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Tilbageblik på 2016  

11.1.2016 teknik og miljøudvalg meddeler på deres hjemmeside: 

Citat:  

”På teknik- og miljøudvalgets møde den 4. maj 2015 godkendte udvalget forvaltningens indstilling 

om at fortsætte samarbejdet med Skovmose-områdets repræsentanter med henblik på at gennemføre 

det fulde projekt til afværgelse af oversvømmelser (model 3). 

Forvaltningen indstiller derfor, at detailprojekteringen sættes i gang med det samme med henblik 

på afholdelse af licitation ultimo februar/primo marts i år. Sideløbende behandles de individuelle 

høringssvar med henblik på at projekt og den endelige partsfordeling kan forelægges udvalget til 

godkendelse på mødet den 8. marts” 

04.03.2016  

Meddeler konsulenten kommunen, både politikerne og embedsmændene, at de ikke har lovhjemmel 

til at godkende projektet, når økonomien ikke er afklaret. Dette tog kommune sig ikke af og 

godkendte projektet den 08.03.2016. 

Derfor, og kun derfor klagede 12 matrikelejere til Natur og Miljøklagenævnet.  

Resultatet blev, at Natur og Miljøklagenævn hjemviste projektet til fornyet behandling.  

Det er ene og alene kommunen, som har forhalet projektet i de måneder sagen var under 

behandling ved klagenævnet. 

Klagenævnet havde nogle bemærkninger til kommunens behandling af sagen, som kommunen dog 

afviser. 

Kommunen mener, at klagenævnet er gået ud over deres kompetencer. I en telefonsamtale med 

klagenævnet var deres kommentar dog, at kommunen var velkommen til at lægge sag an mod 

nævnet. Det har de ikke gjort.  

02.04.2016 

Medlemsmøde med konsulenten Sten W. Laursen, som sluttede med oprettelse om en 

indsigelsesgruppe. Her indbetalte 33 ejere Kr. 1.000 på en særskilt konto, for at der kunne laves en 

faglig velfunderet indsigelse. 

Juni 2016 H&G 

Her var der HG møde hvor flere moser klagede over ridning i deres område, med efterladenskaber. 

Skovmose og Egemose ønskede med det samme at sende en klage til kommunen. Fyrremoses 

bestyrelse var da meget glade for, at der er en aktivitet i området, men at det var på bekostning af 

vores veje og trafikforøgelse var vi ikke glade for. 

Da bestyrelsen alligevel skulle have et møde med kommunen vedr. de store hvidtjørn ved stranden, 

talte vi med vedkommende med det samme om ridning og indkørsel vejen fra Fyrremose. Vi 

undrede os over, at man ikke havde spurgt, mindst bestyrelsen, om deres holdning. Det kom frem, 

at kommunen ikke havde undersøgt, hvem der ejer vejen eller har brugsretten og vedligeholdelses 

pligt, Fyrremose er en privat vej og kommunen kan ikke uden videre give en tilladelse.  



Kort efter mødet fik hesteejeren sin indkørsel fra pumpelagets privat vej, Svend Michelsen havde 

ikke noget imod.  

Derefter afholdt vi et møde med Ejvind Thorstensen, som er formand for HG, vi blev enig om, at vi 

ikke vil gøre mere ved det og føler også at det virker fint med den nye indkørselsvej. At der stadig 

er hesteefterladenskaber er fra andre hesteejere, som rider i området. De ønsker ikke at samle op og 

rider, efter hvad vi har hørt, også på diget. Nogle har prøvet at tale med disse mennesker direkte, 

men det har kun givet spydigt bemærkninger fra rytterne. 

Skovmose ønskede at renovere indfaldsvejene og asfaltvejen og vil bruge en fælles fordelingsnøgle. 

Dette vil betyde, at f.eks. vejarbejde ved Egemose vil koste os 9% af regningen. 

For det første ønskede vi andre at Skovmose skal aftale med den mose hvor skaden er, hvad der 

laves og regningen deles mellem dem. Derudover ønskede ingen, at der skulle betales for grus 

omkring Skovmoses postkasser og to til fire meter af deres sideveje for grus eller asfalt. 

Dette blev dog ikke til noget, da vi andre moser ikke vil være med til, at betale Skovmoses 

forpligtelser for vedligeholdelse. Resultat er, at hver forening, som har en fælles vej med Skovmose, 

skal finde en løsning på eventuelle problemer sammen med Skovmose. Fyrremose vil ikke starte på 

noget, inden vandløbssagen er afsluttet eller det er tvingende nødvendigt at reparere. 

24.08.2016 

Rønnemose, Lærkemose og Fyrremose blev inviteret til et møde, den 24.08.2016 hos kommunen 

vedr. bræmme langs G-kanalen, som har været efterlyst i over 25 år. 

På HG møde meddelte vi, at vi ønsker at holde et medlemsmøde for ejerne ved G-kanalen, måske 

endda sammen med de to andre foreninger, for at afklare matrikelejerens holdninger. Det 

resulterede i en ren shitstorm.  Fyrremose skulle bare slappe af, det er kommunens problem vi 

skulle ikke gøre noget. 

Fyrremose vil dog gerne arbejde sammen med kommunen, hvis vi kan se, at det er fornuftigt. 

Den 11.6.2016 afholdt Fyrremose medlemsmøde for dem som ligger op ad G-kanalen. 

Der blev vi enige om visse betingelser for at være med til, at rydde en 2 m. bræmme. 

Den 24.08.2016 var der så et møde ved kommunen. Rønnemose mødte ikke op ikke op, endda uden 

afbud! 

Vi fremlagte vores betingelser: 

De blev mundtlige betegnet til at være ok. Desværre tilbød jeg, at sende dem skriftligt efter mødet, 

så der ikke skulle bruges tid på, at referenten HEJ skulle skrive hver betingelse ordret ned. 

Resultat blev så, at vores betingelser dukker op i referat som bemærkninger efter mødet. 

Jeg har anket referatet og nægter godkendelse. Der er stadig ikke lykkes at får et endeligt rettet 

referat fra kommunen. Ikke underligt kommunen har så mange sager kørende, hvor borgerne er 

utilfreds! Hvis der ikke snart kommer en løsning, vil vi kontakte borgmesteren. 

Efteråret var roligt ind til der i december kom afgørelsen fra ankenævnet. 

Så vidt vi er informeret kommer der en ny høring, men ifølge Ebbe Enøe er der ikke de store 

ændringer i projektet. Selv om vi kan have vores formodninger, kender vi ikke konkrete 

oplysninger. 



 

 

Danske Vandløb 

Vi er repræsenteret i bestyrelsen i Danske Vandløb. I danske vandløb kan man konstatere at 

lovgivningen bliver tolket meget forskelligt. Nogle kommuner finder løsninger og ordner 

problemerne, andre gør som Sønderborg.  

Der er mange dygtige mennesker i Danske Vandløb, som kender rigtig meget til vandløbssager, 

regler, muligheder og kender til, hvor meget man kan regne med, at kommunen er 

samarbejdspartner. Kommunerne er modparten, da deres opgave er, at få så meget som muligt, 

betalt af borgerne. Gennem DV er vi også med i Kruså/Vidå vandråd. Dette er en kæmpe fordel, 

fordi der læres utrolig meget, som bliver vigtigt i forhold til Birkesø. 

Siden november er har kommunen lovet, at sætte et nyt hund i snor skilt op. Vi tager forbi 

kommunen, for at få et skilt, vi selv kan sætte det op. 

Vi har lavet to skilte med ”Fyrremose”, som sættes op ved stranden, ligesom et områdekort, med 

prik ”her er du”. 

Sidste weekend havde vi vejdag. 

Der var mødt 23 personer, for at give en hånd med. Mange-mange tak for det!!!!!!! 

Slutligt 1000 tak for den store indsats og fleksibilitet fra jer bestyrelsesmedlemmer. 

I er altid klar til et hurtigt møde, svar eller at give en hjælpende hånd.  

Tak for det!!! 

 


