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Årsmødet 2020 blev afholdt i Lemvig Idræts- og Kulturcenter d. 12. nov. efter et debatmøde 

med titlen ”Biodiversitet vores fælles ansvar”. Mødet blev afholdt både fysisk og blev optaget, 

sammenklippet og stillet til rådighed for vores medlemmer efterflg. 

Der deltog 12 stemmeberettigede. Til bestyrelsen blev Kirsten Carstensen og John Clausen 

genvalgt og ligeledes genvalg til Ivan Møller som suppleant. 

Naturprisen 2020 blev tildelt ”Levende hav” og overrakt til form. Kurt Svennevig Christen-

sen. 

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, 

men også et meget specielt år med Corona-restriktioner i første halvdel. Alligevel har vi afholdt 

12 bestyrelsesmøder, og forretningsudvalget har derudover afholdt adskillige møder. Formand 

og næstform. har igen i år kunnet glæde sig over rigtig mange gode initiativer og god opbak-

ning fra bestyrelsesmedlemmerne. Formand Jens Johan Brogaard har desværre måtte syge-

melde sig de sidste måneder pga. en alvorlig kræftdiagnose.  

Vi har som sædvanligt deltaget i DNs repræsentantskabsmøder og været aktive i netværk, 

brugergrupper, kommunale arbejdsgrupper m.fl. Vi har skiftet vores repræsentant i Naturpark 

Nissum Fjord ud, så Nina Svanborg repræsenterer DN Lemvig og Holstebro. Vi har haft meget 

samarbejde med NS Vestjylland og 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, sommer-

husområder og på kommunale arealer, især vejrabatter. Men også samarbejdet om den kom-

mende naturrådgivning i 2 private solcelleparker. 

 

Medlemstallet i DN Lemvig. Medlemstallet er højt i forhold til kommunens størrelse 350 op-

gjort pr. 12. okt. 2021. Der har været afholdt en medlemshvervning via et prof. firma henover 

3 mdr. 

 

Nyhedsbreve, hjemmesiden og F-book: Beklager at udsendelsen af nyhedsbreve ikke har 

været særlig optimalt trods vores hensigt. 

Vi arbejder stadig på at udvikle vores hjemmeside og holde den opdateret.  

Vi mangler hjælp til dette. Det samme gælder for vores gruppe på F-book. 

 

Ud på tur: DN Lemvig har i år afholdt 11 ture/arrangementer. ”Aa-mølle”, Bustur til ”Skovs-

gaard” sammen med DN Struer (Støttet af en særlig DN-pulje), ”Lemvig Sødal” 2 ture, ”Kab-

belturen”, ”Gjelleroddeturen”, ”Lemvig bys highligts” sammen med Lemvig Museum, ”Hop i 

Havet” i samarbejde med Lemvig Sejl- og Roklub”, ”Krabbe-festivalen” -arr. krabbevæddeløb 

m.m., PÅ ”Naturens Dag” – svampetur og turen i ”Trælborgdalen”. I alt har vi haft 279 prs. 

med til disse ture/arrangementer. 

Alle turene har været gratis for vores medlemmer, men øvrige må betale 50 kr./ prs. Der er 

stadig en stor overvægt af ikke medlemmer på turene. 

Desværre måtte projektet ”Nat i naturen” aflyses pga. meget få tilmeldinger. Et gratis tilbud til 

alle børnefamilier om ca. 1 døgn med oplevelser i Klosterheden Plantage. ET unikt samarbejde 

imellem DN, De Grønne Spejdere, FDF, Kræftens Bekæmpelse, NS Vestjylland og Frivilligcenter 

Lemvig. 

 

Affaldsindsamlingen 2021 i april måned blev igen for 15. gang afholdt som et samarbejde 

imellem DN, Lemvig Kommune og Landboforeningen og ikke mindst i praksis med størstedelen 

af Sogne- og Borgerforeningerne samt 10 børne- og skoleinstitutioner i LK. Iår igen tilpasset 

coronasituationen, hvor indsamlingen i praksis foregik over adskillige dage og man kunne hen-

te poser hos lokale personer og gå i gang. 
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Vedligeholdelse af stierne i 3 fredede områder – Sødalen, Kabbel og Aa-mølle/Jeppes 

Led. Vores ad hoc´gruppe blev inviteret til stivedligehold i Kabbelfredningen d. 1. juni. 4 del-

tog. Med en efterfølgende frokost. Vedligehold omkring trappen til Nørlem Baunehøj og på sti-

en Aa-mølle-Jeppes Led blev foretaget af 2 enlige ad hoc´er, når der var tid i deres hverdag. 

 

DN´s Naturkommuneprojekt og biodiversitetsinitiativer herunder redningen af søen 

Byn. 

-Trods uddeling af DN´s materiale for at indgå en aftale om at Lemvig Kommune bliver en ”na-

turkommune” i 2019 til alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne og fulgt op i 2020, har man 

ikke villet indgå i et sådant samarbejde. 

-T&M-udvalgets udkast til Det grønne Danmarkskort for Lemvig Kommune medførte flere æn-

dringsforslag fra DN Lemvig. Men T&M-udvalget gav afslag for bl.a. en grøn korridor over de 

”1000-søers land” fra Ferring sø til Rom og Fåremølle Å´s udspring. Men vi foreslog så opstart 

af et projekt: ”Red søerne og vandhullerne i Lemvig Kommune” med fokus på disse istids-

vandhuller i første omgang. Det fik opbakning fra både T&M-udvalget samt Landboforeningen 

Fjordland. 

 

-Vedr. Byn´s restaurering: Så åbnede der sig en mulighed i et EU BioScape-projekt. Som 

består af 3 kommuners projekter samlet i 1 ansøgning. Her opstod kontakten til Skovgaard 

Invest A/S med deres Klimaprojekt Nees bestående af ca. 300 ha solceller og 100 ha naturom-

råde. Hermed ville der blive mulighed for at sikre fuld kontrol med drænsystemerne til Byn. Vi 

har derfor efter adskillige møder indgået en kontrakt med Skovgaard Invest A/S på rådgivnin-

gen om mest mulig biodiversitet på Klimaparken i Nees og Solcelleparken nær Rammedige. 

 

Opstart af vintergræsning i sommerhusområde. Vi skaffede økonomi igennem DN-aftalen 

med Veluxfonden om tilskud til hegn, telte og info-skilte til at afgræsse et areal i Langerhuse. 

Bestyrelsesmedlem Nina Svanborg var primusmotor her. 

  

Biodiversitetsrådgivning til interesserede skoler, institutioner, grundejerforeninger 

menighedsråd m.fl. 

Som eksempler herpå kan nævnes: Lemvig Gymnasium; Lemvig Biogas, 3F i Lemvig; Grund-

ejerforeningen Ballegård; Vandborg og Flynder Menighedsråd; Børnegården Lemtorp. Her har 

ad hoc´er Per Godsk Petersen været en stor arbejdskraft. 

 

Vilde grøftekanter: Efter opfordring fra Vej og park har vi igennem ¾ år vurderet ca. 500 

km. kommunale  vejstrækninger for at finde nogle, der egnede sig til at blive plejet på en ny 

måde for at fremme biodiversiteten. Vej og Park fik så biolog Inger Hejlesen LK til at gennem-

gå de foreslåede strækninger. Der er nu lavet plejeplan for alle de udpegede strækninger i 

samarbejde med maskinførerne. Der er nu opsat pæle med et lille skilt. Det skal så vise sig i 

løbet af et par år om der er positive resultater og om der evt. skal justeres nogle steder. I det-

te arbejde har adskillige ad hoc´ere været en kæmpehjælp. 

 

LK´s deltagelse i konkurrencen: ”Danmarks Vildeste Kommune”. 

Bestyrelsen har deltaget i et enkelt større møde med ansatte i forvaltningen for at yde og til-

byde hjælp til dette arbejde. Vi synes, der er for lidt ”drive” i dette projekt. Men vi ved også at 

der begrænsede mandskabsressurcer til rådighed. 

 

Bioblitz 25.-26. juni. I samarbejde med Lemvig kommune blev det muligt at afholde en 

Bioblitz ved Flynder Å i Natura 2000-området mellem Bækmarksbro og Indfjorden. Hovedkvar-

teret med indkvartering var LU-centret i Nees. Der var inviteret ca 75 bioblitzere fra hele lan-

det. Men vi gennemførte med 15 aktive rapportører udefra  og 2 bestyrelsesmedlemmer. Gæ-

sterne gav udtryk for at forholdene i Nees var ret så flotte både hvad angår boligstandarden og 

forplejningen og 3 sevicerende bestyrelsesmedlemmer. Sponsorer var Lemvig Kommune (for-

plejningen) og DN-sekretariatet med en særlig pulje. 
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Vandhuller og storkehjælp. Storkereden ved Bækmarksbro gav anledning til en del tumult 

fordi storkevennerne ønskede at omdanne ådalen til et opformeringsanlæg af frøer til storke-

ne. Det krævede mange vandhuller, der skulle anlægges i et område dækket af §3 i Naturbe-

skyttelsesloven. Det ville kræve vidtgående dispensationer, og derfor kunne DN-sekretariatet 

melde ud, at det var helt uacceptabelt. DN-Lemvig kom i skudlinjen, men det lykkedes at ar-

rangere en besigtigelse af hele området med deltagelse fra alle parter. Konklusionen blev at 

der ikke var brug for at grave ret meget og at det dermed nok ville være i orden med dispen-

sationer. De er nu givet og det er alene økonomien, der afgør hvorvidt planerne kan realiseres. 

Engen langs Flynder Å har et stort naturpotentiale, men afgræsning og høslæt som i gamle 

dage er ikke nemt at genskabe. 

 

Havmiljø: 

”Hop i Havet”-eventen i august skete i samarbejde med Lemvig Roklub og Lemvig sejlklub og 

satte bl.a. fokus på arbejdet i Limfjordsgruppen omkring den nye havplan og problematikken 

omkring de mange tilladelser til muslingeanlæg både i vandsøjlen og kulturbankerne på bun-

den. 

 

Høvsøre og vore Natura-2000-områder. 

DN har været meget aktiv over for byråd og forvaltning for at gøre opmærksom på kommu-

nens forpligtelser til at administrere de områder der er omfattet af Natura 2000 beskyttelsen. 

De kvaliteter, der er i de udpegede områder, skal om muligt gøres endnu bedre. Vi mangler 

plejeplaner for både Natura-2000-arealerne og vore fredninger. 

Lemvig Kommune bruger kun 0,37% af budgettet til naturområdet - mod landsgen-

nemsnittet på 0,49 % for de danske kommuner. Her er DN bange for at det lave tal 

medfører underbemanding i forvaltningen til at løse en række naturopgaver. 

 

Vore fredninger:  

Ejere af arealer der er fredet, er ikke altid lige gode til at respektere fredningsbestemmelserne. 

Det har vi konstateret i Kabbelfredningen i Tannebækdalen, hvor der er blevet rydddet træer 

og flyttet hegn. Måske skal fredningsnævnet involveres. Bl.a. ulovlige fældninger, jordflytning 

og opstilling af nyt hegn uden tilladelse samt spærring af stien 

I Sødalen trækker det ud med at få lavet de nye stiforbindelser gennem den naturgenoprette-

de eng ind til stierne i den store dal mod syd. 

Fredningsnævnet har været indkaldt i 3 sager. Det drejer sig om ændringer ved Lemvig Sø og 

i Sødalen. Opstilling af et shelter på Nørrebjerg i Kabbelfredningen. Nye redskabshuse på Haa-

rum Havn. Havnen er en succes og de mange brugere ønsker flere skure. Vi nikkede ok til en 

række mere mod vest. De har dog netop nu ønsket en forlængelse af tilladelsen. 

Nørlem Baunehøj og den opsatte trappe har givet anledning til en sag. Men der er givet en 

midlertidig dispensation, der efter indberetning på en række data til Kulturarvstyrelsen forven-

tes forlænget. 

 

Klimaarbejdet: 

PÅ bestyrelsesmødet d. 20. jan 2021 besluttede DN-bestyrelsen aktivt at gå ind i at få etable-

ret et forum, hvor der kunne igangsættes klimaadfærdsaktiviteter. 

Det udmøntede sig i maj til et Kommissorium for aktiviteter under titlen ”Klimamål 2030-

civilsamfund”. I dette forum deltager pt. Klimatoriet, DN Lemvig, Frivilligcenter Lemvig, Lem-

vig-Thyborøn Handel og Turisme samt Lemvig Gymnasium. Hvor det første konkrete projekt er 

etableringen af 1 RepairCafe Lemvig, der har opstart d. 22. jan 2022. 

Men vi har en masse andre aktiviteter i ”støbeskeen”. 

  

Diverse sager: 

Bl.a. Lyngsletten 58, hvor vi (DN Lemvig/DN-sekretariatet) protesterede over dispensation fra 

§3 til at bygge i et moseområde.  Lyngsletten 58 er en ubehagelig sag for Lemvig kommune. 

DN har her måttet se sig udpeget til syndebuk for at have påvist at lokalplanen er mangelfuld 

og ulovlig. Området er en særlig hedemose, som der ikke kan dispenseres fra. En sådan mose 

var omfattet af fredning længe før vi fik en naturbeskyttelseslov i 1992.  
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Nyetablering af vandhuller, flytning af §3 arealer bl.a. fra Thyborøn (arealet imellem varme-

værket og Super Spar) til først Harboøre (Noersgård) og herfra til Fjaltring. 

Solcelleparken Høvsøre, Renseanlægget i Lemvig nedlægges og fremføring af spildevandled-

ningen til Harboøre Rensningsanlæg og afledningen herfra. 

Klage over planlagt mini-vådområde ved Noret, Harboøre. Klage taget til efterretning. 

 


