
DN: Naturligvis var vi på banen under minksagen – desværre var løbet kørt

Af Villy Pedersen, formand i Danmarks Naturfredningsforening Holstebro

Leif Brøgger, formand for borgerforeningen i Nr. Felding, har for nylig kritiseret DN 
for at ”forholde sig passivt”, da regeringen besluttede at grave mink ned i området. 
Den udtalelse er vi ærgerlige over, for den er ikke rigtig.

I DN var vi naturligvis, ligesom Brøgger, dybt bekymrede for miljøkonsekvenserne, 
da man i al hast besluttede sig for at nedgrave minkene i stedet for at brænde dem. 
Men selvom vi kastede os ind i sagen, kunne vi for en sjælden gangs skyld ikke stille 
noget op. Der var hverken tid eller mulighed for at intervenere. Nedgravningen var 
et lyntog, der ikke kunne stoppes.

De første spadestik kom med lynkort varsel og uden præcise angivelser. Jeg var en af
de første, der var til stede den søndag, hvor der skulle graves mink ned i en stor grav
her ved Boutrup Sø i Nr. Felding. Jeg fik lokaliseret stedet, mens vores daværende 
formand Ole Primdahl sad hjemme og fulgte med på kort for at se, om vi havde 
mulighed for at gøre noget. Vi gennemgik, om der var Natura2000, paragraf 3-natur,
fredet areal og lignende. Det var der ikke.

I DNs sekretariat undersøgte man samtidig, om drikkevands- og vandåreforløb i 
området tilskrev, at vi kunne gøre konkrete indsigelser med henblik på at få 
regeringen til at undersøge miljøkonsekvenserne yderligere inden en eventuel 
beslutning. Men heller ikke på dette område var der konkrete handlemuligheder for 
os.

Det betyder imidlertid ikke, at vi ikke syntes og synes, at det var et meget stort 
indgreb i natur og miljø. Derfor var vi også glade for og bakkede op om de mange 
borgere i Nr. Felding, som bed sig fast i sagen og udtrykte en stigende bekymring for 
lokalmiljøet. Det har nu medvirket til, at minkene er fjernet. Det siger vi i DN stor tak
til borgerne for. Det er skønt, når vi kan stå sammen om vores fælles natur.


