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Referat
1) Velkomst og kort introduktion til Naturrådets arbejde v. Stener
Glamann og Margrethe Hejlskov
Tak til deltagerne for det store frivillige arbejde og for at de oveni har lyst til at
deltage i Naturrådets arbejde. Også stor tak fordi de trodsede sneen. Der følger
ingen penge med den opgave som rådet står overfor, men en mulighed for at
samarbejde på tværs af interesser i forhold til natur. Kommunernes ønske til
Naturrådet er at det arbejder strategisk og hjælper med at give kommunerne
nogle fælles principper. Hvis naturrådet ønsker indflydelse vil rådet helt sikkert
stå stærkest, hvis det kan nå frem til et fælles forslag som alle står bag.

2) Præsentationsrunde, med udgangspunkt i deltagernes bedste
naturoplevelse uden for egen hjemmematrikel.
Det viste sig, at alle deltagere havde fantastiske naturoplevelser fra Vendsyssel. Mange oplevelser
var knyttet til landskabet og udsigterne, hvad enten det var kulturlandskab med marker og
strandenge eller mere uberørt natur i form af klitheder og kyststrækningerne. Der var også mange
oplevelser, der var knyttet til brugen af naturen. Det kunne være jagt, fiskeri eller landbrug. Nogle
oplevelser var hentet helt tilbage fra barndommen, og andre oplevelser var ganske nylige. Der var
både oplevelser med hverdagsnatur i kulturlandskabet og med mere sjældne arter som odder, isfugl
og blomstrende tranebær.
Flere nævnte, at de bedste naturoplevelser var koblet med stilheden og følelsen af at være langt
væk fra civilisationen. Alt i alt kunne det hele samles op i en af deltagernes kommentar: ”Hver
eneste naturoplevelse er den bedste naturoplevelse.”

3) Gennemgang af Naturrådets opgave og af ”Det Grønne
Vendsysselkort” v. Stener Glamann og Margrethe Hejlskov.
Kort oplæg om Grønt Danmarkskort og om Naturrådets opgave. Grønt Danmarkskort er en
udpegning hvor kommunerne på langt sigt skal arbejde for at skabe større, bedre og mere
sammenhængende naturområder. Dette arbejde skal samtidig understøtte opfyldelsen af
biodiversitetsmålene for 2020.
Udpegningen giver ikke restriktioner udover de restriktioner der allerede findes både indenfor og
udenfor Grønt Danmarkskort i form af fx beskyttet § 3 natur. Naturrådet kan både komme med
input til de specifikke udpegninger, men det kommunerne efterspørger, er i højere grad input til
hvordan Grønt Vendsysselkort kan gøres stærkere, hvordan naturen kan styrkes og forbedres
indenfor de udpegede områder.
Derudover præsenteres GIS-kort der viser hvad der i dag ligger i Grønt Danmarkskort i de 5
kommuner og der blev fortalt om de statslige krav til udpegning af Grønt Danmarkskort. For
yderligere info herom se vedlagte bilag med dias præsentation samt link til kortmateriale.
Der blev stillet spørgsmål til proceduren for godkendelse af referat.
Det blev besluttet at:
Referat med evt. bilag udsendes til mødedeltagerne indenfor en uge efter mødets afholdelse.
Mødedeltagerne har herefter en uge til at komme med kommentarer. Herefter udsendes referatet
med evt. bilag til mødedeltagerne med CC til de medlemmer og suppleanter der ikke deltog i mødet.
Referat med evt. bilag lægges ligeledes på hjemmesiden.
Der blev stillet spørgsmål til muligheden for mindretals udtalelser
I tilfælde af at rådet ikke kan opnå enighed, har alle medlemmer mulighed for at benytte sig af en
mindretalsudtalelse. Det vil være op til medlemmet at udfærdige udtalelsen, og sekretariatet sørger
for at den vedlægges rådets samlede udtalelse.
Der blev stillet spørgsmål til hvor langt kommunerne er med Grønt Danmarkskort og hvilken reel
indflydelse naturrådet har?
Arealer der skal indgå i Grønt Danmarkskort er udpeget i alle 5 kommuner i dag og fremgår af de
vedtagne kommuneplaner. Det er i princippet arealer der har været udpeget længe og også fremgik
af de tidligere regionplaner. Kommunerne har i forskelligt omfang gjort kortet skarpere og mere
retvisende. Næste kommuneplanrevision er 2019-2021, men forarbejdet til denne revision er
allerede påbegyndt. Naturrådets arbejde og det produkt som naturrådet når frem til, vil derfor
passe godt ind i forhold til denne næste kommuneplanrevision.
Jammerbugt Kommune skal i den kommende tid revidere planlægningen i det åbne land, efter en
metode som er udviklet i projektet ’Fremtidens Landskab’. Den nye planlægning medfører, at der
udarbejdes et kommuneplantillæg hvori naturrådets arbejde kan komme til at indgå.
Der blev stillet spørgsmål til hvilke af temaerne der blev vist på kort som kommunen er
myndighed på?
I vedlagte bilag med dias præsentation er link til de viste kort samt link til biodiversitetskortet.
I forbindelse med disse links er der lavet beskrivelse af kommunens rolle i forhold til de enkelte
temaer

Kaffe og kage
4) Inspirationsoplæg til konstruktivt samarbejde på tværs af interesser
ved Helga Grønnegaard.
Blev desværre aflyst pga. vejrforholdene, da flyet fra København ikke kunne lande i Ålborg.

5) Debat om rådets arbejde og vejen til færdigt produkt.










Der var enighed i rådet om, at med den korte tid der er til rådets arbejde, skal et realistisk bud fra
rådet tage udgangspunkt i en række principper.
Der kom en række emner på bordet, som vil danne grundlag for en snak om principper på møde to.
Medbestemmelse til lokalbefolkning og lodsejere via kontakt til lodsejere i tilfælde af udpegninger
Definition af ’Hvad er natur’? Hvilken natur er vigtigst? Hvad er potentiel natur?
Hvor mange pct. natur vil kommunerne have? Hvor meget sammenhængende natur er der behov
for?
Ejendomsret og brugsret
Korridorer, der skaber sammenhængende naturområder. Hvor er de vigtigste korridorer? Hvad
kendetegner en vigtig korridor?
Tag udgangspunkt i eksisterende udpegninger og udnyt den natur, vi allerede har.
Opkøb eller jordfordeling? Kan det hænge sammen med udpegning af potentiel natur?
Koordinerede/fælles indsatser over kommunegrænserne.

6) Planlægning af proces og de næste møder.
Der blev aftalt yderligere to møder. Dato for møderne bliver 10. april og 8. maj 2018. Børglum
Kloster, Vildmoseporten og Knivholt blev nævnt som mulige mødedestinationer. Mødested for de
næste møder kommer til at fremgå af dagsorden for mødet. Flere forslag er stadig velkomne.

7) Evt.
Ingenting

Vedlagt er bilag med oplæg vedr. Grønt Danmarkskort i Vendsyssel

