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Danmarks Naturfredningsforening IkastBrande afd. Årsberetning for 2017
Medlemssituationen

Pr 1. oktober 2017 er der 599 medlemmer i afdelingen, det er en lille tilbagegang på
44 fra 644 medlemmer samme tid sidste år.
Arrangementer
Vi har i årets løb haft 7 arrangementer
Nytårsvandringen: Tilslutningen var formidabel, knap 300 deltog i vandringen, der
måtte sendes ilbud til nærmeste supermarked efter mere suppe. Vejret var godt,
folk hyggede sig, men der var ikke mange der nåede frem når Skovfogeden stoppede
op og talte om skoven.
Virksomheds besøg: Vandets dag blev afholdt på Foamtec i Bording, vi blev vist
rundt på virksomheden, med særlig fokus på genindvinding af resurser, det var en
interessant aften for os 6 der deltog.
Affaldsindsamlingen gik godt – 1400 kg affald. 21 indsamlingssteder med i alt
cirka 300 personer. Mindste sted var Boest med 2 personer. Tilbagemeldinger
var OK. Godt med flere samlepinde, selvom vi havde 140 pinde og 300 veste.
Det fungerer godt med at de lokale foreninger tager teten. Vi vil ikke forhindre
”ildsjæle” i at etablere affaldstiltag – f.eks. i skolerne. Nørre Snede vandt
biografbilletterne
Cykelturen til Linnebjerg Bakkeø her deltog 40 deltagere, turen var veltilrettelagt af
Gunhild og Henny, turen sluttede ved Flemming Hilbert, der viste sine kunstværker
frem, Ikast Mikrobryggeri havde sponseret øl og vand.
Udflugten for medlemmer gik til Vindmølletestcentret ved Østerild . Undervejs fik vi
historien om vindkraft i Danmark, ved Jens. På centre blev vi vist rundt af en guide
der mere specifik fortalte om de enkelte testmøller. Efter testcentret kørte vi en tur
over Bulbjerg til Vejlerne. Turen var arrangeret af Kjeld og Henny, og finansieret af
DN. Der deltog 44 medlemmer på turen.
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Foreningsmarkedet i Ikast deltog vi også i i år, der var ca 150 besøg ved boden, der
var arrangeret en lille konkurrense om ”Spor i Naturen”
Svampedagen blev afholdt som sædvanligt i godt vejr med ca 100 deltagere,
udbyttet af svampe var varierende, deltagerne blev vejledt grundigt af vore fire
guider.
Disse arrangementer har bragt os i kontakt med i alt 940 personer, hvis de alle er
medlemmer, har vi været i kontakt med medlemmerne ca 1,6 gange i løbet af året.
Derudover sender vi nyhedsbreve ud til alle vi har E-mail adresser på der er p.t. 398
modtagere af nyhedsbrevet.
Klagesager:
Vi har i årets løb rejst to klagesager over kommunens afgørelse, vi har i begge
tilfælde vundet sagerne, og begge tilfælde var en lovliggørende dispensation.
Den ene sag drejede sig om placering af et skur indenfor fredningslinien til en
gravhøj, den anden om en ulovlig tilbygning til en sommerhus inden for
beskyttelseslinier.
Samarbejde med kommunen
Vi har et godt samarbejde med Kommunen, vi deltager i ”dialogforaet for det åbne
land”, her har jens bl.a. fremlagt ideen om ”Nationalpark Skjern Å” gående fra
udløbet i Ringkøbing fjord til kilderne i Tinnet Krat. Ideen blev vel modtaget, og der
er nedsat en arbejdsgruppe der skal arbejde videre med ideerne.
Vi har været til møde med planlægningsafdelingen om en mulig placering af
vindmøller i statsskovene, vedr. denne sag var DN Præsident og direktør inviteret til
møde med Borgmesteren.
Vi har deltaget i et møde med planlægningsafdelingen om udviklingen af arealerne
omkring Storåen nord for Ikast.
I disse møder med kommunen forsøger vi at påvirke beslutningerne i forhold til DN`s
politik og lokale forhold.
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Naturen har det generelt godt i Ikast-Brande kommuner, DN udarbejdede et
naturkapital index for hele landet, kommunen fik 32 point af 100 mulige. Indexet er
beregnet ud fra forholdet mellem arealer der anvendes til byer og landbrug, og
arealer der udgøres af skove, heder m.v.

Andre tiltag
Af andre tiltag kan nævnes at vi deltager i brugerråd for naturcenter Harrild Hede, i
brugermøde med naturstyrelsen om anvendelse af skovene, vi er repræsenteret i
vandløbsrådene, og i de nyoprettede naturråd, enten direkte eller indirekte.
Endvidere deltager vi i samrådets møder, Udflugten var i år henlagt til Greenlab i
Skive, hvor man udvinder naturgas af overskudsproduktionen af CO2 fra
biogasfremstilling, ved hjælp af strøm fra vindmøllerne.
Samrådet virker som et samarbejdsorgan for afdelingerne i det gamle Ringkøbing
amt.

Bestyrelsens udflugt gik i år til Sevel Kalkbrud, til Sevel kirke, og Stubbergård sø, en
særdeles vellykket udflugt.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt arbejde i det forløbne år.

