
Årsberetning for Danmarks 
Naturfredningsforening,
Jammerbugt Afdeling

Efter halvandet år med corona-nedlukning og forsamlings forbud kan 
Danmarks Naturfredningsforenings Jammerbugt-afdeling endelig holde 
årsmøde, onsdag den 13. oktober 2021.
På et ekstraordinært bestyrelsesmøde, torsdag den 7. oktober, besluttede 
den nuværende bestyrelse på 12 medlemmer, at skære bestyrelsen ned til 6 
personer, hvorved der kun skal vælges to nye medlemmer på det kommende 
årsmøde. Fire af de nuværende medlemmer er nemlig ikke på valg og 
fortsætter dermed.
Formanden Søren Rosenberg udtaler: Vi står i en special situation, hvor sidste 
års forsamlingsforbud gør gældende at Årsmødet i år er anderledes, mht. 
valghandlingen.
Der er flere muligheder i forhold til de gældende vedtægter og 
forretningsorden internt i DN. Vi har ud fra dette, derfor besluttet at lave en 
lovlig nedjustering af bestyrelsen, så vedtægterne overholdes, således 1/3 af 
bestyrelsen er på valg.



DN Jammerbugt er deltagende part i:

• frednings besigtigelser i Fredningsnævnet

• Grønt Råd i Jammerbugt Kommune.

• Limfjordsnetværket.

• Skovbrugerrådet for NST arealer i Jammerbugt.

• Med i det rådgivende udvalg under Canepé
projekt i St. Vildmose.

• Deltager på regionale DN møder i Samråd Nord 

• Deltager i Repræsentantskabet for Danmarks 
Naturfredningsforening.



Årets vigtigste sager:

• Natur projekter – Nørremiler.
• Ture og arrangementer.
• Naturpleje.
• Vindmøller Rendbæk Øst, klage.
• Solcelleanlæg Vust Fjordholme - høringssvar
• Vindmøller Thorup Sletten, opdatering på klage.
• Input til kommunens Planstrategi og kommuneplan.
• Vindmølleplaner ved Udklit.
• Fokus på Limfjorden og havområder.
• Udpegning af NNP Tranum.

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



Naturprojekt Nørremiler februar 2018:



Naturprojekt Nørremiler august 2021:



Naturprojekt Nørremiler artsregistrering 2020



Mange arter registreret i naturprojektet Nørremiler, 
under monitering efterfølgende – fotos af udvalgte arter. 

CitronbjørnSandrandøje

Grøn Sandspringer Brun Sandspringer





Ture og arrangementer
2020 -2021

Forsamlingsforbuddet under corona-epedimien -
har reduceret antallet af ture og arrangementer betragteligt.
Dog har vi afholdt 3 ture indenfor udpegningen af
Naturnationalpark Tranum.

• Midsommeraftentur til Overklitten Sø
• Tur til Naturnationalpark Tranum
• Efterårstur i den kommende Naturnationalpark Tranum

Arrangementer og ture i 2022 planlægges i januar måned,
så hold øje med hjemmesiden og få noteret dato ned for
at kunne deltage i de kommende arrangementer ☺

Alle vores ture er gratis og for alle interesserede 



Naturnationalpark Tranum - midsommerturen 



Naturnationalpark Tranum - det marine 
forland med klitter og lavninger



Naturnationalpark Tranum ved Lerup



Naturpleje Aaby Bjerg – 2. slæt den 19. 
september



Naturpleje Aaby Bjerg – 2. slæt den 19. 
september



Vindmøller Rendbæk Øst
Klage over VVM tilladelse
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.
Såfremt de fleste parameter er overholdt, så er DN 
stor fortaler for vindmøller også på land, som energi 
kilde.



Vindmøller Rendbæk Øst
klage punkter:

• Maj 2021.  I vores argumentation overfor 
Klagenævnet, er der særligt 2 forhold som gør 
at vi vælger at indsende en klage og vurderer 
at VVM tilladelsen er mangelfuld.

1. Konsekvenserne for sårbar fugle er ikke nok 
belyst.

2. Vindmølle typen er ikke besluttet endnu –
som efter vores mening er en retslig fejl.



Høringssvar solcellepark Vust
Fjordholme

Kort redegørelse af lokalplanforslaget:

Jammerbugt Kommune har sendt et lokalplanforslag i høring - 01-002 teknisk 
anlæg ved Vust Holme samt et kommuneplantillæg med miljørapport. Der 
ønskes planlagt for solceller i et projektområde på 88 hektar - i dag intensivt 
dyrket landbrugsjord, tæt på Natura 2000 området ved Vejlerne.

Området er fladt beliggende på sandet jord, og naturindholdet er begænset. 
Der ses fouragerende grågæs på markerne på udkig efter spildkorn, da DN 
Jammerbugt kiggede på området i februar 2020. Lokalplanforslaget ligger i et 
område, som i Helhedsplan 17 er benævnt som teknisk område - tæt på 
vindmøller, højspændingsledning og støre landbrugs virksomheder.



DN Jammerbugts konkrete forslag
til solcelle park ved Vust Holme

• I Danmark har vi med tekniske løsninger og med grøn 
omstilling som f.eks. solenergi, mulighed for at 
energiforbruget bliver så lidt klima belastende som muligt.

• Derfor ser DN positivt på solcelleanlæg placeret i det åbne 
land, når de er beliggende udenfor særlig værdifulde 
landskaber eller større uforstyrrede områder.

• Og naturligvis ikke er beliggende i fredede områder eller 
naturbeskyttede arealer, og uden for kystnærhedszonen.

• Det planlagte teknisk anlæg ved Vust Holme, kommer ikke i 
konflikt med disse ”beskyttelseszoner” 

• I høringssvaret anbefaler vi grønne korridor/faunapassage, 
ingen vildthegn, etablering af læbælte og naturtiltag for en 
større biodiversitet.



Vindmøller Thorup Sletten - opdatering



Vindmøller Thorup Sletten
Opdatering på klagen til 
ankenævnet

• 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. 

• 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.



Vindmøller Thorup Sletten

Selv om to klagenævn samstemmende har ophævet
både VVM-tilladelse, kommuneplantillæg og lokalplan for 18 
kæmpevindmøller på Thorup-Sletten ved Aggersborg, har det ikke haft 
nogen konsekvenser. Møllerne snurrer stadig på fuld kraft.

Det er Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner, der i henhold til 
loven skal forlange møllerne standset, indtil møllernes negative effekt på 
to beskyttede rovfuglearter og en række beskyttede vand- og vadefugle er 
ordentligt undersøgt og der er udarbejdet nye lovlige tilladelser.
De to kommuner har imidlertid valgt ikke at gøre andet end at gå i gang 
med at gøre planerne lovlige.

DN finder det meget kritisabelt at vindmøllerne allerede er rejst og vi vil 
prøve med politisk indflydelse at større plansager kan tillægges 
opsættende virkning – som det desværre ikke er muligt i dag!
Fugleundersøgelsen pt. løber til februar 2022 hvor konsekvenser for 
rovfugle skal undersøges mere omhyggeligt af et konsulentfirma. 
DN følger naturligvis sagens udvikling. 



Vindmøller Udklit

Sagen kort:

• Evt. ansøgning om vindmøller ved Udklit har ikke været 
behandlet af kommunalbestyrelsen og der har ikke 
været høring.

• DN er fortsat meget negative overfor 
vindmølleplanerne ved Udklit – idéen er god, men 
placeringen indenfor kystnærhedszonen og tæt ved 
flotte klitformationer er forkert.

• Fjerritslev Fjernvarme bør undersøge mulighederne for 
en anden placering –f.eks. et område som i forvejen er 
udlagt som teknisk område.



Limfjorden og havet i Jammerbugten
skal have meget mere opmærksomhed -
også lokalt i DN Jammerbugt.

I Danmarks Naturfredningsforening foreslår vi mindst 30 procent 
beskyttet hav, heraf 10 procent, der skal være helt urørt!
Ligesom der står beskrevet i EU's biodiversitetsstrategi, hvor mindst 30 
procent af havet beskyttes, hvoraf mindst 10 % skal udlægges som strengt 
beskyttede havområder, hvis en god miljøtilstand og gunstig 
bevaringsstatus skal opnås.
Lokalt foreslår vi, at kysten ud for Jammerbugten, ikke må fiskes med 
bundskadende fiskeredskaber som bomtrawl og flyshooting. Et fiskeri som 
store fiskefartøjer fra udlandet, desværre ulovligt praktiserer, i 
modsætning til det bæredygtige kystfiskeri fra Thorup Strand.
Limfjorden skal være renere og behovet for større fokus er på høje tid –
lokalt skal vi være opmærksomme på muslingefarme, klappladser 
indenfor habitatområder og naturligvis sætte fokus på en reducering af 
kvælstoftilførsel.



DN Jammerbugts input til den
kommende planstrategi,
forud for kommuneplanen.

Politik for natur og biodiversitet!

Kun 33 danske kommuner her en egentlig naturpolitik. 
Jammerbugt Kommune er ikke en af dem. 
DN ser meget gerne at kommunen snarest udarbejder en politik for 
natur og biodiversitet, evt. som et handlekatalog i tæt tilknytning til 
Planstrategien. 
En naturpolitik skal indeholde en langsigtet vision for udviklingen af 
naturen i Jammerbugt Kommune og konkrete handlingsplaner med 
fokus på natur og biodiversitet. 



DN har disse konkrete forslag
til naturpolitikken:

• Gennemfører snarest et Grønt Danmarks kort for mere 
sammenhængende naturområder.

• Beskyttelse før benyttelse af naturen.
• Opprioritering af registreringen og overvågningen af § 3 områder.
• Fokus på de sjældne og truede arter i kommunen (rødlistede arter) 

og den nødvendige handling, for at beskytte arterne beskrives.
• Forvalte og formidle kommunens kulturarealer (grønne parker 

mm.) med ”Vild med vilje” partier.
• Udarbejde en naturkvalitetsplan for kommunens naturarealer, med 

fokus på områdets sjældne arter og biotoper.



SÅDAN LIGGER 
LANDET I VORES

KOMMUNE

▪ I alt 196 plante- og dyrearter i 

Jammerbugt Kommune er rødlistede.

▪ 8 arter er kritisk truet i kommunen:

Hedepletvinge, Skovbjørn, Tjørnespinder, Flad 

ulvefod, Lav rapsgræs, Gul prikvortelav, 

Purpursort jordtunge, Violetbrun duftpigsvamp.

• 4 arter er forsvundet fra kommunen:

Strand-star, Grubet korkpigsvamp, 

Hasselporresvamp, og dværgmåge som 

ynglefugl.

▪ Arterne er truede fordi deres levesteder 

ændres eller forsvinder – typisk som følge 

af ændret arealanvendelse.

Øverst venstre: Markperlemorsommerfugl
Nederst venstre: brushane 
Øverst højre: hedepletvinge, moserandøje, 
kommabredpande.
Arter som enten er kritisk truet eller truet, men som 
ved rette arealforvaltning heldigvis stadig findes i 
Jammerbugt Kommune



Hvad gør DN lokalt for
beskyttelsen af sårbar og
rødlistede arter?
Udover naturpleje og naturprojekter, har vi i år sat fokus på 
beskyttelsen af Stor Præstekrave og Dværgterne.
Mål og indsatser i 2021/2022:
• Registrering af ynglefugle på udvalgte kyst strækninger 

mellem Bulbjerg og Ejstrup Strand.
• Opsætning af hensynsskilte. 
• Arbejde for at myndighederne fokuserer på at forhindre 

motorkørsel på kyststrækningen fra Bulbjerg til Rødhus, 
med skiltning og forhindringer. 

• Samarbejdspartner: Jammerbugt Kommune og NST 
Vendsyssel



Dværgterne og Stor Præstekrave yngler direkte 
på stranden





Naturnationalpark Tranum



Naturnationalpark Tranum

Rammerne ligger fast:

• ingen skovbrug

• ingen landbrug

• ingen jagt. 

Virkemidlerne for en større biodiversitet er:

• urørt skov

• helårsgræsning

• naturlig vandstand



Naturnationalparker-
hvad mener DN?

• Vi er i en biodiversitetskrise, der er brug for at gøre noget nyt, og der hilser vi 
naturnationalparkerne meget velkommen.

• Selvfølgelig støtter Danmarks Naturfredningsforening op om naturnationalparker –
det ville være utænkeligt andet i vores bestyrelse. Ligesom opbakningen til NNP 
også er helt i tråd med hvad Repræsentantskabet i Danmarks 
Naturfredningsforening mener.

• Der er naturligvis nogle udfordringer i forhold til infrastruktur, f.eks. sikring af 
sommerhusområder ikke oversvømmes, eller at et stort samlet hegn, også betyder 
færiste og ændret kørsels forhold i vejnettet. Alle disse udfordringer vil DN gerne 
hjælpe med at belyse og italesætte. 

• Som det er fastlagt i NNP Tranum, er hegns typen et 2-trådet almindeligt 
kreaturhegn, hvor vildtet sagtens kan passerer under eller over.

• Hårdføre racer af helårsgræssende dyr som heste og køer, som med deres 
dynamik, lort og græsning af vækster, vil være til stor fordel for biodiversiteten.

• Der er ingen som mener, at dyr skal sulte eller mistrives i Danmark, heller ikke i 
naturnationalparker. Det er ikke tilladt ifølge Dyrevelfærdsloven



Naturnationalpark Tranum –
helårsgræsning? - ja tak



Naturnationalpark Tranum ca. 57 km indre hegns tråde erstattes med ca. 
40 km. ydre 2-trådet kreaturhegn med mange adgangslåger



DN Jammerbugts Arbejds-
grupper:

• Naturgruppe – sager efter naturbeskyttelsesloven mm.
• Plangruppe –sager som sommerhusudstykninger mm.
• Landbrugsgruppe – udvidelse af dyrehold efter 

Husdyrbekendtgørelsen og Miljøbeskyttelsesloven.
• Arrangementsgruppe – arrangerer ture i løbet af året.
• Klimagruppe – input til klimahandlingsplan mm.
• Projektgruppe – tovholder for bl.a. naturprojekter.
• Hjemmesidegruppe – opdatering og udsendelse af 

Nyhedsbrev.
• Affald og ressourcegruppe – affaldsdag og genbrug.
• Naturplejegruppe – arrangerer årets naturpleje indsatser.



Tak til bestyrelse, suppleanter
og ad hoc

• Sammensætningen af DN Jammerbugt 2020-2021

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: Kirsten Marie Nielsen – Ole Sørensen – Martin 
Hesselsøe

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



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 uddannelse 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 775 medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening her i

Jammerbugt Kommune.

En fremgang på næsten 100 nye indmeldinger i forhold til sidste år

Danmarks Naturfredningsforening har ca. 132.000 medlemmer på

landsplan. ☺



Naturens mangfoldighed – kaldes 
biodiversitet


