
 

Danmarks Naturfredningsforening - Esbjerg  

Årsberetning for perioden 5. oktober 2018– 21. oktober 2019 

 

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

Formand: Leif Wagner Jørgensen 

Næstformand: Carsten Mathiesen 

Sekretær: Bodil Krenzen  

Webmaster: Knud Erik Vinding 

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

Avlosovic Andersen, Torben Lund Jensen, Mathias Thiim, Bjørn Pedersen,  

Henrik Præstholm. 

 

Tovholdere for arbejdsgrupper vedr.: 

 Miljø: Flemming 

 Miljøvurderingsloven: Bjørn 

 Planlov: Leif/Henrik 

 Lokal- og kommuneplaner: Leif  

 Vandløbsloven: Leif 

 Naturbeskyttelsesloven: Leif  

 Klager vedr. KP18 bindinger: Leif  

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

markskort) 

 Vand: Inger Jensen 

 Fredninger: Henrik Præstholm/Leif 

 Fortidsminder: Claus Nissen 

 Ture og arrangementer: Carsten, Bodil, Leif, Liliane, Torben m.fl. 

 

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

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

 

A) Kontrol af om myndighedsafgørelser ikke giver væsentlige forringelser af vores fælles na-

tur 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 inklusive klagefrist. 

 

 

B) Formidling af Natur og Miljø til borgere i Esbjerg Kommune – den sjove del af vores ar-

bejde. Det kan være  
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 - et meget stort antal ture til spændende nauroplevelser i kommunen, 

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

gisk 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 invite-

ret 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 na-

turbeskyttede 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 bestyrelsesmøder. I 

modsætning til tidligere år har vi ikke modtaget problematiske miljøgodkendelser/revurderinger af 

forurenende virksomheder, hvilket måske skyldes stagnerende offshore aktiviteter. 

Miljøgodkendelse af husdyrbrugene er heller ikke problematiske, om end driftsbygningerne bliver 

større og højere, hvilket stiller særlige krav om bedre indpasning i landskabet. 

Sidste år tog DNE initiativ til etablering af  

- en kogræsserforening med skotske højlandskraturer i henholdsvis Kvaglund og Marbæk, 

- en naturpleje forening 

DNE har ikke noget ”ejerskab” til disse 2 foreninger, men DNE har repræsentanter i foreningerne, 

som varetager en værdifuld rolle med pleje af naturarealer, samt giver byens børn og forældre ind-

sigt i pasning af kreaturer og brug af kratrydningsudstyr. 

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

- Udarbejdelse af høringssvar på Miljøstyrelsens forslag til revidering af udpegningsgrundlaget for 

Natura 2000 (se efterfølgende). 

- Høringssvar vedr. beskyttede vandløb 

- Høringssvar vedr. Energinets 400 kV transmission ledning fra Endrup til grænsen 

 

Her ud over ”pålægger” hovedforeningen os planlægning/afholdelse af affaldsdag, naturens dag, 

geologiens dag, de vilde blomsters dag, kystvandringen, naturens dag, økologisk høstmarked, hede-

plejedag osv. osv. 

 

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

lokalt og fra kongeriget som helhed) har taget imod disse tilbud om naturoplevelser både i Esbjerg 

Kommune og andre steder. 
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Ovenstående sager/opgaver har lagt beslag på en betragtelig del af DNE bestyrelsens arbejdskraft. 

Tilsvarende 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 (7/10-2019) 1582 medlemmer og for et år siden blev det opgjort til 1701 (5/11-2018) 

medlemmer, dvs. en tilbagegang på knap 7 %. DN har erfaret at på landsplan falder medlemstallet 

af naturlige årsager med ca. 10% per år. Når dette ikke helt 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 vores medlemmer deltager i vores ture, lige som adskillige kontakter os direkte når de fø-

ler at der bliver ”trådt” på miljøet eller naturen i kommunen. Det er vores indtryk at mange medlem-

mer 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 be-

hov.  

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 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 nød-

vendigt med en uafhængig vurdering af sagerne; herunder evt. indsendelse af en klage over en afgø-

relse til en ”højere” myndighed. 

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

 

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 tilhørende per-

soner 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 15 - 20 personer, som både er ak-

tive og med stærke specifikke faglige kompetencer. Vi modtager måske typisk 5-6 myndigheds af-

http://www.dn-esbjerg.dk/
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gørelser dagligt, hvorfor en enkel og smidig behandling af sagerne på Podio og andre sager er nød-

vendig. Når sagerne (afgørelser eller dispensationer) lægges ind på Podio, så bliver de samtidig ru-

briceret 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 enkelte sagsbehand-

ler. 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 bestyrelsen/formanden/næstformanden under-

rettet 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 sekretariat i 

Masnedsøgade eller indhente supplerende oplysninger fra kommunes sagsbehandler. 

 

Miljø:  Flemming  

Ingen kritiske sager 

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 ”Finanskrisen” har 

der kun være få tilladelse til opførelse af ”kubistiske” huse i det åbne land. Vi har påklaget 4 huse i 

det der er blevet kaldt ”Guldkysten” i Sjelborg, da vi ønsker at bevare vores 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.  

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

dustrikvarter, blev vi allerede i 2018 opmærksom på at samtlige 9 søer ikke er konstrueret eller pla-

ceret 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 om foreningens betænkeligheder om at Esbjerg Kommune igen forsø-

ger at planlægge nye boligområder nord for Hjerting langs kysten ud mod Sjelborg. Naturklagenæv-

net og Erhvervsstyrelse har flere gange tidligere kendt disse byggeplaner ulovlige og henvist kom-

munen til at udvide Hjerting mod øst bag det nuværende Hjerting og væk fra kysten. Ligeledes øn-

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

tidligere er blevet givet afslag på. 

Efterfølgende har Esbjerg netop igen sendt disse 2 planområder i høring i forbindelse med Kommu-

neplanstrategien for den nye Kommuneplan 2022-2034. DNE har afgivet et meget detaljeret og vel-

begrundet høringssvar hvorfor foreningen ikke mener at disse 2 planer skal nyde fremme. 
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Naturbeskyttelse: Leif 

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

telsesloven, lige som biologerne er lydhøre vedr. forslag til udpegning af beskyttet natur (§3). 

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

bejdsgrupper som har kikket på de meget omfattende revideringer af N2000 grænserne, samt udar-

bejdet et fælles høringssvar til Miljøstyrelse. Disse arbejdsgrupper skal nu i gang at skrive hørings-

svar vedr. udpegningsgrundlaget for de enkelte N2000 områder (Fuglebeskyttelse eller Habitat om-

råde). 

 

Museumsloven: Claus 

Det forløbne år fra okt. 2018 og så her til oktober 2019, har ud fra beskyttelse af fortidsminder, 

ikke været i de beskyttede digers favør.  

Esbjerg Kommune har, mht. sagsbehandling af fortidsminder, udvist en uforudsigelig udbredt pas-

sivitet. Årsagen til Esbjerg Kommunes nøl kan vi kun gætte på; manglende ressourcer? – mang-

lende interesse for bevarelse af kulturdiger? – misforstået lodsejervenlighed? Det er DNE uved-

kommende omkring årsagerne til Esbjerg Kommunes nøl. 

For at kunne følge op på de mange udeståender omkring digesagerne, da har jeg i DNE-regi gjort 

følgende: 

 

28. jan. 2019: Indklagede Esbjerg Kommune til Ankestyrelsen over 8 tidligere digeanmeldelser, 

 som alle var over 2 år gamle.  

 20. feb. 2019: Svar fra Ankestyrelsen, J. nr. 19-5512, af 20. feb. 2019, at Ankestyrelsen ikke 

 ville behandle DNE’s klage. Begrundelsen var, at EK ikke har en fastlagt sagsbehandlings

 frist for fortidsminder. 

05. jun. 2019: På opfordring fra Jan Pedersen indsendte jeg en begrænset aktindsigt over 8  dige

 anmeldelser, som alle pr. juni 2019 var over 2 år gamle. Her pr. oktober 2019 har EK 

 endnu ikke svaret på aktindsigten?  

09. jun. 2019: Indsendte klage til Folketingets Ombudsmand over Ankestyrelsens afgørelse af 20. 

 februar.   

18. jun. 2019: Orienterede formand Leif om digesituationen vedr. LP-07-040-0003 Sønderris.  

 Refererede til EK’s tidligere beskrivelse om, at EK er villig til at etablere et erstatningsdige. 

 Leif opfordrede mig til at skrive til SLKS. 

 Jf. formand Leifs opfordring sendte jeg en statusrapport til SLKS.   

04. jul. 2019: Skrev til Kulturministeriet for oplysninger omkring puljemidler til ajourføring  af 4-

 cm kort over beskyttede diger.   
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19. jul. 2019:  Svar fra Folketingets Ombudsmand, dok. nr. 19/02924-6/SKJ som afslog at  rejse 

 tilsynssag imod Ankestyrelsens afgørelse vedr. EK’s meget lange sagsbehand-lingstider for 

 diger.   

04. aug. 2019: Indsendte en statusrapport til topledelsen i DN Masnedøgade over DNE’s fastlåste 

 digesituation. Vedhæftede 6 forslag til lovændring vedr. digebeskyttelse som jeg bad ledel

 sen om at forelægge for Kulturministeriet.  

04. aug. 2019: Indsendt forslag til DN Masnedøgade om at få fortidsminder implementeret i 

 AP2020-planen.  

21. aug. 2019: Modtog svar fra ledelsen i DN Masnedøgade; at man ikke agtede at gøre noget ved 

 DNE’s digesituation?  

 (DN-ledelsen foreslog at fortsætte med ”den gode dialog”, som pt. erfaringsmæssigt  ikke er 

 særlig god).    

21. aug. 2019: Læste referatet fra indsendte forslag til AP2020 planen. Hovedbestyrelsen skrev, at 

 DN bør have særlig fokus på beskyttelse af sten- og jorddiger samt levende hegn. DNE’s 

 forslag er pkt. 8 i referatet.    

29. aug. 2019: Efter gentagne rykkere til Kulturministeriet modtog jeg oplysninger omkring  de 

 nævnte puljemidler til kommunerne til ajourføring af 4-cm kort for beskyttede diger.  

19. sep. 2019: Rundsendte til DNE 2 forslag til behandling i Grønt Råd vedr. sagsbehandlingsfri-

 ster og vedr. EK’s ansøgning om puljemidler til ajourføring af 4-cm kortmateriale over  

 beskyttede diger.  

24. sep. 2019: DNE har ved akklamation godkendt de 2 beskrevne forslag til Grønt Råd, hvorefter 

 jeg skriftligt opfordrede formand Leif til rettidigt at indsende de 2 godkendte forslag til 

 Grønt Råd og med cc. til DNE. 

30. sep. 2019: Formand Leif indsendte 2 forslag til Grønt Råd vedr. fortidsminder: 

 1. Forslag til EK om indførelse af sagsbehandlingsfrist for fortidsminder. 

 2.Forslag til EK om ansøgning af Kulturministeriets puljemidler til oprydning i gældende 4-

 cm digekort.   

Øvrige digeklager/digeanmeldelser 2018 - 2019:   

En gammel digesag (Guldager Mølleskov matr. 6i) fra september 2017 er endnu ikke afsluttet. Sa-

gen endte med en klage i marts 2018. I dec. 2018 blev DNE’s klage afvist, men i stedet blev EK, via 

en dispensation fra MFKN, pålagt at udlægge stabilgrus og fiberdug over diget for tilladt MTB-

kørsel.  

Ved digeinspektion i okt. 2019 er der endnu ikke udlagt fiberdug hen over de 3 digeoverkørsler. Es-

bjerg Kommunes påbudte jævnlige besøg for kontrol af fiberduge har aldrig fundet sted. 

En efterfølgende statusrapport blev den 05. okt. sendt til formand Leif, som vil vende tilbage til den 

endnu åbne sag i november 2019.  
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I november 2018 blev en klage over ”Esbjergs nye seniorby”/Krebsehusene sendt til EK. 

Status: Ved selvsyn kan det ses, at byggeri pr. okt. 2019 er i gang.    

I foråret 2019 indklagede DNE en cykeltunnel under Sønderrisvej i forbindelse med Sønderrisbyg-

geri.  

Status pr. okt. 2019: ?     

En klagesag over 25 m nedlagt dige ved Bramming er vundet. 

 En klage over ny dispensation ved Skovgrillen (rute 11 – sagsid: 19/651) nord for Ribe er af DNE 

påklaget den 25. april 2019. - Status pr. okt. 2019: ?      

 

Kommende digesager:  

I forbindelse med boligbyggeri i Sønderris, (LP-07-040-0003/aug. 2017) så vil der snart komme en 

dispensation til fjernelse af et skeldige mellem matr. 7t og 19r. Esbjerg Kommune har tidligere ud-

meldt, at Kommunen vil etablere et erstatningsdige. Claus sendte den 18. juni 2019 en 24 sider lang 

rapport til formand Leif omkring EK’s ”løfte” om et erstatningsdige. I foråret 2019 konstateredes 

det, at dige-beskyttelsessymbolet i DMP allerede var fjernet fra det pågældende dige. – DNE for-

venter, at den kommende dispensation til endelig fjernelse af diget også indeholder et acceptabelt 

forslag til placering af et erstatningsdige.       

 

Angående digesituationen i EK, (og det ganske land) så har jeg endnu ”3 skud i bøssen”:  

1. At EK, ved GR-mødet den 30. okt., siger god for indførelse af anbefalet sagsbehandlingsfrist 

for fortidsminder (max. 12 måneder).   

2. At EK, ved GR-mødet den 30. okt., vil søge Kulturministeriets puljemidler til ajourføring af 

4-cm kortmaterialet for de beskyttede sten- og jorddiger. Ansøgningsfrist: Frem til september 2020.  

3. At DNE-delegerede ved REP-mødet den 23.-24. nov. agiterer for, at fortidsminder imple-

menteres i AP2020-planen, - og at det øvrige REP bakker op herom.    

 

Det stærkeste beskyttelsesmiddel vil absolut være implementering af de 6 lovændringsforslag, som 

jeg tidligere har sendt til formand Leif, næstformand Carsten og til DN Masnedøgade.  

 

Gravhøje og andre fortidsminder end beskyttede diger: 

Her synes ikke at være sager af præjudicerende karakter.  
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 Indklagede afgørelser 2019 

 

- Måde Biogas 

- Sneum Sluse Hytteby 

- Gørdinglund konferencecenter 

- Svømmehal i Sjelborg 

- Måde Vindmøller 

- Beskyttede diger ved Ribe Nord 

- 22 bådebroer ved Kanalstien 

- Bolig inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen (jættestue ved Sønderris Vest) 

- Cykelsti inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen (jættestue ved Sønderris Vest) 

- Klapbro over Ribe Vesterå 

- Bolig ved ”Guldkysten” i Sjelborg 

- Fritidsfaciliteter ved Måde Deponi 

- Fritidsfaciliteter ved Sneum Sluse 

Vundne sager 2019 

- Måde Biogas 

- Sneum Sluse Hytteby 

- Svømmehal i Sjelborg 

Statistik over afgjort sager 2017/2018/2019 

Årstal Afgjorte klagesager Gevinst i % 

2016 6  83 

2017 3  67 

2018 3 100 

2019 8  63 

 

Med ”gevinst” menes vundne klagesager og sager, hvor myndigheden efter at have læst DNE’s 

klage har indset at sagen ikke kan vindes. 

DN’s statistik for hele Danmark viser en gennemsnitlig ”gevinst” på ca. 50%, hvilket DN tolker 

som en passende gevinst. Hvis tallet havde været lavere, så har DN klaget for meget; hvis tallet 

havde været højere, så har DN klaget for lidt. 

Antallet af klager er en kombination af afdelingens erfaringer og dygtighed, og kommunens gene-

relle respekt for bevarelse af biodiversitet, natur og af kultur.     

Kommuner hvor sagsbehandlingen er: 

Respektfuld i forhold til lovgivning Gevinst lavere end 50% 

Lovgivningen udfordres Gevinst højere end 50% 
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B) Formidling af Natur og Miljø 

Aktivitetsgruppen:  Carsten, Bodil, Leif, Liliane, Torben, 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 ”varemærke”. I DN Esbjerg 

har vi været rigtig aktive: 

Ture: 

- Søndagsture til fredede områder: Sjelborg, Nørrebæk, Enderup Skov, Kongeåen ved Gredstedbro 

m.fl. 

- Kystvandringen 2019 – Kysten rundt ved Myrtuegård 

 

Faste arrangementer: 

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

mængder affald langs veje og strande i Esbjerg. - Hedepleje i Marbæk området 2 gange årligt 

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

le slåning o.a. Medens børnene stod i kø for at bygge humlebikasser fortalte vi forældre/bedstefor-

ældre 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. 

- Naturens Dag på Kratskellet  

- Økologisk høstmarked på Midtgård. Vi delte en banko med 40 naturfelter ud til rigtig mange børn, 

samt gik rundt på Midtgaards store arealer for at finde nogen af de pågældende arter. 

Flere ture og arrangementer: 

Liliana 

 Hermed fremsendes en kort resume af mine aktiviteter og afholdte arrangementer i 2019 som 

supplement til din beretning til Årsmøde d.21. oktober 2019: 

 • Spejderne og Hjerting Strand. 25/06-2019 

  Arrangeret i samarbejde mellem DN og Hjerting Spejderne for at sætte fokus på liv på 

 stranden og i vandkanten. 

 • Bio Safari: Strand d.23/08-2019 

  Arrangeret i samarbejde mellem DN, Myrthuegård, Hjerting Kanelaug og Hjerting Spej-

 derne for at sætte fokus på liv på stranden og i vandkanten.   

 • Økologisk høstmarkedet på Midtgård. d.01/09-2019 

   Deltagelse i Myrthues arrangement med maling af vilde blomster og insekter på sten 

  og CD-covers (genbrug) 

 • Naturens dag og høstmarkedet i Kratskellet. d.08/09-2019 

  Deltagelse i Myrthues arrangement med maling af vilde blomster og insekter på sten og CD-

 covers(genbrug) 
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Carsten 

 - har afholdt 4 arrangementer (2 x hedepleje på den store fredede hede i Sjelborg; 1 x natur 

 pleje i artsrig mose i Guldager plantage; 1 x leslåning ved Myrthuegård) 

 - har været repræsenteret på Marbækdagen samt på økologisk høstmarked på Midtgård. 

 -  har taget initiativet til og har efterfølgende igangsat et Plant Træ projekt i Esbjerg Kommune 

med 70.000 kr. i støtte fra VELUX fonden til plantning af træer på gymnasium, ældrecentre, 

børnehaver, Din Forsyning og Esbjerg nye vandværk. 

 - har udført floraregistreringer på heder i Sjelborg plantage og har orkestreret naturple- jen/af-

græsningen af disse arealer i henhold til naturplejeplanen samt til samarbejdsaftalen med Es-

bjerg Kommune. Bl.a. er forekomsten af Klokke-ensian og Plettet gøgeurt nøje moniteret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- har foretaget fuldskala registreringer af karplanter på de omfattende græsningsarealer ved 

Myrthuegård, bl.a. med henblik på at få arealerne § 3 beskyttet som overdrevsnatur 

 - har foranlediget, at endnu en meget artsrig strandeng i Måde er blevet § 3 naturbeskyttet.  

   (sidste år var det naboarealet, vi lykkedes med at få § 3 naturbeskyttet)  

- DNE-arrangementer: 

 8 af foreningens arrangementer i år 2019 er afholdt i fællesskab med foreningen NaturSydvest. 

Torben 

 Året for kogræsserlauget har forløbet således: 

 13-03-19 Afholdte vi generalforsamling, hvor vi havde et spændende oplæg fra John Frikke, 

som til daglig er projektkoordinator for Nationalpark Vadehavet, her blev der fortalt om livet 

omkring vadehavet og det afgræsning der foregår omkring den. 

 04-04-19 Blev det konstituerende bestyrelsesmøde afholdt, med deltagelse fra alle fire bestyrel-

sesmedlemmer. Jeg blev igen valgt som formand, med Carsten Mathiesen som næstformand. 

 05-05-19 Afholdte vi et arrangement, hvor køerne blev sat på græs og gjorde klar til det nye år. 

 07-09-19 Blev der afholdt et arrangement med en tur til Sønder Farup. Her skulle der kigges 

på hvordan en Hollandsk kvægavler driver hans landbrug, hvor kørerne græsser på vedva-

rende græs med iblandet urter 

 06-10-19 Sagde vi farvel til vores køer med et afsluttende arrangement sammen med vores 

kvægavler. Nu afventer vi vores kød, som skal hænge og modnes, før det kommer i vores fryser. 

 Året for min deltagelse DNE har forløbet således: 

 20-03-19 Deltog jeg i formødet til Marbækdagen. 

 26-05-19 Blev Marbækdagen afholdt. Bodil Krenzen og jeg deltog med en stand, hvor vi sam-

men med nysgerrige besøgende lavede humlebikasser med stor succes. 

 06/07-04-19 Deltog jeg for første gang i forårets Repræsentantskabsmøde, dette gjorde jeg for 

at blive endnu klogere på DN og hvad vi står for. 
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 11/12-05-19 Var datoerne for årets Naturguidenetværkstræf. Her bliver der til fordel for alle 

vidensdelt med andre afdelinger i DN, samt skabt et netværk mellem naturelsker. Dette år be-

søgt vi et nyt smukt naturområde, nemlig Faxe kalkbrud. Dette giver hver gang mere indsigt i 

den natur vi har her hjemme og hvor meget den indeholder. 

 

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

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

og arrangementer. 

 

C)  Projekter til støtte for Naturen  

DNE deltager i kommunale naturgenopretningsprojekter ved: 

- Kongeåen fra Gredstedbro til Vadehavet 

- Ribe Østerå fra Mølledammen til Varming 

 

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 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 fo-

kus/ønske om igangsætning af plejeforanstaltninger for heder og andre naturbeskyttede områder i 

kommunen. Vi har indgået i workshops omkring ”Virkemiddelkatalog for natur” til fremme af bio-

diversiteten Esbjerg Kommune, herunder virkemidler til fremme af større sammenhængende grønne 

områder samt etablere (sprednings) korridorer mellem disse. 
 

Nationalpark Vadehavet bestyrelse og parkråd 

 

Grøn Vadehavsgruppe 

 

Ribe Forskønnelsesforening/Grænsestien 1920 100 års jubilæum 

DNE er repræsenteret ved Henrik. Henrik har været ”ildsjæl” for etablering af en trampesti langs 

den gamle grænse fra Vester Vedsted syd om Ribe og med stilslutning til Kongeåstien ved Tobøl. 

Esbjerg kogræsser forening 

Esbjerg Naturplejeforening 

DN-repræsentantskabsmøder 

- Som tidligere år har vi deltaget i de 2 årlige repræsentantskabsmøder. 

Samrådet 

- DN Esbjerg har deltaget i samtlige møder i samrådet, herunder arbejdsgruppemøder vedr. de 

reviderede N2000 planer.  
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DN workshops 

Leif og Inger har deltaget i heldagskursus i grønt ”lobby arbejde”. Afdelinger skal arbejde mere 

proaktivt, sådan at den traditionelle DN natur-vagthund nu skal til mere at være en natur-førerhund. 

Vi skal i afdelingerne blive bedre til at indgå i dialog med borgmestre, udvalgsformænd m.fl., inden 

de kritisable afgørelser/dispensationer bliver meldt ud. 

 

Til sidst en tak til samtlige DNE-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 

 


