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Fremgang og 
fredning i 6710

Det vil være synd at sige, at vi står i en kedelig 
tid i 6710. Lige nu er der for eksempel startet et 

kæmpeslagsmål om fredningen af Marbæk plantage 
på den ene side, og på den anden side kan vi i dag 
fortælle om 210 nye byggegrunde i henholdsvis 
Hjerting og Guldager, og begge steder bliver de sikkert 
hurtigt solgt. Det er godt for dagligvarebutikkerne, 
byggebranchen og skolerne.

I sagen om Marbæk plantage har Danmarks 
Naturfredningsforening startet en fredningssag 
alene uden Esbjerg Kommune. Det vil føre til fældning 
af måske 20.000 til 30.000 træer. Det kan godt lade 
sig gøre, da dansk lovgivning giver foreningen en 
enestående stærk position. Men byrådet lader til 
at være taget med bukserne nede og har svært ved 
at finde ud af, hvordan den situation skal tackles. 
Det virker underligt. Vi glæder os til at se nogle klare 
meldinger fra de enkelte politikere, ikke kun på de 
såkaldt sociale medier.

Andre, og det er de borgere, der ikke bryder sig om 
indhegning af vilde og halvtamme dyr, ved derimod 
godt, hvad de vil. De vil stoppe fredningen. Det vil mange 
borgere, der bare godt kan lide Marbæk plantage, som 
den er, også.

De hårdeste modstandere har kastet sig ud i en stor 
kampagne på Facebook, men det er faktisk trist. Ikke 
alle følger med her. Og man kan bruge andre navne end 
sit eget. Rigtige læserbreve har stadig en stærk effekt, 
skal man huske.

Protester på Facebook hjælper i virkeligheden 
heller ikke. Kun indsigelser til Fredningsnævnet for 
Sydjylland, der skal tage afgørelsen, tæller.

God debat og god marts!

Har du ikke  
fået avisen  

i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer til

Hjerting Jagtforening 
Hjerting jagtforening takker  

for sponsorstøtte i forbindelse med 
vores jagtfest den 21. januar 2023:

Rema 1000, Hjerting ∙ Wayup, Niels Horsbøl ∙ Hjerting Laks  
∙ Blomster i Hjerting ∙ Sydbank, Esbjerg ∙ Hjerting El & Vand  
∙ A. Valmuer (Tarp Blomster) ∙ Murerfirmaet Benny Dyrby Jensen 
∙ HC Autoservice I/S ∙ Viggo Sørensen ∙ Vincent ∙ Gadeberg 
Byg ∙ Carton Byg  ∙ Tove & Christian Burkarl ∙ Andy Andersen 
∙ SK Inspection ∙ Breinholt VVS ∙ Hjerting Badehotel ∙ Bukam 
Entreprise ∙ Pub Kaktus ∙ Carl Buch ∙ Esbjerg Flugtskydning 
∙ Guldægget Hjerting ∙ IAT ∙ Ingers Ost & Vin ∙ Kathrinelund 
Gårdbutik ∙ Peters Auto ∙ Nordfrost ∙ Varde Laks A/S ∙ Ribe 
Jagt & Fiskeri ∙ Mercedes-Benz Bent Pedersen ∙ West Diesel 
∙ Kødriget ∙ E. Skov Jørgensen ∙ Deres Blikkenslager ∙ Wurth 
Esbjerg ∙ O J Energy ∙ EFI, Esbjerg Fiskernes Indkøb ∙ Conixi  
∙ Kinnan A/S

1. Formandens beretning
2. Fremlæggelse af regnskab 2022
3. Valg til Lokalrådet

på valg:
Lise Retbøll
Max Bøgh Frederiksen
Hans Jørn Christensen

4. Indkomne Forslag
Forslag skal være lokalrådet i hænde
14 dagen før generalforsamlingen

5. Eventuelt

På Lokalrådets vegne
Lise Retbøll, formand

Sammenhold  *  Fremtid  *  Lokal engagement

til ordinær generalforsamling

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes 

i Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Dagsorden

ONSDAG DEN 19. APRIL  KL, 19.00
Sædding Bibliotek -  Mødestedet

Bølgerne går højt i sag om 
fredning af Marbæk plantage

FREDNING – Sagen om 
fredningen af Marbæk 
Plantage er eksploderet. I 
december besluttede 2022 
besluttede Danmarks Na-
turfredningsforening at 
rejse en fredningssag uden 
Esbjerg Kommune. Og si-
den da har mystikken bredt 
sig. Længe var det kun by-
rådsmedlem Michael Har-
bøll (S) fra Hjerting, der var 
kritisk og talte om ”revol-
verpolitik”, siden har kom-
munen kun 28 minutter før 
et byrådsmøde offentlig-
gjort vigtige sagsakter, et 
offentligt møde, arrangeret 
af Sydjyllands Frednings-
nævn på Hjerting Badeho-

tel den 9. februar kl. 10 blev 
ikke annonceret, de fleste 
byrådspolitikere er gået i 
flyverskjul, og der er planer 
om et såkaldt temamøde 
i byrådet. Den slags plejer 
at foregå for lukkede døre. 
Men mange borgere rea-
gerer nu kraftigt, mest på 
Facebook, og især i grup-
pen Brugerlaug Sjelborg/
Marbækplantage, hvor der i 
skrivende stund er indsam-
let 1713 ’underskrifter’ mod 
fredningen.

På det offentlige møde 
med cirka 50 deltagere var 
stemningen ophedet, er-
farer Hjerting Posten, som 
ikke kunne være til stede. 

De fleste lodsejere var ry-
stede over de indskrænk-
ninger, de vil blive pålagt. 

Ved afslutningen af mø-
det blev det oplyst, at Fred-
ningsnævnet tager en be-
slutning om cirka to år.

Nogle redigerede udpluk 
af debatten på Facebook:

Henning Simonsen: ”DN 
er ved at tage naturen fra 
danskerne. De arbejder 
med skyklapper på ift. 
folks muligheder for aktivi-
teter i naturen. Hvad er det 
det har ændret sig, siden vi 
skal fratages denne ret?”

Mogens Jørgensen: 
”Hvorfor i alverden skal 
Jylland gøres til et frilands-
museum? Disse mennesker 
bør holde fingrene fra de 
rekreative områder vi har, 

og så koncentrere sig om at 
’redde’ Sjælland.”

Kim Vestergaard: ”Det, 
som foregår i Danmark i 
øjeblikket med DN i front, 
er simpelthen rent gal-
mandsværk! DN, som har 
været kendetegnet for at 
bevare vores natur inklusi-
ve skove. Men DN har fuld-
stændig skiftet spor, hvor 
de støtter skovrydninger! 
Private skove vil de have 
fredet, og de offentlige skal 
ryddes! Hegnes inde og fyl-
des med tamdyr! Har DN 
fuldstændig mistet deres 
DNA? Er det på tide, DNs 
magt bør tages op til dis-
kussion?”

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Bilag til byrådsmøde kommer 28 minutter før byrådsmøde, offentligt møde blev  
ikke annonceret, og de fleste i byrådet er tavse. Men borgerne reagerer kraftigt nu

Evighedstræet i Evighedstræet i 
Marbæk Plantage røres Marbæk Plantage røres 
der næppe ved. 20.000-der næppe ved. 20.000-
30.000 andre skal væk. 30.000 andre skal væk. 

Arkivfoto. Arkivfoto. 

De kommende byggegrunde i Sjelborg.De kommende byggegrunde i Sjelborg.


