
Bestyrelsens årsberetning for 2014.
Fremlagt til drøftelse på afdelingens årsmøde onsdag den 22. oktober 2014

Sidste årsmøde den 30. oktober 2013 var helt specielt, idet vi grundet det forestående 
kommunalvalg havde valgt at holde årsmødet som et kommunalpolitisk debatmøde 
med spørgsmål til og indlæg fra repræsentanter fra næsten alle politiske partier, der 
stillede op i Tønder Kommune. - Siden da har vi afholdt seks bestyrelsesmøder: 27. nov. 
2013, samt i 2014: 22. jan., 2. apr., 21. maj, 2. sep. og 8. okt. Møderne foregår med en 
nogenlunde fast dagsorden, hvor der drøftes og besluttes aktuelle sager siden sidste 
møde. Der er normalt mange aktuelle sager på dagsordenen, men her skal kun nævnes 
de væsentligste. Afdelingen har i dag 585 medlemmer, men vi vil meget gerne være 
flere.

Væsentlige sager behandlet i 2014: 

Den langvarige sag om havneudvidelse på strandengen nord for Rømø havn blev 
afsluttet i 2013 ved, at DN tabte sin klagesag, da Natur- og Miljøklagenævnet lagde 
afgørende vægt på, at Tønder Kommune allerede havde investeret omkring 50 mio. kr. i 
havnefornyelse inde i den eksisterende havn. Det er så meget mere beklageligt, at det 
som var argumentet for at inddrage strandengen – nemlig lagerplads til større 
vindmølledele – nu ser ud til at være blevet forpasset, idet Esbjerg Havn åbenbart er 
løbet med disse ordrer. Og der er da heller ikke endnu gjort anstalter til at påbegynde 
selve inddragelsen af strandengen i havneområdet, men der er altså givet tilladelse 
hertil. Fra DN’s side er vi på naturens vegne selvfølgelig kede af den tabte sag, men vi 
gjorde hvad vi kunne for naturen.
En anden sag på Rømø har imidlertid været drøftet på flere bestyrelsesmøder i 2014: 
Etableringen af hele to autocamperpladser i udkanten af Havneby på Rømø. DN har 
allerede for flere år siden argumenteret for, at nye autocamperpladser ikke, som 
forventet af kommunen, vil løse problemerne med autocampere i f.eks. klitområderne 
på Rømø. De vil stadigvæk vælge at køre ud i naturen i klitterne, da de altid har haft 
muligheden for at betale for overnatning på de to eksisterende campingpladser på øen. 
Dette ændres næppe ved at etablere hele to nye særlige pladser, hvor man mod 
betaling kan parkere og overnatte. Sagen er foreløbig endt med at DN’s Tønder afdeling 
- efter råd fra DN’s Sekretariat i København - har valgt ikke at påklage afgørelsen, selv 
om vi er blevet opfordret af utilfreds sommerhusnaboer til de foreslåede auto-
camperpladser til at klage.
Allerførst i marts i år blev vi opmærksomme på den største hærværkssag mod naturen, 
som nogensinde har været drøftet i bestyrelsen: Den allersidste dag i februar blev 
rørskoven på den såkaldte Skinnevej mellem Kongsmark og Lakolk Hotel på Rømø pløjet
op i 4 m bredde. Skinnevejen er det gamle tracé, hvor der fra starten af 1900-tallet og 
indtil kort efter Genforeningen i 1920 blev transporteret især tyske sommer-turister 
med en hestetrukken skinnevogn fra Rømøs daværende overfartssted i Kongsmark og til
og fra Lakolk Hotel. Her er området med rørskov nord for Lakolk Sø blevet fredet i 1985 
grundet vandfuglenes yngletid, hvorfor der fra 1. marts til 31. august er adgangsforbud. 
Skinnevejens tracé her er gennem årene groet til med rørskov og enkelte pilebuske, og i 
2012 ønskede Sommerhusgrundejerforeningen i Lakolk af få lov til at fjerne vækster på 
stien, hvilket Tønder Kommune gav tilladelse til. Tilladelsen blev påklaget af DN’s Tønder



afdeling til Natur- og Miljøklagenævnet, der endte med at afgøre sagen med et afslag til 
kommunen, hvorefter der ikke måtte knækkes et græsstrå på stien gennem rørskoven. 
Afgørelsen blev selvfølgelig også sendt til sommerhusgrundejerforeningen. – Alligevel 
iværksatte samme forening selv en helt ulovlig og ikke ansøgt oppløjning af den gamle 
stiforbindelse, hvilket altså foregik på februars sidste dag med adgang til at færdes på 
Skinnevejen. – Sagen er blevet politianmeldt af Skinnevejens private ejere og går nu sin 
gang for retten. - DN’s holdning er, at nu skal Skinnevejen gerne kunne få lov til at 
retablere sin bevoksning af rørskov, hvorfor der forhåbentlig bliver et totalt 
adgangsforbud i området de næste mange, mange år. Allerhelst permanent! – Så vidt vi 
forstår, er det en holdning som deles af DOF.

Den sidste sag som kort skal omtaler her, er sagen om udstykning af to nye 
sommerhusgrunde delvis inden for strandbeskyttelseslinien øst for sommerhusområdet
Lyngvejen, der ligger lidt nord for Havneby på Rømø.  Her var vi tidligere involveret i 
høringen af en ny lokalplan, der omfattede udstykningen, men som ikke kan udføres 
uden at hæve terrænet ude i strandzonen, hvilket efter DN’s mening er ulovligt. Men 
kommunen valgte at overhøre vores høringssvar og vedtog deres lokalplan uændret, 
også selv om Lyngvejens Grundejerforening havde protesteret kraftig mod planen. Nu 
arbejder kommunen for at give de fornødne tilladelser, så arbejdet kan igangsættes. 
Kommunen skal derfor dispensere fra reglerne om strandbeskyttelse, og hvis en sådan 
tilladelse gives vil DN sandsynligvis påklage sagen. – Men vi afventer kommunens udspil,
før vi reagerer.
Ja, som I ser, kære medlemmer, så fylder sager med overgreb mod naturen rigtig meget 
på Rømø. Så hvis Rømø ikke lå i Tønder Kommune, så havde vi meget få sager på 
dagsordenerne på vore bestyrelsesmøder. Der er måske nogen der vil spørge til 
landbrugssager, men disse er blevet meget færre gennem de senere år. Desuden har de 
været screenet af DN’s Sekretariat i København, som samlet i hele landet har screenet 
556 landbrugssager, hvilket kun har resulteret i 2 klager. Screeningen af landbrugssager 
ophører derfor nu, selv om vi stadig kan få faglig bistand til alle typer sager i vort 
Sekretariat, hvis vi finder det nødvendigt.
En anden tidsforbruger for især formanden er de mange henvendelser fra borgere 
(hvoraf kun få er medlemmer), der er opskræmte af f.eks. en aktuel sag om reservation 
af arealer til opsætning af store vindmøller. Der er dog oftest meget lidt at komme efter,
idet kommunen er blevet rigtig god til at tage hensyn til områder, der har en eller anden
form for naturbeskyttelse; - ellers skal vi nok komme efter dem!

Ture og arrangementer i 2014:

Vi er endelig kommet i gang med at arrangere ture for vore medlemmer i 2014. Det kom
så småt i gang i 2013, men vi er nu blevet meget bedre til det. Her til sidst har vi indgået 
et samarbejde med foreningen Natur og Ungdom, som af nogen opfattes som DN’s 
ungdomsafdeling, men som er en helt selvstændig forening, der dog står DN nær og 
deltager i vores 2 årlige Repræsentantskabsmøder. I vores område har Natur & Ungdom
startet Naturklub Vadehavet, og initiativtageren hertil, Jan Ravnborg (der bor i Østerby), 
er blevet såkaldt ad hoc-medlem af DN Tønder afdelings bestyrelse. – I 2014 har vi 
gennemført følgende ture; heraf enkelte med kun få deltagere:
6. maj: Fugletur til Saltvandssøen. – 28. maj: Nattergaletur til Sølsted Mose. – 15. juni: 



Strandvandring ved Lakolk sammen med Hjerteforeningen og foreningen Venner af 
Rømøs Natur. – 3. september: Svampetur til Soldaterskoven. – 15. september (Naturens 
dag): Både ny svampetur til Soldaterskoven og en ny tur ud til Saltvandssøen.
DN’s Tønder afdeling vil også i 2015 bestræbe sig på at invitere medlemskredsen og 
andre til store naturoplevelser rundt omkring i kommunen. – Vi ved godt, at vi ikke har 
været gode nok til at få orienteret om ture ud i naturen, og det skal vi blive bedre til. 
Vores hjemmeside skal vi også blive bedre til at opdatere, og vi har nu fået muligheden 
for at anvende medlemmernes mail-adresser i den udstrækning, at vi kender til dem.
Nogle medlemmer undrede sig måske over, at DN’s Tønder afdeling ikke deltog aktivt i 
forårets store landsdækkende affaldsindsamling, som vi tidligere har gjort. Årsagen var, 
at samarbejdet med Tønder Kommune ikke forløb tilfredsstillende, idet vi ikke kunne 
indgå de normale aftaler om affaldsafhentning efter den store indsamlingsdag sidst i 
april. Det beklager vi meget, men efterfølgende har sagen været nævnt på et møde i 
Tønder Kommunes Grønne Råd, hvorfor vi forventer, at det kommer til at foregå uden 
problemer i 2015.

Andre aktiviteter i 2014:

Som medlemmerne forhåbentlig har bemærket, så har bestyrelsen fået en helt særlig 
platform, hvorfra vi kan informere medlemmer og borgere i Tønder Kommune om den 
helt unikke natur, som vi er beriget med. Vi har nemlig fået en aftale med Tønder 
Ugeavis om ca. en gang månedligt at skrive en lille klumme kaldet ”Naturen lige nu”. 
Heri behandler vi aktuelle naturemner for netop den aktuelle årstid. Artiklerne skrives 
på skift af medlemmer af bestyrelsen, dog ikke sådan at vi tvinger nogen til at være 
skribenter; det er helt frivilligt! Det er ikke meningen med artiklerne, at vi skal bruge 
dem til at hverve nye medlemmer, så vi nævner kun skribentens tilhørsforhold til DN. 
Men skulle læsere blive så glade for at læse om vores helt egen natur, så tager vi 
selvfølgelig imod dem med kyshånd, hvis de henvender sig for at blive medlemmer.

Bestyrelsen har i årets løb deltaget i mange møder og i udvalgsarbejde, både internt i 
kommunen, men også i DN’s landsdækkende arrangementer. – Vi deltager således aktivt
i kommunens Grønne Råd samt i Tøndermarsk Udvalget, og i DN-regi deltager vi i 
såkaldte Samrådsmøder med andre DN-afdelinger i den jyske del af Region Syddanmark.
Ligeledes deltager vi i DN’s to årlige Repræsentantskabsmøder, hvor foreningens 
naturpolitik m.m. bliver fastlagt. Endelig har DN’s Tønder afdelings formand i årets løb 
siddet i hele to af de af Miljøministeriet nedsatte Vandråd til fremme af 
naturforbedringer ved vore vandløb. I vores område drejer det sig om vandrådene for 
Vidå-Kruså Hovedvandopland og for Vadehavets Hovedopland. Resultaterne af disse 
rådsmøder er netop blevet afrapporteret til Miljøministeriet, så nu ventes der på deres 
reaktion, inden at de forskellige forbedringstiltag på områdets vandløb kan iværksættes 
til gavn for vores fælles natur. – Og der er afsat økonomiske midler til det! 

Vi håber på et rigtig godt år for naturen i Tønder Kommune i 2015.

På bestyrelsens vegne,



Søren Eller
formand


