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REFERAT AF 9. MØDE I BRØNDERSLEV KOMMUNES GRØNNE RÅD.

Mødetid: Onsdag den 10.6.2009 kl. 14.00 - ca.17.00.
Mødested: Møllehuset i Asaa.
Deltagere: (afbud er markeret med *).
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. naturprojekter: Grete Runnom Kristensen (Naturgruppen).
Ad hoc. vedr. Blå Flag: Kirstin Godsk (Vandløbsgruppen).
* Ad hoc vedr. kommunal vedligeholdelse af strandområderne: Finn Bjerning, Vej &
Park.
Øvrige faste deltagere.
Fra:
Deltager:
* 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
Friluftsrådet
Gerda Marie Jensen
Landsbyrådet
Jonna Holdorf
LandboNord
Per Pedersen
* Lystfiskeri
Jens Selmer Andersen
Naturvejlederne
Hans Peter Johansen
Jagtforeningerne
Palle Martinsen
* Spejdersamvirket
Morten Bruun Jacobsen
* SNS Vendsyssel
Jesper Blom-Hansen
Vendsyssel Energi- og Miljøkontor
Peter Larsen
Særligt indbudte til 9. møde:
Knud Erik Sørensen, formand for Asaa Havn
Hildo Rasmussen, formand for Asaa Badehusforening
Knud M. Christensen, bestyrelsesmedlem i Asaa Badehusforening
SNS Vendsyssel
Helene Overby (vedr. pkt. 4a).
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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. Asaa Havns interesser (Knud Erik Sørensen.)
4.a Fra Grenen til Grænsen - sejlads og kystfriluftsliv (Helene Overby).
5. Asaa Badehusforenings interesser (Hildo Rasmussen og Knud M. Christensen)
6. Blå Flag på Asaa Strand (Kirstin Godsk)
7. Skal Fruerhøj syd for Storskoven ryddes for opvækst? (Grete Runnom Kristensen)
8. Tværkommunalt projekt om truede engfugle. (Grete Runnom Kristensen).
9. Præmieringsudvalgets beslutning om Natur- og Miljøprisen. (Karsten Frederiksen)
10. Skal det Grønne Råd have en reklamebrochure? (Vagn Gjerløv)
11. Eventuelt.
12. Næste møde (nr. 10). Forslag: Onsdag den 16. september 2009 kl. 14.00 i Naturskolen i
Lunken.
Ad 1. Velkomst
Mødet var indkaldt til klublokalerne på Asaa Lystbådehavn. Disse viste sig ved fremmødet at være
dobbeltbooket. Mødet blev derfor flyttet til Møllehuset ved Asaahallen, hvor Karsten Frederiksen
bød velkommen. En speciel velkomst blev rettet til de særligt indbudte deltagere fra Asaa Havn,
Asaa Badehusforening og Skov- og Naturstyrelsen Vendsyssel.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 3. Godkendelse af referat af 8. møde.
Referatet blev godkendt.
Ad 4. Asaa Havns interesser.
Karsten Frederiksen indledte med at nævne, at kommunen opfatter Asaa Havn som en af sine
væsentlige attraktioner, og derfor støtter havnen med et årligt tilskud. Herefter gav han ordet til
havneformand Knud Erik Sørensen.
KES fortalte, at havnens væsentligste interesse knytter sig til uddybning af sejlrende og
havnebassin.
Herudover blev der arbejdet med forskellige planer for istandsættelse og tidssvarende anvendelse af
bygninger, hvis oprindelige funktion er ophørt:
• Gammel bådværfthal: Multihus / samlingshus evt. som selvejende institution.
• Gammel auktionshal: Atelier / udstilling for kunstnere. (Kræver ny fundering).
• Fiskehus: Forladt af ejerne i 2 år. Søges overtaget som ufyldestgjort pant.
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Planlagte nye bygninger:
• 10 redskabsskure til udlejning.
• 2 fugle- / havkiggetårne.
• Overnatningsplads (incl. 2 shelters) til havkajakroere (Projekt Kystfriluftsliv) på
lystbådehavnens område.
Havnen havde desuden ønske om mere skiltning fra Asaa by til havnen.
KES oplyste vedr. fuglelivet, at han altid påtaler det, hvis han træffer publikum med løse hunde.
KF tilføjede, at han anser stiprojektet ved Krebsehavet for foreneligt med hensynet til fuglelivet.
Helene Overby tilkendegav, at den bedste mulighed for at styre færdselen, så den ikke generer
fuglelivet, er at lave en sti.
KES, Bendt Danielsen og Ole Riemer anbefalede uddybning af Krebsehavet. Det er en del af
søterritoriet, som administreres af Kystdirektoratet i Lemvig.
KES og BD nævnte, at Asaa Havn oprindelig er beliggende på en ø, og at det kunne være
interessant, og måske et middel mod generende sandaflejringer i havn og sejlrende, at lave et
gennemløb under Havnegade, gerne med en dekorativ bro.
KF bemærkede, at et så gennemgribende projekt ville kræve store overvejelser af dets
konsekvenser, herunder konsekvenserne for naturen.
Ad 4.a. Fra Grenen til Grænsen - sejlads og kystfriluftsliv.
Helene Overby redegjorde for Skov- og Naturstyrelsens projekt jfr. bilaget. Som nævnt under pkt.
4. er det aftalt, at der etableres en overnatningsplads i Asaa Lystbådehavn.
Overnatningspladserne er især henvendt til havkajakroere, som har behov for at kunne gå i land og
overnatte for hver 10 - 20 km. Da der på lange strækninger er lavvandet, sumpet eller rørskov
mellem Stensnæs og Hals, er det meget vigtigt at have overnatningspladser i de mellemliggende
havne. Der vil være behov for lidt græs til et lille telt, gerne toilet og evt. shelter. Kajakroerne har
selv vand med. Der vil være tale om 1 overnatning pr. gang for en pris på op til 10 kr. (efter hver
enkelt grundejers beslutning).
Projektet var tænkt færdigt i 2009, men er blevet forsinket. Det forventes at være med på
Friluftskortet i år. Der søges om penge til shelters fra Friluftsrådet i 2010. SNS Vendsyssel laver en
samlet ansøgning til Statens Miljøcenter vedr. tilladelse til at opstille shelters alle de aftalte steder.
Karsten Frederiksen: Et flot initiativ, som det er vigtigt, at vi er med i, og som er fint i tråd med Det
Grønne Råds virksomhed til gavn for fritid og natur.
Bendt Danielsen var også positiv og mente, at shelters uden problemer vil kunne tillades indenfor
lokalplanområde ”2.F4 Havnen”.
HO anbefalede, at man fra starten søger om den bedste placering, uanset om den er inden for
lokalplanområdet.
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KF mente, at shelters ikke vil kunne genere uanset placering i forhold til lokalplanen.
HO og Knud Erik Sørensen var enige.
KES oplyste, at der regnes med grønne shelters på punktfundamenter. Der regnes med shelters + et
tårn nord for de blå haller (inden for 2.F4) og et tårn nord for Krebsehavet (uden for 2.F4). KF,
Vagn Gjerløv og Kirstin Godsk tilsluttede sig, at det er gode placeringer i forhold til turisme og
fugleliv.
HO, KES og Grete R. Kristensen omtalte, at det er vigtigt for projektet, at man nogle steder, f.eks.
Asaa, kan starte / afslutte en havkajaktur med adgang fra / til offentlig vej.
KES forsikrede, at der ikke vil blive problemer med unge menneskers aktiviteter på pladsen. De
overvåges af havnefogeden, havneassistenten og sejlerne.
HO, KES og Bendt Danielsen oplyste, at projektet støttes af LAG og 2 pengeinstitutter.
Ad 5. Asaa Badehusforenings interesser.
Hildo Rasmussen oplyste at:
• En sandbanke i havet mellem Lyngså og Hou bevirker, at der ikke er badestrand andre
steder end i Asaa.
• Badehusene ligger på et areal, som tilhører havnen. Badehusforeningen betaler derfor en
årlig leje til havnen.
• Alle badehusene eksisterer i kraft af dispensationer fra lovgivningen.
• Statens Miljøcenter i Aalborg er myndighed og sagsbehandler vedr. ændringer og
nyetableringer.
• Arealet vedligeholdes af Vej & Park.
HR spurgte, om Brønderslev Kommune havde husket at søge Miljøcentrets tilladelse til det
igangværende byggeri af ny toiletbygning.
(Referenten har efterfølgende konstateret, at tilladelse foreligger.)
Knud M. Christensen oplyste at:
• Det Blå Flag, som mangler i 2009, ønskes tilbage i 2010. (Se også pkt. 6).
• Tilgroningen med hybenroser ønskes reduceret. Hvis man fjerner hybenroserne kommer
marehalmen igen.
• Rengøringen af toiletbygningen er god.
• Badehusforeningen glæder sig til den nye toiletbygning.
• Der er sommetider generende tangaflejringer sidst på sommeren. Sådanne ønskes fjernet.
• Handicaprampen ønskes repareret og forlænget.
• Tilgængelighed og kvalitet af skraldespande er vigtig.
• Hundeefterladenskaber er generende. Kan der gøres mere ved problemet?
• Kørevejen parallelt med badehusene er blevet for bred som følge af græsslåningsrutinen.
Den ønskes kun slået i 1 spor. Til gengæld ønskes den tilført grus el.lign. i hullerne.
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Efter afslutning af mødet i Det Grønne Råd blev det aftalt, at de berørte forhold vedrørende
pkt. 5 skulle behandles ved en særskilt besigtigelse med deltagelse af repræsentanterne for
havnen og badehusforeningen, udvalgsformanden og lederen af Vej & Park. Notat og referat
herom er vedhæftet som bilag.

Ad 6. Blå flag på Asaa Strand.
Kirstin Godsk uddelte kriterierne for tildeling af Blå Flag på danske strande i 2009. Asaa Strand har
ofte været tæt på ikke at kunne overholde kriterierne vedr. vandkvalitet.
Der udspandt sig en længere debat om de mulige årsager til de fundne overskridelser af kravene til
vandkvaliteten i 2008, som havde kostet Det Blå Flag på stranden i 2009. (Vandkvaliteten indgår
ikke i kriterierne for Blå Flag til havne, derfor har Asaa Havn stadig Blåt Flag.) Man nævnte:
• Voldsomme regnskyl (overløb af overfaldsbygværker og renseanlæg).
• Løsgående kvæg og heste.
• Havfugle.
• Skibe / lystbåde.
• Strømforhold.
• Ulovlige overløb fra septictanke.
KG og Karsten Frederiksen fortalte, at et konsulentfirma skal prøve at udrede årsagerne og komme
med anbefalinger for at afhjælpe problemet. Det Grønne Råd vil blive orienteret om resultatet.
(Referentens bemærkning: Rapporten er bilag til dette referat).
Ad 7. Skal Fruerhøj syd for Storskoven ryddes for opvækst?
Grete Runnom Kristensens bilag var sendt ud med dagsordenen. GRK indledte med at fortælle om
Fruerhøj, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Heden er ved at gro til med træer, gyvel og
ørnebregner. Det er ønskeligt at rydde opvæksten for at bevare hedefloraen og for at genskabe den
værdifulde udsigt mod syd. GRK spurgte om det kan tænkes at få arealet holdt ved hjælp af
græssende husdyr, når rydningen er foretaget.
Per Pedersen mindede om at spørge ejerne (Dronninglund Storskov v/ Overgård Gods), og spurgte
om kommunen har resurser til at fortsætte plejen efter 1. gang. PP mente, at det kunne blive svært at
skaffe græsningsdyr.
GRK fortalte, at hun har haft foreløbige drøftelser med Overgård Gods, og oplyste at ejeren ikke er
forpligtiget til at rydde selv.
Palle Martinsen så positivt på rydning, både for naturens og for udsigtens skyld. Anså det for let at
lave udsigt, men svært at genskabe lyng ved afgræsning.
Lars Schönberg-Hemme anså udsigten for en tilstrækkelig vigtig grund til at rydde, og tvivlede på
at lyngen kan komme igen.
Ole Riemer oplyste, at Dronninglund Kommune 2 gange (i 1980’erne og i 1990’erne) har ryddet
som beskæftigelsesarbejde, og at der er forhåndsinteresse hos Brønderslev Kommunes
beskæftigelsesprojekt Værkstedet (på Karetmagervej i Dronninglund) for at udføre opgaven. OR
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mente, at hvis der bliver ryddet opvækst ca. hvert 5. år, kan der fortsat være lynghede og udsigt på
Fruerhøj.
Det grønne Råd var positivt stemt for at gå videre med projektet.
Ad. 8. Tværkommunalt projekt om truede engfugle.
GRK foreviste planche og kort, som er bilag til dette referat. I Brønderslev Kommune omfatter
projektet ca. 250 ha ved kysten. Det forventes at feltarbejdet kan starte med støtte fra Skov- og
Naturstyrelsen i 2010.
Vagn Gjerløv fortalte, at Aalborg Kommune har et lignende projekt vedr. engryle. DOF har ingen
penge, men kan hjælpe med tællemandskab.
Palle Martinsen: Jægerne er også interesserede i at deltage i arbejdet med fugletælling.
Karsten Frederiksen: Det er et spændende projekt, men det er endnu ikke behandlet i Teknik- og
Miljøudvalget.
Ad 9. Præmieringsudvalgets beslutning om Natur- og Miljøprisen.
Karsten Frederiksen meddelte, at Præmieringsudvalget for Natur- og Miljøprisen havde besluttet at
tildele naturvejleder Anne Henrichsen en anerkendelse for hendes store indsats for naturen med
projekt ”Skoven Er Din”. KF inviterede Det Grønne Råds medlemmer til overrækkelsen den
23.6.2009 kl. 12.30 ved Naturskolen i Lunken.
Peter Larsen, som repræsenterer Det Grønne Råd i Præmieringsudvalget, udtrykte ønske om en
klarere forretningsgang i samarbejder mellem de 2 organer.
KF mente, at proceduren er på plads, og kunne ikke følge PL’s tanker.
Ad 10. Skal Det Grønne Råd have en reklamebrochure?
Vagn Gjerløv havde rejst spørgsmålet. Mariagerfjord Kommunes brochure var udsendt som
inspiration.
Karsten Frederiksen: Vi tænkte på det i starten, men har manglet resurser. Forslaget er spændende.
Hvordan gør vi?
Palle Martinsen foreslog, at de deltagende organisationer kunne komme med bidrag. Mente
desuden, at kommunens hjemmeside burde have en liste over kommunale råd.
VG: Måske er hjemmesiden den rigtige vej, den er lettere at vedligeholde.
Bendt Danielsen: Det må gerne være på hjemmesiden, som for øvrigt også mangler oplysninger om
andre kommunale råd. Det må ikke være for omfangsrigt.
Karsten Frederiksen foreslog, at administrationen skulle arbejde videre med idéen, og bede om
hjælp hos kommunens kommunikationsmedarbejder Mette Krog Jacobsen. Der var generel
stemning for dette forslag.
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Ad 11. Eventuelt.
Husdyrsager.
Karsten Frederiksen fortalte om vanskelighederne med at finde en korrekt og konsekvent linje i
afgørelserne inden for dette vanskelige sagsområde, som er overtaget fra amterne og helt nyt for
kommunerne, og hvor beslutningsgrundlaget ikke er i orden. Kommunen har søgt rådgivning hos
nabokommuner og miljøstyrelsen uden endnu at have fundet de vises sten. Særligt vanskeligt er det
at afgøre sager i områder med følsom natur, f.eks. Store Vildmose.
Lars Schönberg-Hemme påpegede, at de politiske afgørelser i mange tilfælde strider imod
administrationens anbefalinger.
KF: Administrationen tilvejebringer beslutningsgrundlaget. Politikerne beslutter.
Kommuneplanen.
Bendt Danielsen fortalte om arbejdet med kommuneplanens hovedstruktur. Arbejdet har taget
længere tid end forventet, så kommuneplanen kan først vedtages i 2010. Forslaget vil blive forelagt
17.12.2009. Dog skal detailhandelsplanen færdiggøres i 2009.
(Referentens bemærkning: Byrådet godkendte forslag til detailhandelsplan på sit møde den
27.8.2009, hvorefter forslaget er fremlagt til høring i 8 uger).
KF: Det er besværligt at lave en helt ny kommuneplan på baggrund af 2 gamle og en regionplan,
men det er beklageligt, at den er blevet forsinket.
Hildo Rasmussen spurgte, om der ville blive udstykket flere villagrunde i Strandvænget.
BD fortalte om de forventede udlæg af byggegrunde, som alle er private.
HR fandt, at borgerne ikke kunne være tjent med, at der ikke er udbud af kommunale byggegrunde i
Asaa.
Knud Møller Christensen spurgte, om der må bygges på marken øst for Asaa Stadion.
BD oplyste, at det er umuligt pga. strandbyggelinjen.
Thise idrætsplads.
Gerda Marie Jensen fortalte, at bygningsmyndigheden havde givet afslag på at bygge en ny tribune.
KF lovede at undersøge sagen.
Hundeskove.
Der er offentligt tilgængelige private hundeskove i Storskoven ved Sømosen og i Thorup. De er
anlagt i nyplantninger, som råvildtet holder sig fra pga. hundenes lugt.
Brønderslev Kommune har en offentlig hundeskov imellem Asaa og Geraa.
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BD: Private initiativtagere ønsker, at der etableres en hundeskov i Brønderslev Kommunes skov på
Frederikshvilevej i Hjallerup. Der arbejdes på at skaffe en tilladelse fra Teknik- og Miljøudvalget til
at få skoven indhegnet m.v. uden udgift for kommunen.
KF oplyste, at Teknik- og Miljøudvalget for nylig havde drøftet hundeskove og besluttet, at der ikke
ønskes flere i de kommunale skove.
Slåning af vejrabatter.
Lars Schönberg-Hemme mente, at vejrabatterne bliver slået for tidligt og for meget (f.eks. pt. ved
Klokkerholm Møllesø), og ønskede Dronninglund Kommunes slåningspraksis genindført, dvs. kun
1 slåning sidst i august, bortset fra pletvis forsommerslåning af hensyn til oversigten ved skilte,
sving og bakketoppe.
BD: Mange har henvendt sig om dette.
KF: Brønderslev Kommune har lavet en græsslåningspraksis med udgangspunkt i de 2 gamle
kommuners praksisser. Den indebærer bl.a. klipning af rabatter langs indfaldsveje. Beskrivelse af
praksis kan fås ved henvendelse til Finn Bjerning, Vej & Park
Jonna Holdorf: Det ser pænt ud.
Per Pedersen: Der bør holdes slået op til 1,5 meter fra asfaltkanten for at undgå påkørsler, for at
beskytte cyklister, og fordi det er pænt.
LSH: Det er ikke i overensstemmelse med trafikministeriets bekendtgørelse, som dog kun er
vejledende for kommunerne, selv om de er bindende for statsvejene.
Information om naturperler:
Anne Henrichsen efterlyste, at der bliver lige så god information om naturperler i den gamle
Brønderslev Kommune, som der er i den gamle Dronninglund Kommune.
KF noterede sig ønsket og nævnte at der måske kan laves noget på hjemmesiden.
Information om Grøn Vækst og naturplaner.
Palle Martinsen efterlyste information.
KF: Information vil blive udsendt, så det kan behandles på et kommende møde.
Oprensning af grøfter i strandenge.
LSH fortalte, at han på en fugletur havde fået af vide af turlederen, at oprensning af grøfter i
strandengene er ulovlig iht. naturbeskyttelsesloven.
Ole Riemer tilbød at administrationen skulle undersøge sagen. Kirstin Godsk har derfor talt med
turlederen. Denne havde ment at oprensningen havde været for omfattende, således at vandløbets
karakter var ændret, hvilket strider mod naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. (Det vil som
regel være i strid med vandløbsloven at undlade regelmæssig oprensning, da undladelse kan føre til
oversvømmelse eller forsumpning højere oppe af vandløbet.)
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Ad 12. Næste møde.
Møde nr. 10 afholdes onsdag den 16. september 2009 kl. 14.00 i Naturskolen, Håndsbækvej 144,
9740 Jerslev.
Bilag, sendt ud med dagsordenen:
• Ad pkt. 4 og 4.a: Skov- og Naturstyrelsens projekt: ”Fra Grenen til Grænsen - sejlads og
kyst-friluftsliv”.
• Ad pkt. 7: Topografiske oversigtskort, luftfoto og alm. fotos fra Fruerhøj.
• Ad pkt. 10: Brochure om Mariagerfjord Kommunes Grønne Råd.
Bilag, sendt ud med referatet:
• Ad pkt. 5: Ole Riemers notat af 18.6.2009: ”Restriktioner / tilladelser vedr. anlæg og pleje
på Asaa Strand”.
• Ad pkt. 5: Referat af møde på Asaa Strand torsdag den 25.6.2009 kl. 15.
• Ad pkt. 6: ”Kildesporing af fækalforurening ved Aså”.
• Ad pkt. 8: Kort og planche om engfugleprojektet.
Med venlig hilsen
Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør

