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Danmarks Naturfredningsforening 
Lemvig/Thyborøn-Harboøre lokalkomite 

 

 

Årsberetning for 2003 

 

Arbejdet i komiteen 

Efter sidste årsmøde konstituerede lokalkomiteen sig med Jens Johan Brogaard som formand, 

Jørn Snejbjerg som næstformand og Sven Højgaard Jensen som sekretær. Forretningsudvalget har holdt 

meget få møder i det forløbne år, delvist på grund af formandens manglende tid og overskud. Til gengæld 

har komitemøderne været lange med mange drøftelser af vigtige og interessante forhold, og der har generelt 

været stor talelyst. Selv om nogle møder har været meget lange er det rimeligt at konkludere at de har været 

gode for så vidt som det er vigtige ting der er blevet snakket om. Alt i alt er det ret få sager der har været 

væsentlig uenighed om efter drøftelserne, og der har ikke været afgørelser ved afstemning. 

 

Vindmøller. 

 Dette emne har igen i år fyldt en del i arbejdet. Vi har været aktive i debatten om flere store 

møller i vores område, ikke mindst på grund af de store gener fra lysene på de store møller, og vi endte med 

at anbefale 6 møller med almindelige proportioner i stedet for de 5 der nu bliver opført ved Ramme. Området 

er sikkert det bedst egnede til formålet og vi glæder os til at der forsvinder mange af de gamle møller, 

ligesom vi er glade for at der har været bred enighed om at der ikke skal bygges møller der kræver 

lysafmærkning. Til gengæld regner vi med at det er slut med opstilling af nye møller i vores område. 

Samrådet for lokalkomiteerne i amtet har i denne sammenhæng henstillet til amtet at nye møller skal være 

havmøller. Desværre har der været forslag fra politikere om at udbygge med møller i Nissum Bredning, men 

DN mener ikke det er rimeligt at definere dette område som hav. 

 

Høvsøre. 

 Anlægsarbejderne ved Høvsøre har været omfattende, og på trods af bestemmelserne om at 

tage hensyn til naturen har der været uheldige episoder der har fået lokalkomiteen til at bede amtet om at føre 

mere tilsyn med arbejdet. Et par gange har åen været helt tilstoppet ligesom jord er blevet deponeret i strid 

med bestemmelserne. 

  

Saltvandsdambruget. 

 Foranlediget af et medlem i Fjaltring undersøgte vi mulighederne for at det nedlagte 

saltvandsdambrug kunne blive fjernet og at ejendommen kunne blive opkøbt med henblik på 

naturgenopretning. Vi opfordrede Aage V. Jensens fonde til at købe ejendommen, men de afslog med 

henvisning til at det ville blive meget bekosteligt at fjerne produktionsanlægget. Vi måtte således konstatere 

at fremmede øjne mente at der ville komme for lidt natur ud af det i forhold til prisen. 

 

Cheminova. 

 Lokalkomiteen undersøgte om fosfaten fra Cheminovas renseanlæg ikke kunne udnyttes som 

hidtil, da vi finder det urimeligt at sende et gødningsstof til deponi i udlandet samtidig med at vi importerer 

fosfat. Vi bad en medarbejder i DN om at finde ud af hvad der var muligt og hvad der faktisk skete, men vi 

kom ikke langt, eftersom udnyttelsen krævede tilladelse fra forskellige instanser, herunder amter. Cheminova 

kontaktede os og vi blev inviteret til et møde på virksomheden, hvor vi fik en grundig forklaring på at det 

ikke kunne lade sig gøre for Cheminova at skabe økonomi i en udnyttelse. Lokalkomiteen kontaktede både 

miljøministeren og skatteministeren med henblik på hjælp til oparbejdning af fosfaten, men uden resultat. 

 

Kabbelfredningen. 

 Der er nu blevet byggemodnet på det sidste areal der blev friholdt for fredning for 25 år siden. 

Mange blev overrasket over at der var et friholdt areal oven for Nørrebjerg. Lokalkomiteen har ikke ønsket at 
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gå ind i diskussionen om lokalplanens bestemmelser om udformningen af byggeriet, men vi konstaterer at 

det er lidt overraskende at husene skulle kunne hæves over terræn så meget som sælger gerne vil gøre det. 

Lokalkomiteen gik derimod kraftigt ind i en sag der blev affødt af byggemodningen, nemlig en ulovlig 

planering af en nærliggende mark, hvor overskudsjord blev fyldt i en lille kløftdal. Denne sag endte fuldt 

tilfredsstillende. 

 

Ud på tur. 

 Lokalkomiteen stod helt eller delvist bag flere ”Ud på tur”-arrangementer ligesom i tidligere 

år. Der var to særlige ture i år, nemlig en ”vandløbstur” ledet Bent Lauge Madsen, og en tur gennem nogle af 

Lemvig bys grønne arealer, hvor vi ønsker at kommunen skal frede de sidste ubebyggede skrænter på begge 

sider af Lemvig Sø. Desværre måtte vi konstatere at tilslutningen til begge ture var skuffende ringe, men at 

deltagerne til gengæld fik gode oplevelser. Der er allerede planlagt ture i første halvdel af 2004. Det har vist 

sig vanskeligt at få planlagt ture i Thyborøn-Harboøre kommune, men det er ikke opgivet. 

 

Identitetskampagnen 

 DN afholdt en kampagneover 2 uger i september. Det ville have været oplagt for 

lokalkomiteen at deltage med de to særlige turarrangementer, men disse ture var jo planlagt længe før. Vi 

magtede ikke at arrangere yderligere ture eller på anden måde at markere os i kampagneperioden. 

 

Landzonesager. 

 Efter henvendelse til vore to kommuner om at blive holdt orienteret om landzonetilladelser 

har vi fået kopier af alle sager i Lemvig Kommune. Når kommunerne rådfører sig med amtet får vi kopi fra 

amtet af deres svar til kommunerne. Det er DNs erklærede politik at vi skal være meget opmærksomme på 

hvad kommunerne giver tilladelse til efter at myndigheden nu er flyttet fra amt til kommune. Dette forhold 

har foranlediget lokalkomiteen til at true med at anke en tilladelse hvis ikke der blev stillet præcise krav til 

farven af et byggeri, og vi har anket en byggetilladelse i Fjaltring til Naturklagenævnet. Årsagen er at amtet 

kraftigt frarådede tilladelsen hvorfor vi fandt det rigtigst at lade en højere instans afgøre sagen.  

 

Sommerhuse i Vrist. 

 De nye sommerhuse ved Hvilehjemsvej i Vrist har påkaldt sig en del interesse, og foranlediget 

af en henvendelse fra en nabo, har vi også været inddraget i diskussionen om rimeligheden af at løfte husene 

op over terrænet. Vi synes det er uheldigt men vi har ikke set os i stand til at afgøre om det er i 

overensstemmelse med betingelserne i byggetilladelsen, ligesom vi heller ikke kan sige om de opnåede 

dispensationer fra lokalplanen er i orden i forhold til lovgivningen. Det må være en sag for jurister. 

 

Brugerråd. 

 Vores repræsentanter i brugerrådene for Klosterheden og Vildtreservatet på Tangen har også 

været på arbejde. Lige nu foregår der forhandlenger om en revision af jagtbestemmelserne i reservatet på 

Tangen. 

 

Der har været rigtig mange små og enkelte store sager i løbet af året og der er mange uafsluttede emner. De 

vigtigste lige nu er arbejdet med Agenda 21 i Lemvig Kommune, hvor vi håber at komme med i noget som 

vi tidligere har kaldt et grønt råd, og Gjellerodde, hvor vi gerne vil drøfte den fremtidige udnyttelse og pleje 

af området. 

 Jens Johan Brogaard 


