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Kære byrådsmedlem
DN-Lemvig bemærkede at der var et punkt om Natura-2000 på sidste møde i Udvalget for Teknik
og Miljø, og vi glædede os faktisk over det fremlagte forslag fra forvaltningen, der bygger på stor
saglighed og baggrundsviden. Stor var vores forbavselse, da vi så referatet fra udvalgsmødet og
konstaterede at et stort flertal havde afvist forslaget.
På vælgermødet om natur og miljø på Lemvig Gymnasium den 24.oktober var alle partierne enige
om at ville beskytte og hjælpe naturen hvor det overhovedet var muligt. Nu havde vi så et forslag,
der viser, at det er muligt at gøre en indsats for naturen, endda uden udgifter. Desuden er der
muligheder for ”indtægter”/sparede kommunale udgifter ved at det bliver fordelagtigt med
afgræsning af flere arealer i de udpegede områder. Næsten alle arealer er uden særlig interesse i
landbrugsmæssig sammenhæng. Der er kun et lavbundsområde nord for Flynder Kirke som dyrkes.
Vi håber meget at det lykkes at få Rasmus Ejrnæs og Institut for Bioscience ved Århus Universitet
til at gennemføre det forskningsprojekt som kommunen har givet sin støtte til. Nogle af arealerne
som han var begejstret for under rundvisningen og en senere gåtur er netop skrænterne langs
Ballevad og bredderne langs Hornsø. Det forhold kunne være blevet overset ved
udvalgsbehandlingen i mandags.
Jørgen Nørby er betænkelig ved at pege på nye områder til Natura 2000 uden at lodsejerne først har
været hørt. Vi er helt med på at det er godt at lodsejerne er indforstået med ændringer, men i dette
tilfælde er der kun tale om et høringssvar med forslag til nye områder. Det er Naturstyrelsen og
ministeriet, ikke Lemvig Kommune, der afgør hvor grænserne går. Der vil således være god tid til
at snakke med lodsejere.
Lemvig Kommune skal overleve på at have en interessant og mangfoldig natur med kvaliteter som
tilflyttere og turister også kan glæde sig over.
Når forslaget om Høring om justering af Natura2000 grænser i Lemvig Kommune skal behandles i
byrådet håber vi du vil overveje om ikke hensynet til naturen skal opprioriteres ved at vedtage
forvaltningens meget afbalancerede forslag.
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