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Årsberetning for DNs afdeling for Lemvig 2018 
 
Årsmødet i 2017 blev afholdt på Lemvig Gymnasium efter et kommunalpolitisk vælgermøde med fokus på 
naturen. Rektor Bo Larsen var ordstyrer. Naturprisen 2017 blev uddelt til Arne Hartelius for hans store 
indsats som formidler at naturoplevelser gennem en menneskealder. Kirsten Carstensen blev valgt til 
bestyrelsen og Ketty Jensen blev suppleant. Efter kommunevalget blev Arne Noe medlem af udvalget for 
teknik og miljø, hvorfor han trak sig som aktiv i bestyrelsen og suppleanten Ketty Jensen overtog hans post. 
 
Arbejdet i bestyrelsen. 
Efter årsmødet konstituerede bestyrelsen sig med Jens Johan Brogaard som formand, John Clausen som 
næstformand og Nina Svanborg 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 som 
sædvanligt deltaget i DNs repræsentantskabsmøder og været aktive i netværk, brugergrupper og Natur-og 
Miljøråd. Vi har igen støttet op om kampagnen for at så natur- eller vildtstriber i markerne og kommunen 
har bidraget med penge til frø. Vi har haft megen samarbejde med kommunen om forskellige projekter. 
Vores erfaring er at det kræver vedholdenhed at komme i mål.  
 
Forskningsprojekt til Lemvig  Som opfølgning på debatten med Rasmus Ejrnæs i 2016 fik vi 
ham til at udforme rammerne for et forskningsprojekt om fokus på biodiversiteten i Lemvig Kommune. 
Desværre lykkedes det ikke at få tilsagn om tilstrækkeligt store arealer fra Naturstyrelsen, så vi har desværre 
opgivet at komme i mål med det projekt. Der var ellers opbakning fra både landmænd, kommunen og 
Naturstyrelsen lokalt. Vi håber at kunne komme videre med et mindre omfattende projekt. Drømmen er at få 
lavet en såkaldt bioblitz, en kortlægning af naturindhold på afgrænsede arealer for at få udpeget nogle arealer 
der kan være gode rollemodeller for både kommunen og landbruget. 
 
Den store kystvandring  I år blev kystvandringen afholdt i Holstebro Kommune arrangeret af DN-
Holstebro sammen med Hjerteforeningen. Ruten var en tur inden for klitterne ved Græm Strand i Husby 
Plantage og tilbage langs stranden og vores guide var vildtkonsulent Jens Henrik Jacobsen. Vejret var fint 
men der kom lidt regn lige forud så deltagerantallet var under 50.  
 
Harboøre Tange  Vi måtte igen i år opgive at deltage i høslæt på arealet med gøgeurt, men vi havde en fin 
DN-tur derud i forsommeren sammen med Peder Flansmose fra DOF. Vi så flotte gøgeurt men vi fandt også 
for første gang masser af den mærkelige bregne kaldet slangetunge. Vi glæder os over de tiltag Naturstyrelsen 
har gennemført for at fremme forholdene for engfugle.  
 
Høfde 42 24.oktober havde vi arrangeret et oplysningsmøde med de to firmaer der er i gang med forsøg 
på at afgifte materialet i høfdedepotet. Vi fik et godt indtryk af hvordan de to firmaer arbejder og hvad 
mulighederne er. Der var var 44 personer til stede og der var en solid politisk repræsentation. Aftenen gav 
håb om at der snart kan komme gang i planlægningen af den endelige oprydning af giftdepotet. 
  
Ud på tur DN var i år arrangør af ekstraordinært mange ture, flere af dem i samarbejde med andre 
organisationer. ”Østerssafari”, ”Skovtur med naturprisvinder Arne Hartelius, ”Lemvig Sødal”, ”Åmølle og 
Jeppes Led”, ”Harboøre Tange”, ”Lemvigs skrænter”, ”Togtur til Thyborøn”, ”Kabbel”, ”Gjellerodde”.  Der var 
god tilslutning til næsten alle ture. Turdeltagerne fordelte sig på 44 DN-medlemmer, 282 ikke medlemmer og 
12 børn u. 14 år.  Naturens dag blev til flere arrangementer i området men med begrænset tilslutning. Alle 
turene har været gratis for medlemmer. Vi kan konstaterede igen i år at mange deltagere ikke er medlemmer! 
  
Vandhuller Der anlægges stadig et pænt antal nye vandhuller. Der er sager hvor det er omstridt hvorvidt 
det er rimeligt at anlægge et vandhul i et beskyttet område.  
 
Miljøgodkendelser i landbruget. Der har været en del miljøgodkendelser at kigge på, men vi har ikke 
fundet nogen, der var i strid med reglerne. De flest godkendelser skyldes omlægninger i produktionen, ikke 
nødvendigvis udvidelser. Vi håber at ordningen med at overskydende gylle afsættes via Lemvig Biogas er i 
orden sådan som den administreres. Brugene bliver stadig større og antallet af dyr på den enkelte bedrift kan 
være voldsomt.  
 
Affald I foråret deltog vi igen i DNs affaldskampagne og samarbejdet med Lemvig Kommune, den 
lokale presse, Landboforeningen samt sogne- og borgerforeningerne var igen fint. Der var igen rigtig god 
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tilslutning rundt i sognene, så vi kan glæde os over at der er vilje til at rydde op overalt i kommunen. 
Desværre er rabatter og grøfter langs vejene allerede skæmmet her i oktober, så der bliver brug for en ny 
oprydning til foråret! 
 
Vindmøller Der er stadig stor aktivitet med at rejse husstandsmøller. Forberedelserne på land til 
Vesterhav Nord er i fuld gang. Modstanden mod møllerne er markant langs kysten men politikerne holder 
fast ved anlægsloven. Vi har derfor valgt at fokusere på at få advarselslysene på møllerne udformet så de 
generer mindst muligt. Der er blevet nedsat et udvalg der skal afsøge mulighederne for at presse en 
acceptabel løsning igennem. Det bliver i fællesskab med DN i Ringkøbing-Skjern. Hos os er Søren Hedetoft 
valgt til at deltage. 
 
Høvsøre og Natura-2000 Regeringen ønskede at beskære de arealer der er udlagt som Natura-2000. Vi 
har i høringssvar påpeget behovet for i stedet at udvide, men det endte med at markarealer udgik. Vi har ikke 
fået erstatningsarealer her i kommunen. Samtidig skal prøvestationen ved Høvsøre udvides med to møller og 
møllerne skal være højere end nu. For at få plads skal den ene mølle rykke ind i et område beskyttet under 
Natura-2000. Ministeriet har satset på at projektet er så vigtigt at der kan dispenseres og har anmodet EU 
om at godkende. Vi har sammen med DOF og Friluftsrådet udfærdiget en skrivelse til EU hvor vi betvivler at 
det er rimeligt at dispensere fordi der er en alternativ mulighed ved Østerild. Vi har også sammen med DOF 
udarbejdet erstatningsplaner for tabt natur og foreslået at den nederste del af Ramme Å bliver 
naturgenoprettet og bliver en naturlig del af fjorden. Erhvervsstyrelsen synes godt om planen men påstår at 
der ikke er råd til at realisere den, også selv om Høvsøre er livsvigtig for Danmark! 
 
 
Vore fredninger     Det er nu næsten 4 år siden vi fik indviet de nye informationsstandere og stiforløb i de 
fredede områder. Ved hjælp af frivillige uden for bestyrelsen er der blevet arbejdet med vedligeholdelse af 
stierne men der er stadig løse ender. Problemet med tyre i Sødalen og Tannebækdalen er ikke løst, men i år 
har tyrene heldigvis været frygtsomme! Vi har accepteret at der kommer forbud mod at medtage hunde i 
hegningerne, men det har trukket ud med at få skiltene opdateret! Sødalfredningen står over for en stor 
forandring idet markerne på den nedre del skal være våd eng og Skødbæk skal genslynges i hele dalens 
bredde. Det vil afgørende ændre på adgangsvejen til Sødalen. Arbejdet er gået i gang for kort tid siden og 
skulle gerne være afsluttet før vinter. 
 
Vand- og naturplaner        Der arbejdes fortsat med vandplaner og vi håber at der kan komme gang i flere 
restaureringsprojekter. Det er lykkedes at genslynge hele strækningen af Flynder Å fra statsskoven og ned til 
Vilhelmsborgvej idet opstemningen ved Ørs dambrug er fjernet. Der arbejdes med naturplaner og et grønt 
danmarkskort i kommunerne. Derfor bestemte ministeren at der skulle nedsættes lokale naturråd. Vores 
dækker Skive, Holstebro, Struer og Lemvig kommune. Per Godsk Petersen blev DNs repræsentant i rådet og 
resultaterne af arbejdet er nu overdraget til kommunerne. Vi regner med at der kommer opfølgning på 
arbejdet i naturrådet og at rådet bliver indkaldt igen. Signe Ambrosius fra DN- Struer og Jens Johan 
Brogaard fra DN-Lemvig var suppleanter. 
 
Geopark Vestjylland         Det går planmæssigt med udviklingen af Geopark Vestjylland hen imod at blive 
en UNESCO Global Geopark. Mange detaljer fra Geoparken er direkte relevante for DN, og flere af vore ture 
har været fællearrangementer med Geopark Vestjylland. En DN-arrangeret tur i private biler i Geologiens 
uge blev ikke til noget pga for få tilmeldte. 
 
Klimaplaner   Vi har presset på for at kommunen skal få lavet en ny varmeplan og for at der skulle 
etableres en uvildig rådgivning om energibesparende foranstaltninger i private boliger. Vi venter stadig. 
 
Hjemmesiden DN-Lemvig  Vi arbejder stadig på at udvikle vores hjemmeside og holde den opdateret. Vi 
har fået afgørende hjælp fra vores medlem Dinne Hansen. Også opdateringen af DN-Lemvigs Facebook-side 
er en udfordring.  
 
Arrangementer i Lemvig  Vi deltog i grønne dage med en stand hvor vi havde fokus på vores på vores 
konkurrence om naturprisen for naturvenlige tiltag i haven. Vi lavede senere en opfølgning i gågaden men 
det er en vanskelig sag at komme i kontakt med folk der interesserer sig for naturen. Børn havde dog et godt 
øje til vore bolsjer. Vi deltog også i byens Krabbefestival i fint vejr men vi havde desværre ikke rigtig nogen 
vakse krabber til vores væddeløbsbane. 


