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Årsberetning for DNs afdeling for Lemvig 2016
Årsmødet i 2015 blev afholdt på Lemvig Landboforening efter et debatmøde om fremtiden for økologi i
landbruget. Vi var i alt 25 personer under debatmødet. Kristian Brokman ønskede at udtræde af bestyrelsen
og Knud Erik Abildtrup blev valgt til bestyrelsen. Arne Noe blev suppleant. Naturprisen blev uddelt til
brødrene J.C. og Knud Erik Abildtrup for deres mangeårige indsats for at berige naturen i det barske
landskab ved Vejlby.
Arbejdet i bestyrelsen.
Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Jens Johan Brogaard som formand, John Clausen som
næstformand og Sven Højgaard Jensen som sekretær. Det har været et travlt år med mange aktiviteter. Der
har været afholdt 11 møder, og forretningsudvalget har afholdt adskillige møder. Formanden har igen i år
kunnet glæde sig over rigtig mange gode initiativer og god opbakning fra bestyrelsesmedlemmerne. Vi har
brugt en del energi på at finde potentielt aktive medlemmer
Den store kystvandring – et nordvestjysk samarbejde imellem DN Holstebro, Lemvig og Struer.
I år blev kystvandringen afholdt i rent DN-regi og med DN-Lemvig som arrangør. Ruten var en rundtur på
Gjellerodde i flot vejr. Vandringen var en succes med ca. 70 deltagere.
Harboøre Tange
Et areal på et par hektar med gøgeurt trænger til pleje, helst høslæt med håndkraft eller hestetrukne maskiner.
Vi måtte desværre opgive i år at lave en høslætdag sammen med Naturstyrelsen, men vi var et par
bestyrelsesmedlemmer, der deltog sammen med Naturstyrelsen. Datoen blev meldt sent ud fordi vejret skulle
være rigtigt for at hestefolkene kunne arbejde med slåmaskinerne. Efterfølgende har vi besluttet, at vi laver
en forårstur til lokaliteten, når der er blomstrende gøgeurt.
Ud på tur
DN var i år arrangør af ekstraordinært mange ture, flere af dem i samarbejde med andre
organisationer, men først og fremmest med Turistkontoret. Der var god tilslutning til næsten alle ture. Som
noget nyt havde vi bl.a. en tur ude ved Ferring sø, forbi Engbjerg kirke og langs Veserne, en tur der også
involverede bustransport. Også turen på Lemvig bys bakker var ny. Naturens dag blev den sædvanlige
svampetur for børnefamilier i et samarbejde DN-Struer. Men der var også en mulighed for udfordringer til de
mere garvede svampefolk. En ekstra mulighed på Naturens Dag var en tur til det dejlige parkanlæg ved den
nyanlagte byskov i Nørre Nissum. Alle turene har været gratis for medlemmer.
Naturchek Det store projekt ”Naturcheck” som Aarhus Universitet og DN har søsat i fællesskab med Aage
V Jensens fonde har vi forsøgt at hverve aktive medlemmer til ved alle vor arrangementer, og vi har holdt kursus
for medlemmer der var interesserede sammen med en skoleklasse på Lemtorpskolen. Håbet var at udbrede
interessen for registrering af arter til unge mennesker. Men der har desværre ikke endnu været tegn på interesse
fra andre skoler. Vi håber, at der er nok indberetninger fra vores kommune i år.
Vandhuller

Der har ikke været problematiske sager i år. Der bliver stadig anlagt mange nye vandhuller.

Miljøgodkendelser i landbruget.
Der har været en del miljøgodkendelser at kigge på. Men vi har ikke fundet nogen, der var i strid med
reglerne. Brugene bliver stadig større og antallet af dyr på den enkelte gård kan være voldsomt. Generne fra
store svinestalde kan være meget voldsomme, men så længe reglerne er overholdt er det ikke noget vi kan
gøre noget ved. Vi har igen måttet forholde os til den minkfarm på Grønkærvej hvor vi fik medhold i vores
første anke. Nu er den tredje miljøgodkendelse i høring!
Affald
I foråret deltog vi igen i DNs affaldskampagne og samarbejdet med Lemvig Kommune, den
lokale presse og Landboforeningen var igen fint. Der var rigtig god tilslutning rundt i sognene, i år også i
Harboøre, og der blev indsamlet store mængder affald langs stier og veje. Positivt er det at den samlede
mængde i kg. er for nedadgående.
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Med hensyn til renovation og genbrug i kommunen klares det af selskabet Nomi4s. Vi har været til møde
med repræsentanter for både kommune, politikere og direktøren for affaldsselskabet. Vi presser på for at få
genbrug og affaldssortering opprioriteret, først og fremmest gennem bedre information til borgerne om
indsatsmuligheder.
Vindmøller Der har været meget stor travlhed med at rejse husstandsmøller. Lemvig Kommune har fået
lavet et kort der viser hvor der kan opstilles husstandsmøller. Der blev således plads til at naboerne til de to
møller ved Vadskær også kunne få møller. Det var de to møller hvor vi ikke fik medhold da vi påklagede
tilladelserne. Vi kan så glæde os over at vi ikke har haft behov for at anke tilladelser i kystnærhedszonen i
år.
Projekt nye medlemmer, e-mailadresser, nyhedsbrev
Der er blevet udsendt nyhedsbreve i løbet af året, men arbejdet med at få opdateret e-mailadresserne er slet
ikke afsluttet men vi er kommet et godt stykke vej.
Projekt aktive medlemmer
Vi har kontaktet et pænt antal medlemmer for at spørge om de kunne tænke sig at være aktive på et eller
andet niveau. Vi opstillede 3 muligheder: Deltagelse i projekt Naturtjek, fredningstjek og stivedligeholdelse
og overvågning. Vi har haft nogle gode kontakter og en del medlemmer har udvist interesse for at være
aktive.
Vore fredninger
Det er nu næsten 2 år siden vi fik indviet de nye informationsstandere og stiforløb i de fredede områder. Det
har været nødvendigt med vedholdende opfølgning og alligevel er der stadig en del løse ender. Der har været
et spændende samarbejde med jobcentret og flygtningene om vedligeholdelsesarbejder på nogle stier. Vi har
også set på en model hvor man kan adoptere en sti og først og fremmest holde øje med at forholdene er i
orden. En familie har budt ind på Lemvig Sødal og et ungt par frivillige DN`er på Kabbelstierne.
Til det fremtidige stivedligeholdelsesarbejde har vi for ca. 14.000 kr. fra Veluxfonden under Projekt Grønt
Guld fået en grejkasse med diverse værktøjer.
Med hensyn til fredningstjek har vi gennemført et kursus for medlemmer i Sødalen. Næste sommer regner vi
med at lave fredningstjek af Møllesøen og Amstrupsøerne.
Vand- og naturplaner
Vi har været i en afventende fase i 2016 men vi ved at det ikke er alle de planlagte projekter der bliver til
noget. Ådalsrestaurering nord for Fåre er på en eller anden måde blevet taget ud af planerne.
Geopark
Der er blevet arbejdet meget aktivt for at skabe en Geopark her i Lemvig, Struer og Holstebro kommune.
Planerne har fået politisk opbakning og der er blevet ansat en projektleder. DN-afdelingerne i de tre
kommuner har indgået forpligtende samarbejdsaftaler med Geopark Vestjylland. Der har været et vist
overlap mellem nogle af vore ture og geoparkinteresser. Vi har fået øget fokus på geologien i DN-Lemvigs
arbejde.
Klimaplaner
Lemvig kommune skal lave klima- og energiplaner og vi har bidraget med forslag til en sådan plan. Vi synes
dog det stadig går for langsomt, men nu skal vi snart til et møde på rådhuset. Lemvig Kommune bliver
næppe klimakommune men der er andre måder at markere hvordan man gør en indsats.
Hjemmesiden DN-Lemvig
For et par uger siden fik vores hjemmeside nyt udseende. Vi har fået afgørende hjælp fra vores medlem
Dinne Hansen og i alt har tre deltaget i et kursus i at vedligeholde og udbygge hjemmesiden. Der mangler en
del i at siden er færdig. Gode forslag modtages!

