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Næste møde: mandag den 7. marts 2016 kl. 19.00 på Bundsbæk Mølle. Tage bestiller lokale og kaffe. 

Til stede: 

Kristian Albæk Pedersen, Tage Madsen, Jonna Odgaard, Niels Rasmussen, Nina Rimestad, Clavs Draiby, 

Knud Nielsen, Claus Olesen, Poul Johansen, Per Mikkelsen (dir.), Niels Kirketofte og Vibeke Kanstrup (ref.) 

Pkt. 1: Valg af dirigent.  Per Mikkelsen blev valgt. 

Pkt. 2: Konstituering og møder i 2016 

Formandsskabet, Forretningsudvalget, på 3 personer: Per Mikkelsen, Kristian Albæk Pedersen og Tage 

Madsen fortsætter. Postmodtager/sekretær er fortsat Kristian Albæk Pedersen med hjælp af Vibeke 

Kanstrup som referent på bestyrelsesmøder. 

 

Mødedatoer blev aftalt til: 7. marts på Bundsbæk Mølle; 2. maj hos Per Mikkelsen; 30. august hos Clavs 

Draiby; 12. oktober på Bundsbæk Mølle og årsmødet afholdes den 29. november i Medborgerhuset i 

Ringkøbing. 

Det aftaltes, at der herudover afholdes et særskilt bestyrelsesmøde med Landsbrugsforeningens formand 

Søren Christensen. Per arrangerer mødet. 

Pkt. 2A: Udvalgsliste 

Enkelte ændringer i bemandingen af de eksisterende udvalg blev aftalt. En samlet opdateret udvalgsliste 

for 2016 med bemanding vedlægges referatet som bilag. Listen er også udsendt på mail den 12. januar af 

Kristian. Listen lægges desuden på hjemmesiden (Jonna/Bo). 

Pkt. 3: Ture m.v. 

7.10.15: 

- Den 25. november 2015 afholdes DN-årsmødet kl 19.00 i Medborgerhuset, Brogaardsvej 2 i Ringkøbing.  

- Turforslag i 2016 drøftedes. Jonna udarbejder et foreløbigt program, som vedlægges referatet.  

25.11.15: Jonna gjorde opmærksom på, at der er deadline allerede den 15. januar 2016 for annoncering af 

turprogrammet for 2016. Turprogrammet drøftes på 1. møde, som aftaltes til 11. januar 2016 kl 19.00 på 

Bundsbæk Mølle. 

11.01.16: 

- Jonna justerer turprogrammet for 2016, melder ind til annonceringen og det justerede turprogram 2016 

vedlægges referatet. 

- 31. januar er der landsdækkende DN-demonstration mod et nyt lovforslag, som giver mulighed for noget 

byggeri meget tæt på Danmarks kyster. DN-Ringkøbing-Skjern deltager med en demonstration den 31. 

januar kl 17.00 ved Ringkøbing Rådhus. Per arrangerer. Alle bidrager med deltagelse og med 

videreformidling af invitationen. 

Pkt. 4: Naturpleje.  

7.10.15: Mødet med kommunen er aftalt med Poul Gregersen til den 19.10 hos kommunen på Smed 

Sørensensvej i Ringkøbing. 

11.01.16: Kommunen har nu foreslået, at der afholdes 2 møder pr. år om kommunens pleje af private 

fredede arealer. Møderne i 2016 holdes den 7. marts samt den 5. september kl. 14.00 (hos Teknik og Miljø, 

Smed Sørensens Vej i Ringkøbing?). Fra DN deltager Per, Kristian, Vibeke og Nina. 
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DN forslag til 1. møde: 

- Dejbjerg Hede. Trampestier trænger til vedligeholdelse? Per er tovholder. 

- Rejkær Sande. Vedligeholdelse – rydning af bjergfyr krat. Per er tovholder. 

Pkt. 5: Frivillige til naturpleje. 

7.10.15: Jonnas forslag drøftet. Aftalt at vi lægger ud med højest 2 arbejdsopgaver, som kan være 

vedligehold på afmærkede af stiruter samt information f.eks. i Hoverdal Plantage, på Øster Lem Hede, på 

Dejbjerg Hede eller måske Rejkær Sande. Jonna arbejder videre med Hoverdal og Per med en af de andre. 

11.01.16: Frivillige naturpleje-lav til statsejede arealer.  

- Hoverdal Plantage: DN har fået positiv tilbagemelding fra Naturstyrelsen. Aftalt at der i 1. omgang 

afholdes en aktivitetsdag med vedligeholdelse af stien i vestenden af Plantagen. Jonna arbejder videre på 

projektet og Tim Borgerforening søges inddraget i samarbejdet. 

Pkt.6: Biogas. 

7.10.15. Knud oplyste, at etablering af et nyt biogasanlæg ved Sdr. Vium nu er under opstart, at et 

opgraderingsanlæg er under opstilling hos Kent Skaaning og at der pt. nedgraves en rørledning fra 

opgraderingsanlægget via ESØ til Tarm, hvor ledningen kan tilsluttes naturgasnettet. 

11.01.16: Anlæggene i Sdr. Vium er nu taget i brug og kører inkl. opgraderingsanlæg og rørledning. 

Anlægget i Spjald er ligeledes taget i brug og kører. Dette anlæg leverer gas til Spjald Fjernvarme. 

Pkt.7: Spredning af slam i skovområder? 

25.11.15: Kommunen ønsker mulighed for at tillade spredning af slam i skove p.g.a. pladsmangel da antal 

dyreenheder i området er højt. En aktuel sag med slam fra oprensning af Rækker Møllesø er netop påklaget 

af DN. Spørgsmålet egner sig til drøftelse i Grønt Råd. Aftalt, at Tage, Per, Kristian og Mads laver et oplæg 

til drøftelse på næste afdelingsmøde. 

11.01.16: Udsat til næste møde 

Pkt.8 + pkt. 13: Oprensning af vandløb og grøfter? 

7.10.15: Claus har drøftet sagen med sportsfiskerforbundet. Her har man flere eksempler på oprensning a la 

Ganer Å. Forbundet mener ikke, at en eventuel ”regulativsag” kan vindes. Hvis der udarbejdes et nyt 

regulativforslag vil DN og sportsfiskerforbundet derimod kunne gøre indsigelse. 

Aftalt at Claus samler oplysningerne om problemstillingen og sender disse til DN-centralt. 

11.01.16: Claus O. orienterede. Der pågår forhandlinger på Christiansborg, hvor regeringen har foreslået at 

19.000 km vandløb nedklassificeres. De konservative støtter ikke forslaget som derfor ikke har flertal. 

Resultatet af forhandlingerne kan evt. føre til ny forhandling i nye vandløbsråd i kommunerne. 

Danmark lever stadig ikke op til EU-vandrammedirektivet. Claus vil undersøge om der her i kommunen kan 

forventes et nyt Vandløbsråd. 

Emne til Grønt Råd (Vibeke): Status og tidsplan for den igangværende separering af kloaker. Hvor tit sker 

der overløb fra forsinkelsesbassiner? 

Pkt. 9: Skarv prædationsprojekt 

7.10.15: Per er blevet kontaktet af kommunen om DN-deltagelse i et nyt skarvregulerings-/-

bekæmpelsesprojekt og der er foreslået et møde. Projektet skal gennemføres bl.a. i samarbejde med Århus 
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Universitet. Per har foreløbig svaret, se orienteringsmail herom. Drøftet.  

Vores lokale DN holdning kan sammenfattes til at: 

- ynglende skarv her i området allerede reguleres tilstrækkeligt, 

- vintergæstende skarv her i området kan evt. skræmmes væk på udpegede ”problemsteder” 

- skarven kan ikke skydes væk 

- DN ønsker oplysning om udviklingen i laksebestanden over årene i Skjern Å – systemet 

11.01.16: Kommunen har udsendt et forslag om ”skarvbekæmpelse” i Hestholm Sø i forhøring. Svarfristen 

er allerede på torsdag den 14. januar. Tage har for 3 dage siden til bestyrelsen rundsendt et udkast til 

høringssvar. Bemærkninger til udkastet sendes til Tage hurtigst. Forslaget drøftet. Konklusionen er, at DN 

ikke kan anbefale, at skarv skræmmes i Hestholm Sø hvis svaner og andre rastende fugle samtidig 

skræmmes, samt at Natura 2000 områder er ”no go” for skræmmeprojektet. 

Pkt. 10: Værnengene. 

26.08.15: Aftalt at DN-sekretariatet opfordres til at spørge til EU-sagens stade. 

7.10.15:Afgørelsen fra EU afventes stadig. 

11.01.16: Udsat til næste møde. 

Pkt. 11: Vedligeholdelse af ”Hegnet” ved Bjerregaard. 

7.10.15: Arbejdet er endnu ikke udført. Nina giver en status på næste møde. 

11.01.16: Der er nu opsat hegn omkring området. Nina tjekker, at der udsættes kreaturer til foråret. 

Pkt. 12: Nyhedsbrev. 

7.10.15: Jonna udarbejder nyt nyhedsbrev. Heri omtales årsmødet og turkalenderen for 2016. 

11.01.16: Jonna udarbejder nyt Nyhedsbrev. Heri omtales kyst-demonstrationen den 31. januar i 

Ringkøbing samt kommende ture. 

Pkt. 13: Beskyt de små vandløb? Se pkt. 8.  

Pkt. 14: Eventuelt. 

- Grønt Råd. 7.10.15: Hvornår holdes der møde i Grønt Råd? Blev sidste møde afholdt i 2014? Hvis 

mødedeltagerne kan foreslå emner til dagsordenen kan skarv-projektet, grødeskæring og pleje af fredede 

arealer da være relevante emner? 

11.01.16: Møde i Grønt Råd blev afholdt den 27. november 2015, hvor Per deltog for DN. Der holdes 3 

møder i 2016 den 22. februar; den 20. juni og den 24. oktober. 

- Hvide Sande Resort. 7.10.15: Ved Nygårdsvej ca. 12 km syd for Hvide Sande på Holmsland Klit har den 

nuværende svineavler afholdt møde med sommerhusejerne, der en nabo til svinefarmen, for at drøfte sit 

eget ideprojekt til at etablere et ferieresort i stedet for den nuværende svinefarm. Et forslag er endnu ikke 

udarbejdet. Vi følger sagen. 

11.01.16: Intet nyt 

- Kystnærhedszonen, dispensationer som forsøg.11.05.15: Ide-projektet ”Porten til Vesterhavet” er 

indsendt til 2. ansøgningsrunde. Kjeld Hansen, Søndervig har desuden været i pressen med yderligere et 

forslag om udlæg af nyt areal ved Søndervig syd for Søndervigvej til 100 feriehytter. Vi orienterer DN-

centralt om vores holdning. Sagen er stadig aktuel, idet den ikke var afklaret inden Folketingsvalget og 

regeringsskiftet. 
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11.01.16: Der er givet dispensation til 10 projekter fordelt over hele landet, heriblandt til Kjeld Hansens 

vandlandsprojekt i Søndervig Feriepark. 

- Slåning af rabatter på kommunale veje. 11.05.15: Vibeke orienterede om kontakt med kommunen om 

deres praksis/strategi for slåning af rabatter. Kommunen har en strategi, som vi får tilsendt en kopi af.  

Aftalt, at vi alle ligesom sidste og foregående år registrerer rabatslåninger med dato og vejnavn. Kun 

slåninger udført før Sct. Hans registreres. Oplysningerne til Vibeke gerne på mail. 

Drøftet, dialogen med kommunen pågår. 

11.01.16: DOF har rejst sagen i Grønt Råd, hvor det blev aftalt, at sagen kommer på dagsordenen på næste 

møde. Bruges der sprøjtegifte på rabatarealer? 

- Bestyrelsesmøder andre stedet end på Bundsbæk? –26.08.15: Ja meget gerne og dette aftales senere 

sammen med mødedatoer for næste år.  

11.01.16: Udgår, se pkt. 2. 

- Vonå – spang/gangbro. Jagtforeningen har tidligere ønskes at etablere ”jagtcenter” på stedet – ej 

realiseret.  Nu er privat forslag om ”opholdsplads” med borde/bænke, shelter m.v. under opsejling. 

- § 3 områder/administration. Kommunen er forespurgt. Per sender orientering til alle, når tilbagemelding 

er modtaget fra kommunen. 

 

 


