
 
 
 
 

 
 

November 2014 
 
 
 Årsberetning 2014, Danmarks Naturfredningsforening, Esbjerg. 
 
 
Dette årsmøde kommer samtidig med lanceringen af regeringens nye naturplan. Imens der 
debatteres fra højre og venstre om, hvorvidt den er for meget eller for lidt ambitiøs kan vi jo glæde 
os over bl.a.: 

- 195 millioner til implementering af: 
- Planer for en bedre grønne korridorer, kommunerne skal udpege arealer, der kan bruges. 
- Sprøjte- og gødningsforbud på bl.a. heder, moser og strandenge. 
- Højere bødeniveau for forseelser. 
- Projekter, der lærer danskerne at lukke mere vild natur ind i haverne. 

 
Det sidste vil vi gerne hjælpe med ved årsmødets arrangement om bæredygtighed i dyrkning af 
jord, ved Karoline Aaen, biolog og bosat på Friland, Djursland. 
Vi har prøvet at invitere ret bredt ud i år ved at sende mails til medlemmer der har oplyst deres 
mailadresse til DN.  
 
Året der er gået har været præget af vanlig flid og engagement i afdelingen. 
Der har været arrangementer og ture jævnt fordelt over hele året. Der er en fast stab af både 
arrangørere i aktivitetsudvalget og turledere, der stiller op hvert år.  
Takket være dem, er der i Esbjerg Kommune, helt gratis for borgerne, ofte mulighed for at komme 
på spændende guidede ture, i den rige natur vi er omgivet af. 
Det største arrangement i år var svampeturen i september, der trak op mod et halvt hundrede 
deltagere.Tak for det. 
 
DN, Esbjergs bestyrelse har flittige ildsjæle og faglige dygtige medlemmer, der løbende udgør et 
korps af sagsbehandlere på hver deres område.  
De bruger deres tid i foreningen på at holde øje med byggetilladelser, planlove, husdyrsager, 
miljøsager, fredninger og meget andet, der i en lind strøm oplyses DN fra myndighederne.  
Der går mange timer til gennemlæsning af sager på sådan et år, og der handles og påklages på de 
ting, der bliver fundet belastende ud fra et naturhensyn.  
Der er vedhæftet indlæg om fredninger, miljøsager og om inspektionen af beskyttede diger til 
denne årsberetning, forfattet af dem der har udført opgaverne .  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Der har været rejst spørgsmål til Esbjerg Kommune om plejeplaner for naturområder, der har set 
trængende ud og der er modtaget temmelige grundige svar med invitation til yderligere dialog ved 
behov. 
DN Esbjerg sidder med i ”Det Grønne Råd”, et kommunalt forum, dagsordner og referater ses på 
kommunens hjemmeside. Rådet deltager ikke i konkret sagsbehandling, men rådgiver Esbjerg 
Kommune om principielle spørgsmål inden for miljø- og naturbeskyttelse samt andre opgaver i 
relation til planlægning og administration af det åbne land.  
Vi har deltaget i Visionsseminar til brug for fremtidsplanlægningen for Marbækområdet 2015-20 i 
år. 
DN er derforuden repræsenteret i en lang række øvrige råd og sammenhænge. 
 
DN udbyder gode kurser, på alle niveauer, emner, idéudvikling, varighed og så er de gratis!  
Vi har haft efterlyst mere viden på landbrugsområdet, og DN,( Masnedøgade=hovedafdelingen), 
har efter en større screening af sager på landsplan, stillet os mere information i udsigt til brug for 
vurdering af sager fremadrettet.  
 
På forårets Repræsentantskabsmøde (=landsmøde) var en demokratiseringsproces på 
dagsordenen. Den betød desværre, at DN Esbjerg blev beskåret i sin repræsentation fra 4 
deltager/stemmer til 2, unødigt at sige, hvordan vi stemte, men sådan bliver det gældende 
fremadrettet. 
 
Tak til alle der har givet af deres tid i det forgangne år. 
 
 
På bestyrelsens vegne og 
med venlig hilsen 
 
Lene Møller Jensen 
formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Indlæg til Årsberetningen 2014 :  
 
 
 
Flemming Langtved Larsen 
 
 
Inden for miljøsektoren har vi fortsat arbejdet dels med miljøgodkendelser af nye forurenende virk-
somheder og dels med revurdering af eksisterende. De fleste virksomheder kan revurderes efter 8 
år, fra at der er meddelt godkendelse. Større virksomheder skal revurderes. Gennemsnitlig får vi 
tilsendt ca. 2 sager pr. måned. 
I begyndelsen af 2010 påklagede vi Miljøcenter Odenses revurdering af Esbjergværket vedr. 
emissionsgrænserne for støv og NOx. Vi fandt, at grænsen for støv skulle sænkes fra 30 mg/Nm3 
til 20 mg/Nm3, samt at en anført grænse for NOx på 200 mg/Nm3 skulle indføres tidligere end 
2016. Natur- og Miljøklagenævnet traf i slutningen af 2013 afgørelse  om, at grænsen på 20 
mg/Nm3 støv skal være gældende fra 2016. samt at grænsen på 200 mg/Nm3 NOx også først skal 
være gældende fra 2016. 
Ved skrivelse af 25. september 2014 påklagede vi Industrimiljøs tillæg til miljøgodkendelse samt 
revurdering af Korskro Motorsportscenter. Efter det ansøgte vil en § 3 sø blive omkranset af en  
bilbane, hvorfor vi mener, at søens naturmæssige kvaliteter vil blive forringede. Vi stillede i klagen 
forslag om, at det pålægges Esbjerg byråd at etablere en tilsvarende sø eller moseområde som 
erstatningsbiotop. 
Klageskrivelsen blev afsluttet med følgende:      "I forbindelse med den foreliggende sag skal DN 
påpege den principielt uheldige lovgivning vedr. kompetencer. I sagen er Børn & Kultur (Esbjerg 
byråd) ansøger, Industrimiljø (Esbjerg byråd) godkendende myndighed og Industrimiljø (Esbjerg 
byråd) tilsynsmyndighed. Det er DNs opfattelse, at i et tilfælde som dette burde godkendelses-
myndighedens og tilsynsmyndighedens opgaver varetages af Miljøstyrelsen. 
 
 
 
 
Indlæg vedr. fredninger til Bestyrelsens årsberetning ved DNE årsmødet den 04. november 
2014 
 
 
Af Claus Nissen, DN Esbjerg 
Tovholder for fredede områder i Esbjerg Kommune            
 22. oktober 2014 
 
Fredningssag vedr. Tange Sø i Ribe: 
Denne sag begyndte tilbage i januar 2012, hvor DN Esbjerg indsendte en rapport til Esbjerg 
Kommune, hvori DN Esbjerg gjorde opmærksom på en misfarvning af Tange Søs vand, hvilket 
kunne tyde på en forurening af den fredede sø. 
I 2012 foranledigede Esbjerg kommune så en undersøgelse Tange Søs vand. Det var Firmaet 
Eurofins i Vejen, der udførte analysen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Den 16. januar 2013 blev DN Esbjerg indkaldt til et orienterende møde med Esbjerg Kommune, 
Vej & Park, hvor en del af mødeplanen også indeholdt drøftelse af Tange Søs tilstand. Her fik DN 
Esbjerg oplyst, at vi roligt kunne afvente Kommunens igangværende behandling af Tange Sø – 
sagen. 
 I august 2013 fremkom Esbjerg Kommune så med en sag ”Forslag om ophævelse af fredning af 
Tange Sø i Ribe”. Sags id: 2011-18124, sags dato: 30. august 2013. 
Ovennævnte forslag førte til et nyt møde med Esbjerg Kommune den 19. december 2013, hvor der 
fra DN Esbjergs side blev givet udtryk for forståelse for mulighed for en fredningsophævelse af 
Tange Sø. 
Fredningsleder i DN Masnedøgade Birgitte Bang Ingrisch modtog i februar 2014 så en redegørelse 
fra DN Esbjerg omkring sagen vedr. Tange Sø og om baggrunden for DN Esbjergs holdning til 
Esbjerg Kommunes forslag om fredningsophævelse af Tange Sø. 
Den 28. marts 2014 afholdt Fredningsnævnet for Sydjylland et offentligt møde (J. nr. 2/2014) på 
Danhostel i Ribe, hvor Esbjerg Kommunes forslag til ophævelse af Tange Sø blev behandlet. 
Samme dag blev mødet opfulgt af en besigtigelse af Tange Sø. 
Den 19. maj 2014 stadfæstede Fredningsnævnet for Sydjylland, at Fredningsnævnet (i 
Fredningssag 2/2014) ikke kunne tage Esbjerg Kommunes forslag om ophævelse af fredningen af 
Tange Sø til følge. 
Fredningen af Tange Sø er således fortsat fuldt gældende.  
Ved forespørgsel til Fredningsnævnet for Sydjylland, sydlige del i september 2014, blev der derfra 
tilbagemeldt, at der ikke var modtaget klager over fredningsafgørelsen. 
Den 9. september 2014 indsendte DN Esbjerg et forslag/assistance til Souschef for fredninger 
Birgitte Bang Ingrisch DN/Sekretariatet/Natur og Plan om opsætning af infotavle samt 
genetablering af den tilgroede offentlige adgang til Tange Sø. 
Tilbagemeldingerne kom fra Nick Leyssac og Thomas Eriksen, DN/Sekretariatet/Komm. og 
frivillige. Noget over¬raskende viste det sig, at praktisk talt alt arbejde med at fremskaffe en 
infotavle nu er lagt over til afdelingerne og at det er noget af et tidskrævende og bureaukratisk 
arbejde at slide sig igennem? 
Ved DN Esbjergs månedsmøde i september 2014 blev det derfor besluttet at udsætte 
tilvejebringelse af skiltene, men at vi, i første omgang, i stedet vil prøve at få genåbnet det tidligere 
offentlige ind-gang til Tange Sø i Ribe. 
 
Den 9. oktober 2014 sendte Claus Nissen et udkast til Uffe Eskildsen omhandlende en 
forespørgsel til Fredningsnævnet omkring muligheden af at genetablere den tidligere offentlige 
adgang for almenheden til Tange Sø. 
Vedr. denne sags videre forløb, se venligst ”Aktive fredningssager pr. december 2014:”. 
 
 
Fredningsdispensation til Naturcenteret Myrthuegård til opførelse af fårehus: 
Naturcenteret Myrthuegård, Myrtuevej 39, fik i juni 2014 Fredningsnævnet for Sydjylland sydlige 
dels dispensation til at opføre et fårehus, der vil ligge delvist inde i det fredede område på matr. 1a,  
”Myrtue gårde, Hostrup” – Fredningskendelse 04570.00 af 31-12-1968. – Byggesag nr. 14/171. 
Den 26. marts 2014 skrev Claus Nissen, på vegne af DN Esbjerg, til T & M Esbjerg Kommune med 
kopi til centerleder Jens Futtrup Myrthuegård, at DN Esbjerg ingen yderligere kommentarer havde 
til opførelsen af fårehuset. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Aktive fredningssager pr. december 2014: 
DN Esbjerg har den 13. oktober 2014 korresponderet med Fredningsnævnet for Sydjylland Sydlige 
del om muligheden for at få genåbnet den tidligere offentlige adgang til Tange Sø i Ribe. 
Fredningsnævnet har i en mail den 16.10.2014 bekræftet modtagelsen af vores henvendelse. I 
sam-me svar-mail har Fredning¬snævnet oplyst, at sagens viderebehandling vil foregå gennem 
journal-nummer 41/2014. 
Fredningsnævnets kommentarer til ovennævnte vil måske komme med i denne beretning. 
 
 
 
Andre sager: 
I sensommeren 2013 var Claus Nissen i gang med kortlægning af flagermusenes evt. 
tilstedeværelse ved grønne områder i – og omkring Esbjerg by. Der er udfærdiget en rapport med 
resultatet af undersøgelsen. Rapporten er ikke rundsendt, men selve projektet er indtil videre 
stoppet. 
 
 
 
Claus Nissen DN Esbjerg, 
Gruppe II  Natur, fredning og landbrug. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
Indlæg til DN Esbjergs Bestyrelsens årsberetning ved DNE årsmødet den 04. nov. 2014  
 
Indlægget her er skrevet af Claus Nissen på vegne af Torben Thorsen, der tovholder for 
fortidsminder og for projektet ”Inspektion af beskyttede diger”.  
 
Inspektion beskyttede sten- og jorddiger: 
I marts 2014 påbegyndte DN Esbjerg at besigtige de beskyttede sten- og jorddiger i Esbjerg 
Kommune og i juni 2014 blev feltarbejdet indstillet pga. opvækst af markafgrøder og anden 
plantevækst der skjulte digerne rundt om i landskabet. 
 
Det anslås at ca. 10 % af Esbjerg Kommunes samlede antal diger blev besigtiget og fotograferet 
indtil juni 2014. Feltobservationerne af de mange diger resulterede i ca. 19 rettelser og 4 
anmeldelser om formodede forsvundne diger Esbjerg Kommune. Den tidligst indsendte 
anmeldelse var fra juni 2012.  
 
På Natur- og Miljøklagenævnets afgørelsesportal (se link’et nedenfor) ligger der pt. 2 
sagsafgørelser fra Esbjerg Kommune. De 2 sager blev begge afgjort af NMKN i 2011. 
http://www.nmknafgoerelser.dk/searchresult.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fNMKN%2fMuseumsl
oven%2f&o=40  
 
Nedenfor er en status over DN Masnedøgades korrespondance/henvendelser til Kulturstyrelsen 
gennem 2014:  
  



• DN havde foretræde for Folketingets Kulturudvalg den 14. januar 2014. 
 
 
 
• Den 22. januar 2014 sendte DN en skriftlig henvendelse til Kulturminister Marianne Jelved 
vedr. de mange beskyttede diger, der forsvinder. 
• Den 21. januar 2014 skrev Kulturminister Marianne Jelved tilbage til DN med ambitioner og 
planer vedr. varetagelsen af de beskyttede diger samt om det store efterslæb af behandling af 
indsendte sager. 
• I maj-juni 2014 havde Jan Pedersen, Sekretariatet, en mail-korrespondance med Hr. Morten 
Stenak, Kontorchef for Fortidsminder, Kulturstyrelsen. Jan Pedersen påpegede de elendige 
beskyttelsesvilkår digerne havde, og at der stadig forsvinder beskyttede diger. Morten Stenak 
tilbagemeldte, at det var vanskeligt at allokere ressourcer til at høvle af på sagspuklen. 
• Ella Maria Bisschop-Larsen sendte igen den 25. sept. 2014 en skriftlig henvendelse til 
Kulturminister Marianne Jelved, hvori Ella Maria Bisschop-Larsen gjorde rede for digernes stadige 
forsvinden og de nærmest lovløse forhold, der hersker omkring digebeskyttelsen. 
 
Den omtale sagspukkel er tilsyneladende ikke blevet mindre siden DN Masnedøgades første 
henvendelse til Kulturministeriet i januar 2014. 
Det er bekymrende at se, at DN Masnedøgades henvendelser til Kulturministeriet ikke har rykket 
noget videre. Kulturministeriets tilbagemeldinger minder om dårlige undskyldninger og 
udenoms¬snak. 
 
Under ”Sager” i Podio, og under filteret museumsloven, ligger pt. 2 sager (vedr. Kannikegården (fra 
Esbjerg Kommune) og om digegennembrud vedr. elektrificeringen af jernbanen (fra 
Kulturstyrelsen)). 
Eller sagt med andre ord, i skrivende stund har vi i DN Esbjerg endnu ikke set noget resultat af 
vores indsendte rettelser eller anmeldelser.  
 
I oktober 2014 havde DNE formand Lene M. Jensen et møde med Esbjerg Kommune omkring 
vores dige-henvendelser og Esbjerg Kommune har svarede da:  
At Kommunen har inspiceret diger over en længere periode, der blev afsluttet i uge 42.   
Der forventes sagsbehandling på 6 km’s digestrækninger sammenlagt. Sagerne er fremkommet 
ved vores – og andres anmeldelser, heriblandt kommunal sagsbehandling ved forskellige 
ansøgninger. 
 
 Der skrives efterfølgende til lodsejerne, som får to handlemuligheder: 
 a) At genoprette. 
 b) At søge om lovliggørelse. 
 
 Der gives afslag på sidstnævnte. 
 Når der er truffet en beslutning oprettes en sag og vi får besked via Podio som sædvanlig. 
 Hvis ikke lodsejerne efterkommer påbuddene, overgives sagen til Kulturstyrelsen, som så skal 
 håndhæve. 
   
 Det er DN Esbjergs plan at fortsætte med projektet ”Inspektion af beskyttede sten- og 
jorddiger” til  foråret 2015. 
 
 På vegne af Torben Thorsen 
 Claus Nissen, DN lokal Esbjerg. 
 
 


