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Siden sidst. 
Sagsfremstilling: 

Orientering om vandreudstillingen, Fremtidens Landskaber, som lige nu kan ses på rådhuset i 
Pandrup og den nye bog, hvor Jammerbugt Kommunes metode til temarevision af det åbne land er 
beskrevet. 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Grønt Råd orienteres løbende om udviklingen i temarevision af det åbne land til den kommende 
Kommuneplan.  
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Collective Impact. 
Resume: 

Status for projektet Collective Impact og Orientering om indvielsesarrangement d. 26. april 2019. 
Oplæg fra Marianne Fisker. 

Sagsfremstilling: 

Om Collective Impact 

Nogle samfundsproblemer er for komplekse til, at én organisation eller person kan løse dem alene. 
Fælles problemer skal løses i fællesskab på tværs af interesser og aktører. Og de skal løses med det 
langsigtede mål og den varige forandring for øje.  

Collective Impact er en ny arbejdsform til at løse fælles udfordringer i fællesskab. 

Med Collective Impact arbejder alle, der bør og kan, sammen hen imod en række fælles, langsigtede 
og målbare mål. Det handler om at skabe forandring, der både kan ses og mærkes.  

"Collective Impact-samarbejder er ikke snakkeklubber eller tænketanke. Det er handletanke." 

Tre problemfelter har været i fokus: 

Det åbne land som dobbelt ressource 

Hvordan sikrer vi, at brug af det åbne land både gavner landbrug, natur og vandmiljø – og samtidig 
skaber bedre muligheder for attraktiv bosætning og fritidsliv? Vi vil skabe løsninger, hvor 
interesserne mødes og dermed bedre indfrier samfundsgevinsterne ved brugen af vores arealer. 

Bygningsarven i landdistrikterne 

Hvordan kan vi bevare en del af bygningsarven og samtidig bruge den som løftestang for lokal 
udvikling og livskvalitet? Vi sætter mål og udvikler løsninger, der kan passe på og udvikle 
bygningsarven på landet. 

Rummelighed for alle 

Vi lever i en tid, hvor vi bor og lever mere opdelt – det har en konsekvens for den sociale inklusion. 
Hvordan kan vi indrette og nytænke vores byer, arbejdspladser og lokalmiljøer og derigennem 
fremme social inklusion for alle - til gavn for alle? Vi vil vise nye veje til udvikling af de steder, vi 
opholder os. 

Resultater fra Jammerbugt Kommune 

Resultatet af jordfordelingsforhandlingerne involverer 30 ejendomme, hvor der er omlagt 100 ha til 
en samlet værdi på knap 11 mio. kr. Som led i jordfordelingsforhandlingerne blev der indgået en 
frivillig aftale med lodsejer om at tinglyse vilkår for anvendelsen af 49,63 hektar, hvormed arealet 
tabte værdi. Lodsejerne fik udbetalt erstatning, der svarer til værditabet knyttet til vilkårene i 
tinglysningen (sammenhængende naturarealer, forvaltning af kollektive jagtinteresser på kronvildt, 
adgang og formidling af områdets natur- og kulturværdier). Til det pågældende areal har 
Jammerbugt Kommune i samarbejde med lodsejere, Danmarks Jægerforbund og Danmarks 
Naturfredningsforening fået bevilling af 15. juni Fonden til et kreaturhegn. Derved kan sikres en 
skånsom naturpleje med græssende heste/kvæg, hvor den sjældne sommerfugl Hedepletvinge har sit 
levested. Der etableres en formidlingstavle med link til droneoverflyvning af arealet, som grænser 
op til Nordsøstien.  
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Efter den formelle afslutning af jordfordelingen med kendelse blev et sommerhus med et tilhørende 
areal på knap 30 ha og et mindre naboareal centralt i projektområdet sat til salg. Sommerhuset blev 
erhvervet ved almindeligt køb med henblik på videresalg, når multifunktionelle vilkår for arealet er 
sikret gennem tinglyst deklaration. Deklarationen vil sikre tinglysning af stiforløb med offentlig 
adgang, naturpleje af arealet og skånsom jagt. Dermed sikres også sammenhæng til det kommunalt 
ejede Klim Bjerg umiddelbart syd for sommerhusgrunden, hvor kommunen allerede står for 
naturpleje.  

I projektområdet arbejder Jammerbugt Kommune videre med de gode samarbejder, der er skabt i 
projektet – herunder med lodsejerudvalgsrepræsentanter, foreninger, skoler, erhvervsliv, fonde og 
andre aktører. Det multifunktionelle jordfordelingsprojekt understøtter Jammerbugt Kommunes 
visioner for bæredygtigt brug af hav og land i området med Thorupstrand og de store naturarealer 
mellem Svinkløv og Bulbjerg. Jordfordelingsprojektet er en katalytisk proces, hvor de konkrete 
tiltag, der allerede er opnået, gradvist fortsat vil kunne vokse mange år frem og indfri potentialerne i 
et af Danmarks største og mest sammenhængende naturområder langs den jyske vestkyst. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Orientering taget til efterretning.  
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Bi-venlig Kommune. 
Resume: 

Oplæg fra Lars Bo Christensen, repræsentant for Dansk Biavler forening. 

Sagsfremstilling: 

Jammerbugt kommune rummer meget fantastisk natur, så her er problemet med uddøende 
Insekter, er måske ikke helt så stort, som mange andre steder. Men derfor kan vi jo godt,  
som borgere og som kommune, gøre noget for at modvirke problemet.  
  
Med en forholdsvis lille indsats, mener jeg, at vi kan få et resultat, der vil gavne  
Naturen og kommunens image, som et endnu mere ægte og skønt sted at bosætte sig. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Grønt Råd opfordrer Jammerbugt Kommune til at indtænke tankerne bag Bivenlig Kommune ved 
vedligehold af vejrabatter, pleje af kommunale arealer og ved udarbejdelse af lokalplaner. 
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Bekæmpelse af Mårhund. 
Resume: 

Oplæg fra Lars Christensen, Jægerforbundet og Kaj Søndergaard, Jammerbugt Kommune. 

Sagsfremstilling: 

Udbredelse 

Mårhunden stammer fra Østasien. Fra 1928 og særligt i årene 1948-55 udsatte man over 9.000 
mårhunde i den vestlige del af det daværende Sovjetunionen for at berige pelsdyrfaunaen. Herfra 
har arten spredt sig til Tyskland, de nordlige dele af Østrig og Ungarn, nordpå til de Baltiske lande, 
hele Finland og de nordlige dele af Sverige og Norge. 

I Danmark er mårhunden et invasivt dyr der ikke naturligt hører hjemme i den danske natur, men 
derimod er indvandret fra andre lande. Mårhunden blev første gang registreret i naturen i Danmark i 
1980 ved Vejle. I perioden fra 1995 til 2003 blev 25 mårhunde registreret. Siden da er antallet 
steget kraftigt, og udfra beregninger vurderes bestanden på nuværende tidspunkt på omkring 2000-
3000 individer.  

Den bestand af mårhunde der er etableret i Jylland er formentlig efterkommere af tamme dyr, der er 
undsluppet fra fangenskab, samt dyr der er indvandret fra Tyskland. 

Levevis 

Mårhunden er meget tilpasningsdygtig og lever i mange forskellige naturtyper. Den foretrækker dog 
fugtige områder nær søer og åer, rørskov, samt fugtig skov med rig undervegetation. 

Mårhunden danner par for livet og han og hun opfostrer hvalpene i fællesskab. Mårhunde i 
Danmark får i gennemsnit 11 hvalpe.  I den sjette uge efter fødslen bliver graven forladt af hvalpene 
og da hvalpene kun opholder sig ved graven i kort tid efter fødslen, er der ikke mange spor efter 
ynglende mårhunde ved graven. Når hvalpene er ca. 4 måneder gamle kan de klare sig selv. 

Mårhunde er nataktive og er primært aktive i perioden fra kl. 20 til kl. 4 om morgenen. De er 
mindre aktive i perioden fra november til februar. 

Mårhunde i Danmark sover formentlig vintersøvn i kortere perioder, som det også kendes fra 
grævlingen herhjemme. Mårhunde har høj aktivitet i perioden marts og april og i hvalpetiden. 
Observationer af danske GPS-mærkede mårhunde viser, at de gerne bevæger sig i afstande på 75 
km til knap 200 km over land, og at de også tilbagelægger relativt store afstande over vand. 
Mårhunde kan krydse fjorde, som er mere end en km bred, og en mårhund har krydset Ringkøbing 
fjord, der er mere end 10 km bred. 

Føde 

Mårhunden er et altædende rovdyr og spiser alt fra ådsler til krebs, fisk, insekter, små pattedyr og 
fugle. 

Udseende 

Mårhunden er på størrelse med en ræv. Den måler 50-80 cm uden halen, som er ca. 18 cm. Over 
skulderen måler den ca. 20 cm. Mårhunden kan veje op til 10 kg. 

Mårhundens pels varierer i farven i gullige, rødlige og grålige toner blandet med sorte hår på ryggen 
og skuldrene. Halsen, brystet, oversiden af halen samt de slanke ben er typisk sorte eller sortbrune. 
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Mårhunden kan også kendes på sin sorte ansigtsmaske, der dækker øjnene og underansigtet, og sin 
hvide snude. Pelsen er kraftig - særligt om vinteren - og halen er stor og busket.  

Mårhundens korte ben gør, at den ikke er en god løber, og den kan i sine bevægelser virke lidt 
klodset. 

Hvorfor er mårhunden uønsket?  

Mårhunden udgør en trussel mod fugle og små pattedyr, fordi de ikke er vant til mårhunden. 

Erfaringer fra andre lande viser, at mårhunden hurtigt spreder og formerer sig, og at den kan 
udrydde vores beskyttede og truede dyr. Mårhunden er en god svømmer og kan derfor komme til 
områder, hvor ræve aldrig kommer.  

Mårhunden kan også være bærer af rabies samt den farligere bændelorm Echinococcus 
multiloculus. Bændelormen kan være dødelig for mennesker, men parasitten kan også sprede sig til 
hjemmehørende vildt. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Problematikken vedr. mårhund forelægges Teknik og Miljøudvalget med henblik på at der indgås 
aftale med Jægerforbundet om bekæmpelse. 

I Thisted og Morsø Kommuner er der indgået aftaler.  
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Skovrejsning. 
Resume: 

Status for skovrejsningsprojekter. 

Sagsfremstilling: 

Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune orienterer på mødet om status for skovrejsning ved 
Brovst samt det nye projekt ved Aabybro og Biersted. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Orientering taget til efterretning. 
Grønt Råd orienteres løbende om nye tiltag. 
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Affald i naturen. 
Resume: 

Bjarne Jensen ønsker en drøftelse af om der gøres nok for at undgå affald i naturen. 
Forvaltningen orienterer om initiativet ”Ren Natur”. 

Sagsfremstilling: 

Ren Natur 

Ren Natur er et lokalt frivilligheds- og sponsorkoncept, der bygger på et noget-for-noget princip, 
hvor foreninger mod at samle henkastet affald op på bestemte ruter i kommunen, modtager 
sponsormidler for deres indsats. Indsamlingsaktiviteterne har til formål at skabe bevidstgørelse om 
henkastet affald og på samme tid styrke sammenhold og glæde lokalt på tværs af hele Danmark. 

Det er én dag, hvor foreninger eller grupper skal samle affald. Dag, dato og tidspunkt bestemmer 
forening / gruppen selv. Det er bare et kriterium, at dagen ligger indenfor den indsamlingsperiode, 
som vil være angivet på ruten. 

En indsamlingsperiode kan f.eks. være fra 15 april. til 1. juni, og så er det en dag indenfor denne 
periode.  

Ren Natur styres og ejes af Hold Danmark Rent, som er en non-profit organisation, der har arbejdet 
for at mindske mængderne af henkastet affald siden 2008. Hold Danmark Rent har siden sin 
oprindelse støttet det lokale engagement i arbejdet for at få en ren natur. Dette er sket blandt andet 
ved at udstyre etablerede private indsamlingsgrupper og ildsjæle med blandt andet handsker og 
affaldssække. I takt med at danske borgeres interesse i at tage et medansvar for en ren natur er 
stigende, er der også opstået en efterspørgsel efter at koordinere og organisere lokale aktiviteter, der 
mobiliserer ansvarsfulde og handlingsorienterede borgere i kampen mod henkastet affald. 

Et rent nærmiljø har stor betydning for 97% af alle danskere og viljen til at bidrage er stigende. 
Langt de fleste danskere er bevidste om, at kommunen har den daglige renholdelsesforpligtelse på 
langt de fleste arealer i landet, men borgerne ønsker ansvarlighed og involvering fra andre end blot 
kommunerne. Vi har derfor igangsat et strategisk og praktisk samarbejde med kommuner og 
sponsorer.  

Vores mål er at gøre den danske natur renere igennem bevidstgørelse, ansvar og styrkelse af den 
sociale motivation hos foreninger igennem tildeling af sponsormidler og et bæredygtigt system. 

McDonald’s, SPAR og Dansk Retursystem er nationale sponsorer af Ren Natur. 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Grønt Råd opfordrer til at foreninger deltager. 

Stor mængde affald langs Banestien. 
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Eventuelt. 
Emner til næsten møde. 

Forslag til steder vi kan besigtige på næste møde. 

Rådets udtalelse: 

Den certificerede sti ved Tranum danner udgangspunkt for besigtigelse på næste møde d. 22. maj 
2019. 

Rådets medlemmer opfordres til at besøge Naturmødet i Hirtshal d. 23., 24. og 25. maj 2019 


