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Referat 

 
1. Velkomst, valg af ordstyrer 

Jakob Kofoed, Naturvejlederforeningen og Vendsyssel Historiske Museum, blev 
valgt til ordstyrer 
 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde (24.03.2022), meddelelser fra FU  
Thomas: vi har haft lidt problemer med maillisten – en liste til opdatering bliver sendt 
med referatet rundt. 
DGR benytte Naturmødet til at takke tidligere formand Jørgen Jørgensen for hans 
store, engagerede og mangeårige indsats i Det Grønne Råd. 
Forretningsudvalget planlægger yderligere to møder i Det Grønne Råd i 2022. 
Helge Paulsen indtræder i Rabatudvalget i stedet for Jørgen Jørgensen. 
Helge foreslår, at forvaltningen gennemgår og opdaterer Det Rrønne Råd’s 
hjemmeside på hjoerring.dk 
 

3. Oplæg om spildevand i det åbne land, v/ Mogens Klausen, Team Miljø. 
Mogens Klausen gennemgik et typisk sagsforløb og fortalte om myndighedsarbejdet. 

 I vandplanerne er omkring 400 ejendomme udpeget. 
 80 ejendomme mangler at blive gennemgået. 
 To hjælpeordninger for dem, der er udfordret på finansieringen. 

Oplægget er vedlagt referatet. 
 
 

4. Oplæg fra Landsbyforum, v/ Formand Poul Berg 
Poul Berg gav en ”rundtur” til landsbyerne i kommunen, og orienterede om, hvad 
der sker i de enkelte byer. 
I alt er der 43 landsbyer i Hjørring Kommune, og pt er der særligt projekter i 
Tornby (stiprojekt), Tversted (Naturring), Vejby (shelterplads, haver mv.) Børglum 
(tilbygning til forsamlingshuset, legeplads mm) Vrensted (Anne Maries Hus er blevet 
Realdania Underværk-projekt) Nr. Lyngby (Nr. Lyngby Søerne, naturgenopretning) 
Hjørring Kommune har en pulje på ca. 390.000 kr. til landsbyer – såkaldte Vedlige- 
holdelsesmidler 
 
Der har været opstart af en ny LAG-programperiode med tilhørende bestyrelsesvalg 

 



  

 

 

 

 

                                                                                Side 2 

  

Det Grønne Råd, Hjørring – dgr@hjoerring.dk 

af repræsenter fra Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner. Desværre 
blev det kun til én repræsentant fra Hjørring kommune. 
 
Mette Hjortnæs opfordrer til at Landsbyforum og Det Grønne Råd mv. koordinerer 
mere med hinanden - for der så mange muligheder til aktiviteter og indsatser på 
natur og friluftsområdet, der kan tænkes sammen. 
 
Herefter lidt snak om vedligeholdelsesproblemtikker, frivillighed og kommunale 
ressourcer. 
 

5. Status på vandplanarbejdet for det vandopland, som Hjørring kommune er en 
del af. v/ Jens Pedersen, Team Natur, Hjørring Kommune 

Jens fortalte om processen med Vandplan 3 og gennemgik, hvad der er gennemført 
af indsatser i Hjørring Kommune. I Vandplan 1 og 2 har kommunen gennemført 
omkring 90 projekter, der omfatter 337 indsatser og forbedring af tilstanden i mere 
end 210 km vandløb. I Vandplan 3, der netop nu er i høring frem til den 22. juni, skal 
Hjørring Kommune forbedre tilstanden i mere end 120 km vandløb og fjerne 16 
større spærringer. 
 
Forvaltningen har haft er godt samarbejde med de lokale Lyst- og sportsfiskere, 
Landbo Nord og DTU Aqua. 
 
Oplæg vedlagt referatet. 
 

6. Præsentation af kommunens nye Grønne Guide 
Nanna Schultz Andersen er født, opvokset og bosat i Hjørring Kommune og er derfor 
godt bekendt med folk og geografi. 
Hun er uddannet oplevelsesdesigner og har siden da i mange sammenhænge, bl.a. 
hos Danmark Radio, arbejdet med formidling og klima, natur mm. Som Grøn Guide 
kommer hun til at have mere fokus på klima end vi hidtil har set, og hun holder til hos 
Team Energi og Mobilitet, Hjørring Kommune. 
 
Bestyrelsen for Foreningen Grøn Guide, som har ansat Nanna, består af Jens 
Pedersen (Team Natur, HjK), Martin Berg (Team Energi og Mobilitet, HjK), en 
repræsentant for AVV samt Flemming E. Nielsen (udpeget som privat person) 
 
Jakob Kofoed ønsker Nanna velkommen og håber hun vil bidrage til DGR’s virke 
med spændende indspil. 
 
 

7. Status punkter: 
Nyt om Tolne Naturpark – Jørgen Bing fortæller kort om tilblivelsen af Naturpark 
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Tolne. Grupper af frivillige arbejder med forskellige temaer, bl.a. hjemmeside, 
etablering af stier osv. Desuden arbejdes der på at (gen-)etablere et udsigtstårn, 
men der er lidt problemer med at finde en placering til det i de fredede og beskyttede 
omgivelser. (Oplæg medsendes referatet) 
Nyt om Jordfordelingen (MUFJO) ved Astrup - Jens Pedersen fortæller, at sidste nyt 
er, at Landbrugsstyrelsen starter dialoger med lodsejerne her i efteråret. Herefter går 
man i gang med fordelingsarbejdet. 
 
Hvordan gik Naturmødet i 2022 
Jørgen Bing: Det lykkedes overmåde at genskabe gejsten, der var nye, gode vinkler 
og perspektiver på debatterne. 
Jakob Kofoed: er der evaluering på vej? 
Jens Pedersen opfordrer til, at man laver sin egen evaluering på enten Naturmødets 
App eller hjemmesiden, www.naturmødet.dk. 
 
 

8. Nyt fra kommunen 

Bente Mouritzen, By og Landdistriktsudvikling, HjK, fortæller kort om kommunens 
arbejde med, i samarbejde med de 14 andre Hærvejs-kommuner og Nordea 
Fonden, at øge kvaliteten af Hærvejsruten – såvel selve stien, som oplevelser og 
service langs den. 
Jens Pedersen oplyser, at kommunen har startet kampagnen ”Bevar dit træ for 
eftertiden”, hvor gamle træer beskyttes ved tinglysninger. Kampagnen er et 
samarbejde mellem kommunen og FBL. Mere info på kommunens hjemmeside. 
 
 

9. Bordet rundt 
Inger-Margrethe Jensen fortæller om de ny-indviede Nr. Lyngby Søer. Man kan købe 
et støttebevis, som bidrag til den daglige pleje. 
Søren Homann: Takker Poul for rosende ord til kommunen og for at minde om, at 
der er landsbyer i kommunen. Oplyser også, at klima og energi fylder rigtig meget i 
TMU nu. 
Helge Paulsen: Spejderskoven – gammel nåleskov fældes, men det er fredskov og 
skal derfor genplantes. Dog er området oprindelig overdrev, der burde reetableres, 
hvilket ikke er muligt, da det netop er fredskov – Helge Paulsen synes, at fredskov- 
reglerne er lidt stive. 
Jørgen Bing: Nævner Hjørring Naturfond. Fonden skal medvirke til at forbedre 
naturområder. Har foldere med, hvis nogen ønsker mere information. 
Mette Hjortnæs: Nævner krav til etablering af ladestandere som en udfordring for 
foreninger/frivillige. Kan koste foreninger urimelig meget. 
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10. Eventuelt 

Thomas Elgaard opfordrede medlemmerne til at overveje gode emner og temaer, 
der kunne behandles i Det Grønne Råd. Fremover vil der stå der en mailadresse i 
referatet, der kan anvendes til at komme med ønsker, emner til drøftelse o. lign. 
Mailadressen er dgr@hjoerring.dk. 
 
 
Tilstede på mødet: 
Poul Berg, Landsbyforum 
Inger-Margrethe Jensen – DCH 
Ejvind Rasmussen,  Bilauget v/VHM i Vogn 
Erik Arnfjord, FBL 
Børge Bech, HjK Byråd 
Brian Ravnborg, UCN  
Christian Dalsgaard, LandboNord 
Søren Homann, HjK Byråd, form. TMU 
Helge Paulsen, DN 
Niels Ole Volhøj, Hegn mv 
Nanna Schultz Andersen, Grøn Guide 
Jens, Dansk Vandrelaug 
Jørgen Bing, Naturpark Tolne 
Mette Hjortnæs, Landsbyforum 
Bente Mouritzen, Hjørring Kommune 
Mogens Klausen, Hjørring Kommune  
Jens Pedersen, Hjørring Kommune 
Thomas Elgaard, Friluftsrådet, form. Det Grønne Råd 
Jakob Kofoed, Naturvejlederforeningen, Vendsyssel Historiske Museum 
 
 
Afbud fra Michael Engbjerg 
Søren Homann havde meldt senere ankomst 
 


