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Årsberetning for DNs afdeling for Lemvig 2017 
 
Årsmødet i 2016 blev afholdt på Lemvig Gymnasium efter et debatmøde om biodiversitet. Oplægsholder var 
Rasmus Ejrnæs og Lasse Ebbensgaard var dirigent. Der kom spændende bud på hvad der kan fremme 
biodiversitet. Der var især fokus på naturkapitalindekset. Problemet var at forstå hvordan en bykommune 
som København kunne have større naturkapital end Lemvig. Der var et pænt fremmøde til debatmødet. 
Sven Højgaard Jensen ønskede ikke genvalg, hvorefter Kristian Mandsberg blev valgt til bestyrelsen og Ivan 
Sørensen og Elli Feldborg Olesen blev suppleanter. Naturprisen blev uddelt til Jytte Paarup for hendes 
mangeårige indsats for naturen og for formidlingen af den til børn og voksne.  
 
Arbejdet i bestyrelsen. 
Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Jens Johan Brogaard som formand, John Clausen som 
næstformand og Nina Svanborg som sekretær. Det har været et travlt år med mange aktiviteter. Der har 
været afholdt 11 møder, og forretningsudvalget har afholdt adskillige møder. I løbet af året ønskede Kristian 
Mandsberg at trække sig fra bestyrelsesarbejdet hvorfor Ivan Sørensen indtrådte og Kristian blev suppleant. 
Formanden har igen i år kunnet glæde sig over rigtig mange gode initiativer og god opbakning fra 
bestyrelsesmedlemmerne. Vi har som sædvanligt deltaget i repræsentantskabsmøder og været aktive i 
netværk, brugergrupper og Natur-og Miljøråd. Vi har støttet op om kampagnen for at så natur- eller vildstriber 
i markerne og her har kommunen bidraget med penge til frø. Generelt har vi et godt samarbejde med Lemvig 
Kommune. 
 
Forskningsprojekt til Lemvig 
Som opfølgning på debatten med Rasmus Ejrnæs har vi arbejdet på at få ham til at udforme et 
forskningsprojekt under Aarhus Universitet om fremme af biodiversitet i både by, mark og naturområder. 
Kommunen støtter projektet fuldt ud og kan tilbyde byarealer. Naturstyrelsen lægger arealer til. Desværre 
mangler Landboforeningen at foreslå landbrugsarealer, men vi tror stadig på projektet. Alle parter var en tur 
rundt i kommunen for at se på egnede arealer og Rasmus Ejrnæs kunne se mange muligheder.  
 
Den store kystvandring – et nordvestjysk samarbejde imellem DN Holstebro, Lemvig og Struer. 
I år blev kystvandringen afholdt i rent DN-regi og med DN-Struer som arrangør. Ruten var en forholdsvis kort 
rundtur på Ved Oddesund Nord. Vi fik indtryk af en spændende historie for området og selv om vejret var ret 
grumset var vandringen var en succes med ca. 70 deltagere.  
 
Harboøre Tange 
Et areal på et par hektar med gøgeurt trænger til pleje, helst høslæt med håndkraft eller hestetrukne 
maskiner. Vi måtte desværre opgive i år at lave en høslætdag sammen med Naturstyrelsen fordi datoen blev 
meldt sent ud fordi vejret skulle være rigtigt for at hestefolkene kunne arbejde med slåmaskinerne. Vi havde 
til gengæld en fin forårstur i samarbejde med DOF og Naturstyrelsen til området for at se de flotte gøgeurt i 
blomst. Denne tur skulle gerne blive et fast indslag i vores turkalender.   
 
Ud på tur DN var i år arrangør af ekstraordinært mange ture, flere af dem i samarbejde med andre 
organisationer, men først og fremmest med Turistkontoret. ”Lemvig Sødal”, ”Oddehus ved Byn”, ”Åmølle og 
Jeppes Led”, ”Lemvigs skrænter”, ”Haarum Havn”, ”Kabbel”, ”Gjellerodde” og ”Høgsgård Strand”. Der var 
god tilslutning til næsten alle ture. Naturens dag blev som noget nyt til en naturskattejagt arrangeret af især 
Peter Thing fra Naturstyrelsen. Alle turene har været gratis for medlemmer. Vi kan konstatere at mange 
deltagere ikke er medlemmer! 
  
Naturchek Vi har gjort en del for at udbrede kendskabet til ”Naturcheck” ved at omtale det på alle vores 
ture, og det forlyder at der nu er et rimeligt antal indberetninger fra vores område, så forskerne kan lave statistik 
over artsudbredelen. Vi fik ikke som håbet indbydelse til at fortælle om naturtjek på bare en enkelt skole i 2017. 
  
Vandhuller Der har været et antal sager med sløjfede vandhuller der er blevet givet dispensation til 
efterfølgende mod udlægning af erstatningsnatur af dobbelt størrelse. Det har været problematisk når 
erstatningsnaturen har været af en anden type, men vi har accepteret de trufne afgørelser fordi der 
overordnet set er blevet opnået en forbedring af naturforholdene. Der anlægges stadig et pænt antal nye 
vandhuller. Der er blevet afgjort en klage over udvidelser og anlæg i §3, hvor DN fik medhold.  
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Miljøgodkendelser i landbruget. 
Der har været en del miljøgodkendelser at kigge på. Men vi har ikke fundet nogen, der var i strid med 
reglerne. Brugene bliver stadig større og antallet af dyr på den enkelte bedrift kan være voldsomt. Der er 
mange miljøgodkendelser der forudsætter at overskydende gylle afsættes til Lemvig Biogas.  
 
Affald I foråret deltog vi igen i DNs affaldskampagne og samarbejdet med Lemvig Kommune, den 
lokale presse og Landboforeningen var igen fint. Der var rigtig god tilslutning rundt i sognene, så vi kan 
glæde os over at der er vilje til at rydde op overalt i kommunen.  
 
Vindmøller Der er stadig stor aktivitet med at rejse husstandsmøller, og her hjælper det meget at 
kommunen har et kort over hvor det er muligt at rejse en husstandsmølle. De store vindmøller har givet 
anledning til megen debat og kritik. Vesterhav Nord har i særlig grad været en varm sag og vi gjorde hvad vi 
kunne for at få Vattenfall til at ændre opstillingsmønstret, men det lod sig ikke gøre fordi udbudsmaterialet 
ikke stillede krav til opstillingsmønster. Lemvig Kommune har ikke været god til at efterleve ånden i 
vindmølleplanen i forbindelse med et stort projekt sy for Klosterhede Plantage. Naboerne har været meget 
utilfredse og vi har skrevet et høringssvar der opfordrede kommunen til at respektere den vedtagne 
mølleplan.  
 
Projekt nye medlemmer, e-mailadresser, nyhedsbrev  
Der er blevet udsendt nyhedsbreve i løbet af året, men vi har ikke magtet i år at følge op på arbejdet med 
opdatering af e-mailadresserne og kommunikation med nye medlemmer.  
 
Vore fredninger     Det er nu næsten 3 år siden vi fik indviet de nye informationsstandere og stiforløb i de 
fredede områder. Ved hjælp af frivillige uden for bestyrelsen er der blevet arbejdet med vedligeholdelse af 
stierne men der er stadig løse ender. Desværre måtte vi trække i nødbremsen og advare mod ture i Sødalen 
pga tyre blandt de græssende kreaturer. Det er ikke uden videre forsvarligt at vove sig ind i dalen. Vi håber 
at der på sigt kan laves en aftale om tidsbegrænsning på tyrenes ophold. Sødalfredningen står over for en 
stor forandring idet markerne på den nedre del skal være våd eng og Skødbæk skal genslynges i hele 
dalens bredde. Det vil afgørende ændre på adgangsvejen til Sødalen. 
Med hensyn til fredningstjek har vi i år været ved Møllesøfredningen og også Amstrupsøerne fik et 
fredningstjek sammen med repræsentanter for ejerne. Begge fredninger har det relativt godt. Der er ikke 
uden videre adgang til de dele af Møllesøfredningen der er i privat eje og ved Amstrupsøerne er der kun 
adgang på skovveje hvoraf en enkelt krydser fredningen.  
 
Vand- og naturplaner        Der arbejdes fortsat med vandplaner og vi håber at der kan komme gang i flere 
restaureringsprojekter. Det er lykkedes at genslynge hele strækningen af Flynder Å fra statsskoven og ned til 
Vilhelmsborgvej.  
 
Geopark          Det går planmæssigt med udviklingen af Geopark. Mange detaljer fra Geoparken er direkte 
relevante for DN, da der er tale om egentlige naturområder. 
 
Klimaplaner 
Lemvig kommune skal lave klima- og energiplaner og vi har bidraget med forslag til en sådan plan. På DNs 
initiativ blev der afholdt et møde i teknisk forvaltning hvor både elforsyningen og varmeforsyningen var 
repræsenteret. Vi ville gerne have kommunen til at sikre en neutral energirådgivning for alle borgere. Mødet 
var godt men resultaterne lader vente på sig. Derfor har vi valgt at lade det være et emne til vælgermødet. 
 
Hjemmesiden DN-Lemvig  
Vi arbejder stadig på at udvikle vores hjemmeside og holde den opdateret. Vi har fået afgørende hjælp fra 
vores medlem Dinne Hansen. Også opdateringen af DN-Lemvigs Facebook-side er en udfordring.  
 
Arrangementer i Lemvig 
Vi deltog i grønne dage med en stand hvor vi havde særlig fokus på rødlistede arter i Lemvig Kommune. Vi 
var ikke umiddelbart tilfredse med at være placeret i larm og med rigelig afstand til passerende mennesker i 
gaden. Vi deltog også i byen Krabbefestival og havde selv fået konstrueret en krabbevæddeløbsbane. 


