Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf.: 9945 4545 – Fax: 9945 4500

NB: Næste møde holdes onsdag den 11.2.2009
i Byrådssalen i Brønderslev.
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Int.:

11.12.2008
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Det Grønne Råd
REFERAT AF 6. MØDE I BRØNDERSLEV KOMMUNES GRØNNE RÅD.

Mødetid: Onsdag den 12.11.2008 kl. 16.00 - 19.00.
Mødested: Kantinen på Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund.
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).
Teknisk direktør Thomas Jepsen.
Ad hoc vedr. kommuneplan m.v.: Bodil Bjørn (Udvikling og Planlægning).
* Ad hoc vedr. Regionens råstofplanlægning: Torben N. Petersen (Virksomhedsgruppen).
Ad hoc vedr. pesticidfri drift i Vej & Park: Finn Bjerning (Vej & Park).
Ad hoc vedr. friluftsliv: Anne Henrichsen (Skoven Er Din).
Øvrige deltagere. (Afbud er markeret med*. Manglende fremmøde er markeret med §):
Fra:
Deltager:
* Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter Carsten Overgaard Sørensen
Dansk Familielandbrug
Jørgen Jørgensen
Dansk Ornitologisk Forening
Vagn Gjerløv
* Dansk Skovforening
Jacob Nielsen
* Haveselskabet, Brønderslev Kreds
Gunnar Vestergaard
DN Brønderslev
Gert Henriksen
DN Brønderslev
Lars Schönberg-Hemme
Friluftsrådet
Gerda Marie Jensen
Landsbyrådet
Eddy Marrup
§ Landbonord
Thomas Sejlund
§ Lystfiskeri
Jens Selmer Andersen
Naturvejlederne
Hans Peter Johansen
Jagtforeningerne
Henrik Lundbech (for 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 og spisning (stjerneskud).
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat.
4. Aktuelt om kommuneplanen. (Bodil Bjørn).
5. Aktuelt om råstofplanen. (Ole Riemer for Torben N. Petersen).
6. Generelt om pesticidaftalen mellem stat, regioner og kommuner. (Ole Riemer).
7. Pesticidfri drift i Vej & Park, Brønderslev Kommune. (Finn Bjerning).
8. Friluftsrådets oplæg: ”Friluftsliv i Brønderslev Kommune”. Udsat fra 5. møde. (Gerda
Marie Jensen).
9. Myndigheder og organisationer vedr. drikkevand. (Ole Riemer for Gudrun Gulbæk).
10. Eventuelt.
11. Næste møde. Forslag: Onsdag den 11.2.2009 kl. 14.00.
Bilag, som kan hentes på internettet:
• Friluftsrådets oplæg ”Friluftsliv i Brønderslev Kommune”.
Bilag, som udsendes sammen med referatet:
• Bodil Bjørns plancher om kommuneplanlægningen.
• Uddrag om råstofplanlægning fra Regionens hjemmeside.
• Brev fra borgmester og kommunaldirektør om uønsket grusgravning i Søheden Plantage.
• Pesticidaftalen af 29.3.2007 mellem staten, regionerne og kommunerne.
• Pesticidaftalen af 21.6.2005 mellem Dansk Golf Union, Staten og kommunerne.
• Orientering til Det Grønne Råd vedr. drikkevand.

Referat:
Ad 1. Velkomst og spisning (stjerneskud).
Karsten Frederiksen bød velkommen og indbød til spisning.
Henrik Lundbech mødte for jagtforeningerne i stedet for Palle Martinsen.
KF benyttede spisepausen til en uformel orientering om forskellige emner uden for dagsordenen:
• Det Grønne Råd: Rådet fungerer godt som rådgivende udvalg i forhold til Teknik- og
Miljøudvalget og Udviklings- og Planlægningsudvalget, specielt med hensyn til de nye
opgaver på naturområdet, som kommunen har overtaget ved kommunalreformen.
• Byggeri i det åbne land: KF refererede nogle byggesager, herunder en sag, hvor en ejer er
blevet påbudt at rive et færdigt hus ned. Mente på den baggrund, at Teknik- og
Miljøudvalget behandler sagerne seriøst og ikke har givet los for byggeri i det åbne land.
• Reetablering af Ingstrup Sø: Søen ligger hovedsagelig i Jammerbugt og Hjørring
Kommuner. Kun ca. 10% ligger i Brønderslev Kommune. Vi har på administrativt plan til
nabokommunerne anmeldt vores interesse i at undersøge mulighederne for at reetablere
søen, men på grund af vores beskedne arealandel kan vi ikke påtage os at være lokomotiv
for sagen, som vil have store økonomiske konsekvenser, hvis den bliver gennemført.
• Regulativarbejdet vedr. Ger Å: Vandløbet er grænsevandløb til Aalborg Kommune, som
iflg. aftale er tovholder på sagsbehandlingen, herunder udarbejdelse af revideret
vandløbsregulativ. Brønderslev Kommune har anmeldt sin deltagelse i regulativarbejdet som
sagspart, men Aalborg Kommune har endnu ikke været ret aktiv.
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Klimakommune: Teknik- og Miljøudvalget har foreslået, at Brønderslev skal være en
”Klimakommune” og indgå aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere
CO2 udledningen med mindst 2% om året. (Byrådet tiltrådte forslaget, og aftalen blev
underskrevet 25.11.2008).

Lars Schönberg-Hemme bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening er særdeles tilfreds med
Brønderslev Kommunes forvaltning og samarbejdet med den. Derimod var han mindre tilfreds med
hensyn til Brønderslevs politikeres holdning til naturen i visse sager, bl.a. byggeri i det åbne land.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3. Godkendelse af referat.
Referatet af 5. møde blev godkendt.
Ad 4. Aktuelt om kommuneplanen.
Bodil Bjørn gennemgik plancherne ”Status på kommuneplan 09” fra Byrådets temadag den 28.
oktober 2008 og besvarede spørgsmål.
Plancherne er vedhæftet den e-mail, hvormed referatet udsendes.
Vagn Gjerløv spurgte, hvordan statens arbejde med Natura 2000, Vand- og Naturplaner mv. spiller
sammen med kommuneplanlægningen.
BB: Meget dårligt. Både statens og kommunens arbejde skal være færdigt inden 2010, men statens
planer ophæver regionplanens retningslinjer, og overtrumfer kommuneplanens bestemmelser.
VG: Skræmmende!
Thomas Jepsen: Staten har bestemt tidsfristerne.
Karsten Frederiksen: Samspillet er kompliceret.
VG ønskede yderligere oplysninger på næste møde.
KF: Keld Koustrup Sørensen (Miljø, Vand & Natur) vil blive inviteret til at orientere om statens
planlægning på næste møde.
Bendt Danielsen mindede om, at det er besluttet, at punktet ”Aktuelt om kommuneplanen” er fast
på Det Grønne Råds dagsordener.
BB fortalte, at kommuneplanen bliver elektronisk, men derudover ikke specielt ambitiøs. Der vil
f.eks. ikke blive udarbejdet landskabsanalyser.
BD opfordrede til trods alt at se lidt opad.
Ad 5. Aktuelt om råstofplanen.
Ole Riemer orienterede, da Torben N. Petersen var forhindret i at deltage i mødet.
Den 18.11 skulle Regionsrådet behandle råstofplanen. OR uddelte udskrift herom fra Regionens
hjemmeside. (Udskriften er vedhæftet den e-mail, hvormed referatet udsendes). Ifølge udskriften
havde Brønderslev Kommune ikke taget stilling til entreprenør Svend Aage Christiansens ændrede
projekt for råstofudvinding i Søheden Plantage.
Det Grønne Råd fandt udskriften misvisende og kritisabel. OR blev bedt om at foranledige, at der
inden Regionsrådets møde blev sendt en korrigerende skrivelse til Regionsrådet, underskrevet af
Karsten Frederiksen og Bendt Danielsen.

Notat

Dato

Side:

11.12.2008

4

Vedrørende:

Journalnr.:

Referat af 6. møde i Det Grønne Råd.

04.00.00.A08/

De følgende dage skete følgende:
• Skrivelsen til Regionsrådet blev afsendt den 14.11.2008, men underskrevet af borgmester og
kommunaldirektør. Den er vedhæftet den e-mail, hvormed referatet udsendes.
• Regionsrådet besluttede på sit møde den 18.11.2008 at udpege ca. 6,5 ha i Søheden Plantage
som interesseområde for råstofindvinding.
Ad 6. Generelt om pesticidaftalen mellem stat, regioner og kommuner.
Ole Riemer uddelte:
A. Pesticidaftalen af 29.3.2007 mellem staten regionerne og kommunerne.
B. Resumé af pesticidaftalen af 21. juni 2005 mellem Dansk Golf Union, miljøministeren og
Kommunernes Landsforening om at afvikle brugen af plantebeskyttelsesmidler i
golfklubber.
Begge komplette aftaler er vedhæftet den e-mail, hvormed referatet udsendes.
Iflg. A må kommunerne anvende:
• Pesticider til bekæmpelse af rotter
• Pesticider, som er godkendt til økologisk jordbrug.
• Pesticider til bekæmpelse af kæmpebjørneklo, men kun hvis der foreligger en plan for
afvikling af anvendelsen. En sådan afviklingsplan foreligger ikke i skriftlig form i
Brønderslev Kommune, men det er en fælles forståelse mellem Vej & Park og Miljø, Vand
& Natur, at når indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo har reduceret
forekomsterne så meget, at pesticidfri metoder er blevet praktisk og økonomisk mulige, vil
de blive bragt i anvendelse. Pesticidforbruget skal indberettes efter særlige regler.
B ligner meget A, men tillader desuden pesticidanvendelse i visse beskrevne situationer.
OR fortalte, at begge sammenlægningskommunerne havde haft politiske vedtagelser om pesticidfri
drift, dog formuleret forskelligt. Den 27. august 2007 besluttede Teknik- og Miljøudvalget i den
sammenlagte kommune at tilslutte sig pesticidaftalen af 29. marts 2007. Beslutningen betyder bl.a.
at kommunen kan anvende Ferramol til bekæmpelse af ”dræbersnegle”. Ferramol er nemlig
godkendt til økologisk jordbrug.
Ad 7. Pesticidfri drift i Vej & Park, Brønderslev Kommune.
Finn Bjerning fortalte om de forskellige renholdelsesteknikker:
1. Varmebehandling med gasflammer. (Billigere end damp). Der foretages 8 årlige
behandlinger. Det samlede forbrug er kommet ned på ca. 30 flasker årligt.
2. Bunddække med blomster på tilgængelige steder.
3. Bunddække med flis på utilgængelige steder.
4. Sprøjtning af fortove med Vegano. (Systemisk virkende ukrudtsmiddel fremstillet af bl.a.
hvidløg).
5. Gadefejning med stålbørster modvirker ukrudt langs kantsten.
6. Bjørneklo bekæmpes med 3 årlige sprøjtninger med Roundup. Der bruges ca. 135 liter
årligt. Der forventes en halvering af forbruget i løbet af 3 - 4 år. Der er i år foretaget ca. 300
opfordringer til private om at de skal bekæmpe kæmpebjørneklo på deres arealer. Heraf har
kun ca. 10 vist sig uvillige. Disse sager er overgivet til Miljø, Vand & Natur til videre
sagsbehandling i henhold til indsatsplanen
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Gerda Marie Jensen nævnte, at der ofte er store ukrudtsforekomster, herunder kæmpebjørneklo, ved
ubenyttede huse.
Gert Henriksen fortalte, at han i sommer har fået en henvendelse om ukrudtsproblemer langs
naturstien i Nørreådalen.
Finn Bjerning fortalte, at han modtog en klage i sommer og har taget sig af det.
Finn Bjerning fortalte i øvrigt, at kommunens drivhus ved Materielgården i Brønderslev opvarmes
ved flisfyring og vandes med drænvand.
Ad 8. Friluftsrådets oplæg: ”Friluftsliv i Brønderslev Kommune”.
Gerda Marie Jensen introducerede oplægget. Det er i betydeligt omfang et fælles oplæg for
Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring kommuner, som har fået en lokal tilpasning. Tilpasningen
er ikke 100% gennemført, så der er visse passager, som skal tages med et gran salt.
Morten Bruun Jacobsen: Oplægget har mange gode forslag, som kan bruges i planlægningen og
privat.
Lars Schönberg-Hemme: Det er et fint oplæg, som har næsten alt med. Friluftsrådet har mange
medlemsforeninger, hvis interesser ikke altid er sammenfaldende. F.eks. er Danmarks
Naturfredningsforening ikke så begejstret for nogle af forslagene om at etablere støjende aktiviteter.
Bendt Danielsen og Ole Riemer: Det er et godt idékatalog, som kan indgå i grundmaterialet for
mange af de offentlige planlægningsprocesser.
GMJ gjorde opmærksom på kvaliteterne ved hundeskove, og efterlyste flere.
OR fortalte om hundeskoven i Gerå, og om at borgmesteren har givet en interessegruppe principiel
tilladelse til at etablere en hundeskov (for interessegruppens regning) på et kommunalt fritidsareal
ved Bøgevangen i Dronninglund.
Karsten Frederiksen fandt forslagene meget interessante, og benyttede lejligheden til at fortælle om
sine aktuelle bestræbelser for at hæve kvaliteten af stisystemers og rastepladsers vedligeholdelse og
udstyr, og for at gennemføre den manglende strækning af Nortrail, som også er en del af den gamle
Kongevej mellem Asaa og Geraa.
GMJ gav udtryk for, at der er stor efterspørgsel efter flere ridestier.
KF havde forståelse for dette, men fandt det vanskeligt at løse, da ridning bør foregå på separate
stier.
KF og OR orienterede om arbejdet med at få de nødvendige tilladelser til at etablere en fodsti og
bro ved Krebsehavet i Asaa.
GMJ fortalt om en nylig sag ved Dronninglund, hvor en ny lodsejer havde lukket en privat vej.
Kommunens brev i sagen blev rost.
LSH tilsluttede sig rosen.
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Vagn Gjerløv roste oplægget og talte for at benytte naturen som dynamo i kommunens udvikling og
nævnte Holstebros lakseprojekt som eksempel. VG talte ligeledes for at inddrage Det Grønne Råd i
planlægning af skovrejsning.
BD bemærkede, at Det Grønne Råd på det 5. møde havde udtalt sig positivt om skovrejsning.
GMJ gjorde opmærksom på Grønt Flag for skoler og børneinstitutioner.
Ad 9. Myndigheder og organisationer vedr. drikkevand.
Ole Riemer uddelte og refererede et oplæg fra sagsbehandler Gudrun Gulbæk. Oplægget er
vedhæftet den e-mail, hvormed referatet udsendes.
Ad 10. Eventuelt.
Dådyr i Dronninglund Storskov:
Bendt Danielsen fortalte, at der har været holdt møde i den lokale aktionsgruppe LAG Brønderslev,
som havde behandlet forskellige ansøgninger. Det blev bl.a. besluttet at støtte et dådyrprojekt i
Dronninglund Storskov. Dådyrene sættes i første omgang under hegn. Senere sættes de ud i skoven.
Faciliteter til skovbørnehaven ”Skovtroldene” i Søheden Plantage:
Jørgen Jørgensen undrede sig over vanskelighederne med at finde passende vinterfaciliteter og
spurgte, hvorfor man ikke kunne brug Naturskolen i Lunken eller det lille hvide hus i skoven.
Hans Peter Johansen forklarede, hvordan Naturskolen allerede er fuldt udnyttet.
Karsten Frederiksen forklarede, at det hvide hus er privat, og at betydelige investeringer ville være
nødvendige, hvis det skulle bringes til at overholde lovgivningen. Der arbejdes på at skaffe de
nødvendige tilladelser til at etablere et træhus med ”grønt” tag.
Sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til husdyrbrug.
Jørgen Jørgensen spurgte til sagsbehandlingen, da han var bekendt med, at der i nogle kommuner er
problemer med en langsom sagsbehandling, som hæmmer udviklingen.
Karsten Frederiksen forklarede, at sagsbehandlingen fra starten var hæmmet af manglende
retningslinjer fra Staten, mange sager som var overtaget fra Amtet, og for lille bemanding. Nu går
det godt i Brønderslev, og mange sager er færdigbehandlet.
Det Grønne Råds funktion.
Gerda Marie Jensen og Henrik Lundbech gav efter mødet udtryk for, at Brønderslev Kommunes
Grønne Råd er det bedst fungerende i Vendsyssel.
Bilag: Se liste på referatets side 2.
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Ad 11. Næste møde afholdes onsdag den 11.2.2009 kl. 14.00 i Byrådssalen i Brønderslev.
Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat.
3. Aktuelt om kommuneplanen v/ Bodil Bjørn.
4. Aktuelt om råstofplanen.
5. Statens naturplanlægning v/ Keld Koustrup Sørensen
6. Eventuelt.
7. Næste møde.

Med venlig hilsen

Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør

