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Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, januar 2014

Godt Nytår til alle medlemmer!

Så står vi ved indgangen til et nyt år med mange
spændende udfordringer. DN Nyborgs afdeling har ca.
650 medlemmer. I 2013 har bestyrelsen holdt 12
møder samt et årsmøde.

I forbindelse med vores afdelingsmøder tager vi af og
til ud og ser på nogle naturområder i kommunen. I
2013 havde vi bl.a. den fornøjelse at have 2 unge
drenge, Lean Pedersen og Hjalte Kjærby, med som
guider på en insekttur. De viste os Ildtægerne
(billede) ved lindetræerne ved Vindinge Kirke og
boene for Nordlig Fugleedderkop på voldanlægget i
Nyborg. Det var meget interessant og helt utroligt,
hvor meget de to drenge vidste om dyrene. Det lover
godt for fremtiden!

Vi er naturens vagthund

Bestyrelsen arbejder lokalt på at skabe de bedste rammer for gode naturoplevelser, f.eks.
fri adgang langs vore kyster, et åbent landskab med sammenhængende naturområder,
adgang til bynære skove og meget mere. Vi arrangerer ture til de lokale naturområder for
at udbrede kendskabet til dem. Vi arbejder generelt for mere natur, et bedre miljø og
bekæmpelse af klimaproblemer for at de naturværdier, vi har, kan gå i arv til vore børn og
børnebørn.

En af vores opgaver er at være naturens vagthund. I den forbindelse har vi flere gange i
årets løb følt os misforstået i medierne. Ofte bliver sagerne fremlagt som om, vi har magt
til at træffe afgørelser. Det er ikke tilfældet. DN har klageret. Der er stor forskel på de to
ting. Ansøger og naboer kan gøre indsigelser over kommunens afgørelse. Det kan naturen
ikke. Derfor har DN og andre grønne organisationer ved lov klageadgang. Og den bruger vi i
DN, når naturen, miljøet eller landskabet bliver tilsidesat.

Desværre har vi i de forgangne år ofte oplevet, at politikerne i Nyborg Kommune har truffet
afgørelser, som er i strid med lovgivningen. Derfor har vi måtte klage over flere afgørelser
end i de fleste andre kommuner. Det er kedeligt, at politikerne ikke anser det for vigtigt at
beskytte og bevare den natur vi har. Det er også kedeligt, fordi det bidrager til, at DNs rolle
bliver misforstået. Særlig kommunens afgørelser efter Planloven har flere gange givet
anledning til at vi har valgt at bruge vores klageret.

Planloven indeholder blandt andet nogle bestemmelser vedrørende opdelingen mellem
byzone og landzone. Loven siger: ”Hovedformålet med zoneinddelingen og
landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt
bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor
der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen. Zoneinddelingen
skaber derved en klar grænse mellem by og land, hvorved bl.a. natur- og kulturhistoriske
værdier bevares og miljøkonflikter undgås”.

Der er meget vide rammer for, hvad man må bygge i det åbne land. Landbrug, skovbrug og
fiskeri må eksempelvis bygge alle de bygninger, de har brug for. Alle nedlagte
landbrugsbygninger må anvendes til forskellige erhvervstyper og disse virksomheder må
desuden bygge yderligere 500 m2, hvis de får brug for det.

Vi kender alle disse nedlagte landbrugsbygninger, som står og forfalder, hvis de ikke
anvendes, så det er jo en fin ordning. Derudover må der bygges til mange andre formål
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som f.eks. boliger, udhuse og carporte. For disse bygninger findes der retningslinier for,
hvordan og hvor meget man må bygge. Det er kommunen, der administrerer disse regler
gennem en zonetilladelse.

Der er meget forskel på, hvordan kommunerne administrerer disse regler. Nogle vælger at
se bort fra reglerne og giver tilladelse, selvom det er imod lovens intentioner. For at bevare
den smule natur/landskab vi stadig har tilbage, er det vigtigt, at bestemmelserne i
Planloven overholdes. Så når politikerne giver tilladelser, der ligger ud over lovens
intentioner, klager vi over afgørelserne, og vinder langt de fleste klagesager.

I forbindelse med vores årsmøde den 6. november 2013 afholdt vi et debatmøde, hvor
netop dette emne var til debat. DNs præsident: Ella Maria Bisschop-Larsen kom og
debaterede DNs rolle i det demokratiske system. Det var et rigtig godt møde, hvor også
SFs Knud Theil og DFs Carsten Kudsk deltog sammen med ca. 20 andre borgere. Læs
hele årsberetning på dn.dk/nyborg.

 Invitation til Drikkevandsmøde

Vores drikkevand er truet af forurening og overindvinding! Vi inviterer derfor medlemmer
og andre interesserede til Drikkevandsmøde på Hotel Nyborg Strand, onsdag den 5.
februar 2014 kl. 19.00

I Danmark kommer drikkevandet fra grundvandet. Derfor kan vi glæde os over frisk vand af
høj kvalitet i vandhanen overalt i landet. Men grundvandet er truet af forurening, især fra
sprøjtegifte og forurenede grunde. Mange vandværker har været nødt til at lukke boringer
på grund af forurening, og det kan være svært at finde nye steder at indvinde vand. Det ser
rigtig skidt ud for vores drikkevand. 

Miljøministeren forsøger at reducere forbruget af sprøjtegift med en ny afgift, men det
har foreløbig kun fået landmændene til at hamstre de mest skadelige midler. Fra 2011 til
2012 steg salget af sprøjtegifte med en tredjedel, og forbruget af sprøjtegifte ligger langt
over målsætningen i pesticidhandlingsplanen.

Landbruget står for 90 % af forbruget af sprøjtegifte. Salget af sprøjtegifte til private blev
næsten fordoblet fra 2010 til 2011. Salget udgør 2,5 % af det samlede forbrug. Det
offentlige bruger 0,1 % af det samlede forbrug. Golfbaner (der dækker 12.000 hektar),
bruger 2/3 af det samlede forbrug på alle de offentlige arealer. Denne negative udvikling fik
i 2011 Statsrevisorerne til at rette skarp kritik mod staten for den manglende indsats for
at beskytte grundvandet mod nedsivning af sprøjtegifte.

Denne forurening medfører hvert år at mange drikkevandsboringer lukkes og vandværkerne
må ud og investere i nye boringer. Hver ny boring koster forbrugerne mellem 2 og 5
millioner kr. 

Men står det nu så galt til? kommer forureningen overhovedet fra sprøjtegiftene? er det
ikke bare hysteri, kan vi ikke bare drikke vandet med en smule kemikalier i, så landbruget ,
havefolket og golffolket kan fortsætte med at sprøjte, som de har gjort hidtil?

Hvis nej, hvad kan vi gøre for at vende den negative udvikling for vores drikkevand – er
forureningen toppet? Bente Villumsen, DN´s drikkevandsekspert, kommer og giver sit
bud på disse spørgsmål og fortæller samtidig om grundvand og drikkevand i Nyborg.

 Vil du hjælpe os i DN Nyborg?

Kunne du tænke dig at hjælpe os, men har ikke lyst
til selve bestyrelsesarbejdet? Så er du meget
velkommen til at maile til os på nyborg@dn.dk eller
ringe til formand Pia Ellegaard Jørgensen på tel. 25 37
30 42. Det kan være du har nogle spændende natur-
idéer? Måske har du idéer til spændende ture? Eller
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har du kompetencer, som du mener vi kan have
glæde af?

Med venlig hilsen
DN Nyborg
(send gerne nyhedsbrevet videre til venner og
bekendte)

 

Om DN 

DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi
spreder viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og
myndigheder. DN har  133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.

                        Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen 

> Afmeld nyhedsbrevet her    > Følg DN på Facebook    
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