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REFERAT AF 21. MØDE I BRØNDERSLEV KOMMUNES GRØNNE RÅD.

Mødetid: Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.00 – ca. 16.30.
Mødested: Parkeringspladsen ved Øster Mølle Sø ved Øster Mølle 3, 9330 Dronninglund.
Mødeform: En blanding af møde og besigtigelse. Arrangementet foregik i sin helhed udendørs.
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. vandløb og søer: David Nyegaard Mikkelsen (Miljø, Vand & Natur).
* Ad hoc vedr. naturplaner mm: Keld Koustrup Sørensen. (Naturgruppen).
* Ad hoc vedr. friluftsliv: Anne Henrichsen. (Skoven Er Din).
* Ad hoc vedr. kommuneplanlægning: Bodil Bjørn.
Øvrige faste deltagere.
Fra:
Deltager:
* Brønderslev Erhverv og Turisme
Carsten Overgaard Sørensen
Dansk Familielandbrug
Svend Erik Jacobsen
Dansk Ornitologisk Forening
Vagn Gjerløv
§ Haveselskabet, Brønderslev Kreds
Gunnar Vestergaard
* 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
Morten Bruun Jacobsen
SNS Vendsyssel
Jesper Blom-Hansen
* Vendsyssel Energi- og Miljøkontor Peter Larsen
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Øvrige modtagere af dagsorden og referat:
Brønderslev Kommunes Miljø- og Teknikudvalg.
Dagsorden:
1. Velkomst og konstatering af fremmøde.
2. Godkendelse af dagsorden. Se David Nyegaard Mikkelsens bilag af 6.3.2012 med
dagsordenpunkter.
3. Vandplaner. Se David Nyegaard Mikkelsens notat af 6.3.2012
4. Afslutning.
Bilag, udsendt sammen med denne dagsorden:
Ad pkt. 2: David Nyegaard Mikkelsens dagsordenpunkter af 6.3.2012.
Ad pkt. 3: David Nyegaard Mikkelsens notat af 6.3.2012.
Nyt bilag, udsendt sammen med dette referat:
Ad pkt. 3: David Nyegaard Mikkelsens rettelse til side 2 i notatet af 6.3.2012.
Bilag vedr. arboretet ved Øster Mølle Sø:
Ved Øster Mølle Sø anlagde Dronninglund Kommune i 1976 – 82 i samarbejde med Dronninglund
Borgerforening og Fonden for Træer og Miljø et arboret med asiatiske og amerikanske træer og
buske. Der er desuden plantet bøgetræer og Kongeege til ære for personer, som har gjort en
fremragende indsats for træer.
Til brug for dem, der måtte være interesserede i disse planter findes følgende bilag:
• Beplantningsoversigt over Øster Mølle 3.1.2007. (Udsendt med dagsordenen).
• Illustreret planteregistrering over Øster Mølle forår 2009 (Ligger på hjemmesiden).
Referat:
Ad 1. Velkomst og konstatering af fremmøde.
Blev afviklet.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden.
Blev godkendt.
Ad 3. Vandplaner
De generelle forhold vedr. vandplaner blev gennemgået og debatteret, bl.a. med udgangspunkter i
forholdene ved Øster Mølle og David Mikkelsens notat, hvortil der blev uddelt et rettelsesblad.
Jesper Blom-Hansen: Skal søen fjernes?
David N. Mikkelsen: Nej, men der skal etableres omløb.
Mikael Klitgaard: Er der for meget fosfor i søen?
DNM: Ja. Fordi søen og de tilstrømmende vandløb er kunstige, er der ingen ådal, som kan bruges til
fosforfjernelse. Derfor er det nødvendigt med et omløb. I øvrigt virker fisketrappen ikke. Den er
meget vanskeligt passabel for fisk, og umulig at passere for smådyr. Og det er nu til dags
smådyrene, man tager udgangspunkt i, når man skal vurdere en fisketrappes effekt.
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DNM: Ud over kommunens indsats er der også et privat projekt i området. Et vandløb, som er åbent
på kirkegården, har været lukket fra kirkegården til Øster Mølle Sø. Det bliver nu åbnet, og der
bliver lavet en sti langs vandløbet.
Vagn Gjerløv: Er der en grundig prioritering af midlerne, så de anvendes, hvor de har størst mulig
effekt?
DNM: Arbejdet tilrettelægges således, at hele vandløbssystemer (regulativområder) bliver
gennemgået, startende nedefra. Staten har besluttet, hvilke problemer der skal løses. Kommunen
laver arbejdsprogrammet. Staten/EU betaler. Nogle tvivler på, at der er penge nok.
Per Pedersen, Svend Erik Jacobsen, DNM: Effekterne af tiltagene bør stå mål med omkostningerne.
Derfor er det vigtigt at følge op med målinger af vandkvaliteten og livet i vandløbene. Der skal
opnås ”god økologisk tilstand”.
JBH: Siden den tid er der sket kvælstofnedfald.
Jens Selmer Andersen: Nutidigt referenceområde kunne ikke findes i Danmark. Det er fundet i
Polen.
Asger Nielsen: Staten har lavet vandplanen, som bestemmer, hvor der skal sættes ind. Kommunen
laver en handleplan, som bestemmer, hvornår der skal sættes ind. Lodsejerne inddrages, når de
enkelte virkemidler tages i brug. Der har været diskussion om, hvorvidt grundlaget for
bedømmelsen af den nuværende tilstand har været godt nok.
PP: Bør kommunen så ikke undersøge forholdene, så grundlaget bliver tilstrækkeligt?
DNM: Vi er forbi det punkt. Det er amternes data, som anvendes.
PP: Der er dog gået et stykke tid siden de blev lavet.
DNM: Der skal laves konsekvensvurderinger af ændret vandløbsvedligeholdelse. Staten beskriver,
hvordan erstatninger skal beregnes.
Mikael Klitgaard: Hvad nu, hvis der mangler penge?
DNM: Vi redegør for det i handleplanen. Indsatsen er betinget af statslig finansiering.
AN: Vi hænger på vores evt. fejl.
DNM: Vi hænger på vores evt. ændringer.
VG og PP: Der bør prioriteres efter effekt.
JSA: Også efter ordentlige vandløb med alsidigt dyreliv.
MK og DNM: Der er regnet ud fra bedst mulig viden.
PP: Nogle beregninger er forkerte.
DNM: Fejl kan aldrig helt undgås.
AN: Vi skal gøre som EU/Staten har bestemt. Vi kan kun prioritere, og vi har kun 3 år til rådighed.
MK: Ålaugene er gode fora for dialoger om ændret vedligeholdelse.
DNM uddelte et rettelsesblad til sit notats side 2 og pointerede, at rettelserne ikke er begrundet i
ændringer i Statens grundlag, men udelukkende skyldes, at den oprindelige side 2 var udarbejdet på
grundlag af kommunens misforståelse af dele af Statens grundlag.
Jens Selmer Andersen spurgte, hvornår der kommer forslag til nye regulativer.
DNM: De nye regulativer bliver opdelt i regulativområder, som omfatter hele vandsystemer. De vil
blive udarbejdet efter vandplanerne. Ændret vedligeholdelse kræver ændret regulativ.
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Vagn Gjerløv og Per Pedersen: Vil der indgå minivådområder i de nye regulativer?
AN og DNM: Miniområder anlægges i Danmark foreløbigt kun som forsøg, eftersom de ikke er
afprøvet nok under vore forhold. De kan derfor ikke indgå i regulativer endnu.
Ad 4. Afslutning
Der var udbredt enighed om, at det havde været et godt møde, og at mødeformen fint kan bruges en
anden gang.
Næste møde blev på møde 20. aftalt til torsdag den 7. juni 2012 kl. 15.00 – 18.00 i Naturskolen.
Med venlig hilsen
Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør

