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Årsberetning for DNs afdeling for Lemvig 2020 

 

Årsmødet i 2019 blev afholdt på Lemvig Gymnasium efter et debatmøde om Lemvig som klimakommune. Der var et 

pænt fremmøde og vi var 14 til selve årsmødet. Naturprisen 2019 blev uddelt til Tage Vium for hans indsats i Bøvling 

for at få børnhavebørn til at interessere sig for naturen. Til bestyrelsen blev Nina Svanborg genvalgt og og Anders True 

blev nyvalgt. Suppleanter blev Per Godsk Petersen, Knud Bjerrum og Ivan Møller  

 

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, men også et meget specielt år med Corona-restriktioner. 

Alligevel har vi afholdt 11 møder, og forretningsudvalget har derudover 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 det kræver 

vedholdenhed og tålmodighed at komme i mål. Vi har haft fokus på biodiversitet og mulighederne for at forbedre 

forholdene for naturen i boligområder, sommerhusområder og på kommunale arealer, især vejrabatter. Planlagte 

samarbejdsmøder er blevet udskudt til næste år i håb om, at det bliver lettere at afholde møder. 

 

Høfde 42 Det trækker stadig ud med at komme i gang med den endelige oprensning af depotet fordi den politiske 

vilje til at betale mangler. Vi bakker op om Bjarne Hansens utrættelige indsats for at holde problemet varmt for 

politikere både lokalt regionalt og især på Christiansborg og vi finder os i at blive bebrejdet, at vi ikke gør nok for at 

hjælpe ham. Efter den store sildedød i Nissum Bredning tilbød DN at hjælpe med at analysere døde sild, men det viste 

sig at være meget svært at hjælpe.  

 

Nyhedsbreve. Vi sender løbende nyhedsbreve (elektronisk) ud til de lokale DN-medlemmer, der ønsker det. I det 

forløbne år er det blevet til 3. Hvis nogen ikke modtager nyhedsbrevet og ønsker hjælp til at tilmelde sig, hjælper vi 

gerne. Ring eller skriv! 

  

Ud på tur DN var i år arrangør af mange ture, flere af dem i samarbejde med andre organisationer, men vi måtte 

begrænse antallet af deltagere i henhold til forsamlingsreglerne., ”Lemvig Sødal”, ”Åmølle og Jeppes Led”, Åbjerg 

Skovturen v. Bækmarksbro, ”Lemvigs Highlights”, ”Togtur til Thyborøn”, ”Kabbel”, ”Gjellerodde” og Trælborgdalen.  

Der var rigtig god tilslutning til næsten alle ture. På Naturens dag blev der inviteret til en tur i Trælborgdalen, en 

bævertur og en svampetur arrangeret af Naturstyrelsen sammen med DN- Struer. Alle turene har været gratis for 

medlemmer. Vi konstaterede igen i år, at mange deltagere ikke er medlemmer! Sammen med kommunen indviede vi den 

nye adgang til Nørlem Bavnehøj. Vi fik penge til bl.a. en trappe fra Grønt Guld. 

 

DN´s Naturkommuneprojekt og biodiversitets projekter. I nov. 2019 afholdt forretningsudvalget møde med 

borgmester Erik Flyvholm, kommunaldirektør Lars Keld og dir. Claus Borg, hvor vi præsenterede DN-materialet som 

sætter fokus på, hvordan en kommune udarbejder en samlet god naturpolitik. DN har udarbejdet Naturkommune-

materialet i samarbejde med Århus og Københavns Universiteter, KL og flere følgegrupper Herefter blev materialet 

uddelt til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer på deres december-møde 2019. 

Vi håber og arbejder på at de flotte kommunale visions-og strategipolitikker fører frem til en samlet naturpolitik. 

Lokalafdelingen har i årets løb rådgivet adskillige institutioner, skoler, borgerforening, grundejerforeninger og sidst 

flere menighedsråd i hvordan man praktisk kan skabe mere biodiversitet på deres arealer. 

I sommer solgte vi nogle dage DNs frøblanding med vilde blomster i Lemvigs gågade.  

  

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 forbindelse med 

vandhuller, også diskussioner om ulovlig opfyldning af vandhuller. Med baggrund i storkeparret ved Bækmarksbro blev 

vi i oktober ramt af en sand tsunami af beskyldninger om at ville forhindre storkene i at overleve. Det viste sig at en 

storkegruppe havde lavet en plan for anlæg af mere end 20 vandhuller i ådalen, altså i beskyttet natur, for at sikre en 

stor bestand af frøer til storkene. Lemvig Kommune mente at DN sandsynligvis ville anke sådanne tilladelser i §3-natur 

og få medhold. Det blev af storkevennerne misforstået til at betyde ”DN forbyder hjælp til storkene.” Det lykkedes os at 

samle alle parter til en stor besigtigelse af det meste af ådalen og vi har ladet de to første tilladelser passere uden at gøre 

indsigelse, fordi der ikke er noget problematisk i dem. Det var tydeligt at pressen var interesseret i muligheden for en 

rigtig konflikt. 
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Sagsbehandling i kommunen  Vi har et godt samarbejde med forvaltningen og der er sjældent de store 

uoverensstemmelser. Desværre må vi konstatere at der stadig er et foruroligende antal lovliggørende dispensationer. 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.  Lige nu 

har vi et par sager om nye sommerhuse til behandling i klagenævnet, men det drejer sig ikke om lovliggørelser.  

 

Miljøgodkendelser i landbruget. Vi har i år haft en del overvejelser over en ny svinefarm ved Gudumlund. 

Kommunen har gjort hvad den kunne for at godkendelsen er lovlig, men naboerne mener at kommunen skulle have 

stoppet sagen. Så bliver vi bebrejdet, at vi ikke har sat himmel og jord i bevægelse for at bevise at kommunen burde 

have givet afslag. Vi valgte at melde pas. 

 

Affald I foråret valgte vi at gennemføre affaldsindsamlingen på trods af Coronaregler og som altid i 

samarbejde med sogne- og borgerforeningerne, Lemvigegnens Landboforening og Mediehuset Lemvig.  Der blev 

indsamlet en pæn mængde affald i hele kommunen.  

 

Vindmølle og solceller. Vesterhav Nord er nu ved at blive realiseret. Vi håber stadig på at vores indsigelse mod den 

lange række af møller vil resultere i et opstillingsmønster mod nordvest.  Der bliver etableret solcelleparker i større 

målestok i kommunen. Vi har forsøgt at få dem til at være mere dyrevenlige ved at reducere tætheden af 

indhegningerne. Vi har været involveret i diskussionen om et anlæg der skal lave ammoniak ved hjælp af 

vindmøllestrøm. Men vi synes ikke at placeringen nær Dybe er hensigtsmæssig pga det landskabelige forhold og 

nærheden til Rammedige. Vi ønsker er ordentlig og fremtidsrettet planlægning af energiparker i Lemvig Kommune. 

 

 Høvsøre og Natura-2000 Vi har ikke opgivet naturgenopretningen langs Ramme Å, men det er en meget lang 

proces at komme i mål. Kommunen skal finde penge og landmændene skal have en rimelig kompensation. 

 

Vore fredninger     Det store naturgenopretningsprojekt i Sødalen har gjort adgangsforholdene til Sødalsfredningen 

besværlig men ikke mindre spændende. Der mangler en afslutning på projektet og nye markeringer af stiforbindelser til 

dalen. Fredningsnævnet har sagt god for nye stiforløb, og der er også sagt god for planer om gangbro ved søens nordlige 

bred og en gangbro gennem sumpkrattet ved den sydlige ende af søen. Der skal være lettere adgang til vandet. Vi 

nikkede ok til forslagene ved besigtigelsen med fredningsnævnet. Vi har påtaget os pligter i forbindelse med 

stivedligeholdelse, også den nye adgang til Nørlem Bavnehøj. Vi er afhængige af frivillige til at hjælpe. 

 

Vand- og naturplaner        Jens Johan Brogaard har i år været DNs repræsentant i det genindkaldte Vandråd Nissum 

Fjord. Der er blevet arbejdet med tiltag der skal sikre et stort antal kilometer vandløb i at opnå målopfyldelse til noget 

der ligner god økologisk tilstand.  Damhus å er en strækning som er fælles med Holstebro kommune. Efter at der er 

blevet naturgenoprettet vest for hovedvejen er det nu meningen at der skal gøres en alvorlig indsats øst for hovedvejen, 

især ved Møborg Dambrug.  

Renseanlægget i Lemvig skal nedlægges og al spildevand skal til Harboøre Renseanlæg. Vi har gjort en del ud af at 

fokusere på det landskendte problem med overløb af urenset spildevand, især fra de store byer. Der skulle ikke være 

sådanne overløb i vores kommune længere. Vi har arbejdet for at få DN til at tage problemet op på landsplan, fordi det 

er træls gang på gang at høre fra landbruget at det er byerne der er skyld i udledning af næringsstoffer til vore vandløb 

og kystvande. Lemvig har igennem mere end 35 år været på forkant med kloakseparering. Heldigvis. 

 

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. Turen i Geologiens uge 38 til nye stier langs Veserne og videre til 

Harboøre, måtte desværre aflyses idet guide John Clausen måtte testes for corona efter indvielsen af kunstværket ”Iris”, 

hvor kunstneren Karin Lorentzen havde bragt coronaen med til Lemvig. 

 

Klimaplaner   Efter flere års arbejde på at få kommunen til at gå mere aktivt ind i bl.a. klimaoptimering af boliger er vi 

blevet overhalet ved at kommunen er blevet en DK2020-kommune. Det glæder os rigtig meget. 

Men vi har stadig et projekt kørende med bedre rådgivning af private husejere. Pga. Coronaen er dette møde udsat til 

det nye år som et samarbejde imellem DN Lemvig, Klimatoriet, lokale pengeinstitutter og firmaet BetterHome. 

 

Hjemmesiden DN-Lemvig og DN-Lemvig på Facebook 

Vi arbejder stadig på at udvikle vores hjemmeside og holde den opdateret. Vi mangler hjælp til at dette arbejde. Det 

samme gælder for vores gruppe på Facebook. 

 


