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REFERAT AF 4. MØDE I BRØNDERSLEV KOMMUNES GRØNNE RÅD.

Mødetid: Onsdag den 28.5.2008 kl. 14.00 - 17.00.
Mødested: Kantinen på Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.
Deltagere:
Fra Brønderslev Kommune. (Afbud er markeret med *):
Formand Karsten Frederiksen. (Formand for Teknik- og Miljøudvalget).
Næstformand Bendt Danielsen (Formand for Udviklings- og Planlægningsudvalget).
Sekretær Ole Riemer (Naturgruppen).
* Ad hoc vedr. kommuneplan m.v.: Bodil Bjørn (Udvikling og Planlægning).
* Ad hoc vedr. kommuneplan m.v.: Thomas Jepsen (Teknisk direktør)
* Ad hoc vedr. indsatsplan mod kæmpebjørneklo: Annemette Eriksen (Miljø, Vand &
Natur).
* Ad hoc vedr. Regionens råstofplanlægning: Torben N. Petersen
(Virksomhedsgruppen).
Øvrige deltagere. (Afbud er markeret med*. Manglende fremmøde er markeret med §):
Deltager:
Fra:
Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter Carsten Overgaard Sørensen
Dansk Familielandbrug
Jørgen Jørgensen
Dansk Ornitologisk Forening
Vagn Gjerløv
Dansk Skovforening
Jacob Nielsen
Det Jydske Haveselskab
Gunnar Vestergaard
DN Brønderslev
Gert Henriksen
DN Brønderslev
Lars Schönberg-Hemme
Friluftsrådet
Gerda Marie Jensen
* Landsbyrådet
Eddy Marrup
Landbonord
Torkil Skovrider
* Lystfiskeri
Jens Selmer Andersen
Naturvejlederne
Hans Peter Johansen
Jagtforeningerne
Palle Martinsen
Spejdersamvirket
Morten Bruun Jacobsen
§ Nordjyllands Statsskovdistrikt
Jesper Blom-Hansen
Vendsyssel Energi- og Miljøkontor
Peter Larsen
Øvrige modtagere af dagsorden og referat:
Teknik- og Miljøudvalget
Udviklings- og Planlægningsudvalget
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Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Godkendelse af referat.
Jesper Blom-Hansen og Peter Larsen har hver især sendt indsigelser, som er tilgået
deltagerne direkte.
3. Referatets form.
Ønskes der forhandlingsreferater eller beslutningsreferater?
4. Kommissoriet.
Drøftelse i anledning af Peter Larsens indsigelse mod referatet.
5. Bynær skovrejsning.
Emnet drøftes iht. aftale på 3. møde.
6. Naturindhold i nye udstykninger.
Emnet drøftes iht. aftale på 3. møde.
7. Jagt i de kommunale skove.
Spørgsmålet drøftes efter ønske fra Morten Bruun Jacobsen.
8. Grønne partnerskaber.
Spørgsmålet drøftes efter ønske fra Morten Bruun Jacobsen.
9. Status for planstrategi- og kommuneplanarbejdet.
10. Status for Regionens råstofplan.
11. Status på undersøgelsen om at blive klimakommune.
12. Eventuelt.
13. Næste møde.
Referat.
Ad 1. Velkomst.
Carsten Overgaard Sørensen repræsenterer fremover Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter.
Torkil Skovrider deltog for Landbonord i stedet for Thomas Sejlund.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referatet af 3. møde.
Ad 3. Referatets form.
Ad 4. Kommissoriet.
Pkt. 2, 3 og 4 blev behandlet samlet.
Jesper Blom-Hansen havde sendt skriftlig indsigelse, som blev optaget som bilag til referatet.
Peter Larsen havde sendt skriftlig indsigelse, som blev optaget som bilag til referatet. Indsigelsen
omhandlede Det Grønne Råds beslutningsproces og referatform samt information fra Det Grønne
Råd til Byrådet og dets fagudvalg. Indsigelsen førte til drøftelse af Det Grønne Råds
kommissorium, og af spørgsmålet om, hvorvidt referatet skal være et forhandlingsreferat eller et
beslutningsreferat.
Karsten Frederiksen redegjorde for, at:
- Referat fra Det Grønne Råd tilgår de byrådspolitikere, som er medlemmer af Teknik- og
Miljøudvalget og Udviklings- og Planlægningsudvalget.
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- KF er formand for både Det Grønne Råd og Teknik- og Miljøudvalget, og sørger personligt for, at
Det Grønne Råds holdninger er kendt når Teknik- og Miljøudvalget behandler sager, som har været
i Det Grønne Råd. Det er derfor ønskeligt, at Det Grønne Råds holdninger er så klare som muligt.
Informationen vil dog ikke fremgå af referaterne fra Teknik- og Miljøudvalgets møder, da de er
beslutningsreferater.
- Kommissoriet for Det Grønne Råd fastslår, at Det Grønne Råd ikke kan binde Byrådet.
PL og Lars Schönberg-Hemme gav udtryk for, at Det Grønne Råd tydeligt havde ønsket at
Brønderslev Kommunes Skove skulle certificeres efter både FSC og PEFC.
KF svarede, at dette også havde været lagt klart frem for Teknik- og Miljøudvalget, men at dette
havde valgt at følge administrationens indstilling om alene at certificere efter PEFC, bl.a. under
hensyn til administrationens arbejdsbyrde.
LSH havde en rettelse til pkt. 6 i referatet af 3. møde vedr. regulativ for Ger Å: Der burde have
stået: ”Lars Schönberg-Hemme spurgte, om Brønderslev Kommune vil deltage i arbejdet med at
udarbejde regulativ for Ger Å.”
Referentens bemærkning: Brønderslev Kommunes Vandløbsgruppe har længe deltaget i Aalborg
Kommunes følgegruppe vedr. regulativudarbejdelsen, hvor også Danmarks Naturfredningsforening
og lystfiskerne er repræsenteret. Der er et stort konsulentarbejde i gang, med henblik på at udrede
vedligeholdelsens indflydelse på oversvømmelserne, således at regulativet kan udarbejdes på et
godt videnskabeligt grundlag. Regulativet kan ikke træde i kraft uden politisk godkendelse i begge
kommuner.
Der var udbredt ønske om, at der fortsat udarbejdes forhandlingsreferater fra Det Grønne Råd, og at
eventuelle klare tilkendegivelser fra rådet tydeligt fremgår.
Ad 5. Bynær skovrejsning.
Ole Riemer indledte med at referere undersøgelser fra Skov & Landskab (Københavns Universitet),
som dokumenterer naturens betydning for sundheden, og at kommunal bynær skovrejsning kan
betale sig selv gennem øgede ejendomsskatter.
Hans Peter Johansen gav udtryk for, at kommunen bør tage initiativ og gå forrest i
skovrejsningssagen.
Karsten Frederiksen tilkendegav kommunens principielle interesse i at fremme skovrejsningssagen,
men efterlyste forslag om lokaliteter, om den indledende finansiering, m.m.
Vagn Gjerløv henviste til, at Jesper Blom-Hansen på 3. møde havde erklæret, at Skov- og
Naturstyrelsen gerne vil være en aktiv medspiller og samarbejde om planlægning og praktiske
forhold, f.eks. bynær skovrejsning.
Morten Bruun Jacobsen var overbevist om, at skattestigning
ejendomsvurderinger vil give mange penge i kommunekassen.
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KF var enig, men det øgede skatteprovenu vil ikke være øremærket til skovrejsning, og mange
andre opgaver trænger sig også på.
Gert Henriksen: Der kan tages udgangspunkt i de skovrejsningsområder, som amtet udpegede. Det
må gerne ske øst for Aalborgvej.
KF: Enig. Det er også et vandindvindingsområde.
Lars Schönberg-Hemme: Bynær skovrejsning er OK, men der bør også rejses skov langt fra byerne,
hvor den eftertragtede stilhed kan opnås.
Palle Martinsen: Der skal arbejdes langsigtet. Skovrejsningen må meget gerne ske nær byerne, hvor
den vil være til glæde for mange mennesker. Nævnte eksempel fra Hjørring vest, hvor der er lavet
store byggegrunde med grønne kiler og skov, hvilket er tænkt ind i udstykningsplanen. Nævnte
også eksempel fra Hjørring øst, hvor Skov- og Naturstyrelsen laver skovrejsning på arealer, som
opkøbes, efterhånden som de bliver til salg.
KF: Der er grønne kiler i Brønderslev Nordby. Staten vil gerne spare på jorden, men vi ønsker
skovrejsning tænkt ind i de nye masterplaner for byområderne.
Jørgen Jørgensen: Midler fra det tidligere amt til kompensation til forurenede vandværker, kunne
evt. bruges forebyggende.
KF: Der bør skabes ringforbindelse mellem vandværkerne, så vandforsyningen kan fortsætte, uanset
om en boring bliver lukket.
GH: Jordbrugskommissionen har engang nedlagt protest mod plantning på en boring.
LSH: Nu må man plante, hvis det sker iht. en indvindingsplan.
Carsten Overgaard Sørensen: Det er korrekt, men små vandværker har sjældent indvindingsplaner.
COS: Skovrejsning er ønskelig i tilknytning til Grindsted Plantage.
KF: Enig. Bynær skovrejsning bør med i masterplaner og kommuneplan. Det Grønne Råd kan
udtale sig i høringsfaserne, herunder ved at bede kommunen lave en økonomisk analyse, hvor
stigningen i ejendomsskatter og forbedrede sundhedsforhold tages med.
Torkil Skovrider: Betydningen afhænger af jordbundsforholdene. Nogle jordtyper giver
tilstrækkelig beskyttelse i sig selv.
J J: Der foreligger nye undersøgelser, som viser, at der er mere kvælstofforurening i skov end uden
for.
OR var uenig i JJ’s opfattelse af den nye forskning.
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Referentens bemærkning: Artiklen ”Landbrugets kvælstofforurening fortsætter ind i skoven - og er
en trussel mod grundvandet” fra Skov & Landskab om forskningen vedlægges referatet. Det
fremgår, at nitratforureningen under skovrande indtil 50 meter inde i skoven er højere end hidtil
antaget, men langt mindre end under landbrugsarealer.
JJ: Ønsker også brede læbælter i industriområder.
KF. Enig. Der arbejdes med det i Jerslev og Brønderslev Syd.
Bendt Danielsen: Den Grønne profil er også tænkt ind i masterplanen for Hjallerup.
VG: Vigtigt for variationen at der også kommer åbne arealer i skovene.
Ad 7. Jagt i de kommunale skove.
Morten Bruun Jacobsen havde henvendt sig til Ole Riemer og fortalt om kedelige oplevelser, hvor
spejdere var kommet til den kommunale Hulknøse Plantage og til deres overraskelse havde fundet
den ”lukket på grund af jagt”. MBJ ønskede derfor en ordning, hvor jagttidspunkterne på forhånd er
offentligt kendte, f.eks. ved varig skiltning ved skiltet med adgangsregler. Skiltet kunne også oplyse
om, hvordan jagtlejeren kan kontaktes.
Referentens bemærkning på baggrund af flere bemærkninger på mødet samt efterfølgende kontakt
til Hallund Jagtforening:
- Jagtlejeren skal så tidligt som muligt informere kommunen om jagttidspunkterne, og skal
respektere eventuelle arrangementer, som kommunen i forvejen har godkendt.
- Det er ulovligt iht. naturbeskyttelsesloven at skilte med teksten: ”Skoven er lukket på grund af
jagt”. Skovgæster kan færdes i skoven uanset jagten, men bør naturligvis færdes hensynsfuldt.
- Hallund Jagtforening skilter med teksten: ”Der er jagt i skoven. Vis hensyn - det gør vi”.
- Hallund Jagtforening har hvert år offentliggjort jagttidspunkterne i de lokale aviser.
- Hallund Jagtforening opsætter skilte ca. 2 timer før hver jagt, som er den første lørdag i hver af
månederne oktober, november, december og januar, hver gang ca. kl. 9 - 11.
- Der er nu formidlet kontakt mellem MBJ og Hallund Jagtforening.
- Brønderslev Kommune arbejder videre med, hvordan der bedst kan oplyses om arrangementer i
skovene, så konflikter kan undgås. Dels ved skiltning, dels ved at offentliggøre arrangementer på
Brønderslev Biblioteks aktivitetskalender, hvor alle kan indføre deres arrangementer. (For tiden kan
man dog ikke indføre arrangementer, som skal foregå efter 31.12.2008. Hvis man forsøger, bliver
kalenderen låst og utilgængelig for alle. Der arbejdes på en løsning).
PM vil minde sine medlemmer om pligten til at informere kommunen om jagttidspunkterne så
tidligt som muligt, og indskærpe at skiltningen skal være i overensstemmelse med den aktuelle
lovgivning. Fortalte, at jagten normalt kun foregår i nogle få weekender fra oktober til jul, og at
skoven ofte med fordel kan deles op i afsnit, så der ikke skiltes om jagt over hele skoven på en
gang.
JJ gav som jæger udtryk for, at skovgæster er velkomne uanset jagt, og at det er jægernes pligt at
tage forholdsregler mod vådeskud.
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GH gav udtryk for, at hvis man vil lave et arrangement i en skov, er det naturligt at undersøge
forholdene, jfr. undersøgelse af køreplan mm. inden en rejse.
MBJ havde i sin forespørgsel til OR undret sig over, at jagt ikke tidligere havde været et
dagsordenpunkt på Det Grønne Råds møder. OR havde svaret, at der i Det Grønne Råds levetid ikke
var sket noget nyt vedr. jagt før det var blevet diskuteret på det 3. møde i forbindelse med
certificering af skovene. (MBJ deltog ikke i 3. møde).
KF: Den aktuelle sag om jagt i Grindsted Plantage har været holdt tilbage fra behandling i Teknikog Miljøudvalget for at Det Grønne Råd kan behandle den først.
Vagn Gjerløv mindede om planstrategiens naturhensyn, og fortalte, at jagt i et område påvirker alle
fugle, ikke kun de jagede. Henstillede på vegne af Dansk Ornitologisk Forening, at Brønderslev
Kommune tager hensyn til fugle og øvrig natur. Oplyste at Danmark har forholdsvis flere jægere
end de fleste lande. Fortalte, at der foregår hensynsløs jagt fra motorbåd ved Asaa.
Referentens bemærkning: Skov- og Naturstyrelsen Himmerland overvåger Aså-Gerå Vildtreservat.
Eventuelle observationer kan indberettes på tlf. 98 39 10 14.
JJ fortalte om erfaringer med skolebørns positive nysgerrighed i forhold til jagt.
De generelle vilkår for jagt i Brønderslev Kommunes Skove blev diskuteret. De er lavet med
udgangspunkt i Dansk Skovforenings paradigma for jagtlejeaftaler. Meningerne om nogen af
detaljerne var delte, men ingen fandt grund til at tage vilkårene op til revision på nuværende
tidspunkt.
Lars Schönberg-Hemme roste forbuddet mod udsætninger, men kritiserede opfordringen til
vinterfodring og tilladelsen til at regulere krager og skader, som ofte vil være trækgæster fra Norge
og Sverige.
Anne Henrichsen fortalte, at ordentlig jagt ikke skader fuglelivet. Finder det godt at hjælpe især
fugle med vinterfodring. Finder både fordele og ulemper ved regulering af skadevoldende vildt, og
pointerede, at dyrelivet i forvejen er stærkt påvirket af menneskelig indblanding.
VG spurgte, hvilke skove, Brønderslev Kommune Ejer.
OR oplyste om de største skove.
Referentens bemærkning: Listen over Brønderslev Kommunes Skove står herunder. Desuden ejer
kommunen et antal parker, hvoraf nogle helt eller delvis har skovkarakter. Disse er af forskellige
administrative eller praktiske grunde alligevel medtaget blandt parkerne.
Areal
1,01
3,06
2,55
1,60
6,71

Navn
Anlægget i Agersted bag skolen nord og syd for idrætspladsen.
Anlægget ved Rørholtvej, Dronninglund.
Bymosen i Agersted.
Dorf Byskov.
Flauenskjold Byskov
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12,70
4,24
20,76
8,30
8,11
1,30
1,36
2,72
38,81
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Gerå Skov incl. Hundeskoven.
Grindsted Plantage.
Hegelyskoven.
Hulknøse Plantage.
Melholt Plantage.
Serritslev Plantage.
Skoven ved Erik Ruds Vej i Flauenskjold.
Skoven ved Frederikshave, Hjallerup.
Skoven Kristianshåbsvej 10.
Søheden Plantage. (”Skoven Er Din”).
117,80 ha.

Karsten Frederiksen oplyste, at Brønderslev Kommune har fortsat og koordineret de 2 gamle
kommuners politik vedr. jagtleje under ordnede forhold og hensyntagen til det øvrige samfund.
Brønderslev Kommune værdsætter jagt som et af mange tilbud til borgerne om aktiv fritid i naturen.
Jacob Nielsen: Der opstår konflikter hvis jægerne ikke er imødekommende. Jægerne skal være
imødekommende og knække bøssen når de træffer andre skovgæster, ellers mister de samfundets
goodwill. Betalende jægere, som bliver uvenlige når de forstyrres, er et problem.
Hans Peter Johansen mente, at en mindre betaling for jagtlejen kunne animere til at overholde
kontraktvilkårene.
LSH var af den modsatte opfattelse. Betaling kunne få jægerne til at blive krævende i stedet for
taknemmelige.
AH foreslog at kræve arbejdsdage til gengæld for jagtrettighederne. Arbejdsdagene kunne evt.
veksles til betaling.
BD: Vi skal alle være her, og der skal være alsidige fritidstilbud.
Det Grønne Råd udtrykte ikke en klar afstandtagen til jagt i Grindsted Plantage, men stemningen
var overvejende imod, bl.a. på grund af Grindsted Plantages bynære beliggenhed.
Referentens bemærkning: Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 9.6.2008, på
baggrund af administrationens indstilling, at afslå ansøgningen om jagt i Grindsted Plantage.
Ad 8. Grønne partnerskaber.
Morten Bruun Jacobsen, som havde rejst sagen, udtrykte ønske om, at den kommunale
sagsbehandling af et evt. grønt partnerskab bliver forankret i Teknik- og Miljø som den mest
relevante fagenhed. Foreslog afmærkede ruter og gode publikumsfaciliteter som oplagt emne.
Karsten Frederiksen resumerede kommissoriet, som foreskriver, at Det Grønne Råd kan fungere
som partnerskabsgruppe for initiativer fra borgere og foreninger. Oplysninger om procedure m.v.
kan findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.
Gerda Marie Jensen fortalte, at Friluftsrådet har ønske om at etablere et grønt partnerskab i Søheden
Plantage.
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KF fortalte om kommunens budgetmæssige begrænsninger mht. finansiering af egne midler.
Ad 9. Status for planstrategi- og kommuneplanarbejdet.
Ole Riemer og Bendt Danielsen orienterede om, at der var ved at blive udarbejdet et notat
(køreplan) om kommuneplanrevisionens organisering, styring, indhold og tidsplan. I forbindelse
med udarbejdelse af debatmateriale til foroffentlighedsfasen og kommuneplanforslaget, vil der blive
indkaldt til dialogmøder med relevante interessenter, herunder Det Grønne Råd. På næste møde i
Det Grønne Råd vil der foreligge flere oplysninger.
Ad 10. Status for Regionens råstofplan.
Regionens råstofplan var endnu ikke færdig.
Karsten Frederiksen refererede, at Den nye Brønderslev Kommune havde fastholdt den gamle
Brønderslev Kommunes afslag på yderligere grusgravning i Søheden Plantage.
Jacob Nielsen spurgte, om der var udpeget yderligere grusgravningsområde ved Hellum.
KF fortalte, at Svend Åge Christiansen nuværende grusgravningsområde er foreslået udvidet, men
der er ikke foreslået nye områder.
Bendt Danielsen tilføjede, at kommuneplanstrategien skal være i overensstemmelse med
råstofplanen.
Ad 11. Status på undersøgelsen om at blive klimakommune.
Karsten Frederiksen orienterede om erfaringsindhentningen fra andre klimakommuner, herunder
Skive, og om Byrådets temamøde. Kommunen har ansat 1½ medarbejder til at beskæftige sig
specielt med energibesparelser, og vil etablere samarbejde med Brønderslev Forsyning og
energiselskabet. Regeringens økonomiske rammer (og straffesanktioner) for kommunerne er en
hæmsko for de nødvendige investeringer. KF har opfordret borgmesteren til at underskrive en
klimakontrakt.
Gert Henriksen og Peter Larsen udtrykte tilfredshed hermed.
PL: Kig til Frederikshavn, som har oprettet en grøn fond, som finansierer klimainvesteringer. Tag
fat på skoler og kommunale boliger.
KF: Det er en skal opgave. Der skal opstilles mål, og de skal nås. Hele Byrådet skal bakke op.
Ad 12. Eventuelt.
Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Karsten Frederiksen orienterede om
indsatsplanen, som dækker hele Brønderslev Kommune. Planen har været i offentlig høring. Eneste
høringssvar har været fra Friluftsrådet, som havde anbefalinger vedrørende offentlighed,
afrapportering af indsats samt opgørelse af indsatsens virkning. Anbefalingerne er indarbejdet i
indsatsplanen inden politisk behandling i Brønderslev Kommune. Indsatsplanen blev behandlet af
Teknik- og Miljøudvalget på dets møde den 26.5.2008. Udvalget indstillede, at indsatsplanen bliver
endeligt godkendt af Byrådet.
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Lars Schönberg-Hemme fortalte, at Hillerød Kommune smører Roundup på kæmpebjørneklo i
stedet for at anvende sprøjte. LSH anbefalede denne metode, eftersom kommunen ønsker at være
giftfri.
Ole Riemer forklarede, at forekomsterne af kæmpebjørneklo kan være så voldsomme, at smøring
ikke er mulig. Begge metoder kan anvendes uden at overtræde pesticidaftalen mellem Stat, Amter
og Kommuner.
Det Grønne Råd stillede sig positivt til indsatsplanen. Denne indstilling indgår i Byrådets
behandling af indsatsplanen.
”Friluftsliv i Brønderslev Kommune”. Gerda Marie Jensen uddelte Friluftsrådets flotte oplæg, som
blev sat på dagsordenen til 5. møde.
Natura 2000 områder. Palle Martinsen spurgte til arbejdet med en forvaltningsplan for områderne.
Referentens bemærkning: Statens Miljøcenter forventes at foretage høring af forvaltningsplan for
Natura 2000 områderne i efteråret 2008.
LAG. Bendt Danielsen fortalte om EU-midlerne til udvikling af landdistrikterne, og opfordrede til
at søge tilskud. Lars Schönberg-Hemme opfordrede til også at søge fra Fiskeri-LAG, som kan give
tilskud til projekter vedr. hav, søer og vandløb.
Nordsøstien. OR fortalte om det omfattende stiprojekt og vanskelighederne ved at gennemføre det
originale forløb mellem Asaa og Geraa. KF opfordrede til at fremsende sagen til behandling i
Teknik- og Miljøudvalget.
Tilsyn med afmærkede vandre- og cykelruter. OR takkede Gerda Marie Jensen som repræsentant
for Friluftsrådet fordi Friluftsrådet i Nordjylland har tilbudt at foretage et årligt tilsyn med
Nordsøstien. OR forespurgte, om andre organisationer kunne tænke sig at adoptere andre stier.
Karsten Frederiksen gav et eksempel på, at et sådant ekstra tilsyn kan være meget gavnligt.
Gert Henriksen foreslog at bruge Produktionsskolen.
OR var enig, men beklagede, at Produktionsskolens muligheder er meget varierende.
Dræbersnegle. KF opfordrede til at bekæmpe sneglene med Ferramol. Kommunen gør det, hvor
sneglene er problematiske.
OR oplyste, at Ferramol må anvendes i økologisk jordbrug, og at kommunen derfor må bruge det
uden at overtræde pesticidaftalen.
GH opfordrede til, at naboer går sammen om stort indkøb hos grovvareforretninger, da det ellers er
meget dyrt.
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Referat af 4. møde i Det Grønne Råd.

04.00.00.A08/

Ad 13. Næste møde afholdes i Byrådssalen i Brønderslev onsdag 20.8.2008 kl. 14 - ca. 17.
Foreløbig Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat.
3. Friluftsrådets oplæg: ”Friluftsliv i Brønderslev Kommune”.
4. Den røde drage: Anvisninger på, hvordan bestanden af rød glente kan fremmes.
5. Aktuelt om kommuneplanen.
6. Aktuelt om råstofplanen.
7. Eventuelt.
8. Næste Møde
Bilag til referatet:
Skov & Landskabs artikel af 23.4.2008 om kvælstofudvaskning i skovrande.

Med venlig hilsen
Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør
Ole.Riemer@99454545.dk

