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Siden sidst. 
Resume: 

 

Sagsfremstilling: 

 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 
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Skovrejsning. 
Resume: 

Status for skovrejsningsprojekter. 

Sagsfremstilling: 

Jammerbugt Kommune orienterer på mødet om status for den kommende skovrejsning ved Brovst 

samt et nyt projekt ved Aabybro og Biersted. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Forvaltningens orientering er taget til efterretning. 

Grønt Råd orienteres om det videre forløb på næste møde. 
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Spor i landskabet. 
Resume: 

Bjarne Jensen orienterer om projekt Spor i Landskabet. 

Sagsfremstilling: 

Det følgende er taget fra Spor i Landskabets hjemmeside www.spor.dk. 

Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle interesserede mulighed for at opleve sider af den 

danske natur, som ellers ikke er tilgængelig for offentligheden. 

Projektet Spor i Landskabet startede i 1997 som et fælles projekt mellem friluftsorganisationerne og 

landbruget om ad frivillighedens vej, at etablere vandreruter i det åbne land. Sporene bliver lavet på 

baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, som i samarbejd med lokale frivillige etablerer 

vandrestier på deres jord, skov og/eller i det åbne land. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Der sendes en opfordring til Landdistriktsrådet om at kendskabet til ordningen ”Spor i landskabet” 

udbredes til de lokale grupper.  

Forvaltningen arbejder på, at få en repræsentant for Spor i landskabet til at holde at oplæg for Grønt 

Råd, Landdistriktsrådet og andre relevante aktører. 
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Naturråd. 
Resume: 

Naturrådet er kommet med otte anbefalinger til, hvordan kommunen skal arbejde med Grønt 

Danmarkskort. De er under politisk behandling. 

Yderligere information om baggrunden for Naturrådets arbejde kan ses i dagsorden fra sidste møde i Grønt 

Råd. 

Sagsfremstilling: 

Naturråd nr. 1 kom gennem 3 møder frem til en række anbefalinger, som hele rådet står bag og bakker op 

om. Naturrådets anbefalinger er inddelt i 8 punkter der kommer rundt om udformning af naturpolitikker, 

pleje af natur, styrkelse af biodiversiteten, kommunernes samarbejde med hinanden og med frivillige, 

inddragelse af borgere og lodsejere samt økonomi. 

Naturrådet bad om en konkret tilbagemelding på, hvordan kommunerne vil anvende anbefalingerne fra 

Naturrådet. 

De 8 punkter er under politisk behandling. På Grønt Råds møde vil resultatet af den politiske behandling 

blive fremlagt. 

De 8 punkter er: 

1) Kommunerne skal udforme en naturpolitik  

2) Kommunerne skal være bedre til at pleje den eksisterende natur 

a. Visse naturtyper kræver vedvarende pleje 

b. Et valg af naturplejen kan også være et fravalg  

c. Kommunerne skal sikre tilgængelighed, hvor der er lovlig adgang 

3) Kommunerne skal styrke biodiversiteten 

a. Kortlæg mangfoldigheden i naturområderne 

b. Sørg for en mosaik af forskellige naturtyper 

c. Sørg for korridorer mellem naturområderne 

4) Kommunerne SKAL samarbejde over kommunegrænserne 

5) Kommunerne skal være bedre til at samarbejde med frivillige kræfter om konkrete, afgrænsede 

projekter. 

6) Borgerne skal inddrages i kraft af deres lokalkendskab og vigtige viden 

7) Lodsejere skal inddrages og have reel medbestemmelse 

8) At sikre naturværdierne koster, og det er almenvellet, der skal betale. Den enkelte lodsejer skal 

holdes skadesfri.  

a. Frivillige aftaler skal prioriteres højt, evt. med tinglysning mod erstatning 

b. Lokale ønsker bør prioriteres højt 

c. Frivillig jordfordeling har høj prioritet  

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

Notat: Tilbagemelding vedr. Naturrådets anbefalinger til kommunerne 
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Rådets udtalelse: 

Forvaltningens gennemgang blev taget til efterretning. 

Notatet var ved en fejl ikke vedhæftet dagsordenen som bilag. Det medsendes derfor sammen med 

referatet. 
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Naturnationalpark Jammerbugt. 
Resume: 

Danmarks Naturfredningsforening vil fremlægge deres vision om ”Naturnationalpark Jammerbugt”. 

Sagsfremstilling: 

DN vil på mødet fremlægge deres forslag / visionen om et sammenhængende naturområde Under 

Lien - f.eks. med Naturnationalpark Jammerbugt, som et godt navn på et evt. kommende område, 

hvor naturen og stilheden er i fokus. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Orientering taget til efterretning. 
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Eventuelt. 
Emner til næsten møde. 

Forslag til steder vi kan besigtige på næste møde. 

Rådets udtalelse: 

Emner til kommende møder: 

• Planstrategi. 

• Nye jagt regler ved Klim. 

• Orientering og skiltning ved strande 

• Hegning ved Nordsø sti 

• Hvor mange er inde på hjemmesiden med dagsordener og referater fra Grønt Råd. 

• Hellede sø. 

Forslag til steder vi kan besigtige: 

• Grønnestrand og Telefondalen med Heck kvæg. 

• Life Rigkilde projekt. 

• Hellede Sø. 

Øvrigt: 

• Opfordring til at der opsættes borde bænkesæt ved Svinklovene gerne med ryglæn. 


