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DN Hedensted. 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Hedensted Kommune har godt 800 medlemmer (ca. 
sammen niveau som sidste år). 
Vi har været og er 6 bestyrelsesmedlemmer, der har fordelt arbejdsopgaverne, således at vi hver især har 
ansvaret indenfor veldefinerede områder af afdelingens virkefelt.    
Opgaverne fordeling blandt bestyrelsesmedlemmerne afspejler, som oftest, en blanding af den enkeltes 
faglige baggrund og personlige motivation. I årets løb har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder.  
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 være ”offentlighedens vagt-
hund” med mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelser truffet af kommu-
nalbestyrelsen, hvis vi mener, at disse strider mod den aktuelle lovgivning. Den ret har vi også i år be-
nyttet os af og vundet de berørte sager i klagenævnet. 
I alle sager kan DN Hedensted til enhver tid trække på de ressourcer og fagspecifikke kompetencer som 
medarbejdere har i DN Sekretariatet, Masnedøgade, København. 

 
Hvad har DN Hedensted udrettet i årets løb. 
Fredningssager 
I Hedensted Kommune er der 2 fredningsområder. Dels Daugårdfredningen og dels Gudenåfredningen. 
I Fredningsnævnet har vi 2 repræsentanter, der har rådgivende funktion. Der har været afholdt 2 møder i 
Fredningsnævnet, der begge vedrører Daugårdfredningen. At være DN`s repræsentanter kan være lidt af 
en uriaspost, fordi det sædvanligvis er os, der i henhold til fredningsbestemmelserne indtager en restrik-
tiv holdning i forhold til fremførte ønsker f.eks. boligforandring/-udvidelse. Fredningens formål ”forvit-
rer” over tid, hvis ikke grundideen med fredningen fastholdes. Dette synspunkt er vores indgangsvinkel i 
Fredningsnævnet. Ved møder med Fredningsnævnet oplever vi, at vores bemærkninger vægtes højt af 
nævnets medlemmer.  
 
Affaldsindsamling. 
En af DN`s meget profilerede offentlige begivenheder er den årlige affaldsindsamling.  
Søndag den 22. april var mere end 150 aktive indsamlere mødt op for at give naturen en hjælpende hånd. 
Fra AS i øst til Hammer i Vest var der ihærdige indsamlere i gang. I alt 17 lokalråd eller landsbyer var 
tilmeldt indsamlingen. I 2018 ble der indsamlet 1.781 kg affald, heraf 317 dåser med pant og 1389 dåser 
uden pant. Et flot resultat og et godt bevis på, at mange mener, at affald ikke hører hjemme i naturen. 
Udover den affaldsindsamling, der formelt er arrangeret af DN Hedensted, har frivillige borgere og sko-
ler rundt om i Hedensted Kommune tilmeldt deres affaldsindsamling på DN`s hjemmeside. 
Affaldsindsamlingen i 2019 er den 31. marts. 
 
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 påbegyndes en travetur langs kysten på sporet mellem Juelsminde og Snaptun.  
Hvor langt deltagerne vælger at gå varierer fra få til flere kilometer. 
Et vellykket arrangement med 45 deltagere.  

 
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.   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Grønt Råd - dette udvalg har ikke været indkaldt til møder i det forgangne år.  
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. 
 
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 7 arrangementer: 
Strandrensning Daugård (skolebørn) 25.maj, Hejsning af Blå Flag Daugård den 3. juni, Nattergaletur 
Uldum Kær 3. juni, Sct. Hansbål Daugård strand 23. juni, Kajaksejlads 26. august, Naturens dag 9. sep-
tember (Øster Snede dam), Svampefest 22. september og Æbledag 13. oktober. 
Tovholdere ved disse 7 arrangementer har været naturvejlederne Benny Jensen og Bettina Mikkelsen. 
En meget stor tak til de 2 naturvejledere for flotte arrangementer. 
 
Barritskov. Søndag den 13. maj besøg på Barritskov, hvor Thomas Hartung fortalte om ideen med at 
omlægge fra traditionel skovdrift til biodiversitetsskov (35 deltagere). 
 
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 i juni 2015 blev samme år påklaget til 
NMKN (Natur- og Miljøklagenævnet). Endnu har Miljø- og Fødevareklagenævnet - som nævnet i dag 
har skiftet navn til – ikke truffet en afgørelse i sagen. 
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 
madspild fra fiskene ender hver dag i vores vandmiljø. I Hedensted kommune bor der ca. 3.500 tons 
mennesker, hvis ekskrementer og madspild vi omhyggeligt opsamler.  
Efter et afholdt møde 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. 
Hedensted Kommune har i juli/august bedt ingeniørfirmaet COWI om at vurdere kompensationsopdræt-
tets i relation til Hjarnø Havbrugs produktion af ørreder og sølvlaks. Kompensationsopdræt er blåmus-
linger og sukkertang. Den primære hensigt med denne produktion er, at de to arter skal optage kvælstof 
og fosfor fra vandmiljøet i samme vandområde og i samme mængde, hvorved der kompenseres mæng-
demæssigt for tilsvarende udledninger af næringsstoffer fra Hjarnø Havbrugs produktion af ørreder.  
COWI `s konklusion. I indberetningen til Hedensted Kommune er 75 % af årets foderforbrug indregnet 
som kompensationsproduktionens N-optag. Med henvisning til Havbrugets kompenserende N-optag er 
der brugt 4 gange den tilladte fodermængde. Det helt groteske i situationen er, at der ikke er lovhjemmel 
til, at havbrug kan modregne kompensationsopdræt og dermed fodre mere og udlede flere næringsstoffer 
end miljøgodkendelsen tilsiger. Tilladelige udledninger af kvælstof og fosfor for Hjarnø Havbrug er 
19,6 ton N/år og 2,2 ton P/år. 
På trods af Havbrugets overtrædelse af gældende lovgivning er Havbrugets produktionstilladelse ikke 
inddraget, hvilket sender et signal til alle produktionsvirksomheder med miljøgodkendelser, at Heden-
sted Kommune ser stort på om en given miljøtilladelse bliver overholdt. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Havbrugsgruppen og Levende Hav arrangerede lørdag den 3. november et debatmøde med fokus på 
virkningerne af produktionssystemet havbrug i åbne bure til søs. Med udgangspunkt i de lokale forhold 
omkring Horsens Fjord blev fordele og ulemper ved dette produktionssystem samt mulige alternativer 
drøftet. Et vellykket arrangement med ca. 60 deltagere. 
 
Det grønne Danmarkskort.  
Som noget nyt skal kommunerne i kommuneplanen udpege et Grønt Danmarkskort, Målet er, at kortet 
skal give et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden kan plan-
lægges ny natur. Det er ideen, at et Grønt Danmarkskort  - på tværs af kommunegrænser og kommune-
planer – skal vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i et stort lands-
dækkende naturnetværk. Herved bliver den danske natur over tid mere robust til gavn for spredning af 
vilde dyr og planter. Det er vores vurdering, at Hedensted Kommune har udarbejdet et flot ”Grønt” kort 
som fremadrettet har fine intentioner for sammenhængende natur. 
 
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 3 sager liggende til afgørelse i ankenævnet, hvor vi har anket over kommunale 
dispensationer indenfor naturbeskyttelsesloven. Og vi har i årets løb fået 3 klagesager behandlet i næv-
net. Disse er alle vundet. 
 
 
Bestyrelseskolleger – tak for et inspirerende godt samarbejde i årets løb. (Martin Fritzner) 
 
 


