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Pleje af de fredede arealer ved Daugård Strand.

Jeg har forstået at nogle af vores naboer har kontaktet Hedensted Kommune for nyligt, med ønske om at der opretholdes en naturpleje af de
fredede arealer, på en måde som er i overensstemmelse med den gældende fredning - og jeg vil derfor gerne deltage i hylekoret.

Vi bor på adressen, Strandvejen 39 i et ældre hus som vi købte i '80-erne, og senere har renoveret.
Dengang lå det i et lysåbent område, hvor fjord og kuperet landskab var tydeligt. I De seneste år er en del af dette karakteristiske udtryk
desværre blevet sløret af skov/krat som har fået lov til at vokse frem.

Hedensted Kommune har en væsentlig rolle i denne sammenhæng. Dels som ejer af nogle af arealerne, og som plejer af arealer ejes af
Miljøministeriet. Desuden har kommunen den myndighedsrolle der skal til for at sikre at private lodsejere overholder de samme
bestemmelser. Der er privatejede arealer ved Daugård Strand som har ændret sig dramatisk, således at det nu er præget af sort tæt granskov
med meget høje graner i stedet for den oprindelige åbne æbleplantage som da fredningen blev etableret. 
Jeg vil derfor kraftigt støtte en opfordring til at kommunen varetager begge de to opgaver der ligger - altså pleje og vedligeholdelse af de
(tidligere) åbne kommunalt-ejede arealer, og tilsvarende som myndighed overfor de private lodsejere der ellers lader granskov og mørke
overtage de lysåbne æbleplantager med udsyn over fjord og landskab.
Sommerhusens på Mælkevejen er et andet eksempel hvor tingene desværre er løbet både kommune og borgere af hænde. I stedet for de
oprindelige meget små kolonihavehus-lignende bygninger, er denne del nu fuldstændigt spærret for udsyn for besøgende. Bygningerne har
nu nærmest karakter af villaer, og plankeværk m.m. sørger desuden for at der er fuldstændigt lukket for udsyn fra disse ellers helt fantastiske
skrænter. Ejerne er sandsynligvis bosat helt andre steder i landet, så det er yderligere tris at det er de lokale beboere og besøgende der
betaler prisen.

En mulighed kunne være at arrangere et fællesmøde med de berørte lodsejere og naboer, for at få præciseret i fællesskab hvilke regler der
gælder for naturplejen i området, og for at aftale noget om  hvem der gør hvad. 

Området har desuden muligheder for at etablere flere små spændende  natur-projekter med vand og vandløb - hvor vi sikkert fint kunne
samle noget lokalt initiativ og virkelyst - men det er en helt anden sag.
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