Masser af kaffe får naturgenopretning til at lykkes
Den offentlige høringsperiode for Statens Vand- og Naturplaner er i gang. Det var anledningen til, at lidt
over 50 konferencedeltagere, trods sne og kulde, mødte op på Halkær kro søndag den 28. november.
Dagen bød på spændende oplæg, og en guidet tur i det naturskønne område omkring Halkær Mølle.
Lidt over 50 repræsentanter fra de grønne råd i de 6 kommuner Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild,
Vesthimmerland, Viborg og Aalborg kommuner samt repræsentanter fra FiskeriLAG Midt-Nord var søndag
den 28. november samlet til konference på Halkær Kro ved Nibe. Dagen bød på oplæg om indholdet i vandog naturplanerne, kommunernes rolle og eksempler på forskellige naturgenopretningsprojekter.

Offentlig høring nu
Vand- og Naturplanerne blev sendt i offentlig høring i begyndelsen af oktober, og der kan indgives
høringssvar frem til den 6. april 2011. Det er et omfattende værk, som de interesserede skal pløje igennem,
og derfor var der stor interesse på konferencen for at få eksperternes hjælp til at finde de væsentlige
områder frem. Flere foreningsrepræsentanter i salen havde allerede afgivet høringssvar under den tekniske
forhøring, der foregik hen over forår og sommer 2010, men Miljøcenter Aalborg kunne fortælle, at disse
svar ikke blev taget i betragtning, fordi den første høring kun vedrørte korrektion af fakta fra kommunerne.
Det er nu høringssvarene fra borgerne vil blive vurderet, så det blev anbefalet at sende høringssvar ind på
ny. Et råd fra et foreningsmedlem var, at foreninger i samme geografiske område kan gå sammen om at
afgive høringssvar for at få alle synsvinkler og relevante emner med.

Bryd grænserne – stå sammen om naturgenopretning
Dagen bød på flere råd, hvis man ville give sig i kast med naturgenopretningsprojekter. ”Tænk stort, når I
planlægger jeres projekt”, lød rådet fra Vokslev Samrådsformand Leo Helmer, der gennem et par år har
arbejdet med naturgenopretningsprojektet ”Vokslev Kultur og Natursti” ved Huul Mølle syd for Nibe.
Af andre gode råd var, at det er vigtigt at få inddraget interessenterne i projektet så tidligt som muligt. Og
flere deltagerne tilføjede: ”Sørg for at opbygge en tidlig, positiv og konstruktiv dialog med alle, der er
berørte af projektet, og vær klar til at acceptere, at nogle dele af ideen ikke kan blive til virkelighed. Det er
særligt vigtigt, at de berørte lodsejere er positivt indstillede, og at man har kommunen med som
samarbejdspartner”. Som en af oplægsholderne sagde; ”der skal mange kopper kaffe til at få et
naturgenopretningsprojekt gennemført”.
Fra kommunernes side lød der også gode råd til konferencens deltagere. Kommunerne har interesse i at
skabe forbedrede adgangsmuligheder i naturen for kommunens borgere. Når man gerne vil gennemføre
forbedringer for fiskene i vandløbet, så kan der samtidigt skabes tilgængelighed og rekreative elementer i
tilknytning til vandløbet.

Guidet tur i Halkær Ådal
De mange timers tale fra oplægsholderne kunne nok får enhver naturmand- og kvinde til at sidde uroligt på
stolen. Midt på dagen stod fire naturguider derfor klar til at guide deltagerne rundt i det naturskønne
område ved Halkær Mølle og Halkær Sø, hvor de fortalte om forløbet med genopretningsprojektet i Halkær

Ådal og de effekter, der er kommet ud af genopretningen på forskellig vis. Efter én lille times gåtur vendte
alle tilbage til kroen med røde kinder og frisk energi.
FiskeriLAG Midt-Nord’s formand Lars Schönberg-Hemme var meget tilfreds med konferencen. ”Vores
formål med dagen blev til fulde opfyldt. Vi håber nu, at mange vil gå hjem og tænke over, hvilke høringssvar
de skal indsende, og hvad de kan gøre for at forbedre naturforholdene i deres eget område, alle er meget
velkomne til at kontakte FiskeriLAG Midt-Nord for råd og vejledning, inden man går i gang med et konkret
genopretningsprojekt”, sluttede Lars Schönberg-Hemme.

Kontaktoplysninger:
FiskeriLAG Midt-Nord
Formand Lars Schönberg-Hemme
tlf. 98 85 16 95
Koordinator
Lisbeth Machholm
tlf. 99 31 19 44

