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Det Grønne Råd
REFERAT AF 8. MØDE I BRØNDERSLEV KOMMUNES GRØNNE RÅD.

Mødetid: Tirsdag den 14.4.2009 kl. 16.00 - 17.45.
Mødested: Kantinen på Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund.
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 (Miljø, Vand & Natur).
Ad hoc vedr. friluftsliv: Anne Henrichsen (Skoven Er Din).
Ad hoc vedr. forebyggelse af gylleforureninger: Marianne Heilskov Hansen.
Ad hoc fra pkt. 5: Ole Bruun (medlem af Teknik- og Miljøudvalget)
Øvrige deltagere. (Afbud er markeret med*. Andet fravær er markeret med §):
Deltager:
Fra:
*Brønderslev Erhvervs- og Turistcenter Carsten Overgaard Sørensen
Dansk Familielandbrug
Jørgen Jørgensen
Dansk Ornitologisk Forening
Vagn Gjerløv
Haveselskabet, Brønderslev Kreds
Gunnar Vestergaard
DN Brønderslev
Gert Henriksen
DN Brønderslev
Lars Schönberg-Hemme (fra pkt. 5).
Friluftsrådet
Gerda Marie Jensen
Landsbyrådet
Jonna Holdorf
§ 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
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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. Forebyggelse af gylleforurening (Marianne Heilskov Hansen).
5. Stiprojekt ved Krebsehavet i Asaa. (Ole Riemer).
6. Blå Flag på Asaa Strand.
7. Bynær skovrejsning ved Brønderslev.
8. Nye kandidater til at modtage Natur- og Miljøprisen. (Ole Riemer).
9. Eventuelt.
10. Næste møde. Forslag: Onsdag den 10. juni 2009 kl. 14.00.
Bilag til dagsordenen:
Ad 3.
Referat af 7. møde.
Ad 5.
Projektbeskrivelse. (Tillige anvendt til ansøgning om midler fra FiskeriLAG.)
Ad 7.
Kort over foreslåede områder nordvest for Brønderslev by.
Se desuden www.genplant-planeten.dk.
Ad 8.
2 forslag.
Supplerende bilag til referatet:
Vagn Gjerløvs noter til sit indlæg vedr. pkt. 5.
Ad 1. Velkomst.
Karsten Frederiksen bød velkommen.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3. Godkendelse af referat.
Referatet af 7. møde blev godkendt.
Med referance til punktet om vand- og naturplaner fortalte Karsten Frederiksen, at Teknik- og
Miljøudvalget tidligere på dagen havde besluttet at indlede et tværkommunalt nordjysk samarbejde
om fælles grænseværdier for udledninger mv. i forbindelse med husdyrsager, og til dette ville
rekvirere Miljøstyrelsens ”Rejsehold”.
Ad 4. Forebyggelse af gylleforurening.
Marianne Heilskov Hansen fra Landbrugsgruppen i afdelingen for Miljø, Vand og Natur fortalte om
de 2 gylleforureninger, der havde været i kommunen siden kommunesammenlægningen. De var
begge atypiske. Den ene drejede sig om en væltet tankvogn. Den anden drejede sig om et tilstoppet
rør i et hævertsystem på en minkfarm. Sagen er analyseret, og kommunen har rekvireret en
handlingsplan fra forureneren med henblik på at undgå fremtidige uheld.
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MHH fortalte om nye skærpede regler for gyllebeholdere, som dog ikke havde relevans til de 2
indtrufne uheld.
Gyllebeholdere skal kontrolleres hvert tiende år, og bliver desuden inspiceret ved landbrugstilsyn.
Der må ikke være spild uden for gyllebeholdere, da spild viser at der er fejlfunktion. Det bliver
indberettet som fejl ved krydsoverensstemmelseskontrol.
MHH efterlyste gode idéer til bedre beredskab på ejendomme med f.eks. kritisk beliggenhed. Det
kunne f.eks. være et lille lager af bigballer på pågældende ejendomme, til brug som spærring. Ved
miljøgodkendelser kan kommunen stille skærpede krav, hvis det findes hensigtsmæssigt.
Karsten Frederiksen roste indlægget og gav udtryk for, at forvaltningen gør en god indsats. Foreslog
oplysningsarbejde i samarbejde med landbruget, f.eks. ved artikler i Landbonyt. Bad om
kommentarer til spørgsmålet om bedre beredskab.
Henrik Lundbech ønskede generelt skærpede krav.
KF bad MHH om at lave et oplæg til Teknik- og Miljøudvalget vedr. skærpede krav.
Jens Selmer Andersen oplyste at gylleudslippet fra minkfarmen havde anrettet store skader:
• 10 km vandløb var blevet forurenet.
• 6 årgange udsatte bækørreder var dræbt sammen med mange havørreder.
• Nye fisk koster 145.000 kr.
• Mange frivillige arbejdstimers resultater er ødelagt, og der kræves mange nye arbejdstimer
til genoprettelse.
JSA ønskede, at disse omkostninger bliver inddraget i kommunens retsforfølgning af forureneren.
Kommunen kan bedre end fiskerne gøre dem gældende.
JSA roste kommunens udrykning og håndtering af uheldet, og foreslog følgende forebyggende
foranstaltninger på relevante lokaliteter:
• Barrierer. (Forlanges af nogle andre kommuner).
• Bigballer til rådighed for afspærring.
• Kortlægning af rør og samlebrønde mellem gyllebeholdere og vandløb.
• Kontrol af gyllebeholdere med kortere intervaller, således at risikoen reduceres for, at der
sker teknisk fejl om natten når beholderne ikke overvåges.
JSA tilsluttede sig forslaget om information ved hjælp af Landbonyt.
MHH tilsluttede sig, at barrierer somme tider kan virke, afhængigt af beliggenhed og dyrehold. Ved
det stedfundne uheld på minkfarmen ville det ikke have hjulpet.
Gunnar Vestergaard undrede sig over, at gyllerøret undertiden rager uden for tanken.
MHH: Det er iflg. nye krav ikke længere tilladt.
Jørgen Jørgensen spurgte, om der ikke er krav om automatisk afbrydelse af strømmen.
MHH: Der er krav om det.

Notat
Vedrørende:

Indkaldelse til 8. møde i Det Grønne Råd.

Dato

Side:

7.4.2009

4

Journalnr.:

04.00.00.A08/

Ad 5. Stiprojekt ved Krebsehavet i Asaa.
Ole Riemer refererede kort det udsendte bilag og satte det nye projektforslag i relation til de
argumenter, som Nordjyllands Amt havde fremført ved afvisningen af det første projekt:
1. Formodning om at en bro ville medføre uskønne terrænændringer.
2. Gener for fuglelivet.
Vedr. 1: Den nye bro kræver ingen terrænændringer.
Vedr. 2: Det nye projekt forstyrrer fugle på et mindre areal og langs en kortere strækning end såvel
det første projekt som den nuværende uregulerede færdsel. Det anses for umuligt at forhindre den
uregulerede færdsel uden at stille et alternativ til rådighed.
Bemærkede at Skov- og Naturstyrelsen som reservatmyndighed havde sagt god for det første
projekt.
OR oplyste, at der er søgt støtte til projektet fra FiskeriLAG Midt-Nord, da ansøgning kan indgives
uanset projektet ikke har de nødvendige beslutninger og godkendelser endnu.
Karsten Frederiksen fortalte, at Teknik- og Miljøudvalget synes godt om projektet, som gavner
naturen, turismen og beboerne i Asaa. Udvalget havde tidligere på dagen besluttet at afsætte
200.000 som en del af finansieringen af projektet.
Bendt Danielsen fandt projektet godt, bl.a. for befolkningens naturoplevelse og -forståelse. Oplyste,
at det første projekt kun havde fået positive høringssvar, undtagen fra Nordjyllands Amt.
Vagn Gjerløv medgav at projektet er positivt for mennesker, men følte sig nødsaget til at protestere
imod det på fuglenes og DOF’s vegne. VG’s indlæg er bilag til dette referat.
KF: Projektet vil være en forbedring i forhold til den nuværende tilstand. Der findes mange andre
gode eksempler på projekter, som gavner og glæder mennesker uden at skade naturen, f.eks. i
Vejlerne. Der bør være en balance mellem de 2 hensyn. Idealtilstanden for naturen kan ikke skabes.
Jørgen Jørgensen udtalte, at krav om hund i snor ikke kan håndhæves.
Lars Schönberg-Hemme: Danmarks Naturfredningsforening har til formål at beskytte naturen, men
også at give befolkningen adgang til den. Stien vil ikke være et indgreb i et uberørt område. Der er
mindst 4 andre stier til kysten gennem de tilgrænsende områder, og der drives også jagt i området,
dog med visse restriktioner. Asaa by, Havnegade og Havnen forstyrrer i forvejen. DN støtter
stiprojektet, og finder det ikke rimeligt at hindre Asaas borgere i at opnå det store gode, som en
rundtur vil være i forhold til de nuværende muligheder. Hunde skal naturligvis være i snor.
Henrik Lundbech var enig med LSH. Asaa eksisterer, og alle vil ud i området. Det er en god idé at
regulere færdslen.
Jørgen Jørgensen: Arealet er alt for lille til at det kan være forstyrrelsesfrit.
Ad 6. Blå Flag på Asaa Havn.
Karsten Frederiksen opridsede problematikken: Der har været for mange badevandsprøver med
overskridelser. Det betyder, at Blåt Flag ikke kan opnås på stranden i 2009, men det betyder ikke, at
det er farligt at bade. Der har også tidligere været lejlighedsvise overskridelser, men nu er der flere,
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rimeligvis pga. klimaændring med ændrede nedbørsforhold. Det er ukendt om forureningen
stammer fra renseanlæg eller landbrug, men det vil blive søgt fastslået snarest.
Marianne Heilskov Hansen fortalte, at der også er kommet nye analysemetoder og at EU har
skærpet kravene til badevandskvalitet.
Bendt Danielsen fremhævede, at det er vigtigt at få Det Blå flag igen, at man godt kan bade, og at
mange andre strande er ramt på samme måde.
Ole Bruun: Det fortælles af lokale beboere, at Borgmestermolen har ændret Ger Å’s udløb ude i
havet. Det løber ikke længere lige ud, men slynger sig. Dette kan måske også øve indflydelse.
Jens Selmer Andersen anså det for sandsynligt at forureningen skyldes, at overfaldsbygværker
oftere træder i funktion pga. de stærkere regnskyl.
MHH bekræftede, at det ikke er farligt at bade, da forureningen meget hurtigt bliver fortyndet i det
store hav.
Gunnar Vestergaard: Bedre analysemetoder finder mere forurening.
Thomas Jepsen oplyste, at forureningsårsagen forventes at være kendt inden badesæsonen i år.
Ad 7. Bynær skovrejsning ved Brønderslev.
Karsten Frederiksen fortalte, at han finder brakjord uskøn ved indfaldsvejene til de større byer, og
derfor havde fået idéen til skovrejsning på den kommunale del af arealet ved
Agdrupvej/Tolstrupvej, som i kommuneplanen er udlagt til kirkegård, og som dels er kommunalt,
dels privat. KF er i kontakt med menighedsrådet, som skulle debattere behovet for arealet på møde
samme aften.
Gert Henriksen anbefalede at plante skov på arealerne betegnet 1, 2 og 4 på bilagene, idet arealerne
næsten er sammenhængende.
KF fortalte, at der ikke foreligger bevilling, og gav ordet til Anne Henrichsen, som fortalte om
projektet Genplant Planeten. Dette går ud på at skoleklasser planter skov. Hver klasse får 100
planter fra projektet, som støttes af en lang række organisationer, virksomheder og kommuner. (Se
www.genplant-planeten.dk). Kommunen skal stå for planlægning og plantevalg.
Gunnar Vestergaard pointerede vigtigheden af korrekt plantevalg.
Bendt Danielsen støttede idéen.
AH oplyste, at Hans Peter Johansen havde meddelt, at han også støtter det.
Jens Selmer Andersen var også positiv, men opfordrede til at medtænke landskabsæstetik og
udsigter.
KF konkluderede at der er positiv stemning for idéen.
Referentens bemærkning: Kommunaldirektør Sørens Steensen har efterfølgende udmeldt, at det
kommunale areal på hjørnet af Agdrupvej og Tolstrupvej kan tænkes anvendt til forskellige formål,
herunder skovrejsning. Arealets anvendelse skal indgå i kommuneplanprocessen, herunder den
offentlige debat og høring.

Notat
Vedrørende:

Indkaldelse til 8. møde i Det Grønne Råd.

Dato

Side:

7.4.2009

6

Journalnr.:

04.00.00.A08/

Ad 8. Natur- og Miljøprisen.
Bendt Danielsen anbefalede en kandidat.
Kandidater og kriterier for præmiering blev drøftet.
Ole Riemer udsender samtlige skriftlige forslag til modtagerne af referatet.
Ad 9. Eventuelt.
Karsten Frederiksen oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget har bevilget sin andel af tilskuddet til at
fortsætte projekt ”Skoven Er Din”, samt 5.000.000 kr. til cykelstier. Bendt Danielsen oplyste, at
cykelstierne måske også får tilskud fra LAG Brønderslev.
KF oplyste desuden nogle detaljer om behandlingen af nogle konkrete bygge- og landbrugssager.
Gerda Marie Jensen forstod ikke kommunens afslag på etablering af en tribune på et sportsanlæg i
Thise. Afslaget er begrundet i en lokalplanbestemmelse.
Thomas Jepsen: Undersøger sagen og konfererer desuden med Bendt Danielsen.
Gert Henriksen spurgte til Ingstrup Sø.
OR oplyste, at Hjørring har den med i sit kommuneplanforslag, men det har Jammerbugt ikke.
Brønderslev har ikke taget stilling.
Udsat til næste møde: Forslag fra Vagn Gjerløv om at lave folder om Det Grønne Råd. (Som f.eks.
Mariagerfjord Kommune).
Ad 10. Næste møde.
Tid: Onsdag den 10. juni 2009 kl. 14.
Sted: Sandsynligvis Naturskolen i Lunken, Håndsbækvej 144, Jerslev.
Med venlig hilsen
Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør

