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10 spildte år for natur, miljø og klima – men med et grønt håb.
 
Det er med stolthed, at jeg står her som repræsentant for en forening, som i år fylder 100 år, men som står frisk 
og sej til nuværende og kommende udfor-dringer.
100 år er gået og det er en lang periode, hvor der er sket en rivende udvikling også inden for Danmarks 
Naturfredningsforening.
I forhold til det er 10 år relativ kort tid. Men ikke når det drejer sig om den sårbare natur, miljø og klima. Flere 
rapporter har påvist, at denne sårbarhed har lidt under at der ikke har været en tilstrækkelig indsats overfor natur, 
miljø og klima de sidste 10 år. 
Miljøministeriet har været som en kæmpe supertanker, som mest bare lå for anker og kun sejlede når EU sagde, at
den skulle. Havde vi ikke haft EU som bagstopper, kunne det sikkert have set værre ud.
Der har været en masse flotte taler og ord, men det har vist sig ikke at have været helhjertet. Selv klimadebatten, 
som vil få store konsekvenser for os alle, blev glemt. Vi drøner videre der ud ad, som om det ikke vedrører os.
Danmarks Naturfredningsforening vil sætte sit lid til, at det nye grønne flertal i Folketinget vil gribe mere til 
handling og vil arbejde konstruktivt og ikke mindst helhjertet for de mål de har sat sig. DN vil i hvert tilfælde sørge
for, at holde regeringen op på deres løfter på disse vigtige områder.
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Lokale ildsjæle arbejder for den nære natur:
Her i den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening er vi en pæn lille flok, der bruger vores fritid på at 
gennemgå kommunens afgørelser eller tilla-delser. Desuden arrangere vi flere ture eller arrangementer i løbet af 
året. Vi er desuden repræsenteret i Det Grønne Råd i Holstebro Kommune og kan være involveret i projekter. En af 
os møder op, når Fredningsnævnet indkalder til besigtigelse.
Flere af os aktive har været på DN`s kurser for at dygtiggøre os og gøre os mere kompetente til det frivillige 



arbejde.
Jeg finder stor grund til at takke hver enkelt af jer aktive både i bestyrelsen, men også ude i de 3 lokalgrupper.

 
Vi har igen i år haft succes med vore ture:
I februar kom der 75 børn og voksne, da der blev bygget fuglekasser på Husby Efterskole.
I april arrangerede vi affaldsindsamling i DN-regi i Ulfborg og ved Hjerl Hede.
I juni var kagerne ved at slippe op, da ikke mindre end 130 glade mennesker mødte op til en tur ved Holmgård Sø 
ved Borbjerg.
Og senest i september på Naturens Dag havde vi 70 gæster med rundt i det dejlige område ved Sir Lyngbjerg.
Vi er meget glade for at så mange borgere værdsætter vore ture.  Der er ingen tvivl om, at kommunens borgere 
ved at vi er her. Det ser vi ud fra de mange henvendelser vi får fra borgere enten per telefon eller mail. De 
kontakter os for at få vores hjælp eller rådgivning.
I forhold til de mange afgørelser/tilladelser der kommer fra kommunen har det kun i enkelte tilfælde vist sig 
nødvendigt at klage til Natur og Miljøklagenæv-net:
I 2011 har vi indsendt 6 klager, hvoraf 3 er vedr. husdyrbrug. Der afventes stadig afgørelser.
DN har i 2011 vundet 2 klager.
Klagerne er altid lavet i samarbejde med hovedkontoret og er altid veloverve-jede. DN Holstebro har lavet en 
målsætning om, at få en dialog med lodsejer, særlig når vi er i tvivl om vi skal klage. Det er netop for at høre 
sagen fra beg-ge sider.
I år må vi sige farvel til 5 aktive, som har været med kortere eller længere tid.
Det er Hanne Munch, Asger Graversen, Erik Meldgård, Leif Christensen og Lars Poulsen. Hver enkelt af jer skal 
have en velment tak fordi I troligt mødte op til møderne og deltog aktivt i vores arbejde. I har været med til, at vi 
har det sjovt og hyggeligt, når vi mødes og gør det hele til en fornøjelse.  Jeg glæder mig altid til at vi skal holde 
møder, netop fordi vi har den frie omgangstone, som vi har.
Til slut vil jeg lave lidt reklame for den lille fotoudstilling med fredede områder, som vi har på Holstebro Bibliotek 
i november måned. 
Ligeledes vil jeg opfordrer alle til at bruge vores altid opdaterede hjemmeside
www.dn.dk/holstebro hvor I bla. kan se kommende arrangementer og billeder og tekst fra tidligere arrangementer.
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