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FORMANDENS BERETNING VED ÅRSMØDET 2012
Stolt formand for DN Holstebro
Det er med en rigtig god fornemmelse, at jeg står her som formand for DN Holstebro. Jeg er stolt af
at være formand for Holstebro afdelingen af Danmarks Naturfredningsforening. Landets største
grønne organisation med ca. 134.000 medlemmer og ca. 1100 medlemmer her i Holstebro Kommune.
Men det har slet ikke kunne lade sig gøre uden I andre frivillige aktive i bestyrelsen og i lokalgrup perne. I har hele året stået parat til at komme til møder, deltage i gode diskussioner, nærlæse godkendelser, arrangere og hjælpe til ved vore succesfulde ture, opdatere vores gode hjemmeside mm.
Det vi gør tilsammen, er frivillig og deraf også ulønnet. Det kan ikke påskønnes nok. En varm og
stor tak til I andre aktive DNèr.
Vi kan sammen være stolte over vores arbejde. Holstebro Kommune og borgerne ved vi er her. Det
mærkede vi igen i år hvor kommunen, foreninger og borgere henvendte sig til os for at komme i
dialog, komme med vores vurdering eller for at bede om vores hjælp.
Vi har et rigtig godt samarbejde med Holstebro Kommunes Natur og Miljø-afdeling. Det gælder også
ved vores populære natur ture.

Over 600 deltagere ved vore arrangementer
2012 har været et helt fantastisk år hvad angår ture og arrangementer. Der har været vildt mange
deltagere til nogle af vore ture og det viser at borgene gerne vil naturen og de mange deltagere kan
være kommende ambassadører for vore herlige naturperler.
Igen i år deltog vi ved landsindsamlingen af affald i april. Vi havde i år arrangeret indsamling i Ulf borg og i Ejsing havde DN allieret sig med Ejsing Beboerforening. Der kom nogle indsamlere – også
børn. Men desværre er affald ikke noget der trækker folk af huse til trods for, at langt de fleste sy nes positivt om projektet. Sjovt nok siger alle også, at det er noget svineri at smide affald ude af bilen. Alligevel samles der ca. 190 tons (190.000 kilo !!) ind i hele landet. Heraf mange tyskerdåser.
Lad os hurtigst muligt få pant på dem.
I maj havde vi 230 gæster til en skøn tur langs Vegen Å med udgangspunkt fra tobaksfabrikken i
Holstebro by. Vejret var perfekt og museumsinspektør Esben Graugård fortalte levende om kultur
og historie langs åen ud til Ny Skovlund. Undervejs gjorde vi holdt ved kogræsserlauget hvor Jens
Gissel fortalte om det fælles ejerskab af disse prægtige kvæg med de store horn.
Hele maj måned havde vi i samarbejde med Holstebro Bibliotek en fotoudstilling med 50 fotos af
fredede områder i Danmark. Rigtige flotte motiver, som der kom mange forbi og beundrede. In spiration til nye oplevelses-steder i Danmark.
I juni havde vi arrangeret en aftentur i dejligt sommervejr hos økologisk landmand Bertel Hestbjerg. Bertel har rigtig mange frilandsgrise over store arealer. Tilmed er han i samarbejde med bla.
Holstebro Kommune med i et projekt med naturpleje af et §3 område, hvor der bruges grise. Natur vejleder Bo Boysen, Holstebro Kommune er involveret i dette og han og Bertel Hestbjerg fortalte
begge undervejs. Vi sluttede af ved et bål med kaffe og kage.
Endeligt deltog DN Holstebro sædvanen tro ved Naturens Dag i september. Vi havde i samarbejde
med Herrup-Bjergby Fællesforening valgt at Naturens Dag skulle være ved den nye sti ved Stampe strømmen. Stien blev samtidig officielt indviet af byrådsmedlem Finn Thøgersen.
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300 glade mennesker valgte at bruge denne gode sommerdag ved Stampestrømmen. Det absolut
største arrangement i DN Holstebros historie.
Der var flere gode spændende fortællere undervejs på vandreturen inden vi sluttede af med kaffe
og kage, som Herrup-Bjergby Fællesforening og DN Holstebro var fælles om. Tak for et rigtig godt
samarbejde.

Forbrydelsen 4 – Den usynlige dræber
De store og ret tunge vand- og naturplaner var ude i høring for sidste gang her i sommer. Naturplanerne omhandler de 9 Natura 2000 områder i vores kommune. Det er særligt beskyttede og ikke
mindst værdifulde naturområder, som vi alle og ikke mindst myndighederne har en særlig forpligti gelse overfor.
Nogle af områderne er bla. de prægtige områder ved Skånsø, Geddal Strandenge, Hjelm Hede,
Flyndersø og Stubbergård Sø.
Det står direkte i materialet, at områderne er beskrevet som ugunstige og at områderne er alvorligt
påvirket af atmosfærisk kvælstofdeponering ligesom at søerne er næringsrige. Områderne er allerede markant overskredet mht. tålegrænsen for de enkelte naturtyper.
Når vi så tilmed ved, at tallene stammer fra det bedste område på arealerne, så må det virkelig se
skidt ud de andre steder. Hvis vore børn og børnebørn skal kunne glædes over de samme naturområder så haster det med redningstiltag.
For mange år siden kunne man i TV vise et stunt med et rør der blev ført op af vandet. Ud af røret
fossede der kloakvand og spildevand fra bla. industri. Det satte røre i andedammen, om jeg så må
sige, og industrien blev sat til at få deres spildevand renset osv. Forureneren betalte.
Det resulterede i mange protester fra industriens side ”Det kunne umuligt lade sig gøre at rense
mere end man allerede gjorde”, lød det fra alle sider. De følgende år har vist, at det vitterligt KUN NE lade sig gøre at reducere industriens udledninger både til vand og luft.
Atmosfærisk kvælstof er usynligt og kommer primært fra landbrugets husdyrbrug, som udleder store mængder atmosfærisk kvælstof. Vi kan ikke lave et stunt og vise denne forurening som breaking
news, fordi den er usynligt. Men den er der og den ødelægger bla. Natura 2000 områderne, hvis det
for lov at fortsætte.
DN Holstebro kan kun anbefale, at der overordnet sættes hurtigt ind for at forbedre denne problemstilling og sætter bla. vores lid til Natur- og landbrugskommissionen, som snart kommer med deres
konklusion.

Afslutning
DN Holstebro er her og er vågen og aktiv. Vi gør vores bedste, men vil gerne have flere med som
aktive. Der er brug for os og vores arbejde.
I aften må vi desværre sige farvel til Kristian Hauskov som har valgt at holde en pause. Det er bla.
dig der har været primus motor for denne aften. Men du har også været et meget behageligt aktiv
og medspiller i bestyrelsen. Mange tak til dig og vi glæder os til at se dig igen.
Til slut vil jeg gøre opmærksom på vores hjemmeside www.dn.dk/holstebro som altid er opdateret
og bla. fortæller lidt om os aktive, viser billeder og tekst fra tidligere ture og fortæller om nye ture
eller arrangementer.
Endelig vil jeg opfordrer jer til at tilmelde jer vores lokale nyhedsmail, som er noget nyt vi har startet op i 2012. Så får du nyhederne lidt før de andre. I kan tilmelde jer på vores hjemmeside.
Ole Primdahl
Formand, DN Holstebro
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