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Årsberetning for DNs lokalkomite Lemvig/Thyborøn-Harboøre 2006
Årsmødet i 2005 blev afholdt på Lemvig Gymnasium og der var et beskedent fremmøde. Det lykkedes ikke
at få valgt en suppleant til komiteen. Efter årsmødet havde vi sammen med Landboforeningen arrangeret et
vælgermøde med miljøpolitik som overordnet tema. Partierne markerede sig alle som meget miljøbevidste,
men der var da et par indlæg fra landbrugskredse som udtrykte håb om mere effektiv og landbrugsvenlig
sagsbehandling i fremtiden.
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. Det blev et år uden meget problematiske sager for foreningen. På den anden side
var der mulighed for at beskæftige sig med adskillige vanskelige miljøgodkendelser til landbrug. Der er
uhyre svært at se om de overordnede miljømålsætninger bliver fremmet af disse godkendelser, og i mange
tilfælde har vi været bekymrede. Vi har ikke følt os kompetente til at vurdere disse sager.

Agenda 21
Arbejdet i Natur- og Miljørådet har været begrænset. Da det er forvaltningen der tager initiativ
til møderne, afhænger antallet af møder af om der er brug for udtalelser fra rådet. Der har været god
stemning ved møderne, og det står nu klart at det er op til de involverede foreninger at sætte dagsordenen.
Således fyldte DN stort set en hel dagsorden. Et punkt har været naturplejen af Gjellerodde. Der har været
udtrykt ønske om at bruge glyfosat til at bekæmpe hybenroser, og DN har været forbeholden. Det kan dog
vise sig at være det mindste onde når roserne alligevel skal bekæmpes.
Møller og udbygning af vindkraft
Amtet har lavet en plan for store møller. Vi argumenterede for at der kunne stå et par stykker
ved Fåre, hvorimod vi var imod placering i Lemvig Vestre Sø, et område der da også blev taget ud af planen.
Vi har noteret os at amtet har anbefalet at placere flere møller i Nissum Bredning selv om vi frarådede.
Bredningen er søterritorium, hvorfor hverken amt eller DN har noget at skulle have sagt, hvis det går som da
de eksisterende møller blev rejst. Mange er glade for at antallet af små møller i vores område er blevet stærkt
reduceret.
Brugerråd og skovdistrikter
Der er blevet vedtaget en endelig bekendtgørelse for jagten på Tangen, en model vi arbejdede
aktivt for. Vi valgte at støtte dådyrene i Klosterheden, og de får nok fred en tid selv om skovdistriktet var
imod. Vi får mere naturskov, og der bliver langt større variation i skovene. Vi er glade for at der bliver gjort
meget for at styrke publikums adgang til statens arealer.

Ud på tur
DN var ligesom tidligere år arrangør eller medarrangør af et antal ture i vores område. Det
drejer sig om forskelligartede ture med fokus på bygninger, historie, landskab og flora. Tilslutningen var
generelt helt tilfredsstillende. Der har været annonceret tre cykelture til Klosterheden men tilslutningen var
meget ringe. Gjellerodde er stadig et populært mål. Vi siger tak til vore turledere. Ligesom tidligere år havde
vi en svampetur i Klosterheden i samarbejde med Struer-komiteen og det var igen flot tilslutning. Der er på
nuværende tidspunkt ikke planlagt ture.
Sommerhuse
Der er en del ønsker om at opføre eller udvide sommerhuse uden for sommerhusområderne.
Det kan være svært at vurdere argumenterne for og imod, ligesom betingelserne for eventuelle dispensationer
ikke altid er lige logiske eller klare. De høje sommerhuse ved Vrist giver stadig efterdønninger og anledning
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til forundring. Vi må undgå lignende sager i fremtiden. Et nyt sommerhus på toppen af en lille klit i Vejlby
har givet anledning til flere henvendelser. Komiteen har her konstateret at huset er opført helt efter reglerne,
men at det er voldsomt uheldigt at lokalplanen for området ikke har taget hensyn til at der er klitter. Der er en
del byggeønsker, både ny- og ombygning, uden for egentlige sommerhusområder men inden for
beskyttelseslinjer. Der gælder f.eks. på Gjellerodde.

Vandhuller og terrænregulering
Der bliver stadig anlagt mange nye vandhuller, og der bliver oprenset gamle. Et enkelt
vandhul i vores område er blevet fyldt op uden tilladelse og ejeren har fået påbud om at oprense og genskabe
vandhullet. 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 dert er
vanskeligt at vurdere om godkendelserne er rimelige. Der er generelt stadig tale om overskud af fosfat og
dermed sker der en udvaskning.
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.

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. Derimod er det vanskeligt at mobilisere
folk i Lemvig by. Der er allerede lagt planer om kampagnen til foråret, og vi regner med at den får større
omfang end tidligere.
Kommunalreformen
Kommunalreformen har bevirket at vi har fået ny struktur i DN. Lokalkomiteerne hedder nu
efter årsmødet afdelinger. Altså er vi nu Lemvig Afdeling af Danmarks Naturfredningsforening! Vores
komite har haft det let fordi vi i forvejen dækkede hele Ny Lemvig. Andre kommuner skal nu arbejde med
flereafdelinger. I DNs samråd for Ringkøbing Amt har kommunalreformens konsekvenser for
lokalkomiteernes opbygning været diskuteret, ligesom der har været arbejdet med planer for hvordan
komiteerne fremover kan samarbejde, når amtsstrukturen er væk. Et samarbejde inden for hele regionen er
ikke realistisk.
Jens Johan Brogaard

