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DN Vesthimmerland

Bestyrelsens beretning 2018

Månedens foto november 2018. Ejner Noe, Aalestrup

Danmarks Naturfredningsforenings vedtægter kræver 
en skriftlig bestyrelsesberetning, der suppleres med 
en mundtlig fremlæggelse ved årsmødet med mulig-
hed for debat. 
Der er ikke formelle krav til udformningen. 

Afdelingsbestyrelsens sammensætning: Svend Dahl 
(formand), Hans Borglykke (næstformand), Lise Norre 
(sekretær), Finn Norre, Karen Steffensen og Jakob 
Korte-gaard. Suppleanter: Sten Søndergaard og 
Karsten Kjærgaard. 
I løbet af året er Finn Norre udtrådt af besty-relsen og 
Sten Søndergaard indtræder for resten af valgperio-
den. 
Desuden har Ellen Poulsen og Bo Jacobsen deltaget i 
ad hoc opgaver. 
Opgavefordeling og sagsoversigt m.m. vil fremgå af 
bilag 1. 

Afdelingsbestyrelsen har afholdt 9 møder, og denne 
beretning vil kort omtale foreningens arbejde i 2018.
  
Arrangementer
Der er afholdt flg. arrangementer, hvor alle har været 
velkomne, enkelte arrangementer med tilmelding.
•	 Trend	Skovbrug	”Den	forbudte	Skov”
•	 Affaldsindsamling	i	Ranum.	Lokalforeningens		 	
 bidrag til det landsdækkende projekt.
•	 Skovens	dag	i	samarbejde	med	Uhrehøj-
	 gruppen.	Ulven	var	DN	Vesthimmerlands	tema			
 i år.
•	 Kystvandring	i	samarbejde	med	Hjerte-
	 foreningen.	Rundt	på	Lovns	halvøen.	
•	 Rydning	af	stier	i	Højris	sammen	med	DN		 	
	 Rebild.	Fokus	på	Danmarks	Naturfonds
 ejendom på begge sider af kommunegrænsen   
 Sønderup Å.
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•	 De	himmerlandske	heder	i	samarbejde	med		 	
	 Johs.	V	Jensen	museet.	Litteratur,	natur	og		 	
 Skarp Salling karret.
•	 Vilde	blomsters	dag	sammen	med	Dansk		 	
 botanisk Forening på Lovns halvøen. 
•	 Naturens	Dag	sammen	med	Naturkaravanen.		 	
	 Information	på	færgen	”Mary”
På http://dn.dk/vesthimmerland  og i nyhedsbrevene 
er nogle af arrangementer omtalt.

Sagsbehandling
DN	Vesthimmerland	har	i	2018	modtaget	ca.	375	
sagsdokumenter til orientering og behandling.  Nogle 
få har udløst en klagesag eller et høringssvar, andre er 
drøftet i bestyrelsen og ved henvendelse til forskellige 
myndigheder. Hvilke sager der fokuseres på er natur-
ligvis afhængig af de kompetencer og interesser der 
findes i bestyrelsen. Det bør bemærkes, at en høring er 
udtryk for interesse for en sag og indeholder æn-
dringsforslag og kommentarer i relation til Danmarks 
Naturfredningsforenings interesser. 

Danmarks Naturfredningsforening er tilbageholdende 
med at bruge sin klageadgang.  Det er sikkert medvir-
kende til, at 80 % af de sager, DN indbringer for næv-
net, falder ud til foreningens fordel. 

Høringssvarene kan findes på http://dn.dk/vesthim-
merland	under	”Vi	arbejder	med”	og	en	del	er	refereret	
i nyhedsbrevene.
Alle sager findes i foreningens journalsystem Podio.  
Følgende sager er nævnt i vilkårlig rækkefølge:

Råstofindvinding
Ved	efterbehandling	af	færdiggravede	grusgrave	
opstår der mulighed for ny natur. 
Regionen	gav	kommunen	afslag	på	en	ansøgning	om	
ændring af vilkår for efterbehandling ved Oustrup, 
Blærevej, Aars. 
Arealet har i 8-10 år ligget uberørt hen, men ikke 
udviklet sig til at opfylde betingelserne for at blive 
betegnet som beskyttet natur. Desuden lå der en 
tinglyst klausul om tilbageførsel til landbrugsformål.  
Derfor fastholder regionen tilbageførelse til landbrugs-
jord.
DN	Vesthimmerland	er	ikke	enig	og	har	derfor	indkla-
get afgørelsen med ønske om, at grusgraven bevares 
som natur.
I en anden del af samme grusgrav er der ændret i 
ud  vindingstilladelsen med udvinding nærmere grund-
vandsspejlet og fastholdelse af retablering til land-
brugsjord. Der er afgivet høringssvar med ønske om 
retablering til natur og bekymring for grundvandsfor-
urening. 
I begge tilfælde har Danmarks Naturfredningsfor-
enings sekretariat været inddraget.

Lignende forhold gør sig gældende ved Svingelbjerg. 
Her er der foretaget en besigtigelse og henvendelse til 
Vesthimmerlands	kommune.	Men	ingen	yderligere	
reaktion.

Vandløb

DN	Vesthimmerland	og	Vesthimmerlands	Vand	har	i	
fællesskab fundet en miljørigtig løsning for rensean-
lægget i Aalestrup. Fremover vil Simested Å blive 
sparet for udledning af adskillige tons iltforbrugende 
næringsstoffer fra renseanlægget. 

Der var god deltagelse til turen til ”Den forbudte Skov” 
i Trend, hvor ejeren fortalte om sine ideer og kampen 
for naturnær skovdrift. 

En fælles indsats fra DN og Vesthimmerlands Vand 
sparer Simested Å for udledning af urenset spildevand
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DN	klagede	over	kommunens	tilladelse	til	Vesthimmer-
lands	Vand	til	at	udlede	5.000	m3	opblandet	urenset	
spildevand	til	den	fredede	Simested	Å	hvert	år	i	5	år	
indtil separatkloakeringen i Aalestrup er færdig. Efter 
DN	Vesthimmerlands	klage	blev	tilladelsen	trukket	
tilbage,	og	Vesthimmerlands	Vand	fandt	sammen	med	
DN	Vesthimmerland	en	løsning,	hvor	en	ekstra	pumpe	
på	ledningen	til	Stistrup	Renseanlæg	klarer	problemet.		

Vesthimmerlands	Kommune	udarbejder	nu	med	nye	
vandløbsregulativer. 
DN	Vesthimmerland	har	afgivet	høringssvar	til	Smak	
Mølle	Å	og	Dybelgrørten	samt	afholdt	møde	med	
Vesthimmerlands	Kommune	om	Bjerre	Å	og	de	nye	
regulativer, der er under forberedelse.
For	vandløb,	der	er	målsat	til	“god	økologisk	tilstand”,	
ser regulativerne nogenlunde fornuftige ud, set med 
naturens briller. Kommunen kunne dog efter DN 
Vesthimmerlands	opfattelse	nøjes	med	en	enkelt	årlig	
grødeskæring de fleste steder og med fordel anvende 
selektiv	grødeskæring.	Værre	ser	det	ud	for	de	ikke	-
målsatte mindre vandløb, hvor kommunen ikke mener, 
at der er miljø- og naturinteresser overhovedet at tage 
hensyn	til,	heller	ikke	selv	om	der	er	tale	om	§	3-be-
skyttede vandløb
Efter ønske fra ejerne af strandengen nordøst for 
udmundingen	af	Trend	Å	har	kommunen	søgt	om	
tilladelse til hvert år at grave op til 2.200 kubikmeter 
sand væk omkring åmundingen. Kystdirektoratet ser 
positivt på ansøgningen og mener, at sandet kan 
flyttes til stranden midt i Bjørnsholm Bugt.
Omvendt	har	DN	Vesthimmerland	i	et	høringssvar	givet	
udtryk for, at betonmurene ved udløbet bør fjernes. 
Det vil blive meget billigere i det lange løb - og samtidig 
vil naturværdierne bevares.

Muslinger

Fiskeristyrelsen har givet tilladelse til anlæg af to 
kunstige muslingebanker i Livø Bredning nær nordspid-
sen	af	Mors.	Det	er	sket	efter	en	haste-høring,	hvor	
blandt	andre	DN	Morsø,	DN	Vesthimmerland	og	
Danmarks Naturfredningsforenins sekretariat i fælles-
skab har afgivet et grundigt høringssvar. I tilladelsen 
tilgodeser Fiskeristyrelsen flere af de hensyn, som 
Danmarks Naturfredningsforening har påpeget som 
vigtige.
Der	er	i	oktober	2018	sendt	yderligere	5	kunstige	
muslingebanker i høring. Foreningen arbejder med et 
høringssvar. Der er mindst 20 myndigheder og organi-
sationer, der høres og mindst ligeså mange fortolk-
ningsmuligheder. Sekretariatet inddrages. 

Naturstyrelsen 

DN	Vesthimmerland	har	indsendt	en	række	kommen-
tarer	til	den	kommende	15-årige	driftsplan	for	Natur-
styrelsens skove og natur-arealer. I Himmerland er der 
overvejende	ros	til	styrelsen,	men	DN	Vesthimmerland	
peger også på en række mangler. 
Plejeplanen omtaler skovene, Aars, Jenle, Søttrup, 
Blære,	Gatten,	Plovmandshøj	og	Rønhøj	m.fl.
Naturstyrelsen kan sammen med Naturplan Himmer-
land	og	Kommuneplan	2017	udvikle	et	naturområde	
(samlet	skov)	fra	Aars	til	Vindblæs	hede	og	videre	til	
Halkær	bredning	mod	øst	og	Vilsted	sø	mod	vest.	
Søerne Navn Sø og Øje Sø indgår også i dette forløb. 

I stedet for årlige bortgravninger af flere tusinde 
kubikmeter sand foreslår DN at fjerne betonmurene og 
i stedet lade Trend Å løbe frit ud i Bjørnssholm Bugt

DN Vesthimmerland kunne ønsker bedre adgangsfor-
hold til fredningen ved Hyllebjerg
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Der er givet ris og ros til planerne for:
•	 Parkeringsplads	ved	Svingelbjerg,	Storholmen,			
 findes at være i orden  
•	 Naturstien	Nibe-Haubro
•	 Navn	sø.	Der	er	vanskelige	adgangsforhold	til		 	
 hele søen og afgræsningen er med et stort   
 græsningstryk
•	 Hyllebjerg	Vanskelige	adgangsforhold
•	 Vilsted	sø	(Ejes	af	Aage	V.	Jensens	fond	men		 	
	 plejes	af	NST)	

Natura 2000

I	2017	og	2018	har	regeringen	arbejdet	med	planer	
om store ændringer i udpegningen af Natura 2000 
arealer, dvs. reduktioner.
DN	Vesthimmerland	har	i	den	forbindelse	afgivet	
høringssvar.
•	 Vilsted	sø	er	foreslået	udpeget	som
 fuglebeskyttelsesområde.
•	 Ved	De	Himmerlandske	Heder	er	mindre		 	
	 indskrænkelser	kommenteret	og	DN	Vesthim-	 	
 merland har foreslået at Fredningsgrænse og   
 Natura 2000-areal gøres identiske.
•	 På	Lovns	ønsker	DN	Vesthimmerland	at
 fastholde hele det fredede areal som Natura   
 2000-område.
•	 Engarealerne	ved	Lerkenfeldt	Å	og	Gedsted		 	
 bør i større udstrækning fastholdes som   
 Natura 2000
•	 Lerkenfeldt	Å	fra	godset	til	Testrupvej	foreslås			
 som en udvidelse pga. stor biodiversitet.
DN	Vesthimmerlands	bemærkninger	er	i	stor	udstræk-
ning sammenfaldende med kommunens høringssvar. 

Biogasanlæg

DN	Vesthimmerland	har	deltaget	i	formødet	om	
biogasanlægget i Holme. Anlægget falder i tråd med 
foreningens energipolitik. Anlægget placeres i et områ-
de,	der	i	Kommuneplan2017	er	udlagt	til	landbrugsfor-
mål. Der er naturligvis hensyn at tage til naboer, natur 
og	transportveje.	DN	Vesthimmerland	vil	afgive	hø-
ringssvar, når lokalplanen offentliggøres.

Vindmøller

Vindmøllerne	på	Thorupsletten	er	vedtaget	i	byrådet	
og opstillingen vil begynde. Projektet i Nørrekær Enge 
er fortsat stillet i bero.
Der	er	øst	for	Malle	Høje	et	projekt	under	forberedelse	
med	3-4	150m	møller.	Bestyrelsen	har	besøgt	områ-
det og har pt. ingen bemærkninger.
”Naturens	stillekupe”,	Livø	har	fået	en	husstandsvind-
mølle

Vandforsyning

Vesthimmerland	har	store	drikkevandsressourcer.	Der	
har	været	en	”Offentlig	høring	af	forslag	til	tillæg	til	
Vandforsyningsplan	2012-2022	for	Vesthimmerlands	
Kommune”,	tillægget	var	om	tekniske	anlæg.	
Der er givet næsten dobbelt så mange vandindvin-
dingstilladelser	i	2018	i	forhold	til	2017.	Ved	henven-
delse til kommunen er det oplyst, at der ikke er over-
forbrug.	DN	Vesthimmerland	vil	være	opmærksom	på	
emnet. Den tørre sommer har givet anledning til det 
øgede antal tilladelser til markvanding.

Landbrug

Der har ikke været større sager om landbrug. Husdyr-

DN Vesthimmerland 
foreslår Vilsted Sø 
udlagt som Natura 

2000-område.
(Foto: Flemming 

Fragtrup
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loven er ændret, således at der er meget få forhold, 
som	DN	Vesthimmerland	skal	forholde	sig	til.	Enkelte	
har været drøftet med kommunen og mindre bemærk-
ninger registreret som notat i sagen.
Gylletanke i det åbne land kan tænkes at blive en ny 
opgave. Biogasanlæggenes behov for lagerkapacitet 
til afgasset gylle opfyldes ikke fuldt ud hos leverandø-
rerne.
Brug af husdyrgødning og gylle reguleres nu over 
gødningsregnskabet. 

Fredninger

DN	Vesthimmerland	har	møderet	og	ret	til	at	udtale	sig	
ved fredningsnævnsmøder.
I 2018 har der kun været få sager af meget lille om-
fang. At sagerne forekommer små kan tolkes således 
at dispensationer til en fred-ning behandles grundigt
•	 Østerkrat.	Lovliggørende	dispensation	af		 	
 maskinhus
•	 Afgræsning	i	fredsskov	på	Hessel
•	 Dispensation	til	udvidelse	af	konfirmandhus	i		 	
 Aalestrup
•	 Ansøgning	om	øget	taghøjde.	Ertebølle
•	 Restaurering	af	Simested	Å.
•	 Livø	havn.	Udvidelse	og	reparation
•	 Tilladelse	til	etablering	af	jordvarmeanlæg.		 	
 Ertebølle
Alle ansøgninger og afgørelser kan findes i Fred-
ningskendelserne på www.fredninger.dk
 
Adgang til naturen

Forbindelsen mellem Aars og Jenle plantage via 
Planetstien giver anledning til nogle konflikter mellem 

brugere	og	lodsejer.	Vesthimmerland	søger	at	finde	en	
løsning.
Sporet i landskabet ved Hverrestrup bakker trænger til 
en renovering. Et Spor i Landskabet er en aftale 
mellem lodsejere, men kommunen har efter henven-
delse	fra	DN	Vesthimmerland	påtaget	sig	vedligehold	
af stien og vil sikre skiltning i forbindelse med plejen af 
det fredede areal. 

Vesthimmerlands Kommune
Klimakommune

Vesthimmerlands	Kommune	er	klimakommune	efter	
en aftale med Danmarks Naturfredningsforening fra 
2008, og man kan på http://www.dn.dk/om-os/
projekter-og-kampagner/klimakommuner/   få et 
indtryk af udviklingen i udledningen af CO2. Der er 
indgået en aftale om en reduktion på 2 % pr år. 
Vesthimmerlands	Kommune	har	i	gennemsnit	over	de	
seneste ni år nået en CO2-reduktion	på	2,5	%.

Medlemshenvendelser
Foreningen får henvendelser fra medlemmer om sager, 
de	mener	DN	Vesthimmerland	kan	hjælpe	dem	med.	
Nogle	henvendelser	sendes	af	DN	Vesthimmerland	
videre til rette myndighed, andre bliver genstand for en 
dialog, og forhåbentlig en hjælp for den, der henvender 
sig.

Sæler

Bl.a. har et medlem har henvendt sig om sælbestande 
i fjorde og kystnære farvande, der er vokset de sene-
ste år og udgør et problem i visse område med foura-
gering fra fangstredskaber m.m. Sælerne går også 
langt op i åerne og er til skade for fiskebestanden der. 

Vesthimmerlands Kommune har påtaget sig vedlige-
holdelsen af stierne i Hverrestrup Bakker efter henven-
delse fra DN Vesthimmerland

Bestanden af fredede sæler i Limfjorden vokser. Det 
fører nu til konflikter med fritids- og lystfiskerne.
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Sælerne er fredede og kan kun reguleres i særlige 
tilfælde.

Ulovlig kystsikring

Der er forekommet kystsikring med husdyrgødning ved 
Lovns samt udgravning til afvanding af en strandeng. 
Kommunen tager affære.

Danmarks Naturfredningsforening
Naturråd

I forberedelserne til udarbejdelse af Grønt Danmarks-
kort har der været nedsat et Naturråd for Aalborg, 
Rebild	og	Vesthimmerland	kommuner.	I	rådet	var	der	
repræsentanter fra erhverv og grønne organisationer. 
DN	Vesthimmerland	har	været	repræsenteret.	Det	var	
ikke muligt at opnå et enigt resultat, dertil var interes-
serforskellene for store.
 
Ny præsident  

Danmarks Naturfredningsforening fik i årets løb en ny 
præsident. Præsidentvalget var emne for en grundig 
debat bestyrelsen. 

Højris Mølle

Højris	Mølle	har	igen	i	år	været	genstand	for	flere	
møder. Danmarks Naturfond, der ejer området lægger 
det ud som urørt skov, og de nødvendige fældninger 
og ringninger er sket. Området er ved tilkøb forøget 
med	13	ha.	De	grønne	Råd	i	Rebild	og	Vesthimmerland	

har afholdt fællesmøde på stedet og henstiller til de to 
kommuner at medvirke til adgang til skoven ved stier 
og broer. Området indgår i en af Hærvejsruterne i 
Nordjylland.  

Persondataforordningen

DN	Vesthimmerland	har	på	hjemmesiden	og	ved	anden	
kommunikation rettet ind i forhold til persondataloven.

Fotokonkurrence

På hjemmesiden opfordres medlemmerne til at delta-
ge i en fotokonkurrence. Præmien er æren og fotoet i 
en måned bliver forsidebille-det på hjemmesiden.

DN Samrådet Nordjylland

Afdelingen deltager i samrådsmøder for de nordjyske 
DN-afdelinger og Danmarks Natur-fredningsforenings 
repræsentantskabsmøder.

Medlemstal

Medlemstallet	i	DN	Vesthimmerland	er	613	mod	640	
medlemmer	i	2017.			På	landsplan	er	det	ca.	129.000	
medlemmer.

Afslutning
Tak	til	bestyrelsen,	suppleanter	og	ad	hoc	medlemmer	
og tak til de medlemmer, der på forskellig vis har været 
behjælpelig med information og andre opgaver

p.b.v.
Svend Dahl 

November 2018

Danmarks Naturfredningsforenings nye præsident, 
Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfond har købt yderligere 13 hektar 
unik natur omkring Højris Mølle, der ligger i den fredede 
Sønderup Ådal.
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BILAG 1 - Sagsbehandling.              
Cirka 375 sager i 2018.

Svend
Hans

Karen
Lise

Jakob

Finn/Sten
Alle

Andel
Naturtyper X X 6%
Bygge- & beskyttelseslinjer X 13%
Fredning / dispensationer X X 4%
Andet I Naturbeskyttelseslov X 1%
Vandløbsloven X 8%
Skovloven X 2%
Museumslov / kulturarvssager X 2%
Lokal- og kommuneplantillæg X 8%
Landzonetilladelser X 12%
VVM og miljøvurdering X X 3%
Miljøbeskyttelsesloven X X 19%
Husdyrbrugssager X X 8%
Vandforsyningsloven X 11%
Diverse X 5%

~ 100 %


