
 

Danmarks Naturfredningsforening - Esbjerg  

Årsberetning for perioden 29. november 2016 – 8. november 2017 

 

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

Formand: Leif Wagner Jørgensen 

Næstformand: Henrik Præstholm 

Sekretær: Mathias Thiim  

Webmaster: Knud Erik Vinding 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bodil Krenzen, Claus Nissen, Flemming Langtved Larsen, 

Inger Jensen, Carsten Mathiasen, Liliana Avlosovic Andersen, Torben Lund Jensen, Jose-

phine Lorentzen, Gabrielle Vangstrup. 

 

Tovholdere for arbejdsgrupper vedr.: 

 Miljø: Flemming Langtved Larsen 

 VVM: Leif Wagner Jørgensen 

 Planlov: Leif Wagner Jørgensen/Henrik Præstholm 

 Lokal- og kommuneplaner: Leif Wagner Jørgensen 

 Klagesager vedr. beskyttelseszoner: Leif Wagner Jørgensen 

 Vand: Inger Jensen 

 Fredninger: Henrik Præstholm 

 Fortidsminder: Claus Nissen 

 Ture og arrangementer: Carsten, Bodil, Leif, Liliane, Torben 

 

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

alskens opgaver, hvorfor bestyrelsen omhyggeligt analyserede de mange forskellige typer 

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

 

Organisationsplan for DNE til smidig, effektiv og fagligt funderet sagsbehandling 

Med en aktiv bestyrelse og ad hoc medlemmer på 15 personer, og hvor de enkelte har 

stærke specifikke faglige kompetencer, er der behov for en enkel og smidig behandling af 

sagerne på Podio og andre sager. Specifikt er det nødvendigt at uddelegere faste tegnings-

retter til de enkelte sagsbehandlere. Det skal forstås sådan at bestyrelsen har fuld tillid til, 

at den enkelte sagsbehandler varetager sit hverv til DN/DNE’s bedste og stedse holder re-

sten af bestyrelsen/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-
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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 & Miljøudvalgets 

dagsorden. 

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

vante sager. 

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 ønske 

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 ved-

kommendes fagområde med henblik på en drøftelse på et bestyrelsesmøde. 

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

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

behandleren kontakter selvstændigt relevante myndigheder, men den egentlige anmel-

delse skal tilsvarende en klage, sendes af formanden og om ønsket med sagsbehandle-

ren 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 

Naturbeskyttelsesloven 

Naturbeskyttelsesloven, øvrige sager 

 

Fredning:  Henrik 

 Behandling af sager vedr. fredninger 

 Forslag til rejsning af fredningssager 
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Fortidsminder: Claus 

 Museumsloven (diger, gravhøje mv.)  

 

Landbrug: Henrik/Leif 

Husdyrloven 

Vandforsyningsloven 

 

Miljø: Flemming: Miljøbeskyttelsesloven Kpt. 5 

 Leif: VVM 

 

Vand: Inger 

Vandforsyningsloven 

Vandløbsloven 

Jordforureningsloven 

Havmiljøloven 

Miljømålsloven 

 

Aktiviteter: Carsten/Bodil/Hanna/Liliana, Torben, Leif 

Planlægning og turbeskrivelse af ture og arrangementer til annoncering på 

www.dn.dk 

Pressemeddelelser i forbindelse med ture og arrangementer. 

 

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 

 

 

 

http://www.dn.dk/
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Sekretær: Matias Thiim 

Udsendelse af dagsorden 

Referat fra bestyrelsesmøder 

 

Webmaster: Knud Erik 

Webmaster/Hjemmeside DNE 

Facebook DNE side 

Nyhedsbreve 

 

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 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 udvidelser af husdyrbrugene, hvorfor det ikke 

har været nødvendigt at bruge så meget tid på disse tilladelser som tidligere. Til gengæld 

har og er der adskillige flere større miljøbeskyttelsessager med relation til Esbjerg Havn.  

I løbet af året har DNE taget initiativ til etablering ad et Kogræsser Laug (forening) med 

skotske højlandskraturer i Kvaglund og Marbæk. I begyndelsen af 2018 regner vi tillige 

med at få etableret et ”laug” vedr. pleje og bevarelse af kommunens unikke hede arealer 

mv. 

Hovedforeningen har som altid ”pålagt” os adskillige store og betydningsfulde opgaver 

med registrering af beskyttede diger (”tjek for ulovligt oppløjede diger), registre-

ring/plejestatus for fredede områder, vandrammeplaner og naturplaner for Esbjerg Kom-

mune, lige som hovedforeningen ”pålægger” os planlægning/afholdelse af affaldsdag, na-

turens dag, geologiens dag, de vilde blomsters dag, kystvandringen, 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 både i Esbjerg Kommune og andre steder. 

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 (25/10-2017) 1788 medlemmer og for et år siden blev det opgjort til 1915 

(25/11-2016) medlemmer, men der er formodentlig ikke sket en væsentlig ændring da no-

vember traditionelt er indbetalings måned for DN kontingent. En fastholdelse af medlems-

tallet i Esbjerg Kommune må tolkes positivt, da DN på landsplan normalt forventer at med-
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lemstallet falder med ca. 10% per år af naturlige årsager. Når dette ikke er sket i vores om-

råde, synes det at være et tegn på at nogle af vores mange tiltag i form af hjemmeside, ny-

hedsbreve, 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 borge-

re 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 ”lan-

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

politikere i de forskellige politiske udvalg (og ikke embedsmændene), der træffer den en-

delige afgørelse i forbindelse med en tilladelse eller en dispensation, så vil det ofte være 

nødvendigt med en uafhængig vurdering af sagerne; herunder evt. indsendelse af en klage 

over en afgørelse 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 et byggeri af 8 tæt-lav huse i Sjelborg området da vi ønsker at bevare vore 

kyster fri for egentlig byudvikling. Husene kan ikke siges at være indpasset i det smukke 

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

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

for dette område.  

Vi har netop påklaget en lokalplan for Sønderris Vest, hvor vi ikke synes at lokalplanen i 

tilstrækkelig grad støtter op om bevarelse af nogle større, overdrevslignende arealer, som 

tillige indeholder større bestande af fredede orkideer (skovhullæbe). 
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Vi har ”vundet” et par sager om ulovligt opførte bygninger i Strandbeskyttelseszonen og 

Kystnærhedszonen. 

I forbindelse med udkast til ny Kommuneplan 2018-30 for Esbjerg Kommune, har DN Es-

bjerg grundigt gennemlæst alle de mange sider vedr. natur og miljø, lige som vi er kommet 

med forslag udvidelse og bedre arrondering af det Grønne Danmarkskort. Vi er endvidere 

stærkt betænkelig ved at Esbjerg Kommune igen forsøger at planlægge nye boligområder 

nord for Hjerting langs kysten ud mod Sjelborg. Naturklagenævnet og Erhvervsstyrelse har 

flere gange tidligere kendt disse byggeplaner ulovlige og henvist kommunen til at udvide 

Hjerting mod øst bag det nuværende Hjerting og væk fra kysten. Ligeledes ønsker kom-

munen at få udbygget Ådalen (kystområdet mellem Hjerting og Sædding), hvilket der også 

tidligere er blevet givet afslag på. 

 

Landskab og fredede arealer af Henrik Præstholm 

Den gennem flere år verserende sag om anlæg af ny omfartsvej ved Ribe blev afgjort i det 

forløbne år. 

For 3-4 år siden blev det besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse af forskellige lin-

jeføringer. Folketingets Trafikudvalg reserverede i samme omgang et beløb til gennemfø-

relsen. 

VVM, redegørelsen var færdig for ca. to år siden og blev sendt ud i offentlig høring. Den 

indeholdt forslag til tre forskellige linjeføringer: 

 En A-linje, der betød en helt ny vejføring forbi Ribe, beliggende i engene vest for den nu-

værende vej med tilslutning til den nuværende A11 ved Gredstedbro. 

En B-linje, der fulgte den nuværende vej over engene, men ført nord på langs vestsiden af 

jernbanelinjen til Gredsted bro. 

En C-linje, der betød en udbygning af den nuværende A11 fra broen over Ribe Å til lidt 

nord for lyskrydset der giver adgang til erhvervsområdet Ribe-Nord, samt det store bolig-

område, Ribe Nørremark. 

 

DN Esbjerg var af den opfattelse, at C-linje var den naturmæssigt mest skånsomme og man 

var enig med store grupper i Ribe. Om at den var tilstrækkelig til at løse de egentlig ret be-

skedne trafikproblemer, der er omkring Ribe. Vi var repræsenteret i en gruppe, der havde 

medlemmer fra Ribe Handelsstandsforening, Sydvestjysk Landboforening og en stor bor-

gergruppe. Gruppen havde i flere omgange foretræde for Folketingets Trafikudvalg, hvor 

man i enighed anbefalede C-linjen. 

Esbjerg Kommune gik ind for A-linjen, men den løsning rakte de afsatte millioner ikke til.  
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Det hele endte med at Trafikudvalget i foråret 2017 besluttede at fremme C-linjen, supple-

ret med ombygning af broen over Ribe Å til en klapbro, der muliggør at skibe med mast 

kan komme helt ind til Skibbroen. 

 

Der har været en række mindre sager om forskellige anlæg inden for de fredede arealer 

mellem A11 og Ribe by, hvor DN Esbjerg har været repræsenteret, herunder en eventuel 

udvidelse af Ribe Vandrerhjem, som kun i meget begrænset omfang ville berøre fredede 

arealer. Der har desuden været en sag om renovering af forsamlingshuset i Bryndum, der 

delvis ligger på fredet areal omkring Bryndum Kirke. 

 

Der er brugt en del tid på at følge kommunens administration af beskyttelseslinjen på 300 

m omkring offentlige skove og private skove over 5 ha. De fleste sager vedrører eksiste-

rende byområder, der ikke er fuldt udbyggede, men nogle sager er beliggende i helt åbent 

landskab. Nogle enkelte sager er anket til klageinstansen. 

 

Fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger af Claus Nissen 

Til: Bestyrelsens årsberetning i DN Esbjerg – Fortidsminder, november 2017  

  24. okt. 2017 

Dette Indlæg til DN Esbjergs årsberetning for 2017 er udarbejdet jf. Vedtægternes § 5 stk. 

4 samt Forretningsordenens § 16. 

Af Claus Nissen, DN Esbjerg, tovholder for fortidsminder. 

 

Da DN Esbjergs årsmøde blev afholdt den 08. november 2017, så er dette indlæg til Besty-

relsens årsberetning afsluttet den 24. oktober 2017.  

 

Regnet fra 16. november 2016 og frem til 31. december 2016, da havde DN Esbjerg føl-

gende udeståender af fortidsminder: 

Sagsudestående af aktive digeanmeldelser: 12 anmeldelser, hvoraf 2 af dem nu er 2 år gam-

le. 

Sagsudeståender af andre fortidsminder: 

 1 anmeldelse (Kløvholmparken 20 – sagen) 

Afsluttede digeanmeldelser: 

  

  

 Ingen 
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Afsluttede sager, andre fortidsminder: 

  Ingen 

 

I november 2016 indsendte DN Esbjerg 2 begæringer om aktindsigt i 2 af de 12 ældste 

anmeldelser. Den ene anmeldelse (Darum-sagen af 11. dec. 2014, matr. 33o) blev afgjort 

den 23. sep. 2017 (det tog 33 måneder). Sagen endte med at lodsejer skulle reetablere det 

ulovligt fjernede dige senest 16. okt. 2017. 

Den anden anmeldelse (Grimstrup-sagen af 05. maj 2014, matr. 13a) er i skrivende stund 

endnu ikke afgjort? 

 

DN Esbjerg foretog fra den 01. januar 2017 og frem til 16. juni 2017 i alt 5 dige-

inspektionsture fordelt på godt 14 sogne. Vi koncentrerede os kun om forud konstaterede 

(digitalt kratluskeri) uregelmæssigheder mellem DMP’s arealinformation og med 4-cm 

kortene forud for 01. juli 1992. 

 

De 5 dige-inspektionsture førte til yderligere 12 anmeldelser af tilsyneladende ulovligt for-

svundne diger rundt om i kommunen. Dertil kommer muligvis 4 ekstra sager. Det drejer 

sig om, at Slots- og Kulturstyrelsen har ændret 4 rettelser til mulige potentielle sager af 

ulovligt fjernede diger. Disse 4 ændringer er lagt til de øvrige aktive dige anmeldelser. 

Den 19. september blev yderligere en dige anmeldelse sendt til Esbjerg kommune. Det var 

om ulovlig færdsel på et beskyttet jorddige i plantagen ved Guldager Mølledam (matr. 6i). 

– Anmeldelsen er i skrivende stund endnu behandlet! 

 

Fra 01. januar 2017 og frem til den 24. oktober 2017 har Esbjerg kommune/Slots- og Kul-

turstyrelsen afsluttet i alt 9 anmeldelser, inkl. en digesag helt tilbage fra den 28. juni 2012. 

 

Pr. 24. oktober 2017 er status på sags-udeståender af fortidsminder:  

Totale antal dige anmeldelser sendt til Ebj. Komm.:   25 (Inkl. en ”gammel” digesag fra 

juni 2012, som blev afsluttet i feb. 16).   

Rettelser ændret til mulige sager af SLKS:                   4 (Anses nu for potentielle (ulovlige) 

digesager). 

Digeanmeldelser i alt:                                                    29 (Inkl. de 4 omgjorte rettelser af 

SLKS).  

Afsluttede digeanmeldelser (pr. 31. okt. 2017):             9  
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Annullerede anmeldelser:                                               1 (V. Bjerndrup-sagen da SLKS 

fjernede digets beskyttelsesstatus i    DMP’s arealinformation. DNE annullerede derefter 

anmeldelsen).  

Sagsudeståender af aktive digeanmeldelser:             20 anmeldelser pr. 24. oktober 2017. 

Sagsudeståender af andre fortidsminder:  

 

  Ingen 

Afsluttede sager, andre fortidsminder:                          1 (Kløvholmparken 20 – sagen). 

 

Digesager under overvågning (Ikke anmeldte):              1 (Sønderris, ved LP-07-040-0003. 

Mulighed for erstatningsdige). 

Overvågning af andre fortidsminder:                          1 (Sønderris, ved LP-07-040-0003. 

Sdr_ris Dyssekammer, 100 m). 

 

 

Med Myndighedernes lange sagsbehandlingstid blev vi i samråd med Jan Pedersen, Sekre-

tariatet/Masnedøgade enige om, at det snart var på tide at kontakte Ankestyrelsen (Den tid-

ligere Statsforvaltning). Men i september 2017 begyndte der at komme skred i sagsafgørel-

serne. Vi blev derfor enige om at vente med kontakt til Ankestyrelsen. 

 

Vedr. erstatningsdige i Sønderris: 

Esbjerg kommunes har i sit lokalplansforslag 07-040-003 / Forslag til Ændring 2016.51 af 

juni 2017, meldt landzone af hele området. Det betyder så, at det beskyttede jorddige i den 

nordlige del af lokalplansforslaget vil blive nedlagt. DN Esbjerg rådførte sig i august 2017 

med Slots- og Kulturstyrelsen om evt. etablering af et erstatningsdige. 

I skrivelsen til Esbjerg kommune fra DNE af 14. juli 2017 har DNE gjort opmærksom på, 

at Kommunen, for en god ordens skyld, bør etablere et erstatningsdige på en for biodiversi-

teten relevant lokalitet. 

I Esbjerg Byråds referat af 05. sep. 2017 fra Plan & Miljøudvalget blev lokalplansforslaget 

07-040-003 / Forslag til Ændring 2016.51 godkendt. I Forvaltningens svar ved 

”Sag+04+bilag+04” og i ”Sag+04+bilag+05” skriver Forvaltningen, at  

selvom Esbjerg kommune ikke er juridisk forpligtet til at etablere et erstatningsdige, så ser 

Kommunen positivt på mulighederne for at etablere et erstatningsdige andetsteds. -  I skri-

vende stund har Esbjerg Kommune endnu ikke truffet afgørelse herom. 

 

Vedr. Sønderris Dyssekammer: 
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Esbjerg komme har i sit lokalplansforslag 07-040-003 udmeldt bebyggelse i Sønderris. I 

lokalplansforslagets bilag B, i skitsens sydlige del ses en beskyttelseslinje for Sønderris 

Dyssekammer, som ligger på matr. 1sy syd for cykelstien. DNE har i en skrivelse af. 14. 

juli 2017 til Esbjerg kommune påpeget, at beskyttelseslinjen for det fredede fortidsminde 

skal respekteres.  

I Esbjerg kommunes referat af 05. sep. 2017, fra Plan & Miljøudvalget, blev lokalplansfor-

slaget 07-040-003 og forslag til Ændring 2016.51 godkendt. I Forvaltningens svar ved 

”Sag+04+bilag+04” og i ”Sag+04+bilag+05” skriver Forvaltningen, da bebyggelsen ikke 

endeligt er projekteret, så mener Forvaltningen ikke, at der er ulovligheder i svaret. – Det 

betyder så, at DN Esbjerg må vente med evt. indsigelser/klage indtil vi ser en endelig detal-

jeret projektering. 

 

Angående fortidsminder i øvrigt:  

Kløvholmparken 20 – sagen (NMK-503-00126) blev afgjort den 15. juni 2017. Miljø- og 

Fødevareklagenævnet (Nævnenes Hus) har i afgørelsen underkendt Esbjerg kommunes di-

spensation til bebyggelse af matriklen 7nl. i Hjerting sogn. Begrundelse for afslaget var, at 

næsten hele matriklen ligger inden for beskyttelseslinjen af en gravhøj. 

 

Miljø ved Flemming Langtved Larsen 

Inden for miljøsektoren meddeles løbende miljøgodkendelser af nye forurenende virksom-

heder samt revurderinger – udvidelser af eksisterende. Gennemsnitlig får vi fra Esbjerg 

kommune via DN i København tilsendt ca. 2 sager pr. måned. 

I december 2015 har vi til Natur- og Miljøklagenævnet påklaget en manglende VVM-

screening af en udvidelse af Esbjerg Shipyard A/S med bl.a. driften af en ny flydedok. Ved 

afgørelse af 21. december 2016 har nævnet givet os medhold i, at der skal udarbejdes en 

VVM-screening af de landbaserede aktiviteter, hvorfor sagen er hjemvist til kommunen til 

fornyet behandling. Da nævnet ikke træffer beslutninger om aktiviteter på søterritoriet, og 

da Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen ikke træffer beslutning om driften af flydedokken, er 

der endnu ikke udarbejdet en VVM-screening af flydedokkens drift. 

Ved skrivelse af 12. oktober 2017 har vi påklaget en godkendelse af en udlosningsplads til 

jern- og metalskrot på Vikingekajen, Esbjerg Havn. Godkendelsen er meddelt til skibsop-

hugningsfirmaet Smedegaarden A/S. Med henvisning til de regelmæssige større stormflo-

der finder vi, at enten skal godkendelsen ophæves, eller også skal der fastsættes vilkår, der 

effektivt hindrer vandindtrængning på pladsen. 

I skrivende stund – ultimo oktober – arbejder vi med en klageskrivelse vedr. et større de-

kommissioneringsanlæg til offshore-  og vindmøllekonstruktioner ved Arieskaj, Esbjerg 
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Havn. Godkendelsen er meddelt til SEMCO Maritime A/S. Med henvisning til Vadehavet 

og de større stormfloder sammesteds finder vi også her, at godkendelsen skal ophæves. 

Hvis ikke, bør der fastsættes en række vilkår vedr. bl.a. opsamling af al vand samt støj. 

 

VVM Leif 

I forbindelse med ovenstående miljøgodkendelser vedr. udlodsningsplads for metalskrot og 

ophugningsplads for offshore installationer, har vi (DNE + DN) klaget over at der ikke skal 

udarbejdes en VVM redegørelser, grundet den store risiko for udslip af miljøfremmede 

stoffer til Vadehavet – både ved normal drift og i forbindelse med stormfloder eller drifts-

uheld under transport gennem Vadehavet. 

 

Aktivitetsgruppen ved 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, annonceret 

http://tur.dn.dk/ture/?view=Grid&query=esbjerg 

 og afviklet følgende ture og foredrag: 

Vandretur til Gels Å og Munkesøen 

Vandretur til Fanø Klitplantage 

Vandretur til klitplantagerne på Rømø 

Vandretur til Vejle Fjord 

Vandretur til Gram Slotsplantage 

Affaldsindsamling  

Fugletur til Mandø 

Marbækdagen 2017 

Kystvandringen 2017 – Kysten fra Myrthuegård til Gulebjerg 

Cykeltur til Sneum sluse 

Økologisk høstmarked – Midtgård 

Naturens Dag på Myrthuegård med bygning af humlebikasser og presning af æbler 

Hedeplejedag i Marbæk Plantage i april 

Fugletur til Mandø 

Insekttur til Lustrup Fællesjord 

Fugletur til Nordslesvig 

Foredrag om ”rewilding” 

http://tur.dn.dk/ture/?view=Grid&query=esbjerg
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Hedeplejedag i Marbæk Plantage i august 

Foredrag om klimaforandringer 

Foredrag om Filsø 

Plante- og fugletur til Blåvandshuk 

Paddetur til Lustrup Fællesjord 

 

Et imponerende godt program med mange deltagere  pr. tur. Jeg vil gerne rette en stor tak 

til de enkelte i aktivitetsgruppen som på fornem vis har planlagt og fungeret som ”tovhol-

dere” 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, Leif, Carsten, Liliana, Torben 

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. Men vi havde også Permakultur workshops med bygning af højbede i Køk-

kenhaven på Myrthuegård og vi fortalte om brug af køer som naturplejere og om vores 

planer for et kogræsser laug. 

 

Økologisk høstmarked ved Bodil, Leif, Carsten, Liliana, Torben 

Vi deltog med 3 stande: DN info ved Hanna, presning af lynghonning fra økologiske mar-

ker og orientering om kogræsser lauget. 

 

Kogræsserlaug 

DN i Esbjerg har taget initiativ til etablering af et såkaldt Kogræsser laug til pleje af enge 

og hede i henholdsvis Kvaglund og Marbæk.  Skotske højlandskreaturer græsser her frede-

ligt bag laugets sikre indhegninger – og selv om de ser drabelige ud, er de usædvanligt 

godmodige og fredelige. Laugets bedsteforældre og ditto børnebørn har rigtigt nyt synet af 

disse prægtige naturplejere. 

 

Hedeplejelaug 

DN i Esbjerg ved at etablere et laug til pleje af heder, overdrev mm., bl.a. i samarbejde 

med Esbjerg Kommune og DN i Varde. 
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Ensian-Blåfugl projekt under etablering i Marbæk området. Et samarbejde mellem DN 

Esbjerg, Nationalpark Vadehavet og Esbjerg Kommune. Den blå smukke blå ensian blomst 

og ditto sommerfugl er sjælden i Danmark, men i Marbæk har den åbenbart bevaret et fri-

sted. DN Esbjerg vil gerne være med til at fremme udbredelsen af den helt unikke symbio-

se mellem blomst, sommerfugl og myre. Ja her er noget at gå hjem og Google. 

 

Dagsorden og referater/planlægning af møder 

Som altid har Mathias og Claus løst disse opgaver med den nødvendige nidkærhed og præ-

cision.  

 

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. Vi har indgået i workshops om etablering af det Grønne Dan-

markskort i Esbjerg Kommune, herunder været med til at få større sammenhængende 

grønne områder samt etablere (sprednings) korridorer mellem disse. 

 

 

DN repræsentantskabsmøder 

Som tidligere år har vi deltaget i de 2 årlige repræsentantskabsmøder i Ålborg og Horsens. 

 

Samrådet 

DN Esbjeg har deltaget i samtlige møder i samrådet, hvor Leif tillige er til næstformand.  

 

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 

 


