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REFERAT AF 26. MØDE I BRØNDERSLEV KOMMUNES GRØNNE RÅD.

Mødetid: Tirsdag den 16. april kl. 15.00 - 18.00.
Mødested: Kantinen på Dronninglund Rådhus.
Deltagere: (Afbud er markeret med*. Andet fravær er markeret med §):
Fra Brønderslev Kommune:
Formand: Mikael Klitgaard. (Formand for Miljø- og Teknikudvalget).
§ Næstformand: Ole Andersen. (Næstformand for Miljø- og Teknikudvalget).
Sekretær: Ole Riemer. (Naturgruppen).
* Teknisk direktør Thomas Jepsen.
Afdelingsleder Asger Nielsen. (Miljø, Vand & Natur).
Ad hoc vedr. friluftsliv: Anne Henrichsen. (Skoven Er Din).
Ad hoc vedr. planlægning: Bodil Bjørn, Udvikling og Planlægning.
Ad hoc vedr. Engfugleprojektet: Keld Koustrup Sørensen.
Øvrige faste deltagere:
Fra:
Deltager:
Brønderslev Erhverv og Turisme
Carsten Overgaard Sørensen
Nordjysk Familielandbrug
Svend Erik Jacobsen
Dansk Ornitologisk Forening
Vagn Gjerløv
* Haveselskabet, Brønderslev Kreds
Ib Lies Nielsen
DN Brønderslev
Mogens Ingemannsen
DN Brønderslev
Lars Schönberg-Hemme
* Friluftsrådet
Gerda Marie Jensen
Landsbyrådet
Jonna Holdorf
LandboNord
Mogens Højholt Hansen
* Lystfiskeri
Jens Selmer Andersen
§ Naturvejlederne
Hans Peter Johansen
* Jagtforeningerne
Palle Martinsen
§ Spejdersamvirket
John Mathiasen
* NST Vendsyssel
Jesper Blom-Hansen
Vendsyssel Energi- og Miljøkontor
Peter Larsen
Øvrige modtagere af dagsorden og referat:
Teknik- og Miljøudvalget
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Dagsorden:
1. Konstatering af fremmøde. (Mikael Klitgaard).
2. Godkendelse af dagsorden. (Mikael Klitgaard).
3. Godkendelse af referat af 25. møde. (Mikael Klitgaard).
4. Næste møde (nr. 27). Forslag: Tirsdag den 27. august 2013 kl. 15.00 – 18.00. Mødested
meddeles senere. (Mikael Klitgaard).
5. Orientering om kommuneplanlægningen. (Bodil Bjørn).
6. Orientering om ”Engfugleprojekt langs Kattegat i det sydøstlige Vendsyssel”. (Keld
Koustrup Sørensen).
7. Orientering om ”Hundemarken” i Brønderslev Syd. Lokalplan og kommuneplantillæg blev
vedtaget af Byrådet den 19.12.2012. (Ole Riemer).
8. Orientering om Natur- og Miljøprisen: Indstillingsskema. Uddelingstidspunkt. (Asger
Nielsen).
9. Deltagelse i FiskeriLAG Midt-Nords fællesseminar den 15. maj 2013 om naturgenopretning
af Villestrup Å. Der er 6 pladser til rådighed. (Mikael Klitgaard).
10. Byrådets beslutning 27.2.2013 om fredningssagen for Søheden Skov. (Mikael Klitgaard).
11. Nyt til brugerrådet vedr. kommunens skove. (Ole Riemer).
12. Sagsbehandling vedr. farlige træer i fredningen ”Dronninglund Allé”. (Ole
Riemer/AsgerNielsen).
13. Frivilligrådets høring om frivilligcharter. Høringsfrist 12. april 2013. (Mikael Klitgaard).
14. Ny organisations- og ledelsesstruktur i fagenheden for Teknik og Miljø. (Asger Nielsen)
15. Eventuelt. (Mikael Klitgaard).
Bilag:
• Til pkt. 7: Lokalplan nr. 01-E-11-01 ”Mellemdeponeringsanlæg og hundeskov ved Øster
Kærvej i Brønderslev” og kommuneplantillæg 22 kan findes på kommunens hjemmeside
under søgeordet ”lokalplaner”.
• Til pkt. 8: Udkast til indstillingsskema udsendes med dagsordenen.
• Til pkt. 9: Invitation udsendes med dagsordenen.
• Til pkt. 10: Dagsorden, referat og bilag kan findes på kommunens hjemmeside under
Byrådet 27.2.2013.
• Til pkt. 11: Notat udsendes med dagsordenen.
• Til pkt. 13: Høringsbrev er tidligere udsendt.
Referat:
Ad 1. Konstatering af fremmøde.
Blev afviklet.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden.
Blev godkendt.
Ad 3. Godkendelse af referat af 25. møde.
Blev godkendt.
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Ad 4. Næste møde.
Næste møde afholdes tirsdag den 27. august 2013 kl. 15 – 18. Mødested meddeles senere.
Ad 5. Orientering om kommuneplan 2013 - 25.
Bodil Bjørn orienterede. De anvendte slides vedhæftes ved udsendelse af referatet.
Mikael Klitgaard: Klimatilpasningsplanen og varmeforsyningsplanen er vigtige for Det Grønne
Råd. Hvad vil Rådet fokusere på de næste 4 år? Udmelding bør ske i god tid. Det er svært at rette et
færdigt oplæg til kommuneplanen.
BB: Planstrategien kan bruges offensivt.
MK: Lad os sætte planstrategien på dagsordenen til næste møde i Det Grønne Råd. Vi har ret til
selv at udvikle vores kommune.
Ad 6. Orientering om ”Engfugleprojekt langs Kattegat i det sydlige Vendsyssel”.
Keld Koustrup Sørensen orienterede om projektet som er specielt rettet mod engryle. Følgende
midler tænkes anvendt:
• Rådgivning fra LandboNord.
• Genetablering af drift med høslet/græsning.
• Samhegning af lange, smalle matrikler.
• Øget vandmætning.
• Samarbejde med Jægerforbundet om bekæmpelse af kragefugle, mink og mårhunde.
• Samarbejde med DOF om effektovervågning ved fugletælling.
• Hjælp fra naturinteresserede til bekæmpelse af invasiv vadegræs.
Mogens Højholt Hansen frygtede for bortfald af landbrugsstøtte, og spurgte om projektet er clearet
med FødevareErhverv.
KKS: Kommunen har ingen indflydelse på det. Vi kan kun formidle oplysning til lodsejere om
projektet.
Lars Schönberg-Hemme var skeptisk: Projektet har ingen interesse for mælkebønder.
Kødkvægholdere vil kræve gratis hegn.
Arrangér gerne bekæmpelse af invasive arter, men ikke bekæmpelse af krager. Nogle jægere ser en
sport i at skyde krager.
KKS: Krager er ikke truet, så lovlig regulering inden yngleperioden må være rimelig, da fremme af
engfuglebestanden er en national opgave, pålagt af EU.
LSH: Det meste af området er reservat. Skyderi skræmmer svømmefuglene, og desværre må man
allerede skyde landdyr.
Vagn Gjerløv: Spændende projekt. Der er lavet noget ved Egense og Løgstør. Kan der læres noget?.
DOF bistår gerne ved fugletælling.
KKS: Der er lånt viden fra Aalborg. Effekten er ikke sikkert kendt.
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Mogens Ingemannsen: Hvad siger lodsejerne?
KKS: Stemningen er positiv, men der er ikke rigtigt gang i at lave aftaler. Økonomien er ret følsom.
Ad 7. Orientering om ”Hundemarken” i Brønderslev Syd.
Ole Riemer orienterede.
Der er vedtaget en lokalplan 01-E-11.01 og et kommuneplantillæg nr. 22, som tillader anlæg af en
hundeskov ved Øster Kærvej i Brønderslev Syd. Vi kalder det jo faktisk en hundemark, for der er
ingen skov på arealet, men det er omkranset af gode læbælter og fin natur.
Anlægget skal finansieres privat, bortset fra hundeposestativ, affaldsstativ, tømning og information,
som klares af kommunen.
Anlægsarbejdet vedr. hegn og parkering planlægges udført som beskæftigelsesarbejde i jobcentrets
regi efter mine anvisninger.
Jeg har besigtiget arealet sammen med formanden og kassereren for DCH Brønderslev, som er
initiativtagere. Jeg skal nu udarbejde budget, hvorefter initiativtagerne skal skaffe finansiering.
Der går nok et års tid, inden projektet er klar til ibrugtagning.
Ad 8. Orientering om Natur- og Miljøprisen: Indstillingsskema. Uddelingstidspunkt.
Asger Nielsen fortalte om ændret procedure, som medfører, at næste uddeling vil blive ca. 1. juni
2014.
Det udsendte indstillingsskema blev drøftet.
Mogens Ingemannsen: Skemaet egner sig ikke til at bedømme rene naturprojekter.
AN: Korrekt, men det er virksomhederne, der er sværest at bedømme.
Peter Larsen: Præmieringsudvalget skal i alle tilfælde vide mere end hidtil inden beslutning om
præmiering. Naturprojekter kan også give anledning til spørgsmål om proces og baggrund.
Der var stemning for at tilpasse indstillingsskemaet efter bemærkningerne.
Ad 9. Deltagelse i FiskeriLAG Midt-Nords fællesseminar den 15. maj 2013.05.16
Mogens Ingemannsen tilmeldte sig.
Ad 10.Byrådets beslutning 27.2.2013 om fredningssagen for Søheden Skov.
Mikael Klitgaard refererede Byrådets beslutning om at anbefale fredningen forudsat at den ikke vil
hindre fremtidig vandindvinding.
MK fortalte, at han selv havde stemt imod, fordi han finder at skovdriften er god, og at Byrådet i
forvejen beskytter skoven mod grusgravning.
Ad 11. Nyt til Brugerrådet vedr. kommunens skove.
Ole Riemers notat var udsendt med dagsordenen.
Mogens Højholt Hansen mente, at der er for stort fokus på stier og andre rekreativ foranstaltninger i
forhold til et meget begrænset besøg i skovene.
OR opfordrede til at gå tur i skovene når der ligger lidt sne. Det vil afsløre mange sæt fodspor fra
skovgæster.
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Lars Schönberg-Hemme refererede skovstatistikken, som viser, at danskere besøger skove
gennemsnitligt 5 gange årligt. I øvrigt er der jo mange, som netop sætter pris på skovområder med
lave besøgstal, fordi man der kan opleve skovens dybe, stille ro.
Mikael Klitgaard: Det er fint, at vi har de kommunale skove. Der måtte gerne være flere.
Ad 12. Sagsbehandling vedr. farlige træer i fredningen ”Dronninglund Allé”.
Ole Riemer fortalte om den komplicerede sagsbehandling, som involverer Naturstyrelsen i
København, fredningsdommeren (som er dommer i Holstebro), kommunen og lodsejeren.
Der var stemning for at optage forhandling med dommeren om at forenkle sagsgangen ved at
overlade større kompetence til kommunens sagkyndige (Ole Riemer).
Ad 13. Frivilligrådets høring om frivilligcharter.
Der var ingen bemærkninger.
Ad 14. Ny organisations- og ledelsesstruktur i fagenheden for Teknik og Miljø.
Asger Nielsen orienterede.
Efter Rådets ønske udsendes organisationsdiagrammet sammen med dette referat.
Mogens Højholt Hansen spurgte, om landbrugstilsynene er effektive.
Asger Nielsen oplyste, at det forsøges at skaffe ekstra resurser til landbrugsområdet.
Mogens Ingemannsen spurgte, hvordan kommunen vil håndtere de manglende tilsyn med
virksomheder og landbrug.
AN: Der vil blive taget stilling, når det er afklaret, om vi får en ekstra bevilling fra Staten.
Ad 15. Eventuelt.
Peter Larsen: Miljøministeren har afsat en pulje på 16 mill. til Grønne Ildsjæle. Puljen skal støtte
borgernære initiativer, som støtter den grønne omstilling. Energi- og Miljøkontoret vil gerne
samarbejde, hvis nogen har en god idé.
Nye bilag som vedhæftes ved udsendelse af referatet:
Ad 5: Bodil Bjørns slides om kommuneplanlægningen.
Ad 14: Organisationsdiagram for Fagenheden for Teknik og Miljø.
Med venlig hilsen
Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør

