
 

Danmarks Naturfredningsforening - Esbjerg  

Årsberetning for perioden 8. november 2017 – 5. oktober 2018 

 

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

Formand: Leif Wagner Jørgensen 

Næstformand: Henrik Præstholm 

Sekretær: Bodil Krenzen  

Webmaster: Knud Erik Vinding 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Claus Nissen, Flemming Langtved Larsen, Inger Jensen, 

Carsten Mathiasen, Liliana Avlosovic Andersen, Torben Lund Jensen, Josephine Lorent-

zen, Gabrielle Vangstrup, Mathias Thiim, Bjørn Pedersen, Ruth Mikel Jensen. 

 

Tovholdere for arbejdsgrupper vedr.: 

 Miljø: Flemming 

 Miljøvurderingsloven: Bjørn 

 Planlov: Leif/Henrik 

 Lokal- og kommuneplaner: Leif  

 Vandløbsloven: Leif 

 Naturbeskyttelsesloven: Gabriella, Leif  

 Klager vedr. KP18 bindinger: Leif  

 (beskyttede naturtyper, sten og jorddiger, kulturarealer, skov- og å-beskyttelse, 

Grønt Danmarkskort) 

 Vand: Inger Jensen 

 Fredninger: Henrik Præstholm/Leif 

 Fortidsminder: Claus Nissen 

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

 

Det daglige arbejde i en lokal DN bestyrelse, som DN-Esbjerg, er en både stor og blandet 

”landhandel” med alskens opgaver, men kan vel opdeles i følgende 4 typer arbejdsopgaver: 

 

A) Kontrol af om myndighedsafgørelser ikke giver væsentlige forringelser af vores 

fælles natur og vores fælles miljø. Udarbejdelse af klager vedr. kritiske beslutninger 

vedr. Natur og Miljø. Dette arbejde er blevet utroligt overskueligt via det digitale 

formidlingsværktøj Podio, hvor samtlige tilladelser og dispensationer bliver meldt 

inklusiv klagefrist. 
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B) Formidling af Natur og Miljø til borgere i Esbjerg Kommune – den sjove del af 

vores arbejde. Det kan være  

 - et meget stort antal ture til spændende nauroplevelser i kommunen, 

- mange årligt tilbagevende arrangementer som f.eks. Affaldsdagen, Marbækdagen, 

Økologisk Høstmarked på Midtgård, Hedeplejedage, 

  - andre arrangementer 

 

C) Projekter til støtte for Naturen 

 DNE deltager i mange naturprojekter, som vi enten selv tager initiativ til eller bliver 

inviteret til at være med i. 

 

D) Dialog med borgere i Kommunen. Vi modtager et stigende antal henvendelser fra 

borgere om alt fra deponering af affald i naturen til oplysninger om ulovligt byggeri 

og anlæg i naturbeskyttede områder, samt flere der gerne vil hjælpe til med at passe 

på vores natur. 

 

I lighed med forrige år har der været tale om en travl periode for DNE med 11 bestyrelses-

møder. I modsætning til tidligere år hvor der var et utal af landbrugssager om meget væ-

sentlige 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.  

Sidste år tog DNE initiativ til etablering af en kogræsserforening med skotske højlandskra-

turer i henholdsvis Kvaglund og Marbæk. DNE har ikke noget ”ejerskab” til kogræsserfor-

eningen, men flere fra bestyrelsen er også aktive i kogræsserforeningen, som jo varetager 

en værdifuld rolle med pleje af naturarealer, samt giver byens børn og forældre indsigt i 

pasning af kreaturer.  

I løbet af foråret 2018 tog DNE tillige initiativ til etablering af den selvstændige Esbjerg 

Naturplejeforening, som i samarbejde med DNE har afviklet 3 hedepleje dage samt et vel-

lykket foredrag om flagermus.  

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

vedr.  

- Høringssvar vedr. Esbjerg Kommuneplan 2018-30 

- Udarbejdelse af høringssvar på Miljøstyrelsens forslag til reviderede Natura 2000 

grænser. (se efterfølgende) 
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- Høringssvar vedr. udarbejdelse af Grønt Danmarkskort (nyt planværktøj til at skabe 

sammenhæng og dermed større biodiversitet i naturbeskyttede områder. 

 

Her ud over ”pålægger” hovedforeningen os planlægning/afholdelse af affaldsdag, natu-

rens dag, geologiens dag, de vilde blomsters dag, kystvandringen, økologisk høstmarked, 

hedeplejedag osv. 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/opgaver har lagt beslag på en betragtelig del af DNE bestyrelsens ar-

bejdskraft. 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 (2/10-2017) 1701 medlemmer og for et år siden blev det opgjort til 1788 

(8/11-2017) medlemmer, dvs. en tilbagegang på knap 5%. DN har erfaret at på landsplan 

falder medlemstallet af naturlige årsager med ca. 10% per år. 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 vore medlemmer 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 bor-

gere vælger at fortolke planlov m.fl. efter behov.  

Vi hører ofte kritik af vores arbejde med den begrundelse at givne tilladelser og dispensati-

oner jo er i overensstemmelse med ”landets 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 endelige 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. 

Erfaringsmæssigt er det under 1% af kommunens afgørelser som påklages af DNE. 
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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: 

 

A: Kontrol af myndighedsafgørelser 

DNE er en stor bestyrelse og inklusiv frivillige medlemmer er vi omkring 20 personer, som 

både er aktive og med stærke specifikke faglige kompetencer. Vi modtager måske typisk 5-

6 myndigheds afgørelser dagligt, hvorfor en enkel og smidig behandling af sagerne på Po-

dio og andre sager er nødvendig. Når sagerne (afgørelser eller dispensationer) lægges ind 

på Podio, så bliver de samtidig rubriceret efter lovområde (Planlov, Naturbeskyttelseslov 

osv.).  

På denne måde ved den enkelte sagsbehandler eller arbejdsgruppe, hvornår der er en sag 

der skal tjekkes. DNE forsøger på denne måde at uddelegere mest muligt ansvar til den en-

kelte sagsbehandler. 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 resten af bestyrel-

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

af bestyrelsen mest muligt i vurderingen af de enkelte sager. 

Sagsbehandleren har også mulighed for at diskutere en konkret sag med DN´s faglige se-

kretariat i Masnedøgade eller indhente supplerende oplysninger fra kommunes sagsbehand-

ler. 

 

Miljø:  Flemming  

Inden for miljøsektoren meddeles løbende miljøgodkendelser/revurderinger af nye forure-

nende virksomheder samt udvidelser af eksisterende. Vi modtager således 1 til 2 afgørelser 

pr. måned fra Esbjerg kommune. Det er en lille tilbagegang i forhold til de foregående år, 

hvilket dels kan skyldes afmatningen inden for offshore – sektoren, og dels at større virk-

somheder, som forarbejder stål mv., nu ikke mere skal miljøgodkendes, men blot anmeldes 

efter reglerne i maskinværksteds –bekendtgørelsen. 

I november påklagede vi sammen med DN`s sekretariat Esbjerg kommunes miljøgodken-

delse til etablering af et dekommissioneringsanlæg på Esbjerg havn til ophugning af off-

shore – produktions - anlæg samt vindmølletårne. På grund af Vadehavet samt stormflo-

derne sammesteds finder vi, enten at der ikke skal meddeles godkendelse af virksomheden, 

http://www.dn-esbjerg.dk/
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eller at der bør tilføjes/ændres i de meddelte vilkår. I klageskrivelsen anførte vi endvidere, 

at alternativet til Esbjerg havn kunne være en af de nordligere havnebyer på Vestkysten, 

som alle har et ”robust” havmiljø, og som ikke har større stormfloder. 

Efter at have modtaget vores klageskrivelse indkaldte kommunen til et møde med repræ-

sentanter fra DN, kommunen, Stena Recycling A/S samt rådgivere. Tre repræsentanter fra 

DN`s sekretariat i Kbh. deltog i mødet. Det blev bl.a. aftalt, at DN inden jul skulle oplyse 

om, hvorvidt klagen blev trukket tilbage eller opretholdt. Klagen blev opretholdt, og den 

behandles pt. af Miljø – og Fødvareklagenævnet. 

I forbindelse med Esbjerg Havns ønske om at udvide havnen med 1 mio. m2 areal  samt ca. 

1000 m kaj, udarbejdede DN Esbjerg, DN Fanø og sekretariatet i december et samlet for-

slag til hvilke undersøgelsesemner, der bør medtages i en VVM redegørelse (scooping-be-

mærkninger). DN Esbjerg bidrog primært med kommentarer vedr. støj.   

I løbet af foråret blev der taget initiativ til at udvide DN Esbjergs hjemmeside med større 

afgørelser, klageskrivelser samt høringssvar, som kan ses på:  vi arbejder med/aktuelle lo-

kale sager/ miljøområdet. På nævnte side kan bl.a. findes miljøgodkendelsen og klageskri-

velsen vedr. dekommissioneringsanlægget samt de nævnte scooping-bemærkninger til hav-

neudvidelsen. 

 

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. Efterfølgende har Klagenævnet givet os medhold i at Esbjerg Kommunes 

sagsbehandling har været mangelfuld, hvorfor sagen skal behandles på ny. 

 

I 2017 påklagede vi lokalplan for Sønderris Vest, hvor vi ikke synes at lokalplanen i til-

strækkelig grad støtter op om bevarelse af nogle større, overdrevslignende arealer, som til-

lige indeholder større bestande af fredede orkideer (skovhullæbe). Vi er ligeledes betænke-

lige ved at et værdifuldt og beskyttet jorddige planlægges sløjfet samt at der skal bygges 

inden for en fredet gravhøj. Vi afventer stadig en afgørelse på denne klagesag, men kom-

munen har alligevel påbegyndt byggemodningen af de dele af lokalplanen der ikke er pro-

blematiske i forhold til ovenstående bindinger. Herunder har kommunen tillige udvidet den 
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nuværende hegning, sådan at 14 stk. højlandskreaturer nu får mulighed for ”afgræsse” de 

fredede orkideer! 

I forbindelse med etablering af 9 erstatningssøer for nedlæggelse af 2 beskyttede søer i 

Kærsing Industrikvarter, har vi opdaget at kommunen kun har meddelt landzonetilladelse 

til 2 af søerne. Vi har tillige opdaget at samtlige 9 søer ikke er konstrueret eller placeret på 

en sådan måde, at de kan ”holde” vand. Vi har indledt en dialog med kommunen om hvor-

dan og om de fejlkonstruerede søer kan bringes til at blive værdifulde og beskyttede søer. 

 

I sidste års beretning skrev vi i forbindelse med udkast til ny Kommuneplan 2018-30 for 

Esbjerg Kommune, at DN Esbjerg har 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. Naturkla-

genævnet 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 kommunen at få udbygget Ådalen (kystområdet mellem Hjerting 

og Sædding), hvilket der også tidligere er blevet givet afslag på. 

Efterfølgende ser det ud til at disse byggeplaner (foreløbig?) er blevet skrinlagt. 

DNE har også været meget aktive omkring udformning af Grønt Danmarkskort for kom-

munen, da der er indføjet reelle bindinger vedr. nye bygninger og anlæg i de udpegede 

grønne område. Nuværende Grønt Danmarks se efterfølgende: 
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Naturbeskyttelse: Leif 

Det er DNE’s erfaring at biologerne i Esbjerg Kommune nøje følger intensionerne bag Na-

turbeskyttelsesloven. Vi har kun fundet én ”svipser” i år, hvor en landmand ved ulovligt at 

udtørre en beskyttet sø midt på hans mark, fik overtalt kommunen til at dispensere så en ny 

sø i stedet kunne anlægges uden for marken og på et ikke dyrket område. Denne frem-

gangsmåde er ikke acceptabel, da det hurtigt vil danne præcedens for at landmænd bare 

kan pløje ubelejlige søer væk og så i stedet, hvis kommunen opdager det, bare anlægge en 

ny sø hvor den ikke ligger i vejen. 

Revidering af N2000 planer. DNE har sammen med de andre DN Vadehavskommuner op-

rettet arbejdsgrupper som har kikket på de meget omfattende revideringer af N2000 græn-

serne, samt udarbejdet et fælles høringssvar til Miljøstyrelse. 

Her ud over har DNE bl.a. via drøftelser i Grønt Råd fået kommunen til at stille forslag om 

at store dele af Marbæk og Sjelborg Plantager bør indgå i N2000; primært begrundet i de 

mange fine lysåbne biotoper i de 2 plantager. I forbindelse med naturpleje vil dette tillige 

være en økonomisk gevinst for landmændene, da EU hektarstøtten er væsentlig højere for 

N2000 marker end den almindelige EU støtte. 

DNE har skrevet selvstændige høringssvar til opbakning af kommunens høringssvar, lige 

som vi har skrevet høringssvar om at N2000 grænserne i Marbæk og Sjelborg bør følge 

Nationalparkgrænser, lige som i resten af Nationalparken. Nationalparkrådet har meddelt 

MST opbakning til de af DNE foreslåede grænser. 
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Miljøstyrelsen har i september valgt kun at beslutte sig for den af kommunen foreslåede af-

grænsning, samt inviteret til yderligere høring af de nuværende reviderede grænser. 

Jf. nedstående 2 kort der dels viser de nye foreslåede N2000 grænser, dels viser hvilke 

yderlige udvidede N2000 grænser, som DNE har begrundet i forhold til den endelige be-

slutning vedr. fastlæggelse af N2000 grænserne.  
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Museumsloven: Claus 

I DN Esbjerg blev der i foråret 2018 blevet etableret en ”Digital Kratluskergruppe”. Flere 

bestyrelsesmedlemmer har deltaget i indberetning af uregelmæssigheder fra beskyttede na-

turtyper og beskyttede jorddiger m.fl.   

Derfor har jeg i år ikke beskæftiget mig videre med dige sager, men derimod ønsker jeg at 

oplyse omkring vigtigheden med indsendelse af dige rettelser til Slots- og Kulturstyrelsen.  

 

Indsendte dige rettelser til Slots- og Kulturstyrelsen: 
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Siden 2015 hvor jeg som tovholder for fortidsminder i DN Esbjerg begyndte at indsende 

rettelser til Slots- og Kulturstyrelsen, da er der (pr. sep. 2018) i alt indsendt ca. 130 rettel-

ser. Ud af disse ca.130 rettelser, da har Slots- og Kulturstyrelsen ændret status på ca. 27 

”almindelige” jordvolde til beskyttede diger i det åbne land. Dvs. at ”simple” rettelser har, 

pr. sep. 2018, ”reddet” mange gange flere diger end samtlige anmeldelser og klager til 

sammen. 

 

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. 

 

Gravhøje og andre fortidsminder end beskyttede diger: 

Her synes ikke at være sager af præjudicerende karakter.    

 

B) Formidling af Natur og Miljø 

Aktivitetsgruppen:  Carsten, Bodil, Leif, Liliane, Torben, Ruth, Inger 

Det er årets DN ture og arrangementer, som formodentlig er den bedste profilering af DN’s 

arbejde samt et godt rekrutteringsgrundlag for nye aktive. Det er faktisk vores ”vare-

mærke”. I DN Esbjerg har vi været rigtig aktive: 

Ture: 

- Fantastiske træer i Marbæk  

- Aftentur til Kongeådalen 

- Stensbæk hede 

- Kystvandringen 2018 – Kysten fra Myrtuegård til Gulebjerg 

- På flagermusjagt i Esbjerg 
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- Svampejagt i Sdr. Plantage Varde 

- Besøg på Esbjergs nye og topmoderne vandværk 

- Ho Klitplantage 

 

Faste arrangementer: 

- Landsindsamling af affald. Selv om det umiddelbart ikke ser slemt ud, så ligger der utro-

ligt store mængder affald langs veje og strande i Esbjerg. Vi serverede morgenkaffe ved 

en bod med brochurer ved ”Gryden”. God opbakning fra lokalbefolkning, specielt fra 

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

- Hedepleje i Marbæk området 2 gange årligt 

- Marbækdagen. I lighed med tidligere have vi en godt besøgt stand med bygning af hum-

lebikasser, fremstilling af salver og urtesalt. Medens børnene stod i kø for at bygge hum-

lebikasser, fremstilling af urtesalt, felttjek i urtehaven, fortalte vi forældre/bedsteforældre 

om vores arbejde. Men vi havde også Permakultur workshops med bygning af højbede i 

Køkkenhaven på Myrtuegård, og vi fortalte om brug af køer som naturplejere og om vo-

res kogræsserforening og naturplejeforening. 

- Naturens Dag på Myrtuegård med bygning af humlebikasser og presning af æbler 

- Økologisk høstmarked på Midtgård, Vi deltog med bygning af humlebikasser, Naturtjek, 

og fortalte om DNE’s arbejde. 

 

Andre Arrangementer: 

- Foreningernes dag på torvet i Esbjerg 

- Naturpleje omkring skovsø i Vester Vedsted 

- Naturpleje i porse-mose i Guldager Plantage 

- Leslåningsdagen (blev aflyst pga. tørken) 

 

Et imponerende godt program med mange deltagere. Jeg vil gerne rette en stor tak til de 

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

for turene. 

 

C)  Projekter til støtte for Naturen 

- Orkideer i Sønderris. Registrering og opfølgning på nyhegning og relokalisering af Skov-

hullæber efter aftale med Vej og Park 

- Udmøntning af Naturplejeforeningens samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune vedrø-

rende kreaturafgræsning og naturpleje på ”øen” i Marbæk området. 

- Repræsentation i følgegruppen for ”Fovrfeld Ådal projektet” med afslutning i foråret 
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- Ensian-blåfugl projekt, et samarbejdsprojekt mellem DNE, Esbjerg Kommune og Natio-

nalpark Vadehavet om at etablere bedre levesteder for denne smukke og truede sommer-

fugl, som kun kan trives hvis den ligeledes smukke og truende ensian blomst kan trives. 

Som en del af dette projekt har vi foretaget naturpleje på hede i Sjelborg Plantage i hen-

hold til en af DNE udarbejdet naturplejeplan (GPS registrering af klokke-Ensian bestan-

den), rydning af uønsket opvækst samt fået hegnet for kreaturafgræsning. 

 Ensian-Blåfugl i Marbæk er nu udførligt repræsenteret i rapport over status for Ensian-

Blåfugl i Nationalpark Vadehavet udarbejdet af København Universitet, Andreas Kelager 

- Deltagelse i workshop om Ensian-Blåfugl i Nationalpark Vadehavet 

- Deltagelse i ”Danmarks bedste sommerfugleprojekt” i samarbejde med Esbjerg Kom-

mune 

- Artikel i Nationalpark magasinet ”En prægtig plante i et trekantsdrama” 

 

Dagsorden og referater/planlægning af møder 

Som altid har Bodil løst disse opgaver med den nødvendige nidkærhed og præcision.  

 

Hjemmeside 

Vores hjemmeside er blevet opdateret flere gange periode. Vi får stedse mange flere hen-

vendelser 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 naturbeskyt-

tede 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. 

 

 

Naturstyrelsens brugerråd ”Vadehavet” 

DN er repræsenteret ved Henrik, hvor der bl.a. har været drøftelser om naturforbedring af 

den ene er klæggravssøerne syd for Kammerslusen, som er blevet naturforbedret og som 

DNE medlem af Forskønnelsesforeningens bestyrelse har jeg deltaget i møde om bedre 

stier i Skoven nord for Ribe. 
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Ribe Forskønnelsesforening 

DNE er repræsenteret ved Henrik, hvor der bl.a. har været drøftelser om bedre stier nord 

for Ribe. 

 

Esbjerg Naturplejeforening 

DNE er repræsenteret i bestyrelsen ved Carsten, Knud Erik og Claus. 

 

DN repræsentantskabsmøder 

Som tidligere år har vi deltaget i de 2 årlige repræsentantskabsmøder i Faaborg og Kolding. 

 

 

Samrådet 

DN Esbjeg har deltaget i samtlige møder i samrådet, herunder valgmøder vedr. valg af ny 

DN præsident, arbejdsgruppemøder vedr. de reviderede N2000 planer.  

 

 

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 

 


