
Bestyrelsens årsberetning DN Esbjerg. Oktober 2022. 

 Formand Knud Erik Vinding: 

Omkring bestyrelsen. 

For et år siden blev antallet af medlemmer i bestyrelsen af forskellige årsager indskrænket til 9 personer.  

I betragtning af antallet af afdelingens medlemmer og størrelsen på vores afdeling, må det siges at være en 

lille bestyrelse. 

Men den nye bestyrelse haft et godt år med gode bestyrelsesmøder, hvor vi i fællesskab har løftet 

opgaverne.  

På bestyrelsesmødet i september 2022 blev det vedtaget at udvide bestyrelsen med tre nye medlemmer til 

12 personer. 

 

Som formand vil jeg sige tak til alle bestyrelsesmedlemmer og frivillige for et godt samarbejde. 

 

  

 

 

Vi har i årets løb udviklet et fornuftigt forhold i vores samarbejde med Esbjerg Kommune. Det har været 

vores mål at indgå i en konstruktiv dialog, og der er sket fremskridt på dette område, samtidig med at vi 

stadig vil være naturens og miljøets vagthund.  

Vi har deltaget i orienterende møder om nogle forhold vedrørende anlægget af Facebooks/Metas nye 

datacenter og udvidelsen af Esbjerg Havn. 

Der venter spændende opgaver med de nye PtX-anlæg og placeringen af de nye testvindmøller. 

Der er nu 1484 medlemmer af DNE. Heraf modtager mere end 800 vores nyhedsbrev. 

Jeg er sammen med nogle medlemmer DNs kommunikationsnetværk med til at udvikle en ny platform til 

udsendelse af nyhedsbreve. Et system som alle afdelinger senere skal bruge.  

Kommunikationen med vore medlemmer sker også pr. mail, på vores Facebookside og Foreningens 

hjemmeside. 

https://esbjerg.dn.dk/ 

https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningEsbjerg 

  

https://esbjerg.dn.dk/
https://www.facebook.com/DanmarksNaturfredningsforeningEsbjerg


Arrangementer 

 

DN Esbjerg har i årets løb haft flere 

arrangementer og der er stadig flere 

på vej. 

Sammen med DIN Forsyning inviterer 

vi til besøg på Skindermarken 

Vandværk i Ribe. 

Svampejagt i Sdr. plantage, Varde. 

Naturpleje i Guldager Plantage. 

 

 

 

Vi er glade for at kunne lave arrangementer sammen med andre foreninger som Natur Sydvest og Esbjerg 

Naturplejeforening.  

 

https://esbjerg.dn.dk/arrangementer/ 

  

https://esbjerg.dn.dk/arrangementer/


 

Fredningssagen. 
For et par år siden opstod pludselig den situation, at vi fik mulighed for at oprette en fredningssag for 

Marbækområdet. Et tidligere ønske kunne nu blive til virkelighed med en hurtig indsats af Carsten 

Mathiesen, der tidligere havde udarbejdet en rapport over naturtilstanden i Marbæk. 

Derefter har et udvalg bestående af Carsten, Mathias og Knud Erik arbejdet sammen med 2 

fredningsmedarbejdere fra hovedforeningen. 

 

bevare og forbedre de biologiske, rekreative, landskabelige, kulturhistoriske og arkæologiske værdier, med 

særlig vægt på at bevare og øge biodiversiteten og forbedre de rekreative muligheder i området, herunder 

offentlighedens adgang til og færden i området.   

bevare og forbedre områdets naturværdier, herunder levesteder og spredningsmulighederne for plante- og 

dyreliv, med særligt fokus på at sikre sammenhæng i næringsfattige lysåbne naturtyper, 

 

Efter mange forhandlinger med embedsmændene i Esbjerg kommune er der nu udarbejdet et 

fredningsforslag, som har været i høring i de politiske udvalg og som ender i byrådet i oktober. Håbet er, at 

kommunen vil være medrejser på fredningssagen.  

Hvis kommunen springer fra, vil DN rejse sagen alene. 

  



Evighedstræer 

 

Carsten Mathiesen, der er Evighedstræ-ambassadør, 

oplyser at 2 egetræer i Endrup på et privatejet areal 

og 1 bøgetræ i Hunderup skov samt 3 bøgetræer i 

Ribe Plantage nu er blevet registreret som 

evighedstræer med tilhørende diplomer og 

emblemer. 

 

https://aktiv.dn.dk/sagsarbejde/natur/evighedstraeer/se-evighedstraeer/ 
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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 der omtalt en ældre større klagesag. 

I november 2017 påklagede vi sammen med DN’s sekretariat Esbjerg kommunes miljøgodkendelse til 

etablering af et dekommissioneringsanlæg på Esbjerg havn til ophugning af offshore – produktionsanlæg 

samt vindmølletårne. På grund af Vadehavet samt stormfloderne sammesteds fandt vi, at der enten ikke 

skulle meddeles godkendelse af virksomheden, eller at der burde 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. 

 

1 Kilde: Danskoffshore.dk 

Efter at klageskrivelsen var fremsendt, blev der afholdt et møde med ansøger, kommunen samt tre 

repræsentanter fra DN’s sekretariat i København, da ansøger mente, at klagen burde trækkes tilbage. 

I en 17 sider lang afgørelse har Miljø- og Fødevareklagenævnet i okt. 2021 truffet afgørelse i sagen. Nævnet 

ophæver og hjemviser her sagen til fornyet behandling i førsteinstansen (kommunen). Efter loven om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet har nævnet mulighed for at begrænse sin prøvelse til de væsentlige forhold. 

Nævnet har her valgt at behandle forholdet om støj. 

I afgørelsen er bl.a. anført, at et fremlagt støjnotat ikke er udført og afrapporteret som en ”Miljømåling af 

ekstern støj” i henhold til Miljøstyrelsens vejledning. Nævnet har også kommentarer til de valgte 



referencepunkter samt til specifikke støjvilkår. Endelig har nævnet bemærkninger til støjpåvirkningen af 

fugle. 

Det skal anføres, at spørgsmålene omkring støj og støjvilkår var nogle af de klagepunkter, som DN Esbjerg i 

sin tid arbejdede en del med. 

DN Esbjerg har ikke, efter at der er truffet afgørelse i sagen, set eller hørt noget om fortsatte planer om 

etablering af et dekommissioneringsanlæg i Esbjerg. 

  



 

Helhedsplan for Kongeåen 

I foråret 2022 tog Kongeå-komiteen, som består af politikere og interessenter fra Esbjerg, Vejen og Kolding 

kommuner, initiativ til udarbejdelse af en helhedsplan for Kongeåen. DN-Esbjerg deltog i tre workshops og et 

afsluttende temamøde, hvor Kongeå-komiteen deltog sammen med interessenter fra bl.a. landboforeninger, 

forsyninger, sportsfiskerne og friluftlivet. 

De tre workshops resulterede i et fælles idékatalog, der pegede på en række løsningsforslag på identificerede 

problemområder i å-landskabet. Desuden blev der peget på følgende spørgsmål, som komiteen blev bedt om at 

undersøge: 

- sandvandringen, diverse udledninger, arealanvendelse, målopfyldelse for åen, bedre viden om 

vanddynamikken samt klimafremskrivning til vurdering af indsatsmuligheder og effekter. 



 

Ribe å’s spærringer i Ribe by 

På initiativ af Sportsfiskerforbundet har DN-Esbjerg deltaget i en arbejdsgruppe (DN-Esbjerg, lokalrådene i 

Ribe, Sydvestjysk landboforening, Sydvestjyske Museer, og DTU-Aqua). Arbejdsgruppen har afholdt en 

møderække, hvor hovedformålet var at diskutere en forbedring af passagemulighederne for Ribe å’s fauna og 

flora gennem de tre spærringer i Ribe by. Derudover har vi beskæftiget os med kultursvampen under Ribe by 

og klimatilpasning.  

Arbejdsgruppen har udarbejdet en række anbefalinger med hensyn til passageløsning og klimatilpasning. 

Anbefalingerne er overrakt til Esbjerg Byråd i form af en rapport over arbejdsgruppens resultater. 

 

Etape 5, udvidelse af Esbjerg havn 

Sammen med DN-Fanø har DN-Esbjerg påklaget Esbjerg Kommunes lokalplan for udvidelse af Havnen. Vi 

har tidligere påklaget VVM-rapporten for udvidelsen, men fik ikke medhold i Kystdirektoratet. Chancerne for 

at få medhold med hensyn til lokalplanen var derfor små, men bestyrelsen besluttede alligevel at anke for 

derigennem at tilkendegive vores modstand mod at inddrage et uvurderligt og uerstatteligt stykke af 

vadehavet. Som ventet fik vi ikke medhold i ankenævnet. 

På trods af ovenævnte er vi i positiv dialog med havneadministration om mulig kompensationsmuligheder, det 

vil sige finansiering af mulige naturprojekter i vadehavet. 



 

Grødeskæring i Mølledammen i Ribe 

Esbjerg Kommune ønsker dispensation til grødeskæring op til fire gange årligt i Mølledammen. Denne 

dispensation er tidligere blevet påklaget. Imidlertid udløb dispensationen, hvorfor Esbjerg Kommune 

genfremsatte dispensationen her i sommer. DN-Esbjerg har derfor igen måttet påklage dispensationen med 

henvisning til en konsulentundersøgelse, der påviser skader på både snæbel- og lampretbestande ved 

grødeskæring i dammen. Vi afventer nævnets afgørelse. 

 

Nationalpark Vadehavet (NPV) 

DN-Esbjerg repræsenterer Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuners lokalafdelinger i NPV’s bestyrelse. 

Der er fire møder om året plus et økonomimøde. Derudover en ekskursion og en studietur. DN-Esbjerg har 

deltaget i alle møder, ekskursion og studietur.  

Med hensyn til naturprojekter er det glædeligt, at de over de sidste par år er blevet opprioriteret, ligesom der er 

blevet ansat en naturmedarbejder mere i sekretariatet. 

DN-Esbjerg deltager i bestyrelsen i en netværksgruppe, Natur-og Nationalparknetværk (NNPN) i 

hovedforeningens regi. Netværket arrangerer træf i efteråret i Nationalpark Mols Bjerge. 

 

 


