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Årsberetning for DNs lokalkomite Lemvig/Thyborøn-Harboøre 2004
Årsmødet i 2003 blev afholdt i Harboøre for første gang. Efter årsmødet blev der diskuteret naturforvaltning
efter oplæg fra amtsrådsmedlem Hans Hansen og pensioneret skovrider Jens Handberg. Vi havde håbet
medlemmer og interesserede fra Thyborøn-Harboøre ville møde frem når mødet var i Harboøre, men
fremmødet var meget beskedent.
Arbejdet i komiteen
Efter sidste årsmøde konstituerede lokalkomiteen sig med Jens Johan Brogaard som formand,
Ole Kanstrup som næstformand og Sven Højgaard Jensen som sekretær. Forretningsudvalget har ikke holdt
møder i det forløbne år men har klaret problemerne via telefon og e-post. Generelt har der været stor enighed
i lokalkomiteen. Sagen om ændringer på golfbanen og sagen om sejlklubbens bådehal gav anledning til
overvejelser om at indbringe dispensationer fra amt og kommune for Naturklagenævnet.
Brev til medlemmerne
Det forløbne år har været præget af jævn aktivitet, men især en sag har fyldt meget. I lang tid
har vi diskuteret hvordan vi kan få en bedre kontakt med vore medlemmer, alt sammen i håbet om at flere af
dem måtte ønske at blive aktive. Vi havde etableret en hjemmeside i tilknytning til DNs hjemmeside. Det er
ikke ret mange lokalafdelinger i vores del af landet der har en sådan hjemmeside. I erkendelse af at ret få
medlemmer regelmæssigt ser denne hjemmeside, ønskede vi at kontakte alle medlemmer for at spørge efter
deres behov og for at opfordre dem til at tilmelde sig et elektronisk nyhedsbrev, som vi kunne udsende nogle
få gange om året. Der blev lagt megen energi i at finde frem til en passende ordlyd til dette brev til
medlemmerne. I erkendelse af de store omkostninger ved at udsende ca. 300 breve tilbød nogle af komiteens
medlemmer at cykle rundt med brevene. Faktisk lykkedes det at aflevere pænt over 200 breve på denne
måde. Administrationen i København var behjælpelig med trykning og adressering af de mange breve. Selve
udbringningen var lærerig på den måde at den gav os et godt indtryk af hvem vore medlemmer er. En meget
stor del bor på ydmyge steder langt ude på landet og deres gennemsnitsalder er høj. Vi mangler endnu at
evaluere på resultatet af denne indsats.
Agenda 21 og et Agenda 21 forum
Agenda 21 har også fyldt en del i løbet af året. For et par år siden blev vi stillet i udsigt at der
skulle komme initiativer til at inddrage lokalbefolkningen i arbejdet, og vi havde ikke glemt vores forslag om
et ”grønt råd”. Vi arbejdede videre med ideen og besluttede at hjælpe forvaltningen i Lemvig kommune med
et konkret forslag til et Agenda 21-forum. Vi nåede frem til at foreslå en forsamling på ca.15 personer som
kunne mødes et par gange om året eller mere, alt efter behov. Vi tilbød at påtage os at kontakte de foreslåede
repræsentanter for mange slags foreninger, organisationer m.m. Samtidig besluttede vi at den folkelige side
af Agenda 21 skulle være temaet for et møde i forbindelse med årsmødet. Vores forslag blev ikke færdigt til
aflevering før i maj måned og i september fik vi en kort meddelelse om at vores forslag var afvist fordi det
var urealistisk. Det var vi kede af, men vi besluttede at søge opbakning til det planlagte debatmøde sammen
med årsmødet. Det lykkedes at kontakte de foreslåede repræsentanter til et Agenda-forum, og der var
generelt positiv opbakning til ideen og der var mange tilsagn om at møde frem d.16.november. Det lykkedes
også at få fat i Lise Thastum, Grøn guide fra Herning, til at komme med et oplæg.
Møller og udbygning af vindkraft
Ringkøbing amt har fremlagt planer om udbygningen af vindkraft i vores område. For et halvt
år siden kommenterede vi planerne og nu har vi taget stilling til forslag om 5 placeringer her i området. Vi er
imod udbygning i området mellem Bonnet og Lomborg og vi mener ikke at Nissum Bredning skal gøres til
en vindmøllepark.
Brugerråd og nye skovdistrikter
Sammenlægningen af Klosterhedens statsskovdistrikt med Ulfborg har resulteret i en situation
hvor brugerrådet nu skal repræsentere et langt større bagland. DN havde i alt i de to skovdistrikter 3
repræsentanter. Det er nu blevet til kun en enkelt udpeget repræsentant i det nye råd. Muligheden for at få
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indvalgt en repræsentant mere kunne vi desværre ikke udnytte, fordi vi ikke mødte talstærkt nok op til mødet
i Bækmarksbro. Vi har med stor interesse fulgt med i udviklingen af de nye planer for naturnær
forvaltningen af statsskoven.
Golfbanen
Der er blevet bygget klubhus og foretaget større ændringer på golfbanen. Vi var indblandet i
sagsbehandlingen og protesterede mod en omfattende terrænændring ud mod skrænten. Sagen endte med at
vi indgik en gentlemanaftale med golfklubben om at tilladelsen til terrænændring ikke udnyttes fuldt ud.
Sejlkubbens bådehal
Planerne om at bygge en bådehal på festpladsen ved Vinkelhage kom igen i spil da den gamle
hal blev bortdømt på grund af nybyggeri ved havnen. Vi var imod et stort byggeri i det sarte område, og vi
ønskede en visualisering. Imidlertid lod vi os overbevise om at den nuværende hal kunne flyttes til
Vinkelhage uden at det vil skæmme unødigt. Lokalplanen for området blev derfor udformet så byggehøjden
ikke overstiger den gamle bådehals højde. Træerne omkring byggeriet skærmer godt, godt nok om
sommeren.
Ud på tur
DN var arrangør af et antal ture i vores område. Det drejer sig om forskelligartede ture med
fokus på bygninger, historie, landskab og flora. Tilslutningen var meget forskellig med deltagerantal der
spændte fra næsten ingen til op mod hundrede. Svampeturen i Klosterheden var en tur lavet i samarbejde
med Struer-komiteen og det var en tur med meget stor tilslutning. Amtets hæfte med alle arrangementer
udkommer to gange om året. På grund af tidsfrister med trykning skal turene nu arrangeres så tidligt at det er
blevet et problem at skaffe opbakning til planlægningen. Vi vil fremover koncentrere os om ture efter 1.juli.
Sommerhuse
Regeringens udspil om nye sommerhusområder har medført bekymring i DN, men vi har ikke
lokalt endnu haft anledning til at diskutere konkrete planer. De høje sommerhuse i Vrist giver stadig
efterdønninger, men sagen er ikke gennemskuelig for lokalkomiteen. Amtet er stadig vores gode medspiller i
tvivlsspørgsmål om dispensationer.
Antennemaster
Der er blevet rejst mange nye antennemaster til bredbånd, og vi har måttet tage til efterretning
at det er en del af en udvikling der ikke lader sig standse.
Slamdepot ved Thorsminde
Amtet har sendt et forslag til et depot for havneslam i klitten ved Thorsminde ud til høring. I
komiteen er der skepsis over for placeringen. Der bør i stedet satses på at sikre havnen mod forurening
fremover, så det ikke bliver nødvendigt at deponere slammet på længere sigt. Som udgangspunkt er det
vigtigt at minimere transporten, men depotet skal også være forsvarligt.
Vandhuller
Der har i løbet af året været rigtig mange ansøgninger om oprensning af vandhuller og om
tilladelse til at anlægge nye vandhuller. Det har i alle tilfælde været forsvarlige tilladelser.
Jens Johan Brogaard

