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Jeg er stolt over at være afdelingsformand for en så vigtig og stor natur- og miljøorganisation som Danmarks
Naturfredningsforening. En forening, der næste år kan fejrer sin 100 års fød-selsdag og har lidt over 140.000
medlemmer !
Jeg er stolt over, at stå i spidsen for nogle virkelig gode og energiske lokale aktive, som på hver deres måde gør et
stykke frivilligt arbejde for natur og miljø i vores kommune. Det gæl-der både jer i bestyrelsen og ikke mindst jer
der sidder i lokalgrupperne.
Nogle er gode til at arrangerer ture, en sørger for vores vigtige og altid opdaterede hjemmesi-de, en har den
uundværlige forbindelse til pressen og er samtidig vores sekretær og andre gør nytte på andre måder. Jeg ligger
stor vægt på dette, fordi frivilligt arbejde er guld værd og fordi I gør det i jeres fritid og uden løn. Tak for det !
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DN Holstebro har heller ikke det forløbne år ligget på den lade side. Vores afdeling er af ho-vedkontoret udvalgt
blandt 9 andre afdelinger til det såkaldte ”Udvidet klagesags strategi”. Det lyder vældig fint og betyder i praksis, at
der også fra centralt hold bliver holdt særlig øje med alle de sager, der sendes ud i høring fra Holstebro Kommune.
Nogle tænker måske straks ”kratluskeri” og klager i stimevis. Det er ikke tanken og heller ikke realiteten. Der imod
er det meningen, at vi får en dialog med kommunen om evt. sager og at begge parter kan bruge dialogen
konstruktivt.
Det medføre også, at bestyrelsen forpligtiger sig til, at komme på kurser for at udvide vore kompetencer.
Der har her op til oktober været ekstrem mange husdyrsager i høring. Det skyldes ikke mindst, at kommunerne
har fået udbetalt nogle penge på forhånd fra regeringen. Hvis kom-munen ikke fik nedbragt puklen af
miljøgodkendelser, skulle pengene retur igen. Det er selv-følgelig positivt set fra landbrugets side. Til gengæld kan
man undre sig over, hvorfor der ikke er uddelt en pose penge for at undgå sager om forsvunden natur.
Det har i hvert tilfælde taget store ressourcer for vores afdeling, at nå igennem bunken. En-kelte husdyrsager er
indsendt til vurdering ved Miljøklagenævnet fra hovedkontoret.
Det må siges, at være en promilledel af samtlige husdyrsager.
Det gælder også klager til Naturklagenævnet (NKN), hvor DN har sendt i alt 4 klager det for-løbne år ud af rigtig
mange godkendelser fra kommunen. I en sag fik vi delvis medhold, en sag endte med medhold og en sag blev
tabt. Vi afventer stadig en klage, som ligger ved NKN.
Nogen har måske fået den opfattelse, at DN Holstebro klager over alt og alle. Det er absolut ikke tilfældet. En

klage er altid velovervejet og er vendt og drejet, også med hovedkontoret.
Desværre er der en meget lang behandlingstid i NKN. Nogle gange op til et år. Det er DN ikke herre over, men vi
forstår godt, at det er et stort irritationsmoment.
Fredningsnævnet har indkaldt til flere besigtigelser det forløbne år. Det drejer sig om eks. byggegodkendelser i
fredede områder. Vi har været repræsenteret med en aktiv næsten hver gang.
DN Holstebro har et rigtig godt samarbejde med Holstebro Kommunes embedsfolk. Det har bla. resulteret i nogle
gode ture, men også gode dialoger om konkrete sager. Vi følger med tilfredshed, hvordan Holstebro Kommune
arbejder seriøst og fremadrettet med deres forpligti-gelser som Klimakommune.
Ligeledes samarbejder vi i Det Grønne Råd og i Kulturmiljø Rådet. Sidstnævnte arrangerede en debataften i foråret
på Ny Skovlund om Kommuneplanen, hvor DN var repræsenteret med et indslag fra undertegnede og en
medarbejder fra hovedkontoret.
Aktive fra DN Holstebro har også været repræsenteret på DN`s repræsentantskabsmøde og på det regionale
landsdelstræf. Det er vigtigt, at vi er med hvor det sker og altid er opdaterede og møder andre aktive.
DN Holstebro har igen i år haft stor succes med ture og arrangementer rundt i kommunen. Det startede i foråret
med landsindsamling af affald, som efterhånden er en tradition. I Vinderup og Ulfborg kom der nogle borgere og
hjalp os med at rydde op. Mange skoler, grundejerfor-eninger og lign. deltog også. Over 60000 børn var med i hele
landet og det er hos de unge den præventive indsats forhåbentlig virker. Målet er mindre og mindre affald i
naturen.
Senere i foråret, en våd regnvejrsaften, arrangerede DN Holstebro en tur ved Gjæven i Sevel i samarbejde med
Holstebro Kommune. Trods vejret kom der ca. 80 personer og lyttede til Ja-cob Larsen og Bo Boysen fra
kommunens Natur og Miljø. Området er en pragtfuldt plet, men desværre ukendt af mange.
Før sommerferien havde vi igen fornøjelsen af naturvejleder Bo Boysen, som altid kan inspi-rerer med sin viden om
naturen. Denne dejlige sommeraften samlede vi ca. 90 personer på øvelsesterrænet ved Holstebro Kaserne.
Området gemmer på en skøn naturoplevelse.
I september havde vi arrangeret en formiddags-rundvisning på affaldssorteringen på Nomi. Der var plads til 25 og
det kom der så godt som. De fik indblik i hvorledes affaldet vi putter i den to-delte container blev fordelt og
genanvendt.
Samme aften var vi medarrangør af en tur til muslingefiskeri på liner ved Oddesund. DN Lem-vig var initiativtager
og DN Holstebro og DN Struer var deltagere.
Efteråret sluttede af med den tilbagevendende Naturens Dag, som i år skulle have børnene som omdrejningspunkt.
Vi havde valgt, at holde dagen ved Ulfborg badesø og havde fået na-turvejleder Vibe Søndergård fra Naturskolen til
at komme. Vejret var super og 50 mødte op, heraf halvdelen børn. Der var O-løb med GPS, bål med pandekager,
bagte æbler, kaffe, kage og sodavand. En stor succes.
Når DN Holstebro arrangere ture er alle altid velkommen, også ikke medlemmer. Vi mener, det er vigtigt, at så
mange som muligt kommer og oplever alle de skønne naturområder vi har.
Det er i det hele taget vigtigt, at vi har denne kontakt med borgerne. De ved vi er der. Det mærker vi tydeligt med
de mange henvendelser vi får pr. telefon eller mail. Det kan dreje sig om ting i deres område de undrer sig over
eller om vi er opmærksomme på en konkret sag. Jeg gør meget ud af behandle henvendelserne seriøst og svare
alle tilbage.
I året der kommer vil Vand- og Naturplanerne fylde en del. De er netop kommet ud i offentlig høring og har været
længe ventet. Regeringen skulle have sendt dem i høring for ca. et år si-den. EU er åbenbart på vej med en
retssag mod regeringen, netop pga. forsinkelsen. Spørgs-målet er, om det ikke hastede fordi det drejede sig om
naturen og miljøet og man kan spørge, om begrebet ”grøn” kun er noget der står i partiprogrammet og ikke
prioriteres.
Ellers står det i jubilæets tegn. Affaldsindsamlingen og spændende ture venter også i foråret.
Afslutningsvis vil jeg opfordrer jer til at kigge ind på vores hjemmeside www.dn.dk/holstebro,
hvor I altid vil kunne se kommende arrangementer, men også tekst og billeder fra tidligere arrangementer
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Valg til bestyrelsen ved Årsmødet i DN Holstebro.

