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Årsberetning for DNs afdeling for Lemvig 2015 

 

Årsmødet i 2014 blev afholdt i Træskibslaugets hus efter et debatmøde om fødevarer fra Nissum Bredning. 

Vi var i alt 20 personer under debatmødet. John og Ove var på valg og modtog begge genvalg. Arne Noe 

blev suppleant. Det blev besluttet at indstifte en naturpris der skulle uddeles ved næste årsmøde til en værdig 

kandidat som har gjort noget særligt for naturen eller formidlingen af den. 

 

Arbejdet i komiteen 

Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Jens Johan Brogaard som formand, John 

Clausen som næstformand og Sven Højgaard Jensen som sekretær. Der har været afholdt 11 møder, og 

forretningsudvalget har afholdt adskillige møder. Formanden har glædet sig over gode initiativer og god 

opbakning fra bestyrelsesmedlemmerne. Ligesom det foregående år har det været et travlt og 

begivenhedsrigt år i bestyrelsen. Vi har haft mange og lange diskussioner om landbruget, afgræsning, ulve 

og økologi. 

 

Den store kystvandring 

I år blev kystvandringen afholdt i rent DN-regi fra campingpladsen nær Ejsing til Hostrup i 

Salling. Vandringen var en succes med ca. 70 deltagere. Næste år, hvor vi har stafetten, foreslår vi en tur på og 

omkring Gjellerodde. 

 

Harboøre Tange 

Et areal på et par hektar med gøgeurt trænger til pleje, helst høslæt med håndkraft eller hestetrukne maskiner. 

Vi indbød sammen med Naturstyrelsen til en dag med høslæt. Modsat året før var det en dag med pragtfuldt 

vejr og de hestetrukne maskiner var på arbejde. Desværre var der meget få mennesker der havde fundet vej 

til arrangementet, måske et held eftersom leerne ikke var kommet med posten! Vi håber på en endnu bedre 

dag i 2016. Der skulle være truffet aftale med ”hestefolkene” om at komme igen. 

Vi har sammen med jægerne og ornitologerne arbejdet på at få bedre tilsyn med minkfarmene for at undgå 

de undslupne mink i reservatet.  

 

Ud på tur DN var i år som sædvanlig arrangør af ture, mange i samarbejde med andre organisationer, 

f.eks. Bækmarksbro Borgerforening, Naturstyrelsen og Haarum Havn samt Turistkontoret. Der var god 

tilslutning til næsten alle ture. Som noget nyt havde vi to forårsture, den ene i Sødalen, den anden ved 

Åmølle. Naturens dag var i år et samarbejde mellem de tre lokale DN-afdelinger og Naturstyrelsen. Vores 

bidrag var igen i år en svampetur for børnefamilier, og deltagerne fik masser af svampe at spise i dejligt vejr.  

Alle turene har været gratis for medlemmer, hvilket har resulteret i mindst 6 nye medlemmer.  

  

Naturchek Det store projekt ”Naturcheck” som Aarhus Universitet og DN har søsat i fællesskab med Aage 

V Jensens fonde har vi forsøgt at hverve aktive medlemmer til ved alle vor arrangementer, men desværre kan 

kun iphones og smartphones med Android bruges til at lave nemme registreringer. Derfor er det ikke lykkedes at 

få indberetninger nok fra Lemvig kommune i det første år. Vi vil forsøge at få lavet en kampagne for at involvere 

skoleelever. 

 

Vandhuller Der bliver stadig anlagt en del nye vandhuller. De fleste er helt uproblematiske idet de ikke 

bliver anlagt i eksisterende §3-områder, men i 2 tilfælde har vi protesteret mod vandhuller i beskyttet mose 

og eng. I en tredje sag har vi forhandlet naturpleje ved afgræsning rundt om et vandhul der bliver gravet 

endnu større.  

 

Miljøgodkendelser i landbruget.  
Der har været en del miljøgodkendelser at kigge på. Sammenlægninger kræver nye miljøgodkendelser og der 

er revurderinger af tidligere miljøgodkendelser. Det er vanskeligt at afgøre om sagerne er problematiske.  

Kommunen indbød os til en besigtigelse af et landbrug der er ramt af restriktioner på grund af staldenes 

afstand til beskyttet natur. Vi kunne give udtryk for vores forståelse for problemerne og vi kunne medgive at 
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der måske kunne opnås større gevinster for naturen ved en anden lovgivning, men DN som sådan kunne ikke 

hjælpe.   

 

Affald I foråret deltog vi igen i DNs affaldskampagne og samarbejdet med den lokale presse og 

Landboforeningen var igen fint. Der var rigtig god tilslutning rundt i sognene, herunder den nye Thyborøn 

borgerforening og der blev indsamlet store mængder affald langs stier og veje. Desværre var der stadig ikke 

interesse for kampagnen i Harboøre. 

 

Vindmøller Der har været heftig aktivitet med at rejse husstandsmøller. De er blevet meget større end for 

5 år siden. Hvis udviklingen fortsætter ret længe vil der stå en mølle ved de fleste adresser på landet. Det 

kommer til at se mere og mere broget ud, men Christiansborg har besluttet at sådan skal det være. Vi kan så 

glæde os over at vi ikke har haft behov for at anke tilladelser i kystnærhedszonen i år. 

 

Projekt nye medlemmer, e-mailadresser og nyhedsbrev. 

Der er blevet udsendt nyhedsbreve i løbet af året, men arbejdet med at få opdateret e-mailadresserne er slet 

ikke afsluttet. Der nylige telefonhvervekampagne i kommunen har øget medlemstallet fra 358 til 560! 

 

Vand- og naturplaner 

Kommunernes handleplanerne har nu været i høring i et halvt år og inden 2016 skulle de endelige 

godkendelser fra ministeriet foreligge. Spærringerne ved dambrugene langs Flynder Å er ved at være væk 

sammen med dambrugene og snart skulle opstemningen ved Ørs også forsvinde.  

 

Byn  

 Vi har været med til et møde på kommunen sammen med konsulenter om en indsatsplan for Byn. 

Konklusion var at der er for mange næringsstoffer i vandet. Desværre kunne Thyge Nygaard ikke komme til 

mødet. Der er ikke kommet en konklusion fra kommunen endnu.  

Vi har anket en vandindvindingstilladelse i nærheden af Byn fordi vi skønnede at grundvandsstanden kunne 

blive sænket og dermed øge okkerbelastningen af Byn. 

 

Geopark 

Der er blevet arbejdet meget aktivt for at skabe en Geopark her i Lemvig, Struer og Holstebro kommune. 

Planerne har fået politisk opbakning og der er blevet ansat en projektleder.  

Samrådet for Vestjylland var på en dejlig udflugt med naturbussen i Struer og Lemvig kommuner for at se på 

især geologien i området.  

  

Vore fredninger 

Sidste forår kunne vi endelig indvi de nye informationsstandere og ruter i de fredede områder. Det skete med 

over 2 års forsinkelse og der var stadig mange løse ender. Nu er der gået et år og vi må desværre igen 

konstatere at der stadig er løse ender. Vi har ellers arbejdet hårdt på at få afsluttet forløbet. En bro skal flyttes 

og i Tannebækdalen skal stien helt omlægges, hvilket kan blive en stor opgave. Ved Åmølle har vi nikket ja 

til en shelterplads for enden af parkeringspladsen. Vi har uden held forsøgt at forhindre en dispensation til 

opførelse af et nyt hus i Kabbelfredningen. 

Vi har forgæves forsøgt at få lov til at udføre et DN-fredningscheck af Amstrupfredningen.  

 

Klimaplaner 

Også Lemvig kommune skal lave klima- og energiplaner. Vi har bidraget med forslag til en sådan plan. Vi 

synes at der mangler styring i kommunen og i den sammenhæng var vi til et formiddagsmøde med alle 

chefer i miljø og teknik samt borgmester og udvalgsformand. Fra Masnedøgade deltog Jens la Cour, som 

skulle forsøge at skrive om kommunens indsats. Vi konkluderede at kommunen har gjort mange gode ting 

men det er småt med strategiplaner. Endnu engang opfordrede vi borgmesteren til at gøre Lemvig til 

klimakommune. Der arbejdes på at overbevise kommunen om fordelene ved energistyring og CO2-

reduktion. 


