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

Miljø, Vand & Natur
Dato:
J. nr.:
Sag nr.:

24.9.2010
04.00.00.P35
10/3004

Det Grønne Råd
REFERAT AF 14. MØDE I BRØNDERSLEV KOMMUNES GRØNNE RÅD.

Mødetid: Onsdag den 8. september 2010 kl. 15.00 - 18.00
Mødested: Brønderslev Kommunes Naturskole i Lunken, Håndsbækvej 144, Jerslev.
Deltagere: (Afbud er markeret med*. Andet fravær er markeret med §):
Fra Brønderslev Kommune:
Formand: Mikael Klitgaard. (Formand for Miljø- og Teknikudvalget).
§ Næstformand: Ole Andersen. (Næstformand for Miljø- og Teknikudvalget).
Sekretær: Ole Riemer. (Naturgruppen).
* Teknisk direktør Thomas Jepsen.
Afdelingsleder Asger Nielsen. (Miljø, Vand & Natur).
* Ad hoc vedr. kommuneplanen: Bodil Bjørn.(Udvikling & Planlægning).
Ad hoc vedr. friluftsliv: Anne Henrichsen. (Skoven Er Din).
* Ad hoc vedr. naturprojekter: Grete Runnom Kristensen. (Naturgruppen).
* Ad hoc. vedr. Blå Flag og vandløb: Erik Rydborg. (Virksomhedsgruppen).
Øvrige faste deltagere.
Deltager:
Fra:
Brønderslev Erhverv og Turisme
Carsten Overgaard Sørensen
Dansk Familielandbrug
Svend Erik Jacobsen
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 (ved pkt. 6, 9, 10, 11 og 12)
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
Øvrige modtagere af dagsorden og referat:
Teknik- og Miljøudvalget

F\04.00\ODR Grønt Råd Ref 14 140910.

Side 1/6

Notat

Dato

Side:

24.9.2010

2

Vedrørende:

Journalnr.:

Referat af 14. møde i Det Grønne Råd.

04.00.00.P35

Dagsorden:
1. Velkomst og konstatering af fremmøde. (Mikael Klitgaard).
2. Godkendelse af dagsorden. (Mikael Klitgaard).
3. Godkendelse af referat af 13. møde. (Mikael Klitgaard).
4. Badevandet i Asaa i 2010. (Erik Rydborg eller Asger Nielsen).
5. Ny tidsplan for Countdown 2010 og projekterne. (Ole Riemer).
6. Nyt om vand- og naturplanerne. (Asger Nielsen).
7. Fælleskonferencen for FiskeriLag Midt-Nord og Grønne Råd. (Asger Nielsen)
8. Evt. nyt om stiprojektet ved Krebsehavet. (Asger Nielsen).
9. Status for reetablering af Kirkholt Grusgrav ved Søheden Plantage. (Asger Nielsen).
10. Eventuelt. (Mikael Klitgaard).
11. Næste møde (nr. 15). Forslag: Julemøde med stjerneskud onsdag den 1. december 2010
kl. 15.00 i Kantinen på Dronninglund Rådhus
12. Besigtigelse af grusgravsreetablering, skovfornyelse og skovtroldehytte i Søheden Plantage.
(Asger Nielsen, Anne Henrichsen, Ole Riemer).
Bilag:
 Invitation til konference om vandplaner den 3. oktober.
 Luftfotokort over Søheden Plantage.
 Driftsklassekort over Søheden Plantage.

Referat:
Ad 1. Velkomst og konstatering af fremmøde.
Blev afviklet.
Ad 2. Godkendelse af dagsorden.
Blev godkendt. Efter telefonisk anmodning fra Per Pedersen blev det godkendt at udsætte
behandlingen af pkt. 6 til mødets sidste del, således at PP kunne deltage.
Ad 3. Godkendelse af referat af 13. møde.
Blev godkendt.
Ad 4. Badevandet i Asaa.
Asger Nielsen orienterede. Badevandsprøverne i 2010 har været tilfredsstillende, så det blå flag
kommer på stranden igen i 2011. Forureningskilderne søges stadig fundet, idet der foretages
undersøgelser af renseanlægget, havnens og sejlernes spildevandshåndtering, colibakteriernes kilde
(mennesker eller dyr), strømretningerne i forbindelse med forureninger, osv.
Vagn Gjerløv bad om at få orientering om resultaterne i det Grønne Råd, specielt vedr.
colibakteriernes kilde, hvilket blev aftalt.
Ad 5. Ny tidsplan for Countdown 2010 og projekterne.
Ole Riemer orienterede om, at pga. Grete Runnom Kristensens barselsorlov er Countdown 2010
arrangementerne udsat til 2011 når GRK er kommet tilbage.
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Fruerhøjprojektet (rydning af ca. 20 ha, som ejes af Overgaard Gods) er ved at blive gennemført i
samarbejde mellem Miljø, Vand & Natur, Jobcenterets Basisprojekt og Overgård Gods. Det er
endnu ikke afklaret, om der kan træffes aftale og skaffes finansiering af græsning. Spørgsmålene
om offentlig adgang, stiomlægning o.lign. er ikke afklaret.
(Referentens bemærkning: Der er siden holdt et møde med ovennævnte parter samt Skov- og
Naturstyrelsen. Det er besluttet at gennemføre projektet, idet SNS finansierer græsningsprojektet
som et flagermusprojekt. (Der skal efterlades ca. 3 store træer pr. ha)).
Pkt. 6: Punktet blev behandlet, og refereres, efter pkt. 10.
Ad 7. Fælleskonferencen for FiskerigLag Midt-Nord og Grønne Råd..
Asger Nielsen oplyste, at der er kommet 7 tilmeldinger fra Det Grønne Råd (ud over Lars
Schönberg-Hemme, som er formand for FiskeriLAG Midt-Nord). Asger Nielsen vil repræsentere
Miljø. Vand & Natur.
Lars Schönberg-Hemme fortalte, at konferencen har fået et stort problem, idet Miljøcenter Aalborg
har meldt afbud, på grund af uenighed i regeringen om indsatsens omfang.
Mikael Klitgaard / Asger Nielsen: Miljøcentret deltog heller ikke i kommunens møde med
LandboNord vedr. Stubdrup Bæk.
MK bad AN om, på Det Grønne Råds vegne, at sende et brev til Miljøcenter Aalborg, hvori
vigtigheden af at få mulighed for komme i gang med at lave projekter pointeres.
Jesper Blom-Hansen: Den aktuelle politiske uenighed på Christiansborg gør det umuligt for
miljøcentrene at melde klart ud. Kommunerne kan bestemme metoderne og har lavet forhøringer.
Vagn Gjerløv: Har kommunen et oplæg med til konferencen?
AN: Ikke et direkte oplæg, men hvis det bliver aktuelt, kan Stubdrup Bæk projektet blive omtalt.
(Referentens bemærkning: Den 14.9.2010 meddelte FiskeriLAG Midt-Nord, at konferencen ikke
kan afholdes den 3.10.2010 som planlagt. Årsagen er dem politiske uklarhed om målene.
Konferencen søges afholdt på Halkær Kro på et senere tidspunkt. De tilmeldte er underrettet).
MK: Man burde kunne gå i gang med de metoder, som Limfjordsrådet har foreslået. Kommunens
nye varmeplan/energiplan er også en del af problematikken, lige som spørgsmålet om bioafgrøder
og vigtigheden af at undgå bar jord.
MK / LSH: Det er også et formål med LAG-midlerne at skaffe arbejdspladser.
JBH ville gerne vide noget om Ingstrup Sø, som ikke fremtræder som en sø i terrænet.
MK / AN: Genskabelse af Ingstrup Sø er ikke med i Brønderslevs kommuneplan. Erstatningerne for
den gode landbrugsjord ville blive meget store. Man får mere miljø for pengene ved at anvende
arealer langs grøfter og vandløb. Ingstrup Sø er nedprioriteret, da projektet ville blive meget
vanskeligt at gennemføre.
JBH Foreslog, at man evt. kunne arbejde med vinteroversvømmelse i stedet for.
VG: Kommer varme / energiplanen til høring i Det Grønne Råd.
MK: Den kommer i almindelig høring. Det Grønne Råd kan behandle den næste gang.
Ad 8. Evt. nyt om stiprojektet ved Krebsehavet.
Asger Nielsen fortalte, at sagen er behandlet i Naturklagenævnet. Svaret ankommer med snail-mail
ca. tirsdag den 14. september 2010.
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Lars Schönberg-Hemme fortalte, at LAGBrønderslev har taget kontakt til Miljøcenter Aalborg. Det
ser ud til, at hvis der kommer afslag fra Naturklagenævnet, kan der evt. gives en tilladelse til et
projekt med visse tilpasninger af stiens og broens udførelse.
(Referentens bemærkning: Der er kommet afslag fra Naturklagenævnet. Nævnet udtaler:
”Nævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte miljøcentrets vurdering af, at den ansøgte bro og
stiforbindelse vil påvirke udpegede arter og bilag I-arter i Natura 2000-området negativt. Nævnet
finder ikke, at kommunen på videnskabeligt grundlag har godtgjort, at færdslen efter etableringen af
en bro og stiforbindelse vil skabe mindre forstyrrelser end de nuværende forstyrrelser i området.
Således finder nævnet, at flere mennesker og hunde - herunder løse hunde - i området alt andet lige
vil skabe større forstyrrelser i området end den nuværende sporadiske færdsel, idet antallet af
mennesker og hunde må forventes øget. Det vil ikke være muligt at undgå færdsel udenfor stien
selvom der bliver opsat trådhegn, hvorved forstyrrelsesarealet vil blive øget.”).
Ad 9. Status for reetablering af Kirkholt Grusgrav ved Søheden Plantage.
Asger Nielsen fortalte, at terrænarbejdet er næsten færdigt, og at der følges nøje op på
overholdelsen af tidsfristerne for plantning og hegning. Digesvalernes område er blevet skånet for
terrænregulering.
AN: Indvinderen har tillige søgt om at indvinde råstof på 6,2 nye hektar af kommunens skov, som
grænser op den grav, der er under reetablering (hvilket ikke i sig selv er til hinder for evt. udnyttelse
af det nye areal). Uanset om regionen tillader gravning kan den ikke foretages uden kommunens
accept som ejer. Kommunen arbejder på at skaffe dokumentation for, om der er naturværdier i
området, som skal undersøges nærmere, inden det kan udlægges som graveområde i Regionplanen.
Per Pedersen: Er den gamle grav tømt? Har byrådet taget indtægterne ved at tillade ny gravning i
betragtning?
Mikael Klitgaard: Den gamle grav er tømt og ved at blive reetableret. Det gamle byrådet har taget
økonomien i betragtning ved sin beslutning om, at skoven fortsat skal være naturområde. Det var en
klar afgørelse, og det nuværende byråd ville ved en ny afstemning klart fastholde beslutningen.
Jesper Blom-Hansen spurgte om begrundelsen for at udlægge hele arealet med vintereg og skovfyr.
Ole Riemer: Reetableringskravene, som har været stillet af Amtet, har bl.a. omfattet, at der skal
være fredskov på arealet, og at planteplanen skal være godkendt af Skov- og Naturstyrelsen,
Himmerland, hvilket den er. Hovedformålet er at opnå en sikker kultur, som hurtigt kan skabe
skovklima på arealet. Herved bliver det hurtigt muligt for ”Skoven Er Din” at arbejde med at skabe
spændende stiforløb, lysninger, indplante spændende træarter, etablere publikumsfaciliteter. Skoven
etableres ved at plante i råjorden, hvilket kommunens naturmyndighed sætter stor pris på, da det
giver mulighed for indvandring af plante- og dyrearter, som ellers ikke har så mange tilgængelige
biotoper. Endvidere indebærer den enkle planteplan en økonomisk fornuftig reetableringsudgift,
hvilket er et rimeligt hensyn at tage til råstofindvinderen, som skal afholde udgiften.
Gunnar Vestergaard mente, at tilplantningen ville mislykkes i råjorden.
OR fortalte, at han i en tømt grusgrav ved Nordre Ringgade lige øst for Øster Thorupvej har
gennemført en tilsvarende tilplantning uden behov for efterplantning. I øvrigt indeholder
HedeDanmarks tilbud en udspringsgaranti for planterne.
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MK: Ved evt. fremtidige indvindingstilladelser bør reetableringsplanen være meget detaljeret
allerede når tilladelsen gives.
Ad 10. Eventuelt.
MK fortalte, at Miljø- og Teknikudvalget har besluttet at foretage et nyt forsøg på at gennemføre
Den Gamle Kongevej / Nordsøstien i det originale tracé mellem Asaa og Geraa.
Gert Henriksen oplyste, at TVNordPlus hver lørdag kl. 20 sender om en ny strækning af
Nordsøstien.
MK orienterede om igangværende vanskelige forhandlinger om nye vindmøller, og om ny
affaldsplan. I begge sagsgrupper er der store, stridende interesser.
Vagn Gjerløv spurgte, om engfugleprojektet i Frederikshavn, Læsø og Brønderslev Kommuner er
opgivet.
Ole Riemer / Jesper Blom-Hansen: Skov- og Naturstyrelsens midler til projektet er trukket tilbage,
og indgår nu i midlerne til Grøn Vækst. Projektet kan ikke komme i gang før der opnås finansiering.
Ad 6. Nyt om vand- og naturplanerne.
Asger Nielsen fortalte, at kommunen har modtaget penge fra Direktoratet for FødevareErhverv til
forundersøgelser vedr. projektet omkring Stubdrup Bæk. Kommunen ønsker en dialog med
lodsejerne. Der har været dialogmøde hos LandboNord. Ingen vil blive tvunget med. Der vil blive
forelagt et godt datamateriale ved lodsejermøderne
Mikael Klitgaard: Der arbejdes fra flere sider på løsningsforslag: Limfjordsrådet,
kommunekontaktrådet og interesseorganisationer. Der er bl.a. stor interesse for minivådområder,
men der mangler dansk forskning.
Per Pedersen: Dansk forskning er meget vigtig, da vores topografi er meget anderledes end i
Sverige, hvor minivådområder er er et kendt middel. Vandkvaliteten bør undersøges både før og
efter projekterne. Det er træls at gå i gang nu, hvor det ikke vides, hvad de politiske krav bliver.
MK: Har opfordret til at gå tidligt i gang inden det hele bliver alt for konkret. Så kan alle nå at blive
hørt, mens der stadig kan ske ændringer. Kom med forslagene nu! Opfordringen gælder også DN og
andre organisationer.
Jens Selmer Andersen: Hvad indeholder projektet? Fiskerne vil gerne deltage.
AN: Ændret grødeskæring, afbrydelse og tilstopning af dræn mv. Metoderne tilpasses de konkrete
forhold. Vil gerne i dialog tidligt.
JSA: Det er gået galt mange steder, men også godt nogle steder. Derfor er det vigtigt, at lystfiskerne
kommer med. Prisen for at redde Limfjorden må ikke være, at vandløbene ødelægges.
Svend Erik Jacobsen / AN: Grundige forundersøgelser skal sørge for, at der ikke sker afledte
skader.
Per Pedersen: Der er store problemer med Ry Å: Vandgennemstrømningen er steget i de senere år,
så oprensningen nu er utilstrækkelig. Tror, at det bl.a. kan skyldes en stigende mængde befæstede
arealer. Har bedt administrationen om tal herfor, men har ikke fået dem.
MK bad Asger Nielsen sørge for, at tallet bliver beregnet og sendt til Per Pedersen i løbet af ganske
kort tid.
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JSA: Gydebanken i Klausholm Å ved Hjallerup Anlæg er Danmarks flotteste. Desværre er der
kommet meget slam i gruset. Det kommer fra Hjallerup renseanlæg. JSA har oplevet, at der på 2
dage kom 4 aflastninger fra overløbsbygværket ved renseanlægget. Det er alt for meget, især da det
ikke regnede. Er der fejl i bygværket?
AN: Overfaldsbygværker er almindelige og i overensstemmelse med spildevandsplanen.
Iagttagelsen vil blive behandlet. Årsagen er dog lettest at finde, hvis iagttagelsen bliver rapporteret,
mens begivenheden foregår.
(Referentens bemærkning: Brønderslev Kommunes Vandløbs- og Spildevandsgruppe har iværksat
en undersøgelse.)
PP: Hvor rent er det rene vand i vandløbene?
MK: Der er for meget kvælstof overalt.
MK orienterede om vindmølleplanlægningen og affaldsplanlægningen, som begge er præget af
stærkt modstridende interesser.
Ad 11. Næste møde (nr. 15).
Afholdes som foreslået som julemøde med stjerneskud i Kantinen på Dronninglund Rådhus onsdag
den 1. december 2010 kl. 15.00.
Ad 12. Besigtigelse af grusgravsreetablering, skovfornyelse og skovtroldehytte i Søheden
Plantage.
Flertallet af mødedeltagerne besigtigede og drøftede:
 Rødegplantning på stormfaldsareal. Beskyttelse af enkelttræer med vækstrør eller vildthegn.
 Naturlig tilgroning af stormfaldsareal med især ahorn og birk.
 Valg af lindeart. (Småbladet eller storbladet).
 Skærmstilling af 36 årig nobilis og underplantning med storbladet lind, bøg og hassel.
 Plantningsforsøg med 50% platan og 50% hassel.
 Nyplantning af lærk på stormfaldsareal.
 Forsøg med foryngelse af lyng ved hjælp af lyngris.
 3 år gammel tilplantning af stormfaldsareal med vortebirk.
 Kemikaliefri slåning af spor og renholdelse af kulturer.
Med venlig hilsen

Ole Riemer
forstkandidat & legepladsinspektør

