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Siden sidst. 
Resume: 

 

Sagsfremstilling: 

 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 
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Skovrejsning. 
Resume: 

Brovst Vand vil gerne aktivt arbejde for at sikre af deres grundvandsressource og er derfor gået ind 

i et samarbejde med Naturstyrelsen Thy og Jammerbugt Kommune om skovrejsning 

Sagsfremstilling: 

Brovst Vand har et relativt højt indhold af nitrat i grundvandet. En fremskrivning viser at indholdet 

med stor sandsynlighed vil blive værre stigende. 

Vandværket har derfor indledt et samarbejdet med Naturstyrelsen Thy og Jammerbugt Kommune 

om at rejse skov på arealer de nordlige del af Brovst. 

De indledende skridt er taget.  

På mødet orienteres om status og de næste skridt. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Orientering blev taget til efterretning. 

Senere på året vil der blive indkaldt til borgermøde, hvor der skal nedsættes en brugergruppe, der 

skal koordinere de rekreative tiltag.  
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Driftsplan og udpegning af biodiversitetsskov. 
Resume: 

Naturstyrelsen Thy har udsendt udkast til driftsplan og udpegning af biodiversitetsskov. 

Sagsfremstilling: 

Naturstyrelsen Thy forvalter et område på 32.280 ha. Arealerne udgør tilsammen en enestående 

natur bestående af en mosaik af store klitheder, store plantager, samt små og store søer. En mosaik, 

der ofte er underlagt barske naturgivne forhold, hvilket har formet en varieret og spændende natur. 

Den nye driftsplan tager udgangspunkt i at fortsætte arbejdet med at sikre og forbedre 

naturværdierne, dyrke skovene naturnært, passe på kulturhistorien samt at give gode vilkår for 

friluftslivet. 

Naturstyrelsen har tidligere inviteret alle til at komme med forslag til de statsejede skov- og 

naturarealers forvaltning. Forslag, kommentarer, resultater fra workshops m.v. har indgået i arbejdet 

med den nye driftsplan der nu foreligger som et udkast. 

Den nye driftsplan er sendt i høring indtil den 22. marts 2018. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Orientering blev taget til efterretning yderligere information kan findes på følgende hjemmeside. 

http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/thy/ 

 

Driftsplanen for Naturstyrelsen Thy er i offentlig høring frem til 22. marts 2018 

  

http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/driftsplanlaegning/thy/
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Udvidelse af Nationalpark Thy mod øst. 
Resume: 

Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt har fremsendt ønske om at Grønt Råd diskuterer en 

mulig udvidelse af Nationalpark Thy mod øst 

Sagsfremstilling: 

Vi vil gerne have en principiel tilkendegivelse fra Grønt Råds medlemmer til ideen om at udvide 

Nationalpark Thy mod øst gennem Han Herred til Rødhus Klit. 

Naturindholdet er stort og på mange stræk sammenhængende: Lild Klit-Bulbjerg-Vejlerne, 

Grønnestrand-Svinkløv, Fosdalen-Lien med det marine forland, Tranum Skydeterræn. 

Geologisk er indholdet også af national interesse: Danienkalk-skrænterne ved Hanstholm, Bulbjerg 

og Klim Bjerg. Svinklovene og landets største parabelklitter mellem Svinkløv og Bulbjerg. 

Kulturhistorisk: Fiskerlejer og skudehandel, bådebyggeri og badehotel. 

Store dele af den foreslåede udvidelse er statslige arealer og kan derfor danne fundament for en stor 

sammenhængende nationalpark. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 
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Interreg Canapé. 
Resume: 

Naturstyrelsen Himmerland er i samarbejde med Pindstrup Mosebrug, Brønderslev og Jammerbugt 

Kommuner medansøger til et nyt Interreg projekt i St. Vildmose som heder Canapé. 

Sagsfremstilling: 

Formålet med Interreg projekterne under Canapé er gennem et samarbejde mellem lokale 

myndigheder, NGO’er, virksomheder og forskningsinstitutioner, at reducere CO2 udledningen fra 

højmoser gennem bæredygtige lokale løsninger. 

Der har været afholdt det første borgermøde for interesserede. 

Forvaltningen fortæller mere om projektet på mødet. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Orientering taget til efterretning. 

Grønt Råd orienteres løbende om projektet og orienteres om kommende offentlige møder. 
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LIFE IP Natureman. 
Resume: 

Jammerbugt Kommune er tilknyttet LIFE IP projekt med arbejdstitlen ”Landmanden som 

Naturforvalter – incitamenter med Naturstyrelsen Himmerland som hovedansvarlig. 

Sagsfremstilling: 

Projektet fokuserer på at sikre noget af regionens allermest værdifulde natur, og det skal ske ved at 

gøre naturpleje til en rentabel del af landbrugsdriften. Det strækker sig over 8 år (2017 – 2025) og 

koster sammenlagt ca. 125 mio. kr. Heraf kommer de 60% fra EU’s LIFE-fond, og de resterende 

40% er national medfinansiering fra staten, nationale fonde og kommuner. Projektet er blevet til i et 

tæt samarbejde mellem kommunerne, staten og landbruget. 

Det er en grundlæggende forudsætning for projektet, at alt vil foregå via frivillige aftaler. Der er 

intet, der skal trækkes ned over folk. Men vi tror også på, at de tilbud, som projekt vil komme med, 

er så gode, at mange vil se det som attraktivt at indgå i projektet. Det er ligeledes en meget vigtig 

del af projektet, at der vil være inddragelse af borgere ved naturture, offentlige møder, direkte 

kontakt osv. Dem der ejer jorden og ejer dyrene, der græsser i naturen, er hovedpersonerne her. 

Projektet er helt særligt ved, at der er 8 kommuner, der står sammen. Det er nøglen til at vi kan løfte 

et projekt af denne størrelse. Projektets størrelse på omkring 125 millioner kroner gør, at vi på alle 

niveauer har et eller to gear mere at bruge i forhold til at løfte naturplejen end vi ellers ville have, og 

kan gøre det mere rentabelt at lave naturpleje, og dermed styrke landdistrikterne.  

Samarbejdet med har også været forbilledligt. Det er meget vigtigt, at alle de centrale aktører, 

Naturstyrelsen Himmerland, kommunerne og landbruget er samlet i projektet. Landbruget har en 

særlig vigtig rolle, og det er især vigtigt, at landbruget er gået ind i projektet med en meget positiv 

indstilling. 

Projektet kan give de involverede kommuner mange positive resultater: 

Understøtte en positiv udvikling i landdistrikterne ved at gøre det mere rentabelt at arbejde med 

naturpleje i landbruget. 

• Sikre den helt særlig natur vi har i regionen ved både at udnytte lokale erfaringer og den 

nyeste forskning 

• Give et væsentligt bidrag til gennemførelsen af de kommunale Natura 2000-handleplaner, 

ved at fokusere og supplere ressourcerne til opgaven 

• Udvikle nye måder at organisere afgræsning i andelsforeninger og dermed skabe større 

sammenhængskraft i lokalsamfundene 

• Medvirke til at udvikle flere og bedre lokalt producerede fødevarer og andre produkter. 

• Gøre regionen endnu mere attraktiv for turister gennem styrkelse af de rekreative interesser 

• Skabe liv på lokale slagterier og i gårdbutikkerne ved at give øget udbud af lokale råvarer 

Det er målet, at projektet skal skabe varige og positive forandringer i forhold til det at beskæftige 

sig med naturpleje, for naturen og for landdistrikterne. 

• Konkrete aktiviteter i projektet: 

• Hegning og rydning af græsningsarealer 

• Dannelse af græsningsfællesskaber 

• Udvikling af nye tilskuds- og støtteordninger 

• Udvikling af maskinel til høst af biomasse til biogas 

• Jordfordeling og jordbytte 
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• Videndeling og kapacitetsopbygning 

• Forbedring af mulighederne for afsætning af kød fra dyr, der har lavet naturpleje 

• Med meget mere 

Siden sidste møde er projektet nu officielt startet og der er afholdt opstartskonference. 

På mødet vil de kommende aktiviteter blive fremlagt. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Orientering taget til efterretning. 

Grønt Råd orienteres løbende om projektet og orienteres om kommende offentlige møder. 
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Helhedsplan for Ryå. 
Resume: 

I samarbejde med Brønderslev Kommune og Limfjordsrådet vil Jammerbugt Kommune arbejde for 

at dr udarbejdes en helhedsplan for Ryå. 

Sagsfremstilling: 

Formålet med projektet er at skabe en synergi mellem klimatilpasning (herunder afhjælpning af 

afvandingsproblematikker på landbrugsjorde), ny natur, friluftsliv og kvælstofreducerende tiltag i 

oplandet til Ryå.  

Projektet skal demonstrere, hvordan man ud fra en oplandstankegang og med øget lokal inddragelse 

kommer frem til de rigtige synergiprojekter og får dem virkeliggjort, der hvor de samlet set gør 

samfundsmæssigt mest mulig gavn målt på flere parametre.  Muligheder og potentiale afdækkes og 

helhedsprojekter gennemføres efterfølgende.  

Ryå er med et opland på 590 km2 et af de største vandløb i Vendsyssel og oplandet til Limfjorden. 

Vandløbet er i dag udfordret med manglende målopfyldelse i vandløbene, ligesom der skal ske en 

stor kvælstofreduktion til Limfjorden. Naturværdierne er endvidere store i oplandet til Ryå med 

flere Natura 2000 områder i og op til Ryå oplandet. I relation til klima er der her fokus på hyppige 

oversvømmelser af store og vigtige landbrugsområder, hvilket forventes at blive forstærket med de 

forventede klimaforandringer. 

Projektets succeskriterie er i samarbejde med de lokale interessenter at få identificeret minimum 5-6 

større projektområder og få realiseret minimum 2-3 konkrete projektområder, hvor potentialet er 

størst i forhold til synergi mellem klimatilpasning, kvælstoffjernelse, naturudvikling og 

understøttelse af rekreative tiltag.  

Nogle af de parametre som man i projektet vil kigge på er: 

Kvælstoffjernelse 

Er det muligt et eller flere steder i oplandet til Ryå at etablere kvælstofvådområder der kan reducere 

kvælstofudledningen. 

Klima 

Reducere udledningen af drivhusgasser ved at etablere lavbundsprojekter. 

Er det muligt at reducere arealet af hyppigt oversvømmede landbrugsjorde i oplandet til Ryå. 

Kan styre tilledning af vand fra byer m.m. så det giver færre problemer med oversvømmelser. 

Natur 

Kan startes projekter der mod erstatning lader udsat omdriftsjord overgår til naturområder. 

Rekreative tiltag 

En væsentlig parameter er at indtænke de rekreative muligheder i de tiltag som bliver iværksat. Nye 

rekreative naturområde i nærheden af byområder vil være et væsentligt succeskriterie. 

Retsgrundlag:  

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse:
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Orientering taget til efterretning. 

Grønt Råd orienteres løbende om projektet. 

Som en del af projektet, vil der blive nedsat en fælles følgegruppe for både Brønderslev og 

Jammerbugt Kommuner, med repræsentanter for lodsejere og interessenter.  

Når der skal nedsættes følgegruppe vil Grønt Råds medlemmer blive kontaktet med henblik på at 

organisationerne skal udpege medlemmer til gruppen 
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Naturråd. 
Resume: 

Som opstart på udpegning af den natur der skal indgå i Grønt Danmarkskort skal der nedsættes 

Naturråd. Jammerbugt Kommune indgår i Naturråd 1 

Sagsfremstilling: 

Folketinget har vedtaget, at der skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort. Det Grønne Danmarkskort 

skal indarbejdes i kommuneplanen og kan anvendes som grundlag for prioriteringen af kommende 

naturindsatser. Det kan for eksempel være at skabe sammenhæng mellem eksisterende 

naturområder. 

Det er kommunerne, der har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå 

i Grønt Danmarkskort. Til dette arbejde får kommunerne hjælp af midlertidige lokale Naturråd, som 

virker i perioden 15.januar – 15.juli 2018.  

Naturråd nr. 1 dækker Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommuner. 

Naturrådet er sammensat med en ligelig repræsentation af foreninger og organisationer, der 

varetager henholdsvis natur-, miljø-, frilufts- og erhvervsinteresser. Rådet består af 20 medlemmer 

og alle der har ønsket deltagelse i rådet er optaget som medlem. 

Med den brede sammensætning af Naturrådet er der mulighed for at skabe et samarbejde på tværs af 

fagområder og interesser. Et samarbejde der giver mulighed for at naturrådet kan bidrage med 

fælles kvalificerede forslag. Et forslag som medlemmerne ikke hver især kunne være kommet frem 

til, men som kan blive en realitet gennem et konstruktivt samarbejde.  

Naturrådet skal bistå kommunerne i udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.  

I Naturråd 1 vil det være naturligt at tale om Grønt Vendsysselkort. Naturrådet skal således finde 

fællesnævnere for arbejdet med natur i Vendsyssel. 

Naturrådet skal basere deres arbejde på det materiale, som kommunerne stiller til rådighed.  

Naturrådet bør drøfte: 

• Principper for kommunernes udpegning af områder med værdifuld natur. Hvad er værdifuld 

natur og dermed hvad er det vigtigt at få med i Grønt Vendsysselkort? 

• Principper for udpegning af potentielle naturområder, der udvider eller skaber sammenhæng 

i Grønt Vendsysselkort? 

• Principper for udpegning af naturområder, der samtidig bidrager til andre formål. Områder 

der er med til at skabe synergieffekter i forhold til f.eks. klimatilpasning, klima 

forebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation. 

Ved i fællesskab at pege på særlige naturværdier og finde fælles principper på tværs af 

kommunegrænserne kan rådet samlet være med til at gøre Grønt Vendsysselkort stærkere. 

Naturrådet beslutter, hvordan arbejdet nærmere tilrettelægges og hvilket slutprodukt rådet vil 

aflevere.  

Naturrådet har en rådgivende funktion, har ingen beslutningskompetence, men er en vigtig 

sparringspartner for kommunerne. 

Når Naturrådet har afsluttet deres arbejde den 15. juli 2018 vil rådets bidrag blive forelagt byrådet i 

de 5 kommuner som Naturrådet dækker og det vil herefter være op til kommunalbestyrelserne at 

beslutte hvordan og om rådets arbejde skal indarbejdes i Grønt Danmarkskort i de enkelte 

kommuner.  
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Hjørring Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Læsø, 

Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring Kommuner. 

Kommunerne deltager med administrative observatører. 

Naturrådets arbejde skal afsluttes med et produkt, der redegør for naturrådets vurderinger og 

rådgivning til kommunalbestyrelserne. 

Baggrund for Grønt Danmarkskort. 

Folketinget har den 1. juni 2017 vedtaget en ændring af planloven, som indebærer en modernisering 

af planloven. 

Ændringen gennemfører den politiske aftale fra juni 2016 mellem regeringen (Venstre), 

Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti  

Med den nye planlov fastholdes kommunernes opgave med at planlægge for og udpege Grønt 

Danmarkskort og samle dette i et naturtema sammen med den hidtil gældende forpligtelse til at 

planlægge for naturbeskyttelsesinteresserne. 

Det betyder, at kommunerne ved næste kommuneplanrevision skal planlægge for Grønt 

Danmarkskort.  

Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende 

naturområder. Grønt Danmarkskort skal, når det er færdigudpeget, tjene som et strategisk 

planlægnings- og prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og 

fonde, som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Orientering taget til efterretning. 

Grønt Råd orienteres om Naturrådets arbejde. 
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Faunastriber. 
Resume: 

LandboNord har startet en kampagne med et tilbud om sammen med jordejere at etablere 

faunastriber for at øge biodiversiteten. 

Sagsfremstilling: 

Lodsejer skal, evt. i samarbejde med din planteavlskonsulent, beslutte hvor faunastriben ønskes 

anlagt. Striberne tegnes ind på et kort som afleveres til planteavlskonsulenten. Herefter skal lodsejer 

gøre arealet såklart ved at pløje eller fræse det. Efterfølgende kommer en entreprenør og tilsår det. 

Lodsejer kan selv afgøre om faunastriben skal etableres midt i marken eller langs 

skel/hegn/skov/vej eller andet et andet sted. 

Dog må striben maks. være 10 meter bred, hvor den er bredest, og den må maks udgøre 10 % af 

arealet. 

Faunastriben sås med en 3-meter maskine, så det er mest hensigtsmæssigt at vælge 3, 6 eller 9 

meters bredde. 

Da der både er enårige og flerårige plantearter i blandingen, bør lodsejer tænke ind i placeringen, at 

striben eventuelt kan blive liggende næste år. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

Pjece: Faunastriber - Øget biodiversitet i det nordjyske 

Rådets udtalelse: 

Rådets medlemmer og Jammerbugt Kommune opfordres til at udbrede kendskabet til ordningen 

med etablering af faunastriber. 
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Eventuelt. 
Jammerbugt kommune orienterede om følgende punkter. 

• Rydning af opvækst i St. Vildmose. 

Jammerbugt Kommune orienterede om, at Age V. Jensen’s Fond, der er ny ejer på dele af 

St. Vildmose ønsker at foretage en række tiltag i forhold til fældning af træer og rydning af 

opvækst.  

Jammerbugt Kommune har givet tilladelse, men grundet fredningsperiode for fugle vil 

fonden iværksætte tiltag hurtigst muligt. 

Tidsplan for projekter er medsendt som bilag. 

• Ny P plads ved Thorup Strand indvies lørdag d. 24. marts 2017, kl. 13:00 til 14:00.  

Grønt Råds medlemmer er meget velkomne til at deltage. 

• Task Force Blokhus. 

Jammerbugt Kommune har sammen med en række erhvervs- og grundejerforeninger fra 

Blokhus og Kystdirektoratet nedsat en gruppe, der skal vurdere behovet for kystsikring ved 

Blokhus og undersøge handlemuligheder. 

Kystdirektoratets fremskrivning forudsiger at kysten vil bevæge sig ca. 35 m. ind i landet i 

løbet af de næste ca. 25 år. Det kan på sigt være et problem, men det anses ikke for at være 

det væsentligste problem lige nu. 

Gruppen anser færdsel i klitterne for at være et større problem. Slid og færdsel medfører 

sandfygning og nedbrydning af klitterne. 

Inden for kort tid skal sømærket flyttes, da det ellers er i fare for at falde ned på stranden. 

• Nordisk strandrydderdag. 

5. maj 2018 er det Nordisk Strandrydderdag. I Jammerbugt Kommune er planer om, at 

afholde et offentligt møde i Blokhus med henblik på at få ideer til, hvordan man kan 

involvere strandens gæster i indsamling af affald fra stranden. 

Der vil med stor sandsynlighed også blive afholdt en eller flere indsamlinger på strande i 

kommune d. 6. maj 2018. 

Rådets medlemmer orienteres når der foreligger noget mere konkret information. 

• Naturmøde i Hirtshals, 24. – 26 maj 2018. 

Jammerbugt Kommune vil være tilstede på Naturmødet. 

Rådets medlemmer opfordres til at besøge Naturmødet. 

• Næste møde i Grønt Råd, d. 20. juni 2018. 

Jammerbugt Kommune vil planlægge en ekskursion på næste møde i Grønt Råd. 

Der vil være besigtigelse ved Ryå samt ved St. Vildmose. 

Grundet det store program forventes det at mødet vil være et heldagsmøde. 

Rådets udtalelse: 

Orienteringerne blev taget til efterretning. 


