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Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation af nye deltagere.
2. Godkendelse af referat.
3. Udpegning af repræsentant til præmieringsudvalget for Brønderslev Kommunes Natur- og
Miljøpris. (Brochure om prisen og præmieringsudvalget kan ses på kommunens hjemmeside
under ”Nyheder”).
4. Certificering af kommunens skove. (Udsat fra 2. møde).
5. Behandling af Brønderslev Kommunes forslag til planstrategi. (Kan ses på kommunens
hjemmeside under ”Nyheder”).
6. Orientering om kommunens budgetlægning v/ Karsten Frederiksen.
7. Afgrænsning af Det Grønne Råds arbejde vedr. planlægning: Er det relevant at behandle
f.eks. masterplanen for Hjallerup by, som alligevel behandles med offentlig høring? (Findes
på kommunens hjemmeside under Teknik og Forsyning - Planer).
8. Eventuelt.
9. Næste møde.
Referat:
Ad 1. Velkomst og præsentation af nye deltagere.
Landbonord: Thomas Sejlund deltager fremover i stedet for Torkil Skovrider.
Ad 2. Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Udpegning af repræsentant til præmieringsudvalget for Brønderslev Kommunes Naturog Miljøpris.
Peter Larsen blev valgt enstemmigt.
Ad 4. Certificering af kommunens skove.
Ole Riemer gennemgik de udsendte bilag, som motiverer forslaget om, at certificere Brønderslev
Kommunes Skove i henhold til PEFC i en gruppecertificering med tilknytning til
Skovdyrkerforeningen Nord- Østjylland.
Jesper Blom-Hansen og Jacob Nielsen var enige i, at certificering er et godt signal at sende til
borgerne, og at den vil øge både sikkerheden for afsætning af skovenes produkter og salgspriserne
for en del af produkterne. Jesper Blom-Hansen tilkendegav, at Skovdyrkerforeningens årlige
konsulenthonorar for administrationen er billigt i forhold til de afsætningsmæssige fordele.
Peter Larsen, Lars Schönberg-Hemme og Eddy Marrup ønskede at certificeringen skulle ske i FSC
eller i begge certificeringssystemer, og fik støtte fra flere deltagere fra naturorganisationer.
Henrik Lundbech ønskede, at skovdriften også skal tilgodese jagt- og vildtinteresser.
OR forklarede, at PEFC er foreslået, fordi kommunen er for lille til egen certificering, og
Skovdyrkerforeningens gruppecertificering foregår i relation til PEFC. Desuden anså OR det for en
fordel, at PEFC har den bedste kontrol med, at certificeringen overholdes. JBH bekræftede dette
forhold, idet FSC stort set kun forlanger tro og love erklæring om, at certificeringen overholdes.
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EM spurgte, om Det Grønne Råd kunne træffe beslutning i sagen.
Karsten Frederiksen forklarede, at beslutningskompetencen er hos Teknik- og Miljøudvalget, som
træffer sin beslutning efter vurdering af debat og konklusioner på Det Grønne Råd.
Referentens bemærkning: Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 10.3.2008 at
skovene certificeres i henhold til PEFC som gruppecertificering med tilknytning til
Skovdyrkerforeningen Nord- Østjylland. Hovedmålsætningen bliver langsigtet skovdrift med
hensyn til natur, publikum og grundvand.
5. Behandling af Brønderslev Kommunes forslag til planstrategi.
Søren Nørskov orienterede om planstrategien og de 3 udvalgte temaer ”Børn og unge”, ”Kultur og
fritid” og ”Smukke omgivelser”. De næste 4 år skal der lægges særlig vægt på de 3 temaer, med
”Smukke omgivelser” som1. prioritet. Planstrategien har en overordnet placering i planhierakiet, og
skal udmøntes i kommuneplanen.
Karsten Frederiksen understregede vigtigheden af vore smukke omgivelser og det rene miljø, som
han anser for væsentligt medvirkende til at befolkningstallet fastholdes, mens det går tilbage i
Frederikshavn og Hjørring Kommuner.
Bendt Danielsen: Vi skal benytte, beskytte og pleje landskabet på naturens vilkår. Det er vigtigt for
bosætningen og livskvaliteter. Skovene og grundvandet skal have særlig stor opmærksomhed.
Jens Selmer Andersen: Pleje er vigtig, så tilgroning eller forsumpning undgås.
Henrik Lundbech: Plejen bør tilpasses vildtet.
Lars Schönberg-Hemme: Roste visionerne om et finmasket stinet, men turde knap tro på
realiseringen. Det er vigtigt at fastholde en tydelig grænse mellem by og land. Regionplanen (nu
landsplandirektiv) lægger vægt på store uforstyrrede områder, men planstrategien nævner det ikke.
Der er behov for skov overalt, ikke kun bynært. Der er behov for, at kommunen fremmer
udviklingen af skovrejsningsområderne. Kommunen er en udpræget landbrugskommune, men
planstrategien omtaler ikke landbruget, som bl.a. ligger i ådalene, hvor dyrkningen bør reduceres,
og græsningen bør forøges.
SN: Ministeriet har ligeledes bedt om at få landbruget nævnt.
Eddy Marrup: De fine tanker i planstrategien bør forpligte Byrådet. De passer fint til
til
whiskybæltetankegangen.
Grusgravning
i
Søheden
Plantage
passer
ikke
whiskybæltetankegangen.
Thomas Jepsen var glad for feedbacken på planstrategien. Det åbne land er en vigtig ny opgave for
kommunerne.
Karsten Frederiksen: Vi skal have mere skov, men landbruget skal også have gode vilkår. Vi skal
også sørge for gode og naturlige vandløb og forskønne oplandsbyerne. Det koster alt sammen
penge. Planstrategien er et værktøj, som politikerne skal bakke op om.
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BD: Enig. Samarbejdet med interesseorganisationerne er vigtigt. Hvordan klarer vi
grænseområderne mellem land og by? Løsningen må afhænge af lokaliteten. Søheden Plantage skal
bevares fri for grusgravning.
Henrik Lundbech: Landbruget er vigtigt for flora og fauna, men EU’s landbrugspolitik går
undertiden imod naturens interesser, f.eks. reglerne om slåning af brakmarker. HL støtter
naturgenopretning, især naturvenlig pleje af kommunens egne områder. Hvordan arbejder
kommunen med ”Lokal Agenda 21”?
SN: ”Lokal Agenda 21” er det samme som ”Bæredygtig udvikling” jfr. side 14 og 15 i
planstrategien.
HL: Har ledt forgæves efter ”Lokal Agenda 21” på kommunens hjemmeside.
SN: Det bliver der rettet op på. Ønsker at knytte ”Lokal Agenda 21 til budgettet”.
Peter Larsen: Planstrategien er luftige overordnede betragtninger, som er åbne for personlige
fortolkninger. Der anvises ikke løsninger på konflikter mellem smukke omgivelser og andre hensyn.
Der burde være målbare målsætninger.
Jesper Blom-Hansen: Skov- og Naturstyrelsen vil gerne være en aktiv medspiller mht. at skabe
gode bosætningsmuligheder og vil gerne samarbejde om planlægning og praktiske forhold, f.eks.
bynær skovrejsning.
KF: Bynær skovrejsning skal være dagsordenpunkt på næste møde i Det Grønne Råd.
Jørgen Jørgensen spurgte, om der er skovrejsningsplan for hans jord nær Tolstrup Vandværk.
SN svarede, at skovrejsningsområderne kan ses i regionplanen / landsplandirektivet. De kan senere
komme med i Kommuneplanen.
BD tilføjede, at kommunen endnu ikke har en plan for udmøntning af skovrejsningsområderne.
KF: Vagn Gjerløv har skriftligt foreslået, at slåning af vejrabatter af hensyn til fuglelivet helt
ophører. Ole Riemer har svaret, at det vil skade vejenes afvanding og bæreevne, at det vil forarme
blomsterfloraen og insektlivet og på sigt føre til skovbevoksede rabatter. KF tilføjede, at
slåningspolitikken bør være forskellig i by og på land, idet der er en umiddelbar forventning om
højere vedligeholdelsesniveau i byer end på landet.
JJ mente, at det vil være en fordel at slå forrabatten, idet det vil føre til færre påkørsler af dyr.
KF: Vindmøller er et andet vigtigt emne. Der arbejdes med Ryå Vest. Vil gerne påtage sig et
ansvar, herunder pege på egnet lokalitet. Anser husstandsvindmøller for en dårlig idé. De
producerer for lidt i forhold til ulemperne for omgivelserne.
Gerda Marie Jensen: Hvad gør kommunen for at undgå skæmmende faldefærdige huse?
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Jacob Nielsen: Kommer der initiativer fra staten vedr. de faldefærdige huse. Lovgivning? Penge?
Gert Henriksen: Der er også problemer med små forladte ejendomme mellem landsbyerne.
Eddy Marrup: Brønderslev Kommune er langsom til at tage sig af disse problemer.
KF: Har efterlyst løsningsforslag og penge fra staten. Velviljen er stigende, men ikke udmøntet. Det
er stadig kun rotter og nedstyrtningsfare, der kan lovliggøre indgriben. Almenvellet burde også
være lovlig begrundelse. Måske kan byfornyelsesmidler en gang blive anvendelige til formålet. Vi
skal ikke konkurrere med Låsby Svendsen, men vi kunne jo starte med en registrering. Det burde
være muligt at nægte boligsikring, hvis huset er uegnet til menneskebolig. Spørgsmålet om de
faldefærdige huse hører under Udviklings- og Planlægningsudvalget, hvor Bendt Danielsen er
formand.
Ad 6. Orientering om kommunens budgetlægning v/ Karsten Frederiksen.
Vagn Gjerløv havde skriftligt bedt om en orientering, specielt med henblik på, hvor mange penge,
der afsættes til naturprojekter.
Karsten Frederiksen gav en orientering med speciel vægt på Teknisk Udvalgs område. Der er ikke
afsat specielle midler til nye naturprojekter.
Bendt Danielsen gjorde opmærksom på LAG-midlerne til udvikling af landdistrikterne, og nævnte
at der ville blive informationsmøder den 4. og den 10. marts.
Jens Selmer Andersen efterlyste penge til gydegrus i de kommunale vandløb.
KF gav tilsagn om, at der som sædvanlig er penge til rådighed til formålet.
Lars Schönberg-Hemme spurgte, om Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde nyt regulativ
for Ger Å.
Referentens bemærkning: Aalborg Kommune er i gang. Der er indkommet nogle henvendelser fra
offentligheden, men der kan ikke p.t. siges noget om eventuelle ændringer af regulativet.
Ad 7. Afgrænsning af Det Grønne Råds arbejde vedr. planlægning: Er det relevant at
behandle f.eks. masterplanen for Hjallerup by, som alligevel behandles med offentlig høring?
Jesper Blom-Hansen: Grønne råd har ofte lokalkendte og fagligt dygtige medlemmer, som det er
nyttigt at bruge i behandling af store planer. Hjørring og Frederikshavn kommuner benytter gerne
de grønne råd til proaktive drøftelser af tingene i en tidlig fase, hvor det kan ske uformelt, f.eks.
Palm City. De formelle høringer af organisationer m.v. kan så ske når planerne er trykt.
Peter Larsen støttede JBH’s synspunkter.
Karsten Frederiksen betragtede Det Grønne Råd som et supplement til organisationerne i
høringsfasen.
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Bendt Danielsen anførte, at enhver kan foreslå at få en plan på dagsordenen på et tidligt tidspunkt i
planlægningsforløbet, og at organisationernes repræsentanter i Det Grønne Råd er nogle af
organisationernes spidser.
KF og BD var enige om, at et krav om behandling af alle planer i Det Grønne Råd kan føre til
vanskelige planlægningsforløb og / eller mange møder i Det Grønne Råd.
Thomas Jepsen og Ole Riemer var enige om, at Det Grønne Råd med fordel kan tage principiel
stilling til problemstillinger, men ikke behøver behandle enkeltprojekter. Et eksempel er rådets
behandling af naturgenopretning i Nørreådalen. Behandlingen mundede ud i en positiv holdning til
naturgenopretning med anvendelse af visse metoder, som kan anvendes generelt, men der blev ikke
en specifik tilkendegivelse om Nørreådalen.
Ad 8. Eventuelt.
Karsten Frederiksen orienterede om:
- Danmarks Naturfredningsforenings affaldsdag den 13.4.2008 og kommunens opbakning hertil.
- Arbejdet med at gennemføre en natursti ved Krebsehavet i Asaa.
- Den nye indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i hele kommunen.
- Undersøgelse af mulighederne for at blive en ”Klimakommune”.
Danmarks Naturfredningsforening Brønderslev havde skriftligt stillet forslag om, at Dronninglund
Fjernvarme skulle tildeles Natur- og Miljøprisen pga. sit projekt om varmeproduktion ved hjælp af
jordvarme og solenergi. Forslaget blev drøftet, og der var tvivl om, hvorvidt prisen burde tildeles et
projekt, som endnu ikke var sat i værk. Danmarks Naturfredningsforening Brønderslev har
efterfølgende meddelt, at foreningen fortsat indstiller Dronninglund fjernvarme som prismodtager.
Ole Riemer, som også er sekretær for præmieringsudvalget, sørger for, at forslaget bliver behandlet.
Lars Schönberg-Hemme forespurgte, hvordan det går med kommunens overvejelser om et
jordkøbsnævn.
KF oplyste, at han vil undersøge om der er interesse for det i forbindelse med budgetlægningen for
2009.
Jacob Nielsen foreslog, at der ved nye udstykninger stilles krav om mere natur, f.eks. 50% af det
samlede areal. Det øger værdien meget uden væsentligt øgede etableringsomkostninger.
Thomas Jepsen: Kvalitetskrav til udstykninger er eksempel på principper, som Det Grønne Råd kan
udmelde. Sættes på dagsordenen for næste møde.
Bendt Danielsen foreslog, at Det Grønne Råd kommer med på kommunens mødekalender.
Forslaget fik tilslutning, og Ole Riemer arbejder videre med det.
Ad 8½. Indkomne forespørgsler.
Karsten Frederiksen fremlagde de indkomne forespørgsler til debat:
A. Kan mødetidspunktet flyttes, så det ligger efter arbejdstid?
Der var klar stemning for, at mødetidspunktet kl. 14 fastholdes.
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B Skal Danmarks Naturfredningsforening fortsat have 2 medlemmer, selv om de 2 tidligere
lokalkomitéer er slået sammen til én?
Der var ikke stemning for at ændre DN’s repræsentation, som derfor fortsætter uændret.
Ad 9. Næste møde.
Næste møde afholdes onsdag den 28. maj 2008 kl. 14.00 i Byrådssalen i Brønderslev
Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst.
2. Godkendelse af referat.
3. Bynær skovrejsning.
4. Naturindhold i nye udstykninger.
5. Status for planstrategi- og kommuneplanarbejdet.
6. Status for Regionens råstofplan.
7. Status på undersøgelsen om at blive ”klimakommune”.
8. Eventuelt.
9. Næste møde.
Med venlig hilsen
Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør

