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Årsberetning for DNs lokalkomite Lemvig/Thyborøn-Harboøre 2005
Årsmødet i 2004 blev afholdt på Lemvig Gymnasium og der var et pænt fremmøde. Efter årsmødet var
Agenda-21 på programmet. Lokalkomiteen så gerne at der blev oprettet et bredt råd eller forum som kan
beskæftige sig med bæredygtig udvikling. Der blev på mødet givet politisk tilsagn om at arbejde for et sådant
råd. Kun få af de fremmødte foreningsrepræsentanter var direkte interesserede i at være med i et sådant råd.
Christian Futtrup repræsenterede teknisk udvalg og Claus Borg forvaltningen. De var begge meget lydhøre
og positive.
Arbejdet i komiteen
Efter årsmødet konstituerede lokalkomiteen sig med Jens Johan Brogaard som formand, Ole
Kanstrup som næstformand og Sven Højgaard Jensen som sekretær. Forretningsudvalget har kun holdt et
enkelt møde i det forløbne år men har klaret problemerne via telefon og e-post. Generelt har der været stor
enighed i lokalkomiteen. Der har ikke været svære sager der for alvor har bragt foreningen i rampelyset.

Agenda 21
Agenda 21 har ikke fyldt så meget i løbet af året. Det lovede råd blev dannet som et Natur- og
Miljøråd. Der var indbudt foreningsrepræsentanter til det stiftende møde, stort set de samme som til DNs
debatmøde, men også med repræsentanter fra amtet og statsskoven. Alle var positive og det blev besluttet at
det eksisterende vandløbsråd ikke længere var nødvendigt som et selvstændigt organ. Argumentet var, at de
forhold, der angår vandløb, i fremtiden ikke kun har med selve vandløbene at gøre men lige så meget deres
oplande. Det blev også drøftet om der skulle nedsættes underudvalg med henblik på at arbejde med særlige
problemer. Der har nu netop været afholdt det første møde i det nye Natur- og Miljøråd. Der var en god
stemning og der blev taget beslutninger, og alt tyder på at det er et godt forum for beslutninger. Det tyder
godt for fremtiden. Som deltager for DN savnede jeg tid til at udveksle ideer og erfaringer; men meget vil
afhænge af de fremtidige dagsordener. Måske er rådet for stort.
Møller og udbygning af vindkraft
Der er ikke sket så meget på vindmøllefronten i det forløbne år. Vi frarådede flere møller i
Nissum Bredning, men vi har noteret at der er politisk flertal for denne placering i den ene af vore
kommuner.
Brugerråd og nye skovdistrikter
Der er blevet vedtaget nye retningslinjer for udviklingen af skovarealerne. Vi får mere
naturskov, og der bliver langt større variation i skovene. DN støtter alle tiltag der gør skovene mere
publikumsvenlige. Der kommer en toiletbygning ved Møllesøen.
Sejlkubbens bådehal
Den nye bådehal ligger pænt på den gamle festplads. Materialerne har gjort den næsten
usynlig, så hvis træerne kan klare sig fremover ser projektet godt nok ud. Vi siger tillykke til sejlklubben.
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. Gjellerodde er et populært mål. Vi siger tak til vore turledere.
Svampeturen i Klosterheden var igen lavet i samarbejde med Struer-komiteen og det var en tur med meget
stor tilslutning. På grund af tidsfrister med trykning af amtets folder om ture, har vi valgt ikke at arrangere
ture før 1.juli.
Sommerhuse
Regeringens udspil om nye sommerhusområder har medførte bekymring i lokalkomiteen, men
det viste sig at miljøministeriets godkendelser var mere restriktive end vi havde turdet håbe. Lemvig
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Kommune fik ingen nye områder. Vi var i komiteen enige om at området ved Ferring godt kunne godkendes,
da det er lille og ligger lavt lige ved eksisterende sommerhuse. De høje sommerhuse ved Vrist giver stadig
efterdønninger og anledning til forundring. Vi må undgå lignende sager i fremtiden.

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. De mange
tilladelser og de betingelser der er knyttet til dem rejser dog problemet om kontrol. Det er ikke
overkommeligt for myndighederne at kontrollere alle tilladelser og hvor længe skal det gøres? Det sker at vi
hører om misbrug af tilladelser, men vi har ikke noget kendskab til omfanget. Vi regner med at folk er ærlige
og ansvarlige. Lige nu verserer en sag i sydområdet om misbrug af en anlægstilladelse. Det er måske
hensigtsmæssigt at vi går ind for nye vandhuller beregnet til opdræt, hvis bare det drejer sig om steder hvor
der ikke er naturinteresser i direkte tilknytning.
Miljøgodkendelser, især i landbruget.
Der er passeret mange miljøgodkendelser igennem komiteen i det sidste år. Det er svære sager
at vurdere for almindelige borgere. Landbrugene bliver større, men det betyder ikke altid at produktionen
totalt stiger. Udledningen af næringsstoffer til vore vandløb er generelt for stort, og derfor kan vi ikke altid
glad smile når en miljøgodkendelse siger at udledningen ikke er steget og at den vil falde fremover når og
hvis landmanden tager nye og bedre driftsmetoder i brug. Det er især udledningen af fosfat der er
problematisk.
Anlæg i det åbne land og nye beboelser
Vi har diskuteret opførelse af nye gyllebeholdere ude i terrænet. Der kan være argumenter for
en placering, der giver hensigtsmæssig transport, så vi har måttet overveje hvor hårdt vi skal kæmpe for det
”åbne” land. Det gælder også sager om nye beboelseshuse ved nedlagte landbrug. Museet for religiøs kunst
er i færd med at udvide. Det er et problematisk sted ved ”skov” og strand, men vi mente at det måtte være i
orden. En tilladelse til en ny beboelse ved en gammel gård ved havet har også givet anledning til store
overvejelser i komiteen. Slamdepotet ved Torsminde har vi argumenteret imod og peget på en indsats mod
frembringelsen af forurenet havneslam.
Terrænregulering
De stadig større maskiner i landbruget øger presset mod det gamle ujævne og vekslende
landskab. Markerne bliver stadig større og der bliver planeret meget. Vi har i et par tilfælde bedt amtet om at
skride ind over for det vi kalder overdreven eller ulovlig terrænregulering. Det har vi kunnet gøre når det
drejer sig om beskyttede landskaber. Det ene sted havde vi ret i at det var ulovligt. I denne sammenhæng har
vi også diskuteret at gøre mere ud af de ofte manglende dyrkningsfri bræmmer ved gravhøje.
Affaldskampagnen
I foråret deltog vi i DNs affaldskampagne. Der var pæn tilslutning ude i sognene og der blev
indsamlet store mængder affald langs stier og veje. Det kneb med tilslutning i Lemvig. Alt i alt var det en
god dag og det samme var tilfældet andre steder i landet, så der bliver en tilsvarende dag til næste forår.
Lokalkomiteen har lovet at være igangsætter og er blevet lovet opbakning fra kommunens Natur- og
Miljøråd.
Kommunalreformen
For lokalkomiteen betyder det ikke noget rent strukturmæssigt at vore to kommuner bliver
slået sammen. Derfor har vi i modsætning til de fleste komiteer ikke være ude i diskussioner og overvejelser
om hvordan arbejdet skal foregå fremover.
Jens Johan Brogaard

