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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:
Det er et interessant projekt med gode muligheder også for rekreative tiltag.
Ved besigtigelsen af arealet fik Grønt Råd en grundig indføring i de tanker, som Naturstyrelsen har
gjort vedr. trævalg og plantning.
Grønt råd vil blive orienteret om fremtidige tiltag og fremdriften i projektet.
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Naturråd.
Resume:
Naturrådet er kommet med otte anbefalinger til, hvordan kommunen skal arbejde med Grønt
Danmarkskort. Grønt Råd skal diskutere de enkelte punkter i Naturrådets anbefalinger og får
mulighed for at kommentere anbefalingerne. Grønt Råds kommentarer vil blive fremlagt ved den
politiske behandling af sagen.
Sagsfremstilling:
Der er brug for at skabe større mangfoldighed, bedre og mere sammenhængende natur i Danmark.
Folketinget har som et led i denne indsats vedtaget, at der skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort.
Grønt Danmarkskort skal indarbejdes som nyt naturtema i kommuneplanen med retningslinjer for hvordan
naturbeskyttelsesinteresserne varetages og for hvordan naturindsatsen prioriteres inden for Grønt
Danmarkskort. Kommunen skal i kommuneplanen redegøre for grundlaget for udpegningen af Grønt
Danmarkskort, og for hvordan Naturrådets arbejde er inddraget.
Yderligere information om baggrunden for Naturrådets arbejde kan ses i dagsorden fra sidste møde i Grønt
Råd
Det er kommunerne, der har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, der skal indgå i Grønt
Danmarkskort. Til dette arbejde har kommunerne fået hjælp af midlertidige lokale Naturråd. Naturrådet har
arbejdet i perioden fra 15.januar – 15.juli 2018. Naturrådet har en rådgivende funktion og således ingen
myndighedsbeføjelser. Naturrådet har ikke vetoret over de kommunale beslutninger.
Naturråd nr. 1 dækker Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Frederikshavn og Læsø Kommuner. Naturråd 1
har været meget bredt sammensat med repræsentanter fra foreninger og organisationer med erhvervs-,
frilufts- og natur-interesser. Den brede sammensætning af Naturrådet har givet et konstruktivt samarbejde
med stort engagement på tværs af fagområder og interesser.
Naturrådet er gennem 3 møder nået 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 har bedt om konkret tilbagemelding fra Byrådet på, hvordan byrådet vil anvende anbefalingerne
fra Naturrådet. Byrådet skal derfor diskutere de 8 punkter og komme med en konkret tilbagemelding på hvert
enkelt punkt.
De 8 punkter er:
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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:

Rådets udtalelse:
Grønt Råd bakker op om Naturrådets anbefalinger.
Rådet vil især fremhæve behovet for, at der udarbejdes en naturpolitik.
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Besigtigelser.
Med baggrund i de fremsendte ønsker er der sammensat et program for besigtigelser:
10:00

Insektstriber m.m.

Snak med Vej- og parkchef Jens Ørtoft.
Materielgården, Sigsgaardsvej 14, 9490 Pandrup.

11:00

Besigtigelse Ryå

Problematikkerne vedr. Ryå.
Vedligeholdelse, grødeskæring, helhedsplan, potentielt
vådområde, m.m.
Grødeopsamlingsplads hvor Stavadvej krydser Ryå

12:00

Frokost

Kantine, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

13:00

Aktivitetscenter Udholm Besigtigelse af den tidligere genbrugsplads Udholm.
Orientering om de aktiviteter, der er planlagt på området,
når arealet er retableret.
Pitagervej 2, 9460 Pandrup

14:00

Skovrejsning Brovst
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Orientering ved Per Hyttel, Skovfoged ved Naturstyrelsen
Thy, om skovrejsningsprojektet ved Brovst og besigtigelse
af arealerne.
Bratskov, Fredensdal 8, 9460 Brovst.

Eventuelt.
Rådets udtalelse:
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Forvaltningen opfordres til at gøre en indsats for at ulovlige ”Adgang forbudt” i det åbne
land bliver taget ned.
Med baggrund i besøget på Materielgården opfordres der til, en mere differentieret
vedligeholdelse af de kommunale arealer.
Flere insektstriber på de kommunale arealer, med et varieret indhold af planter.
En søgning på nettet giver ikke mange resultater vedr. insektstriber. Hvis rådets medlemmer
hører om resultater fra andre eller ser mulighed for at købe alternative blandinger, så vil
forvaltningen gerne høre om det.
Sti 100.
Der er et ønske om at der opsættes piktogrammer med forbud mod ridning på de kommunale
stier, der ikke er indrettet til ridning.
Problemet er stort ved Sti 100.
Referater og dagsordener ind på hjemmesiden.
Rådet ønsker at de kommende dagsordener sættes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside
samtidig med at udsendes til rådets medlemmer.
Referater fra tidligere møder ønskes lagt ud på hjemmesiden.
Dagsordener vil fremover blive lagt ud på hjemmesiden samtidig med at de udsendes til
rådets medlemmer.
Alle referater fra Grønt Råds møder var tilgængelige på hjemmesiden, men fordelt på to
forskellige sider. Alle referater er nu samlet på en side.

