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Bestyrelsens beretning 2017 
I foreningsåret har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder. På disse møder drøftes aktuelle problemstillin-
ger i relation til natur og miljø primært indenfor lokalt regi i Hedensted kommune og sekundært i relati-
on DN `s aktiviteter på nationalt niveau. Vores bestyrelseskollega Jan Tidemand, der som bekendt er 
hovedbestyrelsesmedlem i DN, holder os løbende orienteret om aktiviteter planlagt fra DN´s sekretariat, 
Masnedøgade. 
 
Antal medlemmer og bestyrelsens opgaver. 
Naturfredningsforeningen i Hedensted kommune har p.t. 825 medlemmer, heraf omkring 500 medlem-
mer med mailadresser.  
Vi er 6 medlemmer i bestyrelsen, - det ideelle ville dog være en bestyrelse på 9-12 medlemmer til at de-
les om opgavernes løsning! 
Vi er repræsenteret i forskellige udvalg som: Havbrugsgruppen, Kærgruppen, Grønt Råd, Frednings-
nævnet og Vandrådet for vandoplandet til Horsens Fjord.  
Vi har arrangeret affaldsindsamling, og i samarbejde med Hjerteforeningen arrangeret kystvandringen 
ved Juelsminde. 
Dertil skal tilføjes et samarbejdsprojekt mellem ”natur og ungdom”, Hedensted kommune og Naturfred-
ningsforeningen, hvor der i sommerens løb er afholdt 7 arrangementer med i alt 1.200 deltagere. Tov-
holder ved disse 7 arrangementer har været naturvejlederne Benny Jensen og Bettina Mikkelsen. En stor 
tak til de 2 naturvejledere. 
I forbindelse med det forestående kommunevalg inviterede vi den 14. juni byrådskandidater fra hvert 
parti til et lukket møde med orientering om havbrugsproduktionen i Horsens Fjord. 
 
Aktiviteter indenfor plan-, miljø- og naturbeskyttelseslovgivningen må betragtes som afdelingens ”tunge 
sager”. Vi er heldige at have en bestyrelseskollega med stor viden indenfor den nævnte lovgivning, hvil-
ket betyder, at vi fagligt er i stand til at håndtere disse sager.  
 
Havbrugsgruppen, sammensat af en gruppe frivillige. 
Havbrugsproduktionen i Horsens Fjord er et evig tilbagevendende problemkompleks. 
Hedensted kommunes miljøgodkendelse af havbruget Hundshage blev i Juni 2015 påklaget til NMKN af 
4 forskellige organisationer (DN`s sekretariat, Sportsfiskerne,  Horsens 
kommune og Endelave havbrug – nej tak). Endnu har NMKN ikke truffet en afgørelse i sagen. 
NMKN (naturogmiljøklagenævnet) har i øvrigt skiftet navn til Miljø- og Fødevarenævnet og er flyttet 
fra et domicil i København til klagenævnenes Hus i Viborg. En flytning, der har drænet nævnet for er-
farne medarbejdere, der ikke ville flytte med til Viborg, hvilket har givet urimeligt lange svartider. 
 
Den14. juni inviterede vi byrådskandidater fra de opstillingsberettigede partier til kommunevalget til 
orientering om de udfordringer/problemer havbrugsproduktionen giver i de indre danske farvande. Op-
lægsholdere var dels Søren Knudsen og Jan Karnøe, Havbrugsgruppen, der omtalte lokale problemer 
med havbrugsproduktion i Horsens Fjord, og dels havbiolog Henning Mørk Jørgensen, DN´s sekretariat, 
der orienterede om de problemer havbrugsproduktionen ville give i de indre danske farvande, hvis dette 
produktionssystem blev tilladt.  
Med håbet om at få en åben drøftelse uden de sædvanlige partipolitiske holdninger, valgte vi at holde et 
lukket møde med udelukkende inviterede deltagere. Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet 
boykottede imidlertid mødet, idet de undlod at lade sig repræsentere. Alle var enige om, at det var et 
godt fagligt møde, men mødet flyttede sandsynligvis ikke meget på den havbrugspolitiske front. 
Det var måske også en fejl at holde et lukket møde. Det er givetvis ikke en metode, vi skal benytte frem-
over ved afholdelse af tilsvarende møder. 
Mødet affødte et par læserbreve og vi stillede 6 spørgsmål til medlemmer af Udvalget for Teknik, som 
blev besvaret af udvalgsformanden. 
 
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 afholdt møder i det forgangne år. I stedet er der brugt mange kom-
munale ressourcer i det nedsatte vandråd. 
 
Fredningsnævnet har indkaldt til 2 møder i årets løb. Begge møder vedrørende Daugård Fredningen. 
Det ene vedrørte opførsel af et hus på en eksisterende grund på Kohavevej 21 og det andet omhandlede 
opførsel af en ridehal på Vejlefjordskolen. Vi oplever ved møder med Fredningsnævnet, at vores be-
mærkninger vægtes højt af nævnets medlemmer. 
 
Vandrådet – i forbindelse med Landbrugspakkens vedtagelse feb. 2016 blev det besluttet at nedsætte 23 
vandråd i DK. Det ene af disse var ”Vandrådet for vandoplandet til Horsens Fjord” – et vandråd, der 
dækker vandoplandet fra 3 kommuner, Hedensted, Horsens og Odder, med Hedensted som Vandrådets 
sekretariatskommune. Vandrådet startede møderækken den 11. maj og det ottende og sidste møde blev 
holdt den 28. september. 
Vandrådene er ikke tillagt besluttende myndighed, men er rådgivende for de oplandskommuner som 
Vandrådene dækker.  
Vandrådene skulle løse 3 opgaver, som er:  
Et såkaldt virkelighedstjek af vandløb med et vandopland under 10 km2 (1.000 ha) som Mil-
jøstyrelsen har foreslået udtaget af vandområdeplanerne. 
Komme med forslag til vandløb, der er kunstige og stærkt modificerede. 
Vurderer vandløbsindsatser fra første til anden planperiode, og som det ikke vil være øko-
nomisk eller miljømæssigt hensigtsmæssige at gennemføre.  
 
Kystvandring på sporet mellem Snaptun og Juelsminde, et vellykket arrangement, der i 
lighed med tidligere år blev gennemført i samarbejde med Hjerteforeningen. 
 
Affaldsindsamlingen blev igen i år en stor succes med 17 indsamlingssteder og indsamling 
af 1.918 kg affald, heraf 821 dåser med pant og 1.619 dåser uden pant. 
 
Ankesager ved Miljø- og Fødevarenævnet – for nærværende har vi 6 sager liggende til af-
gørelse i ankenævnet, hvor vi har anket over kommunale dispensationer indenfor plan- og 
naturbeskyttelsesloven. Den ældste af disse er dateret den 17. juni 2016. De mange ankesa-
ger er udtryk for, at Hedensted K. på det politiske niveau dispenserer fra bekendtgørelser og 
gældende lov og går lige til kanten og sågar overskrider, hvad der er tilladt i henhold til plan- 
og naturbeskyttelsesloven. 
 
Lokalplanen ”Lille Dalby Bakke”. 
I samarbejde med lokale beboere har vi udarbejdet og indsendt høringssvar til lokalplanen 
for udstykningen ”Lille Dalby bakke”. 
 
Naturkapitalindekset (NKI), der er beregnet af forskere på Århus Universitet, er et udtryk 
for værdien (kvaliteten) af naturen i den enkelte kommune. Blandt de 98 kommuner rangerer 
Hedensted på en 63. plads med 18 NKI-point. Det må dermed konkluderes, at kvaliteten af 
den natur vi har i Hedensted k. er ringe. På en skala fra 1 til 100 ligger Fanø K. i top med 80 
point og Struer K. i bund med 11 NKI-point. – landsgns. er på 24 NKI-point. 
 
Et 30-års jubilæum - Vores fælles fremtid begyndte for 30 år siden. 
For 30 år siden udkom FN-rapporten ”Vores fælles Fremtid” udgivet af Verdenskommissio-
nen for ”Miljø og Udvikling”. I spidsen for Kommissionen stod den norske statsminister Gro 
Harlem Brundtland, hvorfor udgivelsen er kendt som Brundtlandrapporten. 
I de seneste tre årtier har Brundtlandrapporten været fundamentet for den internationale mil-
jødebat. Rapporten har været toneangivende for den måde som bæredygtighed omtales på.  
Efter Brundtlandrapporten har der været flere markante topmøder, hvor der er vedtaget mål 
for bæredygtighed i henhold til Brundtlandrapportens definition, som der arbejdes hen imod. 
 
En stor tak til bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i foreningsåret. (Martin F.) 


