer fra afdelingsbestyrelserne er fastlagt efter en fordelingsnøgle, der er af-
hængig af afdelingens antal medlemmer. Fra DN Hedensted kan 2 af afdelingsbestyrelsens medlemmer 
stemme ved repræsentantskabsmøderne.  
 
Vi har i dette efterår oplevet en bølge af grønt engagement i alle dele af vores samfund.  
Biodiversitets- og klimakrise udgør væsentlige samfundsudfordringer. Disse emner er også blandt DN`s 
vigtigste fokusområder i de kommende år. 
Med nye folk i regeringskontorerne efter sommerens folketingsvalg er der sat ambitiøse klimamål.  
Med basispunkt for udledningen af drivhusgasser i 1990 er målet en reduktion af drivhusgasser på 70 
pct. i 2030.  
Vi skal altså i denne relative korte tidsperiode gå fra en fossiløkonomi til bl.a. en bioøkonomi. Dette bli-
ver en kæmpe opgave, hvor al den viden, der kan mobiliseres nødvendigvis må i spil.  
På det seneste har vi oplevet et genialt træk fra regeringen, idet denne som led i et samarbejde med er-
hvervslivet har nedsat 13 partnerskaber, der alle indenfor veldefinerede områder skal bidrage med ideer 
til løsning af klimaudfordringerne på en måde, der samtidig understøtte job, velfærd og konkurrenceev-
ne. Formandsskabet i disse partnerskaber bliver erhvervenes ledere, herved får disse indirekte medan-
svar for den grønne omstilling.   
 
Hvad har DN Hedensted udrettet i årets løb. 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Hedensted Kommune har godt 900 medlemmer – 
125 flere medlemmer end i 2018, hvilket først og fremmes skyldes, at der fra DN`s Sekretariatet har  
været gennemført en hvervekampagne via telefonopkald til potentielle medlemmer i Hedensted kommu-
ne. 
Afdelingen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der har forskellig social og erhvervsmæssig bag-
grund. I årets løb har vi holdt 9 bestyrelsesmøder. 
Fordeling af opgaverne i afdelingsbestyrelsen afspejler, som oftest, en blanding af den enkeltes faglige 
baggrund og personlige motivation.  
Opgaverne er meget forskellige både i omfang og kompleksitet. De komplicerede eller tunge sager ved-
rører sagsbehandling indenfor miljø-, natur- og planlovgivningen.  
Som bekendt har DN en juridisk ret, og dermed også en moralsk pligt til at følge med i trufne afgørelser 
i kommunalbestyrelsen indenfor de nævnte områder. Er vores vurdering, at en given tilladelse strider 
mod gældende lovgivning, har vi mulighed for klage over afgørelsen til ankenævnet. Den ret har vi også 
i år benyttet os af og vundet de indberettede sager i klagenævnet. 
Som nævnt kan vi, uanset sagens omfang og karakter, altid få råd og vejledning hos kompetente medar-
bejdere i DN Sekretariatet, Masnedøgade, København. 
 
Motivationsfaktoren for at yde en frivillig indsats i afdelingsbestyrelsen er en tro på, at vi kan give et bi-
drag – stort som lille - til en rigere og mangfoldig natur, et varieret landskab og et rent og sundt miljø i 
vores kommune. Selvom der kan forekomme bump på vejen i dette arbejde, skal sigtelinjen eller det 
overordnede mål med arbejdet vedvarende holdes.   
 



 
 
Affaldsindsamling. 
En af DN`s meget profilerede offentlige begivenheder er den årlige affaldsindsamling.  
Lørdag/søndag den 30. og 31. marts var mere end 195 indsamlere mødt op for at give naturen en hjæl-
pende hånd. Fra AS i øst til Hammer i Vest var der ihærdige folk i gang. I alt 19 lokalråd eller landsbyer 
var tilmeldt indsamlingen. De indsamlede mængder af affald og dåser med og uden pant var på samme 
niveau som i 2018. Et flot resultat med mange deltagere. Et bevis på at mange borgere mener, at affald 
ikke hører hjemme i naturen. 
Udover den affaldsindsamling, der er arrangeret af DN Hedensted, har frivillige borgere og skoler rundt 
om i Hedensted Kommune tilmeldt deres affaldsindsamling på DN`s hjemmeside. 
Affaldsindsamlingen i 2020 bliver lørdag/søndag den 25. og 26. april. 
 
Kystvandring på sporet mellem Snaptun og Juelsminde, blev i år afholdt den 10. juni.   
I lighed med tidligere år blev vandringen organiseret i samarbejde med Hjerteforeningen. Med start fra 
Bugten i Juelsminde vælger deltagerne en travetur langs kysten på sporet mellem Juelsminde og Snap-
tun.  Hvor langt deltagerne vælger at gå varierer fra få til flere kilometer. 
Et vellykket arrangement med 35 deltagere.  
 
Blå Flag arrangementer. 
Blå Flag arrangementer er et samarbejdsprojekt mellem Hedensted Kommune, DN Hedensted og Natur 
og Ungdom. 
I løbet af sommeren har der været afholdt 8 arrangementer:  
Strandrensning Daugård (skolebørn) 24.maj, Hejsning af Blå Flag Daugård strand den 2. juni, Natterga-
letur Uldum Kær den 2. juni, Sct. Hansbål Daugård strand 23. juni, Kajaksejlads for nybegyndere den 
25. august, Naturens dag 9. september (Øster Snede dam), Svampefest 21. september og Æbledag den 
12. oktober. 
Tovholdere ved disse arrangementer har været naturvejlederne Benny Jensen og Bettina Mikkelsen. En 
meget stor tak til de 2 naturvejledere for flotte arrangementer. 
 
Bustur til naturperler i Hedensted kommune. 
Søndag den 27. oktober inviterede vi til sightseeing med bus til naturperler i vores kommune. 
Bestyrelseskollega Jan Tidemand var turguide. Invitationen var primært henvendt til nytilkomne med-
lemmer.  
Første stop på turen var Uldum Kær derfra gik turen til Bjerrelide, Bjerge Skov og Engsø videre via 
Skjold til Kirkholm. Derfra til Barritskov og Daugårdfredningen tilbage til startpunktet som var Heden-
sted Centret.  
Turen havde 26 deltagere. 
 
Vejle Kunstmuseum. 
I januar måned blev vi inviteret til at deltage i udstilling ved navn ”Partners – Kunst i forening”. Vi var 7 
vidt forskellige foreninger, der deltog i udstillingen i perioden fra den 14. april til den 15. september. 
Hver forening fik tilknyttet en kunstner, der via en udstilling skulle fortælle om den pågældende for-
enings idegrundlag. Foruden videooptagelser, hvor Gunnar K. og Jan T. deltog, bidrog vi med dels en 
gåtur ved Stenhøj Strand og dels med et foredrag om sommerfugle – begge arrangementer med Jan Ti-
demand som aktør. Til disse arrangementer var der god tilslutning. 
Det var en super god ide at fortælle om ForeningsDanmark gennem projektet ”Partners – Kunst i for-
ening”. Det var bl.a. en fortælling om de værdier, der via et vidt forgrenet foreningsliv binder os sam-
men uanset faglige og sociale skel. – Et foreningsliv, der gennem engagement og frivilligt arbejde, er en 
af grundpillerne i vores samfund.  
Det er givetvis begrænset, hvad DN Hedensted har fået ud af deltagelsen i denne udstilling, men vi tror, 
at DN generelt har fået plusser på imagekontoen med vores medvirken. 
 
Fredninger. 
Hedensted Kommune er der 2 fredningsområder. Dels Daugårdfredningen og dels Gudenåfredningen. 
I Fredningsnævnet har vi 2 repræsentanter, der har rådgivende funktion.  
I indeværende år har der kun været et møde, og det er den 20. nov., der vedrører i Daugårdfredningen.  
 
 



 
 
 
 
 
At være DN`s repræsentanter kan være lidt af en uriaspost, fordi det sædvanligvis er os, der i henhold til 
fredningsbestemmelserne indtager en restriktivholdning i forhold til fremførte ønsker f.eks. boligforan-
dring/-udvidelse. Fredningens formål ”forvitrer” over tid, hvis ikke grundideen med fredningen fasthol-
des. Dette synspunkt er vores indgangsvinkel i Fredningsnævnet. Ved møder med Fredningsnævnet op-
lever vi, at vores bemærkninger vægtes højt af nævnets medlemmer.  
 
Kærgruppen er en kommunalt nedsat styregruppe, der rådgiver kommunen om forhold af væsentlig be-
tydning for Uldum Kær. F.eks. Kæret som rekreativt område, som afgræsningsområde og som jagtom-
råde. Der afholdes et møde pr. år.  
 
Grønt Råd   
Grønt Råd har til formål at være dialogforum og samarbejdsorgan mellem borgere, interessegrupper, po-
litikere og administration i Hedensted Kommune for at fremme bæredygtighed og miljøansvarlig udvik-
ling. Der har været afholdt 2 møder i Grønt Råd i indeværende foreningsår. 
 
Havbrugsgruppen 
Havbrugsgruppen er sammensat af repræsentanter fra de grønne organisationer omkring Horsens Fjord. 
Havbrugsproduktionen i Horsens Fjord har i mange år været et evig tilbagevendende problemkompleks. 
Hedensted kommunes miljøgodkendelse af havbruget Hundshage blev i juni 2015 påklaget af bl.a. DN 
til NMKN (Natur- og Miljøklagenævnet). Miljøgodkendelsen har Miljø- og Fødevareklagenævnet i in-
deværende år afvist som værende mangelfuld og hjemsendt sagen til fornyet behandling i Hedensted 
Kommune. 
Efterfølgende har Hedensted kommune entreret med rådgivningsvirksomheden COWI om at udarbejde 
miljøtilladelser for samtlige 5 havbrug i Horsens Fjord. 
 
I Horsens Fjord ligger 5 havbrug, som med tilknyttede muslinge- og tangbrug dækker op mod 500 ha. 
Havbrugene opdrætter hvert år langt over 600.000 regnbueørreder. Udledningen fra disse har en væsent-
lig betydning for kystvandets miljøtilstand, der af biologerne karakteriseres som ringe. Produktionska-
paciteten i havbrugene i Hedensted Kommune er på mere end 5.000 tons fisk. Ekskrementer og foder-
spild fra fiskene ender hver dag i vandmiljøet. I Hedensted kommune bor der ca. 3.500 tons mennesker, 
hvor ekskrementer og madspild opsamles og sendes til et rensningsanlæg.  
 
Efter et møde i 2018 mellem Havbrugsgruppen og repræsentanter fra Danmarks Sportsfiskerforbund be-
sluttede Sportsfiskerne at melde Hjarnø Havbrugs til politiet for dels at producere Sølvlaks uden produk-
tionstilladelse og dels at have et foderforbrug, der langt oversteg den tilladte mængde målt som udled-
ning af kvælstof og fosfor. Resultatet af politiets arbejde foreligger endnu ikke. 
 
På trods af Havbrugets overtrædelse af gældende lovgivning er Havbrugets produktionstilladelse ikke 
inddraget, hvilket sender det signal til alle produktionsvirksomheder med miljøgodkendelser, at Heden-
sted Kommune ser stort på om en given miljøtilladelse bliver overholdt. 
 
Naturkommune 
DN har lagt mange kræfter i et landsdækkende projekt, der går ud på at få kommunerne til at melde sig 
som Naturkommune. Med inspiration fra dette projekt har en gruppe fra bestyrelsen drøftet en plan for, 
hvordan sagen skulle gribes an i forhold til Hedensted kommune.  
At være Naturkommune indebærer, at der udarbejdes en naturpolitik, der beskriver naturen i kommunen, 
dets tilstand og udfordringer. Når naturpolitikken er sat på papir, skal kommunen lave handlingsplaner 
regelmæssigt, der beskriver hvilke tiltag, der skal til for at fremme den biologiske mangfoldighed i natu-
ren. Handlingsplanerne skal have konkrete mål og tidsfrister for at nå målene.  
Vi er knapt i mål med et forslag til Hedensted Kommune, men er tæt på. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Aktiviteter indenfor plan-, miljø- og naturbeskyttelseslovgivningen er afdelingens ”tunge sager”. Vi er 
heldige at have en bestyrelseskollega med stor viden indenfor nævnte lovgivning, hvilket betyder, at vi 
fagligt er i stand til at håndtere disse sager.  
For nærværende har vi 4 sager liggende til afgørelse i ankenævnet, hvor vi har anket over kommunale 
dispensationer indenfor plan- og naturbeskyttelsesloven. Vi har i årets løb fået 2 klagesager behandlet i 
nævnet, der begge er vundet. 
 
Udover ovennævnte nævn og råd er DN Hedensted repræsenteret i det 3. vandråd for oplandet for Hor-
sens Fjord. Dette vandopland dækker kommunerne i Odder, Horsens og Hedensted. 
Samt i udvalget kaldet Koordinationsforum for vandforsyningen, der skal beslutte en ”Rammeplan for 
grundvandsbeskyttelse i Hedensted Kommune” 
 
 
Bestyrelseskolleger – tak for et inspirerende godt samarbejde i årets løb. (Martin Fritzner) 
 
 


