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Årsmøde 2019 – DN Thy

Årsmødet 2019 - torsdag den 7. november kl. 19 - 22 

Mødested: Plantagehuset i Thisted. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Årsmødet er DN Thys generalforsamling. Her kan du høre om foreningens arbejde i 
årets løb og evt. stille spørgsmål og kommentere de berørte emner.
DN Thys bestyrelse består af 12 medlemmer, hvoraf 4 er på valg. For tiden har vi 
ingen suppleanter. Der er mulighed for at vælge 2 suppleanter.
Kun medlemmer af foreningen har stemmeret ved mødet.

Efter årsmødet vil feltbiolog Jørgen Peter Kjeldsen vise billeder og fortælle om 
"Guldsmede og vandnymfer i Nationalpark Thy"
Foreningen er vært ved et let traktement.

Alle er velkommen.
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Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Hanstholmen og Hanstholm Fyr



3Årsberetning for 2019
DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING - THY

31. oktober 2018  - 7. november 2019
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Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation med 
en afdeling i 95 kommuner, 130.000 medlemmer og over 1.500 frivillige. 
Derudover er vi den eneste forening i Danmark, der kan rejse fredningssager og 
sikre Danmarks natur for fremtiden. Vi har sat spor i landskabet - i dag er ca. 5 
procent af Danmarks areal fredet.

DN er Danmarks største grønne medlemsorganisation 

Danmark Naturfredningsforening kæmper for en rig natur, et sundt miljø 
og en bæredygEg udvikling for vores og nye generaEoner.

Danmarks Naturfredningsforenings vigtigste opgave er at være naturens stemme



5Organisationsdiagram
Vi bygger på medlemsdemokrati, så alle vores medlemmer har stemmeret og mulighed for at stille op til valg, når vi 
har valg til vores øverste myndighed: repræsentantskabet.
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Danmarks Naturfredningsforening har et samråd i hver landsdel, fra 
Nordjylland til Storkøbenhavn.
Samrådet for DN Nordjylland er et samarbejdende organ for DNs
medlemmer i regionen. De 10 afdelingsbestyrelser samles ca. 4 gange 
om året for at udveksle erfaringer og blive orienteret om større aktuelle 
sager og kampagner. 
Efter aftale koordinerer samrådet fællessvar fra de 10 afdelinger i 
regionen.

Samrådet for DN Nordjylland
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Nors Sø
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Lokalafdelingen – Danmarks Naturfredningsforening Thy

Årsmødet 2018 blev afholdt i Plantagehuset den 31. oktober.
Der var mødt ca. 30 medlemmer til årsmødet. Formanden bød velkommen
og bad om forslag til ordstyrer. 
Knud Allan Knudsen blev valgt uden modkandidat. 
Efter et par indledende bemærkninger gav han ordet til formanden, som derefter 
læst årsberetningen op. Efter enkelte bemærkninger fra forsamlingen blev 
beretningen godkendt. 

På valg til bestyrelsen var Ditte Christensen, Jens Brolev, Ib Nord Nielsen og
Søren Petersen. Der var ikke foreslået andre kandidater, så alle 4 modtog
genvalg. Ingen ønskede at indtræde som suppleant til bestyrelsen.

Resten af aftenen var helliget et meget interessant foredrag om tidlig bosætning
i Thy ved Anne Louise Hack Olesen og Jens Henrik Beck, begge tidligere ansat
ved Museum Thy. Med eksempler fra udgravninger i Bjerre, ved vindmøllecentret
i Østerild og andre steder i Thy belyst med et stort antal fotos gav de
forsamlingen et levende billede af bosætningsmønstret i Thy i bronzealder og
jernalder.
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Den nye bestyrelse konstituerede sig den 22. november 2018 med status quo 
som resultat.
En fuldtallig bestyrelse på 12 medlemmer, men desværre blev der ikke valgt 
en suppleant.
Bestyrelsen er bredt sammensat, hvad angår erhverv, uddannelse og 
erfaring.
Desværre fortsat med en skæv køns- og aldersfordeling og stadigvæk med 
for få medlemmer fra den sydlige del af kommunen.



10

DN Thy omfatter et stort geografisk område (Thisted Kommune) med 
værdifulde naturarealer og et stort landbrugserhverv. 

Nationalpark Thy udgør 22% af kommunens samlede areal på 1095 km2.

Det komplekse sagsområde og mængden af sager er en stor udfordring for 
en forening, som hovedsagelig bygger på frivilliges indsats. 

Ud over arbejdet i bestyrelsen er DN Thys bestyrelsesmedlemmer knyttet til 
en lang række poster i bestyrelser, råd, styregrupper og netværk: 
Bestyrelsen for Nationalpark Thy, Nationalparkrådet, Det Grønne Råd, 
Limfjordsnetværket, Vejlernes Naturråd m.fl. Hertil kommer deltagelse i 
Fredningsnævnets og Miljø- og Fødevareklagenævnets/ Planklagenævnets 
besigtigelser.

Pladsen i Naturstyrelsen Thys Brugerråd er i en periode overtaget af DN 
Jammerbugt, idet en stor del af skovdistriktets arealer ligger i Jammerbugt 
Kommune.
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I det forløbne år har der været afholdt 11 bestyrelsesmøder.
En sammentælling af de indkomne sager og henvendelser ligger på 594 
(502 i 2018). En stigning på 18%. Langt de fleste afgørelser kommer fra 
Thisted Kommune, som er myndighed på flertallet af natur- og 
miljøsagerne. Men også afgørelser fra Fredningsnævn, Miljø- og
Fødevareklagenævnet og Miljø- og Fødevareministeriet fylder meget.

Hanstholm Vildtreservat



13DN Thys medlemstal er pr. 24. oktober 2019: 802. En tilbagegang på 41 
medlemmer eller -4,9% i forhold til sidste år. Tilbagegangen kan have mange 
forklaringer, men det er ikke unormalt, at der sker et fald i medlemstallet efter 
en hvervekampagne.

Sidst DN havde telefonisk medlemstegning i Thisted kommune, var i 2016. 
Derfor starter vi en telefonisk medlemstegning her i efteråret. Vi benytter 
overordnede argumenter om at passe på vores natur, vores kyster, skov og 
vores drikkevand som begrundelse for, at man skal blive medlem. Der er 
både yngre og lidt ældre medarbejdere, som ringer ud for os, men fælles for 
dem er, at de også selv brænder for naturens sag.

Tegningskampagnen løber over de næste par måneder.
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Når vi ringer på denne måde, tilbyder vi et medlemskab, der opkræves via 
Betalingsservice. Det betyder, at vi beder de nye medlemmer oplyse 
kontonummer og cpr. nummer. Langt de fleste synes, det er et godt tilbud at 
kunne undgå girokort m.v., men det kan give anledning til, at nogen kontakter 
bestyrelsen og spørger, om det er rigtigt, at DN beder om disse oplysninger -
og det er det.

Metoden kan diskuteres!

På landsplan har vi en sund økonomi og et stigende medlemstal.

Oldtidshøjene ved Ydby
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DN-Thy har gennem året afholdt en række arrangementer for både børn og 
voksne. Oftest i godt samarbejde med andre grønne foreninger, 
myndigheder og institutioner.

Arrangementer   
2019
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Ekskursion til Lille Vildmose
4. maj 2019

Tofte Skov har fået et nyt 
højdepunkt. 

Det nye 17 meter høje 
Toftebakketårn, som smyger sig 
mellem bøgetræer op over 
trækronerne. Den høje opstigning 
belønnes med et betagende 
udsyn over Tofte Mose - hjertet af 
et af landets mest imponerende 
og spændende naturområder. 

Samtidig kan man ved foden af 
tårnet gå på opdagelse ad den 
nyanlagte plankesti, der gør det 
muligt at udforske den ellers 
utilgængelige og enorme 
højmoseflade.
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Udsigten fra det nye tårn – Lille Vildmose
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Som allerede nævnt modtager DN Thy flere hundrede sager om året fra 
Thisted Kommune, Miljø- og Fødevareministeriet og Fredningsnævnet. 
Alle sager uanset art gennemgås og nærlæses, hvis der er behov for det. 
I et lille antal af sagerne, f.eks. hvis der er givet tilladelse til indgreb i 
beskyttet natur, anker DN tilladelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Vi er påpasselige med at udvælge de væsentligste sager og med at være 
omhyggelige med faglige og saglige begrundelser for de indsigelser, vi 
fremsender til myndighederne.

Gennem arbejdet med klagesagerne fungerer vi som naturens advokat.

Det arbejder vi med

Hugorm ved Hummerhuset - Klitmøller
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Alle klagemuligheder er nu samlet i Nævnenes Hus i Viborg. Sidste år 
orienterede jeg om, at sagsbehandlingstiden var blevet urimelig lang 
efter udflytningen. En trussel for retssikkerheden for både ansøgere og 
klagere. Det er måske ved at blive lidt bedre!
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I år har DN anket 1 afgørelser fra Thisted Kommune vedrørende 
dispensation i en sag om råstofindvinding inden for 
fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Således har vi i Thy anket 1 ud af 594 modtagne sager.

Det er noget af en myte, at DN ”rejser den ene sag efter den anden”. 
Virkeligheden er en helt anden, idet langt de fleste af myndighedernes 
afgørelser er veldokumenterede og i overensstemmelse med 
lovgivningen.

På landsplan har DN i 2018 sendt 170 klager ud af ca. 15.000 til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet / Planklagenævnet.
DN har fået medhold i ca. 85% af de realitetsbehandlede sager i 
klagenævnet.

Lokalt har DN-Thy i det forløbne år modtaget 2 endelige afgørelser fra 
klagenævnene. I begge tilfælde har vi fået medhold.
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Nogle vigtige arbejdsområder, enkeltsager og udfordringer

Nationalpark Thy
DN-Thy er fortsat repræsenteret både i nationalparkbestyrelsen (Jens 
Brolev) og nationalparkrådet (Ib Nord Nielsen).

Nu er nationalparkcenteret i Vorupør på vej. 
I begyndelsen af april blev vinderforslaget offentliggjort. Det er udarbejdet af 
LOOP Architects i samarbejde med LB Consult, SLA og COAST. Forslaget bygger 
nationalparkcentret ind i en eksisterende klit, som derved overdækker de 
indendørs formidlingsrum og eliminerer fornemmelsen af bygning. Klittens møde 
med pladsen og byen forbliver intakt, og arkitekturen tegner sig primært ved tre 
stor åbninger ud mod naturen og ind mod byen.
Nationalparkcenter Thy har et samlet budget på 31 mio. kr. Det er støttet af Thisted 
Kommune (10 mio.kr.), A.P. Møller Fonden (8 mio.kr.), Realdania (3,5 mio. kr.), Nordea-
fonden (3 mio.kr.) og William Demant Fonden (tidl. Oticon Fonden) (1 mio.kr.). 
Støtteforeningen Nationalpark Thy har desuden bidraget med 1,5 mio. kr. gennem en 
indsamling, som 33 virksomheder, 24 foreninger og 173 privatpersoner har bidraget til. 
De sidste 2 mio. kr. der manglede er hentet hjem.

Byggeriet begynder nu, og planen er åbning i foråret 2021.
HM Dronning Margrethe er inviteret til at indvie centeret den 27. marts 2021, kl. 14. 

Nationalparkcenter Thy
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NATIONALPARKCENTER THY
Vorupør
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Plantegning
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Lodbjerg Fyr

Lørdag den 25. maj 2019 åbnede Lodbjerg Fyr igen efter en 
gennemgribende restaurering og indviede samtidigt en ny naturhistorisk 
udstilling i fyrkomplekset.
I forbindelse med udstillingen vil der være mulighed for at børn i alle aldre 
kan låne en rygsæk med forskelligt grej med ud på tur og lade sig inspirere 
til aktiviteter i naturen.

Hermed er nationalparken nået langt med projektet ”Trædesten til 
Naturen”, som er en massiv satsning på hele formidlings- og 
oplevelsesaspektet af Nationalpark Thy. 
2 af de markante indgange til Nationalpark Thy – Hanstholm Fyr og 
Lodbjerg Fyr – er nu udført som planlagt.  Nu mangler kun opførelsen 
Nationalparkcenter Thy i Vorupør.
Nationalparkens restaureringsprojekt af Lodbjerg Fyr er forankret i et 
partnerskab med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune.
Restaureringsprojektet er eksternt støttet af Færchfonden, Realdania, 
Friluftsrådet og Nordea-fonden.

DN-Thy finder at restaureringen af de 2 fyrtårne er særdeles vellykket og 
nænsomt udført og ser frem til, at nationalparkens infrastruktur kommer på 
plads, så indsatsen for naturen kan intensiveres. I de forløbne 11 år, siden 
indvielsen af Nationalpark Thy, er kun ca. 10% af bevillingen brugt på 
naturforbedringer. 
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Lodbjerg Fyr
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Evaluering af nationalparkloven

I midten af august blev sekretariatet kontaktet af Miljø- og 
Fødevareministeriets Departement med henblik på at udpege lokale deltagere 
til et fokusgruppeinterview. Formålet var at give forskellige interessenter 
mulighed for at komme til orde og give deres synspunkter til kende omkring 
nationalparkerne og nationalparkloven.

Dette resulterede i, at nationalparkens ledelse, uden at orientere råd og 
bestyrelse, udpegede en meget ensidigt sammensat fokusgruppe fra Thy. 

Udelukkende lodsejere. Ingen repræsentanter fra de ”grønne” foreninger.

Herudover fremsendte sekretariatet en lokal evalueringsrapport, igen uden at 
orientere råd og bestyrelse, til centrale deltagere i undersøgelsen.

For at opnå en bedre og mere nuanceret balance af de synspunkter, der 
kommer til at indgå i den forestående evaluering af loven om nationalparker 
har DN Thy, DOF Nordvestjylland og Biologisk Forening for Nordvestjylland 
fremsendt klage til Departementet over valget af de lokale deltagere og 
evalueringsrapporten. Endvidere fremsendte de 3 foreninger forslag til 
ændringer i nationalparkloven. 
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I 2019 har der været afholdt sonderende møder om at udvide Nationalpark Thy i 
fra Hanstholm til Bulbjerg. DN Thy støtter disse bestræbelser, men er klar over, 
at ideerne skal modnes og at det vil tage tid. Også Krik Vig er i spil.
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Naturstyrelsen Thy
Som tidligere nævnt deltager DN-Thy ikke længere i Brugerråd 
Naturstyrelsen Thy. Sigurd Christensen fra DN-Jammerbugt har overtaget 
pladsen.

Driftsplan 2017-2031 for Naturstyrelsen Thy er nu endelig vedtaget.
Planen beskriver den fremtidige drift af de arealer, der forvaltes af 
Naturstyrelsen Thy. Arealerne omfatter 32.280 ha med skov og lysåben 
natur beliggende i Nordvestjylland, især langs Vesterhavet, Vigsø Bugt og 
Jammerbugt. 
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LIFE REDCOHA og Krik Sandø

Projektets formål var at forbedre tilstanden i en række klitnaturtyper og 
dermed også forbedre leve- og yngleforholdene for en række planter, fugle, 
insekter og padder. Projektet blev gennemført i 15 Natura 2000-områder 
langs den jyske vestkyst fra Ejstrup Klit i nord til Kallesmærsk Hede og Langli 
og Skallingen i syd. Der er i projektet især fokus på bekæmpelse af rynket 
rose, etablering af ny klithedenatur, etablering af fugleøer samt genskabelse 
af naturlige vandstandsforhold på klitheder. 

EU-LIFE Redcoha projektet er afsluttet 1. august 2019.

I forbindelse med afslutningen af Life-projektet kunne DN-Thy hjælpe til med 
31.000 kr. fra en ældre arv. I samarbejde med BFN, DN-Thy og 
Naturstyrelsen Thy blev der indsendt en ansøgning om etablering af en 
fugleø ved Nyhavn på Agger Tange. Dette var ikke oprindeligt planlagt, men 
for at nå målopfyldelsen skulle projektet erstatte et fugleøprojekt, som ikke 
kunne gennemføres. 
Ansøgninger og anlægsarbejderne blev gennemført på rekordtid inden 1. 
april 2019.

Den nye ø, som er navngivet Krik Sandø, er i løbet af forår og sommer blevet 
indtaget 10 par dværgterner, 25-30 par havterner, 50 par fjordterner og 3 
par klyder - alle ynglende. Stor succes !
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Krik Sandø
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Kommunerne har en vigtig rolle i og et stort ansvar for 
at skabe mere og rigere natur i Danmark. Danmarks 
Naturfredningsforening støtter op om kommunernes 
arbejde for naturen.

I Thisted Kommune har man i de senere år taget flere skridt i den 
rigtige retning:

• Thisted Kommune er blandt de førende klimakommuner
• Thisted Kommunes planstrategi 2015 – Natur og friluftsliv
• Kommuneplan 2017 – 2029 indeholder vigtige retningslinjer for 

landskaber, natur og vand samt klima, energi og infrastruktur
• Kommuneplantillæg nr. 5 – Revision af Grønt Danmarkskort 

(anbefalinger fra Det Lokale Naturråd)
• Samarbejdet med organisationer og myndigheder gennem Det 

Grønne Råd
• Bakket op om udviklingen i Nationalpark Thy

Thisted Kommune

Det Grønne Råd – Det Grønne Danmarkskort – Naturpolitik ? 
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Selv om Thisted Kommune i dag ikke er forpligtiget 
til at udarbejde en politik for natur og biodiversitet, 
så er der alligevel mange argumenter for at gøre 
det.

Som veletableret klimakommune, en ny 
kommuneplan med et gennemarbejdet 
naturindhold og et ambitiøst Grønt Danmarkskort, 
er det ikke uoverkommeligt at tilføje en naturpolitik 
og dermed fremstå som en af Danmarks mest 
bæredygtige og grønne kommuner. Hertil kommer, 
at kommunen også er hjemsted for Danmarks 
første nationalpark.

DN-Thy deltager gerne i arbejdet og vil foreslå, at 
Det Grønne Råds personkreds og 
interesseorganisationer inddrages.

DN-Thy´s forslag
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I 2016 startede Thisted Kommune et projekt, som skal gøre Thy til et 
"nationalt centrum for frilufts- og vandaktivitet”. Projektet har fået navnet 
”Cold Hawaii Inland”.

Cold Hawaii Inland – Vandet Sø

Den 15. januar 2019 besluttede kommunen at sætte gang i arbejdet for en 
række udvalgte steder. De prioriterede spots er:
• Vildsund
• Vandet Sø
• Synopal Havn
• Dele af den rekreative rute
• Vandshelters

På et sonderende møde mellem DN-Thy og Thisted Kommune gav vi udtryk 
for, at byggeriet ved Vandet Sø var problematisk pga. fredninger, Natura 
2000 og omfanget af bygningsmassen.

I marts ansøgte kommunen Fredningsnævnet om at opføre et omfattende 
betonbyggeri, vej og P-plads i fredningen ved Vandet Sø.
Efter et møde på stedet med kommunen, DN-Thy, DOF og lodsejere bad 
fredningsdommeren om skriftlige udtalelser.

Efterfølgende afslog Fredningsnævne, at give dispensation til projektet.  
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I årsberetningen sidste år konstaterede jeg, at det ikke kun er 
klagenævnene, som har problemer med sagsbehandlingstiden. 
Kystdirektoratet i Lemvig slår i nogle tilfælde alle rekorder
I en sag om om overtrædelse af naturbeskyttelseslovens regler om 
strandbeskyttelseslinjen, som DN-Thy anmeldte til Kystdirektoratet den 8. 
november 2016, er der nu kommet en afgørelse den 18. september 2019.

Næsten 3 års sagsbehandlingstid!

Kystdirektoratet har givet os medhold og påbud til ejeren om, at arealerne 
skal reetableres. Dog ikke den udjævnede strandbred: ” Forholdene vedr. 
stranden skal blot ligge hen, da forsøg på reetablering vurderes at 
medføre yderligere skade på stranden.”

Der resterer fortsat en afgørelse om overtrædelse af 
Naturbeskyttelseslovens §3. Her er Thisted Kommune myndighed.

Overtrædelse af naturbeskyttelseslovens regler om 
strandbeskyttelseslinjen
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Råstofindvinding inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen

I en sag om dispensation om råstofindvinding inden for 
fortidsmindebeskyttelseslinjen har Miljø- og 
Fødevareklagenævnet truffet afgørelse og ændret Thisted 
Kommunes tilladelse til et afslag.
Sagen er påklaget den 23. april og afgjort 25. oktober. 

Sagsbehandlingstid 7 måneder.

Fra afgørelsen bør det fremhæves, ” Det følger af nævnets 
praksis, at det forhold, at en gravhøj ikke umiddelbart er synlig i 
landskabet, f.eks. på grund af eksisterende beplantning ikke gør 
en gravhøj til et "ikke synligt fortidsminde", som er undtaget fra 
forbudsbestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 18.



42Kæmpevindmøller i Nationalpark Thy ?

Den 6. juli 2019 fremgik det af NORDJYSKE, at Hanstholm Havn vil 
være CO2-neutral. ”Hanstholm Havn og Thy-Mors Energi
indgår et samarbejde, der skal føre til udviklingen af en bæredygtig og 
CO2-neutral havn frem mod 2030”.

En god idé efter DNs opfattelse.

Det fremgår også af artiklen, at der kan blive tale om vindmøller og 
andre former for energi. ”Hanstholm Havns rolle bliver i første omgang 
at leje arealer ud til Thy-Mors Energi. Forslaget er at benytte et område, 
der ligger sydvest for den nuværende havn - ud mod Hansted 
Reservatet”.

Dette er efter DN's mening et absurd forslag, især når et sådant anlæg 
lige så godt kan ligge øst for Hanstholm.

Hertil kommer, at Kommuneplanen, Naturbeskyttelsesloven, Natura 
2000 m.m. indeholder en lang række retningslinjer og regler, som vil 
kunne forhindre et sådant overgreb på de uvurderlige landskabsværdier. 

En rigtig dårlig idé efter DNs opfattelse.
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Thorshane ved Roshage
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Afslutning

Til sidst vil jeg takke alle samarbejdspartnere, frivillige hjælpere, 
bestyrelsesmedlemmer og alle aktive for deres arbejdsindsats i 2019. Vi vil 
fortsat arbejder for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med en rig og 
mangfoldig natur, et smukt og varieret landskab og et rent og sundt miljø.

Tak!

7. november 2019

På bestyrelsens vegne
Ib Nord Nielsen
formand
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Kysten nord for Vorupør


