
 

 

  

Referat  

Mødedato  Mandag den 11/2, 2019 kl 16.30 til 18.00 

Emne Referat Grønt Råd  

Sted Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn 

 

Deltagere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Olsen, FUF. Nyt medlem 

Bent Conradsen, Knivholt Bilaug 

Betty Steglich, Friluftsrådet 

Birthe Dilling Berg, Centerchef  

Kaj Pedersen, Dansk Land og Strandjagt 

Finn Skinbjerg, Danmarks Jægerforbund 

Jan Malinsky, 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, Park og Vej og Naturvejlederforeningen 

 

 

 

 

 

Dagsorden 

 

1. Bordet Rundt 

 

Der var afbud fra Jesper Blom Hansen, Kurt Rasmussen samt 

Anne Grethe Kramme, Stine Pagel, Mette Hardam  

 

Peter Nielsen orienterede om møder i Plan og Miljøudvalget. 

Referat kan ses på kommunens hjemmeside. Kom gerne med 

kommentarer og send dem til Plan og Miljø i rette tid. 

 

Betty Stechlich spurgte ind til status på Naturpark Lysets land. 

Birthe Berg fortalte om et temamøde for Byrådet den 27/3 for at 

kunne danne sig et overblik over de ordninger der findes nu. 

Derefter vil plan og Miljø udvalget tage stilling.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Side2/5 
Bent Conradsen gav en kort kommentar til ideen med ”Vild med 

vilje” som Biavlerforeningen støtter rigtig meget. Derudover 

orientering om honning som bliver certificeret. Det der kommer 

fra de kommunale arealer, som i forvejen er certificeret.  

 

Tommy Thomsen fra MTB. Der kommer flere og flere skilte op 

der viser MTB forbud. Det må grundejere jo kun efter de regler 

der findes. Der kan findes mere om regler for adgangsforhold på 

kommunens hjemmeside. MTB foreningen har haft rettet 

henvendelse til kommunen, der følger hvad der sker. Ole 

Jørgensen opfordrede til god dialog med grundejerne i stedet for 

at vifte med regler.  

 

Allan Olsen fortalte der arbejdes på at finde en løsning på 

Ørnedalsbanen.  

 

Rene Hylager. Nye regulativer er Sportsforbundet med i, ellers 

ikke det store.  

 

Peter Grøn DN. Der sker en masse lige nu, hvor landbruget og DN 

er blevet gode venner. Vand og havmiljø arbejder DN med 

sammen med hovedforeningen. Der er kommet en ny holdning 

til havdambrug. DN vil gerne dambrug står på land i stedet, da 

det er nemmere at føre tilsyn mm.  

Beskyttelse af drikkevand og nye regler arbejde DN også med. 

Vedr. rejsningsret over fredningssager har DN lavet en kampagne 

for at sikre DN stadig beholder retten. Der var et arrangement på 

Råbjerg Mile med stor tilslutning og tale af Anders Brandt 

Sørensen. 

 

 

 
2. Referat fra sidste møde, herunder bemærkninger.  

 
Ingen kommentarer 

 
3. Opfølgning på sager fra sidste møde 

         

 

Friluftsrådets bemærkninger om Ulven. Hvad gør Naturstyrelsen 

og hvad gør Frederikshavn Kommune.  

Frederikshavn Kommune har lagt oplysninger ud om Ulv på 

hjemmesiden.  

Det er Naturstyrelsen der har opgaven med ulven og 

lovgivningen. 

Betty Stechlich er utilfreds med myndighedernes manglende 

indsats over for Ulven med frygt blandt borgerne i kommunen.  



 

 

 

 

 

 

 

Side3/5 
Peter Nielsen tager det til efterretning 

 

Vedr. mårhund. Jægerne spurgte ind til hjælp med bekæmpelse 

af mårhund. 

Spørgsmålet tages op på Teknisk Udvalg. Der tages kontakt til 

jægerforbundet, for at lave en ansøgning om tilskud til 

Mårhunde bekæmpelse, ellers vi ser om der i P og V ikke kan 

findes penge til fælder. Anne Mette Finnerup vil gerne se på det. 

 

 

4. Vild med Vilje (Anne Mette Finnerup) 
 
Anne Mette Finnerup, fortalte om ”Vild med Vilje” og hvorfor 
der skal arbejde med det fremadrettet. Det handler om at undgå 
brugen af Pesticider, spare klipning af grønne arealer, så flere 
blomster i rabatterne og meget mere, alt sammen for at øge 
biodiversiteten til gavn for fugle og insekter. 
Formidlingen er vigtig over for borgerne så der ikke ringes hele 
tiden over manglende klipning osv. 
For fremtiden er det vigtigt at der tænkes mere ”grønt” for at 
vores efterkommere også vil opleve grønne oplevelser, både i 
byer og på landet. 
Navnet ”Vild med Vilje” skal ikke bruges, vi finder vores eget her 
i kommunen. ”NaturligVIS” skal være vores ”Brand”  
 
Alle var enige om det er en god ide. Tag det med til Landdistrikts 
udvalget og brug dem som ambassadører. 
 
 Anne Mette Finnerup opfordrede til at hvis der var nogle i Det 
Grønne Råd der vil være med, så er man velkommen og kan 
rette henvendelse til Anne Mette. 
 
(oplæg sendes ud med referatet) 
 

 
5. Fremtidens strande (Steen Heftholm) 

 

Der arbejdes på dialogmøder omkring Fremtidens strande, og 

der har været et Kick Off møde om strande i Strandby den 22/1 

2019. Steen Heftholm vil fortælle om ideen og høre det Grønne 

Råd om deres tanker.  

 

Steen Heftholm gav en kort orientering. Man er ved at lave en 

Masterplan for Fremtidens strande hvor det er bosætning og 

udvikling der er udgangspunktet. Fra Frederikshavn Kommune vil 

man gerne noget med strandene men det skal være i dialog med 

borgerne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side4/5 
Der spurgtes ind til processen, omkring tidshorisont og meget 

mere. 

Der var en god snak og mange indput fra medlemmerne af Det 

Grønne Råd. 

 

Peter Grøn fra DN fortalte om en gammel undersøgelse hvor 

turister der besøger Danmark, netop efterspøger de Naturlige 

strande, uden for meget ”Tivolisering”. Den samme 

undersøgelse fortalte også at Turister efterspørger ”vild Natur” 

 

 

 

(oplæg sendes ud med referatet) 
 

 

 
 

6. Klimasikring (Søren Vestergaard) 

 

Der arbejdes med Klimasikring i vores kommune. Søren 

Vestergaard vil fortælle om status og retning.  

 

 

Punktet udsættes til næste møde 

 

 

 

 

7. Rottebekæmpelse med ugler (Bo Storm) 
 

Punktet blev udsat til næste møde 

 
8.  Evt. 

 

Bent Conradsen spurgte ind til Flagermusprojektet ved Sæby Å, 

ved Pindborggade. Steen Heftholm fortalte at der arbejdes med 

et projekt hvor du som gæst, kan sidde i en stol, hvor der er 

Batdetektor og informationer om Flagermus. Det forgår i 

samarbejde med andre. 

Sæbyvandmøller projektet og Flagermusprojektet kører parvis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side5/5 
Naturvejleder 

Bo Storm  


