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Siden sidst.
Sagsfremstilling:

Bilag:

Rådets udtalelse:
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Handlekatalog til Planstrategi.
Resume:
Orientering om og drøftelse af ideer til handlinger for at gennemføre planstrategien.
Sagsfremstilling:
Planstrategien har været i høring indtil 15.1 – og skal nu vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen.
Ideer til handlinger er ved at blive formuleret i et handlingskatalog, som kommunalbestyrelsen
forventes at vedtage i maj/juni.
Desuden er processen med kommuneplan21 startet op. Ved mødet kan foreløbige ideer til
handlingskatalog drøftes – og ideer til justeringer af kommuneplanen inden for emner som natur,
friluftsliv, klima mv.
Retsgrundlag:
Planloven
Bilag:

Rådets udtalelse:
Handlekataloget præsenteres på det første møde i Grønt Råd, efter det er godkendt af
kommunalbestyrelsen.
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Vandplaner.
Resume:
DN ønsker bedre muligheder for affaldssortering ved ved sommerhuse.
Sagsfremstilling:
Basisanalysen 2021-2027
Kort fortalt er basisanalysen en slags ’rigets tilstand’ for kvaliteten af vandet i åer, søer, fjorde,
langs kyster og grundvandet. Den beskriver, hvor rent vandet er i dag, og det estimeres, hvad
tilstanden forventes at være i 2027.
Basisanalysen for tredje planperiode udgør en revision og ajourføring af de analyser og vurderinger,
der er foretaget i den seneste basisanalyse og vandområdeplanerne for anden planperiode (20152021). Ny viden om vandmiljøet opnået siden påbegyndelsen af anden planperiode er inddraget.
Basisanalysen er bl.a. opdateret med:

anvendelse af nye biologiske kvalitetselementer

tilpasning af vandområdeafgrænsning

seneste overvågningsdata
Den aktuelle basisanalyse skal bruges som grundlag for vandområdeplaner 2021-2027, der skal
offentliggøres senest den 22. december 2021. Formålet med basisanalysen er således at skabe
grundlaget for overvågningsprogram, miljømål og indsatsprogram.
Hvad indeholder basisanalysen?
Basisanalysen består af en række interaktive kort, der viser vandløb, søer, kystvande og grundvand.
Kortene kan ses i MiljøGIS.
Kortene i MiljøGIS viser under en række overordnede temaer data om oplande samt tilstand og
risikovurdering for ikke at opfylde miljømål i 2027 for vandløb, søer, kystvand og grundvand.
Baggrunden for temaerne er beskrevet i basisanalysen. I basisanalysen er det også beskrevet, hvori
opdateringen består sammenholdt med de gældende vandområdeplaner for anden planperiode.
Som noget nyt i basisanalysen for tredje vandplanperiode kan baggrundsdata for Miljøstyrelsens
vurderinger også tilgås via brugerfladen Vandplandata.dk.
I forbindelse med basisanalysen skal der foretages en økonomisk analyse af vandanvendelsen. Der
er som en del af denne basisanalyse, udarbejdet en ny og opdateret økonomisk analyse.
Vandråd 2019-2020
Kommunerne skal oprette et vandråd for hvert vandområde.
Vandrådene har til formål at styrke interessentinddragelsen og inddrage det lokale kendskab i
vandområdeplanerne.
Vandrådene skal medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet. Og bidrage til at
udarbejde indsatsprogrammet for restaurering af de fysiske forhold i vandløbene med udgangspunkt
i rådenes viden om lokale forhold.
Rådene bistår kommunerne i at udpege, hvilke indsatser der bør udføres. Bidragene vil herefter
blive inddraget i vandområdeplanernes indsatsprogram, som kommunerne fra 2021 til 2027 skal
omsætte til konkrete projekter under inddragelse af lodsejerne.
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Følgende foreninger og organisationer kan ifølge lov om vandplanlægning være repræsenteret i et
vandråd:
•
Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer.
•
Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø,
eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser.
•
Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til
interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.
Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant pr. vandråd. Vandrådet kan
højest bestå af 20 medlemmer og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af forskellige
interesser i forbindelse med vandplanlægning.
Retsgrundlag:
Miljømålsloven
Bilag:

Rådets udtalelse:
Grønt Råd vil gerne inddrages i prioriteringen af indsatser.
Rådet indkaldes til møde, hvor de mulige indsatser præsenteres og forvaltningens fremlægger sin
prioritering af de vandløb, hvor der bør iværksættes indsatser og som skal indgå i vandplanen.
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Sandfang i vandløb.
Resume:
I mange vandløb er der meget sandtransport. Det er et problem både i forhold til overholdelse af
regulativet men også i forhold til miljøet i vandløbet.
Sagsfremstilling:
Hvad er et sandfang?
Et sandfang er en kort vandløbsstrækning - typisk 50-200 m lang, hvor vandløbets bredde og dybde
er udvidet. Derved nedsættes vandets hastighed på strækningen, og sandet synker til bunds i
sandfanget.
Sandfang anlægges for at begrænse transporten af sand i vandløbet. Sandet forringer
livsbetingelserne for vandløbets flora og fauna, hvis det lægger sig som en "dyne" på vandløbets
bund.
Sandfanget tømmes med gravemaskine med passende interval, typisk 1-2 gange årligt.
I offentlige vandløb er det vandløbsmyndigheden graver sandet op af sandfanget.
Hvilke fordele er der ved sandfang?
Etablering af sandfang er ren symptombehandling for et vandløb, som ikke er i balance.
For vandløb ude af balance har sandfanget flere fordele ned gennem vandløbet, idet det:

Nedsætter transporten af sand (nedstrøms)

Hindrer hævning af vandløbsbund

Beskytter nedstrøms strækninger mod hyppige oprensninger

Sikrer, at ørredernes gydegrus ikke sander til nedstrøms

Sikrer levesteder for smådyr og fisk, der foretrækker sten og grus som underlag

Sikrer stabil evne til at aflede drænvand i vandløbene

Hindrer tilsanding af drænudløb
Hvilke ulemper er der ved sandfang?
Sandfanget giver nogle ulemper for både bredejere, vandløb og vandløbsmyndighed (kommunen):

Lodsejer skal tåle oplægning af det opgravede sand i arbejdsbæltet.

Der opretholdes overuddybning på op til 1 m under normal bund og en bredde der mindst er
dobbelt stor som vandløbets normale bredde.

Stabilt økosystem indfinder sig ikke på strækningen med sandfang.

Ekstra udgifter ifm. overvågning og tømning af sandfanget.
Unaturlig stor sandtransport og aflejring af sand i vandløbet skal først og fremmest undgås ved
forebyggelse. Hvis det er muligt, skal problemet løses ved kilden.
Hvilke tilladelser kræves for at kunne lave et sandfang?
Etablering af sandfang er en regulering af vandløb, som vil indebære en ændring af vandløbets
tilstand.
Det kræver altid tilladelse efter vandløbsloven og ofte også efter naturbeskyttelsesloven.
En del vandløb er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelsen kan omfatte selve
vandløbet (§ 3) og vandløbets omgivelser (§ 16). Naturbeskyttelseslovens bestemmelser skal sikre
at naturtilstanden bevares.
Hensynet til naturen vil i disse vandløb gå forud for jordbrugs- eller økonomiske interesser.
De nødvendige tilladelser skal være givet, inden et sandfang kan anlægges.
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Endelig skal vandløbsmyndigheden forhandle en aftale med pågældende lodsejer om etablering,
kørsel og modtagelse af det opgravede sand.
Hvornår gives der ofte tilladelse til etablering af sandfang?
Tilladelse kan gives i tilfælde, hvor:

Gydebanker og værdifulde vandløbsstrækninger trues af sandtilførslen.
Gentagne opgravninger af sand af hensyn til overholdelse af regulativet er til skade for
vandløbets miljø.

Ved restaurering eller regulering af et vandløb
Godkendelse efter vandløbsloven gives af vandløbsmyndigheden.
Retsgrundlag:
Naturbeskyttelsesloven.
Bilag:

Rådets udtalelse:
Grønt Råd opfordrer til at lodsejere indrapporterer, hvor der er mulighed for at etablere sandfang.
Forvaltningen opfordres til at indgå i et positivt samarbejde med lodsejerne om etablering og drift af
sandfang.
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Bedre affaldssortering i feriehuse.
Resume:
DN ønsker bedre muligheder for affaldssortering ved ved sommerhuse.
Sagsfremstilling:
Der er over 8000 sommerhuse i Jammerbugt Kommune, heraf godt 500 helårsbeboelser. Mange
andre lejes ud i kortere eller længere perioder.
Imidlertid er der ingen fast affaldssortering ved feriehusene, kun afhentning af dagrenovation. Det
er alene op til ejere og brugere, om man selv vil sortere i fraktioner og køre det til igloer og
genbrugspladser.
Det er både spild af ressourcer og giver et dårligt image for en turistkommune.
DN foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager spørgsmålet om affaldssortering ved sommerhusene
op.
Retsgrundlag:

Bilag:

Rådets udtalelse:
Rådet opfordrer til, at der gives samme muligheder for at affaldssortere i de samme fraktioner, som
ved helårsboliger. Det kan eventuelt udformes som fælles ”affaldsøer” med store containere eller
lign. Placeret strategisk i forhold til adgangsveje, og som kan benyttes af et beboerne i et større
område.
Et projekt med affaldssortering ved Slettestrand er ved at blive startet.
Forvaltningen arbejder med et projekt til affaldssortering ved Blokhus strand.
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Kæmpestenen i St. Vildmose ved Ringvejen.
Resume:
Status for skovrejsningsprojekter.
Sagsfremstilling:
Geus har opdateret deres hjemmeside med kæmpesten i Danmark.
Kæmpestenen i St. Vildmose ved Ringvejen var ikke tidligere beskrevet eller noteret, men det har
geologen, på opfordring fra DN Jammerbugt nu sørget for.
https://www.geus.dk/udforsk-geologien/ture-i-naturen/kaempesten/trolde-sten-biersted/
Det er DN’s håb og ønske er at det bliver muligt for besøgende til Vildmosen som finder
kæmpestenen interessant, at kunne gå ud til stenen
Der kan laves et trampespor fra natur formidlings rasteplads ved Ringvejen og hen til stenen. Det er
ca. 300 meter.
Man kan gå langs med skellet hen til stenen og kun de sidste meter fra skel gå på dyrket areal hen til
kæmpe stenen.
Grønt Råd opfordres til gennem konceptet et "spor i landskabet", at sikre adgang.
Det kan oplyses at arealet indgår som en del af den ejendom, som Naturstyrelsen Vendsyssel har
opkøbt som en del af skovrejsningen øst for Aabybro.
Styrelsen er opmærksom på stenen, så

Retsgrundlag:
Bilag:
Rådets udtalelse:
Der ønskes opsat information om stenen og etableret en sti ud til stenen.
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Besøg af Grønt Råd i Frederikshavn Kommune.
Resume:
Grønt Råd Frederikshavn ønsker at holde et fælles møde.
Sagsfremstilling:
Bo Storm, der er Formidlingskonsulent & Naturvejleder i Frederikshavn Kommune har forespurgt
om Grønt Råd og Jammerbugt Kommune er interesseret i et fælles møde med besigtigelse af nogle
lokaliteter i Jammerbugt Kommune.
Han har foreslået de kommer i bus, ser eksempler på ting I har arbejdet med og derefter holder et
fælles møde.
Det er foreslået, at det bliver i løbet af foråret 2020.
Retsgrundlag:

Bilag:

Rådets udtalelse:
Rådet er positiv overfor at holde et fællesmøde med Grønt Råd fra Frederikshavn.
Rådet foreslår besøg på følgende lokaliteter:
 LIFE projekt ved St. Vildmose
 Skovrejsning ved Brovst
Grønt Råd fra Frederikshavn opfordres til selv at foreslå et tema eller nogle emner for dagen.
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Eventuelt.
Emner til næsten møde.
Forslag til steder vi kan besigtige på næste møde.
Rådets udtalelse:
Følgende emner ønske sat på dagsordenen.




Vandplaner.
Handleplaner til planstrategien.
Kommunens grønne arealer.
o Hvilke grønne arealer har kommunen.
o Vedligehold af vejrabatter og vejgrøfter, herunder håndtering af affald
o Faunastriber

Forvaltningen får hjemmesiden opdateret med referater fra møder i Grønt Råd.
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