
 

 

Advokatfirma 

 

 

 

Årsberetning for 2019 

 

Foreningen har haft endnu et meget stilfærdigt år, hvor der ikke har været henvendelser fra medlemmer 

om problemer i relation til Nationalparken 

 

Foreningen blev som bekendt stiftet i sin tid for at værne om princippet frivillighed, sådan at medlemmer 

havde et sted at henvende sig, hvis princippet ikke blev overholdt. 

 

Nu mere end 10 år side må vi i respekt sige, at dette princip indtil nu har været overholdt. Men jeg vil 

endnu engang minde om, at Foreningen står til rådighed, hvis princippet ikke følges. 

 

Da Foreningen er stiftet med det ene formål har vi hidtil været meget tilbageholdne med at udtale os om 

andre spørgsmål i relation til Nationalparken, da medlemmerne ikke nødvendigvis har de samme interes-

ser i det altid spændende spørgsmål om benyttelsen skal veje tungere end beskyttelsen eller omvendt. 

 

Jeg synes vi fint, vi kan diskutere i aften, om der nogle af de mere generelle spørgsmål, hvor Foreningen 

kunne spille  en rolle: 

 

Det kunne f. eks. være i spørgsmålet om de vandstandshævninger, der sker. Dette er så blevet forstærket 

af den usædvanligt våde vinter. 

 

Vi ved, at dette er et problem over hele landet og efter min mening (og de erfaringer jeg har i mit daglige 

arbejde som advokat) er det nødvendigt at se grundigt på disse regler. Den tidligere regering nedsatte et 

udvalg (Høgh-udvalget) som fik til opgave at komme med forslag til revision af reglerne på området, Udval-

get kom med et forslag som hverken den tidligere eller den nuværende regering tilsyneladende har gjort 

noget forsøg på realisere. Jeg ved godt, at disse spørgsmål er svære teknisk og juridisk (der er mere end 

100 love på miljøområdet) men der er behov for en løsning. Jeg synes godt Foreningen kunne spille en 

rolle, hvis der er medlemmer, der ønsker vores hjælp til at rejse vandløbssager. 
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2. 

Et andet spørgsmål  vi har drøftet mange gange, er betydningen af de mange dyr, der er vandret ind i om-

rådet (krondyr, dådyr, ulve, mårhunde og senest bæver). Synspunkterne på dette er mildt sagt delte, men 

lad os drøfte, om Foreningen kan / skal gøre noget 

 

For et par år siden drøftede vi spørgsmålet om eventuel udvidelse af Nationalparken mod øst efter at For-

eningen fik en henvendelse fra borgerforeningen i Lild. Det er en kompliceret sag at udvide Nationalparken 

og jeg kan forstå, at holdningen i bestyrelsen og hos Byrådet ikke er afklaret. Jeg synes derfor vi skal af-

vente, om udvidelsen bliver til noget, men selvfølgelig holde kontakten til borgerne i Lild, hvis de ønsker 

det. 

 

Foreningens årlige sommerudflugt gik i år meget naturligt til Lodbjerg Fyr. Der var kun få deltagere (vi var 

heller ikke heldige med vejret) og jeg hører gerne om der er interesse for at fortsætte traditionen med 

sommerudflugter eller vi evt. skal finde på noget andet 

 

Mens Foreningen har haft et roligt år, har året for Nationalparken til gengæld været fyldt med begivenhe-

der. Mest markant var indvielsen i maj af det renoverede Lodbjerg Fyr, hvilket har ført til et stærkt sti-

gende besøgstal. Der er al grund til at tro, at dette vil fortsætte i de kommende år 

 

Der har netop været byggestart på centret i Vorupør, hvor jeg forstår, at indvielsen er planlagt til foråret 

2021. Denne forening har tidligere stillet et symbolsk tilskud i udsigt til centret, og dette vil naturligvis blive 

opfyldt. 

 

Til sidst et lille hjertesuk, som her været nævnt hvert år: mailadresser. Vi har tidligere sagt, at vi kommuni-

kerer på mail, men det fungerer kun, hvis alle har givet os adresser, vi kan skrive på. I må gerne komme til 

mig bagefter og checke om der er fejl i adresserne (vi får mange retur, når vi sender ud) 

 

 

Hermed overlades beretningen til generalforsamlingen 

 

 

 

Niels Vase 
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