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REFERAT AF 25. MØDE I BRØNDERSLEV KOMMUNES GRØNNE RÅD.

Mødetid: Tirsdag den 22. januar kl. 15.00 - 18.00.
Mødested: Asaa Renseanlæg, Sæbyvej 82, 9340 Asaa
Mødet afholdtes derefter: Møllehuset, Møllehusvej 7, 9340 Asaa.
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: Martin Heide Pedersen (Udvikling og Planlægning).
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
Per Pedersen
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
Fra Brønderslev Forsyning:
Spildevand A/S
Jan Aarup
Øvrige modtagere af dagsorden og referat:
Teknik- og Miljøudvalget

F\04.00\ODR Grønt Råd Ref. 25. 8.2.2013.

Side 1/7

Notat
Vedrørende:

Referat af 25. møde i Det Grønne Råd.

Dato

Side:

8.2.2013

2

Journalnr.:

04.00.00.P35

Dagsorden:
1. På Asaa Renseanlæg: Velkomst (Mikael Klitgaard).
2. Anvendelse af bassinerne på Asaa Renseanlæg (Jan Aarup).
3. Overløb fra bygværker i Asaa. (Jan Aarup).
4.
5.
6.
7.

I Møllehuset: Konstatering af fremmøde. (Mikael Klitgaard).
Godkendelse af dagsorden. (Mikael Klitgaard).
Godkendelse af referat af 23. møde. (Møde 24 blev aflyst.)
Næste møde (nr. 26). Forslag: Tirsdag den 16. april 2013 kl. 15.00 – 18.00. Mødested
meddeles senere. (Mikael Klitgaard).
8. Orientering om Tour de Landdistrikt (Martin Heide Pedersen).
9. Orientering om kommuneplanlægningen. (Martin Heide Pedersen).
10. Mulige forklaringer på lystfiskernes observationer i Klausholm Å ved Hjallerup Anlæg. (Jan
Aarup).
11. Anvendelse af Hedelundsøerne i Brønderslev til vandreservoir. (Jan Aarup).
12. Orientering om overflytning af Skoven Er Din og Naturvejledningen til museerne. (Asger
Nielsen).
13. Frem- og tilbageblik på Natur- og Miljøprisen. (Asger Nielsen).
14. Nyt fra FiskeriLAG Midt-Nord om fællesseminar. (Lars Schönberg-Hemme).
15. Miljø- og Teknikudvalgets beslutning 6.11.2013 om fordeling af midler i Grøn Ordning.
(Mikael Klitgaard).
16. Miljø- og Teknikudvalgets beslutning 15.1.2013 om fredningssagen for Søheden Skov.
(Mikael Klitgaard).
17. Nyt til brugerrådet vedr. kommunens skove. (Ole Riemer).
18. Eventuelt. (Mikael Klitgaard).

Bilag:
• Til pkt. 15: Dagsorden, referat og bilag kan findes på kommunens hjemmeside under Miljøog Teknikudvalget 6.11.2012.
• Til pkt. 16: Dagsorden, referat og bilag kan findes på kommunens hjemmeside under Miljøog Teknikudvalget 15.1.2013.
• Til pkt. 17: Oplysningerne findes på kommunens hjemmeside under ”Alle nyheder”.
Referat:
Ad 1. Velkomst.
Blev afviklet.
Ad 2. Anvendelse af bassinerne på Asaa Renseanlæg
Jan Aarup orienterede om spildevandets forløb gennem renseanlægget, herunder bassinerne. Det
fremgik, at overløb af urenset vand forekom mindre end en håndfuld gange om året, og næppe
kunne være årsag til problemer for badevandet og det blå flag. Benævnelsen ”urenset vand” er dog
en tilnærmelse, da overløbsvandet principielt ikke er mere forurenet end alm. overfladevand. Når
overløb sker, vil spildevandet med 1% tørstof være opblandet med meget store mængder regnvand
inden udledning. Det fremgik tillige, at alle bassiner på renseanlægget er i brug, herunder til
mineralisering af slam.
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Jens Selmer Andersen: Bliver slammet bragt ud på marker, og er det i så fald et problem?
JAA: Det ville ikke være et problem, men den tidligere Brønderslev Kommunes praksis med at
afbrænde slammet er fortsat. Denne praksis betyder dog ikke, at der ikke udspredes
spildevandsslam på markerne i kommunen, da kommunen som udgangspunkt ikke kan nægte en
landmand at modtage spildevandsslam fra et andet forsyningsselskab.
Mogens Ingemannsen: Slam kan også behandles på biogasanlæg.
Per Pedersen: Biogasanlægget Krogenskær kan håndtere det.
Mikael Klitgaard: Det kan også anvendes på landbrugsjord.
JAA opridsede situationen mht. separering af spildevand i de forskellige dele af kommunen,
herunder at der efter planen vil gå 75 år før alt spildevand i Brønderslev byer er separeret fra
overfladevandet.
Der var enighed om, at det er alt for lang tid, og Mikael Klitgaard ville tage sagen op politisk. Det
er en sag for myndigheden, dvs. kommunen, ikke forsyningen.
JAA: Nedsivning i byerne: Det er ikke noget stort problem, men der er ikke den store effekt i
forhold til ledningssystemet, da vi alligevel skal håndtere vejvandet. Dette betyder, at forsyningen
eksempelvis ingen interesser har i at tilbagebetale tilslutningsbidrag for regnvand, da man jo
alligevel har de samme omkostninger. Hvis man fremadrettet skal finde fornuftige løsninger med
nedsivning af overfladevand i større samlede områder skal problemstillingen løses i samspil med
vejafvandingen.
Vagn Gjerløv: Er alle tilsluttet rensning af spildevand?
JAA: Ikke i det åbne land. Der er foretaget en kortlægning.
JAA: Det forventes, at de stigende krav til spildevandsrensningen i fremtiden vil føre til, at næsten
alt spildevand fra den gamle Dronninglund Kommune i fremtiden vil blive pumpet til Asaa. Herfra
vil det enten blive pumpet urenset videre til Aalborg eller Frederikshavn, eller måske vil der blive
bygget et større renseanlæg i Asaa. Et sådant anlæg vil dog næppe kunne tillades på den nuværende
placering. I et sådant tilfælde vil der blive bygget et nyt renseanlæg, evt. lidt inde i landet, og det
forventes under alle omstændigheder, at det rensede spildevand skal udledes via en havledning på
flere kilometer i modsætning til i dag, hvor udledninger sker i en afløbsgrøft til havet.
Lars Schönberg-Hemme udtrykte betænkelighed ved løsningen med en havledning.
JAA mente, at de store vandmængder for enden af røret ville gøre løsningen acceptabel.
Mikael Klitgaard bemærkede, at spildevandet skal renses på land inden udledning.
JAA: Muligvis kan colibakterierne i fremtiden dræbes med ultraviolet lys.
MK: Vil colibakterier blive dræbt i et biogasanlæg?
Per Pedersen og JAA: Ja, på grund af den høje temperatur.
Ad 3. Overløb fra bygværker i Asaa.
Jan Aarup fortalte, at størstedelen af den gamle Dronninglund Kommune er separatkloakeret, men
en del af Asaa By er stadig fælleskloakeret. Dette betyder, at der ved regn over en vis intensitet sker
overløb ved et bygværk nær Tonnishave, hvorfra overløbsvandet løber til havet i åens gamle forløb
langs Havnegade.
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Niveauet for hvornår der sker overløb er hævet i forhold til det tidligere amts krav, dvs. at det sker
sjældnere, men er dog stadig fastsat efter risikoen for kælderoversvømmelser i oplandet. Overløb
fra bygværket ved Tonnishave bliver registreret med en måler i modsætning til de fleste andre
bygværker. Generelt kan man dog sige om udledningen af opspædt spildevand under regn, at
problemet vil være løst efter at byen er fuldt separatkloakeret, hvilket forventes at ske i årene 2014,
2015 og 2016.
Ad 4. Konstatering af fremmøde.
Blev afviklet.
Ad 5. Godkendelse af dagsorden.
Blev godkendt.
Ad 6. Godkendelse af referat af 23. møde. (24. møde blev aflyst).
Blev godkendt.
Ad 7. Næste møde: Afholdes tirsdag den 16. april 2013 kl. 15.00 – 18.00
Lars Schönberg-Hemme og Mogens Ingemannsen beklagede, at de var nødt til at melde afbud.
Mødested meddeles senere.
Ad 8. Orientering om Tour de Landdistrikt.
Martin Heide Pedersen orienterede om Tour de Landdistrikt, som omfatter 23 oplevelsesruter med
udgangspunkt i 9 byer/landsbyer i kommunen, i alt 137 km ruter. Orienteringen omfattede også den
spændende og udfordrende proces, som det havde været at samarbejde med borger- og
beboerforeninger om ruternes planlægning og etablering. Der er lavet en hovedfolder, som
præsenterer projektet og alle ruter/startsteder. Derudover en folder for hver by/landsby. Stierne er
afmærket som hjertestier og med projektets logo.
Samarbejdet har også omfattet Dronninglund Produktionsskole, som har lavet de 400 egetræspæle,
der afmærker ruterne. Ca. 231 lodsejere lægger jord til stierne.
Det Grønne Råd udtrykte stor tilfredshed med projektet.
Ad 9. Orientering om kommuneplanlægningen.
Martin Heide Pedersen fortalte om den igangværende revision af kommuneplanen. Planens digitale
form muliggør en delrevision, som bl.a. omfatter de obligatoriske punkter: Lokalisering af
biogasanlæg og store landbrug.
Den digitale form gør kommuneplanen let at finde rundt i, og er papirbesparende.
Som en del af kommuneplanlægningen skal der udarbejdes en Natur- og Landskabspolitik i de
kommende år.
Kommuneplanrevisionen skal være færdig i år.
Mikael Klitgaard opfordrede Det Grønne Råds medlemsorganisationer til at komme med input til
kommuneplanen.
Carsten Overgaard Sørensen: Hvilken indflydelse får de arkæologiske fund i Brønderslev Nord på
udstykningsplanerne?
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MK: Udgravning vil fordyre hver grund med 150.000 kr.. Det er derfor ikke sikkert, at de vil blive
udstykket.
Per Pedersen: Det er også vigtigt at få omfartsvejen gennemført.
COS: Staten vil ikke fravige kravet om, at bygherren skal betale for arkæologisk udgravning.
MK: Vi sender naturligvis et brev, men vi forventer ikke at blive imødekommet. Det var jo
forgæves i forbindelse med udstykningen ved Skelbakvej i Hjallerup.
Thomas Jepsen var af samme mening.
PP og MK var enige om, at der kan findes bolig- og erhvervsgrunde i andre byer.
Ad 10. Mulige forklaringer på lystfiskernes observationer i Klausholm Å ved Hjallerup
Anlæg.
Jan Aarup orienterede om forsøgene på at finde en forklaring på, at der tidligere – tilmed i tørvejr –
flere gange er observeret pludselig forekomst af spildevandslignende vand i det ellers fine vandløb.
Undersøgelserne er foregået i fint samarbejde med lystfiskerne v/Jens Selmer Andersen. De har
rettet sig mod afløb fra Renseanlægget, industriområdet, Ågadekvarteret og toilettet i Anlæget. Der
er ikke fundet forhold, som kan forklare begivenhederne.
Jens Selmer Andersen udtrykte ligeledes tilfredshed med samarbejdet.
JAA og JSA glædede sig over, at forureningen er ophørt, og udtrykte håb om, at det er for stedse.
Ad 11. Anvendelse af Hedelundsøerne i Brønderslev til vandreservoir.
JAA mindede om den omfattende fælleskloakering i Brønderslev, jfr. pkt. 2, som kræver løsninger
for at imødegå fremtidens voldsommere regnskyl.
Brønderslev Forsyning ser gerne en række reservoirsøer med rekreativ værdi gennem dalstrøget i
Brønderslev Vest. Det er tanken at sikre en vis vandstand, således at søerne aldrig tørrer ud.
Disse søer ville kunne modtage afløb fra Hedelundsøerne, hvis den sløjfede forbindelse under
banelinjen genetableres. Brønderslev Forsyning vil være positiv over for at deltage i finansieringen.
Hedelundsøerne afvandes i dag til kloakken.
JAA: Det foreliggende forslag vedr. Hedelundsøerne giver evt. mulighed for at anvende den lille sø
ved idrætshøjskolen som sikring mod oversvømmelseskatastrofer. Det er foreløbig kun til
overvejelse.
Asger Nielsen: Søerne skal beskyttes mod forurening.
Mogens Ingemannsen: De skal bl.a. beskyttes mod vejsalt.
JAA: Der er også i dag vejsalt overalt i afvandingssystemerne, men i fremtiden kan der måske laves
en saltudskiller. Under alle omstændigheder vil Hedelundsøerne ikke blive inddraget, hvis man ikke
kan finde en acceptabel løsning på forureningsproblematikken. Forsyningen er i samarbejde med
bl.a. betonvarefabrikken IBF om at finde en løsning
Peter Larsen: Idéen om søer er fin, også for bybilledet.
Jesper Blom-Hansen: Der kan måske også etableres skov, f.eks. ved Kornumgårds Grøft.
Ad 12. Orientering om overflytning af Skoven Er Din og naturvejledningen til museerne.
Asger Nielsen orienterede om Skoven Er Din, som over tid har udviklet sig til at omfatte dels
naturformidling, som kan fortsætte i museumsregi, og dels pleje af natur og rekreative faciliteter,
hvilket ikke kan fortsætte i museumsregi.
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Lars Schönberg-Hemme: Jeg er ikke blevet meget klogere. Overførsel af bevillingen synes at være
ren kassetænkning, og bevillingen er ikke stor nok til at løfte den kommunale bevilling op til de 2
mill. kr., som udløser statstilskud.
Per Pedersen var bekymret for mangfoldigheden.
LSH: Der bør ikke skæres i naturvejledningen.
Mikael Klitgaard: Der er tale om kassetænkning. Ånden er, at de samme ting skal gøres, men i
museets regi. Vil tage bekymringen med tilbage til Kulturudvalget.
Per Pedersen: Hvad er Kulturarvstyrelsens vurdering?
Mikael Klitgaard: Vi håber, at museet vil gøre som Kulturudvalget siger.
Mogens Ingemannsen: Jeg frygter, at museet vil noget andet.
Mikael Klitgaard: Det var nødvendigt at gøre noget for at undgå sammenlægning med Aalborg
Historiske Museum.
MI: Museet bør søge puljer til Skoven Er Din. Byrådet bør påvirke museet hertil.
13.Frem- og tilbageblik på Natur- og Miljøprisen.
Asger Nielsen: Prisen blev i 2012 tildelt Basis Tryk A/S i Dronninglund. Præmieringsudvalget
holdt efterfølgende et evalueringsmøde, hvor det blev besluttet at bede Miljø- og Teknikudvalget
om at revidere regulativet for prisen, herunder tidsplanen. Denne revision vil formentlig medføre, at
næste prisuddeling bliver ca. 1. juni 2014, og at Dansk Arbejdsgiverforenings vakante plads
tilbydes Dansk Industri v/ Brønderslev Erhverv og Turisme.
Det foreslås også, at der kan uddeles Naturpris, Miljøpris og/eller Natur- og Miljøpris, alt efter
hovedvægten i motiveringen for prisen. Der vil kunne uddeles 0, 1 eller flere priser årligt, alt efter
kvaliteten af indstillingerne.
Der vil blive udarbejdet et indstilingsskema til brug for større ensartethed i vurderingen af
indstillingerne.
Det blev desuden besluttet at nedsætte et forretningsudvalg bestående af borgmesteren, Asger
Nielsen og Ole Riemer.
Det blev aftalt at borgmesteren skulle foreslå Brønderslev Erhverv og Turisme at uddele en
Erhvervs-/innovationspris.
Det Grønne Råd tog orienteringen til efterretning.
14. Nyt fra FiskeriLAG Midt-Nord om fællesseminar.
Lars Schönberg-Hemme fortalte, at seminaret vil blive afholdt i april/maj. Det vil blive arrangeret af
FiskeriLAG’s følgegruppe. Programmet udarbejdes af en 2-mands gruppe med deltagelse af
Brønderslev Kommunes vandløbsmedarbejder David Nyegaard Mikkelsen.
Det Grønne Råd tog orienteringen til efterretning.
15. Miljø- og Teknikudvalgets beslutning 15.1.2013 om fordeling af midler i Grøn Ordning.
Mikael Klitgaard henviste indledningsvis til bilaget til dagsordenen vedr. 1. uddeling fra Den
Grønne Ordning. Formålet er at støtte projekter til gavn for klima, miljø og natur.
På grund af nogle ansøgeres kritik af 1. uddeling afholdes der møde om ordningen på Dronninglund
Rådhus den 14.2.2013.
Der er 300.000 kr. til rådighed til 2. uddeling, og der er flere møller undervejs.
Peter Larsen gentog sin bemærkning fra Det Grønne Råds 23. møde: Projekterne bør give reelle
forbedringer til gavn for energi/miljø.
16. Miljø- og Teknikudvalgets beslutning 15.1.2013 om fredningssagen for Søheden Skov.
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Mikael Klitgaard fortalte. at sagen var blevet sendt videre til Økonomiudvalget med 3 stemmer for
og MK’s imod. Hans Chr. Holst havde været fraværende. MK begrundede sin holdning med, at
kommunen gør det godt og selv bør bestemme.
Gerda Marie Jensen fortalte, at Friluftsrådet har behandlet sagen og synes, at det endelige
fredningsforslag er godt.
Referentens bemærkning: Økonomiudvalget udsatte sagen på sit møde den 23.1.2013, da udvalget
ønskede yderligere oplysninger om fredningsforslagets bindinger. Økonomiudvalget behandler
sagen igen den 13.2.2013. Administrationen har derfor bedt Fredningsnævnet om frist til 1.3.2013
mht. officiel udtalelse fra Brønderslev Kommune. Fristen har hidtil været 1.2.2013.
17. Nyt til brugerrådet vedr. kommunens skove.
Ole Riemer orienterede om igangværende skovarbejde.
Vagn Gjerløv spurgte, om kommunen ikke burde udlægge noget urørt skov.
OR: Iflg. de 2 certificeringer af skovene skal kommunen over en årrække nå op på 5% urørt skov.
Der er på nuværende tidspunkt godt og vel 3%. Det forventes, at kravene vil stige, når
certificeringsordningerne bliver revideret næste gang.
VG: Hvorfor bliver det hele ikke bare udlagt som urørt?
OR: En del af skovene er ung granskov. Hvis det lades urørt går der flere årtier, før der kommer
mere og bedre natur disse steder. Desuden er der behov for indtægter til at betale for de rekreative
tiltag for publikum.
18. Eventuelt.
Jens Selmer Andersen gentog sin tidligere anmodning om at få ryddet buskads, som hæmmer
udsigterne over Nørreådalen ved Hjørringvej og Tolstrupvej.
Thomas Jepsen viderebringer ønsket til Finn Bjerning.
Vagn Gjerløv gentog et tidligere fremsat ønske om vedligeholdelse af en sti ved Nørreåen.
Thomas Jepsen viderebringer ønsket til Finn Bjerning.
Gerda Marie Jensen spurgte, hvordan det går med at gennemføre Friluftsrådets projekt for
publikumsfaciliteter i Grindsted Plantage.
Ole Riemer svarede, at sagen vil blive taget op, når det igangværende projekt i Søheden Skov er
gennemført.
Med venlig hilsen
Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør

