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DN-Lemvigs naturpris 2020 

2020 har været et usædvanligt år på mange måder. Det bliver det også med hensyn til uddelingen af DN-

Lemvigs naturpris 2020. Den idealistiske forening ”Levende Hav” måtte ændre sommerens planer pga 

Covid-forholdene og det kom Lemvig til gode. Deres kutter Anton fik base i Lemvig i over en måned og 

udførte en indsats, der i høj grad kom Lemvig til gode. Der blev sat fokus på fjordbunden i Nissum Bredning 

og desværre blev der ikke afsløret en frodig tangskov og en stor biodiversitet. I stedet var der ret tomt og 

ørkenagtigt, men desværre var det let at finde masser af kasserede fiskeredskaber, især garn, der lå på 

bunden med masser af rådne hummere og fisk. Vi fik afsløret at bredningen er en losseplads. Nogen har 

ansvaret for miseren og det er ikke nødvendigvis en opgave for Levende Hav at finde de skyldige, men vi 

skal alle være taknemlige for at en lille idealistisk forening har hjulpet os til at se, at der skal gøres mere for 

at sikre et godt miljø, også under vandlinjen. DN har allerede planer og forbereder kampagner i 2021 for at 

sætte fokus på den undersøiske natur og biodiversitet. DN ser frem til at samarbejde med Levende Hav. Der 

er mange trusler mod den ofte usynlige natur under havoverfladen: f.eks.  uheldige former for fiskeri og 

overfiskeri, udledning af næringsstoffer og gift, råstofindvinding, klapning af havneslam. Havmiljøet 

fortjener i den grad øget fokus. Bare selve navnet ”Levende Hav” udtrykker hele sandheden om hvad det 

drejer sig om. Vi er stolte af at denne forening har en formand der bor i vores kommune. 

Derfor er det en stor fornøjelse at kunne uddele DN-Lemvigs naturpris 2020 til en forening, der satser alt 

for at forbedre havmiljøet for os alle.  


