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Siden sidst. 
Sagsfremstilling: 

 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 
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Ny vandforsyningsplan. 
Resume: 

Status for arbejdet med ny vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune. 

Sagsfremstilling: 

DN Jammerbugt har ønsket at den nye vandforsyningsplan bliver drøftet i Grønt Råd med følgende 
begrundelse. 

I kommunens nuværende vandforsyningsplan, der gælder til udgangen af 2022, er beskrevet flere 
alarmerende overskridelser af nitratindholdet i drikkevandsboringer, og der er også problemer med 
pesticider i en del boringer, både over og under grænseværdien. 

Det er et alvorligt problem for fremtidens drikkevandsforsyning. Hvad gør kommunen og 
vandværkerne for at sikre indvindingsområderne mod yderligere forurening? Hvordan kommer det 
til udtryk i den nye vandforsyningsplan? 

Er der indgået de planlagte frivillige aftaler med lodsejere for at undgå pesticider og gødskning i 
fremtiden. 

Repræsentanter for Grundvandgruppen deltager i mødet under dette punkt 

Retsgrundlag: 

Vandforsyningsloven 

Bilag: 

 

Rådets udtalelse: 

Redegørelse fra Grundvandsgruppen vedr. ny vandforsyningsplan og BNBO blev taget til 
efterretning. 

Retningslinjerne i den nye vandforsyningsplan forelægges Grønt Råd, når planen kommer i høring. 
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Kystvandråd. 
Resume: 

Orientering om og status for Kystvandråd. 

Sagsfremstilling: 

Lars Kristensen Jægerforbundet har bedt om en orientering om et nyt begreb Kystvandråd og en 
status for hvordan det går. 

Kystvandrådenes opgave bliver at analysere kystvandets væsentligste udfordringer for at opnå 
målopfyldelse jf. Vandrammedirektivet, samt at udarbejde kvalificerede forslag til et alternativt 
indsatsprogram, som sikrer målopfyldelse i det kystvand, som kystvandrådet arbejder inden for 
rammerne af. Kystvandråd har mulighed for at undersøge forskellige typer virkemidler for 
kvælstof- og fosforreduktion samt andre virkemidler der kan sikre målopfyldelse, og tilhørende 
hente kvalificeret forskningsbistand til undersøgelse af nye eller opdatering af gamle virkemidler til 
at udarbejde forslag til et fagligt funderet indsatsprogram der vil opnå målopfyldelse for kystvandet. 

Kystvandrådene arbejder indtil d. 30. september 2023, hvor en samlet analyse og evaluering af 
projektet skal sendes til Miljøstyrelsen. Efter modtagelse gennemgås kystvandrådenes ana-lyser og 
alternative indsatsprogrammer mhp. at indgå i den samlede revurdering (second opi-nion) af 
kvælstofreguleringen 

Status er at Limfjordsrådet har på vegne af Randers, Mariager Fjord, Rebild, Herning, Ikast-Brande, 
Holstebro, Skive, Silkeborg og Vesthimmerlands Kommuner indsendt en ansøgning om nedsættelse 
af kystvandråd for Skive Fjord og Lovns Bredning. 
Miljøstyrelsen skal gennemgå og vurdere ansøgningerne og udvælge de kommuner, der kan opnå 
tilskud til nedsættelse af kystvandråd via den tilhørende bekendtgørelse. 
Processen er blevet udskudt på grund af udskrivning af folketingsvalg, men Miljøstyrelsen forventer 
at kunne svaret på ansøgning efter, at en ny regering er dannet. 

 

Retsgrundlag: 

 

Bilag: 

Bekendtgørelse om Kystvandråd. 
Vejledning til kystvandrådsarbejdet 2022-2023 

Rådets udtalelse: 

Orientering taget til efterretning. 
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Hedepletvinge og naturpleje. 
Resume: 

Jammerbugt Kommune vil gerne nedsætte en arbejdsgruppe, der skal samle og evaluere viden om, 
hvordan man bedst plejer naturarealer for at fremme populationen af Hedepletvinge. 

Sagsfremstilling: 

Hedepletvinge er en sommerfuglen der kendes på sin spraglede tegning i sort, gul og orange. Den 
har et vingefang på ca. 4 cm. 
Den lever på fugtige heder og enge, hvor der ikke tilføres gødning. Desuden skal der være mange 
Djævelsbid-planter, som larverne lever af. 

Tidligere fandtes Hedepletvinge kun få steder, men i dag forekommer den på ca. 70 lokaliteter 
primært i Nordjylland. Arten har 2 kerneområder: ved Tranum og nord for Frederikshavn. 
Derudover findes den på de himmerlandske heder, nord for Råbjerg Mile samt længst mod vest ved 
Vullum sø i Thy. 

I 2007 gav den daværende miljøminister Conni Hedegaard Jammerbugt Kommune Hedepletvinge, 
som ansvarsart. 
I de efterfølgende år har Jammerbugt Kommune lavet hegning og udført naturpleje på mange 
arealer, for at fremme levevilkårene for Hedepletvinge.  
Jammerbugt Kommunen har også indgået i et fællesprojekt med Aarhus Universitet om naturpleje 
og monitering af Hedepletvinge populationer i kommunen. 

Jammerbugt Kommune vil gerne fortsætte arbejdet med at sikre gode betingelser for Djævelsbid og 
derigennem fremme forekomsten af Hedepletvinge. Både på de lokaliteter, hvor de er registreret, 
men og skabe nye lokaliteter. 
Vi vil gerne fortsat udvikle vores arbejde og ud fra den tilgængelige viden, afklare hvad der 
påvirker bestanden af Hedepletvinge og hvilke fordele og eventuelle ulemper der måtte være ved de 
forskellige måder at drive naturpleje på.  
Derforuden vil vi sammen med de fagpersoner, som har viden om Hedepletvinge, afholde et fagligt 
seminar. 

Medlemmer af Grønt Råd vil få en indbydelse til at deltage i arbejdet. 

Bilag: 

DN vil gerne deltage i arbejdet. 

Punktet genoptages i 2023 i forbindelse med at et areal med larvespind besigtiges. 

Rådets udtalelse: 
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Eventuelt. 
Emner til næsten møde. 

Forslag til steder vi kan besigtige på næste møde. 

Rådets udtalelse: 

Orientering om LIFE projekt: Landmanden som naturforvalter. 

 Orientering om GPS og droneovervågning af græssende dyr. 
 Besigtigelse af Gjøl Bjerg m.m. 

Orientering om og besigtigelse af Hellede Sø 

Orientering om projekt Damfenner. 
Naturstyrelsens projekt med vådlægning og drøftelsen af mulige rekreative tiltag. 

 

Næste møde. 

Forslag til dato for næste møde: 19. april 2023, kl. 13:00. 


