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Årsmødet i 2018 blev afholdt på Lemvig Gymnasium efter et debatmøde om biodiversitet. Morten DD Han-
sen var oplægsholder og i panelet efterfølgende var Claus Borg, Steffen Damsgaard og Nina Svanborg. Rektor 
Bo Larsen var ordstyrer. Naturprisen 2018 blev uddelt til Tove og Kjeld i Vandborg for deres indsats for na-
turen i deres store have efter en konkurrence under titlen Vild Have. Jens Johan Brogaard blev genvalgt og 
Svend Aage Nielsen blev nyvalgt. Anders True, Torben Møller, Per Godsk og Steffen Malik Høegh blev sup-
pleanter. 
 
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 meget 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 haft megen samarbejde med kommunen om forskellige projekter. Vi må gang på gang 
konstatere at kræver vedholdenhed og tålmodighed at komme i mål.  
 
Særlige indsatser for vores natur.  
Vi har sammen med kommunen arbejdet for at udfærdige en praktisk redningsplan for Byn og der vi har fået 
lovet at der bliver taget slamprøver, der er afgørende for deponi af oprenset materiale. Vi har også set på 
muligheder for at forbedre tilstanden i den lidt lignende Tangsø. Ved Lemvig by har vi været involveret i 
planlægning af forbedringer i forholdene ved Ballevad, hvor der er problemer med store mængder delvist 
forurenet vejvand. Der skal være mulighed for forsinkelse og bundfældning og vi arbejder for at bevare natu-
ren i dalen med så små skader som muligt.  
 
Naturkommune og Grønt Danmarkskort  Lige nu arbejder vi på at få sat fart på kommu-
nens arbejde med naturplaner der skal føre til det endelige Grønt Danmarkskort.  DN har fået udarbejdet 
materialer der kan hjælpe forvaltningen og vi vil overbringe det også til politikerne. 
 
Den store kystvandring  I år blev kystvandringen afholdt ved Thyborøn, en fin vandretur langs havet og 
gennem engene. Vi fik hjælp fra DN-Struer og opbakning fra Hjerteforeningens Lemvig afd. Deltagerantallet 
var ca. 25   
 
Høfde 42 Det trækker ud med at komme i gang med den endelige oprensning af depotet fordi den politi-
ske vilje mangler. Vi bakker op om Bjarne Hansens utrættelige indsats for at holde problemet varmt for poli-
tikere både lokalt og især på Christiansborg. Vi deltog i 10-års jubilæumsfesten på høfden arrangeret af Bjar-
ne.  
  
Ud på tur DN var i år arrangør af ekstraordinært mange ture, flere af dem i samarbejde med andre orga-
nisationer.  ”Besøg på Plastix”, ”Østerssafari”, ”Lemvig Sødal”, ”Åmølle og Jeppes Led”, ”Oddehus”, ”Natur-
prisvindernes have i Vandborg”, ”Lemvigs skrænter”, ”Togtur til Thyborøn”, ”Kabbel”, ”Gjellerodde” og ende-
lig en helt ny tur i ådalen vest for Gudum.  Der var rigtig god tilslutning til næsten alle ture. Turdeltagerne 
fordelte sig på 86 DN-medlemmer og 334 ikke medlemmer og 12 børn u. 14 år   Naturens dag blev til svam-
petur arrangeret af Naturstyrelsen sammen med DN-Lemvig, DN-Struer og DN-Holstebro. Der var ca 100 
deltagere. 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. Der har været flere dispensationssager i forbin-
delse med vandhuller, også diskussioner om ulovlig opfyldning af vandhuller.  
 
Sagsbehandling i kommunen  Vi har et godt samarbejde med forvaltningen og der er sjældent 
de store uoverensstemmelser. Desværre må vi konstatere at der er et foruroligende antal lovliggørende di-
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spensationer. De kan enkeltvis virke ret uskyldige, men det er uheldigt at der gennemføres så mange tiltag 
uden tilladelse. Vi kan påpege dette forhold, men det er tungt at skulle sætte hele klageproceduren i værk for 
noget der minder om bagateller. Vi er dog ikke i tvivl om at adskillige af disse lovliggørelser ikke ville have 
fået tilladelse ved almindelig ansøgning. Vi har påklaget nogle lovliggørelser om vandindvinding og fået 
medhold i klagenævnet! Nogle dispensationer er betinget af at lodsejeren fremadrettet opfylder nogle krav. 
Her ser vi et problem i forhold til kontrol og føler at det kan komme til at afhænge af vores vilje og evne til at 
følge op. 
 
Miljøgodkendelser i landbruget. Arbejdet med miljøgodkendelser er blevet meget mindre end tidligere. 
Det skyldes at reglerne er blevet klarere og administrationen af dem ser fornuftig ud. Enhederne bliver stadig 
større.  
 
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 
tilslutning rundt i sognene, så vi kan glæde os over at der er vilje til at rydde op overalt i kommunen. Desvær-
re er der ikke meget der tyder på at der at vi kan aflyse næste års indsats. 
 
Vindmøller Anlægsarbejdet på land i forbindelse med Vesterhav Nord er ved at være færdigt, men 
selve mølleprojektet er blevet sat i stå efter krav om en supplerende VVM-redegørelse. Vi har afgivet hørings-
svar med forslag til hvad der skal med i den nye VVM-redegørelse. I juli forsøgte vi uden held at få Stop Ve-
sterhav Nord med til at skrive et fælles høringssvar for at give svaret større vægt. Vi anså det for urealistisk at 
satse på en ønskværdig aflysning af projektet og derfor anbefalede vi en mølleopstilling i det nordvestlige 
hjørne af det udlagte område, hvilket også var kommunens anbefaling. Ligesom SVN anbefalede vi også at 
belyse adskillige uheldige forhold omkring planlægning og iværksættelse af projektet. 
 
 Høvsøre og Natura-2000 Udvidelsen af prøvestationen placerer en testmølle i Natura 
2000-området tæt ved Nissum Fjord. Sammen med DOF og Friluftsrådet udfærdigede vi en skrivelse til EU 
hvori vi betvivlede det rimelige i dispensere. EU har svaret at det er OK med det erstatningsareal der nu er 
udlagt. Vi fastholder at det er en dårlig beslutning og nu vil vi sammen med kommunen og landbruget forsø-
ge at realisere det forslag vi anbefalede, nemlig en naturgenopretning ag den nederste del af Ramme Å og en 
ny sluse eller pumpestation ved Høvsørevej. Ingen instanser betvivler at det vil være den optimale løsning for 
fuglelivet i beskyttelsesområdet. 
 
Vore fredninger     Det er nu næsten 5 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 der 
har ikke været problemer i år så vidt vi ved. Det store naturgenopretningsprojekt i Sødalen har gjort adgangs-
forholdene til Sødalsfredningen besværligere. Der mangler en afslutning på projektet og nye markeringer af 
stiforbindelser til dalen. Sammen med kommunen får vi nye kort over vandreruten ved Å-mølle og Jeppes 
Led, nu langs stranden og oven for skrænten uden for indhegningen med dyr. 
 
Geopark Vestjylland         Det går planmæssigt med udviklingen af Geopark Vestjylland hen imod at blive 
en UNESCO Global Geopark og UNESCO-godkendt i 2020.  Mange detaljer fra Geoparken er direkte rele-
vante for DN, og flere af vore ture har været fællearrangementer med Geopark Vestjylland. Det giver os ra-
batmuligheder annoncemæssigt at annoncere dem som Naturspot. Der var bl.a. en vandretur ad stier på 
Lemvig bys skrænter i forbindelse med Geologiens Dage. 
 
Klimaplaner    Vi har i flere år forsøgt at få kommunen med på at blive DN-klimakommune. 
Nu kan vi glæde os over at Lemvig er kommet med i DK2020, altså en langt mere ambitiøs rolle. Vi har brugt 
en del tid på at prøve på at overbevise vore kommunalpolitikere om at det vil være en god ide med tilbud om 
uvildig energirådgivning til boligejere og at få lavet en varmeplan der tilgodeser hele kommunen. 
 
Mårhundebekæmpelse Vi har støttet Jytte Paarup i hendes store arbejde for at bekæmpe mårhunde. 
Der blev bevilget 70.000kr fra Veluxfonden indenfor vores DN-projekt "Grønt Guld” til bl.a. indkøb af vildtkame-
raer og telefonabonnementer til dem.  Vi har også bidraget med høringssvar til udkast til forvaltningsplan for 
mink, mårhund og vaskebjørn. 

 
Hjemmesiden lemvig.DN.dk   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. Vi kunne godt bruge hjælp til at sikre relevant opdatering. 
 

                                                                                       

 


