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Danmarks Naturfredningsforenings
Årsberetning
Jammerbugt Afdeling 2016
Jeg har efterhånden været formand i Danmarks Naturfredningsforening i
Jammerbugt Afdeling i 5 år. Og årsberetningerne igennem årene, har for det meste
handlet om den nære lokale natur og miljøet, som vi i vores 17 mands store
bestyrelse, prøver at tage vare om, så godt det kan lade sig gøre, ved hjælp af vores
frivillige indsats og arbejdskraft.
2016 har på en måde været et anderledes år, selvom der har været flere
mærkesager, arrangementer, naturpleje mm, her i Jammerbugten, bliver jeg
(desværre) nødt til at tale om og sætte fokus på den politiske modvilje, naturen og
miljøet - lige nu, er oppe mod.
Derfor kommer en stor del af årsberetningen til at indeholde en kritik af den
nuværende regerings mange forslag og udspil imod natur og miljø:
 Vækstpakken som bl.a. giver lempelser af Planloven, som ellers skal forhindre
utilsigtet byggeri.
 Landbrugspakken, som er dannet på urigtige oplysninger.
 Ændring af Loven om Fredskov, som vil tillade byggeri i skove, som f.eks.
opsætning af vindmøller.
Det er naturligvis regeringens eget valg at føre denne kulsorte politik.
Det er til gengæld vores opgave i Naturfredningsforening at forhindre, det bliver
gennemført.
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Vækstpakken.
Og det er heldigvis lykkedes os, at spænde ben, for de værste forslag med stor
folkelig opbakning.
Her tænker jeg især på januars måned Kystkampagne - Vi beder bare om 300 meter,
hvor mere end 141.000 mennesker har skrevet under på at vi redder kysterne.
Denne sidste søndag i januar måned, deltog masser af mennesker landet rundt, ved
DN's event, hvor man med hjælp af bål vil sætte fokus på, at strande og kysterne
fortsat skal være urørte. Og det hjalp, så de værste tidsler fra Venstres
udgangspunkt blev stoppet.
Lokalt var DN engagerede i Blokhus og Ejstrup Strand, under stor medie dækning.
Et af regerings forslag i Vækstpakken, er at ændre på Planloven.
I dag er der en Kystnærhedszone som forhindre utilsigtet byggeri i kystlandskabet.
Det ser DN meget gerne opretholdt ligesom at vi ikke mener, at der skal pilles ved
den 300 meter strandbeskyttelseslinje, som i dag forhindre byggeri af sommerhuse,
hoteller og forlystelser.
I kender sikkert alle sammen til de skræmmende eksempler fra Nørlev Strand, 50 km
nordpå, herfra, hvor sommerhuse bliver spist af havet - det er der ingen grund til at
kopiere..!
Ordet vækst bliver ofte brugt, når nogle politikker gerne ser lempelser for
strandbeskyttelseslinjen. Men det er en alvorlig misforståelse. Det er meningsløst
også set i et turismeperspektiv at ændre de forhold, som både vi fastbeboere og
turisterne i fællesskab værdsætter.
Turisterne tiltrækkes nemlig af vores frie kyster, viser undersøgelser.
Danmarks Naturfredningsforening er ikke imod vækst, men vi mener at turismen
skal udvikle sig i harmoni med lokalsamfundene og de autentiske værdier.
F.eks. bør der ske en udvikling de eksisterende steder, så evt. slidte hoteller,
turistbyer eller lign. vil kunne få et løft.
Derfor mener Naturfredningsforening også, at der forhåbentligt er vilje og økonomi
til at opbygge et nyt tilsvarende Svinkløv Badehotel, på brandtomten, med samme
værdier som det gamle Badehotel, som desværre nedbrændte i september måned.
Hvad mener Danmarks Naturfredningsforening?
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Danmarks Naturfredningsforening ønsker at bevare de frie kyster – og den
nuværende beskyttelse, der dels sikrer, at vi passer på kystnaturen og
kystlandskabet – og dels sikrer, at alle har adgang til kysterne.
Men vi er heldigvis ikke alene om at vil beskytte vores kyster imod byggeri.
Faktisk har 141.000 danskere indtil nu, skrevet under og er enige med DN i den
holdning. Hvis DU også er enig, så kan du skrive under her: 300meter.dk
Det som vi og danskerne vil have er uberørte kyster - faktisk er de uberørte kyster
den eneste rigtige uregerlige natur vi har tilbage i Danmark.
Det skal ikke spoleres af nye byggeprojekter, sommerhuse, feriecentre eller lign.
Turisterne kommer nemlig her for at opleve den uspolerede natur.
Men små justeringer som at f.eks. sommerhusejere gerne må opføre en terrasse,
eller mindre skure mm., er selvfølgelig helt i orden, og bør ikke føre til
sagsbehandling hos myndigheder.
Landbrugspakken.
Naturen har ingen selvstændig værdi i regeringens øjne. Er naturen i vejen, så fjern
den, flyt den eller udstyk den til industri, turistanlæg og boliger. Ja – regeringen er så
målrettet, at den åbent kæmper mod EU-direktiver.
For kornet mangler gødning. Det er intet værd og protein indholdet er så lavt, at det
ikke kan sælges lød klagesangen fra især en landbrugsorganisation som lyder navnet
Bæredygtig Landbrug.
Resultatet er at der ønskes mere gødning og deraf større tilladte mængder af
sprøjtemidler - igen her lytter Regeringen ikke til befolkningen som i stigende grad
er bekymret over faren for forurening af grundvandet, eller faren for forurening af
fjorde og natur, ligesom der er øget fokus på sund mad og dyrevelfærd, uden fare
for at blive smittet med svinebakterien MRSA mm.
Men DN kæmper i mod regerings ønsker og har klaget til EU-kommisionen over
regeringens landbrugspakke, der blandt andet giver landbruget lov at gødske mere
uden, at der reelt er sat konkret lovgivning i gang for at forhindre det ekstra
kvælstof i at gøre skade på natur og miljø.
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Et lokalt islæt er at en landmand i Birkelse har fået Jammerbugt Kommunes
tilladelse til at udregne sit gødningsbrug, ved hjælp af drænvandsmålinger.
Denne tilladelse er givet på et meget tyndt udpegningsgrundlag, så bl.a. derfor har
DN klaget over tilladelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Sagen kort: juli 2016 har Jammerbugt Kommune givet en miljøgodkendelse til en
landmand på baggrund af såkaldte drænvandsmålinger - i stedet for normal praksis
efter modelberegninger. Herved har Jammerbugt Kommune taget forskud på
Landbrugspakken og som den eneste kommune i landet, har kommunen altså
godkendt drænvandsmålinger som retvisende for, hvor meget kvælstof der bliver
udvasket fra markerne på bedriften, efter parolen; jo mindre udvaskning jo mere
gødning.
Men denne udregning af drænvandsmålinger og efterfølgende beregning af bl.a.
mere gødning er ULOVLIG og er blevet kritiseret af forskere fra Miljøstyrelsen, som
værende for usikre!
Med drænvandsmålinger "glemmer" man at tage ALLE parametre for summen af
miljøpåvirkning fra husdyrbrug og gødningsanvendelse på landbrugsjord, som f.eks.
overfladeafstrømning, luft-emission i form af ammoniak mm.
I Danmarks Naturfredningsforening mener vi, at man bør tage
forsigtighedsprincippet i brug og ty til andre metoder end øget gødning og deraf
kvælstof.
Der er alt for stor risici ved øget gødningsmængde for både drikkevand og
vandmiljøet i åer og fjorde.
Det kan sagtens lade sig gøre at dyrke fornuftigt landbrug, uden at natur og miljø
lider overlast.
Nu er jeg ikke landbrugskonsulent, men grafisk trykker i Fjerritslev - jeg kender da
flere landmænd som sagtens kan dyrke landbrug, med afgrøder med højt
proteinindhold, dog med lidt mindre udbytte, men med øje for både natur og miljø,
(og med rimeligt økonomisk afkast)..
Eva Kjær Hansen ministerperiode blev kort, men turbulent, da hun fortiede
sandheder om konsekvenserne af landbrugspakken for miljøet. Hun kom også i et
negativt søgelys da hendes opfordring - et såkaldt hyrdebrev til alle landets
kommuner - om at nu må kommunerne altså i gang med at sørge for at vandløbende

4

kunne aflede vand, så der ikke står vand på de dyrkede marker - ja hun kaldte åer og
vandløb for "forhadte vandløb". Hendes udtalelse gav grobund for oprettelsen af
Facebook siden "Bevar de forhadte vandløb" som med mere end 14.000
naturpolitiske brugere, fik sat et massivt pres på regeringen, som heldigvis ikke fik
gennemført forslaget i hele sin udstrækning, om at fjerne beskyttelsen på naturlige
vandløb og derfor måtte trække forslaget.
DN vil minde vores nuværende Miljøminister, Esben Lunde Larsen om at vandløb
ikke er forhadte, men en naturlig del af landskabet og ikke en afvandingskanal for
landbruget!
I DN Jammerbugt har vi i flere henseender skrevet høringssvar og input til
Vendsyssels største å-system - Ryå.
Ryå er i nogle øjne problematisk, da åen ved store og kraftige regnskyl, løber over
sine bredder. Og da man generelt her i Danmark prøver på at tæmme naturen og
dyrke afgrøder eller for den sags skyld bosætter sig ved en å, som naturligt
periodevis løber over sine bredder, så vil der opstå problemer..
Jeg vil kort nævne de løsningsforslag som virker og som DN Jammerbugt har
indsendt til Forvaltningen i Jammerbugt og Brønderslev Kommune:
1: Lad være med at dyrke engene! Altså ådalene tilbage.
2: Lav periodevis vådområde - tilbageholdelse af vandet i øvre løb.
3: Genslyngning af åen.
4: Genskabelse af Ingstrup Sø.
5: Afvanding fra byerne - tostrenget kloakledninger med tilhørende bufferbassiner.
Diger
Kulturhistorien er vigtig at bevare. Således også de beskyttede diger, som
Jammerbugt Kommunes Teknik og Miljøudvalg i flere sager har sagt ok til at blive
fjernet, således marker kan sammenlægges og de store landbrugsmaskiner kan
komme forbi. Men det går altså ikke at fjerne de beskyttede diger overfor
økonomisk interesse, har Natur og Miljøklagenævnet flere gange givet
Naturfredningsforening ret i.
Vi er glade for NMKN afgørelser og håber at kommunens politikker tager notits af
dette og stopper med at give flere dispensation til fjernelse af beskyttede diger, så vi
ikke skal bruge unødvendig tid og ressourcer, på lignende sager fremover.
Diger, markskel og læhegn mm. er vigtigt naturelement i landskabet og med til at
dyr og tildeles planter kan sprede sig og komme fra den ene lille ”ø” af natur til den
anden, som ledelinjer.
Lov om Fredskov
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Den nuværende skovlov har rødder tilbage i 1805 og beskytter 72 procent af dansk
skov, ca. 446.000 ha i alt, mod at blive til by eller landbrug. Det kalder man fredskov.
Det betyder blandt andet, at byggeri er forbudt i skoven. Faktisk vedtog man i sin tid
den danske skovlov, fordi vores skov var ved at forsvinde..
Det er denne unikke bevarelse, som regeringen har skumle planer om at ændre på.
Det må vi ikke tillade.
Regeringen har planer om at udvande eller nogle steder helt ophæve den danske
skovlov, med deres idé katalog "Ændring af skovloven"
Det skal i stedet være lettere at bygge og udvide sommerhus og parcelhuskvarterer
og i øvrigt skal der kunne sættes vindmøller op i skovene!
DN har reageret hurtigt og været ude med stor kritik af forslaget.
Skoven skal være uforstyrret, uden vindmøller og industri.
Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål og det er her, vi finder ro og stilhed.
Det er også i skovene man finder den største biodiversitet og såkaldte rødlistede
arter lever her, som f.eks. almindelig ulvefod (bestand i Tingskoven).
Derfor er ideen om, at skovene nu skal rumme anlæg, man ikke vil have andre
steder dybt forfejlet og vi vil kæmpe hårdt imod, dette forslag.
Hvis du også ønsker skovene bevaret, uden indgreb så kan du skrive under her:
redskoven.dk
Nu skal alt ikke bare være en sur negativ formand, som ikke kan se skoven for bare
træer, der er heldigvis også mange lyspunkter og naturoplevelser at glæde sig over.
Den massive folkelige indsats og opbakning for at sætte naturen højere på
dagsorden og få mere fokus på natur og miljø er meget positivt og går i den rigtige
retning - selvom regeringen og mange politikker endnu, ingen fokus har på at
naturen og miljøet skal forbedres.
NaturTjek.
Naturplejen i Natura2000 områderne samt naturplejen på de fredede arealer går
langsomt fremad, selvom vi stadig mister arter, som skyldes klimaforandringer.
Det kan lykkedes at vende udviklingen, og stoppe tabet af biodiversitet, selvom
målet skulle være nået i 2020 er det dog usikkert, om målet er nået der.
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DN ønsker naturligvis at ambitionerne speedes op, og der sker en god gunstig
bevaringsstatus for de udpegede Natura2000 områder og arter, som er udpeget i
samarbejde med EU.
Danmarks Naturfredningsforening er i gang med at lave den største undersøgelse af
naturens tilstand - Projekt Biodiversitet Nu.
Forskerne i projektet har udvalgt nogle arter og levesteder, som kan indikere,
hvordan naturen har det – og i løbet af projektet, skal der laves så mange
registreringer som muligt af de udvalgte arter og levesteder.
Den viden, der kommer ud af projektet, formidler vi videre til de lokale politikere og
jordejere, som kan gøre noget helt konkret for at forbedre leveforholdene for dyr,
planter og svampe i deres område.
Ved at hente NaturTjek app på kan danskerne melde registreringer ind, via sin
smartphone - hvilke levesteder, man færdes i her og nu, som f.eks. et varmt og tørt
sted, områder med laver, sump med flere.
DN har simpelthen vores egen Pokemon Go, men her forgår "legen" altså ude i
naturen :-)
Man kan også registrere udvalgte arter som egern, hare, pindsvin, vibe, tårnfalk,
guldsmede eller planter som f.eks. engkabbeleje, gøgeurter tormentil eller
kantareller.
Forskerne har allerede i de første 2 år projekt Biodiversitet Nu har kørt, fået over
300.000 registreringer fordelt over hele landet.
Målet er 1500 registreringer i hver kommune årligt. Og som I kan se på Danmarks
kortet er Jammerbugten fin grøn, - her er målet nået..
Super og vi er meget glade for den fantastiske store opbakning Projekt Biodiversitet
Nu har nået og stor tak til alle dem som registrer, her i Jammerbugt er vi faktisk 361
naturtjekkere..
Hvad gør DN Jammerbugt for at opnå en bedre natur?
 Fredningsforslag for arealfredning mellem Grønnestrand og Thorup Kløv
 Forslag for en udvidelse af N2000 området nr. 13 Svinkløv Klitplantage
 Naturpleje
 Naturregistrering
 Holde øje med at Naturbeskyttelseslove og Planloven bliver overholdt
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Fredningsforslaget
Lokalt har vi et fredningsforslag for et unikt område, nemlig indlandsklitter mellem
den eksisterende Grønnestrand fredning og til Vester Thorup Plantage, ca. 2400
hektar i alt. En fredning er en langvarig proces og indtil videre har Danmarks
Naturfredningsforenings Fredningsudvalg besøgt arealet to gange, hvor DN
Jammerbugt har vist fredningsforslaget frem - eller det vil sige så meget vi nu kan
vise frem, da tilgroning af nåletræ er et stort problem for biodiversiteten og de
landskabelige værdier ved parabelklitterne og klitheden.
Natura2000 området nr. 13 Svinkløv Klitplantage og Grønnestrand
I 2017 sker der en revision af Natura 2000 områderne og Naturfredningsforening
håber, at det kommer på tale, at udvide grænserne for de eksisterende N2000
områder - og ikke en begrænsning som regeringen desværre har ønsket.
DN Jammerbugts forslag er at udvide Natura2000 området nr. 13 Svinkløv
Klitplantage og Grønnestrand samt Natura2000 område nr. 21 Ejstrup Klit, Egvands
Bakker og Lien med Underlien.
Begrundelserne er mange, men overordnet set, har vores arealforslag, de samme
udpegningsgrundlag, som de eksisterende N2000 områder.
F.eks. kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), men også bilag
II arten Hedepletvinge, findes i DN Jammerbugts forslag for det udvidede område.
Naturpleje
Hvem passer på naturen, når naturen ikke bare kan passe sig selv?
Ja, DN Jammerbugts naturplejegruppe gør hvad de kan, for at holde små lysåbne
lokaliteter åbne, så der bliver plads til nøjsomme urter som f.eks. gøgeurter.
Vi har været ude med leen :-) og plejet bl.a. rigkær - og det giver hurtigt resultat - nu
er engblommen vendt tilbage på et hotspot i det fredede Hingelbjerge - takket være
vores indsats.
Og årets naturplejeindsats kulminerede med et naturplejetræf i den sidste weekend
af maj måned, hvor deltager fra Danmarks Naturfredningsforening, udveksler
erfaringer i naturplejen og udførte naturpleje på nøje udvalgte lokaliteter.
Der skal lyde en stor tak til Jammerbugt Kommunes Naturafdeling, som bakkede op
om naturplejetræffet, med deres erfaring og viden på området.
Vindmøller/planloven
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Danmarks Naturfredningsforening ser udbygning af møller på både land og på havet
som en del af løsningen for klimaudfordringen.
Det er dog samtidigt vigtigt for os, at vi friholder værdifuld natur og udpegede
landskaber fra vindmøller, og undgår at placere vindmøller, hvor der er store
koncentrationer af sårbare dyrearter.
DN mener således ikke, at vindmøller bør placeres i højrisikoområder, med stort
fugletræk, i nærheden af vigtige yngleområder for fugle samt i områder som af
forskellige grunde har specielt mange flagermus.
Derfor er vi yderst betænkelige med opstilling af 20 stk. vindmøller, som skitseret i
Idéoplægget for 20 stk. store 150 kw. vindmøller.
DN mener, at vindmøllerne må rykkes længere væk fra Habitatområdet og
fuglereservatet Vejlerne, så risikoen for forstyrrelse af fuglelivet eller birdstrikes
minimeres.
Det mener vi godt kan lade sig gøre, hvis den vestlige række på 12 møller bliver
reduceret, således det faktiske antal bliver 8 vindmøller i alt og herved forøges
afstanden fra møllerne til de beskyttede områder.
Medlemstal
Vi er glade og stolte af, at der er 786 medlemmer i Danmarks
Naturfredningsforening for Jammerbugt Kommune og ca. 130.000 medlemmer på
landsplan. Det er en medlemsfremgang på 5.000 i forhold til 2015.
DN får flere og flere medlemmer, som i høj grad skyldes kampagner og
presseomtale, samt lokalafdelingerne arbejde for naturen og miljøet.
Den politiske dagsorden, uden meget naturindhold - spiller sikkert også ind, og DN
bliver nu mere hørt og synlige i mediebilledet..
Det er godt, og vi vil gerne være endnu flere medlemmer, for jo flere medlemmer jo
større er vores gennemslagskraft også.
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.
DN Jammerbugt er på Facebook
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https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningJammerbugt/
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.
Hjemmesiden er ved at få helt nyt layout, og vi håber at den er klar til
offentliggørelse i januar 2017, så hold øje med vores 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
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, Gl. Kongevej vandring 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.
Alle turene ledes under kyndig og dygtigt vejledning af bestyrelsesmedlemmer i DN
Jammerbugt.
Husk i øvrigt at alle er velkomne på vores ture, som for det meste er gratis.
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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 og vækst – 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 17 yderst aktive og arbejdsivrige
DN’er, hvor både suppleanter, og unge som ældre i bestyrelsen tager fat i arbejdet,
som naturens stemme.
Udover bestyrelsen har vi en del ad hoc`er, som er med i valgte arbejdsgrupper.
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 Møn. Her havde vi mange dejlige naturoplevelser, nævnes skal
Ulvshale/Nyord med fine fugle og Høvblege mange gøgeurter samt krydret med
fantastisk godt mad og selskab er en fornøjelse.
Der arbejdes på en tur til Samsø i foråret 2017 :-)
Husk altid at holde Jer orienteret om kommende ture, aktuelle sager mm. på vores
hjemmesiden www.dn.dk/jammerbugt

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt Afdeling
formand Søren Rosenberg
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