FORENINGEN
BY OG LAND VESTSLESVIG TØNDER KOMMUNE

Formandsberetning for året 2018
Året 2018 blev et år med en del aktiviteter:
Foreningen indsendte en bemærkning til hovedafsnittet Landskab natur og vand i Tønder
Kommunes forslag til kommuneplanen for 2017-2029.
Kresten Skrumsager, som er bestyrelsesmedlem og foreningens sekretær fremlagde en meget flot
gennemarbejdet forslag der bl.a. omhandlede adgang til det åbneland ad markveje, som jo er en del
af landskabskulturen. Markvejen er en trædesten, for flora og fauna i det opdyrkede land.
De gamle markveje med grøfter og hegn dejligt, som giver så dejligt læ på vandreturen er også
levesteder mange fugle og insekter.
Forslaget er sendt til kommunen og medlemmerne af By og Land sammen med Sønderjyske
Månedsskrift. I dette månedsskrift kan man læse en artikel, der omhandler markvejens
kulturhistorie skrevet af museumsinspektør Else Marie Dam Jensen.
Kulturarven har det generelt svært, men nu omtales Højer med det nye projekt meget rosende af
politikerne. Nu genoprettes der noget? Vi håber, at det bliver med et godt resultat.
I Bredebro har forsyningen afsluttet et projekt med at adskille regn- og kloakvand. Samtidig blev de
gamle cementrør udskiftet, hvilket var tiltrængt. Men tilbage er nu et ar ved siden af Brede Å, hvor
der er blevet gravet et bufferbassin til regnvand. Det ser dog ud til, at ingen har haft styr på
vandspejlet i åen ved normal vandføring, for bassinet fyldes med vand fra brede Å. Nu er
regnvandsbassinet omdøbt til siveeng gennem dispensationer fra å beskyttelseslinjen og
naturbeskyttelsesloven. Tilbage står nu borgerne og undrer sig.
Jeg har ikke set projektet ude i offentlig høring. Bestyrelsen drøftede det tiltag vi kunne ane ville
komme i engen, men desværre skrev jeg ingen indsigelse. Det var en stor fejl

En kort forhistorie, som går helt tilbage til 2012
En medarbejder fra kommunen var guide for kolleger. Da de kom Vestergade 3 i Løgumkloster, var
huset styrtet sammen, og ejeren var i fuldgang med total renovering uden tilladelse. Ejeren blev
politianmeldt, da ejendommen er fra 1734 og særlig bevaringsværdig.
Vi og mange andre har skrevet adskillige henvendelser til kommunenom denne sag, der nu har stået
på i 6 år, men den sidste mur er nu desværre blevet fjernet!
Foreningen er kommet med en indsigelse mod nedrivning af bygningerne Stationsvej 3 og 5 i
Bredebro og mod nedrivning af Missionshuset på Koldingvej i Nørreløgum samt et hus fra før 1940
på adressen Tøndervej 23 i Løgumkloster.

På tur ad markveje lagde jeg mærke til, at der på en parcel var gravet et vandhul selvom parcellen lå
i §3-område. Det er da en god ide. Godt for vildtet stort som småt, men da jeg havde ikke set det
før, kontaktede jeg kommunen. De vidste intet om, at der var et vandhul på det sted. Nogle dage
senere blev jeg ringet op af en vred person, som sagde, at jeg ikke har noget gøre på hans matrikel.
Han havde set mig på sit vildtkamera. Jeg kunne bekræfte, at jeg har været der. Han sagde, at det jo
er strafbart. Han ville kontakte politiet. Jeg venter dog stadig på en henvendelse fra politiet. Vi fik
en samtale i gang, og vi talte længe. Efter hånden blev det til, at han ville søge kommunen om at
lovliggøre vandhullet.

Kulturarv og identitet
Kulturarven og byens kulturmiljø giver identitet for de lokale beboere og tiltrækker turismen til
fordel for de handlende. Jeg håber, at udvikling forhåbentlig også fører til, at der kommer liv den
gamle i midtby i Tønder, som en handelsby er en gammel middelalderby. Her er der endnu ikke
lavet et storcenter midt i byen.
Aktiviteter
Foreningen arrangerede, den 18. maj en aften, hvor vi besøgte Zeppelinhangaren, som er under
renoværingen. Vi blev taget var godt imod. Vores guidet var museumsinspektør Rene Rasmusen.
Han førte os frem til resterne af fundamenterne fra de gamle Zeppelin haller. De har haft en anselig

størrelse. Det blev en spændene aften, men der var desværre ikke mange deltagere. Vi afsluttede i
det lille museum, Her var der som vanlig guider med god indsigt i modellerne. På filmen kan man
fornemme, hvor store anlæggene en gang var. Der blev fortalt om alle de genstande, der er fundet i
Soldaterskoven. Et sted der bestemt er vær at besøge.
Vi må håber de tiltag, der er sat i gang også vil føre til, at der opføres bygning, der kan huse alle
genstande fra museet. Det kan Tønder godt se frem til frem til.
By og lands Markvejes vandringer 2018 havde igen meget populære. I alt har der været 244
deltagere. Det er dejligt at lave vandringerne, og der så kommer så mange glade og deltagere
Der bliver også arrangeret Markvejsvandringer i 2019:
14-05

Vandring Borg området kl. 19

11-06

Bedsted Bjerg kl. 19

06-08

Kjærgård Elsemarie kl. 19

08-09

Solvig kl. 14

Tak for ordet

11-01-2019

By og Land Vestslesvig afholder generalforsamling
tirsdag den 05-03-2019 kl. 19 i Byens Rum, Café sko, Bredebro
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Formand Niels Chr Thomsen
Næstformand Bent Ole Nielsen
Sekretær Kresten Skrumsager
Kasserer Erik Jensen
Marianne Permin
Jens M Møller

På valg er:
Marianne Permin
Erik Jensen
Bent Ole Nielsen

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager ikke Genvalg

Suppleanter Kenny Snitgaard og Glenny Ketelsen modtager genvalg
Revisor Vagn Jacobsen modtager genvalg.

