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Næste møde: Årsmødet tirsdag den 29. november 2016 på Bundsbæk Mølle.  

OBS mødet er flyttet til Bundsbæk Mølle. 

 

Til stede: Niels Kirketofte, Per Mikkelsen, Jonna Odgaard, Chris Bloch, Tage Madsen, Kristian Albæk 

Pedersen, Claus Olesen, Nina Rimestad, Knud Nielsen, Poul Johansen, Vibeke Kanstrup (ref.) og Niels 

Rasmussen. Gæst: Rune Engelbrecht Larsen med orientering om ”Natur-Nationalpark Skjern Floddelta”. 

 

Pkt. 0: Valg af dirigent.  Claus Olesen blev valgt.  

 

Pkt. 1: 

- Årsmødet:  

29.08.16: På valg er Per Mikkelsen, Jonna Odgaard, Kristian Albæk Pedersen og Poul Johansen. Alle 4 ønsker 

at fortsætte i bestyrelsen. Desuden har Mads Rahbek oplyst, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Det 

aftaltes, at Bo Skelmose viser film på årsmødet fra naturen i kommunen. 

12.10.16: Årsmødet er flyttet til Bundsbæk Mølle. Årsmødet annonceres den 8. november. 

 

Pkt. 2: Turprogram 2017  

Emner: Åben Ådal (Tage); Svampeture (Tage); Hegnet i Bjerregård (Nina); Lønborg Hede? (Bo); Ture med 

vedligeholdelsesarbejder, f.eks. Dejbjerg Hede (Per, Tage og Nina) samt måske et debatmøde f.eks. i marts 

2017 i samarbejde med andre grønne organisationer om ”Grønt Danmarkskort” i forbindelse med revision 

af Kommuneplanen. 

Deadline for annoncering i Ud på turprogrammet er 15. januar 2017. Turprogrammet for 2017 færdiggøres 

på 1. møde i januar (før 15.01). 

 

Pkt. 3: Spredning af slam i skovområder 

Kommunen har opgivet forslaget om spredning i et skovområde af slam fra oprensning af Rækker Møllesø. 

Der er ikke oplysning om, hvad der så er sket med slammet fra søen. Bundsbæk Møllesø står også foran 

oprensning.  Thea (kommunen) ønsker at drøfte emnet. 

 

Pkt. 4: Nye temaer til kommuneplanlægningen?  

Poul orienterede: 1) Et nyt tema bliver ”Det grønne Danmarkskort”. Se evt. referat fra kommunens TMU-

møde den 20.09 pkt.7. DN har udarbejdet en vejledning til afdelingerne om dette emne, (se Pouls mail 

13.10.16). Staten har udarbejdet et foreløbigt kort, se link på Miljøportalen.  

2) Tema bliver også opfølgning på ”bynære grønne områder” i den nuværende kommuneplan samt revision 

af øvrige temaer i den gældende kommuneplan. Kommuneplanen skal godkendes i 2017. 

 

Pkt. 5: Handicapvenlig adgang til strandene (Vesterhavet). 

Foranlediget af en aktuel sag, hvor Naturstyrelsen har meddelt kommunen afslag, har Per foreslået at 

emnet drøftes mellem DN, kommunen og Naturstyrelsen. Drøftet: Der er i dag få eksisterende adgange til 

havet i kommu- nen for handicappede, men løbende vedligeholdelse af disse adgange er en udfordring 

p.g.a. tilsanding. Hvis nye adgange skal etableres bør vedligeholdelsen være afklaret. 

 

Pkt. 6: Årsmøde 2016. 

Se ovenfor og bemærk, at mødet er flyttet til Bundsbæk Mølle. 
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Pkt. 7: Vindmøller 

Knud orienterede. Der afholdes et privat arrangeret borgermøde for at give lejlighed til en samlet debat om 

de 3 igangværende projekter om nye vindmøller i Sdr. Vium-området: Lønborg Hede II, testmøller ved Sdr. 

Vium samt yderligere nye møller på ”Holmen”. Der er voldsom lokal debat om de 3 projekter, hvis 

planlægning kommunen kører sideløbende, men uden at projekterne vurderes i sammenhæng.  

DN har netop i høringssvaret om testmøllerne ved Sdr. Vium protesteret over, at kommunen alene 

behandler de 3 projekter som enkeltprojekter uden samlet vurdering. 

Der var i øvrigt kritik af, at projektmagerne søger at bestikke lokalområderne til tavshed i høringsfasen.  

 

Pkt. 8: Eventuelt. 

- Udvidelse af en virksomhed i åbent land. Stauning Whisky er tidligere udvidet 1 gang ved en 

zonetilladelse med løfte fra kommunen om udarbejdelse af lokalplan, hvis der senere bliver nyt behov 

for udvidelse. Nu ønskes udvidet på ny uden at lokalplanlægning er gennemført. 

- Natura2000 handleplaner er på vej i høring. Var på Teknik og Miljøudvalgets møde den 4.10. 

- Kommunen afholder Frivilligdage den 10.-12. november. Deltager DN? 

- Registrering af Rødlistearter og bilag 4 arter. Kommunen efterlyser registreringer af disse arter i natur- 

basen på www.fugleognatur.dk som benyttes i dele af kommunens sagsbehandling.  DN vil gerne 

hjælpe på frivillig basis. Nina er tovholder for botanik. 

- Cykelsti på bro over Nymindestrømmen. Per og Nina har begge skrevet og rundsendt notat/brevudkast 

om sagen, hvor kommunen søger tilladelse til etablering af en stibro som led i cykelruten Fjorden 

Rundt. Området er Naturreservat DN klager. Hvordan reagerer vi lokalt? Drøftet. 

- Troldbanke, køb af areal. DN har søgt penge til køb af arealet hos ”Den Danske Naturfond” som har 

svaret: Så køber vi da selv arealet. 

- Nyhedsbrev. Jonna udsender nyt nyhedsbrev med omtale af:  

23. oktober, Efterårets fuglevrimmel i Skjern Enge i fugletårnet mellem Lønborg og Skjern 

29. november, DN-årsmøde på Bundsbæk Mølle samt film fra naturen i kommunen ”Naturens Rige” 

Omtale af mødet den 12. oktober på Lønborggård hvor Rune Engelbrecht fortalte om sit forslag til 

Natur-Nationalparker.  

Omtale af Nina Rimestad’s læserbrev i Dagbladet om forslag om cykelsti syd om Bjålum Klit og på bro 

over Nymindestrømmen. 

- Naturkalender 2017. Sendes fra DN til Mads Rahbek mhp. omdeling på næste afdelingsmøde. 

 

 

Mødet sluttede allerede kl. 21 for at give gæsten Rune Engelbrecht lejlighed til at orientere bestyrelsen om 

sit forslag til ”Natur-Nationalpark Skjern Floddelta”. 

 

 

 

 

 

http://www.fugleognatur.dk/

