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Her er næstformand Carsten Mathiesens bidrag for årene 2020 og 2021: 

 
 
                                                                         ÅR 2020 
 
Initiativtager og arrangør af bioblitzweekend i Marbækområdet, 1000 arter blev fundet. 
 
Forundersøgelser og initiativtager til kommunens registrering af et nyt naturbeskyttet § 3 
strandoverdrev ved Varde å i Marbækområdet. 
 
Arrangør af naturture. 
 
Initiativtager til fredningen af Marbækområdet. 
 
 
                                                                          ÅR 2021 
 
Medarrangør af bioblitzweekend i Marbækområdet, 500 arter blev fundet. Fundene i år 2020 og 
2021 skal bruges ved kommunens naturforvaltning af området. 
 
Initiativtager og arrangør af Projekt Evighedstræer i Sanatorieskoven, Vognsbølparken, Østskoven 
og Marbæk Plantage samt er forfatter til teksten på de opstillede informationstavler. Projektet er 
udført i samarbejde med Esbjerg Kommune. 
 
Har fuldført 6 sommerfuglepartnerskaber - fra græsplæne til vild natur - omkring  vandværker og 
rensningsanlæg i Esbjerg Kommune samt omkring firmaet "cs-electric". Igangværende vild med 
vilje samarbejde med kommunen om den nye store Remisepark i Esbjerg. 
 
Arrangør af 7 naturture og foredrag. 
 
Initiativtager og arrangør af 10 km blomsterbånd med hjemmehørende vilde engblomster i 
samarbejde med Esbjerg Kommune.  
 

  



 
 

Miljøbeskyttelsesloven ved Flemming Langtved Larsen 

Inden for miljøsektoren meddeles løbende miljøgodkendelser/revurderinger af nye forurenende 

virksomheder samt udvidelser af eksisterende. Gennemsnitlig får vi via DN i København tilsendt 1 til 

2 afgørelser pr. måned. 

Nedenstående er som eksempel nævnt to virksomheder. Ingen af de to afgørelser blev påklaget. 

I november 2020 meddelte Miljøministeriet en revurdering af virksomheden ZPD A/S, H.E.Bluhmes 

Vej 63, Esbjerg, som i forhold til miljøbeskyttelsesloven er en pharmaceutisk  virksomhed. 

Virksomheden producerer chondroitinsulfat ud fra animalsk brusk. Virksomhedens miljøbelastning 

er primært emission af lugt samt udledning af spildevand. For at kunne minimere lugt fra 

produktionen, er der fastsat vilkår om måling og beregning af virksomhedens lugtemission. Der skal 

således hvert 1½ år udtages en lugtprøve til analyse. Lugtgrænseværdierne er fastsat til henholdsvis 

5 og 10 lugtenheder pr. m3, ligesom det er præciseret, at grænseværdierne gælder i alle højder, 

hvor mennesker kan blive udsat. Det usædvanlige ved revurderingen er vilkåret om den konstante 

periodiske udtagning af en lugtprøve. 

 

Den 19. maj 2021 har Esbjerg Kommune meddelt Quantafuel ASA, Veldbæk Industrivej, Esbjerg, 

miljøgodkendelse af et produktionsanlæg, der omdanner plastaffald til genanvendelige produkter. 

Virksomheden etableres på en ca. 6 ha. stor grund. Virksomhedens drift består i grove træk af 

neddeling og sortering af plastaffald, nedsmeltning via pyrolyse, opgradering, køling og 

kondensering, destillation samt oplagring i tanke for videretransport. 

Godkendelsen omfatter 63 vilkår. Der 

er stillet vilkår om bl.a. støj og 

luftemissionen. Vedr. støj er fastsat de 

normalt gældende støjgrænser, som er 

angivet i Miljøstyrelsens vejledning. I 

vilkårene om luftemission er der bl.a. 

fastsat, at afkasthøjden skal være 

mindst 22 m, ligesom der er fastsat B-værdier. 

Vedr. lugt er fastsat de sædvanlige grænser på 5 og 10 lugtenheder pr. m3. I modsætning til vilkåret 

om at udtage en prøve hvert 1½ år i den først nævnte virksomhed er der her ikke fastsat vilkår om, 

at der skal udtages lugtprøver til analyse. Tilsynsmyndigheden Esbjerg Kommune kan dog kræve 

dokumentation om opfyldelse af vilkåret om grænserne, hvis myndigheden vurderer væsentlige 

lugtgener i omgivelserne. 

Vedr. spildevand er anført, at medio 2021 påbegyndes området, hvor virksomheden er beliggende, 

at blive separatkloakeret. 

  



 
 

Bestyrelsesmedlem Claus Nissens, indlæg til ”bestyrelsens årsberetning” fra okt. 2019 → 

september 2021: 

Fortidsminder: 

Som DN Esbjerg er bekendt med, så har jeg i flere år været tovholder for fortidsminder, med 

særlig fokus på beskyttede diger i det åbne land. 

Men i 2019 drejede mit arbejde med fortidsminder i Esbjerg Kommune desværre over i en 

uventet tung bureaukratisk retning. Det drejede sig om flere år gamle (formodede) dige-

ulovligheder sendt til Esbjerg Kommune, - men: 

- Gentagne rykkere til Esbjerg Kommune om behandling af over 2 år gamle 

digeanmeldelser – Ingen reaktion fra Esbjerg Kommune? 

-     Gentagne rykkere vedr. aktindsigter i juni 2019 til Esbjerg Kommune – ingen reaktion? 

-     Klage til Ankenævnet over ekstremt kommunalt nøl – Ankenævnet forholdt sig passivt? 

-     klage til Ombudsmanden over Ankenævnets passivitet. – Nyttesløs svar fra Ombudsmanden? 

-     Nødråb til DN Masnedøgades topledelse om fastlåst digesituation – Ligegyldig reaktion fra 

Masnedøgade 

Alle forsøg på effektiv beskyttelse af de beskyttede diger i det åbne land, viste sig desværre at 

være mere eller mindre tidsspilde. 

Så den 10. januar 2020 udmeldte jeg til DN Esbjerg / DN Masnedøgade /Slots- og 

Kulturstyrelsen, at jeg stoppede som tovholder for fortidsminder. Samtidig med fik de øvrige 

DNE-bestyrelsesmedlem- mer dog tilbuddet om at overtage tovholderposten for fortidsminder, 

men ingen har indtil nu meldt sig. 

Senere har jeg dog læst, at DN-præsident Maria R. Gjerding har afleveret 21.000 underskrifter, 

for beskyttelse af digerne, til Kulturminister Joy Mogensen. I tillæg til præsidentens overlevering 

af underskrifterne, da fik jeg, i oktober 2020, indsendt 6 lovforslagsændringer for væsentlig 

forbedring af beskyttelsen af de beskyttede diger til Kulturministeriet. I dec. 2020 udmeldte 

Kulturministeriet, via en pressemeddelelse, at der skal bedre styr og beskyttelse på danske sten- 

og jorddiger. 

Her i 2021 ser vi i DN/DNE nu med interesse frem til, hvad Kulturministeren så vil gøre? 

I stedet for fortidsminder/diger, så har jeg i DNE-regi beskæftiget mig med andre 

relevante naturplaner og projekter: 

 

 



 
 

Natura 2000 planer for 2022 – 2027: 

Via DN Aktiv uge 24 / 08.-14. juni 2020 blev det udmeldt, at Miljøstyrelsen har udarbejdet 

basisianalyser for samtlige (257) N2000 områder. Jf. oplysninger fra Bo Håkansson/DN 

Masnedøgade, så drejer N2000-udmeldingen kun om gennemgang af handleplaner/plejeplaner og 

ikke om nye justeringer. Senest den 15. sep. 2020 kunne DN-afdelingerne, med N2000 områder, 

indsende kommentarer til Miljøstyrelsen i Odense. Jeg valgte at skrive om Vadehavet (nr. 89), og 

opfordrede andre DNE-bestyrelsesmedlemmer til at kommentere på Kongeå (nr. 91/H80) og på 

Sneum Å og Holsted Å (nr. 90/H79). Udkommet af hvad andre DNE-bestyrelsesmedlemmer har 

skrevet desan- gående kan læses i deres respektive indlæg til ”Bestyrelsens årsberetning for nov. 

2019 → april 2021”. 

 

Varde Kommune, Esbjerg Kommune og Vejen Kommune har i 2016 tilsammen udgivet 6 forslag 

til N2000-handleplaner 2016-2021 for hhv.: Ho Bugt, Vadehavet, Kongeåen, Sneum Å, Ribe 

Holme og Mandø. Disse 6 N2000 forslag vedhæftede jeg til mine kommentarer til 

Miljøstyrelsen for gennem- gang og evt. justeringer. 

Endvidere vedlagde jeg DNE’s kommentarer til udvidelsen af Esbjerg Havn ”Etape 5”, hvori der 

blev gjort rede for, at havneudvidelsen, jf. planen, vil strække sig ind i et 

vildtreservat/bekendtgørelses- fredning. (Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i 

Vadehavet nr. 867 af 21. juni 2007). Derudover henviste jeg til DN’s ”Projekt Havblitz”, hvor DN 

Esbjerg (ved Inger Jensen) tog havvands- prøver den 29. sep. 2019 og igen den 10. maj 2020. 

Miljøstyrelsen kunne da henvende sig til DN Masnedøgade ved Simon Leed Krøs, som så kunne 

tilvejebringe resultaterne af havvandsprøverne. Den 30. sep. 2020 deltog jeg så i det udmeldte 

virtuelle møde som Miljøstyrelsen (mødeleder Martin Petersen, kontorchef MST Sydjylland) 

havde arrangeret. Referatet fra mødet blev den 13. okt. 2020 rundsendt til DN Esbjerg. 

Vadehavet (Nationalpark Vadehavet) blev som bekendt optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste i 

2014. 

En ny selvstændig naturgruppe ”Biodiversitetsgruppen Esbjerg” har meldt sig på banen: 

I oktober 2020 udmeldte Ruth Mikél Jensen (DN-medlem) og Co., at hun og andre vil etablere en 

bio- diversitetsgruppe – på Facebook kaldes gruppen: ”Vi tager naturen tilbage” som bl.a. vil se 

på, at opfordre andre til at udlægge faunastriber med vilde blomster på græsplæner, vejrabatter 

m.fl. 

Den 02. nov. 2020 etablerede DN-medlem Ruth M. Jensen og Co. et virtuelt møde omkring ”Vi 

tager naturen tilbage”, og hvad denne gruppes visioner er. Referatet fra mødet blev kort efter 

bl.a. sendt til DNE formand Leif. Pga. den (i efteråret 2020) aktuelle Covid-19 situation, så blev et 

nyt virtuelt møde planlagt til den 25. januar 2021. 

Den 21. dec. 2020 deltog jeg i ”Biodiversitetsgruppen Esbjergs” ansøgning om midler fra ”Grønt 

Guld” til etablering af bede med vilde planter hos interesserede skoler rundt om i Esbjerg. I juli 

2021 mod- tog ledelsen meddelelse fra DN Masnedøgade om, at gruppen har modtaget godt 



 
 

69.000 kr. fra Velux Fonden. Det forventes at ”Biodiversitetsgruppen Esbjerg” kan påbegynde 

arbejdet i foråret 2022.Esbjerg havns udvidelse ”Etape 5 - LP 01-100-0007”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortuddrag fra NIRAS’ Miljøkonsekvensrapport Delrapport 1 – Esbjerg Havn Etape 5 af 30. nov. 2020. 

Ca. den 05. april 2020 offentliggjorde Esbjerg Kommune 9 bilag – i alt ca. 1246 sider til 

gennemlæsning på 3 uger - omkring udvidelse af Esbjerg Havn i SØ-retning. Den såkaldte 

”Etape 5 havneudvidelse” - LP 01-100-0007. Esbjerg Kommune ønskede høringssvar fra DNE 

senest den 30. april 2020, og med kendskab til det maritime fra mit arbejdsliv, så gik jeg ind i 

denne sag. Jeg foto- graferede placeringen Etape 5 fra Måde og fra Fanø/Halens nordspids, og 

mit bidrag blev til en 12 sider lang rapport, hvor jeg koncentrerede mig om bilagene 1, 2, 3, 4 

og Bilag 5 med særlig fokus på risikovurdering for udslip til ydre miljø ind i Vadehavet.  



 
 

 

Etape 5 havneudvidelsen er planlagt til at blive placeret mellem elmasterne til Fanø og etape 4 havneudvidelsen. Foto: 
Claus Nissen, april 2021. 

Den 11. juni 2020 var DNE inviteret med til møde med Esbjerg Kommune vedr. havneudvidelsen 

”Etape 5”. Fra EK var 8 personer mødt op, Borgmester Jesper Frost Rasmussen var ordstyrer. Fra 

DNE var 3 personer mødt op, formand Leif, Inger Jensen og Claus Nissen. Der blev, fra DNE, stillet 

flere kritiske spørgsmål til EK. 

F.eks. udvides ”Etape 5” ind i en bekendtgørelsesfredning/vildtreservat. Ca. 58 ha af 

vildtreservatet vil bliv inddraget. Jeg har forelagt Inger og Carsten, begge med poster i 

Nationalpark Vadehavets ledelse, hvad Nationalpark Vadehavets bestyrelse kunne gøre ved 

udvidelsen ind i vildtreservatet og ind i bekendtgørelsesfredningen/vildtreservat? – 

”Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet af 21. juni 2007” Fredning og 

vildtreservat dækker stor set samme begreb. 

 

 

Den 01. februar 2021 offentliggjorde Esbjerg Kommune så lokalplanen (LP-01-100-0007) – Etape 

5. til gennemlæsning og indsigelser. Klagefrist: 31. marts 2021. Det meste af februar/marts 2021 

gik så med læsning af nogle af de 1428 sider. Via samtaler med DN Masnedøgade, Esbjerg 

Kommune etablerede DN Fanø og DN Esbjerg et fællesmøde den 03. feb. 2021. Søren 

Vinding/DN Fanø oplyste, at han vil forsøge at indklage ”Etape 5 Havneudvidelsen” ud fra 

plansagsgrundlaget. 

Ved nærmere studier af relevante love/forordninger af f.eks. ”Bekendtgørelse om fredning og 

vildt- reservat i Vadehavet af 21. juni 2007”og af ”Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og 

klapning af optaget havbundsmateriale – nr. 516 af 23. april 2020” har vist, at de gældende 

bekendtgørelser synes at være mere ”erhvervsvenlige” end decideret biodiversitetsbeskyttende. 

Der er for mange dispensationsmuligheder som tilsidesætter lovenes egentlige formål, - 

effektivt at beskytte natur og biodiversitet? I april 2021 sendte jeg til Henning M. Jørgensen 

(”Havteam’et” i Sekretariatet) i Masnedøgade en dechifrering af de 2 nævnte bekendtgørelser, 

hvor mangler for naturbeskyttelse blev tydeliggjort. 



 
 

Torsdag den 18. marts 2021 afholdt formand Leif, Inger Jensen/NPV, Bjørn E. Pedersen, Claus 

Nissen og Dorthe E. Nissen et ekstraordinært DNE zoom-møde omkring udfærdigelse af DNE-

kommentarer til Kommunen omring havneudvidelsen Etape 5 – LP 01-100-0007. 

Den 27. april 2021 sendte jeg en opfordring til DN Masnedøgade/v havbiolog Henning Mørk 

Jørgen- sen omkring DHI’s og NIRAS’ (9 bilag + 7 delrapporter, i alt 1426 sider). Henning M. 

Jørgensen blev briefet om, og opfordret til et (zoom)møde med DNE/DN Fanø omkring den af 

EK fremsendte lange rapport. 

Den 30 april 2020 indsendte DNE et 14 siders langt indlæg omkring DNE’s holdninger og 

bemærkninger til EK’s udsendte materiale vedr. Etape 5 – havneudvidelsen. 

 

 

Den 02.juli 2021 udsendte Esbjerg Kommune/Esbjerg Havn (EK/EK Havn) så sine kommentarer til 

DNE’s og andres indsendte kommentarer af 30. april 2021. ”Behandling af indkomne 

bemærkninger” på i alt 145 sider. Det bør bemærkes, at EK/EK Havn synes overvejende at 

forholde sig til streng fortolkning af bekendtgørelser, vejledninger m.fl. i ord og bogstav, men 

tilsyneladende ikke ud fra god biodiversitetsbeskyttelses-moral? Den 17. august 2021 deltog 

formand Leif, Claus N. og DN Fanø i et møde med EK/E Havn omkring den nyligt udgivne 

miljøkonsekvensrapport omkring Etape 5 – havneudvidelsen. Overfor EK forelagde jeg, at der var 

areal-fejl omkring klapplads E ved Fanøs NØ-spids. 

 

Podio: 

I oktober 2020 lærte jeg, via DN-organisationskonsulent Thomas Eriksen, at lægge sager ind i 

DN’s Podio-database. Kort efter udsendte jeg til alle DNE-bestyrelsesmedlemmer en instruktion 

”Sådan lægger man sager ind i Podio”. Senere i 2020, i samråd med formand Leif, er jeg 

systematisk begyndt at lægge relevante dokumenter, sager o. lign. ind i Podio. Andre DNE-

bestyrelsesmedlemmer er velkomne til at lære sig at lægge sager ind i Podio. 

 

Naturpleje med dyrehold på registrerede §3-overdrev: 

I november 2020 konstaterede jeg, at ulovlig tilskudsfodring foregik på 2 §3-områder, 

”Nordskrænten” og ”Den hemmelige Skov”. Ud fra en henvendelse til Esbjerg Kommune 

omkring ulovlighederne, da erkendte Kommunen, at der ikke fandtes dispensationer til 

tilskudsfodring. Esbjerg Kommune meddelte i dec. 2020, at sagen vil blive bragt i orden, og i 

januar 2021 var dyreholdene fjernet fra de 2 nævnte overdrev. Ovennævnte hændelser 

medførte, at jeg fra dec. 20→ juni. 21 besigtigede, og indsendte, ca. 10 overdrevs-sager (§3-

områder) til Kommunen, og alle rapporter skulle være lagt ind i Podio. Det er udelukkende ved 

det praktiske feltarbejde (kratluskeri), at jeg opdagede uregelmæssighederne omkring §3 – 

overdrevene. 



 
 

Ved et DNE-møde den 23. aug. 2021 meddelte jeg, at jeg trækker mig fra tjek af §3-

ovedrevene. Bestyrelsesmedlem Mathias Thiim er nu tovholder for samtlige §3-områder. 

 

Tilbage til havneudvidelsen – Etape 5: 

Som ”gammel” navigatør ønskede jeg i stedet at koncentrere mig om udvidelse af Esbjerg Havn – 

Etape 5 – samt grundig kontrol med klaptilladelser og hvorledes etablering af klappladser egentlig 

foregår. Ved en af klappladserne fandt jeg positioneringsfejl, som gjorde arealet af klappladsen 

(klapplads E mellem Esbjerg og Fanø) meget større end hvad selve klaptilladelsen oplyste. EK 

ønskede ikke at rette fejlen, derfor rettede jeg via korrespondance med Kystdirektoratet. 

Klappladsen ”Våde Bjælke”, J. nr. 18/03382 af 03-04-2019 ved Fanøs NV-spids ligger i ikke mindre 

end 5 – 7 beskyttelser af havnatur! 

Uddrag fra søkort nr. 95 – Grådyb. Klapplads ”Våde Bjælke”/Losseplads ses midt i søkortuddraget. 

Jeg er ved at undersøge, hvorledes en klapplads (godkendt af Kystdirektoratet) kan 

placeres i beskyttet havnatur? 

Claus Nissen, DN Esbjerg 

  



 
 

Inger Jensen 

Årsrapport Nationalpark Vadehavet (NPV) 

 

DNE repræsenterer DN for de fire vadehavskommuner, Varde, Esbjerg, Tønder og Fanø i Nationalpark 

Vadehavets bestyrelse. Repræsentanten sidder fire år og kan genvælges for én ny periode. 

 

Nedenfor beskrives lidt generelt om NPV og derefter de projekter i nationalparken, som har mest relevans 

for DNE. 

 

Økonomi generelt 

Gennem flere år har formidlingsopgaver været den største post på budgettet. For perioden 2021 - -2024 

kommer naturaktiviteter glædeligvis til at udgøre en stigende andel af det samlede budget. 

På årlig basis gives en finanslovbevilling på 9,1 mio. kr.. Hertil kommer eksterne midler, der søges til 

specifikke projekter. Fra 1. januar 2023 vil der ske en finanslovreduktion på 1,2 mio. kr. 

NPV adskiller sig fra de øvrige fire nationalparker (NP’er) ved at Vadehavet  strækker sig ned gennem 

Tyskland og Holland, og at vi derfor deltager i et trilateralt samarbejde. Desværre giver det ikke flere penge 

fra staten i forhold til de øvrige danske NP’er, som får samme finanslovbevilling pr. år. 

Hele vadehavet er udpeget til Unesco verdensarv, hvilket heller ikke udløser ekstra bevillinger. 

I NPV er regnskab og budget opdelt i seks indsatsområder. Nedenfor er oplistet budget  (nettobudget efter 

fordeling af løn) for 2021 for de seks indsatsområder: 

 

Indsatsområde                            X 1.000 kr. 

Natur og landskab                                3.859 

Kultur og kulturhistorie                                   421 

Friluftsliv                                2.370 

Undervisning, forskning, formidling                                1.998 

Lokalsamfund, erhverv, turisme                                1.078 
Trilateralt samarbejde, verdensarv                                    510 
 

Det ses, at natur og landskab er den største post i 2021. Sådan har det ikke altid været, og fremover ser det 

da også ud til, at posten daler lidt. 

 

 



 
 

Projekter i DNE’s område 

 

Generelle projekter:  

Code of conduct (hensigtsmæssig adfærd): Undersøgelse og rapport i samarbejde med Friluftsrådet. 

DNE’s område: 

Naturvenligt landbrug i Ribemarsken i samarbejde med Økologisk Landsforening: Forprojekt 

Klima- og naturvenligt landbrug: Klimagården. Aftaler er indgået med Syddansk Universitet, Region 

Syddanmark, Esbjerg Kommune og NPV om dokumentation af effekter på biodiversitet, klimagasser og andre 

udledninger, som den særlige drift vil medføre. 

Ombygning af klæggrave i Vilslev Enge: i samarbejde med Naturstyrelsen. Projektbeskrivelse og 

ansøgningsmateriale. 

Konge Å: NPV er med i en ansøgning sammen med Esbjerg Kommune om LIFE-midler, som skal finansiere en 

omlægning af landbrugsjord til naturområde og genslyngning af åens nedre løb. 

Mandø Dark Sky Park: Ansøgning i samarbejde med Esbjerg Kommune om certificering  af IDA (International 

Dark Sky Association). 

 

Mandø-projektet: Hydrologi- og engfugleprojekt, hvor der i ca. 200 ha, dels opkøbt af Den Danske Naturfond 

og dels private arealer i Gl. Mandø Kog,  vil blive gennemført omfattende ombygning af mange grøfter. Der 

samarbejdes med private lodsejere om driften af syv nye bekkasinskrab og to ombyggede klæggrave. 

Gentagelse af optælling af ynglefugle i forbindelse med at måle effekten af de genoprettede klæggrave på 

Mandø. 

Prædationsprojekt: Der samarbejdes med lokale jægere (Danmarks Jægerforbund) på Mandø og i Sneum-

Tjæreborg Enge om regulering af  prædatorer, som f.eks. ræv og mårhund (invasiv art). Der samarbejdes 

med Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen om indkøb af bl.a. rørfælder og etablering af foderpladser. Jægernes 

Naturfond finansierer et overvågningsprogram, som skal give et bedre indblik i antallet af rovpattedyr i NPV. 

 



 
 

Ensianblåfugl: Beskyttelse i bl.a. Marbæk 

 

Invasive arter: Der er taget fat på at skabe en oversigt over disse i NPV. 

 

Terner på Esbjerg Havn: Bevilling fra 15. Juni Fonden finansierer prædatorsikre terne-flåder/pramme 

 

 

Inger Jensen 

DNE bestyrelsesmedlem 

NPV bestyrelsesmedlem 

  



 
 

Knud Erik Vinding. Årsrapport 2021. 

Jeg har det forløbne år arbejdet som ”webmaster” for DNE. Jeg har for nogle år siden oprettet vores 

hjemmeside og vedligeholder den nu løbende. Jeg er administrator af vores Facebook-side og udsender 

foreningens nyhedsbreve. 

Relevante links: 

https://esbjerg.dn.dk/ 

https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningEsbjerg 

 

Jeg har taget del i udarbejdelsen af fredningsforslaget til en fredning af Marbækområdet og været med til at 

forhandle et samlet udkast sammen med Esbjerg Kommune. Forslaget afventer nu politisk behandling. 

Jeg har endvidere arbejdet med organisation og mødeafvikling i bestyrelsens rammer. 

Jeg bidrager med fotos til alle digitale medier samt pressemeddelelser. 

 

 

 

 

 

Udarbejdet på vegne af bestyrelsen 

Knud Erik Vinding 
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