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Årsberetning for DNs afdeling for Lemvig 2013
Årsmødet i 2012 blev afholdt i Thyborøn efter en tur rundt i det nye Naturrum. Thomas Borup Svendsen
fortalte om planerne for Harboøre Tange. Der var 10 deltagere. På valg var Kristian og Jens Johan der begge
modtog genvalg. Ole Faust Pedersen blev suppleant.
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. Der har været en del arrangementer.
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
I år blev kystvandringen afholdt i rent DN-regi da Hjerteforeningen ikke ønskede at være
med. Vejret var perfekt og der var lige ved 70 deltagere. Det var en dag hvor mange medlemmer fra både
Struer, Holstebro og Lemvig var rigtig aktive for at arrangementet kunne blive en succes.
Harboøre Tange
På Harboøre Tange er der stadigvæk problemer med afgræsningen, men det er blevet meget
bedre. Et areal på et par hektar med gøgeurt trænger til pleje, helst høslæt med håndkraft eller hestetrukne
maskiner. Vi var på udflugt til reservatet sammen med Henning Aaser fra Naturstyrelsen. Vi arbejder med at
planlægge en dag med høslæt i samarbejde med Cheminova.
Ud på tur
DN var i år som sædvanlig arrangør af mange ture og der var god tilslutning til næsten alle
ture. Der var færre med på svampetur end de foregående år. Flyvholm Redningsstation, Kabbel fredningen,
Åmølle, Gjellerodde, Lemvig Sødal, Møborg Sandgrav, Svampetur og endelig cykeltur gennem Klosterheden til
Bovbjerg.
Vandhuller Der bliver stadig anlagt en del nye vandhuller. Der bliver også sløjfet nogen og vi har været
med til at godkende erstatningsvandhuller.
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 ankede 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 fik medhold i
klagenævnet så nu skal der laves en ny miljøgodkendelse, hvilket vi vurderer vil blive meget svært.
Anlæg i det åbne land og nye beboelser
Byggeaktiviteten er stadig stor ude på landet på adresser i landzone. De nye og lempeligere
regler for nye beboelser i kystnærhedszonen blev afprøvet på Moeskærvej, hvor vi sidste år fik medhold i en
klage. Byggeplanerne blev ændret til en ny placering som vi valgte at lade passere. Også i Lomborg lod vi en
tilladelse passere. Vi kunne sikkert have fået begge tilladelser omstødt. Vores opgave er at forhindre
overgreb på naturen, hvor der er klare landskabelige og naturmæssige interesser i spil.
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.
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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. Der bliver måske brug for en
revideret mølleplan for kommunen i løbet af det næste år, men vi har anbefalet at administrere efter den
gamle plan så længe det er muligt. Nye placeringer er kommet på tale da beboelser er forsvundet ved
gårdsammenlægninger. Desværre er der endnu ikke kommet en endelig plan for møllerne i Nissum
Bredning. Husstandsmøllerne bliver stadig flere og de bliver større. Snart vil vi have det gamle virvar af
mange møller igen. har overrasket os og udviklingen fortsætter, men kommunen har heldigvis været meget
forsigtig med tilladelser på følsomme placeringer ved kysten.
Solceller
Der er planer om at lave en solcellepark på 25ha ved Kikkenborg. Vi har ikke fundet anledning til at klage,
da den vil blive stort set usynlig, hvis man ikke lige er ved stedet. Faktisk har vi diskuteret om vi skal
anbefale at samle solanlæg i et bestemt område, hvor de ikke generer udsynet.
Projekt e-mailadresser og nyhedsbrev.
Vi har afsluttet vores projekt med at indsamle e-mailadresser og tilladelse til at bruge dem, men vi har nu
konstateret at der er mange huller i listen, så vi må nok tage en runde mere.
Vand- og naturplaner
Der er ikke sket meget med Vand- og naturplanerne eftersom høringsfristen blev underkendt af Natur- og
Miljøklagenævnet. Det vil sige at der er en yderligere forsinkelse. Vi har opfordret til en skærpet indsat ved
Byn og i morgen skal vi på besigtigelse sammen med forvaltningen og Thyge Nygaard.
Byn og Grønsmølle Bæk
Der er nu 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. Afgørelsen giver os medhold.
Geopark
John har udført et stort arbejde som afdelingens repræsentant i arbejdet for at skabe en Geopark her i
Lemvig, Struer og Holstebro kommune. Der blev afholdt en lille konference om mulighederne den 1516.november 2012 i Nr.Nissum. Der var inviteret udenlandske eksperter og de mente at det var realistisk at
arbejde videre. Kommunerne er med på ideen og snart skal det afgøres om der skal sættes fuld kraft på, så
den ny Geopark kan blive en realitet inden 2020. John er ikke til sted her i dag fordi han er i Norge for at
besøge en geopark.
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 for halvandet år siden, men det har vist sig at være en noget
langsommelig affære at få dem færdiggjort. Nu håber vi det sker inden jul.
Landbrug og naturforvaltning.
I november afholdt vi et debat møde om landbruget som naturforvalter. Oplægsholdere var Thyge Nygaard
fra sekretariatet og Karen Post fra Landbrug og Fødevarer. Der blev også diskuteret bræmmer og adgang til
dem.
Limfjorden og Thyborøn Kanal
Vi deltager gennem vort Limfjordsnetværk i diskussionen om forholdene ved Thyborøn og mulighederne for
at lukke med en sluse. Vi bakker op om Kystdirektoratets forslag om lange læmoler.

