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Medlemssituationen 

DN havde ved sidste opgørelse for 2014 580 medlemmer her i afdelingen, det er en tilbagegang på 58 

medlemmer. 

Arrangementer 

DN har arrangeret 7 vellykkede arrangementer, hvor vi søger at aktivere medlemmer og andre med 

interesse for naturen. Vi har i denne sammenhæng været i kontakt med ca. 500 personer. DN har også 

deltaget i andre sammenhænge, F.eks. Kildemarked i Klosterlund, Foreningsmarkeder i Brande og Ikast. I 

Samarbejde med kommunen har vi deltaget i plejen af Linnebjerg Bakke, og i Vilde blomsters dag. Alle disse 

arrangementer gives os en stor kontaktflade til publikum og potentielle nye medlemmer. Der bliver flittigt 

agiteret for medlemskab af DN ved disse arrangementer. 

Klagesager 

DN har fået medhold i én sag i årets løb, der er ikke blevet afvist eller tabt sager. Den vundne sag, er en sag 

om opførelse af bygninger på en ejendom der i matriklen er noteret som bygningsløs p.g.af frasalg af 

bygningsparcellen på et tidligere tidspunkt. 

DN har tre løbende sager om landzonetilladelser til opførelse af beboelser, én sag om oprensning af 

Hallundbæk, og en sag om lovliggørende dispensation om opdyrkning af §3 beskyttet område. 

For at undgå for mange klagesager omkring § 3 områder, har DN holdt et møde med kommunen omkring 

de uoverensstemmelser, der er noteret fra Naturstyrelsen i forhold til kommunens noteringer. Vi fik en god 

orientering og en status over behandlingen af sagerne. Der var 383 sager, heraf 180 såkaldte” ikke sager”, 

resten var mere eller mindre alvorlige sager. Vi forsøger at holde os orienteret om forløbet af de alvorlige 

sager. 

Samrådet Vestjylland 

Der er afholdt 2 møder, det ene var et årsmøde, det andet var en eskurtion 

På mødet i januar var der, ud over de sædvanlige beretninger, et indlæg omkring dannelse og beskyttelse af 

drikkevandsresurcer. På det andet møde var det fredninger omkring gudenådalen, pramdragestien og 

Tange sø der var emnerne, med baggrund i vandrammedirektivet.  

Råstofplan 2016 

Region Midtjylland har netop påbegyndt arbejdet med udarbejdelse af Råstofplan 2016,Jeg er blevet bedt 

om, af Samrådet, at repræsentere Samråd Vest i den nedsatte følgegruppe. Der har været afholdt eet 

møde, hvor jeg ikke kunne  deltage, næste møde er den 13/11. 

Arbejdet består i at revidere ”Råstofplan 2012”. Det er væsentlig at bemærke, når der udarbejdes revision 

til råstofplan, er alt til diskussion. 



Vandråd 

Der er oprettet Vandråd i de forskellige vandoplande. Vi har her i kommunen udspring til hele fem 

forskellige vandoplande, nemlig til Ringkøbing Fjord(Skjern Å), til Nissum fjord (Storåen) til Limfjorden 

(Karup Å) Randers Fjord(Gudenå via Funder Å).  

Vi er repræsenteret i Vandråd Nissum Fjord ved undertegnede, jeg har dog ikke kunnet deltage i nogle af 

deres møder endnu. Der er andre fra DN i Rådet. Rådet består af 21 medlemmer. 

Der er udarbejdet nogle indsatsprogrammer, spec rettet mod spærringer og mod rørlagte vandløb, de 

økonomiske rammer vil dog indebære at tidsrammen vil være noget forlænget for gennemførelse af 

programmerne. 

 

Elværkssøen ved Brande 

Elværkssøen har flere gange været oppe at vende i bestyrelsen, siden digebruddet har kommunen 

udarbejdet en såkaldt mellemløsning til sikring mod yderlig forurening af Skjern Å. Samtidig har kommunen 

iværksat undersøgelser af hvad der kan gøres ved området, hvor langt man er med disse undersøgelser ved 

jeg ikke. Ejerkredsen har på et tidspunkt søgt om at genopføre turbinehuset som museum i nær tilknytning 

til Åen. Vi har valgt at meddele kommunen, at vi ingen indvendinger har, under forudsætning af, at søen 

ikke genetableres. Der har på det seneste været lidt skriverier omkring genetablering af søen, men jeg 

mener ikke søen kan genetableres, idet dette vil stride mod vandrammedirektivet. Det direktiv der skal 

sikre at vore vandløb ikke har spærringer, men at fisk og andre dyr frit kan vandre i vandløbene. Her har vi 

et eksempel på, at naturen altid vil finde sit naturlige leje, der er forsvundet et unikt naturområde, men der 

er opstået et nyt. 

Ulv og Bæver 

To nye dyr i den danske natur er Ulv og Bæver, det er Ulven der er mest omtale af. Hvilken indvirkning vil 

den få på vores fauna i generelt, vil der gå en del år før det kan ses. Man omtaler vore hjortearter som 

fødeemner for ulven, men så vidt jeg ved, tager ulven også smådyr som mus og rotter, vi kan så håbe på, at 

den vil tage mink og mårhund også. 

Bæveren synes jeg er mere interessant at følge fordi der kan man se den øjeblikkelige indvirkning på 

naturen, i det område den befinder sig. Opstemning af søer og vandløb, fældning af store træer, giver et 

indtryk af en entreprenør der har travlt. Bæveren lader sig ikke skræmme så let, en lodsejer forsøgte at 

fjerne en dæmning i afvandingskanalen. Bæveren byggede en ny dæmning 20 meter nedstrøms i løbet af få 

dage, og har siden repareret den gamle dæmning fuldstændig. 

Afslutning 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år, i har været flittige til at påtage jer de 

forskellige opgaver som vi finder på. Det er en fornøjelse at have en aktiv bestyrelse. 

 

 


