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Til stede: Kristian Albæk Pedersen, Tage Madsen, Chris Bloch, Jonna Odgaard, Clavs Draiby, Per Mikkelsen, 

Knud Nielsen, Claus Olesen, Niels Kirketofte, Poul Johansen, Bo Skelmose, Jørgen Theibel, Karen 

Thingsgaard, Niels Rasmussen og Vibeke Kanstrup (ref.). Gæst: 1 medlem. 

 

Næste møde: mandag den 6. marts kl. 19.00 hos Per Mikkelsen, Stadilvej 33, 6980 Tim 

Pkt. 1: Valg af dirigent 

Claus Olesen blev valgt. 

 

Pkt. 2: Udvalgsliste 2017 

Afdelingsbestyrelsen har fordelt arbejdet mellem medlemmerne. Arbejdsfordelingen fremgår af 

udvalgslisten. Arbejdsfordelingen for 2017 blev drøftet.  

Konklusion: Formandsskabet ændres, idet Poul Johansen erstatter Kristian, der udtræder efter eget ønske.  

Flere andre ændringer blev aftalt. Den reviderede udvalgsliste for 2017 vedlægges.  

 

Pkt. 3: Turprogram 2017.  

Deadline for annoncering i Ud på Tur programmet er 15. januar 2017 og i Natur og Miljø er deadline den 1. 

februar for forårets ture. Jonna samler og indmelder til ”Ud på Tur” og til Natur og Miljø. 

-Åben Ådal og Svampeture i samarbejde med DOF og svampeforeningen, Tage afleverer liste m.v. torsdag ;  

-Grønt Danmarkskort, nyt tema i kommuneplanen. DN-rksk afholder offentligt møde om emnet den 28. 

februar 2017 i Rådhushallen i Ringkøbing i samarbejde med andre grønne organisationer. Oplæg fra 2 

medarbejdere i DN samt fra kommunen, derefter paneldebat og spørgsmål fra salen.  

-Hegnet i Bjerregård, gerne på Vilde Blomsters Dag (Nina)?  

-Lønborg Hede, sommerfugle og blomster i august (Bo);  

-En tur til Hindø, f.eks. en fugletur i maj udsættes til 2018 (Per); 

-Hoverdal Plantage, vedligeholdelse af stier, information og fredede arealer (Per); 

-Dejbjerg Hede, vedligeholdelse af stier, information og fredede arealer, gerne sammen med HedeDanmark i 

august 

-Krondyrbrøletur i september på Borris Hede (Jonna); 

-Arrangement på DN-affaldsindsamlingsdagen (Kristian)? 

 

Pkt. 3: Adgang til Hindø.  

29.11.2016. DN har deltaget i en henvendelse til Ringkøbing-Skjern Kommune om offentlighedens adgang til 

Hindø via bro/dæmning. Henvendelsen er bragt som åbent brev i Dagbladet. 

Årsagen til henvendelsen er, at kommunen, i samråd med ejeren af Hindø, har opsat skilte med 

adgangsbegrænsning for offentligheden til bro/dæmning. Dette er sket på foranledning af ejeren af Hindø og 

af sikkerhedsmæssige hensyn på grund ad broens/dæmningens dårlige tilstand. Kommunens Teknik-og 

Miljøudvalg har den 8. november besluttet ikke at prioritere en reparation af eller udskiftning af 

bro/dæmning. Per orienterede om, at offentligheden efter Fredningskendelsen har gående adgang til Hindø 

på det sted, hvor broen nu slutter samt til færdsel på øen. Denne ret har offentligheden uanset om der er en 

bro/dæmning. Det er DN’s opfattelse, at broen ganske vist er i dårlig stand, men ikke i så dårlig stand, at 

også gående færdsel er umulig. Det er uklart, hvem der har det retlige erstatningsansvar for uheld ved 

offentlighedens gående færdsel på broen. Dette er kommunen ved at undersøge. 

Det blev påpeget, at broen bør forsynes med en effektiv hindring af, at bl.a. ræve og mårhunde kan færdes 

over broen til Hindø. Dette af hensyn til fuglelivet på Hindø. 
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Konklusion: DN arbejder på en mindelig løsning. Området er fredet men også Natura - 2000 område. Hvad er 

grundlaget for denne udpegning? Henvendelsen fra bl.a. DN skal behandles på et TMU-møde. 

11.01.2017: DN (Per) har, sammen med borgere i Hee påpeget, at en brovedligeholdelse kun for de gående 

til/fra Hindø kan udføres væsentlig billigere end de 2 alternativer, som kommunen har prisberegnet 

(henholdsvis 1,7 mio.kr. og 3,4 mio.kr.), idet der enten kan udlægges en smal gangbro i træ midt på den 

eksisterende bro/dæmning inkl. en ny rævespærring i den ene ende, eller der kan etableres en egentlig 

gangbro op ad den eksisterende bro/dæmning. Udgiften til disse løsninger vil være ca. 0,5 mio. kr. og 

dermed væsentlig billigere end de kommunale overslag.  

DN sekretariatet har oplyst, at færdsel på broen er på eget ansvar og Per Mikkelsen har skriftligt henstillet, at 

kommunen og ejeren udskifter forbudsskiltet med et skilt med “Færdsel på eget ansvar” og at ejeren 

fjerner/åbner den låste låge til broen. DN afventer p.t. kommunens udspil/svar. 

 

Pkt. 4. Energi. 

Energipolitik: Vibeke orienterede om den kommunale energipolitik, Energihandlingsplan, ”Energi 2020-

Strategi 2015-2018” og Energirådets sammensætning. Kommunens arbejde med energi er mest fokuseret på 

produktion af vedvarende energi og i mindre grad på energibesparelser.  

Enighed om, at DN’s eventuelle indsats på energiområdet skal fokusere på energibesparelser og dermed 

varigt reduceret CO2-udslip. 

Aftalt, at Vibeke kontakter Henning Bo Madsen, Vestjyllands Energi- og Miljøkontor, som er ”forbruger 

medlem” af Energirådet mhp. et muligt samarbejde om bedre fokus på varige energibesparelser. 

Vindmøller: Niels Rasmussen orienterede om TMU’s seneste prioritering af lokalplanarbejdet på mødet den 

10. januar.  Prioriteringen betyder at lokalplanprocesserne speedes op for vindmølleprojekterne Lønborg 

Hede 2, Holmen 2 og Hejlmdal/Påbøl, så disse nye projekter kan gennemføres og ibrugtages inden udgangen 

af februar 2018. 

 

Pkt. 5. Jordforurening. 

Jonna orienterede om en borgerhenvendelse fra Ringkøbing om 2 forurenede grunde. Jonna og Vibeke tager 

sig af henvendelsen. 

 

Pkt. 6. Vildheste på Kalvholm 

Bo oplyste, at hestene nu er fjernet fra arealet. Det er ærgerligt da vintergræsning vil være godt for 

blomstring på arealerne. NST har oplyst, at kontrakten med ejeren er udløbet. Kan DN gøre noget? Claus O 

oplyste, at der bliver sat gallowaykvæg ud på arealet. 

Aftalt at spørgsmålet rejses på næste brugerrådsmøde med NST. 

 

Pkt. 7. Grønt Danmarkskort 

Det offentlige debatmøde om Grønt Danmarkskort afholdes den 28. februar, se under pkt.1. 

Tage foreslog, at vi nedsætter en ny gruppe om emnet. Aftalt, at danne en 5-mandsgruppe: Poul, Per, Tage,  

Karen og Vibeke, som mødes 1. gang når det offentlige møde den 28. februar er afholdt. 

Poul arrangerer møde på teknikerplan med kommunen for drøftelse af emnet inden det offentlige møde. 

 

Pkt.8. Vandløbsprojekter 

I Per’s mail den 30.12.2016 er der en oversigt over de mange gennemførte vandløbsprojekter i kommunen i 

perioden 2007-2016 og de efterfølgende evalueringsprojekter.  

Der var en længere snak om sammenhængen mellem de gennemførte restaureringsprojekter og den 
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efterfølgende vedligeholdelse af vandløbene. Det er opfattelsen, at vedligeholdelsen ikke tilpasses til de 

gennemførte projekter. Sportsfiskerforbundet er også kritiske overfor vedligeholdelsesstrategien.  Skal 

emnet rejses i Grønt Råd? Der gennemføres en undersøgelse af fiskebestanden i vandløbene. Claus reagerer 

når resultater heraf foreligger. 

 

Pkt. 9. Rødlistearter, registrering i Naturbasen. 

Drøftet med den konklusion, at bilagsarterne er vigtigst at registrere, idet de indebærer en kommunal 

forpligtigelse. Emnet tages op på næste møde, hvor Karen kommer med et oplæg. 

 

Pkt. 10. §3-arealer – kommunens gennemgang af registreringerne. 

I den seneste mail den 9. januar om §3-arealerne (fra Jan Pedersen DN) er korrespondancen samlet. Der er 

betydelig forvirring om antal arealer og kommunens gennemgang. Gruppen: Per, Poul og Karen, prøver at få 

styr på emnet og tager emnet op på et senere møde. 

 

Pkt. 11. Pleje af fredede arealer. 

- I Per’s mail den 9. januar er kommunens svar om mulighederne for samarbejdsprojekter mellem DN og 

kommunen om pleje på fredede arealer. Drøftet kort. Emnet drøftes på næste møde. 

-Naturstyrelsen Blåvand har meldt tilbage, at DN er velkommen til at deltage i bekæmpelse af lysesiv. Per 

har svaret, at vi/DN ikke kan påtage os ansvaret for at gennemføre forsøg med bekæmpelse af lysesiv, men 

kan bidrage til Naturstyrelsens tilrettelæggelse og gennemførelse af forsøg. 

- Fredningsnævnet har besigtiget et areal ved gran-lunden og fugletårnet på Værnengene, hvor kommunen 

ønsker at etablere et madpakkehus. Tage deltog for DN. Kommunen ønsker ikke at etablere udsigtsplatform 

på taget af madpakkehuset, som foreslået af DN. 

 

 


