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Årsberetning for DNs afdeling for Lemvig 2014
Årsmødet i 2013 blev afholdt i Landboforforeningens bygning efter et debatmøde om landbrugets fremtid i
lyset af Natur- og landbrugskommissionens rapport. Der var ca. 40 deltagere til debatmødet. På valg var
Sven og Nina der begge modtog genvalg. Arne Noe 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. I februar afholdt vi et møde hos Kristian
hvor et antal medlemmer var indbudt til at drøfte hvordan de kunne blive aktive i en eller anden grad i
foreningen. Der blev knyttet gode kontakter, men vi kan stadig bruge flere. Ketty Jensen, Etha Mauritson og
Erik Jegbjerg har påtaget sig opgaver, sidstnævnte har lovet at forbedre vores hjemmeside. Formanden har
glædet sig over gode initiativer og god opbakning fra bestyrelsesmedlemmerne. 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. Det blev til en rute på Venø med over 70 deltagere. Det var Struer der var primus motor. Vi regner med
at være med også i 2015.
Harboøre Tange
Et areal på et par hektar med gøgeurt trænger til pleje, helst høslæt med håndkraft eller hestetrukne maskiner.
Vi indbød sammen med Naturstyrelsen til en eftermiddag med høslæt, men arrangementet druknede i regn
og der mødte kun en enkelt person op ud over arrangørerne. Vi håber på bedre vejr i 2015.
DN centralt støtter nu kampagnen for at få fjernet depotet ved høfde 42. Derfor vil vi også
lokalt bakke op om initiativerne fra blandt andet Bjarne Hansen fra Thyborøn.
Ud på tur
DN var i år som sædvanlig arrangør af mange ture og der var god tilslutning til næsten alle
ture. Vores bidrag til naturens dag var igen i år en svampetur for børnefamilier. Der var færre deltagere end
de foregående år, men der var mange andre tilbud i Klosterheden i år på naturens dag.
Vandhuller Der bliver stadig anlagt en del nye vandhuller. De fleste er helt uproblematiske idet de ikke
bliver anlagt i eksisterende §3-områder.
Miljøgodkendelser, især i landbruget.
Der har været en del miljøgodkendelser igennem afdelingen i det sidste år. Sammenlægninger kræver nye
miljøgodkendelser og der er revurderinger af tidligere miljøgodkendelser. Der har dog ikke været
problematiske sager. Vi vandt en klage over en udvidelse af en minkfarm ved Dride Å, men ved
udarbejdelsen af en ny miljøgodkendelse var vi på besigtigelse og kunne konstatere at den truede §3-mose
ikke lå hvor kortet viste den. Derfor ville vi ikke anke den nye godkendelse.
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 har ikke ført til sager i 2014.
Affald
I foråret deltog vi igen i DNs affaldskampagne og samarbejdet med den lokale presse og
Landboforeningen var igen fint. Der var rigtig god tilslutning rundt i sognene, herunder den nye Thyborøn
borgerforening og der blev indsamlet store mængder affald langs stier og veje. Desværre var der stadig ikke
interesse for kampagnen i Harboøre. Selv om affaldsmængderne er aftaget fylder dåser og anden emballage
stadig godt i billedet så derfor er der også behov for at deltage næste år.
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Vindmøller Der har været tilløb til at revidere kommunens mølleplan men vi har bakket op om den
gældende plan og dens intentioner. Der har været heftig aktivitet med at rejse husstandsmøller. Der er blevet
meget større end for 5 år siden. De landskabelige hensyn der har friholdt kystnærhedszonen ud mod Nissum
Bredning for store møller burde også gælde for de nye husstandsmøller, men de skal vurderes individuelt.
Kommunen gav i foråret tilladelse til 8 husstandsmøller i dette område og vi besluttede at anke tilladelser
med henvisning til de landskabelige hensyn. Vi fik medhold i de 6 tilfælde, nemlig 3 vest for Lemvig og 3
øst for, men ikke de 2 placeringer længst ude ved Lemvig Vestersø.
Solceller
Vi gik ikke imod planerne om at lave en solcellepark på 25ha ved Kikkenborg. Derfor har vi heller ikke
været imod planerne om et tilsvarende anlæg ved Nees. Hvis der er fornuft i store solcelleanlæg er de at
foretrække frem for møller.
Projekt e-mailadresser og nyhedsbrev.
Det er lykkedes os at udsende nogle nyhedsbreve efter at vi fik afsluttet det store projekt med at indsamle
adresser. Desværre har der været problemer med selve udsendelsen.
Vand- og naturplaner
Vi har ikke deltaget i arbejdet med at få de oprindelige Vand- og naturplaner gennem nye høringer. Derimod
har der været aktivitet med at udarbejde forslag til indsatser for forbedring af vandløbenes fysiske forhold.
Gode fysiske forhold fokuserer på gode forhold for ørred med grusbanker og fjernelse af spærringer. Hvis
forholdene er gode for ørred er de normalt også gode for andre fisk og dyr. Arbejdet med at lave forslag har
ligget i vandrådene for de enkelte vandoplande. Dette arbejde er nu afleveret til ministeriet og kommunernes
handleplaner kommer i høring i et halvt år. DN har deltaget både i lokalt vandråd og i Vandråd Nissum Fjord
hvor der skulle udpeges mindst 100km vandløb der trænger til forbedring af den fysiske tilstand. Der er nu
chancer for at der kan laves en stor indsats for en længere strækning af Fåre Mølle Å hvor en del af ådalen
kan ”restaureres”. I Gudum er der chancer for genslyngning af Fald Å vest for Klostermølle.
Byn
Thyge Nygaard fra DN og Lemvig Kommune har set på mulighederne for at skaffe midler til at redde Byn
fra tilsanding og tilgroning, men der er ikke konkluderet noget endnu.
Geopark
John har udført et stort arbejde som afdelingens repræsentant i arbejdet for at skabe en Geopark her i
Lemvig, Struer og Holstebro kommune. Planerne er nu bakket op af alle tre kommuner og det skulle ikke
være urealistisk at planerne kan føres ud i livet. Der var en del arrangementer i forbindelse med geologiens
dage hvor vi også deltog.
Vore fredninger
I foråret kunne vi endelig indvi de nye informationsstandere og ruter i de fredede områder. Det skete med
over 2 års forsinkelse og der var stadig mange løse ender. Vi har bidraget med oversættelser til tysk og
engelsk af både standertekster og de tilhørende foldere. Der mangler stadig markeringer og en bro ude på
ruterne men nu tror vi at projektet kan afsluttes inden udgangen af 2014. Der er nu beskrivelser af vandreture
i Lemvig Sødal, i Kabbelfredningen og ture mellem Åmølle og Jeppes Led i Remmerstrandfredningen.
Repræsentantskabmøder
Vi arbejdede for at få DNs repræsentantskabsmøde i foråret lagt i Lemvig, men det lykkedes ikke fordi der
ikke kunne findes et tilstrækkeligt antal hotelværelser tæt ved Lemvig. Mødet blev holdt i Korsør men her i
november var der repræsentantskabsmøde i Holstebro og Lemvigs bidrag blev en stor udflugt med
naturbussen til Thyborøn. Sådan blev også Lemvig Kommune præsenteret for en del af deltagerne i mødet.
Klimaplaner
Også Lemvig kommune skal lave klima- og energiplaner. Vi har bidraget med forslag til en sådan plan.

