DN Jammerbugt
Formand: Søren Rosenberg,
Perikumvej 18 - 9440 Aabybro
Telefon: 30 24 18 34 - s.rosenberg@bbnpost.dk

Velkommen til DN Jammerbugtens årsmøde 2015.
Kl. 19.00 velkomst ved Søren Rosenberg
1. del - Kl. 19.10-20.10 - Foredrag Naturnationalparker ved Rune
Engelbreth Larsen
Rune fortæller om Naturnationalparker som forslag til at give naturen PLADS.'
Et Power Point-foredrag om vildere vidder i dansk natur: Måske er der brug for
nytænkning og lidt vildere natur dér, hvor stor artsrigdom og oplevelsesrigdom
faktisk er til stede? F.eks. er der ca. 250 kvadratkilometer spændende natur
ved Jammerbugten, i Han Herred der egner sig fortrinligt

2. del - kl. 20.15-20.30 - Debat og spørgsmål vedr. aftenens foredrag
3. del - kl. 20.30-20.45 - Pause hvor DN er vært ved kaffe og
brød. Benyt Jer gerne af øl/vand under mødet.
4. del - kl. 20.45-22.00 - Generalforsamling
Dagsorden jfr. vedtægterne:
1. Valg af dirigent - der tilspørges Jörn Eskildsen - organisatorisk konsulent DN
2. Bestyrelsens årsberetning, ved formand Søren Rosenberg. Efterfølgende debat og spørgsmål fra forsamlingen - nb: der indstilles til maksimum 2 minutters taletid til spørgsmål fra forsamlingen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg er: Otto Kjær, Bettina Christensen, Hans Jørgen Berntsen og Søren Vibe (modtager genvalg).
Der skal dog findes en ny i bestyrelsen for at oprette antallet på 12 personer,
da Eva Kristensen har valgt at stoppe i bestyrelsen før tid.
Sigurd Christensen fra Gjøl, træder ind i bestyrelsen.
4. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Jørgen Jensen og Jens Bak er på valg for en 1-årig periode (modtager genvalg). Lars Heiring, Fjerritslev og Henrik Mysager Knudsen vil gerne deltage
som suppleant.
5. Forslag fra medlemmer - intet
6. Eventuelt
Jørn Baandrup, Christian Larsen, Ove Albrektsen, Aage Dissing, Flemming Gregersen og Eva Kristensen vil gerne tilknyttes arbejdsgruppe. Dvs. de er aktive i
DN med arrangementer og naturpleje.

Danmarks Naturfredningsforenings Årsberetning i
Jammerbugt Afdeling 2015
Indledning - landspolitik
Naturen og landskabet er under pres. Aldrig før har der været så mange forkerte beslutninger, på så kort tid. Vi har brug for al den opbakning og støtte vi
kan få, så vi forhåbentligt ved fælles hjælp, kan begrænse skaderne.
Men det ser sort ud, Regerings nye udspil med en såkaldt Vækstpakke vil efter
vores opfattelse, sætte 30 års miljøindsats over styr.
Et spinkelt flertal under forårets regeringsvalg, gør at natur- og miljøpolitikken
går stik modsat Naturfredningsforenings ønske, om en bedre natur og et rent
miljø.
I de sidste mange år har man ellers - med vandmiljøplaner og kvælstof reduktioner mm. opnået et bedre og renere hav og fjord. I stedet for at fortsætte
denne linje, vil landbrugsministeren, nu øge antallet af svin, øge mængden af
gylle og kunstgødning og som igen vil resultere i meget mere sprøjtegift.!!
I landbrugets iver efter mere udbytte, har de haft held med at påvirke Regeringen til denne vækstplan. Men det hænger slet ikke sammen med landbrugets rigtige problem - som er gælden. Selvom alt økologi ikke er problemfrit,
så er det dog en meget bedre vej at gå i stedet for det industrielle landbrug.
Og set økonomisk har det vist sig at omlægge til økologi er en god forretning.
De forhadte vandløb er Eva Kjer Hansen citeret for at sige og med hendes
igangværende indsats for at finde flertal på ophævelse af randzonerne, er det
derfor med vilje, at jeg kun udtaler hende som landbrugsminister - selvom hun
egentlig også er miljøminister.
Forhåbentligt for landbrugsministeren, ikke flertal for sine ønsker, såfremt hun
gør, må vi desværre forvente tilbagevendende iltsvind som i Mariager Fjord og
risikere at 80érnes døde hummer vender tilbage.
Planloven ønsker den nye regering også at pille ved - Dvs. flotte uspolerede
landskaber, er nu i fare for at blive plastret til af industri, landbrug, spredt bebyggelse og husstandsvindmøller.
Men det er ikke nok, kystnærhedszonen som er en 3 km. beskyttelseszone
som ellers har været retningsgivende for at der kun etableres det som er nødvendigt for at oprette driften inden for dette område, ønskes der også frit spil
for og tilladelser af byggeri, uden restriktioner. Det er en meget uheldig glidebane, som ønskes praktiseres.
Men det er ikke nok endnu - Kysterne skal også bebygges med hoteller, forlystelser og en tivolisering af strandene og kystlinjen her inden for strandbeskyttelselinjen - det man egentlig kan tale om den sidste oprindelige natur, vi har
tilbage i Danmark.
Vi bér bare om 300 meter - en kystkampagne Danmarks Naturfredningsforening lancere gav på kort tid 129.000 underskrifter i mod dette angreb på vores alle sammes frie kyster. Jeg kan kun beklage at de mange underskrifter
ikke har den store effekt..
Tilsyneladende er politikkerne fuldstændig ligeglad med danskernes ønsker og
politikkerne misbruger i den grad ordet vækst og udvikling, i deres iver for at
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få det største og mest prangende projekt til deres kystkommune. Og her er de
store politiske partier enige i ødelæggelsen af de frie kyster.
DN vil gerne stille følgende spørgsmål til politikkerne. Hvem skal betale, når
vandstanden stiger og havet spiser af kysten og der råbes op om yderligere
kystsikring? Hotel ejeren eller skatteydere? Hvor svært kan det være, der er
masser af areal reservationer til byggeri UDEN for kysterne så investerer dog
der i stedet for og bevar de frie kysterne.. Vi ber bare om 300 meter strandbeskytteslinje som friholdes for byggeri - Det man burde gøre, er at forskønne
de tomme nedslidte hoteller i turistbyerne eller evt. lave kommende investeringer og projekter i tæt tilknytning til turistbyerne. Turisterne kommer først
og fremmest til Danmark på grund af vores kyststrækninger og natur. Og ikke
badelande, så pas på ikke at save grenen af det træ man sidder på - efterhånden en slidt sætning, men rigtig stadigvæk.
Forhåbentligt for Eva Kjer Hansen og ligesindede ikke flertal for alle disse beslutninger om forringelser for natur og miljø. DN er klar til kamp, for her i
Danmarks Naturfredningsforening ønsker og arbejder vi for en rig og mangfoldig natur og et rent miljø.
Lokalt i Jammerbugt Kommune.
Indledningen giver et dystert billede af hvordan naturen og miljøet, desværre
er kommet under ekstra pres. Men uanset de dyster meldinger fra denne siddende Regering, er der heldigvis også lyspunkter, som gerne skal udmønte sig
positivt for naturen her i Jammerbugt Kommune.
De vilde dyr vender tilbage - kongeørne, ulve og nu også bæver.
En lille solstråle historie her fra sidste uge - bæveren er vendt tilbage i kommunen. Efter flere tusinde års fravær er bæveren vendt tilbage til naturen.
Og den bydes velkommen, som en af naturens helt store bygningskonstruktører. Golfspillerne fra Jammerbugtens Golfklub, undres over den rislende lyd,
som fra et lille vandfald, når de med ryggen til afvandingskanalen, slog den
lille hvide golfkugle afsted, væk fra teestedet ved hul 5.
Baggrunden for denne rislende lyd skulle undersøges og derved opdages
dæmningen. En bæver har ubemærket bygget en dæmning og på den måde
kan bæveren styre vandets løb, efter bæverens levebetingelser og vilkår. Dvs.
en mulighed for hurtigt at komme væk fra rovdyr i det dybe vand og et tilholdssted under dæmningen i det lave vand, sikkert i en hule, bygget i brinken.
Jammerbugtens Golfklub er beliggende i meget smukt natur, og en offentlig
natursti, fører igennem en mosaik af forskellige naturtyper, med klitter, hede
og moser samt klare og sunde vandløb. Naturligvis har bæveren valgt at slå
sig ned her, trods menneskelig færdsel, da her findes natur - masser af trævækst som birk, gråris og bæverasp naturligvis - guf for en bæver med lange
tænder.
Og der er ferske våde enge med gøgeurter, og kær hvor man med held kan
høre nattergal og muligvis nu, være heldig at se en bæver.
Bæveren har klaret sig fremragende, efter den blev udsat i Klosterheden for 15
år siden. Nu er den altså svømmet over Limfjorden og er gået op i landet i Han
Herred, ved at benytte sig af de mange kunstige og ensformige afvandingskanaler - landbrugsprægede og uden opvækst af nogen art. Heldigvis for bæveren har den fundet dette område og golfklubben tager godt i mod den, selvom
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hul 8 er lukket for golfspil, da der er meget vand, pga. bæverens arbejde. Men
der arbejdes for at finde en løsning på dette problem, muligvis ved at lave et
nyt drænløb eller evt. flytte hul 8 til et andet sted. En gevinst ved bæverens
tilstedeværelse er også, at kommunen skulle i gang med at rydde gråpilen,
som er ved at tage overhånd. Nu er dette arbejde sat i bero og i stedet er bæveren rykket ind for at naturpleje i dette spisekammer.
Jammerbugt Kommune skal have stor ros for opstarten af kommende projekter for sjældne naturtyper. Især 2 naturgenopretningsprojekter starter i 2016
som Naturfredningsforeningen hilser velkommen og som vi er spændt på at
følge. I det ene tilfælde er der tale om et EU støttet rigkær projekt ved foden
af Lien, og i det andet tilfælde et hydrologi projekt for at genskabe højmose i
St. Vildmose. Kommunen skal have tak for disse initiativer.
DN ser også gerne et større sammenhængende naturområde med meget højere biodiversitet, og som vil binde kyststrækningen fra Grønnestrand til Vester
Thorup Plantage inkl. Klim Bjerg og Gl. Kongevej sammen. Jo, jo det er i forvejen naturområde og kun sporadisk med landbrugsjord, men tilgroning af
klithede og parabelklitter, er et stigende problem og nåletræer bør begrænses.
Naturens Advokat
Alt er dog ikke perfekt i kommunes afgørelser og DN har været efter Kommunen, når afgørelser tilsidesætter natur og miljø, for vækst og udvikling.
Så Naturfredningsforening har stadigvæk et stort sagsarbejde for at passe på
vores alles natur og miljø.
Hele 7 klager til højeste instans, som er Natur- og Miljøklagenævnet har DN
fundet nødvendige. Det er faktisk det største antal sager i DN Jammerbugts
historie. En minkudvidelse tæt op af sårbart naturområde har DN klaget over
gentagne gange, selvom landbrugskonsulenten hele tiden finder nye og bedre
tal for kvælstof normer, pga. andre beregningsmetoder, som kan afstedkomme
en tilladelse til denne udvidelse af flere mink, giver vi ikke op. Det er nemlig
berettiget når vi klager! I øvrigt gennemgår de lokale DN-afdelinger hvert år
omkring 15.000 lokale sager og rejser ca. 200 klager, så det er heldigvis et
fåtal af sager, som vi finder nødvendigt at klage over. Og vi vinder i de fleste
tilfælde.
DN Jammerbugt har også haft fokus på diger, som ønskes fjernes uden lovmæssig grund, men som skal sløjfes pga. markudvikling. Men det går ikke og
DN's baggrund for klagerne er bl.a. at digerne er af historisk betydning samt at
dige fungere som ledelinje og spredningskorridor og levested, for flora og fauna, i et ellers åbent landbrugslandskab.
Den sidste klage jeg vil nævne her på årsmødet, som vi har klaget over er
fældning af skov som i stedet er konverteret til landbrug. Uden forudgående
VVM-anmeldelse som man ellers skal, valgte en ny ejer at fælde 3 områder
nåletræ i alt 11 hektar i Oxholm Skov. DN Jammerbugt opdagede dyrkningen
og spurgte om kommunen havde givet ejeren tilladelse til dette. Det havde
kommunen ikke og stik i mod vores forventning om et hurtigt og prompte
standsnings påbud, gav kommunen i stedet lodsejeren en fortsat tilladelse til
dyrkning af mark, i denne tidligere skov, med begrundelse for at: der er så
meget skov i forvejen og der er "kun" tale om nåletræer. Pyt med at vi er i et
drikkevandsområde og arkæologisk historisk område med fine fund for vores
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fortid..Det er klart at DN Jammerbugt har klaget over denne tilsidesættelse af
naturen.
Se flere detaljer om klagerne på DN Jammerbugts hjemmeside under Aktuelle
Sager: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=35373
Medlemstal
Vi er glade og stolte af, at der er 805 medlemmer i Danmarks Naturfredningsforening for Jammerbugt Kommune og ca. 125.000 medlemmer på landsplan.
Men vi vil gerne være endnu flere medlemmer, for jo flere medlemmer jo større er vores gennemslagskraft også.
Og hvordan får vi flere medlemmer? Det er ikke pga. manglende ture i naturen, da vi der har været rigtige ihærdige med mange offentlige ture, med gode
naturoplevelser. Måske med en mere offensiv presse indsats er vejen frem, det
har vi faktisk praktiseret i år, med flere kritiske læsebreve. Det kan godt give
nogle skrammer, men vi mener det er vigtigt, at naturfredningsforenings meninger bliver hørt. Forhåbentligt kan vi påvirke natur politiske spørgsmål i den
retning, vi ønsker.
§ 3 Serviceeftersyn
Med læsebreve og medieomtale i radio har vi sat fokus på den såkaldte § 3
opdatering.
Kort fortalt, så trådte Naturbeskyttelsesloven i kraft i 1992 og der blev registreret en masse natur som enge, heder, overdrev, moser og vandhuller og
disse naturbeskyttede arealer har altså siden 1992, ikke været opdateret. Dvs.
der kan være forsvundet natur og dermed biodiversitet i et hidtil ukendt antal
og areal i forhold til den vejledende registrering. Derfor aftalte Staten og
kommunerne at alle disse beskyttede naturområder skulle ses efter, enten
med fortolkning af luftfotos eller fysiske besigtigelser.
I min egenskab som aktiv i en DN bestyrelse i Jammerbugt Kommune, har jeg
ventet spændt på § 3 opdateringen skulle udkomme i en kommunerapport,
som Naturstyrelsen siden 2011 har arbejdet med, efter man altså har været i
marken og sammenlignet med natur områderne i 1992.
Og for Jammerbugt kommunes vedkommende, viser det sig desværre, - men
ikke overraskende - at der er hele 587 såkaldte uoverensstemmelser, og ca.
700 hektar naturbeskyttet jord - 1400 fodboldbaner som er væk. Disse uoverensstemmelser vil i mange tilfælde, være tilstandsændringer som er ulovlig.
F.eks. oppløjning af ferske enge, som er den hyppigst forekommende tilstandsændring, men også dræning af moser og opfyldning af vandhuller er
sket. Nu har kommunerne cirka 5 år, til at undersøge tilstandsændringen og
følge op med påbud om reetablering eller lign.
Vores bekymring i DN er at dette arbejde bliver lagt i mølposen af kommunerne pga. økonomi og prioritering eller sagerne risikerer at blive forældet, hvis
ikke der bliver sat mere fokus på denne § 3 Serviceopdatering.
Det er meget vigtig, at naturen i det åbne land, altså de såkaldte § 3 områder
ikke lider under for tilstandsændringer, men der bliver udført naturpleje eller
afgræsses og at uoverensstemmelser bliver undersøgt. Og jeg har fået lovning
fra borgmester og teknisk udvalgsformand at sagsarbejdet nok skal blive overholdt. Men vi skal nok holde øje med at dette sker, således de små naturbeskyttede områder, fortsat kan være sprednings korridor og åndehuller for flora
og fauna.
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DN Jammerbugt er på Facebook
https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningJammerbugt/?ref=hl

Husk at besøge vores Facebook side. Det er et hurtigt medie, hvor ens budskaber kan blive spredt så klik Jer meget gerne ind på vores Facebook side og
synes godt om, og husk at sætte kryds af i notifikationerne, så modtager I også vores opdateringer.. Cirka 400 personer læser vores opdateringer, det er vi
rigtig glade for.
DN Jammerbugt udsender også et Nyhedsbrev som udkommer ca. 4 gange årligt, og vi har selvfølgelig også en hjemmeside.
Fredningsnævnet og Grønt Råd
Fredningsnævnet er en domstol nedsat med dommer, et udpeget kommunalbestyrelsesmedlem samt en ansat fra Naturstyrelsen. DN Jammerbugt deltager
i fredningsnævnets besigtigelser, når en tilladelse til f.eks. opsætning af kreatur hegn skal gives inden for et fredet område.
Jammerbugt Kommunes Grønt Råd, er DN Jammerbugt naturligvis en del af.
Her er vi aktive med at sætte en dagsorden, så de gode ideer på den naturpolitiske front, forhåbentlig når videre til de kommune valgte politikere.
Ture og arrangementer
DN Jammerbugt har haft forrygende travlt. Udover at være Naturens Advokat,
så arranger vi også ture og arrangementer rundt i hele Jammerbugt Kommune, som jo er beriget og omgivet af flot og spændende natur, som kan byde på
mange naturoplevelser.
DN Jammerbugt har i år, arrangeret 13 ture og arrangementer, som eksempelvis pleje af naturområder, besøg på en økologisk gård, en aften i fuldmånens skær lyttende til dyrelyde i nattens stilhed og naturligvis den årlige affaldsindsamling samt Naturens Dag.
Vi er meget glade for at formidle naturoplevelser, da vi tror at vi også på den
måde kan påvirke os mennesker til en bedre forståelse for naturen og dens
behov.
Største delen af turene ledes under kyndig og dygtigt vejledning af fortrinsvis
Jørgen Jensen og Christian Larsen, bestyrelsesmedlemmer i DN Jammerbugt.
Husk i øvrigt at alle er velkomne på vores ture, som for det meste er gratis.
Miljøministeriet køber græsningsfennerne i St. Vildmose
April 2015 - En god dag for naturen. Miljøministeriet vil købe ca. 900 hektar fra
NaturErhvervministeriet, for at forvandle græsningsfennerne til spændende natur. På sigt vil Naturstyrelsen lukke de dybe afvandingskanaler, så området
kan blive naturgenoprettet til højmose.
Danmarks Naturfredningsforening har presset på med henvendelser til miljøminister, fødevareminister og klimaminister og det lykkedes altså, at sikre arealerne som statens ejendom.
Hvis arealerne i stedet for, var solgt til private lodsejere, så var området helt
sikkert, ikke tænkt end i en naturgenopretnings plan.
Nu glæder vi os til at planerne på sigt, realiseres.
DN´s Præsident udtaler - Det er en skjult, men stor skat, der nu er sikret.
Vi har kæmpet for vildmosen gennem længere tid fordi, mosen er et indlysende sted at begynde den opbygning af naturen, Danmark skal igennem de
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kommende år. At sikre Store Vildmose i statens eje er godt startskud på det
nye grønne danmarkskort, der nu skal tegnes for at sikre naturen i Danmark
indhold, plads og sammenhæng, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i
Danmarks Naturfredningsforening.
Projekter
Når jeg siger, år efter år, at DN Jammerbugt har haft travlt så er der altså noget om snakken. I år har vi gennemført og afsluttet hele 2 projekter - til gavn
for naturen, men også adgangen til den nære by-natur.
Projekt De tusinde Søer: Lørdag den 28. marts var der indvielse af De tusinde søer - En stor dag hvor vi i fællesskab med Biersted Landsbyråd og
Jammerbugt Kommune har med frivilligt arbejdskraft, arbejdet med henblik
på at forbedre naturvilkårene for området og for igen at gøre naturområdet
tilgængeligt for Biersteds borgere og for turister og andre der færdes på Banestien. der var en sand folkevandring af Banestien mellem Biersted og Aabybro, da vi indviede projektet med taler fra Borgmesteren, musik og sang suppleret med grill pølser og øl og vand.
Det er altid en fornøjelse at komme i området og se hvordan naturen udfolder
sig her.
Hensigten med projektet er at skabe adgang til søerne via en trampe sti med
flis, som i de mest fugtige områder udformes med planker af træ, der er hævet
en anelse over den fugtige mosejord. Et par steder langs stien skal der stå en
bænk, hvor man kan holde en pause og give sig tid til at nyde og udforske den
pragtfulde natur i området.
I forbindelse med projektet er der foretaget udtynding af en del af bevoksningen, således at lysindfaldet til vandhullerne forbedres, men der er stadigvæk
masser af buskads og vild urørt skov, så dyrevildt mm. har et frirum. Det er
ikke meningen, at De tusinde Søer skal ligne en park, men derimod et tilgængelig naturområde med partier af vandhuller.
Projekt naturgenopretningen af Karen Mariesvej - tæt ved lille Norge
I 1970-erne, da klitheden blev bebygget af sommerhuse, var den præget af frit
udsyn mod klit og hav og af en mose med et spændende og varieret dyre- og
planteliv. Desværre er udsigten i årenes løb blevet hæmmet og skæmmet af
store nåletræer og af en pilebevoksning, som totalt har kvalt den oprindelige
mose-flora.
DN Jammerbugt ser det meget positivt, at sommerhusejere gerne vil bevare
den åbne klithede, råde bod på dengang man ikke vidste bedre, og plantede
nåletræer, hybenrose og gyvel i sommerhusområderne.
Projektet arbejder hen på at få en større biodiversitet. Allerede samme år, som
rydningen er sket, vælter det op med spændende botanik, som har været
gemt under tilgroningen. DN vil efterfølgende lave naturpleje i samarbejde
med sommerhusejerne for at bevare det åbne vandløb, mose og klithede.
Naturpleje for en større biodiversitet.
Det frivillige arbejde i Danmarks Naturfredningsforening er mangfoldig. Og naturligvis beskæftiger vi os med, hvordan naturens tilstand har det ved at se på
arterne - hvordan trivis de - forsvinder de eller hvad skal man gøre for at forbedre biodiversiteten?
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Arter som insekter og planter er vigtige indikatorer på hvordan dagens naturtilstand i Danmark har det!
Målet er at stoppe tabet af arter og opnå en større biodiversitet.
Indsatsen for at stoppe tabet af arter er i gang, men det går langsomt.
Der er lavet handleplaner og værktøjer som forhåbentligt hjælper på sigt. Gode intentioner med vandplaner, handleplaner for Natura 2000 områder samt
rydninger af tilgroede arealer i de fredede arealer har en effekt.
Hvad har DN her i Jammerbugt gjort for at bidrage med større biodiversitet?.
Vi gir naturen en hånd - ved at arrangere og udføre aktiv naturpleje på lokaliteter som ellers er vandskelligt tilgængelig og hvor maskinkraft eller afgræsning ikke kan lade sig gøre. Et rigkær med kildevæld ved Hingelbjerge er ved
at gro til, i lysesiv, tagrør, gråpil og nåletræer. Men frivillige naturplejere i Naturfredningsforening tog fat i samarbejde med kommunens naturafdeling og
gav plads og lys til nøjsomme urter og orkideer. Hele 8 forskellige slags orkideer, vibefedt og ligefrem engblommer er der nu meget bedre plads til. En lokalitet som vi glæder os til at naturpleje og kratluske i, også i 2016.
Faktisk er vi ved at planlægge et helt weekendtræf for naturpleje i DN som i
slutningen af maj skal naturpleje og debattere naturpleje på udvalgte lokaliteter i Jammerbugt Kommune.
Naturtjek - Biodiversitet Nu
hvor man ved hjælp af sin smartphone eller sin computer indrapportere nogle
bestemte arter, som er let genkendelige for de fleste danskere. Danmarks natur skal nemlig undersøges, og Danmarks Naturfredningsforening inviterer dig
og alle naturinteresserede med på skattejagt i naturen.
Har du set f.eks. en vibe? En citronsommerfugl eller et markfirben? Så kan du
registrere dem på din smartphone og f.eks. dele dine observationer på instagram eller Facebook. Vi er allerede godt i gang med at indrapportere. Målet er
1500 årlige observationer fra hver kommune i hele landet. Jammerbugt Kommune er godt på vej med 965 observationer - kun overgået af Ålborg Kommune i det nordjyske.. Der er stadigvæk meget at registrere der ude i naturen,
her om efteråret/vinteren så husk at tage smartphonen med når du ser levesteder, som f.eks. døde træer, sump eller store sten.
Dine observationer bruges af forskere fra Københavns og Aarhus Universitet til
at fortælle om ændringer i naturens tilstand. På den måde kan du hjælpe med
at bringe naturen tilbage på rette spor.
Tak til bestyrelsen
Nu er jeg ved at være ved vejs ende, med årsberetning, som formand for DN
Jammerbugt.
Det har været et spændende år med store sager, som har krævet vores opmærksomhed og tid.
Selvom nogle måske ser DN, som en træls stopklods for al udvikling – ja det
får vi tit skyld for, så er jeg sikker på at naturen siger tak for vores indsats,
med endnu flere gode naturoplevelser i vente.
Jeg synes, vi er en meget dygtig bestyrelse på 14 yderst aktive og arbejdsivrige DN’er, hvor både suppleanter, og unge som ældre i bestyrelsen tager fat i
arbejdet, som naturens stemme.
Og vi har også allieret os med 4 stærke personer, som i nedsatte arbejdsgrupper, arbejder lige præcist med hvad har interesse i.
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Vi mødes ca. hvert 5. uge, her i Brovst Sport og Kulturcenter, som ligger central i kommunen i forhold til vores bopæl de forskellige steder i kommunen.
Men vi har ikke kun sagsarbejdet i tankerne, som for det meste ordnes over
computeren efter en besigtigelse.
Vi er også glade for at mødes socialt og få naturoplevelser sammen.
Og årets tur gik til Langeland, hvor Danmarks Naturfredningsforenings Naturfond ejer Skovsgaard. Her havde vi mange dejlige naturoplevelser, nævnes
skal flagermus registreringer sent om aftenen med gode rytmiske refleksioner
fra flagermusdetektoren. :-) og på kanten til Dovns Klint med kig på digesvaler.
Husk altid at holde Jer orienteret om kommende ture, aktuelle sager mm. på
vores hjemmesiden www.dn.dk/jammerbugt
Og tilmeld Jer meget gerne vores Nyhedsbrev, via hjemmesiden og husk at
synes godt om DN Facebook side.
Meld Jer meget gerne ind i DN - det koster kun 350 kr. om året og hvis man er
pensionist eller under 25 år så koster det 200 ,- kr.
Dog er der også mange som giver et ekstra bidrag med et månedligt beløb,
man selv bestemmer, og det er vi naturligvis rigtigt glade for.
På vegne af Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt Afdeling
formand Søren Rosenberg
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