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Velkommen til Danmarks Naturfredningsforenings årsmøde. 
Det er mig en stor glæde, at se så mange fremmødte i dag, som er interesseret i at høre hvad vo-
res afdelingen har lavet i år. 
Men det vil jeg komme nærmere ind i min beretning, herom senere. 
Ifølge DN's vedtægter er der nogle formelle retningslinjer ved årsmødet, som skal overholdes, som 
i kan se af Dagsorden. 
Efter punkterne på dagsorden er gennemført, er det foredrag om naturpleje i Nordvestjylland, 
hvor frivillige kræfter har lavet et fantastisk stykke arbejde. 
Jeg vil på forhånd takke Hamish Stewart og Ove Albrektsen for deres engagement i Naturplejenet-
værket for Nordvestjylland for dette arbejde som jeg glæder mig til at høre nærmere om. 
Vi starter sædvanen tro med sangen ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”. 
Valg af dirigent: 
Jeg vil forslå Jørn Eskildsen, som er DN organisations konsulent til at styre Dagsordenen punktligt.  
Hvad er DN - fortalt helt kort 
Vi er glade og stolte af, at vi er 1024 DN medlemmer i Jammerbugt Kommune, som bekymre sig 
om vores fælles natur og miljø. 
Her i beretningen, vil jeg komme ind på nogle af de områder, vi har beskæftiget sig med i år 2012, 
og jeg starter med sagsarbejdet som er en del af arbejdet i DN. 
 Naturens lokale advokat 
Gennem arbejdet med de lokale sager fungerer DN som naturens advokat i forhold til den måde, 
landets natur- og miljølovgivning bliver administreret på. 
Hvis et naturområde f.eks. trues af en beslutning truffet i kommunen, kan DN’s Lokal afdeling ind-
give en klage og få en højere instans til at vurdere sagen. 
Hvert år gennemgår de lokale DN afdelinger omkring 15.000 lokale sager og rejser ca. 200 klager. 
Mellem 30 og 50 procent af disse afgøres til fordel for naturen. 
 
I langt de fleste tilfælde er sagerne heldigvis i orden set fra DN's synspunkt. 
Men i få tilfælde, finder vi det det nødvendigt, at klage til højeste instans inden for den lovgivning 
som DN beskytter, som er Natur- og Miljøklagenævnet. 
DN Jammerbugt har således i år 2012 sendt 5 klager til Natur- og Miljøklagenævnet, bl.a. har vi 
klaget over at kommunen har givet en tilladelse til et komposteringsanlæg i St. Vildmose. Vi mener 
ikke, at en komposteringsplads har sin plads i naturen, men bør placeres i et industriområde, f.eks. 
i tilknytning til en genbrugsplads.  
Haveaffaldet kommer for det meste fra byområderne, og bør komposteres der.. Desuden er DN 
Jammerbugt ikke enig i vurderingen fra Jammerbugt Kommune om, at en evt. komposteringsplads 
ikke vil påvirke det eksisterende miljø eller omgivelser i væsentlig grad!  
En tæt betonstenbelægning vil efter vores overbevisning, ødelægge mulighed for gendannelse af 
højmosen. 
Øvrige klager er tilladelse til udvidelse af klub aktiviteter i en hundeklub, helårsbebyggelse i natur-
beskyttet område under Pirups Hvarre fredningen, samt anvendelse af fritidshus, hvor kommunen 
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har tilsidesat et påbud om fraflytning af et helårshus og i stedet for, givet en landzone tilladelse. 
Derfor påklages sagen af DN af principielle grunde.  
 Natura 2000 områder 
Her Natura 2000 område nr. 12 – St. Vildmose 
Natura 2000 områder 
- internationale beskyttelsesområder. 
Megen af Danmarks natur er værdifuld i en international sammenhæng og derfor beskyttet af di-
rektiver fra EU.  
Nu er vi endelig kommet til den afgørende fase, hvor handleplanerne er overgivet til kommunerne 
og Naturstyrelsen, som sammen med lodsejeren skal sørge for, at udfærdigelse af målsætningerne 
for den overordnede plan holder. 
DN Jammerbugt venter spændt på disse handleplaner, for vores områdes i alt. 6 Natura 2000 om-
råder, skal udmønte sig i en praktisk indsats, i form af f.eks. naturpleje og naturgenopretning. 
Den vigtigste baggrund og målsætning for dette arbejde med handleplaner og udførelsen af disse 
er at: 
Natura 2000-planerne skal sætte en stopper for tilbagegangen i den danske natur.  
Det er DN's håb og forventning at dette arbejde skal lykkedes. Vi har givet høringssvar til alle Natu-
ra 2000 områder i foroffentlighedsfasen, og vi er kommet med konkrete handleplaner for Natura 
2000 områderne. 
Kystnære havvindmøller 
Energistyrelsen har udpeget 16 steder, hvor der kan placeres kystnære vindmøller, og de fleste af 
forslagene modtages positivt af Danmarks Naturfredningsforening. Der er nemlig bedst plads til 
vindmøller på havet, og det kan i mange tilfælde godt være tæt på kysterne. 
Dog vil vi have meget svært ved at acceptere en placering af et kystnært havvindmøllepark ud for 
Bulbjerg - et af Nordeuropas største koncentration er forskellige havfugle er koncentreret lige her. 
Sortænder, fløjsænder og edderfugle bruger dette Natura 2000 område, som et meget vigtigt ra-
ste-, yngle- og fourageringsområde for disse havfugle. 
Derfor har DN i et høringssvar til Energistyrelsen, skrevet at Jammerbugt Syd bør udtages af pla-
nen for nye kystnære havvindmølle områder . 
Selvom der tages højde i det ud fra Miljøvurderingen, ved at ligge den tætteste mølle 4 km fra 
land, så mener DN Jammerbugt, at dette ikke berettiger en placering her. Bulbjerg området er så 
storslået uberørt kystlandskab, med en fantastisk kyststrækning fra Bulbjerg til f.eks. Svinkløv, vil 
miste en væsentlig del af sin værdi, hvis placeringen fastholdes. 
Bulbjerg placeringen med det eneste fuglefjeld i Danmark, bør ligesom markante kyststrækninger 
som Stevns og Møns klinter udtages, da disse områder vurderes, at være særligt værdifulde og sår-
bare over for opstilling af havvindmøller.  
DN arbejder i øvrigt meget på, at få stoppet den evindelige røde blink fra møllemasternes og vin-
gerne. 
Lysafmærkning skal styres efter behov, og ikke lyse eller blinke konstant! 
Det burde ikke være et problem, at indføre et intelligent system, som gør det muligt, at glimt fra 
master og vinger, kun sker ved overflyvninger.  
Jammerbugt Skydecenter 
DN Jammerbugt har været inviteret med til møde om et nyt og internationalt skydebane center. 
Vi har set på tegninger over skitse forslag, til et muligt kommende bæredygtig byggeri, hvor inten-
tioner om miljømæssige forbedringer sættes i højsædet, set i forhold til mindre skyde centre rundt 
om i kommunen. 
Så vidt DN er orienteret, skulle flere mindre skydebaner nedlægges i kommunen til fordel for det 
nye skydecenter, hvor intentioner om at alt opsamles og bliver genanvendt.. 
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DN erfare så sidenhen desværre, at det internationale skydecenter, ønskes placeres langs med 
Sandmosevej, ved nogle naturarealer som i mange år har været afgræsses af kreaturer - på natur-
beskyttet jord. 
Vores holdning er, at det på ingen måde kan komme på tale, at dispenserer sig fra denne § 3 be-
skyttelse, som jo er til for at beskytte den sparsomme trængte natur mod tilstands ændringer. 
DN Jammerbugt har derfor i januar 2012 sendt et brev til kommunen, politikker og presse for at 
informere om vores holdning. 
Efterfølgende  har DN  peget på andre steder, som efter vores overbevisning, ville være fornuftige 
placerings forslag med hensyn til både natur og naboer. 
Vi pegede på 3 placeringer, som alle er landbrugsarealer, i forvejen støj-fyldte områder. Kommu-
nens forvaltning har undersøgt vores forslag, som i 2  tilfælde ikke kan bruges, da støjkravene i 
forvejen bliver brugt af nuværende aktiviteter, og  vores 3 forslag ligger under for planer af op-
sætning af vindmøller! 
Status quo i et evt. internationalt skydebane center er, at Jammerbugt Kommune forsøger at købe 
de naturbeskyttede græsfenner af staten - fødevareerhverv for at arbejde videre med planerne. 
Grøftekant forvaltningen 
 Grøftekant forvaltningen har været til livlig debat til vores bestyrelsesmøder. 
Hvad er bedst for den nærings-fattige grøftekant som kan sammenlignes med et overdrev eller en 
god spredningskorridor for planter og dyr. 
Generelt  slåes vej-rabbatten ved behov og selve grøftekanten en gang om året, medio september 
til november. Man slår rabatten pga.. at oversigtforholdene ikke forringes, til fare for trafiksikker-
heden, og grøftekanterne slåes så den ikke gror til. Således bibeholdes dens vandledende evne. 
Men grøftekanter og rabatter er også et frirum for naturens mangfoldighed, et slags overdrev for 
mange padder, insekter og planter som trives rigtigt godt her. 
DN Jammerbugt har i år sat fokus på grøftekanterne og diskuteret behovet for en differentieret 
slåning af nogle få udpegede strækninger, af kommunens mange kilometer grøfter langs vejene. 
Med den viden og ekspertise vi har rådført os med, vil vi arbejde for en anderledes og mere hen-
syntagen til floraen, insekter og sommerfugle mm. på bestemte strækninger. 
DN Jammerbugt mener generelt, at indfaldsveje til næringsfattige Natura 2000 områder, ikke nød-
vendigvis per automatik skal slåes hvert år, men måske snarere hvert 2. eller 3. år. 
Baggrunden for denne anbefaling er at disse strækninger ikke vokser til i højt græs, siv og buske 
mm, da der er tale om næringsfattig jord med en grøftekant/rabat med lav urte-vegation, som 
f.eks. klokkeensian, trævlekrone, blåmunke, blåhatte og vibefedt. 
DN Jammerbugt mener også, at det giver et forkert signal, når lokalbefolkningen eller turister, be-
søger vores flotte Natura 2000 områder og i stedet for vild natur, møder friseret grøftekanter.. Det 
harmonere ikke og DN håber, at Jammerbugt Kommunes Grønne Råd samt Teknisk Forvaltning, vil 
ændre på grøftekantslåningen efter vores anbefaling.  
Udover disse strækninger har vi erfaret en utrolig botanisk rigdom langs med Rødhusvej/Kystvejen 
i den nordvestlige del af kommunen. 
I juni/juli måned blomstrer den fredede orkidé, Plettet Gøgeurt og august/september findes en 
stor bestand af planten Djævelsbid til gavn for mange arter svirrefluer og Djævelsbid er desuden 
leveplante for den sjældne sommerfugl, Hedepletvinge. 
Randzone loven 
50.000 ha. ny natur 
Fakta om randzoner. 
1.september 2012 trådte den meget udskældte og diskuterede randzone lov i kraft: 
Loven betyder at landmanden ikke må dyrke, sprøjte eller køre gødning ud på den del af hans jord, 
som ligger tættere end 10 meter fra vandløb og større søer.  
Landmanden må ikke dyrke energiafgrøder i randzone-arealet, men gerne permanent græs, til 
produktion af hø eller afgræsning. Han kan fortsat få EU landbrugsstøtte til arealet, hvis han høster 
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græsset mindst hvert andet år. 
Med loven får offentligheden adgang til at færdes på de privatejede udyrkede arealer i randzoner-
ne - så længe de ikke er indhegnet, og der er lovlig adgang hen til randzonerne.  
Politikere, landbrug og naturorganisationerne er enige om, at det er bedst at målrette miljøkrave-
ne til de områder, hvor der er størst gevinst for naturen. Og randzoner er netop et målrettet krav, 
fordi det giver en miljøgevinst på nogle af vores mest sårbare områder: Ådalene og de våde eng-
områder - som faktisk også er de arealer, som er mest besværlige for landmanden at dyrke, og 
som oftest rammes af oversvømmelser.  
Så på naturens vegne vil vi gerne sige tak for 50.000 hektar ny natur langs vandløb og søer, som 
både beskytter vandmiljøet og skaber værdifulde grønne passager til glæde for planter, dyr og alle 
de, der gerne vil gå en tur langs åer og vandløb i landbrugslandet Danmark.  
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.  
Jeg vil tro, at vi har sat rekord i år, med antal af ture 18. stk., men også af antal deltager på vores 
ture, vi havde en svampetur med over 80 deltagende, uden at det gik galt – så vidt jeg ved kom 
alle hjem.. 
Største delen af turene ledes under kyndig og dygtigt vejledning af fortrinsvis Jørgen Jensen og 
Christian Larsen, bestyrelsesmedlemmer i DN Jammerbugt. 
Vi er selv meget stolte og glade for det store fremmøde der generelt er til vores ture, da vi mener, 
at naturformidling af vejen frem til bedre forståelse for naturen og dens behov. 
 
Husk i øvrigt at alle er velkomne på vores ture. 
Jeg vil ikke komme ind på alle turene i aften, så bliver vi vist ikke færdig foreløbig, men jeg vil dog 
nævne disse arrangementer: 
Naturpleje 
I DN Jammerbugt er vi glade for, at vi har været medstifter til en ny forening – NFN som har et 
punkt på dagsorden og det er naturpleje..  
I samarbejde med forskellige natur organisationer har frivillige udført naturpleje ved Holmsø Hede 
– både på et fugtigt naturbeskyttet engareal hvor der før har været bestand af engblommer og 
ikke mindst har vi også fjernet uønsket trævækst på den fredede hede, hvor den utroligt sjældne 
blomst Vår-kobjælde findes, som var/er i overhængende fare for at blive udkonkurreret af træer. 
Jammerbugt Kommunes Naturafdeling har også fokus på bevarelsen af Vårko-bjælden og kommu-
nen har udført en skånsom afbrænding af det dominerende græs. 
Men på billedet er vi på arbejde i et helt andet sted i kommunen, nemlig ved Aaby Bjerg, hvor 
børn og voksne gav ”Naturen en Hånd” ved hjælp af en høslæts dag i september. 
Jeg havde ikke troet at vi nåede så meget den dag, som vi egentlig gjorde. Meget højt næsten 
ugennemtrængende græs, brombærkrat, ørnebregne, var sammen med små egetræer, det domi-
nerede billede for området, som engang havde været lynghede!  
Dette års høslæt af Aaby Bjerg er starten på en tilbagevendende begivenhed, er alle enige om, 
som var med til dette naturpleje arrangement, på hold øje med ture og arrangementer på vores 
hjemmeside.  
DN vil holde øje med om bestanden af Guldblommer på i dag ca. 10-15 populationer øges, samt at 
lyngen med tiden vil få det bedre, og tyttebærrene øges i mængde. Stor gevinst vil det være for 
oplevelsen ved Aaby Bjerget, men også for at det rige insekt og dyreliv forbedres..  
Affaldsindsamling 2012 
Søndag den 22. april var den årlige affaldsindsamlings dag. 
DN Jammerbugt er selvfølgelig  også med for 8. år i træk. Jammerbugt kommune er på 863 kva-
dratkilometer og har derfor lange vejstrækninger. På bemærkelsesværdig vis havner dåser, ciga-
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retskod, papir og plastic ofte langs disse veje, selvom langt de flest biler parkerer lige op ad skral-
despanden hjemme i carporten. 
Omkring 100 mennesker i alle aldre arbejdede denne dag for naturen rundt omkring i kommunen. 
Det samlede resultat er intet mindre end 1280 kilo affald – heraf 4260 dåser  
Sidste år samlede vi omkring 900 kilo sammen og kun under det halve antal dåser. 
Glædeligt eller ærgerligt er vel afhængig af om man skal glæde sig over, at det er samlet op eller 
ærgrelse over at dåserne i det hele taget er havnet i grøften…  
Det samlede billede viser, at det i høj grad er de mindre lokalsamfund, der er villige til at tage fat 
på sagen, hvorimod, der desværre ikke dukker så mange mennesker op i kommunens hovedbyer. 
Særligt er der grund til at rose arrangementerne i Hjortdal, Tranum og Sønder Saltum, hvor om-
kring 20 indsamlere hvert sted har været med til at give et flot resultat. Men også omkring Gl. 
Brovst, Biersted og Kaas har en del taget en god runde med affaldssækkene.  
Herfra skal der lyde en stor tak til indsamlerne for dagens indsats samt til Toyota for udlån af bil, 
som blev flittigt brugt til at distribuere poser og affald og kommunen for gnidningsløst samarbejde 
med hensyn til at stille containere op og i øvrigt stille ekstra poser til rådighed.  
Indvielse af Natursti ved Biersted 
Fredag den 28. september var en stor dag for DN Jammerbugt. 
Endelig efter mange års ansøgninger og aftaler med lodsejer samt kommune er det en stor glæde 
at Naturstien ved Biersted nu er officielt åbnet. 
Borgmester Mogens Gade og DN bød velkommen til denne natursti, som giver et indblik i naturen 
langs med dyrkede marker, vandhul og moseområde..  
Projektet er realiseret ved, at landmanden har stillet arealet, hvor der nu er natursti og vandhul, til 
rådighed. 
Et flot eksempel på, at landbruget også kan bidrage til dyrelivets mangfoldighed, ved at etablere 
levende hegn, dyrknings frie bræmmer, læbælter, vandhuller og i dette tilfælde både en natursti 
og et nyetableret vandhul.  
DN Jammerbugt  siger mange tak til vores sponsorer og lodsejer Per Selvejer, som har gjort det 
muligt at realisere projektet. 
Dette natursti projekt er finansieret af ”Grønne Partnerskaber”, som er et samarbejde mellem 
DN, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune.  
Over 60 mennesker mødte op til indvielsen - dejligt at mange lokale borgere var interesseret i at 
gå på den nye Natursti ved Biersted - nederst til venstre DN bestyrelse på arbejde en vinterdag 
med naturpleje af moseområdet - nederst til højre byder formand for DN Jammerbugt, Søren Ro-
senberg velkommen. 
Tak til Bestyrelsen 
Nu er jeg ved at være ved vejs ende, med min første beretning som Formand i Naturfredningsfor-
ening, som jeg er meget glad for at være en del af. 
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. Vi har 
opdelt os i forskellige arbejdsgrupper, f.eks. har vi en plangruppe og en naturgruppe, så hvis man 
har en interesse for eks. overtrædelse af naturbeskyttelsesloven kan man jo bidrage til emnet med 
det man ved, i naturgruppen.. 
Vi mødes ca. hvert 5. uge, her på Bratskov som ligger central i kommunen i forhold til vores bopæl 
de forskellige steder i kommunen. 
Men vi ikke kun sagsarbejdet i tankerne, vi er også glade for at mødes socialt og få naturoplevelser 
sammen. I år har vi været på en spændende tur til vores nabo kommune, for at se på naturen i Thy 
National Park – dog uden at se den meget omtalte ulv. 
I 2013 har vi planer om en 4-5 dages tur i foråret til Øland – og her snakker jeg altså Øland på den 
østlige side af Sverige.. 
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Selvom vi har en god og arbejdsivrig bestyrelse er der altid plads til flere i bestyrelsen og til aktive, 
der kan lave specifikke ad hoc opgaver. Som frivillig aktiv i DN kan du kommer på kurser i fx fred-
ninger, kommunikation, naturformidling og andet. Du bliver en del af en stærk grøn forening, der 
gør en forskel for naturen og miljøet i Danmark. 
Så på forhånd velkommen i DN og for ligesom at byde nye i bestyrelsen velkommen, invitere vi til 
en dejlig julefrokost i den kommende måned! 
 
www.dn.dk/jammerbugt 
Husk altid at holde Jer orienteret om kommende ture, aktuelle sager mm. på vores flotte hjemme-
side dn.dk/jammerbugt. 
Her vil vi også begynde at ligge billeder ud fra naturen f.eks. landskabs billede, som her fredede 
Hinglebjerge, eller fugle, botanik ja alt fra naturen er velkommen her. 
 
Søren Rosenberg 
Formand, DN Jammerbugt 
 


