
Bestyrelsens for halvåret april til 
november 2021 beretning for DN-

Vesthimmerland.  

 

Danmarks Naturfredningsforenings vedtægter kræver en skriftlig bestyrelsens beretning, der 
suppleres med en mundtlig fremlæggelse ved årsmødet med mulighed for debat. Der er ikke 
formelle krav til udformningen.  

Afdelingsbestyrelsen: Formand: Jakob Kortegaard Becher, Næstformand: Charlotte Weirsøe 
Bestyrelsen i øvrigt: Lise Norre, Bent Frost, Kaj søndergaard, Steffen Vermelin. Suppleanter: 1. 
suppleant: Ellen Poulsen, 2. Margrethe Carstensen,  Laust Knudsen, Hanne Tindal, Anders 
Vester,  Karen Steffensen, Hans Borglykke,  Desuden har Bo Jacobsen deltaget i ad hoc opgaver. 

Bestyrelsesmedlem Jakob Kortegaard og Bent Frost er på valg. 

Afdelingen har 583 medlemmer aktuelt, 467 modtager afdelingens lokale nyhedsbrev og vi har ca. 
200 følger på Facebook og nogle opslag når ud til mere end 500 personer. 

Den skriftlige beretning er en omtale af bestyrelsens arbejde fra april 2021 og vil blive suppleret 
med en mundtlig beretning. Afdelingsbestyrelsen har afholdt 16 møder siden april 2021 i 
bestyrelsen og arbejdsgrupperne. 

Halvåret i bestyrelsen 
6 bestyrelsesmedlemmer og nu 8 suppleanter. 

25. maj trak Sten Søndergård sig fra bestyrelsen og vi mistede dermed et helt igennem engageret 
og meget aktivt medlem af bestyrelsen. Stens store arbejdsindsats, indsigt og ildhu var nu væk og 
efterlod et hul i vores opbygning af organisationsstrukturen som vi siden har arbejdet med at 
erstatte. 

DN-Vesthimmerland skylder Sten en kæmpe tak for det arbejde han har ydet gennem årene.    

I efteråret meddelte Hans Borglykke at han ikke genopstiller som suppleant til bestyrelsen da han 
flytter til en anden kommune. En kæmpe tak til Hans også for det mangeårige store arbejde han 
har lagt i DN- Vesthimmerland 

I oktober indtrådte Lise Norre på den vakante plads i bestyrelsen. Tak for det og velkommen igen. 

Vi har arbejdede med at for den nye struktur med 4 arbejdsgrupper plus bestyrelses til at fungere 
og det er vi ved at være godt igang med. (Sagsgruppen, Organisationsgruppen, 
Arrangementsgruppen og Naturgruppen). 



Sagsbehandling: 
Har ligget stille siden Sten fratrådte Danmarks Naturfredningsforening og dermed sin 
bestyrelsesplads i sagsgruppen.  

Vi har i DN-Vesthimmerland bedt om, og fået tildelt hjælp fra DN-sekretariatet, hvor en 
studentermedhjælper nu sidder og scanner sagerne sideløbende med os. Sagsgruppen undergår 
for tiden en udvikling, der i det kommende år, resulterer i en styrkelse af de personlige ressourcer i 
gruppen. Tidligere formand for DN Vesthimmerland Svend Dahl tilknyttes sagsgruppen som en 
slags mentor, Kaj og Lise tiltræder Charlotte og Steffen i sagsgruppen. Vi glæder os til at se 
resultaterne.  

Året der gik eller mere præcist halvåret ( Fra april 2021 – december 2021) 

Arrangementsgruppens aktiviteter i 2021 
Afviklede arrangementer i årets løb: 
18. april: Affaldsindsamling i Ranum i samarbejde med Borgerforeningen 
26.maj: Nattergaletur ved Skatskov og Lerkenfeld Å 
6. juni:  Kystvandring i samarbejde med Hjerteforeningen ved Ertebølle Klint og køkkenmødding – 
gentages ikke til næste år 
22. august: ”Hop i havet” : Usikker på om det gentages. Afhænger af hovedforeningens holdning. 
5. september: ”Vildere Have” i Ranum hos Karen 
19. september: Svampetur i Uhrehøj Plantage 
  
Sommermøde med oplæg/foredrag om flagermus 
Introduktion til de fire detektorer vi har fået igennem ansøgning om ISOBRO-midler. Og vi har i 
sommerperioden søgt forskellige steder i vesthimmerland og har fundet nogle flagermus steder og 
vil søge videre næste sommer. 

  

Sagsbehandling 
Sagsbehandling DN Vesthimmerland har siden sidste årsmøde modtaget ca. 730 sager 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 bestyrelsen fokuserer på, 
er naturligvis afhængig af de kompetencer og interesser, der aktuelt findes i bestyrelsen. 
Bestyrelsen foretrækker dialog frem for konfrontation i de sager, hvor vi ikke er enige med 
kommunen eller andre myndigheder i en afgørelse. Derfor sker det jævnligt, at bestyrelsen stiller 
uddybende spørgsmål til en afgørelse, der forekommer tvivlsom - i stedet for uden videre at gribe 
til klagevåbenet. Ind imellem har det resulteret i, at kommunen har ændret en afgørelse eller stillet 
supplerende krav for at beskytte natur og miljø. Det er samme tankegang, der ligger bag, når 
bestyrelsen afgiver høringssvar i de sager, hvor det er muligt. Et høringssvar er udtryk for 
bestyrelsens interesse for en sag og indeholder ofte ændringsforslag eller kommentarer i relation til 
afdelingens og Danmarks Naturfredningsforenings interesser. Det giver kommunen eller andre 
myndigheder mulighed for at justere en afgørelse eller en dispensation, inden den bliver officiel og 
kun kan ændres gennem en tung klagesag. Høringssvar findes på http://dn.dk/vesthimmerland 



under ”Vi arbejder med” og en del er refereret i nyhedsbrevene. Bestyrelsen og DN’s sekretariat er 
tilbageholdende med at anvende foreningens klageadgang og klager kun, når der er åbenlyse fejl 
eller mangler i en kommunal afgørelse inden for foreningens område. Det er medvirkende til, at 
omkring 80 % af de sager, DN på landsplan indbringer for klagenævnene, falder helt eller delvist 
ud til foreningens fordel. Alle sager findes i DNs journalsystem Podio. 

  

Klagesager 
Bade-bådebro i Sjørup Sø 

Afdelingen har i perioden klaget over en landzonetilladelse og dispensation fra 
Naturbeskyttelsesloven til en massiv bade-bådebro i Sjørup Sø. Ejeren har ladet § 3-beskyttet 
rørskov og mosevegetation neden for sit sommerhus rydde og desuden placeret bade-bådebroen 
på en anden grundejers jord, hvilket vil gøre det vanskeligt at påtale overtrædelser af vilkårene. Vi 
har vundet sagen ved Miljø- og Fødevareklagenævnet 

  

Høringer 
En væsentlig del af arbejdet i en DN-afdeling er at kommentere de sager, hvor Danmarks 
Naturfredningsforening har høringsret. Det gælder bl.a. i natur- og miljøsager og kommunal 
planlægning. Vi har i den forgangne periode givet høringssvar til den reviderede kommuneplan. 
Det havde været ønskeligt hvis bestyrelsen havde afgivet flere høringssvar i perioden. Det har der 
desværre ikke været ressourcer til.   

  

Henvendelser til kommunen 
Bestyrelsen i DN Vesthimmerland vil gerne samarbejde med Vesthimmerlands Kommune frem for 
at klage over store og små afgørelser, der efter DNs opfattelse kunne være mere naturvenlige. 

  

Møder med kommunen 
DN Vesthimmerland har i perioden siden sidste årsmøde deltaget i flere møder med 
Vesthimmerlands Kommune. 

Grønt Råd Kontakten mellem DN og kommunen sker blandt andet i Grønt Råd, hvor også en 
række andre organisationer er repræsenterede - lige fra Bæredygtigt Landbrug over sports- og 
fritidsfiskerne til Dansk Ornitologisk Forening. Kommunens grønne råd er oprindeligt tænkt som 



rådgivende organer for politikerne i de enkelte byråd. I Vesthimmerlands Kommune har Grønt Råd 
i stedet i høj grad karakter af et sted, hvor kommunen orienterer foreningerne. DN vil aktivt 
fremover arbejde for, at Grønt Råd i Vesthimmerland får den tiltænkte rådgivende rolle. Der har 
ikke været afholdt møder i Grønt Råd siden sidste årsmøde. 

  

Vindmøllerne på Thorupsletten 
Af store sager var der i denne periode stort fokus på vindmøllerne ved Thorup-sletten da møllerne 
efter at Miljø- planplanklagenævnet havde tilbagevist tilladelserne fra Vesthimmerlands kommune 
og Jammerbugt kommune pga mangelfulde undersøgelser til grund for VVM-vurderingen. Møllerne 
stod nu og kørte uden gældende tilladelser.  DN-Vesthimmerland og DN-Jammerbugt forsøgte at 
få de to kommuner til at standse møllerne indtil fyldestgørende undersøgelser for VVM- 
vurderingen og tilladelserne var på plads. 

Det lykkedes ikke. 

Møllerne kører nu på en dispensation fra kommunerne indtil nye undersøgelser er færdiggjort og 
en lovliggørende tilladelse er på plads. 

  

Muslinger i Limfjorden  
I den samme periode var vi blevet opmærksom på der var indgivet 40 ansøgninger om nye 
muslinge farme og anlæg i Limfjorden der dækkede over 1000 ha af fjorden. Ansøgningerne skulle 
behandles efter en bekendtgørelse der i august 2020 blev skrinlagt af Fødevareministeriet, hvilket 
er helt uacceptabelt. DN-Vesthimmerland er med i en lokal gruppe af lokalafdelinger rundt om 
Limfjorden og sammen med samråd Nordjylland er det lykkedes at få indstillet sagsbehandlingen 
af ansøgningerne til en ny og forhåbentlig mere naturvenlig bekendtgørelse foreligger. Der nåede 
dog desværre at blive givet 5 tilladelser til anlæg inden stoppet i sag behandlingerne. 

  

Vindmøllerne 
Vi har opfordret VHK til, at udpege de områder i kommunen hvor der kan opsættes vindmøller i 
kommuneplanen og så holde sig til det. 

  

Solcellerne 



Vi har opfordret VHK til, at udpege de områder i kommunen hvor der kan opsættes solceller i 
kommuneplanen og så holde sig til det.  

Vi følger udviklingen med solceller i kommunen.      

Der er ifølge TV2 forespørgsler inde på over 500 ha solcelleparker i VHK. Vi har i høringssvar til 
den reviderede kommuneplan foreslået at egnede områder til disse solcelleparker indtegnes i 
kommuneplanen. Vi må forvente at der kommer mange flere solcelleparker i de kommende år og 
derfor vil det være en god ide hvis placeringen af disse foregik uden at være på bekostning af 
naturen i Vesthimmerland. På den måde er det muligt for borgere i Vesthimmerland at orientere sig 
om planerne for deres lokalområde. 

  

Kommuneplan 
Vi har indgivet høringssvar til revisionen af kommuneplanen for 2022 - 2033. Se nyhederne på 
vores hjemmeside.  Ros til VHK for at udlægge lavbundsområder til natur, men hvorfor ikke 
udlægge alle lavbundsområderne der er klassificeret som natur i det grønne Danmarkskort? Vi 
savner at VHK tog mod til sig og udlagde områder for den fremtidige opstilling af vindmøller og i 
særdeleshed solcelleparker.  

  

Vandindvinding 
Der er rigtig mange sager i Vesthimmerland om vandindvinding til markvandings formål. 
Godkendelserne hertil gives på en ugennemsigtig vurdering hvor der ikke tages hensyn til det 
faktiske forbrug fra de enkelte boringer. Vi har påklaget en enkelt vandindvindingstilladelse der 
vurderes at være helt uden sammenhæng i begrundelserne for ansøgningen.   
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