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Bestyrelses årsberetning for 2013.
                         UDKAST

Bestyrelsen har i tiden siden sidste årsmøde den 24. oktober 2012 afholdt 4 bestyrelsesmøder: den 
27/2, 19/6, 4/9 og 23/10. Det kan synes få møder, men i hele perioden har alle sager af betydning 
været udsendt til kommentering og vurdering hos alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. På 
den måde har alle 9 bestyrelsesmedlemmer samt de 2 suppleanter haft mulighed for at deltage i 
behandlingen af sagerne; - en mulighed, som der dog ikke er benyttet af en del af medlemmerne.
- Det bliver forhåbentligt bedre i året 2014.

Året 2013 har været et år, som har været meget atypisk for DN’s Tønder afdeling. Det er stort set 
kun én sag, som har fyldt mere en 90% af arbejdsindsatsen, og det er – hvad alle nok har gættet – 
været sagen om havneudvidelsen på Rømø. Her har kommunen forsøgt at inddrage en efter DN’s 
mening beskyttet strandeng til havneoplagsplads, hvilket har fyldt rigtig meget også i de lokale 
medier.

Denne sag har udviklet sig til den største sag, som nogensinde er behandlet i DN’s Tønder afdeling. 
Den fylder efterhånden flere hundrede sider, og har for længst sprængt det normale sagsomslag. 
Sagen har især gennem de sidste par år fyldt rigtig meget i lokalpressen, og Tønder Kommune og 
Danmarks Naturfredningsforening står stejlt over for hinanden i sagen. Dette har bl.a. medført, at 
borgmesteren offentligt har betegnet DN’s Tønder afd. - og især dens formand - for at være negativ 
indstillet over for nye arbejdspladser i kommunen. En påstand, som er helt urimelig, da DN’s eneste
formål er at være ”naturens advokat” og kæmpe for at undgå yderligere indgreb i den efterhånden 
sparsomme tilbageværende natur. Herunder ikke mindst den natur som lovgivningen beskytter. I de 
sidste par år er der udkommet bunker af notater om forundersøgelser m.m. på initiativ af Tønder 
Kommune, og DN har fulgt dem op med egne notater, høringssvar og klager.

I den ultrakorte version omfatter sagen i dag tre klagemål fra DN, som følger:

1) En klage til Natur- og Miljøklagenævnet (MNK) den 13. december 2012 over Tønder 
Kommunes påstand om at strandengen ikke er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens (NBL) §
3 eller strandbeskyttelseslinien på 300 m. – Den 12. juni 2013 vinder DN denne sag.

2) En klage til MNK den 9. april 2013 over Tønder kommunes vedtagelse af en lokalplan for 
strandengen nord for havnen i Havneby på Rømø. Vedtagelsen er sket uden at tage hensyn 
til de indkomne høringssvar, og i denne sag kan kun påklages fejl i selve sagsbehandlingen 
og altså ikke af naturmæssige grunde. En kommune kan vedtage alle de lokalplaner den vil, 
men først når de skal effektueres, kan der klages over eventuelle overtrædelser af NBL. 
DN’s påstand er, at lokalplanen for strandengen bl.a. er vedtaget på et forkert grundlag, da 
kommunen ikke har taget hensyn til NBL § 3 på strandengen; en påstand som jo netop er 
blevet anerkendt af MNK i DN’s første klagemål. – Sagen er endnu ikke afgjort, men det 
forventes at ske inden for den allernærmeste tid.

3) En klage til NMK den 26. juli 2013 over Tønder kommunes dispensation til sig selv, der 
giver havnen tilladelse til at udvide på strandengen nord for havnen. DN’s påstand er, at 



strandengen indeholder meget store naturværdier, som kommunen selv har beskrevet i 
diverse rapporter m.m., men som den efterfølgende helt har negligeret. Kommunen har 
endvidere undladt at foretage en vurdering af, hvad en anlæggelse af en havneoplagsplads på
strandengen vil betyde for den omliggende beskyttede natur. – Sagen er endnu ikke afgjort, 
men vil måske blive færdigbehandlet sammen med sagen om lokalplanen (pkt. 2).

Der er ingen tvivl om at denne komplicerede sag har medført et anstrengt forhold mellem DN og 
Tønder Kommune. Sagen – eller sagerne – vil blive endeligt afgjort inden for de kommende 
måneder, og uanset sagernes udfald må og skal de to parter fortsat finde en anstændig måde at 
arbejde sammen på fremover. Skulle DN gå hen og tabe sagen om strandengen kan vi med god 
samvittighed sige, at vi har gjort alt hvad vi kunne inden for lovgivningens rammer. Skulle DN 
vinde sagerne, kan vi glæde os over at strandengens værdifulde natur er blevet reddet fra 
ødelæggelse, men det ligger os meget fjernt at hovere over en sådan afgørelse.

DN har derfor strakt hånden frem mod kommunen ved at indbyde de forskellige opstillede politiske 
partier til kommunevalget den 19. november 2013 til at deltage i en debat om kommunens natur- og
miljøpolitiske visioner fremover. Dette debatmøde finder sted i aften den 30. oktober 2013 
umiddelbart efter at denne formelle del af DN Tønder afd. årsmøde er afsluttet. 

Og så kan vi i bestyrelsen glæde os meget over, at vi endelig i år er begyndt at invitere vore ca. 650 
medlemmer med ud i vores fælles natur. Det skete, da vi den 1. juni gennemførte årets kystvandring
sammen med den lokale afdeling af Hjerteforeningen samt Foreningen Venner af Rømøs Natur. 
Turen gik fra havnen i Havneby og nordpå over den efterhånden berømte strandeng i vidunderligt 
sommervejr. Vi havde håbet, at der kom en 30 – 40 deltagere, så overraskelsen blev ekstra glædelig,
da 115 personer mødte frem! Undervejs fik deltagerne en rigtig god naturoplevelse guidet af flere 
lokale naturguider fra bl.a. DN. Ved afslutningen var der en øl eller vand til at slukke tørsten med, 
og det er bestyrelsens opfattelse, at alle deltagere havde en dejlig eftermiddag langs Rømøs østkyst. 
– Dette arrangement vil vi gentage næste år på en anden spændende strandstrækning på Rømø, 
ligesom vi også har andre arrangementer i støbeskeen.

Og så er vi endelig blevet i stand til at kommunikere direkte med vore medlemmer på mail. Det 
kræver dog, at vi får deres mailadresser og at disse vedligeholdes. I dag har vi mailadresser på knap 
200 medlemmer, og de fremmødte i aften kan få kontrolleret, om vi har deres mailadresse. 
Fremover vil vi benytte denne gode mulighed til at kommunikere mere direkte til medlemmerne, 
som selv kan gå ind og blive informeret på afdelingens hjemmeside på http://www.dn.dk/toender

Tønder, den 30. oktober 2013 

På bestyrelsens vegne,

Søren Eller
formand

http://www.dn.dk/toender

