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Danmarks Naturfredningsforening er en landsdækkende naturforening, hvor natur, miljø, planlægning og klima er 

vores fokus punkter og det vi værner om i vores kærlighed til bevarelse af den trængte natur - både for vores egen 

skyld, men i højeste grad for naturens egen skyld. 

I det forgangne år har vi været en bestyrelse på 12 medlemmer, og 2 suppleanter der har fordelt arbejdsopgaverne 

således, at vi hver især har ansvaret indenfor veldefinerede områder af afdelingens virkefelt.   

Opgaverne er meget forskellige både i omfang og kompleksitet. De komplicerede eller tunge sager vedrører 

sagsbehandling indenfor miljø-, natur- og planlovgivning. 

Som bekendt har DN en juridisk ret, og dermed også en moralsk pligt, til at være ”offentlighedens vagthund”. DN har 

mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen, hvis vi 

mener, at disse strider mod den aktuelle lovgivning.  

Vi klager ikke "bare" for at være stopklods og bruge vores ret til det. Vi gør det kun, når der er tungtvejende og 

ødelæggende konsekvenser for naturen, som er på spil.  

I alle sager kan DN Jammerbugt til enhver tid, trække på ressourcer og fagspecifikke kompetencer hos medarbejderne 

i DN Sekretariatet, Masnedøgade, København. 

Bestyrelsen for DN Jammerbugt vil nu med de følgende slides gå nærmere ind på vores engagement i nogle 

udvalgte aktiviteter: 

• Natur projekter – Engvejen og Nørremiler. 

• Ture og arrangementer. 

• Naturpleje. 

• Vindmøller Rendbæk Øst, høringssvar. 

• Klim Højspændingsstation, høringssvar. 

• Vindmøller Thorup Sletten, opdatering på klage. 

• Nye solcellemarker – manglende politik på området, høringssvar. 
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• Folketingsvalget – den grønne dagsorden, biodiversitetslov. 

• Råstofplan Gøttrup Sø. 

• Bestyrelsesturen til Mols. Vellykket, fint vejr, gode naturoplevelser. 

• Jammerbugt som Naturkommune med en naturpolitik? 

 
Naturprojekt Grønt Guld, ved Engvej, Klim Klitplantage: 
De aktive frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening Grønt Guld gruppe samt deres motorsave - er næsten, sat på 

pause. Natur plejen bliver i stedet udført af en lille flok kreaturer. Fantastisk som arealet har skiftet karakter. Det 

massive kronedække af invasive bjergfyr på den beskyttede klithede, er i stedet erstattet med lysåben klithede, og 

våde partier med mose-pors. Ene, hedelyng og forskellige græsarter er nu dominerende. Der er også enkelt stående 

Skovfyr tilbage. I de fugtige lavninger vælter det op med Mose-Porse og Klokkelyng. Insekterne har fået bedre 

fouragerings muligheder, med de blomstrende urter. Og de friske kolorte giver masser af insekter som møgfluer og 

møjbiller, som fuglene kan nyde godt af. 
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Naturprojekt - Naturpleje af Nørremiler 

Projektets mål er at genskabe klitheden og frilægge en del af parabelklitten Nørremiler for at opnå en større 

biodiversitet. I et 40 hektar stort område med indlandsskrænter nord for Fjerritslev gemmer sig en ubrudt klitrække 

med dens specielle form som en parabel. DN Jammerbugt har sammen med lodsejeren og Jammerbugt Kommune 

arbejdet sammen om dette naturprojekt i de sidste 2 år, med sigt på at genskabe den lysåbne klitnatur. Den Danske 

Naturfond har økonomisk støttet projektet og gjort at Naturpleje af Nørremiler, nu er realiseret. Lokalt i DN følger vi 

natur udviklingen ved at lave en artsregistrering af planter på de samme gps noteret steder. Således er vi i stand til at 

kunne sammenligne et ”før og nu billede” af naturudviklingen. Projektet har nemlig til mål at skabe en større 

biodiversitet. Derfor håber og forventer vi en øget mængde af Rensdyrlav, blåmunke, hedelyng, kællingetand, blåhat 

mm. Jeg var forbi området i august og ved de sydvendte skråninger af parablen kunne jeg tælle mindst 100 fine 

sommerfugle, af arten sandrandøje, nyde de ryddede og soleksponerende felter. 

Vores aktive naturpleje grupper arbejder i øvrigt også videre på områderne, således der ikke blive problem med 

tilgroning på de ryddede klitarealer og på parabel klitten. 
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Ture og arrangementer 2019: 

Fredningsevent 

affaldsindsamling 

den store fugletur 

naturfototur 

vilde blomsters dag 

midsommernatstur 

kongevejsvandring  

dyrespor, svampe og bålmad 

 

Udvalgte beretninger fra årets arrangementer og ture på følgende slides: 

 

Fredningsevent: 

Dansk Folkeparti fremsatte i begyndelsen af året forslag om ændringer i Naturbeskyttelsesloven, således at Danmarks 

Naturfredningsforening ville 

miste sin ret til at rejse fredningssager. Danmarks Naturfredningsforening kan som den eneste forening alene 

forelægge et frednings forslag for et fredningsnævn. Forslaget fra Dansk Folkeparti ville ændre radikalt på foreningens 

aktionsmuligheder og forslaget blev af os opfattet som et angreb på foreningens virke. 

Foreningen ser lovforslaget som et forsøg på at svække hele fredningssagen og dermed naturbeskyttelsen. Søndag 20. 

januar om formiddagen afholdt Danmarks Naturfredningsforening derfor en landsdækkende aktion for at 

understrege, hvor vigtigt det er for foreningen fortsat at kunne rejse fredningssager på eget initiativ. 

Det skete også i DN Jammerbugt, hvor bestyrelsen invitererede på tur i et af de flotteste fredede områder i 

kommunen, nemlig Fosdalen og Lien med de markante slugter og skrænter.  
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- Vi vil gerne gå sammen med andre instanser om nye fredninger, for eksempel lodsejere, stat og kommune, men det 

skal ikke være en betingelse, sådan som Dansk Folkeparti har foreslået. Så vil der næsten ikke blive fredet ny natur, og 

det har den brug for. 

Generelt var der kæmpe opbakning til at DN fortsat kunne beholde vores fredningsret, således blev Dansk 

Folkepartis politiske indgreb forkastet.  
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Naturfototur den 25. maj: 

Stedet var Svinklovene, lørdag eftermiddag - i en hård blæsende kuling fra vest, som ikke gav de bedste 

forudsætninger for foto af f.eks. sommerfugle. Til gengæld var lyset ud over Jammerbugten, fra toppen af Svinklovene 

- helt fantastisk. Den lille skare af foto entusiaster, havde ikke brug for ny læring af teknikken - det havde man 

allerede styr på :-) Naturens motiver, var mere i fokus og snakken om det perfekte foto (som ikke findes) da det er ens 

egen fortolkning eller smag, som bestemmer det. 

Vilde blomsters dag den 16. juni: 

Lidt stemnings billeder fra en vellykket Vilde Blomsters Dag søndag d. 16. juni. Omkring 40-50 glade, 

naturinteresserede mennesker var mødt op i det dejlige sommervejr, og den cirka 4 km lange tur rundt på Klim Bjerg 

bød på masser af smukke - og for nogles vedkommende også sjældne - blomster, bl.a. aks-ærenpris, eng-storkenæb 

og nikkende kobjælde. 

Midsommernatstur den 21. juni: 

26 deltagere, nød den smukke, lyse midsommernat og de fantastiske landskaber ved Svinkløv, og vi var endda også så 

heldige at både se og høre natravnene flere gange. 

Generel information til deltagelse på ture arrangeret af DN Jammerbugt 

Vi er meget glade for at formidle naturoplevelser, da vi tror at vi også på den måde kan påvirke til en bedre forståelse 

for naturen og dens behov. 

Alle turene ledes under kyndig og dygtig vejledning af bestyrelsesmedlemmer i DN Jammerbugt. 

Husk i øvrigt at alle er velkomne på vores ture, som er gratis. 
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Naturpleje arrangementer 2019: 

De dygtige og aktive naturplejere har haft mange naturpleje dage i 2019 – hele 6 gange har de rykket ud med le, 

grensakse, håndsav og motorsave på forskellige natur lokaliteter i Jammerbugt Kommune. Her er en enkelt beretning 

fra årets naturpleje indsatser: 

Fantastisk sensommervejr dannede rammen om lørdagens naturpleje af Aaby Bjerg i Store Vildmose, den 23. 

september. Det faste le-laug var på plads, da leen blev svunget og ørnebregnen blev fjernet for at give lys og plads til 

urter og lyng. Dejligt selskab og sjovt samvær og så giver man en hånd til naturen samtidigt. 😊 Med skånsom 

naturpleje, kan man nemt give plads til de sent blomstrende urter, således der stadig er et spisekammer tilbage til 

insekterne. Derfor gik leen let uden om høgeurt, engbrandbæger, angelik og djævelsbid med mere og andre steder 

med ørnebregne og bjergrørhvene blev der slået i bund. Naturpleje af Aaby Bjerg udføres i et samarbejde med 

Jammerbugt Kommunes Naturafdeling, som sørger for at fjerne de mange bunker vegetation, som blev revet sammen. 

Også tak til ejeren, Aage V. Jensen Fond som kom med kolde forfriskninger 😊 

Generel information til deltagelse på naturpleje aktiviteter arrangeret af DN Jammerbugt – vi vil gerne være mange 

flere – så er du ikke bange for fysisk arbejde og frisk vejr - med fare for fedt forbrænding – så meld dig gerne til 

naturpleje gruppen. 😊 
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Vindmøller Rendbæk Øst, høringssvar 
Planlægning af vindmøller er tit problematisk. Afstandskrav til naboer skal overholdes, ligesom beskyttelsen af 
dyrearter vægter højt ved placeringen af vindmøller. Som naturens talerør er det naturligt, at Danmarks 
Naturfredningsforening koncentrerer sig om mulige negative påvirkninger af arter, ved opsætning af møller, ligesom 
den landskabelige påvirkning også skal vægtes højt. 
Hvis de fleste parametre er overholdt, så er DN stor fortaler for vindmøller også på land, som energi kilde. 
Projektområdet Rendbæk Øst med 16 stk. 150 meter høje vindmøller ønskes opført i et landbrugsområde, som er kilet 
inde mellem Ryå og naturområde i St. Vildmose. Projektområdet ligger bare i 100 meters afstand til Natura2000 
området og inden for kort afstand af den blå/grønne korridor ved Ryå. Kongeørn samt andre truede og rødlistede 
fuglearter registreret på EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv er observeret i umiddelbar nærhed af, eller indenfor, 
projektområdet. Særligt for en af arterne, Kongeørn, mener vi at projektet giver meget store udfordringer, som skal 
håndteres. 
For kongeørnen gælder det således at den yngler i meget kort afstand til projektområdet, hvorfor DN med dette 
høringssvar, bl.a. vil argumentere for en kraftig reducering af vindmølleprojektet. Fra 16 stk. 150 meter høje 
vindmøller til et reduceret forslag på 4 stk. vindmøller, opsat i det sydlige hjørne af projektområdet. 
Læs mere og se høringssvaret her: 
https://jammerbugt.dn.dk/vi-arbejder-med/hoeringssvar/vindmoeller-rendbaek-%C3%B8st/ 
 
 

https://jammerbugt.dn.dk/vi-arbejder-med/hoeringssvar/vindmoeller-rendbaek-%C3%B8st/
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Det lokale arbejde nytter :-) 
DN Jammerbugt har med et høringssvar til en lokalplan fået indflydelse på naturindholdet omkring en 
højspændingsstation. Det er et projekt, hvor vi med konkrete forslag har medvirket til at natur er tænkt med i 
udførelsen af et nødvendigt anlæg. Resultatet er, at biodiversiteten i området er blevet større. Energinet tager rigtig 
godt imod vores konkrete naturtiltag og i den efterfølgende dialog bliver der besluttet gode natur tiltag for at øge 
biodiversiteten. Således at området ved Klim Højspændingsstation bliver en form for holdeplads for arter i det ellers 
landbrugsmæssigt dominerende område, med begrænset naturindhold. Helt konkret bliver der i anlægsfasen bestemt 
følgende naturtiltag:  

• der bygges en sandvold med store sten med en sydvendt skråning, for at tilgodese firben, padder og insekter 
• der udsås ikke kulturgræs, men derimod frøblandinger som tilgodeser insekter og sommerfugle. 
• Hø-slæt 1 eller 2 gange årligt. Høet bliver efterfølgende fjernet, for at pine næringsstoffer ud af jorden. 
• Ingen brug af gødning eller sprøjtning. 
• anlagt et mindre regnvandsopsamlingsbassin 

Læs mere og se høringssvaret her: 
https://jammerbugt.dn.dk/vi-arbejder-med/hoeringssvar/hoejspaendingsstation-klim-fjordholme/ 
 
Vindmøller Thorup Sletten 
DN arbejder for en grøn omstilling til vedvarende energi heraf opsætning af bl.a. vindmøller på land. Men op til 18 
store vindmøller i fuglenes træk korridor er ikke tilrådelig. Derfor har vi klaget over opsætning af 9 af de vindmøller på 
Thorup Sletten, som opstilles i Jammerbugt Kommune. Vi mener, at møllerne er på kollisions kurs for de mange 
tusinde trækkende fugle mellem Limfjorden og Vejlerne. Inden vores klage, havde vi dog i flere høringsperioder, 
indgivet argumentation for at udelade opstilling af de vindmøller som ifølge VVM-vurderingen, er den mest 
trafikerede fugle rute – uden resultat, desværre. 
Selvom der ligger flere klager i Nævnenes Hus over disse vindmøller, så har det på ingen måde udskudt arbejdet. 
Således er der anlagt mange kilometer anlægsveje i det store område, og der er støbt fundamenter til alle 18 
møllehuse – upåagtet at arbejdet er påbegyndt før afgørelsen af ankesagen. DN anførte i klagen at klagen bør have 
opsættende virkning – det har klagenævnene nu 1 år efter klagens indsendelse, endnu ikke har truffet afgørelse om! 

https://jammerbugt.dn.dk/vi-arbejder-med/hoeringssvar/hoejspaendingsstation-klim-fjordholme/
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Læs mere og se høringssvaret her: 
https://jammerbugt.dn.dk/vi-arbejder-med/hoeringssvar/vindmoeller-thorup-sletten/ 
 

 
 
 

https://jammerbugt.dn.dk/vi-arbejder-med/hoeringssvar/vindmoeller-thorup-sletten/
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Nye solcellemarker – manglende politik på området, høringssvar 
I et klimaperspektiv er det ubetinget glædeligt, at der for alvor er begyndt at komme skub i den grønne omstilling, og 
det er i den grad nødvendigt, at omstillingen kommer op i gear, hvis vi skal nå at bremse den globale opvarmning, før 
det er for sent. Selvom solceller og solfangere skaber god ren energi, er det vigtigt at huske på, at anlægget også 
påvirker det lokale landskab. Derfor er en god planlægning altafgørende. 

Det er også vigtigt at holde fast i, at der er arealer, hvor det primære formål må være at økosystemer skal reetableres, 

for f.eks. at bremse tilbagegangen af biodiversiteten.  

Det betyder imidlertid ikke, at solcelleanlæg og natur ikke kan gå hånd i hånd.  

Så vidt vi er orienteret, er der ikke fastlagt nogle retningslinjer for kommende solceller marker Jammerbugt 

Kommunes gældende Helhedsplan17. Danmarks Naturfredningsforening vil derfor fremføre vores syn på solcelle 

marker, når den nye planstrategi for kommunen, snarest kommer i høring.  

Vores synspunkter er bl.a.: 

• at der skabes rigeligt med naturlige korridor, så der er brede passager i projektområdet, hvor faunaen kan 

udvikle sig. 

• Skærmende beplantning og læbælter omkring anlægget, for at minimere den landskabelige påvirkning. 

• Hjemmehørende buske og træer skal benyttes. 

• større solcelle- og solvarmeanlæg bør etableres i tilknytning til eksisterende energiproduktionsanlæg, som 

f.eks. industri områder, fjernvarmeanlæg, genbrugspladser etc.  

• DN kan ikke acceptere etablering af solcelleanlæg inden for bevaringsværdige områder udlagt i 

kommuneplanen, områder som er udpeget som uforstyrret landskab eller særlig værdifulde landskaber.  

• DN kan ikke acceptere etablering af solcelleanlæg inden for fredede eller naturbeskyttede områder. 
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Solceller og her solfangeanlæg kan med fordel etableres i tilknytning til eksisterende industri anlæg. 
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Råstofplan Gøttrup Sø. 

Efterhånden en sag som er stået på i flere år – sagens kerne og problem. 

Råstofindvinder og ejer af Gøttrup Sø vil gerne påbegynde yderligere indvinding af råstoffer i den eksisterende og 

naturbeskyttede sø. Søen er opstået tilbage i 1980èrne efter endt indvinding. DN har argumenteret for at der i 

nærmiljøet er udlagt flere råstof interesseområder, som kan tages i brug – uden at eksisterende natur bliver berørt. 

Lokalbefolkningen i Gøttrup By kunne ligeledes være fri for bekymringer og gener ved en aktiv grus indvinding, lige 

ved hoveddøren.  

Status på sagen er at Jammerbugt Kommune Teknik og Miljøudvalg har givet nogle retningslinjer før deres evt. 

tilladelse: 

Udvalget ønsker, at der holdes en afstand på 150 meter til nærmeste naboer. Dertil har udvalget forholdt sig positivt 

til forslagsstillers ønske om på sigt at gennemgrave eksisterende skel i den sydlige gravesø. Dette under forudsætning, 

at den samlede trafik til og fra området foregår via en adgangsvej øst for fiskesøen. 

Regionsrådet forventes at beslutte hvorvidt Gøttrup Fiskesø udlægges som graveområde i slutningen af året.  

DN følger naturligvis sagens videre forløb. 

 

Jammerbugt som Naturkommune med en naturpolitik? 

Med en henvendelse til borgmester og teknik og miljøudvalgsformand samt embedes folk fra Jammerbugt Kommunes 

Naturafdeling, inviterede vi os til et møde om en evt. naturpolitik for kommunen. Vi kom med følgende budskab: 

Naturen i Jammerbugt Kommune er noget vi skal være stolte af. Vi ønsker, at vores kommuner giver en rig og robust 

natur videre til vores børn og unge. Men der mangler en politik hvor der er visioner og planer for natur og 

biodiversitet. 

Derfor foreslår vi, at vores kommune skal have en Naturpolitik for natur og biodiversitet. Baggrunden er at naturen er 

trængt i vores kommune. Selv om vi naturgenopretter og plejer naturområder, så findes der lige nu 8 kritisk truede 

arter i Jammerbugt kommune, ifølge Den Danske Rødliste. Hvis ikke vi bevarer og udvider deres levesteder, så vil de 
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arter på sigt forsvinde fra Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes indsats for én af disse arter - den sjældne 

sommerfugl hedepletvinge skal dog nævnes for en art i fremgang - men stadig kritisk truet. Det har vist sig, at med 

den rette pleje af levestederne og arealforvaltningen i nærhed heraf, er der sket en stor positiv forskel for denne 

rødlistede art. Det er værd at bemærke at hvis man fokusere på at arealforvalte for de rødlistede arter, så har det en 

positiv bonuseffekt på mange hundrede andre arter også.  
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Folketingsvalget, den grønne dagsorden, biodiversitetspakke. 

Den 5. juni 2019 var der folketingsvalg som endte ud med en ny regering. 

Aldrig før har et Folketingsvalg haft en dagsorden, hvor klima og naturen var i fokus.  

Baggrunden for denne opmærksomhed er at klimaet, miljøet og naturen giver grund til bekymringerne. Der er en 

klimakrise og en biodiversitetskrise. Faktisk hænger de to kriser sammen og indsatserne for at stoppe 

biodiversitetskrisen, giver også en klimaeffekt. Hvis der bliver handlet nu, men konkrete handlinger og mål, så kan vi 

vende de triste fremtidsudsigter. Så det er NU det gælder – med en ambitiøs biodiversitetslov og udlæg af 

naturzoner, hvor 20 procent af landarealet skal være naturzone – altså helhjertet disponeret til natur og biodiversitet, 

uden nogen former for produktionshensyn, om senest 10 år. I dag er der kun 8,6 % med lysåbne naturtyper i det 

danske land. Til sammenligning fylder landbrugsarealet godt 60 %. 

Det er Danmarks Naturfredningsforenings super gode og skarpe udspil. - lige nu sidder Regeringen, med 

Miljøministeren og Statsministeren og lytter intenst til hvad fagfolk fra bl.a. DN fortæller dem. For det som er den 

vigtigste faktor for naturens tilbagegang, er manglen på PLADS. Udtag af lavbundsjorde f.eks. langs med Limfjorden. 

Mere plads til å-dale uden dyrknings interesser ved Ryå. Meget større urørte skove, hele 75.000 hektar urørt skov skal 

findes i statsskovene og de private skove og hvor der her arbejdes med naturlige vandstandsforhold og væltede træer 

uden hugst. Etablering af 20 vilde naturnationalparker på statens areal! – den første bliver måske en 

NaturNationalPark Han Herred?  

Finansieringen? Jamen har vi råd til at lade være? 

Jeg glæder mig til 2020 hvor alle disse forventninger forhåbentligt bliver indfriet.  
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Medlem af Danmarks Naturfredningsforening 

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. 

Vi er nu 683 medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening her i Jammerbugt Kommune, og ca. 130.000 
medlemmer på landsplan. 

Det er flot, men vi vil gerne være flere, og frem for alt vil vi gerne, at medlemmerne føler, at de er i en forening med 
holdninger, som de kan identificere sig med. 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.  

Aktiv i Danmarks Naturfredningsforening 
Som Aktiv i DN Jammerbugt har man mulighed for gratis at deltage i en lang række forskellige kurser arrangeret i DN-
regi, hvor man kan erhverve relevante kompetencer, der sidenhen kan bidrage til en kvalificeret indsats i afdelingen 
og i naturen. 
Jeg synes, vi er en meget dygtig bestyrelse med 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 Mols hvor et lækkert sommerhus ved Knebel var basen for flere gode 
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ture rundt på Djursland og Mols Bjerge mm. Naturoplevelser, fugle og god mad i hyggeligt samvær er fællesnævneren 

for vores ture rundt i Danmark. 

Ønsker du at deltage som frivillig aktiv, eller blot at vide mere om arbejdet som aktiv i DN Jammerbugt, så send os en 

mail på jammerbugt@dn.dk eller kontakt en af afdelingens bestyrelsesmedlemmer for yderligere orientering. Du må 

også meget gerne give dig til kende, når vi om lidt skal have valg til bestyrelsen for DN Jammerbugt. 

 

 

file:///C:/Users/Søren/Documents/DN/jammerbugt@dn.dk
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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.  

Bestyrelsens sammensætning i 2019 for Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt Afdeling: 

   Bestyrelse: Søren Rosenberg - Otto Kjær - Inge Lis Dissing 

    Søren Vibe – Lars Heiring – Mariann Stenholm  

    Morten Sørensen - Louise Hansen – Henrik Mysager 

    Sigurd Christensen - Jørgen Jensen – Anders Hedegaard 

    Suppleanter: Martin Hesselsøe - Kirsten Marie Nielsen – Jens 
Bach 

    Ad Hoc´: Flemming Gregersen - Jørn Baandrup – Ove 
Albrektsen 

 


