
 

Danmarks Naturfredningsforening - Esbjerg  

Årsberetning for perioden 19. november 2015 – 28. november 2016 

 

Efter sidste årsmøde blev DN Esbjergs bestyrelse (DNE) konstitueret som følger 

Formand: Leif Wagner Jørgensen 

Næstformand: Henrik Præstholm 

Sekretær: Knud Erik Vinding/Mathias Thiim  

Webmaster: Knud Erik Vinding 

Tovholdere for arbejdsgrupper vedr.: 

 Miljø: Flemming Langtved Larsen 

 Planlov: Leif Wagner Jørgensen/Henrik Prige æstholm 

 Natur: Carsten Mathiesen 

 Vand: Inger Jensen 

 Fredning: Claus Nissen 

 Fortidsminder: Claus Nissen 

 Ture: Carsten Mathiesen 

 

Det daglige arbejde i en lokal DN bestyrelse er en både stor og blandet ”landhandel” med 

alskens opgaver, hvorfor bestyrelsen omhyggeligt analyserede mange forskellige type af 

opgaver, samt på grundlag her af udarbejdede neden stående organisationsplan: 

 

Organisationsplan for DNE til smidig, effektiv og fagligt funderet sagsbehandling 

Med en noget decimeret bestyrelse men hvor de enkelte har stærke faglige kompetencer, er 

der behov for en mere enkel og smidig behandling af sagerne på Podio og andre sager. 

Specifikt er det nødvendigt at uddelegere faste tegningsretter til de enkelte sagsbehandlere. 

Det skal forstås sådan at bestyrelsen har fuld tillid til, at den enkelte sagsbehandler vareta-

ger sit hverv til DN/DNE’s bedste og stedse holder resten af bestyrel-

sen/formanden/næstformanden underrettet om de aktuelle sager, herunder inddrager resten 

af bestyrelsen mest muligt i de enkelte sager. 

Den enkelte sagsbehandler kan efter eget skøn inddrage en eller flere andre bestyrelses-

medlemmer eller ad hoc medlemmer, i forbindelse med de enkelte sager eller danne egent-

lige sagsbehandlingsgrupper; f.eks. vil dette være oplagt i forbindelse med ture og andre 

aktiviteter. 

Konkret forventes det at den enkelte sagsbehandler: 

1) Holder nøje med mulige sager på Podio, herunder evt. også med Plan & Miljøud-

valgets dagsorden. 

2) Giver besked til resten af bestyrelsen via e-mail eller kommentar på Podio vedr. 

relevante sager. 
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3) Korresponderer efter behov med ekspertisen i DN Madnesøgade og relevante sags 

medarbejdere ved kommunen. 

4) Orienterer om de relevante sager på bestyrelsesmøderne. 

5) Skriver evt. klageudkast og sender kopi til formand eller evt. næstformand. 

6) Formanden sender klagen på DNE’s brevpapir med egen underskrift samt efter øn-

ske også med sagsbehandlerens underskrift, til NMKN eller evt. anden offentlig myndig-

hed. 

7) Sagsbehandleren har stedse mulighed for at lade andre ”vikariere” i forbindelse 

med ferie eller lign. 

8) Sagsbehandleren har stedse ret/pligt til at tage generelle spørgsmål op inden for 

vedkommendes fagområde med henblik på en drøftelse på et bestyrelsesmøde. 

9) Ud over de egentlige klagesager i forbindelse med Podio, skal sagsbehandleren og-

så varetage sager vedr. evt. anmeldelse af evt. overtrædelser inden for fagområdet. Sagsbe-

handleren kontakter selvstændigt relevante myndigheder, men den egentlige anmeldelse 

skal tilsvarende en klage, sendes af formanden og om ønsket med sagsbehandleren som 

medunderskriver. 

 

PLAN: Leif i Esbjerg kommune nord og Henrik i Esbjerg kommune syd 

Planloven: landzonetilladelser, retlige spørgsmål, VVM screening og VVM redegørelse 

Miljøvurderingsloven i forbindelse med lokalplaner/kommuneplan 

Beskyttelseslinjer i forbindelse med skov og fredede fortidsminder (gravhøje). 

Råstofloven 

Skovloven 

Natur: Carsten 

Naturbeskyttelsesloven 

Naturbeskyttelsesloven, øvrige sager 

 

Fredning: Claus  

 Behandling af sager vedr. fredninger 

 Forslag til rejsning af fredningssager 

 Museumsloven (diger, gravhøje mv.)  

 

Landbrug: Henrik/Leif 

Husdyrloven 

Vandforsyningsloven 

 



 

 

3 

 
 

Miljø: Flemming 

Miljøbeskyttelsesloven Kpt. 5 

 

Vand: Inger 

Vandforsyningsloven 

Vandløbsloven 

Jordforureningsloven 

Havmiljøloven 

Miljømålsloven 

 

Aktivitet: Carsten/Bodil/Hanna 

Planlægning af ture (skemalagte såvel som ad hoc) 

Planlægning af deltagelse ved diverse natur/kultur event i kommunen 

Pressemeddelelser i forbindelse med ture 

 

Formand: Leif 

Pressemeddelelser 

Kontakt med/til presse 

Oplæg til forslag/visioner for DNE’s arbejde i Esbjerg Kommune 

Grønt Råd 

Forslag til fremlæggelse i Grønt Råd 

Orientere om oplæg/ideer mv. fra DN Masnedøgade 

 

Næstformand: Henrik 

Assisterer og supplerer formanden. 

Skovbrugerråd 

 

Sekretær: Knud Erik/Matias Thiim 

Udsendelse af dagsorden 

Referat fra bestyrelsesmøder 

 

Webmaster: Knud Erik 

Webmaster/Hjemmeside DNE 

Facebook DNE side 

Nyhedsbreve 
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Der har i lighed med forrige år været tale om en travl periode for DNE med 11 bestyrel-

sesmøder. I modsætning til tidligere år hvor der var mange tunge (havnerelaterede) miljø-

sager og et utal af landbrugssager om meget væsentlige udvidelser af dyreholdet, synes det 

som om at kommunes teknikere har fået bedre styr på de givne miljøgodkendelser og udvi-

delser af husdyrbrugene, hvorfor det ikke har været nødvendigt at bruge så meget tid på 

disse tilladelser som tidligere. Hovedforeningen har som altid ”pålagt” os adskillige store 

og betydningsfulde opgaver med registrering af beskyttede diger (”tjek for ulovligt opplø-

jede diger), registrering/plejestatus for fredede områder, vandrammeplaner og naturplaner 

for Esbjerg Kommune, lige som hovedforeningen ”pålægger” os planlægning/afholdelse af 

fakkeloptog til beskyttelse af vores kyster, affaldsdag, naturens dag, geologiens dag, kyst-

vandringen, økologisk høstmarked, hedeplejedag osv. 

Vi har i årets løb planlagt og afholdt et meget stort antal ture. Rigtig mange DN medlem-

mer – både lokalt og fra kongeriget som helhed har – taget imod disse tilbud om naturople-

velser i Esbjerg. 

Ovenstående sager har lagt beslag på en betragtelig del af DN bestyrelsens arbejdskraft. 

Men i modsætning til tidligere år har vi i år også haft tid til det mere sjove DN arbejde med 

at forbedre vores natur (bedre biodiversitet) og oplevelsen af naturen. 

 

Vi har i dag 1915 medlemmer og for et år siden blev det opgjort til 1918 medlemmer, dvs. 

at reelt er der tale om et uændret medlemstal, hvilket kan tolkes positivt, da DN på lands-

plan normalt forventer at medlemstallet falder med ca. 10% per år af naturlige årsager. Når 

dette ikke er sket i vores område, synes det at være et tegn på at nogle af vores mange tiltag 

i form af hjemmeside, nyhedsbreve, facebookgruppe samt ikke mindst vores mange ture, 

falder i medlemmernes ”smag”.  

Mange af medlemmerne deltager i vores ture lige som adskillige kontakter os direkte når 

de føler at der bliver ”trådt” på miljøet eller naturen i kommunen. Det er vores indtryk at 

mange medlemmer og andre borgere føler at naturen/miljøet er kørt ud på et ”sidespor” i 

Esbjerg Kommune. Flere og flere bliver tillige klar over at DN ikke bare er den sidste men 

også den eneste ”vagthund” når lokalpolitikerne i deres iver efter at tækkes driftige borgere 

vælger at fortolke planlov m.fl. efter behov. Vi hører ofte kritik af vores arbejde med den 

begrundelse at givne tilladelser og dispensationer jo er i overensstemmelse med ”landets 

love”. Dette er sikkert rigtigt i langt de fleste tilfælde, men da det jo er kommunens politi-

kere i de forskellige politiske udvalg (og ikke embedsmændene), der træffer den endelige 

afgørelse i forbindelse med en tilladelse eller dispensatione, så vil det ofte være nødvendigt 
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med en uafhængig vurdering af sagerne; herunder evt. indsendelse af en klage over en af-

gørelse til en ”højere” myndighed. 

 

Bestyrelsens arbejde og resultater er nøje beskrevet i de mange udsendte mødereferater, 

som også kan ses på vores hjemmeside http://www.dn-esbjerg.dk 

På hjemmesiden er der tillige detaljeret oversigt over bestyrelse og underudvalg med tilhø-

rende personer mv. 

I denne årsberetning vil vi derfor kun fremhæve enkelte, større sager eller opgaver inden 

for hvert af bestyrelsesmedlemmernes kompetenceområder: 

 

 

Plangruppen (Leif, Henrik) 

Planloven skal bl.a. sikre mod uhensigtsmæssigt byggeri i det åbne land. Tidligere havde vi 

mange sager med byggetilladelse til store, dominerende boliger i det åbne land. Siden ”Fi-

nanskrisen” har der kun være få tilladelse til opførelse af ”kubistiske” huse i det åbne land. 

Vi har påklaget 2 større byggerier i Sjelborg området, grundet at disse boliger med store 

gennemgående glaspartier i flere etager, ikke kan siges at være indpasset i dette smukke 

landskab og vil komme til at virke fremmedartet og meget dominerende i landskabet. Lige 

som byggerierne efter DNE’s mening ikke er i overensstemmelse med Kommuneplanen 

for dette område.  

 

Fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger 

Dette Indlæg til DN Esbjergs årsrapport for 2016 er udarbejdet jf. Vedtægternes § 5 stk. 4 

samt Forretningsordenens § 16. 

Af Claus Nissen, DN Esbjerg, tovholder for fortidsminder i Esbjerg Kommune. 

 

Til DNE årsmødet den 19. nov. 2015 blev der desværre ikke udfærdiget status over DN 

Esbjergs arbejde med besigtigelse af beskyttede sten- og jorddiger. I dette indlæg går vi 

derfor tilbage til september 2015 med opdatering af status for de beskyttede diger. 

 

Den 11. september 2015 var daværende DNE formand og daværende tovholder for for-

tidsminder til møde med Esbjerg kommune vedr. DN Esbjergs arbejde med besigtigelse af 

de beskyttede sten- og jorddiger inden for kommunegrænsen. Jf. mødereferatet blev der i 

hovedtræk besluttet følgende: 
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1. DN Esbjerg havde den gang alt 5 aktive anmeldelser på formodede ulovligt fjerne-

de diger liggende til behandling hos Esbjerg kommune. Kommunen lovede, jf. møderefera-

tet, at få de 5 anmeldelser behandlet inden udgangen af 2015. 

Alle DN Esbjergs udfærdigede rettelser (forskelle mellem DMP’s arealinformation og 4-

cm kortbladene forud for den 01. juli 1992) skal videresendes til Kulturstyrelsen for be-

handling. Alle vores indsendte rettelser til kommunen havde da ligget urørt hen siden de-

cember 2014. 

2. Esbjerg kommune foretrak, at vi fremover besigtigede digerne ud fra sogneområder 

i stedet for vores egne selvvalgte områdeopdeling. I november-december 2015 blev arbej-

det med sogneopdeling af Esbjerg kommune påbegyndt. 

 

Resultatet af opfølgning af de 2 ovennævnte punkter: 

1. Esbjerg kommune påbegyndte behandlingen af de 5 anmeldelser i maj 2016. I skri-

vende stund (07. nov. 2016) mangler der stadig behandling af 2 digesager. Derfor afsendte 

DN Esbjerg den 02. nov. 2016 2 begæringer om aktindsigt. En begæring for et forsvundet 

dige syd for Grimstrup, og en begæring for et forsvundet dige syd for St. Darum by. DN 

Esbjerg afventer svar fra Esbjerg Kommune engang i uge 46/2016. 

 Behandlingen af de 2 digesager vil blive beskrevet i bestyrelsens årsrapport i 2017. 

 

2. I september 2015 blev alle dige-rettelser –  22 i alt for 2015 – sendt til Kulturstyrel-

sen. I februar 2016 gjorde vi status over Kulturstyrelsens arbejde med rettelserne og 14 ud 

af 22 rettelser var da indført i DMP’s arealinformation. Et for DN Esbjerg tilfredsstillende 

resultat. Pr. 11. november 2016 blev der (fra 2015 og i 2016) indsendt i alt ca. 55 dige-

rettelser til Slots- og Kulturstyrelsen. 

 

3. Sogneopdeling af de beskyttede diger, for de områder/sogne der manglede at blive 

inspiceret, blev færdiggjort i marts 2016. 

 

Ved REP mødet i Horsens den 21.-22. nov. 2015 havde DN Esbjerg etableret en dialogbod, 

hvorfra vi videregav vores erfaringer med det praktiske inspektionsarbejde af de beskyttede 

diger. 

 

I december 2015 konstaterede vi, at tilsynsmyndighederne, Sydvestjyske Museer sammen 

med Kulturstyrelsen havde været på digeinspektion i et område øst – og nord for Grimstrup 

Krat. Resultatet heraf blev omkring 6 henstillinger om ulovlige forhold, som lodsejerne 
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skulle bringe i orden. Nogle af ulovlighederne lå i Varde kommune, hvorfor vi da også un-

derrettede DN Varde herom. 

 

Fra 15. september 2015 til 31. december 2015 blev der udført 1 dige-inspektionstur. 

Fra 01. januar 2016 til 11. november 2016 blev der udført 5 dige-inspektionsture. I skri-

vende stund (11. nov. 2016) mangler vi stadig at få inspicere ca. 10 sogne. Aktivitetsni-

veauet for praktisk udførelse af digeinspektionerne vurderes til at ligge under middel. 

 

Den 02. juni 2016 sendte DNE en klage til NMKN over en lovliggørende dispensation i 

Bramming sogn, 

Størsbølvej sag nr.: 15/12819 af hhv. 27. april 2016 og 11. maj 2016. 

Resultatet af klagen blev, at Esbjerg Kommune annullerede den lovliggørende dispensation 

fordi NMKN annullerede DNE’s klage over Esbjerg Kommunes dispensation i sagen. 

DN Esbjerg anser ikke Størsbølsagen som værende afsluttet, hvorfor sagen fortsat følges. 

 

 

Angående fortidsminder i øvrigt: 

Kløvholmparken 20 - sagen (NMK-503-00126) i Hjerting er en gammel kompliceret sag 

vedr. boligbyggeri inden for 100 m grænsen til et fortidsminde. Sagen begyndte for DN 

Esbjergs vedkommende i august 2014. 

For at få klarhed over status i denne sag, da har DN Masnedøgade her i november henvist 

os til Natur- & Miljøklagenævnet. Den 8. nov. sendte vi en forespørgsel til NMKN om sta-

tus, og den 8. nov. sendte NMKN en anmodning til Esbjerg Kommune, hvor NMKN udbad 

sig sagsakter indenfor 3 uger. 

DN Esbjerg følger nu sagen herfra. 

 

  

Fredninger 

Dette indlæg til DN Esbjergs årsrapport for 2016 er udarbejdet jf. Vedtægternes § 5 stk. 4 

samt Forretningsordenens § 16. 

Af Claus Nissen, DN Esbjerg, tovholder for fredede områder i Esbjerg Kommune. 

 

Tange Sø i Ribe, genetablering af separat indgang for offentligheden:  

Jf. Fredningsnævnet for Sydjylland Sydlige del, journal nr. 41/ 2014, så lå nævnte sag til 

viderebehandling i december 2014 hos Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune. 
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Ved DNE bestyrelsesmødet i dec. 2015 blev man enige om, at frafalde forslaget til en sepa-

rat indgang til Tange Sø i Ribe. Claus Nissen sendte besked til Esbjerg kommune herom. 

Sagen omkring Tange Sø lukkes hermed. 

 

 

Forsøg på fredningsrejsning af Hollænderskoven: 

I sommeren 2015 var vi i DN Esbjerg færdig med forundersøgelserne og dataindsamling af 

relevante data. Den 26. august 2015 blev en dvd med knap 790 MB data omkring Hollæn-

derskoven sendt med posten til DN i Masnedøgade, att. Fredningsleder Birgitte Bang Ing-

risch. 

Birgitte B. Ingrisch tilbagemeldte i en mail af 11. september 2015, at der fra afdelingerne 

årligt indkommer mellem 50-70 forskellige fredningsforslag, men at DN højest udvælger 

ca. 5-6 fredningssager, som så viderebehandles. 

De endelige udvalgte fredningssager til viderebehandling blev offentliggjort i DN Torsdag 

engang i december 2015. 

Desværre blev DN Esbjergs fredningsforslag for Hollænderskoven ikke udvalgt til videre-

behandling. 

I skrivende stund – november 2016 - har DN Esbjerg ikke planlagt nye forslag til fred-

ningsrejsninger i Esbjerg Kommune. 

 

Fredningsdispensation for etablering af bålhytte ved Tange Bakker: 

Det Danske Spejderkorps 1. Ribe Trop søgte om tilladelse til at få opført en bålhytte ca. 

15-20 m øst for selve spejderhytten på Tangevej 126 i Ribe. 

Men da området er fredet – kendelse 00865.00 af 1968 -, så skulle en dispensation til, og 

derfor var der møde og besigtigelse med Fredningsnævnet ved spejderhytten den 24. juni 

2016, hvor 2 repræsentanter fra DN Esbjerg deltog.  

DN Esbjerg gav, samstemmende med Fredningsnævnets afgørelse, tilladelse til opførelse 

af én bålhytte som anvist. Fredningsnævnet gav endelig tilladelse til dispensation jf. skri-

velse af 7. juli 2016, J.nr.: FN SJS 20/2016.  

 

Operation fredningstjek af Kongeådalens vestlige del: 

DN Esbjerg var blandt de af Masnedøgade udvalgte afdelinger, der i 2016 skulle udføre et 

grundigt fredningstjek.  

I samråd med DN Masnedøgade blev det besluttet at foretage et fredningstjek langs Kon-

geåen idet vi kunne gå helt inde i det fredede område ad den nye Kongeåsti, som blev ind-

viet i 2015. 
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I juni 2016 modtog DN Esbjerg så den aftalte ”fredningspakke” for den vestlige del af 

Kongeådalen mellem Hjortlund og Gredstedbro. 

Selve fredningstjekket blev udført den 28. august 2016, hvor 3 repræsentanter fra DN Es-

bjerg og 1 fra DN Ringkøbing-Skjern deltog. Turen tog omkring 4½ time, og der blev regi-

streret 5 stikprøver ud af 8 mulige. Desuden blev der til ”Natur-Tjek” indrapporteret 5 for-

skellige naturelementer. 

Den 12. september 2016 blev de indsamlede og gennemarbejdede data sendt til DN Mas-

nedøgade ved Kate Skjærbæk. DN Esbjerg vil senere blive kontaktet af Masnedøgade for 

efterundersøgelser af evt. uregelmæssigheder.  

  

Omfartsvej nord og vest om Ribe by:  

Tilbage i år 2013, udsendte Vejdirektoratet et debatoplæg til en omfartsvej vest om Ribe 

by. Heri var aftegnet 2 løsningsmodeller til en udvidelse af rute 11 mellem E20 Esbjergmo-

torvejen og grænsen til Tyskland. Begge alternativer – en A-, og en B-løsning - viser en 

vejføring vest om Ribe by.  

I en senere rapport ”Ribe Omfartsvej – Rapport 535-2015” er, udover A-, og B-

løsningerne, også vist en C-løsning, der indikerer en opgradering af det eksisterende vejnet 

nord for, og vest om Ribe by. 

Jf. DN Esbjergs mødereferat fra april 2016, så har DN Esbjerg lagt sig fast på C-løsningen 

vest om Ribe by idet C-løsningen synes at være den mest skånsomme overfor N2000, 

Ramsar-, EF-habitat¬områder og for de fredede områder, der måtte blive berørt. 

Jf. DN Esbjergs mødereferat fra maj 2016, da har repræsentanter fra Ribe Handelsstands-

forening, Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Esbjerg og Sydvestjysk Landbo-

forening haft foretræde for Folketingets transport- og byggeudvalg. Her forelagde de 

nævnte organisationer, at de ikke ønskede en A-løsning. 

 

Status pr. oktober/november 2016: 

DN Esbjerg traf august 2016 beslutning om at fravælge forslag A og B-forslagene. 

Det er samtidig besluttet at fremme forslag C suppleret med en fornyelse af den nuværende 

vejbro over Ribe Å, således at en ny bro bliver bygget som en klapbro, der vil tillade høj-

mastede vadehavsskibe at passere ind til Skibbroen. Jf. DNE’s mødereferat af 08. nov. 

2016, da anerkendte Esbjerg Kommune ikke myndighedsafgørelsen om at droppe A-

løsningen. DN Esbjerg, ved næstformand Henrik Præstholm, følger fortsat projektet. 

Udarbejdet af Henrik Præstholm og af Claus Nissen. 
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De fredede områder i Marbæk NV for Esbjerg by: 

Esbjerg Kommune godkendte på et byrådsmøde den 5. sep. 2016 den udsendte ”Plan for 

Marbækområdet – Vision 2020”. Heri kunne man bl.a. læse, at større områder i Marbæk-

området vil blive omdannet til bl.a. eksterne rekreative – og intensive rekreative områder. 

De planlagte intensive rekreative områder kan virke forstyrrende på biodiversiteten i Mar-

bækområdet. Disse beskrevne forstyrrelser (støjende? områder vil jf. planen blive placeret i 

hhv. fredede områder og samtidig i ét af Esbjerg Kommunes 2 stilleområder. DN Esbjerg 

er bekymret for den planlagte aktivitetsudvikling i Marbækområdet. 

 

Jf. DNE’s mødereferat fra den 07. september 2016, da blev bestyrelsesmedlemmerne op-

fordret til at sende deres skriftlige synspunkter til DNE-formanden omkring konsekvenser-

ne for naturen/biodiversiteten af den af Esbjerg byråd godkendte Marbækplan. Høringsfri-

sten for kommentarer løber til den 29. nov. 2016. 

Undertegnede C. N. gjorde bl.a. opmærksom på, at der kunne etableres, muligvis støjende, 

aktiviteter i stilleområdet, og at den for tiden ukontrollerede MTB-kørsel rundt i hele Mar-

bækområdet ville være en stor belastning for biodiversiteten. 

Det forventes, at DN Esbjerg indsender de samlede kommentarer til Marbækplanen senest 

den 25. nov. 2016. 

Derudover vil DN Esbjerg fortsat følge Esbjerg Kommunes videre arbejde med ”Plan for 

Marbækområdet – Vision 2020”.  

Fra DN Esbjerg fremsender vi hermed vores kommentarer og forslag til Esbjerg kommu-

nen vedr. Plan for Marbækområdet – Vision 2020 (Hostrup Sogn og Hjerting Sogn).  

Bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Esbjerg, DN Esbjerg, har 

med stor interesse studeret og grundigt diskuteret den nye plan for Marbækområdet. Den 

første Marbækplan tilbage fra 1980-erne dannede grundlag for udviklingen af et stort, ene-

stående naturområde ved Ho Bugt/Varde Å’s udløb, som i gennem årene tillige er blevet et 

elsket og skattet område af borgere og turister i Esbjerg Kommune. Området var tidligere 

et område med blandede klitplantager, udstrakte heder og overdrev, samt diverse mindre 

lommer af jord i omdrift. Ved kommunens grundige og kyndige indsats er hele området 

blevet udviklet til et stort sammenhængende naturområde med høj biodiversitet, men tillige 

med mange muligheder for rekreative aktiviteter. 

Desværre har flere af de mere støjende aktiviteter taget overhånd i de senere år. Specielt er 

trafikken af MTB cykler og motocross-ere steget til et helt uacceptabelt niveau både i for-

hold i til de ”stille” rekreative aktiviteter, men desværre også i forhold til biodiversiteten. 

Således er f.eks. de righoldige bestande af skovsneppe fra at være en daglig gæst på ens 

tur, blevet nærmest elimineret til kun at kunne observeres måske en enkelt gang om året. 
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Det samme gør sig gældende for rådyrene som tidligere var overalt, men som nu også er 

skræmt væk fra store centrale dele af Marbæk Plantage. 

DN Esbjergs høringssvar er udarbejdet af 2 bestyrelsesmedlemmer og i fuld overensstem-

melse med hele bestyrelsen opfattelse: 

Claus Nissen har udfærdiget skrivelsen:  Stilleområder, fredninger samt mountainbike-

kørsel 

Claus tager udgangspunkt i problematikken omkring ”benyttelse/beskyttelse af naturen”. 

Han diskuterer grundigt hvorfor DN Esbjerg er bekymret over de planlagte støjende (inten-

siv rekreativ) aktiviteter i de mere centrale dele af Marbækplanen, men i stedet foreslår at 

disse aktiviteter bør placeres andre steder i kommunen eller evt. forlægges til de østlige, 

knap så rige biotoper ved Sjelborg Kirkevej/Kokspangvej.   

Carsten Mathiasen har udfærdiget skrivelsen: § 3 naturbeskyttede områder, biodiversitet 

samt visuel bevarelse af landskaber 

 Carsten skriver meget medrivende om at Marbækområdet er et unikt naturområde på regi-

onalt såvel som nationalt plan med mange særdeles sjældne og betrængte dyre- og plante-

arter. Derfor vil vi indtrængende appellere til, at der gøres seriøse tiltag for at fastholde og 

udvikle dette enestående område i Danmark, og at der derfor ikke gives køb på landskabe-

lige og naturmæssige værdier til fordel for aktiviteter og tiltag til ugunst herfor. DN-

Esbjerg ønsker at flere borgere kommer ud i Marbækområdet, men med stor respekt for 

den ro, naturoplevelse og landskabsoplevelse, som netop hovedparten af publikum søger 

og efterspørger.   

 

DYR SOM NATURPLEJERE I MARBÆKOMRÅDET af Carsten Mathiesen    

DN-Esbjerg har konkrete intentioner om at starte græsningsprojekter i det spændende Mar-

bækområde. Vi har bl.a. et ønske om at starte en kogræsser-forening - der har åben tilmel-

ding for alle - med prima kødkvæg, der varetager naturplejen af f.eks. tilvoksede hedearea-

ler. Esbjerg Kommune har givet grønt lys. De mange personer, der forhåbentligt melder sig 

ind i kogræsser-foreningen, står for at tilse dyrene, holde øje med at de har det godt, at dy-

rene har vand, at hegnet er intakt m.m. En meget vigtig bonus for medlemmerne, ud over 

kontakten til dyrene, er højkvalitet, meget velsmagende, økologisk kød, samt at man er 

sikker på, at kødet kommer fra dyr, der har haft det godt under opvæksten i Marbæks fri, 

åbne natur. DN-Esbjerg afsøger desuden muligheden for at starte et meget spændende og 

visionært projekt om re-wilding i Marbækområdet, altså afgræsning og naturpleje med 

f.eks. elge, vildheste, bisonokser, vandbøfler. DN-Esbjerg har allerede etableret kontakt til 

re-wilding ekspertise, og derudover forestår der møder med Esbjerg Kommune.   
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EVIGHEDSTRÆER af Carsten Mathiesen 

DN-Esbjerg har i år påbegyndt projekt EVIGHEDSTRÆER, hvor vi forsøger at få oplys-

ninger om, hvor i Esbjerg Kommune, der befinder sig meget gamle, store træer, som vi kan 

påsætte et autoriseret evighedstræ-emblem, som forpligter ejeren (private eller kommunen) 

til at pleje og passe på træet så længe som muligt. Derved sætter vi fokus på, hvor vigtigt 

det er at bevare vores gamle, store træer, så de får lov at stå til gavn for det dyre- og evt. 

svampeliv træet huser samt til glæde og gavn for os mennesker. Hvis du i den forbindelse 

ved, eller kender nogen der måske ved, hvor der står et eller flere træer på privat eller 

kommunalt jord, som bør opgraderes til EVIGHEDSTRÆ, er vi meget, meget interesseret i 

at høre fra dig, og så undersøger vi straks sagen. 

 

Miljø ved Flemming Langtved Larsen 

Inden for området forurenende virksomheder (listevirksomheder) har vi fortsat arbejdet 

dels med miljøgodkendelser af nye virksomheder og dels med revurdering af eksisterende. 

I forhold til tidligere er antallet af meddelte godkendelser og revurderinger faldet. 

 

Ved skrivelse af december 2015 har Esbjerg Kommune meddelt Esbjerg Shipyard A/S mil-

jøgodkendelse til udvidelse med yderligere en flydedok. Da udvidelsen sker på søterritoriet 

(havnen) har Trafik- og Byggestyrelsen som myndighed meddelt, at etableringen ikke kræ-

ver udarbejdelse af en VVM-redegørelse efter bekendtgørelsen for søterritoriet. Esbjerg 

Kommune har herefter ikke foretaget en alm. VVM-screening - med evt. efterfølgende ud-

arbejdelse af en VVM-redegørelse - af forureningen hidrørende fra driften af flydedokken. 

Argumentet herfor er bl.a., at flydedokken til enhver tid kan flyttes! I december 2015 har vi 

klaget til Natur- og Miljøklage-nævnet (NMKN) over kommunens manglende VVM-

screening af driften. 

 

I sommeren 2013 kommenterede vi et udkast til miljøgodkendelse af et større biogasanlæg 

ved Korskroen (Lunde Hovedvej) samt en VVM-redegørelse. I september 2016 blev der 

fremsendt et nyt udkast til godkendelse, som vi også havde bemærkninger til. Da lugtkon-

centrationen ved den mest belastede ejendom er relativ høj, har vi foreslået, at skorstenens 

højde bliver større end den af kommunen angivne min. højde på 26,5 m.  Vedr. gaslækager 

har vi foreslået, at der indføres et vilkår om jævnlig måling og kvantificering af det samle-

de metangasudslip fra virksomheden.  Da vi endvidere vurderer, at den oplagrede mængde 

gas vil være større end en såkaldt tærskelværdi på 10 tons gas, finder vi, at der først bør 

meddeles miljøgodkendelse, når samtlige risikomyndigheder har accepteret sikkerhedsfor-

holdene for virksomheden som en såkaldt kolonne 2 virksomhed (Risikobekendtgørelsen). 
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Den 6. juni 2016 meddelte Esbjerg Kommune miljøgodkendelse af Jedsted Mølle Dam-

brug. Da vi mente, at der burde indføres vilkår om tidsfrister for anlægsarbejder samt æn-

dres i vilkår vedr. udledning til Kongeåen, påklagede vi afgørelsen til NMKN. For bl.a. 

snarlig gennemførelse af vandplanprojektet "Kongeåstryget" blev det efterfølgende aftalt 

med kommunen, at vi skulle præcisere vores ønsker. Da ansøger og kommune kunne ac-

ceptere disse, blev der d. 26. august meddelt en ny revideret miljøgodkendelse. Vores klage 

til NMKN blev herefter trukket tilbage.            

                                                                

Aktivitetsgruppen (Carsten, Bodil, Hanna, Leif) 

Ture 

Det er årets DN ture som formodentlig er den bedste profilering af DN’s arbejde samt et 

godt rekrutteringsgrundlag for nye aktive. Det er faktisk vores ”varemærke”. I DN Esbjerg 

har vi haft rigtig mange ture: 

 

Der har i årets løb har planlagt og afviklet følgende ture og foredrag: 

Sort sol, Ribe Østerå  

Fakkeloptog ved Strandparken i Hjerting og ved Kammerslusen. 

Affaldsindsamling – et stort antal mennesker var aktive 

Fugletur til Sneum Sluse  

Marbækdagen 2016 

Kystvandringen 2016 – Kysten fra Myrthuegård til Gulebjerg 

Cykeltur til Sneum sluse 

Økologisk høstmarked – Midtgård 

Hedeplejedag i Marbæk Plantage 

Svampetur i Varde Sdr. Plantage 

Fugletur til Mandø 

Naturplejetur ved Myrthue. 

Fugletur til Skjern Enge og Tipperne 

Forårstur til Esbjerg skovene 

Insekttur til Lustrup Fællesjord 

Besøg på Landbrugsskolen Riber-Kjærgaard 

Foredrag om klimaforandringer i Esbjerg Kommune 

Foredrag om Filsø 

Foredrag om ”rewilding” 
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Et imponerende godt program med mange deltagere, fra10 til 70 deltagere pr. tur. Jeg vil 

gerne rette en stor tak til de personer, der har fungeret som turledere samt specielt til de 

enkelte i aktivitetsgruppen som på fornem vis har planlagt og fungeret som ”tovholdere” 

for turene. 

 

Landsindsamling af affald  (Hanna) 

Selv om det umiddelbart ikke ser slemt ud, så ligger der utroligt store mængder affald 

langs veje og strande i Esbjerg. God opbakning fra lokalbefolkning, specielt fra borgerfor-

eninger og skoleelever – og der blev samlet rigtig meget affald ind. 

 

Marbækdagen (Bodil) 

I lighed med tidligere have vi en godt besøgt stand med trækplaster i form af islandske he-

ste. Medens børnene stod i kø for en træktur fortalte vi forældrene/bedsteforældrene om 

vores arbejde. 

 

Lær Danmarks kyster at kende 

DN har i samarbejde med Hjerteforeningen i Esbjerg fået Marbækstien med som egnet 

kysttur også i 2016. Vi planlægger et tilsvarende arrangement i 2017. 

 

Økologisk høstmarked 

Vi deltog med en ”lille stand” ved Hanna. 

 

Dagsorden og referater/planlægning af møder 

Som altid har Knud Erik og Mathias løst disse opgaver med den nødvendige nidkærhed og 

præcision.  

 

Hjemmeside 

Vores hjemmeside er blevet opdateret flere gange periode. Det ser ud til at vi begynder at 

få flere henvendelser via denne hjemmeside og nyhedsbreve/Facebook.  

 

DN Esbjergs repræsentation i udvalg mm. 

Det grønne råd i Esbjerg Kommune 

DN er repræsenteret i dette råd af Leif. Der har været afholdt 4 møder, hvor DN bl.a. har 

sat fokus/ønske om igangsætning af plejeforanstaltninger for heder og andre naturbeskytte-

de områder i kommunen, herunder også en mere hensigtsmæssig klipning af vore rabatter i 
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forhold større biodiversitet. Vi har specielt haft fokus på det meget store antal (mere end 

500 oppløjede el. lign. arealer) ulovligt sløjfede §3 (i Naturbeskyttelsesloven) arealer. 

 

 

DN repræsentantskabsmøder 

Som tidligere år har vi deltaget i de 2 årlige repræsentantskabsmøder i Helsingør og Ål-

borg. 

 

Samrådet 

DN Esbjeg har deltaget i samtlige møder i samrådet og har tillige fået valgt Leif til næst-

formand.  

 

Takketale 

Til sidst vil jeg gerne takke samtlige DN bestyrelsesmedlemmer, både de officielt valgte og 

de mange der bare er mødt op, for et stort stykke arbejde.  

 

DN Esbjerg 

Danmarks Naturfredningsforenings Lokale Afdeling i Esbjerg 

 

 


