Naturrad 1
Forslag fra Naturråd 1 vedr. Grønt Danmarkskort i Læsø, Frederikshavn,
Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring Kommuner
Medlemmer af Naturråd 1 er: Flemming Fuglede Jørgensen (Bæredygtig Landbrug), Lars Mellemkjær
(LandboNord), Niels Vestergaard Salling (Landbrug og Fødevarer), Morten Pedersen (Landbrug og
Fødevarer), Hans Ahrenfeldt (Dansk Skovforening), Kurt Mølgaard Jørgensen (Nordjysk Familielandbrug),
Runa Christensen (Jyske Ås 2017), Gitte Melchiorsen (Læsø Turist- og Erhvervsforening), Svend Erik
Mikkelsen (Dansk ornitologisk Forening), Palle Martinsen (Danmarks Jægerforbund), Lars SchönbergHemme (Danmarks Naturfredningsforening), Thomas Elgaard Jensen (Friluftsrådet), Svend Erik Hansen
(Dansk land-og Strandjagt), Carsten Bregnhøj (Danmarks Sportsfiskerforbund), Carlo Pedersen
(Tannisbugt Natur og Vandpleje), Kim Jannick Fogt (KFUM spejderne), Helge Bjørn (Sæby
Lystfiskerforening / Sæby sportsfiskerklub), Jens Andersen (Brønderslev Lystfiskerforening), Knud Madsen
(Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn) og Lars Vilsen (Læsø Strandjægere og Jagtselskabet
Kærerne)

Naturråd 1 har gennem 3 møder fra januar – juni 2018 drøftet principper for udpegning af
arealer der skal indgå i Grønt Danmarkskort samt for hvordan Grønt Danmarkskort kan
realiseres. Naturrådet er nået frem til nedenstående principper, som der er enighed om i
hele rådet.
1) Kommunerne skal udforme en naturpolitik
2) Kommunerne skal være bedre til at pleje den eksisterende natur
- Visse naturtyper kræver vedvarende pleje
- Et valg af naturplejen kan også være et fravalg
- Kommunerne skal sikre tilgængelighed, hvor der er lovlig adgang
3) Kommunerne skal styrke biodiversiteten
- Kortlæg mangfoldigheden i naturområderne
- Sørg for en mosaik af forskellige naturtyper
- 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.
- Frivillige aftaler skal prioriteres højt, evt. med tinglysning mod erstatning
- Lokale ønsker bør prioriteres højt
- Frivillig jordfordeling har høj prioritet

Naturrådet ønsker direkte tilbagemelding fra byrådene i Læsø, Frederikshavn,
Brønderslev, Jammerbugt og Hjørring Kommuner. Naturrådet ønsker at vide, hvordan
Naturrådets forslag vil blive anvendt i den enkelte kommune.

