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Danmarks Naturfredningsforening, afdelingen i 

Vesthimmerland Kommune, har holdt

Årsmøde torsdag den 8. nov. 2019 kl. 19.00

på Kimbrerkroen, Markedsvej 8, 9600 Aars.

Årsmødet indledtes med en kort velkomst ved 

formand Svend Skriver Dahl, der efter en sang 

overlod ordet til aftenens oplægsholder,

biolog og formidlingschef ved Lille Vildmosecen-

tret Jakob Konnerup.

Hans oplæg havde titlen ”Hvorfor er mårhunden 

forkert og ulven rigtig?” og handlede dels om 

invasive arter bredt, dels om de invasive arter i 

Lille Vildmose.

Jakob Konnerup indledte med at forklare forskel-

len på ”hjemmehørende”, ”introducerede” og 

”invasive arter”, hvoraf det fremgik, at invasive 

arter dels skal være bragt til Danmark gennem 

menneskelig aktivitet, dels skal vurderes som 

skadelige for dansk flora og/eller fauna.

Som eksempel brugte han bl.a. guldsjakalen, 

der er et stort set altædende rovdyr ligesom 

mårhunden. Guldsjakalen, der er på størrelse med 

en ræv, antages at være indvandret ”naturligt”, 

mens mårhunden, der lever naturligt i Østasien 

anses for ”introduceret” af mennesker og beteg-

nes derfor som invasiv og uønsket.

I slutningen af sit foredrag tog Jakob Konnerup 

hul på ulveproblematikken og kunne bl.a. for-

tælle, at ud af 104 anmeldte angreb på husdyr i 

2018 tegnede ulven sig for de 28 angreb, mens 

guldsjakalen stod bag 11 angreb og hunde 10. I 

resten af de anmeldte tilfælde var dyrene enten 

selvdøde eller døde af andre årsager.

Den livlige efterfølgende debat viste med vel-

kendt tydelighed, hvor stor forskellighed, der 

er i holdningen til ulven som fast element i den 

danske natur.

Jakob Konnerups foredrag blev overværet af 62 

deltagere.

Efter en pause, hvor afdelingen var vært ved en 

kop kaffe med brød, indledte Svend Dahl den for-

melle del af årsmødet med at foreslå Bo  Jacob-

sen som dirigent. Han blev valgt.

Bo  Jacobsen konstaterede, at mødet var lovligt 

indvarslet og gav ordet videre til Svend Dahl, som 

aflagde bestyrelsens mundtlige beretning.

Bestyrelsens beretning
I beretningen omtalte Svend Dahl bl.a., at afdelin-

gen havde holdt ni arrangementer og modtaget 

ca. 400 sager til gennemsyn. 

Blandt de sager, der havde påkaldt sig afdelin-

gens særlige opmærksomhed i 2019, nævnte 

Svend Dahl bl.a. Limfjordsrådets planer om en 

storstilet retablering af strandengene langs 

Limfjorden vest for Aggersund og spørgsmålet 

om ”rewilding” af Livø, hvor såvel DN’s samråd i 
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Region Nordjylland som bestyrelsen i DN Vesthim-

merland er splittet 50/50.

På energiområdet har afdelingen afgivet be-

mærkninger til planerne om en ny solcellepark 

ved Navnsø og høringssvar til de udvidede planer 

om fire 150-meter vindmøller ved Malle.

Svend Dahl nævnte også bestyrelsens arbejde 

med råstoffer og ønsket om en DN råstofpolitik. 

Spørgsmålet kommer til debat på det kommende 

repræsentantskabsmøde.

Formanden fremhævede afdelingens betydelige 

bidrag til en ny Plan- og bæredygtighedsstrategi 

for Vesthimmerlands Kommune og kommentere-

de de genstartede forsøg på at få bedre publi-

kumsfaciliteter ved Danmarks Naturfonds store 

areal omkring Højris Mølle.

Debatten
Under den efterfølgende debat spurgte Inger 

Andersen, om det ikke vil være muligt at skaffe 

fondsmidler til istandsættelse af vandmøllen.

Svend Dahl mente, at det ville blive vanskeligt, 

fordi der i nærheden allerede ligger flere restau-

rerede vandmøller, bl.a. Halkær Mølle.

Kristian Andersen spurgte, om der er en tidsbe-

grænsning på tilladelser til solcelleparker. Svend 

Dahl henviste til, at det er tilfældet, når der er ta-

le om vindmøller og mente, at reglerne formentlig 

er de samme, når det gælder solcelleparker.

Charlotte Weirsøe spurgte, om man er opmærk-

somme på de kæmpestore betonfundamenter, 

når man fjerner udtjente vindmøller. Svend Dahl 

oplyste, at det kun kræves, at fundamenterne 

dækkes med jord, ikke at de fjernes.

Berit Borglykke spurgte, om man er opmærk-

somme på de kemiske stoffer, der er i vindmøller. 

Bent Frost fra bestyrelsen oplyste, at proble-

merne med kemi primært opstår under støbnin-

gen og overfladebehandlingen af vingerne, mens 

en deltager i salen supplerede med, at møllerne 

afgiver mikroplast under driften.

Herefter afsluttede dirigenten debatten og gik 

over til valg af bestyrelse, idet han konstaterede, 

at formand Svend Dahl og bestyrelsesmedlem 

Sten Søndergaard var på valg. 

Valg til bestyrelsen
Svend Dahl ønskede ikke genvalg, mens Sten 

Søndergaard gerne ville fortsætte i bestyrelsen.

På opfordring fra dirigenten meddelte Charlotte 

Weirsøe, at hun gerne opstillede til bestyrelsen. 

Hun præsenterede kort sig selv som nytilflyttet 

til kommunen, men mangeårigt medlem af DN og 

meget naturinteresseret, ligesom hun troede, at 

hun med sin videnskabelige træning som læge 

kan bidrage positivt til afdelingens arbejde.

Da der ikke var flere kandidater til bestyrelsesval-

get, blev Charlotte Weirsøe og Sten Søndergaard 

valgt uden afstemning.

Svend Dahl kunne oplyse, at suppleanterne Ellen 

Poulsen, Margrethe Carstensen og Karen Stef-

fensen alle genopstillede. På opfordring meddelte 

Kaj Søndergaard, at han også gerne stillede sig til 

rådighed som suppleant. 

Afdelingen har traditionelt fire suppleanter til 

bestyrelsen, og da der ikke var flere kandidater, 

valgtes alle fire som suppleanter i nedenstående 

rækkefølge:

1. suppleant: Kaj Søndergaard

2. suppleant: Ellen Poulsen

3. suppleant: Margrethe Carstensen

4. suppleant: Karen Steffensen.

Eventuelt
Under punktet eventuelt holdt næstformand i 

bestyrelsen Hans Borglykke en smuk tale, hvor 

han på hele bestyrelsens vegne takkede Svend 

Dahl for 25 års aktiv indsats i Danmarks Natur-

fredningsforening, heraf de seneste 8 år som 

som formand for DN Vesthimmerland.

Talen afsluttedes med stående klapsalver fra del-

tagerne som hyldest til den afgående formand, 

hvorefter dirigent Bo Jacobsen kunne erklære 

årsmødet for afsluttet.

37 personer deltog i sidste del af årsmødet, dog 

forlod to deltagere salen inden valget til bestyrel-

sen.


