
ÅRSBERETNING 19/4 2021

2020 har på mange måder været et mærkeligt år – naturligvis pga. Covid19. Det har vi alle mærket
til og vi er også påvirket af det her langt ind i 2021. Men nu kommer foråret, solen og lyset og vi 
kan se frem mod mere normale tider.

Også i DN Holstebro har vi været ramt med færre bestyrelsesmøder, aflyste og færre 
arrangementer end normalt. Men vi har ikke været ramt af mangel på arbejdsopgaver og vi har da 
også haft enkelte spændende arrangementer. DN Holstebro er blevet mere involveret i ting end 
tidligere.

I den forløbne uge har der været landsdækkende affaldsindsamling, hvor mange lokale skoleelever
var med. Både sidste år og i år har vi desværre ikke haft samarbejde med skolerne i Vinderup 
området, som vi plejer, pga. Covid19.

2020 startede med den store flotte DR naturserie – Danmarks vilde natur, som blev fulgt af mange.
Her lokalt lavede vores bestyrelsesmedlem Janne Hansen en flot serie af tekster og fotos med 
inspiration til ture i naturen her i Holstebro Kommune. Vores opslag på vores FB side blev delt af 
mange og også vores samarbejdspartner Holstebro Kommune delte den på deres FB side, 
hvormed den nåede ud til rigtig mange.

Holstebro Kommune lancerede også noget nyt i 2020, nemlig ”Vilde rabatter”, hvor vi flere steder 
kunne se fine skilte rundt i grøftekanterne. Alt sammen for at skabe bedre forhold for insekterne, 
som desværre er i tilbagegang. Kommunen følger op i år ved at have tilmeldt sig konkurrencen om 
at blive Danmarks Vildeste Kommune, som vi bakker op om. Danmark mangler i den grad meget 
mere vild natur - ikke bare på kommunens arealer, men også ude i det åbne land. Vi andre kan 
gøre en indsats i vore egne haver. 

DN Holstebro fik holdt nogle bestyrelsesmøder i Aktivitetscentret i Danmarksgade og vi fik også 
afholdt vores traditionelle Tur Ud I det blå i juni, før vi alle gik på ferie. Turen sidste år gik til 
Nordens Lund ved Holstebro, hvor vi blev vist rundt af den tidligere stadsgartner Karl Åge. 

Vi prioriterer meget at vores bestyrelsesmøder er hyggelige, men at vi naturligvis drøfter sager 
nøgternt og sagligt. Nogle gange skal vi have hjælp fra vore fagfolk på hovedkontoret. Vi er jo kun 
almindelige lægfolk, som elsker naturen. På turen i det blå hygger vi lidt mere og ser en lokalitet 
som en lokalgruppe vil vise frem. Vi sidder med medbragt mad og drikkevarer og hygger os og 
holder et lille bestyrelsesmøde.  Men overskriften ved vores afdeling er hygge og godt socialt 
sammenhold, hvor alle skal føle sig velkommen og hjemme. Af samme grund holder vi også vores 
årlige nytårskur i januar med god mad og god stemning. De er også aflyst de sidste to gange.



I juni var vi også medarrangør af et foredrag ved Folkeuniversitetet Holstebro om den danske 
floras tilstand med projektleder og botaniker Per Hartvig. Det blev holdt på gymnasiet og havde 
mange tilhørere en varm sommeraften. Der er et spændende foredrag mere på tapetet til 
efteråret. Det kan I se mere om på vores hjemmeside.

I september fandt der tre begivenheder sted. Vores egen Naturens Dag foregik i Rydhave Skov 
med en fin rundvisning og fortælling ved skovfoged Jens Peter Clausen. Mange var med rundt i 
skoven – også børn.

En lun septemberaften prøvede vi noget nyt, nemlig en aftenarrangement ved Skånsø ved 
Vinderup i samarbejde med De Blå Spejdere i Vinderup, som stod for bålet. Bo Boysen fra 
kommunen og historiefortæller Ingrid Hvass krydrede aftenen med natur- og 
tusmørkefortællinger. Aftenen sluttede af med sang. Alt i alt en skøn aften med mange glade 
mennesker.

Ligeledes i september var vi med at til få indviet Nordens Lund ved Naturskolen i Skovlund her i 
Holstebro i samarbejde med bla. Foreningen Norden. Et område der altid er et besøg værd og 
sikkert bliver en del af Holstebros 750 års jubilæum i 2024.

Der er også god grund til at fremhæve Naturfamilier Holstebro, som der er kommet rigtig godt i 
gang. Så godt, at den er Danmarks 2. største efter selveste Naturfamilier København. Det skyldes 
ikke mindst ildsjælen og ambassadøren Sheila Lisbjerg, som har trukket det store læs. DN 
Holstebro har et rigtig godt samarbejde med Naturfamilier Holstebro og det har du også Helene 
Kiærskou med det her fantastiske område. Vi kan anbefale Jer eller jeres familier med børn at 
melde Jer ind på www.naturfamilier.dk  Det er gratis.

Jeg nævnte tidligere, at Danmark har brug for mere vild natur. Det leder mig frem til at præsentere
vores egen Sommerfugleambassadør Janne Hansen, som vi fik sidste år. For øvrigt den første her i 
Vestjylland. Janne har som ambassadør til opgave at få virksomheder og lignende i Holstebro 
Kommune til at indgå i et partnerskab om at inddrage noget af deres veltrimmede græsarealer til 
sommerfuglevenlig område med vilde blomster og lignende. Alt sammen for at få flere levesteder 
til vore truede sommerfugle og andre insekter.  I kan læse mere om dette på 
www.sommerfuglepartner.dk

Janne Hansen er også særdeles aktiv i andre sammenhænge, hvor DN Holstebro er involveret. Jeg 
nævner i flæng: Medlem i Skovrådet for den kommende Folkeskov ved Idom, hvor DN Holstebro 
er født medlem, Naturnationalpark Stråsø Plantage og Ulvegruppen i samarbejde med DN 
Ringkøbing-Skjern. Desuden har Janne også søsat Naturbloggen på vores hjemmeside 
www.dn.dk/holstebro.  For øvrigt den første i Danmark i DN regi, som vi er lidt stolte af. Vi håber I 
følger med der og læser bloggen. Stor tak til Janne for den enorme indsats.

http://www.dn.dk/holstebro
http://www.sommerfuglepartner.dk/
http://www.naturfamilier.dk/


Janne Hansen har desværre planer om, at flytte ud af kommunen i løbet af 2021, hvorfor vi har en 
del af disse spændende poster til interesserede. Der er fuld støtte fra DN Holstebro til arbejdet.

DN Holstebro er som lokalforening også medlem af Det Grønne Råd i kommunen, som heller ikke 
har holdt så mange møder i 2020. Vi er også med et koordinationsforum for kommunens 
grundvand.

Af større sager har DN Holstebro fortsat fokus på Klimatilpasningsplanen og særligt den planlagte 
store dæmning ude i Storå dalen, hvor der også skal bygges en lukkemekanisme i selve Storåen. 
DN og DN Holstebro er imod denne dæmning og har gjort kommunen opmærksom på dette. DN 
har tilmed kommet med et skriftligt alternativ forslag, som er sendt til hele Byrådet og 
forvaltningen. Der har været møder i København mellem vores hovedkontor og topfolk fra 
forvaltningen. Vores næstformand Villy Pedersen har brugt og bruger meget tid på denne sag, som
lige nu står i stampe. Tak til dig Villy for det kæmpe arbejde.

Villy Pedersen var også på pletten, da bekymrede borgere i Nr. Felding henvendte sig en søndag i 
efteråret, hvor myndighederne pludselig var ved at grave og gøre klar til de upopulære minkgrave. 
Vi blev taget på sengen, ligesom kommunen, som heller ikke var blevet spurgt. Villy talte med 
borgere derude den søndag, hvor jeg sad hjemme og forsøgte at få fat i vore fagfolk på 
hovedkontoret. Det er ret svært en søndag. Men det lykkedes. Konklusionen var at det ikke var 
godt at begrave minkene. Der burde være fundet en bedre løsning eks. forbrændingsanlæg. Men 
vores grundvandsekspert og geolog Walter Brusch konkluderede at der umiddelbart ikke var fare 
for de to nærliggende boringer, grundvandet eller søen. Det kunne ikke afvises, at det kan påvirke 
den nærliggende Gryde Å. Men nu er situationen afklaret med fjernelse af minkene her i maj 
måned.  

DN Holstebro er også det sidste år kontaktet af bekymrede borger, hvilket vi er meget glade for. Vi
kan selv sagt ikke holde øje med hvert en krog i kommunen. Borgerne ved vi er der, hvilket er 
godt.

DN Holstebro gør også en væsentlig indsats for at være synlige med en opdateret hjemmeside 
www.dn.dk/holstebro og et lokalt nyhedsbrev som modtages af næsten 600 personer. Begge dele 
passes på glimrende vis af vores webmaster Jens Daasbjerg, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Desuden har vi langt over 700 følger på vores egen Facebook side ”DN Holstebro”, som vi også I 
aften vil opfordre Jer til at følge, hvis I er på Facebook.

Ved dette årsmøde må vi desværre sige farvel til de to bestyrelsesmedlemmer Vita Thorsager og 
Niels Jørgen Gundersen, som har gjort deres ”værnepligt” og selv har valgt at stoppe for at give 
plads til nye kræfter. TAK til Jer begge for jeres indsats og hyggelige samvær. Men vi håber at vi ses
i andre sammenhænge.

http://www.dn.dk/holstebro


Der er grund til at takke alle i bestyrelsen og alle Jer aktive i vore små lokalgrupper i de gamle 
kommune-områder. Det er enestående, at I vil være med og bruge Jeres fritid på DN arbejdet.

Denne årsberetning bliver den sidste fra mig, da jeg i efteråret meddelte bestyrelsen, at jeg ikke 
genopstiller som formand ved vores kommende konstituering. Jeg har været formand siden vi blev
lagt sammen til en afdeling i 2007 i forbindelse med kommunesammenlægningen.  Det har været 
en meget spændende proces og jeg synes jeg med god samvittighed kan give stafetten videre til en
ny formand. Jeg fortsætter i bestyrelsen, da jeg ikke er på valg. 

Ole Primdahl, formand DN Holstebro

Valg til bestyrelsen:

På valg:

Niels Jørgen Gundersen – ønsker ikke genvalg.

Vita Thorsager – ønsker ikke genvalg.

Nye i bestyrelsen:

Frede Steffansen, Ulfborg

Mikkel Jezequel, Staby

Som suppleanter blev genvalgt:

Janne Hansen, Holstebro

Kaj Hansen, Nr. Felding.

Den øvrige bestyrelse kan findes på www.dn.dk/holstebro

Bestyrelsen konstituere sig 26/4-21

http://www.dn.dk/holstebro

