
Danmarks Naturfredningsforening, Vesthimmerland
Formand Svend Skriver Dahl, Vestervang Alle 95, 9670 Løgstør. Telefon: 4051 5213, mail: svendsdahl@gmail.com

Danmarks Naturfredningsforenings vedtægter 

kræver en skriftlig bestyrelsesberetning, der sup-

pleres med en mundtlig fremlæggelse ved årsmø-

det med mulighed for debat. Der er ikke formelle 

krav til udformningen. 

Afdelingsbestyrelsens sammensætning: Svend 

Dahl (formand), Hans Borglykke (næstformand), 

Lise Norre (sekretær), Bent Frost, Sten Sønder-

gaard og Jakob Kortegaard. Suppleanter: Ellen 

Poulsen, Karen Steffensen, Margrethe Carsten-

sen og Finn Norre

Desuden har også Bo Jacobsen deltaget i ad hoc 

opgaver. 

Denne beretning vil kort omtale bestyrelsens 

arbejde i 2019 og vil blive suppleret med en 

mundtlig beretning.  

Arrangementer
Der er afholdt flg. arrangementer, hvor alle har 

været velkomne, enkelte arrangementer med 

tilmelding.

•	 Affaldsindsamling i Ranum. Lokalforeningens 

bidrag til det landsdækkende projekt.

•	 Skovens dag i samarbejde med Uhrehøjgrup-

pen. 

•	 Kystvandring i samarbejde med Hjerteforenin-

gen. 

•	 Rydning af stier i Højris sammen med DN 

 Rebild. Fokus på Danmarks Naturfonds ejen-

dom på begge sider af kommunegrænsen, 

Sønderup Å.

•	 Naturens Dag sammen med Naturkaravanen. 

Bygning af bi-hoteller. 

•	 Besøg på økologisk landbrug med hyldebær 

som afgrøde.

•	 Fredningsarrangement ved Navnsø.

•	 Nattergaletur

•	 Svampetur. 

På hjemmesiden HER og i nyhedsbrevene er nogle 

af arrangementer omtalt.

Sagsbehandling
DN Vesthimmerland har i 2019 modtaget ca. 

400 sagsdokumenter til orientering og behand-

ling.  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 naturligvis afhængig 

af de kompetencer og interes ser, der findes i 

bestyrelsen.

Det bør bemærkes, at et høringsvar er udtryk 

for interesse for en sag og indeholder ændrings-

forslag og kommentarer i relation til Danmarks 

Naturfredningsforenings interesser. 

Danmarks Naturfredningsforening er tilbage-

holdende med at bruge sin klageadgang.  Det 

er sikkert medvirkende til, at 80 % af de sager, 

Danmarks Naturfredningsforening indbringer for 

nævnene, helt eller delvist falder ud til forenin-

gens fordel. 

Nogle høringssvar kan findes HER eller er refere-

ret i nyhedsbrevene.

En sagsoversigt med angivelse af sagsområde 

og sagsansvarligt bestyrelsesmedlem fremgår af 

skemaet på sidste side. 

Ankenævn
DN Vesthimmerland har flg. sager i klagesyste-

met.

•	 Skelbækken Rebild / Vesthimmerland 2016 

•	 Svenstrupvej, Grenkeepergård 2016

•	 Troelstrup og Oustrup Råstofindvinding 2018

•	 Slagger Gedsted 2019

•	 Erstatningsdiger Gedsted 2019

Fredning 
DN Vesthimmerland har møderet og ret til at 

udtale sig ved fredningsnævnsmøder.

I 2019 har der kun været få sager af meget 

lille omfang. At sagerne forekommer små kan 

tolkes således, at dispensationer til en fredning 
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behandles grundigt. Alle afgørelser kan findes i 

fredningskendelserne HER  

Fredningsevent
Dansk Folkeparti fremsatte i begyndelsen af året 

forslag om ændringer i Naturbeskyttelsesloven, 

således at Danmarks Naturfredningsforening ville 

miste sin ret til at rejse fredningssager. Danmarks 

Naturfredningsforening kan som den eneste for-

ening alene forelægge et forslag for et frednings-

nævn. Der var desuden andre ændringsforslag, der 

sidestillede andre organisationer med Danmarks 

Naturfredningsforening i en ny lov, og alle nye 

fredningsforslag skulle altid være i samarbejde 

med staten eller en kommune. Forslaget ville æn-

dre radikalt på foreningens aktionsmuligheder.

Der var ikke blandt andre foreninger interesse for 

en selvstændig rejsningsret, og forslaget blev af 

Danmarks Naturfredningsforening opfattet som 

et angreb på foreningens virke.

Det bør her nævnes, at Danmarks Natur fred-

nings forening hver år bruger 3 mill. kr. på  på nye 

og gældende fredningssager. 

Danmarks Naturfredningsforening opfordrede til 

lands dækkende protestmøder. I planlægnings-

fasen blev det politiske indgreb aflyst. Alligevel 

var der afdelinger, der gennemførte møderne, der 

nu blev en manifestering af foreningens indsats i 

fredningssager.

I Vesthimmerland blev det et velbesøgt møde ved 

Navnsø med ca. 120 deltagere og MF Marianne Jel-

ved (R) som taler og en guidet tur rundt om søen . 

Limfjorden
Fiskeristyrelsen gav i 2017/2018 tilladelse til an-

læg af to kunstige muslingebanker i Livø Bredning 

nær nordspidsen af Mors. I oktober 2018 er et 

projekt om yderligere 5 kunstige muslingebanker 

i høring. Der er sammen med DN Morsø og Sekre-

tariatet fremsendt høringssvar. Se HER

Stenrev ved Livø

For få år siden blev der etableret et stenrev ved 

Livø. Limfjordsrådet har nedsat en følgegruppe, 

hvor lokale interessenter er repræsenteret, 

heriblandt Danmarks Naturfredningsforening. 

Resultaterne af revets indflydelse på vandkva-

liteten er endnu ikke tilgængelige. Derimod er 

der en virkning på bestanden af fisk og skaldyr, 

og fiskeriinteresserne har krævet fredninger og 

restriktioner i området.

Strandenge ved Thorupsletten

Limfjordsrådet og Vesthimmerlands Kommune 

arbejder med en retablering af strandengene ved 

Thorup sletten med etablering af såvel stenrev 

og muslingebanker. Et projekt, der har nogle mod-

sætningsfyldte perspektiver.

Livø
Rewilding af Livø. I april 2019 blev der af rege-

ringen stillet forslag om, at nogle statsejede 

landbrug skulle udlægges til urørt natur, bl.a. det 

økologiske landbrug på Livø.

Der var i Danmarks Naturfredningsforening stor 

uenighed om, hvordan man skulle reagere på det 

hvad angår Livø. I forslaget var der ingen planer 

for, hvordan øen i øvrigt skulle fungere.

Det skal bemærkes, at Naturstyrelsens projekt 

”Naturens Stillekupe” på øen er langt fremskre-

det, og der er investeret store midler i infrastruk-

tur på øen. 

Planerne er så vidt vides sat i bero, men debatten 

fortsætter.

Råstoffer
Myndighedsbehandlingen af sager vedr. indvin-

ding af råstoffer ligger hos Region Nordjylland og 

planlægning og afgørelser er noget, der strækker 

sig over årtier. DN Vesthimmerland har ikke haft 

den samme tidshorisont og kommer for sent ind i 

sagerne.

Den anke, der i 2018 blev indgivet om efterbe-

handling ved Oustrup, Blærevej, Aars, kunne kun 

fremsendes pga. forsømmelighed i forbindelse 

med virksomhedens retablering af gravefeltet.
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Gravetilladelser i Bjørumslet

Der er i det forløbne år sendt høringssvar i for bin-

delse med gravetilladelser i Bjørumslet, Vind  -

blæs, hvor DN Vesthimmerland forgæves har 

argumenteret for, at den planlagte retablering til 

landbrugsjord blev ændret til natur. De omgivende 

landbrug er i stor stil modstandere af en så  dan 

ændring, der kan få betydning for evt. udvidelser 

pga. afstandskrav mellem husdyrbrug og natur.

Retablering til natur eller skånsomt landbrug

Efter en høring om råstofudvinding i Troelstrup, 

Blære, har Region Nordjylland ændret kravene til 

efterbehandlingen til natur eller jordbrug uden 

brug af pesticider og gødning – af hensyn til 

grundvandet.(Aars Vand og Vesthimmerlands 

Kommune har afgivet høringssvar.)

Vi skal altså være meget tidligere ude. DN Vest-

himmerland har sammen med de øvrige afdelin-

ger i Region Nordjylland i høringen om Råstof-

plan 2020 fremført ønsker om større hensyn til 

naturen.

Manglende råstofpolitik

DN Vesthimmerland har skriftlig og mundtlig hen-

vendt sig til Danmarks Naturfredningsforenings 

præsident om en manglende råstofpolitik. På et 

kommende repræsentantskabsmøde er proble-

matikken på dagsordenen.

 
Skovpolitik
Sidste år reviderede Naturstyrelsen  sin skov-

politik for de arealer, den forvalter i bl.a. Vest-

himmerland. Ud over plejeplaner omfattede det 

også adgangsforhold. I år har Vesthimmerlands 

Kommune så iværksat et arbejde med at udfylde 

en slumrende skovpolitik til egentlige handlinger. 

Der har været afholdt borgermøde for alle inter-

esserede. Kommunen har fokus på ny certifice-

ring af skovene. Mål: 20 % urørt skov.

De kommunale skove er fredsskove. Der mang-

ler overblik over alle skove med fuld offentlig 

adgang.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker mere 

fokus på skovrejsning og sikring af grundvands-

forekomster.

DN Vesthimmerland har efterfølgende påtaget 

sig en rolle som brugergruppe, hvor der ikke har 

meldt sig lokale brugere.

Diger
Vesthimmerlands Kommune er som led i et fri-

kommuneforsøg langt fremme i en kortlægning 

af beskyttede diger.  En kortlægning, der sker 

sognevis. Kommunens ressourcer er begræn-

sede. Det er indtil videre nogle sydlige sogne, der 

er behandlet. Digerne har historisk kulturel værdi 

og er vigtige økologiske korridorer. 

En del tidligere registrerede diger er konstateret 

fjernet og skal retableres. Det er muligt at lave er-

statningsdiger med skyldige hensyn til jordbrugs-

interesser. DN og Slots- og Kulturstyrelsen har 

påklaget 4 ud af ca. 20 afgørelser. De sager har 

primært været om diger, der skulle lægges, hvor 

der ikke før har været dige, men passede godt ind 

i en markplan. 2 sager er omgjort af klagenæv-

net, mens 2 afventer en afgørelse. Se HER

DN Vesthimmerland har haft møde med sagsbe-

handleren i kommunen sammen med Danmarks 

Naturfredningsforenings sekretariat for at 

afstemme synspunkter. Ingen er interesseret i, at 

for mange sager skal afgøres i et klagenævn. 

Biogas Holmevej
Der er afgivet høringssvar til Miljøkonsekvens-

vurderingen, kommuneplantillæg og lokalplan 

for anlægget. DNs ønske om en bedre sikring af 

anlægget ved evt. lækage blev imødekommet. Se 

omtale og høringsbreve HER

DN påpegede også en problematik om tilstræk-

kelig lagerplads til afgasset gylle på anlægget og 

hos leverandørerne.

Solceller
Der er et solcelleanlæg under forberedelse ved 

Navnsø. Der er fremsendt bemærkninger i forbin-
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delse med fordebatten. Der er gjort opmærksom 

på Natura 2000-beskyttet natur indenfor pro-

jekt  arealet, der er på ca. 46 ha. ligesom en stor 

del af arealet er udpeget som særligt værdifuldt 

landskab i Kommuneplanen.

Desuden er der henvist til de nødvendige hensyn 

til det fredede område ved Navnsø, der har skel 

til solcelleparken. Sætter kommunen projektet 

i gang, kræver det et kommuneplantillæg og en 

lokalplan.

Vindmøller
Kommuneplan 2017 har udlagt de arealer, man 

anser for at være de sidste, der er plads til af nye 

vindmølleparker. De bestående kan om ønsket 

genopføres på sigt. Det drejer sig om Malle og 

Bjørnstrup. 

Fordebatten om Malle-projektet er netop afslut-

tet og afventer en politisk afgørelse af, om en 

egentlig planlægning skal finde sted. 

DN Vesthimmerland har henholdt sig til Danmarks 

Naturfredningsforenings generelle energipolitik 

om hensyn til grøn energi. Det er dog bekym-

rende, at Kommuneplanen nu udfordres ved at 

der opkøbes og nedlægges ejendomme, således 

at der er et større areal, der kan imødekomme af-

standskrav m.m. De hensyn, der er taget i KP17, 

bliver nu udfordret.

Det er tilfældet i Malle.

I Bjørnstrup, hvor der arbejdes med et lignende 

projekt, er der tale om en helt anden placering, 

end den Kommuneplanen angiver.

Landbrug
Der har ikke været større sager om landbrug. 

Husdyrloven er ændret, således at det er meget 

få forhold,  som DN Vesthimmerland skal forholde 

sig til.  

Gylletanke i det åbne land er et område, vi skal 

være opmærksom på. Biogasanlæggenes behov 

for lager kapacitet til afgasset gylle opfyldes ikke 

fuldt ud hos leverandørerne.

Der er afgivet høringssvar på en gyllebeholder i 

Ullerup med ønske om en bedre sikring af omgi-

velserne og bl.a. med rørlægning af nærliggende 

grøfter. Se HER

Der er efterfølgende ændret på tilladelsen med 

en større beskyttelse af vandløb.

Slaggedeponier

Der etableres stadig større befæstede arealer til 

oplag af ensilage. Til at befæste disse anvendes 

der ofte store mængde slagge fra forbrændings-

anlæggene.

Den nyttiggørelse af restprodukter kræver dog 

en meget grundig afvejning af indhold, anven-

delse og lokalitet. Det er reelt en opbygning af en 

forurenet grund med vilkår om kontrol, der ikke 

er mulig at gennemføre. DN Vesthimmerland har 

anket et anlæg nær Gedsted. Se HER

Vandløb
Vesthimmerlands Kommune er i gang med at 

udforme nye vandløbsregulativer efter en klassi-

ficering af de fleste vandløb.

De nye regulativer har været i  offentlig høring 

Der er afgivet høringssvar til ca. 25 vandløbsregu-

lativer og der er flere på vej. DN Vesthimmerland 

har desuden været til et dialogmøde med sags-

behandlerne i Vesthimmerlands Kommune, hvor 

enkelte formuleringer blev afklaret.

Desuden var der drøftelser om invasive arter, 

rørlægninger, metoder for grødeskæring og klas-

sificering af enkelte vandløb.

Landbrugets og Å-laugenes bemærkninger var 

ikke indkommet.

Bliver de endelige regulativer som de forslag, der 

er fremlagt, kan DN Vesthimmerland vist være 

tilfreds.

Højris Mølle
Danmarks Naturfond, der ejer Højris Mølle, har i 

årets løb fokuseret mere på Højris Mølle og arbej-

der med et projekt om restaurering / for nyelse af 

de nedslidte broer, sikring af stierne og fornyelse 

af informationstavler.  Et forløb af en hærvejs-
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strækning er også i spil. Et vigtigt element er 

sikring af de lysåbne overdrev ved afgræs ning.

DN Vesthimmerland og DN Rebild deltager i en 

arbejds gruppe sammen med de to kommuner og 

nabolodsejere. 

Vesthimmerlands Kommune
Hovedparten af de sager, der kommer til forenin-

gen, kommer fra kommunens tekniske forvaltning 

og planafdeling. De allerfleste tages til efterret-

ning, enkelte behandles i en dialog med kommu-

nen, skriftligt eller mundtligt. 

Klimakommune

Vesthimmerlands Kommune er klimakommune 

efter en aftale med Danmarks Naturfrednings-

forening fra 2008 til 2025, og man kan HER få et 

indtryk af udviklingen i udledningen af CO2.

Der er indgået en aftale om en reduktion på 2 % 

pr år. Et mål, der de seneste år er opfyldt med 2,5 

% pr år.

Dagens klimadebat og -mål er væsentlig større, 

men Danmarks Naturfredningsforening og kom -

munen var altså med for mere end 10 år siden.

Plan og bæredygtighedsstrategi

Vesthimmerlands Kommunes forslag til ”Plan- og 

bæredygtighedsstrategi 2018” er kommenteret i 

et omfattende høringssvar.

DN foreslog at tilføje et ekstra fokusområde 

”Vores natur og miljø” til strategien, der havde de 

tre ”Vores liv”, ”Vores vækst” og ”Vores børn og 

unge.” Se HER

DNs bemærkninger har i den endelige udform-

ning af Plan- og bæredygtighedsstrategien givet 

synlige ændringer, der bl. a. kan findes på siderne 

26-28.

Danmarks Naturfredningsforening
Afdelingsbestyrelsen har afholdt 9 ordinære 

møder. 

I forbindelse med bestyrelsesmøderne har der 

været korte besøg på aktuelle lokaliteter.

•	 Besøg på Malle høje og kirke forud for projek-

tet om møllerne var endelig fremsat. 

•	 Sønderup Å ved Skivum Østerkrat. Dels med 

besøg ved et bæverbo, dels besigtigelse af 

nogle mindre fredningsnævnssager.

•	 Kommunens teknikere har demonstreret 

vandløbsvedligeholdelse ved besøg ved Od-

derbæk, St. Binderup.

•	 Orientering på Limfjordsmuseet om restaure-

ringsprojektet for Frederik d. VII’s kanal, der 

bl.a. berører Natura 2000-området Løgstør 

Bredning m.m.

DN Vesthimmerland har på hjemmesiden og ved 

anden kommunikation rettet ind i forhold til per-

sondataloven.

Afdelingen deltager i samrådsmøder for de nord -

jyske DN afdelinger og Danmarks Naturfrednings-

forenings repræsentantskabsmøder.

Medlemstallet i DN Vesthimmerland er 583 mod 

613medlemmer i 2018. På landsplan er der ca. 

130.000 medlemmer i  Danmarks Naturfrednings-

forening.

Afslutning
Tak til bestyrelsen, suppleanter og ad hoc med-

lemmer og tak til de medlemmer, der på forskellig 

vis har været behjælpelig med information og 

andre opgaver.

p.b.v. 

Svend Dahl 

November 2019
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Afdelingsbestyrelsen: 

Bestyrelsesmedlemmer:

Svend Dahl (formand) - (SD) 

Hans Borglykke (næstformand) - (HB) 

Lise Norre (sekretær) - (LN)

Bent Frost - (BF)

Sten Søndergaard (SS)

Jakob Kortegaard (JK)

Suppleanter: 

Ellen Poulsen

Karen Steffensen

Margrethe Carstensen 

Finn Norre

% af ca. 400 sager (2019) Ansvarlige % i 2019 % i 2018

Naturtyper SD, JK 3 7

Bygge- og beskyttelseslinjer LN 7 7

Fredning / dispensationer SD, HB 3 4

Andet i Naturbeskyttelsesloven Alle 1 1

Vandløbsloven SS, BF 12 7

Skovloven HB 2 1

Museumsloven / kulturarvssager Alle 6 1

Lokal- og kommuneplantillæg Alle 5 15

Landzonetilladelser HB, LN 7 12

VVM og miljøvurdering LN, SD 5 1

Miljøbeskyttelsesloven SS, SD 25 15

Husdyrbrugssager JK, SD 13 17

Vandforsyningsloven SS 7 7

Diverse Alle 7 3

Karen Steffensen repræsenterer DN i Brugergruppen Vilsted Sø

Hans Borglykke repræsenterer DN i Hjortegruppen Himmerland

Svend Dahl repræsenterer DN i Grønt Råd og Fredningsnævnet

SKEMA 1:

SAGSBEHANDLING
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