
 

 

  

Referat  

Mødedato  Mandag den 18/11, 2019 kl 16.30 til 18.00 

Emne Møde i Grønt Råd 

Sted Ålbæk Gammel Kro 

 

Deltagere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Olsen, FUF. Nyt medlem 

Bent Conradsen, Knivholt Bilaug 

Betty Steglich, Friluftsrådet 

Catrina Bjerregaard Kristensen, Afdelingsleder  

Kaj Pedersen, Dansk Land og Strandjagt 

Finn Skinbjerg, Danmarks Jægerforbund 

Katrine Balslev, Havkajakklubben  

Jesper Blom Hansen, Naturstyrelsen.  

Kurt Rasmussen, DOF 

Mette Hesbjerg Hardam, Politiker 

Ole Jørgensen, Landbo Nord 

Peter E. Nielsen, Politiker og Formand for Grønt Råd 

Peter Grøn, DN  

Rene Hylager Carlsen, Danmarks Sportsfiskerforening 

Anne Grethe Kramme, Turisthus Nord.  

Stine Pagel, Læsø Kommune.  

Tommy Thomsen, MTB  

Bo Storm, Naturvejlederforeningen 

 

 

 

Afbud: Mette Hardam, Rene Hylager Carlsen, Jesper Blom, Stine 

Pagel, Finn Skindbjerg, for Kaj Pedersen deltog Svend Erik 

Hansen, for Bent Conradsen deltog Hanne Larsen. Hanne-

joergen@nordfibre.dk. Hanne deltager fremover og Bent 

Conradsen stopper i det Grønne Råd. Tak for din indsats. 

 

Dagsorden 

 

1. Bordet Rundt 

Fremover deltager Hanne Larsen i stedet for Bent Conradsen. De 

har mange aktiviteter i bilauget. Betty Steglich-Petersen, 

Friluftsrådet, arbejder med en ny stuktur. Ny struktur skal styrke 

friluftsrådets lokale arbejde (se www.friluftsraadet.dk). 

Allan Olsen orienterede om Ørnedalbanen og nye tal for støj 

mm. Der arbejdes med at etablere en støjvold, og der kan være 

muligheder for at koordinere tiltag for anvendelse af opgravet 

jord. 

mailto:Hanne-joergen@nordfibre.dk
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Side2/3 
Peter Grøn, DN har travlt med diverse møder og to nye 

fredningssager i kommunen, hvor arealer ønskes fredet pga. 

botaniske specialiteter.  

Peter Nielsen orienterede om PMU sager. Tommy Thomsen 

kører videre på MTB cyklerne, og klubben renoverer stier osv. 

Ann Grethe Kramme, fortalte om projektet fremtidens strande 

mv.  

Der var en del snak om stigende mængder affald ved 

indfaldsvejen til Skagen. Store rør evt. til at kaste affald i, andre 

ideer er velkomne. Måske en kampagne. Hanne Larsen vil snakke 

med enten Steen Heftholm eller Anne Mette Finnerup  

 

 
2. Referat fra sidste møde, herunder bemærkninger.  

 

Ingen Bemærkninger 

 
 

3. Opfølgning på sager fra sidste møde      

 

Ingen bemærkninger 
 

4. Status på Geopark 
 

Der blev givet en kort orientering om status på Geopark. Der er 

afsat midler i 2020 til videre arbejde, så vi kan opnå status som 

Geopark i årene der kommer. Der skal også arbejdes på at få 

flere midler via fonde mv. 

 

5. Ulven i Vendsyssel 

 

Betty Steglich-Petersen gav en kort orientering om grunden til 

hun gerne ville have ulven på dagsordenen. Det handler om, at 

Frederikshavn kommune ikke vil tage ansvaret. Frederikshavn 

kommune er ikke myndighed på området, det er Miljøstyrelsen. 

Det gav en debat om emnet. Friluftsrådet fastholder, at emnet 

forelægges PMU. 
 

 

6. Forslag fra Peter Grøn og DN 
Fra Landbrugsjord til natur 

 

Peter Grøn orienterede om ideen med det vedlagte forslag, og 

anvendelsen af marginaljorde inden for Landbruget, således at 

arealerne kunne anvendes til andet en landbrug, og de 

problemer det kan give. 



 

 

 

 

 

 

 

Side3/3 
Frederikshavn Kommune bør tage det med i Kommuneplanen. 

DN vil gerne hjælpe med udpegningen, således at Naturen vil få 

gavn af forslaget. 

Det gav en bred debat, og der var enighed om, at det er 

nødvendig med de udfordringer vi får i fremtiden med 

klimaforandringer mv. Omvendt er det statsstøtten, der skal 

afgøre hvad der kommer til at ske, da landbruget er afhængig af 

indtægter. 

Der arbejdes allerede med version to af kommunes 

klimatilpasningsplan. Søren Vestergaard sidder med nogle af 

opgaverne, og har tidligere været med til møde i Grønt Råd for 

at orientere om status. 

Det tages op når der er mere nyt på området. 

 

7. Evt. 

Der blev snakket forskellige ting fra hverdagen, herunder 

affaldssortering, solceller og CO2 kvoter. 

Anne Grete Kramme spurgte ind til status på 

klitgravningerne i Skagen. Catrine Bjerregaard 

Christensen fortalte at der er lavet en plan for 

reetableringen og der er lavet en politisag på sagen. Der 

er mange forskellige myndigheder der skal orienteres 

heriblandt Fredningsnævnet, kystdirektoratet mv. 

Allan Olsen fortalte om Ørndalsbanen og status på 

planer om lukning mv. Nu er der lavet støjplaner som 

også vil gøre at udstykningsplaner til nye boliger kan lade 

sig gøre. 

Plan og Miljøudvalget har ligeledes udlagt erhvervs 

områder andre steder end i det område for at sikre 

boligudstykninger. 

 

Datoer for møder i 2020 

 

25/2, 26/5, 15/9 og 24/11  

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent 

Naturvejleder 

Bo Storm  

 

 


