
 1 

Årsberetning for DNs afdeling for Lemvig  2012 

 

Årsmødet i 2011blev afholdt på Noatun efter et debatmøde ligesom de tre foregående år. Der var ca.12 

deltagere. På valg var John Clausen og Jørgen Nørgaard. Jørgen ønskede at slutte sin lange karriere i DN og 

Arne Nørremark ønskede heller ikke at fortsætte. Ove Damgaard blev valgt til bestyrelsen og John Clausen 

modtog genvalg. Helle Esbo og Mette Andersen gav tilsagn om at være suppleanter.  

  

Arbejdet i komiteen 

Efter årsmødet konstituerede lokalkomiteen 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 nogle vigtige planlægningsmøder. Formanden har glædet sig over mange 

vigtige initiativer fra bestyrelsesmedlemmer. Møderne har været lange og hyggelige. Ligesom det 

foregående år har det været et travlt og begivenhedsrigt år i bestyrelsen. 

 

Den store kystvandring 

Den 10.juni blev der afholdt et stort arrangement på Bovbjerg. John var primus motor i den 

store planlægning sammen med Hjerteforeningen og afdelingerne i Holstebro og Struer. Vejret var ikke det 

bedste men de ca. 250 deltagere havde en god dag med mulighed for deltagelse i forskellige ”aktiviteter”. 

Det var en dag hvor mange medlemmer fra både Struer, Holstebro og Lemvig-afdelingen var rigtig aktive, 

for at arrangementet kunne blive en success. Desværre var samarbejdet med Hjerteforeningen ikke uden 

problemer og udmeldingen derfra var at selv om arrangementet var vellykket, ville man ikke medvirke til en 

gentagelse. Vi skal derfor nu til at beslutte om vi vil lave et anderledes kystvandringsprojekt i 2013.  

 

DN er repræsenteret i 2 brugerråd under Naturstyrelsen. 

 På Harboøre Tange er der stadigvæk problemer med afgræsningen. Der har været både får og 

kreaturer i år, men græsningen har ikke levet op forventningerne. Vi håber at Naturstyrelsen nu kan finde 

frem til en hensigtsmæssig model.  

 

Ud på tur DN var i år som sædvanlig arrangør af mange ture og der var god tilslutning.  

Haarum: 43, Kabbel: 53, Gjellerodde: 31, Bovbjerg: 9, Sødalen: 27, Svampeturen: 60 plus 35 børn.  

 

Vandhuller Der bliver stadig anlagt en del nye vandhuller. De er som regel uproblematiske fordi de ikke 

ligger i beskyttede naturområder. Det er interessant at disse vandhuller automatisk er beskyttet natur, så her 

er et område hvor naturarealet vokser pænt. Det sker at vandhuller bliver fjernet til trods for beskyttelse, og 

ejeren bliver pålagt at retablere dem. Her har vi et problem med at kontrollere om påbud bliver overholdt. Vi 

har haft et af disse påbud på dagsordenen i år og afventer spændt om det bliver fulgt eller om det kan blive 

forældet! 

  

Miljøgodkendelser, især i landbruget.  
Der er passeret rigtig mange miljøgodkendelser igennem afdelingen i det sidste år. Sammenlægninger kræver 

nye miljøgodkendelser og der er revurderinger af tidligere miljøgodkendelser. Bedrifterne bliver stadig 

større. Vi har anket en miljøgodkendelse af minkfarm ved Dride å. Årsagen er at den skulle udvides, men 

lige 50m væk er der en mose som ikke tåler ammoniaknedfald. Det er en principiel sag, fordi allerede det 

gamle anlæg har et udslip der er langt over det acceptable for mosen. Udvidelsen blev derfor af kommunen 

anset for at være uden betydning da mosen alligevel var dødsdømt pga af minkfarmens placering. Vi ønsker 

en afklaring af hvad kommunen har pligt til at gøre for at beskytte §3-natur. 

Vi har fået god bistand fra vore sagsbehandlere i Masnedøgade i København. 

 

Anlæg i det åbne land og nye beboelser 

 Byggeaktiviteten er stadig stor ude på landet med mange ønsker om moderniseringer og 

tilbygninger på adresser i landzone. Nu er der kommet nye og lempeligere regler for nye beboelser i 

kystnærhedszonen. Her kan vi få til opgave at klage over sådanne tilladelser, for at forhindre overgreb på 

naturen, hvor der er klare landskabelige og naturmæssige interesser i spil. Det har vi også gjort i forbindelse 
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med en tilladelse til udstykning af en byggegrund på Moeskjærvej. Vi er her på det højeste sted i Lemvig 

Kommune og der er ikke anden beboelse i nærheden. En nedlagt møbelfabrik er ikke en landsby. På 

Kabbelvej overvejede vi at anke en byggetilladelse til et maskinhus fordi det ville blive et meget stort hus og 

slet ikke passende til et nedlagt landbrug. Naboer ankede og kommunens tilladelse er blevet underkendt af 

Natur- og Miljøankenævnet.. 

 

Affald I foråret deltog vi igen i DNs affaldskampagne fordi der stadig generelt ligger alt for meget 

affald langs vore veje og i vores fælles naturarealer. Der var rigtig god tilslutning og der blev indsamlet store 

mængder affald langs stier og veje. Affaldsmængderne er aftaget i vægt men det betyder desværre ikke at 

antallet af øldåser og mængden af forskellige former for indpakning til fastfood, slik og cigaretter er aftaget,  

så der er ingen tvivl om nytten af indsatsen og derfor også om behovet for at deltage næste år.  

 

Vindmøller Den hidsige diskussion om placering af store vindmøller i nabokommunerne har vi været 

forskånet for, da vi har en plan i kommunen som også DN har bakket op om. Desværre er der endnu ikke 

kommet en endelig plan for møllerne i Nissum Bredning. De mange husstandsmøller har overrasket os og 

udviklingen fortsætter, men kommunen har heldigvis været meget forsigtig med tilladelser på følsomme 

placeringer ved kysten. Der bliver måske brug for en revideret mølleplan for kommunen i løbet af det næste 

år. Nye placeringer kan være mulige da beboelser er forsvundet ved gårdsammenlægninger 

 

Projekt e-mailadresser og nyhedsbrev. 

Med henblik på at kunne kontakte vore medlemmer har vi iværksat en indsamling af e-mailadresser og 

tilladelse til at bruge dem. Arbejdet er ikke helt afsluttet, men vi har udsendt tre nyhedsbreve i løbet af året, i 

forbindelse med kystvandringen og i forbindelse med årsmødet. 

 

Naturrum Thyborøn  

John har udført et stort arbejde som afdelingens repræsentant i arbejdet for at realisere projekt Naturrum 

Thyborøn. Der var mange penge involveret og det drejede sig meget om at få noget ud af dem. Her var Johns 

store lokalkendskab til uvurderlig nytte. 

 

Vand- og naturplaner 

I år har vi fortsat arbejdet med vand- og naturplanerne, idet vi har kommenteret de konkrete handleplaner 

som kommunen udsendte lige før sommerferien. Vi havde foranlediget Natur- og Miljørådet indkaldt for at 

vi i fællesskab kunne høre om handleplanerne og kommentere dele af dem inden de blev offentliggjort. 

Generelt var vi ikke imponerede over detaljeringsgraden i handleplanerne. Vi opfordrede endnu engang til at 

opprioritere beskyttelsen af Byn. 

 

Byn og Grønsmølle Bæk 

Der er ikke kommet en afgørelse fra Natur- og Miljøankenævnet på vores klage over tilladelse til oprensning 

af Grønsmølle bæk. Botanisk Forening ønskede at DN skulle hjælpe med at forhindre en oprensning for at 

beskytte de §3-områder der ligger langs bækken.  

 

Geopark 

Planerne om at få oprettet en geopark i Lemvig og Struer kommuner er ikke opgivet. Lige nu arbejdes der på 

at få etableret en geopark i henhold til regler under Unesco. Der skal afholdes en lille konference om 

mulighederne den 15-16.november i Nr.Nissum. Der er inviteret udenlandske eksperter. John har været 

særdeles aktiv i dette planlægningarbejde. 

 

Vore fredninger 

I forlængelse af vores 100-års jubilæum har vi arbejdet på at få nye informationstavler sat op ved vore 

fredede områder. Det er kommunen der står for selve arbejdet, men vi bistår med råd og vejledning om 

indholdet på informationstavlerne. Vigtigst af alt er at DN betaler for selve informationsstanderne. Vi havde 

regnet med at tavler kunne blive opsat allerede i sommers, men det har vist sig at være en noget 

langsommelig affære at få dem færdiggjort.  


