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Årsberetning for DNs afdeling for Lemvig  2007 

 

Årsmødet i 2006 blev afholdt på Lemvig Gymnasium og der var et beskedent fremmøde. Johannes Andersen 

blev valgt til bestyrelsen og Lilly Balleby og Jørgen Nørgaard blev suppleanter. Det planlagte 

fællesarrangement med landboforeningen i forlængelse af årsmødet blev opgivet.  

Arbejdet i komiteen 

Efter årsmødet konstituerede lokalkomiteen sig med Jens Johan Brogaard som formand, Ole 

Kanstrup som næstformand og Sven Højgaard Jensen som sekretær. Arbejdet i afdelingen er blevet delvist 

omlagt efter inspiration fra DNs administration. På grund af introduktion af DN-nettet har det været 

nødvendigt at diskutere i hvilken grad vi kan gøre brug af dette værktøj. Kurser og skrivelser fra 

administrationen har gjort overgangen lettere, men det står fast at der er et problem for medlemmer uden 

adgang til internet.  

Arbejdsopgaverne er søgt fordelt til medlemmerne efter geografiske kriterier og formanden er 

rent faktisk blevet aflastet. Til gengæld har den elektroniske postgang mellem medlemmer, kommunen og 

administrationen krævet megen kontrol på grund af at vi ikke endnu lader al post gå via DN-nettet. 

Samarbejdet i afdelingen har været godt og der har været mange vigtige og alvorlige sager.  

Afdelingen har ønsket at udarbejde en naturplan for hele kommunen. Dette arbejde er nu 

kommet i gang med deltagelse af interesserede folk fra andre foreninger. Vi håber at der kan komme et 

resultat ud af det inden jul. Lemvig Kommune har været meget lydhør og interesseret i at følge arbejdet. 

Agenda 21  

Arbejdet i Natur- og Miljørådet har været begrænset. Der har været 2 møder, hvoraf det første 

i høj grad var orienterende.Det andet møde var indkaldt på grund af forberedelsen af en ny plan for opstilling 

af store vindmøller i Lemvig Kommune. Ringkøbing Amt nåede at få lavet en mølleplan, men nu bliver der 

presset på for at gå langt videre og flerdoble kapaciteten. Det betyder måske at det store antal små møller der 

er forsvundet i løbet af de sidste 10 år vil blive erstattet af store møller. Dette er en alvorlig situation og det 

kræver at man gør sig klart om man er for vindkraft eller ikke. DN er for, og derfor har vi arbejdet for at 

finde områder i kommunen hvor møller vil være til mindst gene for folk og landskab. Det viste sig at være i 

den sydlige del af kommunen, hvor landskabet er fladt. Vi har også fremhævet betydningen af at naboer til 

møller får lejlighed til at blive medejere. Der er indkaldt til et opfølgende møde i oktober. 

Limfjordsnetværket 

 Selv om arbejdet i Limfjordsnetværket for tiden har fokus i den centrale del af Limfjorden, 

følger vi med i arbejdet. Lokalt har kommunens nye spildevandsplan betydning for Limfjorden, og DN kom 

med 5 relevante forbedringsforslag, som alle blev indarbejdet i planen. Der var især fokus på uheldige 

udledninger fra sommerhuse. 

Brugerråd og skovdistrikter 

 På Harboøre Tange er der blevet etableret en automatisk sluse nær Thyborøn så at 

vandstanden i den nordlige lagune kan variere og forhåbentlig genskabe nogle af de tidligere forhold på 

strandengene. Der er et stort problem med affald, der blæser ind fra stranden og lægger sig i læsiden. DN og 

andre foreninger har opfordret kystdirektoratet til at indsamle affald, men det er der ikke vilje til. DN har 

fremhævet andre problemer ved Kystdirektoratets administration af arealerne. Strandengen skal afgræsses af 

hensyn til plante- og dyrelivet, men det har vist sig at være en vanskelig sag for Kystdirektoratet. I Natur- og 

Miljørådet har vi presset på for at få Lemvig Kommune til at søge at få ministeriet til at rette op på forholdet, 

og vi har talt for at administrationen burde overgå til statsskovdistriktet.  

Der er nu kommet en fin toiletbygning ved Møllesøen, et tiltag som vi har støttet. Der er i skovdistriktet 

arbejdet med genslyngning af vandløb uden for kommunen. Ramme ås udløb i fjorden har været drøftet, og  

skovdistriktet har fået mulighed for at genskabe strandenge på strækningen fra Ramme å til Indfjorden ved 

Færgen.  

 

Ud på tur 

 DN var i år kun arrangør af nogle få ture; Lemvig Sødal, Gjellerodde samt en svampetur i 

Klosterheden  sammen med Struer afdeling. Gjellerodde er stadig et populært mål og der var også pæn 

tilslutning til Sødalen og svampeturen. Der er blevet arbejdet med planer om nogle ”nye” ture til næste år. 

Nissum Fjord 
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 I år deltog vi i Nissum Fjord-dagen for første gang. Det blev et samarbejde med afdelingen i 

Ulfborg-Vemb om en bemandet post ved Kytterup Havn. Forenings naturambulance var på stedet, og der 

blev fortalt om vigtigheden af afgræsning af engene og om mulighederne for at oprette græsningslaug til at 

sikre afgræsningen. Fårehyrden Berit Kiellerich var der med får og fårehunde. Vejret var flot og der kom 

ca.25 biler derud.  

Græsningslaug 

 Afgræsning og oprettelse af græsningslaug har fyldt en del, og målet er at hjælpe til med at 

oprette to græsningslaug om året. Nissum Fjord-dagen blev brugt til at fremme denne målsætning. 

 

Sommerhuse 

 Der er en del byggeønsker, både ny- og ombygning, uden for egentlige sommerhusområder 

men inden for beskyttelseslinjer. Der gælder f.eks. på Ærenprisvej, hvor vi ankede en byggetilladelse der 

indebar at der bliver bortgravet en del af kystskrænten for at kælderen kan få vinduer og dør. Sagen er netop 

afgjort i Naturklagenævnet, og det blev en rigtig kedelig afgørelse for naturen og for vores afdeling. Vi 

havde alle de gode argumenter, men vi skulle allerede have anket amtets tilladelse til at lave kælder under 

huset, selv om kælderen efter vores opfattelse ville blive aldeles usynlig. Nu ved vi at tilladelse til en kælder 

under niveau betyder tilladelse til at grave kælderen fri til mindst en af siderne, også selv om jorden om huset 

er omfattet af diverse beskyttelsesparagraffer.  

 Der har været nogle tilladelser til modernisering af jagthytter i beskyttet område, og vi har 

været bekymret for at disse jagthytter med tiden bliver til sommerhuse. 

 

Vandhuller og terrænregulering 

 Der er også i år blevet anlagt mange nye vandhuller, og der bliver stadig oprenset mange 

gamle huller. Vi glæder os fortsat over at så mange mennesker vil investere i vandhuller til hjælp for flora og 

fauna. 

Miljøgodkendelser, især i landbruget. 

 Der er passeret mange miljøgodkendelser igennem komiteen i det sidste år. Det er svære sager 

at vurdere for almindelige borgere. De fleste vandløb ender i Nissum Fjord, og hverken fjorden eller 

vandløbene opfylder målsætningerne. Det er især udledningen af fosfat der er problematisk, men det er 

vanskeligt at vurdere om godkendelserne er rimelige. Der er generelt stadig tale om overskud af fosfat og 

dermed sker der en udvaskning. Vi har fornemmet et vist pres på sagsbehandlingen og der er kommet 

miljøgodkendelser i hele stimer. 

 

Anlæg i det åbne land og nye beboelser 
 Byggeaktiviteten er meget stor i området, og der er mange ønsker om moderniseringer og 

tilbygninger på adresser, hvor der er klare landskabelige og naturmæssige interesser i spil. Det gælder også 

sager om nye beboelseshuse ved nedlagte landbrug. Vi har vurderet på flere byggesager og overvejet om der 

var rimelige grunde til nybyggeriet. Vi indbragte en tilladelse på Stausholmvej til et helt nyt byggeri hvor der 

ikke tidligere havde været bolig. Den sag vandt vi i Naturklagenævnet. 

 Vi har været aktive i udarbejdelsen af den nye lokalplan for Ferring, især for at få en rimelig 

plan for et nyt spisested i Ferring. Vi kan nu erfare at planen alligevel er blevet anket af naboer. 

 

Affaldskampagnen 

 I foråret deltog vi igen i DNs affaldskampagne. Også i år var der flot tilslutning ude i sognene 

hvor der blev indsamlet store mængder affald langs stier og veje. Det gik bedre med Lemvig By end tidligere 

år. Thyborøn havde et særligt fint resultat. Der bliver affaldskampagne til foråret igen. 

Kommunalreformen 
 Kommunalreformen har givet os nye udfordringer, men generelt kan vi kun være tilfredse 

med samarbejdet med Lemvig Kommune. Der er blevet etableret et tværkommunalt samarbejde eller samråd 

til afløsning af det gamle samråd i Ringkøbing Amt. Alt i alt er der rigtig mange aktiviteter i gang i DN, også 

flere end vi kan overkomme her i afdelingen.  

Jens Johan Brogaard 


