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Det Grønne Råd
REFERAT AF 7. MØDE I BRØNDERSLEV KOMMUNES GRØNNE RÅD.

Mødetid: Onsdag den 11.2.2009 kl. 14.00 - ca. 17.00.
Mødested: Byrådssalen på Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev..
Deltagere:
Fra Brønderslev Kommune:
Formand Karsten Frederiksen. (Formand for Teknik- og Miljøudvalget).
Næstformand Bendt Danielsen (Formand for Udviklings- og Planlægningsudvalget).
Sekretær Ole Riemer (Naturgruppen).
*Teknisk direktør Thomas Jepsen.
Afdelingsleder Annemette Eriksen.
Ad hoc vedr. kommuneplan m.v.: Bodil Bjørn (Udvikling og Planlægning).
Ad hoc vedr. kommuneplan m.v.: Martin Heide Pedersen.
Ad hoc vedr. friluftsliv: Anne Henrichsen (Skoven Er Din).
Ad hoc vedr. vand- og naturplaner: Keld Koustrup Sørensen.
Øvrige deltagere. (Afbud er markeret med*. Andet fravær er markeret med §):
Fra:
Deltager:
Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter Carsten Overgaard Sørensen
Dansk Familielandbrug
Jørgen Jørgensen
Dansk Ornitologisk Forening
Vagn Gjerløv
*Dansk Skovforening
Vakant
Haveselskabet, Brønderslev Kreds
Gunnar Vestergaard
DN Brønderslev
Gert Henriksen
DN Brønderslev
Lars Schönberg-Hemme
*Friluftsrådet
Gerda Marie Jensen
Landsbyrådet
Jonna Holldorf
LandboNord
Thomas Sejlund
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
Observatør: Skolepraktikant
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Øvrige modtagere af dagsorden og referat:
Teknik- og Miljøudvalget
Udviklings- og Planlægningsudvalget
Dagsorden:
1. Velkomst.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat.
4. Aktuelt om kommuneplanen. (Bodil Bjørn og Martin Heide Pedersen).
5. Aktuelt om vand- og naturplaner (Keld Koustrup Sørensen)
6. Aktuelt om råstofplanen. (Karsten Frederiksen).
7. Aktuelt om certificering og drift af kommunens egne skove (Ole Riemer).
8. Kandidater til at modtage Natur- og Miljøprisen (Ole Riemer)
9. Eventuelt.
10. Næste møde. Forslag: Onsdag den 13. maj 2009 kl. 14.00.
Bilag: Bilag vedr. Natur- og Miljøprisen blev fremsendt den 23.1.2009.
Referat:
Ad 1. Velkomst.
Karsten Frederiksen bød velkommen.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3. Godkendelse af referat.
Referatet af 6. møde blev godkendt.
Ad 4. Aktuelt om kommuneplanen
Bodil Bjørn og Martin Heide Pedersen orienterede om arbejdet med den nye kommuneplan, som
skal erstatte kommuneplanerne fra de 2 gamle kommuner samt regionplanen for det tidligere
Nordjyllands Amt.
Byrådet har besluttet, at der først og fremmest skal være tale om en harmonisering og a’jourføring
af stoffet set i lyset af planstrategien. Endvidere at det skal være en digital plan.
MHP og BB forklarede og demonstrerede, hvordan den digitale plan er struktureret., og orienterede
om tidsplanen, som er kort, da Udviklings- og Planlægningsudvalget ønsker, at kommuneplanen
skal færdiggøres og vedtages af det nuværende byråd.
Carsten Overgaard Sørensen gav udtryk for, at han betragter det som et demokratisk problem, at der
kun bliver 4 uger til at gennemgå høringssvar. Så hellere en senere færdiggørelse, eftersom det ikke
er et krav fra Staten, at kommuneplanen skal være færdig i år.
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Palle Martinsen spurgte, hvornår det bliver muligt at se noget fra planen på hjemmesiden.
BB og MHP: Når forslaget foreligger fra Byrådet.
Bendt Danielsen tilføjede, at der evt. kunne blive tale om at lægge nogle bidrag på hjemmesiden
efterhånden som de vurderes at have fundet en tilstrækkelig færdig form.
Ad 5. Aktuelt om vand- og naturplaner.
Keld Koustrup Sørensen orienterede. Emnet har været på Det Grønne Råds 1. og 2. møde, herunder
Teknik- og Miljøudvalgets høringssvar til Staten. Der har ikke været nogen reaktion fra Staten, som
desværre ikke holder sin egen tidsplan. ”Grøn Vækst” skal efter de seneste udmeldinger komme
efter påske, hvorefter Staten kan arbejde videre med Vand- og Naturplanerne. Måske opgives
naturplanerne foreløbig, mens kræfterne koncentreres om vandplanerne, som så måske kommer til
september / oktober. (Referentens bemærkning: Regeringsomdannelsens indflydelse er naturligvis
ukendt.)
Peter Larsen spurgte, hvilken vej det går med naturen.
KKS: De seneste 10 år er der sket en forbedring, idet deponeringen af kvælstof over landområder
og kystvande er mindsket. For de allerseneste år er vores viden dog usikker fordi Staten har
reduceret sin overvågning af miljøet.
Dette affødte forskellige tilkendegivelser af utilfredshed.
Vagn Gjerløv: Kan kommunen ikke selv lave naturplan med tilhørende økonomiske overslag?
Karsten Frederiksen: Alle kommuner er nødt til at vente og overholde de spilleregler, som Staten
har besluttet. Vi ved ikke, hvorfor Staten ikke overholder de terminer, som den selv har sat for sit
arbejde.
Jens Selmer Andersen: Kommunen kan godt lave miljøforbedringer i mellemtiden, f.eks. sandfang i
vandløbene.
KKS: Der sker mange forbedringer, f.eks. på spildevandsområdet, men de skal efterfølgende
tilpasses Vand- og Naturplanerne.
Ole Riemer: Der bliver også lavet forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene, bjørneklo bliver
bekæmpet, der foretages pesticidfri drift af skove og grønne områder, og skovene er ved at blive
certificeret.
KF: Tiltagene koster penge. Vi skal have mest muligt miljø for pengene.
Ad 6. Aktuelt om råstofplanen.
Karsten Frederiksen orienterede om sagsforløbet. Byrådet havde med stort flertal besluttet, at der
ikke skal graves mere i Søheden Plantage. Det er derfor meget forbavsende, at Regionsrådet har
udlagt 6,4 ha til interesseområde. Kommunen har påklaget forholdet til Naturklagenævnet.
Gert Henriksen fandt Regionens sagsbehandling under al kritik. Havde bedt om at få planen
tilsendt, men havde først modtaget den efter udløb af høringsfristen.
Anne Henrichsen stillede spørgsmålstegn ved, om gravegrænsen og reetableringsbetingelserne
bliver overholdt.
KF forventede at kravene bliver overholdt, men erkendte, at det er svært at håndhæve.
Hans Peter Johansen spurgte om kommunens holdning til Svend Aage Christiansens tilbud om
medindflydelse.
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(Referentens bemærkning: Der har efterfølgende været holdt møde med SAC’s projektleder.
Kommunen var repræsenteret af sagsbehandlerne vedr. grundvand, jordforurening, råstoffer og
skovbrug. Kommunen holder SAC fast på, at nuværende grusgrav skal være reetableret senest
30.6.2009 og har efterspurgt SAC’s projekt herfor. Kommunen har tilbudt assistance vedr. plan for
den skov, som indgår i efterbehandlingen).
Ad 7. Aktuelt om certificering og drift af kommunens egne skove.
Ole Riemer gennemgik listen over kommunens skove og orienterede om vinterens hugst. Der er
produceret 1.500m3 industritræ. Der forventes herudover, at produktionen af træflis til varmeværker
vil udgøre ca. 1000m3.
En nabo til Melholt Plantage havde klaget til både kommunen, Danmarks Naturfredningsforening
og Dansk Ornitologisk Forening over skovhugsten i Melholt Plantage. Klagerens hovedanke var, at
hun mente, at skovhugsten forringede forholdene for grønspætten.
Kommunen havde forklaret, at der fortsat er gamle, døde løvtræer i skoven, og at myretuerne ikke
har lidt overlast.
DOF havde beroliget hende med, at der ikke var sket noget skadeligt.
DN havde forklaret, at skovhugsten var lovlig og varslet ved annonce.
Ad 8. Kandidater til at modtage Natur- og Miljøprisen.
Da referatet bliver lagt på kommunens hjemmeside, bliver kandidaternes navne ikke nævnt.
Peter Larsen anbefalede en kandidat på vegne af Vendsyssel Energi- og Miljøkontor.
Lars Schönberg-Hemme anbefalede samme kandidat på vegne af Danmarks Naturfredningsforening.
Ole Riemer oplæste en skriftlig anbefaling af en kandidat, indsendt af Mogens Ingemannsen.
Det Grønne Råd traf ikke beslutning om at anbefale nogen af disse kandidater overfor
præmieringsudvalget for Natur- og Miljøprisen.
Bendt Danielsen nævnte, at han overvejede at indstille en kandidat.
LSH fortalte, at DN overvejer at indstille endnu en kandidat.
OR oplyste, at præmieringsudvalgets formand, borgmester Mikael Klitgaard, har suspenderet
tidsfristen for indstillinger i håb om at få gode kandidater. OR forventede, at fristen kunne udskydes
indtil udgangen af april.
Ad 9. Eventuelt.
KKS redegjorde for kommunens behandling af en sag om udvidelse af husdyrbrug. Sagen har været
meget omtalt i medierne.
Karsten Frederiksen supplerede og oplyste, at sagen ikke køres af politikerne, men af forvaltningen,
og at den køres godt. Der skal ikke gås på kompromis.
Annemette Eriksen fortalte, at sagerne behandles ens. Denne er blevet stor i medierne, fordi det er
en vinklet mediesag, som indeholder nabostrid og strid mellem land og by.
Palle Martinsen: Amternes nedlæggelse har medført pres på kommunerne, bl.a. fra visse
organisationer.
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Peter Larsen var kritisk over for de beregninger, der lægges til grund i visse ansøgninger om
udvidelser af husdyrbrug.
Thomas Sejlund mente ikke, at PL kunne tillade sig at kritisere landmænd og konsulenter for at gå
til grænsen af det tilladte. Mente at alle gør sådan, også uden for landbruget.
Lars Schönberg-Hemme mente, at det er et problem, at klager over udvidelser af husdyrbrug skal
sendes til Miljøklagenævnet, ikke Naturklagenævnet.
AME forklarede, at sager efter husdyrbrugslovens §12 kun kan påklages til Miljøklagenævnet,
mens andre sager evt. kan påklages til Naturklagenævnet. Naturbeskyttelsesloven er hævet over
husdyrbrugsloven. Hvis naturbeskyttelsesloven ikke kan overholdes, skal der gives afslag. Der
arbejdes efter en vejleding, som kræver konsekvensberegning.
LSH var fortsat bekymret.
Karsten Frederiksen orienterede om forskellige emner:
• Kommunens ”asfaltpenge” anvendes i 2009 fortrinsvis til cykelstier.
• Der bliver indkøbt borde og bænke til naturområder, parker m.v. for 200.000 i 2009.
• Kommunen ser lige som Det Grønne Råd positivt på naturgenopretning i Nørreådalen, men
der er ikke et konkret projekt på vej endnu.
• Kommunen samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening om ”Store Affaldsdag”
19.4 kl. 10 - 14. Se evt. nærmere i kommunens folder ”Oplev Naturen” som er på
hjemmesiden.
• Der er som sædvanlig søgt penge fra fisketegnsmidlerne og stillet penge til rådighed fra
kommunen selv til vandløbsrestaurering.
• Kommunen ser positivt på at der opstilles et fugletårn i Grishøjgårds Krat. Det undersøges,
hvad der foreligger af planer og tilladelser vedr. det fundament, som er etableret.
Intet Blåt Flag på Asaa Strand i 2009.
Karsten Frederiksen orienterede om, at der i 2008 var for mange overskridelser af kravene til
badevandskvalitet, og at der arbejdes på at finde og afhjælpe årsagen. Det foregår i samarbejde med
Forsyningen og Forsyningsudvalget, som står for driften.
Bendt Danielsen: Det er vigtigt at markedsføre, at man stadig må bade.
Ole Riemer: Der vil fortsat være Blåt Flag i Asaa Havn. Kravene hertil handler om miljøforhold og
faciliteter til brugerne, men ikke om badevand.
Vandløbsvedligeholdelse og -regulativer.
Lars Schönberg-Hemme var meget begejstret for de afholdte vandløbssyn. Kommunens
tilsynsførende Svend Erik Hansen er meget nidkær på naturens vegne. LSH mener at landmændene
generelt er glade for vandløbssynene.
Jens Selmer Andersen: Vandløbene er holdt flot, men nogle regulativer virker ikke efter hensigten.
Karsten Frederiksen: Der vil blive afholdt dialogmøde med interesseorganisationerne om revision af
regulativerne.
KF og Annemette Eriksen fortalte om samarbejdet med Aalborg om nyt vandløbsregulativ for
grænsevandløbet Ger Å. Det er Aalborg, der skal udarbejde regulativgrundlaget.
Keld Koustrup Sørensen fortalte, at regulativerne ikke kan gøres færdige, fordi vandplanerne er
forsinkede.
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JSA gjorde opmærksom på, at detaljer godt kan løses uden nye regulativer.
Affaldsindsamling.
Peter Larsen gjorde opmærksom på, at udfasningen af glødepærer vil medføre, at mængden af
brugte lavenergipærer vil stige, således at der vil komme en stor mængde kviksølvholdige
lavenergipærer i affaldssækkene. Foreslog derfor en indsamlingsordning som for batterier.
Kommunale energibesparelser.
Karsten Frederiksen fortalte om ny lovgivning, som fremmer energibesparelser i kommunale
bygninger. Der kan desuden opnås tilskud til at udskifte armaturer til gadelys, men næppe til
masterne.
Naturplan.
Vagn Gjerløv erklærede, at DOF ønsker, at kommunen udarbejder en naturplan.
Ad 10. Næste møde.
Der blev aftalt ordinært møde onsdag den 13. maj 2009 kl. 14.00. Mødet er aflyst.
Der afholdes i stedet - som tidligere annonceret - ekstraordinært møde i Dronninglund tirsdag den
14. april 2009 kl. 16.00.
Med venlig hilsen
Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør

