
Nyhedsbrev marts, 2022

 Mange i bestyrelsen er nye i DN-arbejde og de seneste 3 måneder er gået med at etablere 
arbejdsgrupper, at sætte sig ind i DN-strategi og organisation, at deltage i intro møder, samt 
at få styr på hjemmeside, Facebook mm.

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder, har deltaget i både DN-repræsentantskabsmøde i Dec 
2021 samt Samråds møde Øst Jylland i februar 2022. Her opfordrede kollegaer fra DN 
Skanderborg til at lokalforeningerne holder fast i deres lokale fredninger.

Daglig arbejde har været at følge forskellige sager til dørs fra DN, bla. høringssvar vedr. Eigil 
Fischer området, høringssvar vedr. nedlæggelse af markvej, og påbegyndelse af høringssvar
vedr. slam dumpning i Hjelm dyb.

Lokalafdelingen har hjulpet ved adskillige borgerhenvendelser i diverse sager

Vi har deltaget i Fredningsnævnets besigtigelser SydDjurs

Vi har diskuteret trafik og vej problematikker i Mols Bjerge med kommunen. De har ikke 
rigtigt løsninger for nuværende. Vi opfordrede til at vej forholdene bringes på plads.

DN SydDjurs er i venteposition vedr. NNP indtil miljøafgørelse men vi har skrevet et åbent 
brev til Miljø minister vedr. problemer med nuværende fredninger og en evt NNP. Også i 
denne forbindelse var DN SydDjurs medunderskriver på en henvendelse til miljøministeriet. 
Denne blev trykt i Adresseavisen.

 Bestyrelsen har forslag til ændringer af DN-vedtægter vedr. valg mm og disse er indsendt 
rettidig til hovedbestyrelsen. Disse vil kunne ses i ”nyheder” på hjemmesiden

Forslag til ændringer vedlægges hjemmesiden og henvises til i nyhedsbrev

Vi har set ”Kuk Kuk DN” leder skrevet af Nordman i adresseavisen 2 marts--- 
Lokalafdelingen SydDjurs har ikke fået henvendelser angående drikkevand!

Vi har hjulpet en borger med at gennemføre et nyt evighedstræ ved Kalø

Medlemmer må gerne orientere DN SydDjurs on nedlagte/forsvunden/truede stier og 
markveje som de kender til. Den samme opfordring gælder vedr. vandløb.

I dag den 24.Marts har miljøministeren udpeget Mols Bjerge som kommende 
Naturnationalpark. Lokal afdeling Syddjurs er triste men ikke overraskede, at vi tager 
udpegelsen til efterretning, at vi håber at publikums ret til færdsel ifølge fredninger bliver 
overholdt. At en retslige procedure for dispensation fra fredningerne og evt. 
ophævelse/ændring af frednings vilkårene bliver overholdt.

 Lokalafdelingen vil snarest påbegynde et projekt ”Mit favorittræ i Syd Djurs” hvor alle 
interesseret opfordres til at tage et foto af deres favorit og vedlægge en lille skriv om samme. 
Vi vil så samle alle i en fælles skrivelse. Læs mere om dette projekt på hjemmesiden.

Alt i alt har vi haft en travl 3 måneder og opfordrer alle, medlemmer og ikke-medlemmer til at 
henvende sig med projekt ideer og problemer i forhold til natur mm. DN s vigtigste opgave er 
naturbeskyttelse, herunder varetagelse af vores fredninger.
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