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Forfatter og landmand Kjeld Hansen, som bl.a. har skrevet denne bog ”Det tabte land” har sagt, at hvis 
Danmarks Naturfredningsforening ikke fandtes, så var der hurtigt nogen der ville opfinde foreningen!

Heldigvis findes DN og jeg er meget stolt over, at være i spidsen for denne forening lokalt – nu for 7. år i 
træk. Med over 1000 medlemmer her i Holstebro Kommune er vi en synlig og kendt forening. Det ved vi 
fordi en del borgere henvender sig til os for at gøre opmærksom på ting ude i vores natur, som måske ikke 
er som det skal være.  Vi er meget glade for, at vi bliver kontaktet. Vi har også et godt og tillidsfuldt 
samarbejde med Holstebro Kommunes Natur og Miljø-forvaltning. Vi er bl.a. repræsenteret i Det Grønne 
Råd og får altid gode respons, når vi henvender os telefonisk eller skriftligt.  Jeg vil gerne takke for det gode 
samarbejde.

Igen et aktivt år i DN Holstebro

Også i år har vi haft flere spændende aktiviteter. Fra Det Grønne Råd har vi kendskab til flere grønne 
foreninger, nemlig Danmarks Jægerforbund, DOF og Sammenslutningen vedr. Storå. Det var medvirkende til 
en fælles henvendelse til Holstebro Kommune og Vejdirektoratet med et forslag til bla. at etablere nogle 
søer langs den kommende motorvej, som også gav grundlag for mere fugleliv end der ses ved søerne ved 
Herning.  Dette samarbejde oplevedes som meget godt og konstruktivt og kan meget vel føre mere med sig.

DN Holstebro har også kommenteret på Kommuneplanen og det var bla. medvirkende til, at vi alle undgik 
nogle vindmøller ved Stubbergård Sø. Som forening er vi ellers meget positive overfor alternativ energi og 
vindmøller, men ikke når de placeres i landskabeligt værdifuldt naturområde.

Vi har haft flere arrangementer i løbet af året, hvor vi inviterer alle med for at komme ud i kommunens 
herlige naturområder.

I marts var det Vandets Dag i hele landet. Vandets Dag skal sætte fokus på vores rene grundvand.  DN 
Holstebro afholdte en arrangement sammen med Vestforsyning, som foregik på Nibsbjerg Vandcenter. Her 
var der rundvisning af 2 medarbejdere for de 25 deltagere. 

I april var vi som sædvanligt aktive på den landsdækkende indsamling af affald. Vi samlede ind ved Ulfborg 
og Sevel og havde en god dag i godt vejr. Der er stadig nogle, der ikke ved at affald hører til i affaldsspanden.
Desuden havde vi et arrangement sammen med Holstebro-Struer Landboforening i Nupark. Det var en 
debataften med Thyge Nygård fra DN og Hans Thyssen fra Videnscenter for landbrug. To modpoler, der fik 
formidlet deres synspunkter til 40 landmænd, DNèr og andre.  En interessant og lærerigt aften.

I september var det Naturens Dag og igen i år havde vi valgt Tinkerdal som stedet for at markere dagen.  I år 
med et noget anderledes indhold. Naturvejleder Jens Godskesen havde arrangeret GPS løb rundt i skoven 
for at finde svampe, som vi bagefter tilberedte over bål og spiste med velbehag.  Senere i september var det
Geologiens Dage flere steder i det nordvestjyske. DN Holstebro havde allieret os med to kompetente mænd 



fra Naturstyrelsen som førte os rundt ved Parabelklitten ved Husby Klit og viste og fortalte rigtig rigtig meget
om området. En herlig sensommerdag, hvor havet var næsten helt blik og som 25 interesserede nød.  

I oktober havde vi vores sidste udendørs arrangement i år. Det foregik ved Skånsø ved Vinderup hvor vi 
havde inviteret til svampejagt med biologistuderende Sebastian Mcqueen som guide. Over 100 deltagere 
mødte op.

Ud over disse succesoplevelser og glade borgere på vore ture, består en del af vores frivillige arbejde også i 
at gennemgå de mange godkendelser fra Holstebro Kommune. Der er mange, men som de tidligere år er 
det kun ganske få vi kigger lidt nærmere på og endnu færre vi ender ud i at klage over. Højst 1-2 årligt. 

Repræsentantskabsmøde – for første gang i Vestjylland og i Holstebro.

Her til november er Holstebro for første gang i foreningens over 100 årige historie vært ved 
Repræsentantskabsmødet, hvor over 200 naturfolk kommer fra hele landet.  De skal være her i weekenden 
22.-23. november og skal om søndagen på ture bla. til Ådalsstien ved Sevel og Vandkraftsøen. Desuden skal 
de have økologisk mad fra lokale leverandører. Borgmester H.C. Østerby vil komme og byde velkommen og 
der kommer en folketingspolitiker og holder tale. Alt i alt et scoop for kommunen og et godt PR for vores 
herlige naturrige kommune.

Udskiftning i bestyrelsen

Årsmødet i DN Holstebro er desværre også en anledning til at sige på gensyn og tak til aktive som har valgt 
at holde en pause. Anna Mette Arendt har ikke ønsket genvalg. Du har været med i flere år, også før vi blev 
lagt sammen. Du var med til at fusionere de 3 afdelinger til en og har været et godt aktiv ved vore møder og
arrangementer. Tak for indsatsen.

Karen Margrethe Nielsen har valgt at gå ud af bestyrelsen før tid. Du har været et stort aktiv i bestyrelsen 
ikke mindst som vores dygtige sekretær, kontakt til pressen og initiativtager til Evighedstræerne i Sevel. Tak 
for din indsats.

Vi er glade for, at I begge fortsætter i vore lokalgrupper i Holstebro og Vinderup.

EN STOR TAK til alle aktive for jeres indsats det forløbne år. TAK fordi I møder troligt op til møder og 
arrangementer.  Endelig vil jeg gøre opmærksom på vores lokale hjemmeside og vores nyhedsmail, som 
Jens Daasbjerg står bag. Hjemmesiden www.dn.dk/holstebro  holder vi levende og opdateret og vores 
nyhedsmail er en af de mest læste i hele DN ift. folk, der modtager den.  Flot Jens.

Med det kan vi slutte et spændende og indholdsrigt natur år af og se frem til 2015. Der er brug for os og vi 
er vågne og parat.

Ole Primdahl
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