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Danmarks Naturfredningsforenings afdeling for  
Lemvig Kommune 
 
inviterer til debatmøde og generalforsamling 
Tirsdag den 22. november 2016 kl. 19 – ca. 22.30 på Lemvig-
Gymnasium. 
 

 
 

 

Offentligt debatmøde om mulighederne for at fremme den biologiske 
mangfoldighed  
Aftenens program:  

Velkomst v. DN Lemvig´s formand Jens Johan Brogaard 

Dirigent  Lars Ebbensgaard 

Oplæg v. Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Århus Universitet,Institut for Bioscience 

Indlæg v. Miljøafdelingen iLemvig Kommune 
 
Indlæg v.Naturstyrelsen Vestjylland 
 
Kaffe/the pause.Kaffe eller the med brød, 25 kr.. 
 
Kort oplæg til videre dialog v. Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Århus Universitet: 
Hvordan kan vi alle bidrage? 
 
Konklusion v. Paneldeltagerne. 
 
 
Generalforsamling 
 
Efter debatmødet, som afsluttes kl. 21.30, holder DN-Lemvig generalforsamling med dagsorden 
efter vedtægterne. 
Bestyrelsesmedlemmerne Knud Erik Abildtrup og Sven Højgaard Jensen er på valg. Vi er meget 
interesserede i at høre fra medlemmer, der vil stille op til bestyrelsen. Opstilling kan natur-
ligvis også ske på selve mødet. 
 
Hele årsmødet slutter kl. 22.30. 
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Mere om debatmødet 
 
Oplægsholderen, seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Århus Universitet, Institut  for Bioscience. 
har opstillet følgende 4 punkter, hvor det i højeste grad er relevant at tale om hvem, der er 
beslutningstagere og hvem, der er udførende aktører samt om barriererne for forandring 
skyldes mangelfuld formidling af viden, juridiske- eller økonomiske barrierer. 
 

1)      Lokalisering og disponering: Hvor har kommunen egentlig sin fineste og mest ene-
stående natur. Er alle bevidste om det? Findes der en opdateret kortlægning af naturen, 
eller er der store huller i vidensgrundlaget? Ligger naturen fornuftigt i landskabet eller kun-
ne den arronderes bedre end i dag med henblik på at skabe sammenhæng i naturen og 
mindske konflikter med naboarealer i landbrugsmæssig drift? 

2)      Beskyttelse af naturen: Er beskyttelsen af de enestående naturområder tilstrækkelig 
i kommunen eller er der indlysende problemer med tilgroning, eutrofiering, intensiv skov-
drift, afvanding eller andet? Hvor og hvordan kunne man med fordel hæve beskyttelsesni-
veauet uden at genere andre væsentlige hensyn i kommunen? 

3)      Genopretning: Er der naturområder som kunne genoprettes i forhold til i dag ved at 
genoprette naturlig hydrologi, naturlige græsning, naturlig succession eller andet, så til-
standen blev løftet fra god til enestående? Eller måske sådan at ekstensivt udnyttede 
arealer kunne indgå i større sammenhængende områder? 

4)      Integration: Er det muligt at integrere naturhensyn i urbane områder og i de produkti-
ve sektorer i større grad end i dag? Kan naturen komme ind i byerne og haverne? Kan 
naturen få bedre plads i landbrug og skovbrug? Kan naturen få bedre vilkår i rekreative 
kystområder med sommerhuse, både og badegæster? Kan vildtplejen som i dag er snæ-
vert målrettet det jagtbare vildt tænke biodiversitetshensynene ind i højere grad? 

  
Debatten skal gerne sikre ejerskab til at arbejde med øget mangfoldighed. 
 
Udover annoncering i lokalpressen vil følgende blive specielt inviteret. 
 

• NGO-foreningerne: DOF, Biavlerne og Jægerne som DN-Lemvig i samarbejde med 
Lemvigegnens Landboforening er gået i samarbejde med i projekt ”Faunapletter og 
vildtstriber i Landbruget” og som Lemvig Kommune bl.a. har støttet med 40.000 kr. 
for projektet i 2017. 

• Repræsentant for samarbejdet imellem DN og Arla-landmænd under titlen ”Natur-
tjek i landbruget” samt aktive landmænd og repræsentant fra konsulenterne i Lem-
vigegnens Landboforening . 

• De private skovejere i kommunen. 
• Repræsentanter for institutioner og virksomheder med store udenomsarealer f.eks. 

FMC/Cheminova A/S, Nr. Nissum Friskole, Lomborg Efterskole, Bøvling Idrætsef-
terskole, -Lemvig Gymnasium og University College, Nr. Nissum (HF og Lærerud-
dannelse) og naturfagslærerne ved folkeskolerne.  

• Grundejerforeningerne 
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Kilder: 
 
Vil du være klædt godt på til debatten, er her nogle henvisninger til aktuelle 
artikler med information og synspunkter på emnet: 
 
*”Aftale om regeringens Naturpakke” Maj 2016:  
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/Natturpakke-2016.pdf 
 
*Wilhjelmudvalgets publikation 2001: ”En rig natur i et rigt samfund”: 
http://www.sns.dk/udgivelser/2002/87-7279-378-3/pdf/helepubl.pdf 
 
*SEGES har d. 30. sept. 2016 udsendt folderen ”Godt landmandsskab er også at pas-
se godt på naturen” – en folder om hvor let en landmand kan bidrage til mangfoldigheden i 
naturen. 
https://naturspottet.dk/folder-stiller-skarpt-paa-naturen-agerlandet/ 
 
 
*Århus Universitet. Powerpointoplæg på biodiversitetssymposiet jan. 2015. ”Mulig-
heder og udfordringer for biodiversitet i sommerhusområder”: 
http://bios.au.dk/fileadmin/_migrated/content_uploads/Levesteder_som_maalsaetning_III_Re
ddersen_01.pdf 
 
*Århus Universitet – DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) udgav i 2014 rappor-
ten: ”Parcelhushaven – en del af byens natur”. Specielt kap. 3 omhandler biodiversi-
teten i by haverne. 
http://dce2.au.dk/pub/SR90.pdf 
 
*Nedenstående scorekort – ”Hvor mange points – scorer din have på biodiversitet ?” 
er udarbejdet af aftenens debatindleder seniorforsker Rasmus Ejrnæs. 
http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Parcelhushaver_folder_01.pdf 
 
*4 artikler om mere mangfoldighed i bl.a. haverne bragt i Danmarks Naturfrednings-
forenings medlemsblade ”Natur og Miljø” i 2016. 
Forfatter seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Århus Universitet.  
https://www.dropbox.com/sh/kx00y2k0c5s2lqv/AADacKMTZV5I_VU8qCOqhDy7a?dl=0 
 
 
 
Naturprisen 
 
Sidste år indstiftede DN-Lemvig en naturpris, som skal tildeles en person eller gruppe 
mennesker i vores område, som har gjort noget særligt for at bevare, pleje, skabe, udvide 
eller fortælle om en del af egnens natur. 
Vi er gået i samarbejde med Lemvig Folkeblad, som frem til d. 14.november efterlyser 
kandidater til denne pris. Herefter modtager vi forslagene, udvælger en vinder, således at 
vi forhåbentlig kan overrække prisen på årsmødet den 22. november. 
 
Har du forslag til, hvem der skal modtage naturprisen (det kan være en person, en 
gruppe, en forening eller en virksomhed), ser vi meget gerne, at du henvender dig til  
Folkebladet Lemvig, Bredgade 20, 7620 Lemvig eller på lemvig@bergske.dk . 
 
 
Venlig hilsen, Jens Johan Brogaard (Tlf. 97820489) 
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