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REFERAT AF 23. MØDE I BRØNDERSLEV KOMMUNES GRØNNE RÅD.

Mødetid: Torsdag den 16. august 2012 kl. 15.00 – 17.15.
Mødested: Jyske Ås Vandrehjem, Aalborgvej 583, Flauenskjold, 9330 Dronninglund
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. Den Grønne Ordning: Tine Astrup Jakobsen (Byggeri, Planer og Trafik).
Øvrige faste deltagere.
Fra:
* Brønderslev Erhverv og Turisme
Nordjysk Familielandbrug
* Dansk Ornitologisk Forening
* Haveselskabet, Brønderslev Kreds
DN Brønderslev
DN Brønderslev
Friluftsrådet
Landsbyrådet
§ LandboNord
Lystfiskeri
Naturvejlederne
* Jagtforeningerne
Spejdersamvirket
* SNS Vendsyssel
Vendsyssel Energi- og Miljøkontor

Deltager:
Carsten Overgaard Sørensen
Svend Erik Jacobsen
Vagn Gjerløv
Gunnar Vestergaard
Bjarne Lykkenshede for Mogens
Ingemannsen
Lars Schönberg-Hemme
Gerda Marie Jensen
Jonna Holdorf
Per Pedersen
Jens Selmer Andersen
Hans Peter Johansen
Palle Martinsen
John Mathiasen
Jesper Blom-Hansen
Peter Larsen

Øvrige modtagere af dagsorden og referat:
Teknik- og Miljøudvalget
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Dagsorden:
Formelle punkter:
1. Velkomst og konstatering af fremmøde. (Mikael Klitgaard).
2. Godkendelse af dagsorden. (Mikael Klitgaard).
3. Godkendelse af referat af 22. møde i Naturskolen. (Mikael Klitgaard).
4. Næste møde (nr. 24). Forslag: Torsdag den 15. november 2012 kl. 15.00 – 18.00. Forslag til
mødested udbedes. (Mikael Klitgaard).
Debat / orienteringspunkter
5. Forslag fra DN om fredning af ”Søheden Skov”. (Ole Riemer).
6. Fordeling af midler fra ”Den Grønne Ordning” (Vindmøllepenge).(Tine Astrup Jakobsen).
7. Orientering om procedure for badevandskontrol (Blå Flag). (Asger Nielsen).
8. Efterforskning af skifergas. (Mikael Klitgaard).
9. Drøftelse af forslag om at optage foreningen Bæredygtigt Landbrug i Det Grønne Råd.
(Mikael Klitgaard).
10. Forslag fra FiskeriLAG Midt-Nords bestyrelse og følgegruppe om fællesseminar om naturog vandløbsgenopretning.
11. Evt. nyt om ”hundemark” nær Brønderslev By. (Ole Riemer).
12. Evt. nyt om Natur- og Miljøprisen 2012. (Ole Riemer).
13. Evt. nyt til brugerrådet vedr. kommunens skove. (Ole Riemer).
14. Eventuelt. (Mikael Klitgaard).
Bilag, som kan findes på hjemmesiden:
Ad pkt. 5: Søheden Skov – DN’s anmodning om fredning 280612.
Søheden Skov Fredning: Indsigelse fra Brønderslev Kommune 270612.
Søheden Skov Fredningskort Vest 010612.
Søheden Skov Fredningskort Øst 010612.
Søheden Skov Fredningsmøde Indkaldelse 240712.
Ad pkt. 6: Grøn Ordning Dagsordentekst (1) 090712.
Grøn Ordning Oversigt (1). 200712.
Ad pkt. 7: Procedure for badevandskontrol (Blå Flag) 110712.
Ad pkt. 9: Notat om evt. optagelse af Bæredygtigt Landbrug i Det Grønne Råd. 020812.
Ad pkt. 10: Forlag fra FiskeriLAG 060712.
Bilag, som blev uddelt ved mødet, og som lægges på hjemmesiden:
Ad pkt. 5
Skovkort 2009 over kommunens skov Søheden Plantage
16.8.2012: Brønderslev Kommunes replik til DN’s brev af 28.6.2012.
Referat:
Ad 1. Velkomst og konstatering af fremmøde.
Blev afviklet.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden.
Blev godkendt.
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Ad 3. Godkendelse af referat af 22. møde i Naturskolen.
Blev godkendt.
Ad 4. Næste møde.
24. møde afholdes torsdag den 15. november 2012 kl. 15 – 18. Mødested meddeles senere.
Ad 5. Forslag fra DN om fredning af ”Søheden Skov”.
Ole Riemer opsummerede kommunens synspunkter som de er udtrykt i indsigelsen af 27.6.2012 og
replikken af 16.8.2012. Der er tale om administrationens synspunkter, da sagen endnu ikke har nået
et stade, som er egnet til politisk behandling.
Lars Schönberg-Hemme pointerede, at forslaget køres fra DN’s hovedkontor i København, men at
lokalkomiteen naturligvis har bidraget til dets indhold. Endvidere har hovedkontoret haft kontakt
med kommunen.
Gerda Maria Jensen oplyste, at Friluftsrådet først skulle drøfte forslaget samme aften.
OR og Anne Henrichsen bemærkede, at kommunens bæredygtigt certificerede skovbrug er til glæde
for mange forskellige interessegrupper, mens fredningsforslaget henvender sig til en snævrere
gruppe med særlige interesser.
LSH oplyste, at forslaget ikke er sådan tænkt, og at betegnelsen ”urørt skov” ikke skal tage så
bogstaveligt.
OR: Det er det skrevne, der vil binde de fremtidige muligheder. De manglende indtægter fra den
urørte skov vil fjerne det økonomiske grundlag for at servicere publikum.
Mikael Klitgaard: Kommunen har intet galt gjort i forbindelse med skovdriften. Hvorfor ikke
fortsætte? Fredningen vil låse byrådets dispositionsmuligheder og stærkt vanskeliggøre det
igangværende projekt sammen med Naturstyrelsen.
LSH: Formålet med fredningen er først og fremmest at forhindre råstofudnyttelse. Aspekterne
vedrørende skovdriften m.v. vurderes at være nødvendige elementer i forhold til en fredningssag af
denne karaktér.
Svend Erik Jacobsen: Kommunens skovdrift styres af lokalt demokrati. Hvorfor dog låse dette og
give dispositionsretten til København?
Asger Nielsen: Det er aftalt at holde dialog nøde mellem kommunen og DN’s lokalkomité. Måske
kan der findes en enighed. Vurderede dog, at det kunne være svært at få kød nok på fredningen.
Anne Henrichsen: Det er en god ting at forhindre råstofgravning.
MK: Fredning vil føre til, at skoven vil forblive granskov i meget lang tid. Ingen byråd vil grave
grus i de næste mange år.
Peter Larsen: Godt at lave et dialogmøde. Der skal tænkes 30 – 50 år frem. Der vil vel komme en
del selvsåede træer i den urørte skov efterhånden.
OR: De selvsåede træer i nåletræområderne vil først og fremmest være sitkagran. Det er dyrt at
indplante løvtræ, derfor er der brug for hugstindtægter.
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LSH: Området er stadig interesseområde for grusgravning. DN tror ikke, at kommunen vil sælge
skoven, men det kan jo ske, og en fredning vil så stadig yde beskyttelse mod grusgravning og sikre
den fri fladefærdsel.
AN: Kommunen investerer meget i skoven, og vil ikke sælge.
OR: Hvad vil DN mene om en fredning mod grusgravning, med samtidigt krav om certificeret
bæredygtig skovdrift og fri fladefærdsel?
LSH: Det vil jeg ikke svare på. Fredningsforslaget er hovedkontorets, så de må svare.
MK/AN/LSH/OR: Der arrangeres dialogmøde mellem DN og kommunens administration så hurtigt
som muligt, og helst med deltagelse fra DN København.
Ad 6. Fordeling af midler fra ”Den Grønne Ordning” (Vindmøllepenge)
Tine Astrup Jakobsen orienterede ud fra de 2 bilag.
Peter Larsen: Var ikke glad for, at der foreslås tilskud til udskiftning af oliefyr, og spurgte om der
stilles krav til energiklasse ved udskiftning af vinduer, og om bygningerne er gennemgået.
TAJ: Det har været drøftet. Fremover stilles der større krav til ansøgningerne.
Peter Larsen gjorde opmærksom på, at tilskud til et klubhus kunne føre til reduceret energiudgift og
dermed mindre tilskud fra kommunen til klubben, altså også en god forretning for kommunen.
PL/MK: Det burde gå hurtigere med energibesparelser i det hele taget.
PL: Gør kommunen noget for at fremme købeordningen for kommende vindmølleejere?
TAJ: Det er mølleejerens opgave at sørge for dette ved annoncering, møder etc.
Ad 7. Orientering om procedure for badevandskontrol (Blå Flag).
Asger Nielsen orienterede om den nye procedure. Ved væsentlig ”aflastning” fra overløbsbygværk
ved Asaa Rensningsanlæg, er der krav om advarsel på Asaa Strand (skiltning om ”Badning
frarådes”). Varslingen er kommet i anvendelse 2 gange i år, men i ingen tilfælde viste efterfølgende
kontrolmåling på stranden, at der var tale om væsentlig forurening. Der er således på nuværende
tidspunkt ingen fare for det Blå Flag i 2013.
Mikael Klitgaard: Det skal undersøges om tomme slammineraliseringsbassiner i Asaa kan anvendes
som overløbsbassiner.
Jens Selmer Andersen: Der sker stadig overløb til Klausholm Å ved Hjallerup Anlæg.
MK/AN: Vi samarbejder med Brønderslev Forsyning, som logger alle overfaldsbygværker. Vi
inviterer Forsyningen til næste møde i Det Grønne Råd.
Ad 8. Efterforskning af skifergas.
MK: Mødet afholdes i Flauenskjold, fordi det er i det område, hvor eftersøgningsboring kunne være
kommet. Imidlertid kunne der ikke findes ejere, som ville lægge jord til. Efterforskningen foregår i
Frederikshavn Kommune.
Der kom adskillige indlæg, som manede til forsigtighed, og MK og Asger Nielsen pointerede, at
hvis det efterfølgende kom på tale at lave produktionsboringer ville der først skulle laves en VVM
vurdering.
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MK pointerede, at fossile brændsler vil være nødvendige mindst 30 år endnu, og at de skal komme
et eller andet sted fra.
Peter Larsen bemærkede, at et stort fund af fossilt brændsel vil forhale den nødvendige omstiling,
samt at det kunne være en god idé at lade det ligge som en reserve til kommende generationer.
Ad 9. Drøftelse af forslag om at optage Foreningen Bæredygtigt Landbrug i Det Grønne Råd.
Mikael Klitgaard indledte med, at han konkluderede fra sidste møde og bilaget til dagens møde, at
Bæredygtigt Landbrug ikke optages i Det Grønne Råd, men evt. kan inviteres til et enkelt møde om
et bestemt emne.
Peter Larsen roste bilaget.
Ad 10. Forslag fra FiskeriLAG Midt-Nords bestyrelse og følgegruppe om fællesseminar om
natur- og vandløbsgenopretning.
Lars Schönberg-Hemme orienterede.
Der var stor tilslutning til forslaget.
Ad 11. Evt. nyt om ”hundemark” nær Brønderslev By.
Mikael Klitgaard oplyste, at Miljø- og Teknikudvalget på gårsdagens møde havde besluttet at sende
lokalplanforslaget i offentlig høring.
Ad 12. Evt. nyt om Miljø- og Naturprisen 2012.08.20
Ole Riemer fortalte, at en oplysningskampagne om de indstillede kandidater forventes snarest.
Ad 13. Evt. nyt til brugerrådet vedr. kommunens skove.
Ole Riemer oplyste, at der ikke var væsentligt nyt ud over fredningssagen jfr. pkt. 5.
Ad 14. Eventuelt.
Asger Nielsen orienterede om den igangværende landsdækkende vejledende registrering af
beskyttet natur. Registreringen i felten vil fortsat kun dække udvalgte områder.
Vandløbslav og vandløbssyn blev drøftet.
Vandløbslav er interessegrupper for lodsejere.
Vandløbssyn foretages i den gamle Brønderslev Kommune hvert efterår på kommunens
foranstaltning med deltagelse af interesserede parter.
Vandløbssyn foretages i den gamle Dronninglund Kommune når interesserede parter anmoder om
det.
De geografiske forskelle skyldes, at vandløbsregulativerne er forskellige.
Lars Schönberg-Hemme udtrykte ønske om at komme med til vandløbssyn i den gamle
Dronninglund Kommune, og Mikael Klitgaard opfordrede til at rette henvendelse herom til
administrationen, så det kan blive arrangeret.
AN orienterede om igangværende organisering af nye vandløbslav i landbrugsorganisationernes
regi. Der afholdes møder den 21. og 22. august 2012. Herefter vil landbruget melde den nye
organisering ud. På det tidspunkt vil det være fornuftigt at drøfte eks. andre interesseorganisationers
deltagelse i drøftelserne om fremtidig administration af vandløbsområdet.
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Besparelse på naturvejledning er uønsket
Hans Peter Johansen havde set , at ”Skoven Er Din” er nævnt i kommunens afdækningskatalog
(dvs. katalog over besparelsesforslag) for budget 2013.
MK: Afdækningskataloget indeholder meget, som ikke vil blive gennemført. Administrationen er
blevet bedt om at komme med forslag, som ikke tidligere har været overvejet.
AN: Afdækningskataloget er meget stort. Forslaget kommer fra en anden fagenhed. Der har ikke
været nogen kontakt mellem fagenhederne om forslaget.
Anne Henrichsen: Forslaget strider mod kommenens planstrategi.
Lars Schönberg-Hemme: Antallet af naturvejledere i den sammenlagte Brønderslev Kommune er
ikke større end antallet i den gamle Brønderslev Kommune alene. Den er altså allerede reduceret.
Det er urimeligt at spare på naturvejledningen.
Det Grønne Råd var enige om, at besparelse på naturvejledning, herunder ”Skoven Er Din” ikke bør
finde sted.
AN: Fagenheden Teknik og Miljø finder naturvejledning meget væsentlig. Vil undersøge om Det
Grønne Råd kan komme med til budgethøring som brugergruppe.
Udsigt over Nørreådalen
Jens Selmer Andersen fortalte, at udsigten over Nørreådalen er hæmmet ved Hjørringvej og
Tolstrupvej på grund af træ/buskvegetation ved broerne.
MK bad Ole Riemer om at anmode Finn Bjerning om at forbedre udsigten for så vidt det drejer sig
om kommunens vegetation.
Med venlig hilsen
Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør

