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Læsevejledning
Handlingskatalog 2020 har været i en 
offentlig høring i perioden fra 3. juli 2020 
– 15. oktober 2020. Ligeledes har hand-
lingskataloget været sendt i høring hos en 
række formelle råd, nævn og foreninger: 
Senior- og handicapråd, Grønt Råd, Ho-
vedMED, osv.

Af denne hvidbog fremgår det, hvem der 
har fremsendt høringssvar, samt hvilke 
høringssvar de enkelte høringsparter har 
haft til høringsudkastet. I hvidbogen er 
høringssvarene opdelt ud fra hvilken hand-
ling, høringssvaret omhandler. Desuden 
fremgår kommentarer fra kommunens 
forvaltninger til de enkelte høringssvar.

Der er indkommet over 150 høringssvar til 
Handlingskatalog 2020. 

De indkomne høringssvar er fremsendt af 
følgende:  

 

Indkomne høringssvar:
Aksel Olesen, Fjerritslev

Andrea Nielsen & Finn Jepsen

Anette Fisker

Anette Paulsen

Anja Trier

Anneline Kjeldgaard

Benny Misser

Bent Aage

Birthe og Karsten Thellefsen

Bo Christensen

Borgerlisten

Camilla Sønderstrup-Godiksen

Charlotte Christensen

Charlotte Poulsen Christensen

Christina Lillenskjold

Christina Philipsen

Dansk Vindenergi ApS

DN Jammerbugt

Dorte Christiansen

Else Olsen

Else Viborg

Elsebeth Christensens

Elsebeth Gunnersen Jensen

Erik Skov Nielsen

Erik Vestergård Hansen

Finn Christensen

Fjerritslev Handelsstandsforening

Flemming Lasborg

Frank Jensen og Anne-Mette Bech

Freddy Nielsen 

Gitte Philipsen

Gjøl Borger- og Erhvervsforening

Gjøl Samarbejdet

Grete Bang

Gudrun Jensen

Hanne Jensen &  
Carsten Wowk Jepsen

Hanne Jørgensen

Harry Kirkeby

Helene Rasmussen og  
Jens V. Jacobsen

Handicaprådet

Helge Sorgenfrei

Henriette Viborg, Fjerritslev

Henrik Nygaard

Ilse Jacobsen

Inge og Villum Kirkegaard

Inge-Merete Hansen

Inger Toft Jensen

Jan Haslam Gam

Jan Steffensen

Jane Juul Christensen

Jens Jepsen

Jens Martin Gundersen

Jens Peter Larsen

Jens Tølbøll Mortensen

Jeppe Kirk

Jesper og Helene Usløe

John S Lambertsen, Brovst

Jytte Albrektsen

Jytte Jepsen

Indhold

DIT GODE LIV     6

MERE I GANG - FLERE I GANG   9

UDDANNELSE FOR ALLE   11

OPLEVELSER PÅ JAMMERBUGTSK  13

BÆREDYGTIGHED    21



3 Ver. 17..12.2020

Jøren Knudsen

Jørgen Albrektsen

Jørgen Olsen

Jørgen Thue Pedersen

Kaj Jørgensen

Karen Kjær

Keld Bo Nielsen

Kenneth Gjørup

Kim Aqqa Poulsen

Kim Kjeldsen

Kirsten Monrad Hansen

Klara Anisimow, Fjerritslev

Klaus Holm Jensen

Kulturafdelingen, VUF

Kulturelt Samvirke

Kurt Bislev

Laila E. Kragholm

Laila Ørberg

Lars Lynglund

Lars Pedersen, Fjerritslev

LE34 - for vindmølleejere

Lene Kristiansen

Leo Dalum Kristensen

Ligestillingsudvalg v/Dorthe Jønsson og 
Lisbeth Emmery

Lillian og Kristian Røge

Lilly Nielsen

Lis Christensen

Lis Madsen, Fjerritslev

Lisa Sørensen

Lisbeth Jeppesen

Lise-Lotte og Thomas Jepsen

Lola Due Jensen

Lotte Heshe

Lotte R. Nielsen, Fjerritslev

Maja Sørensen

Maren Thomsen

Maria Bach

Maria Sørensen

Merete Antonsen

Mette O. Jakobsen

Michael Viborg

Mie Kjær Skov

Mikkjal N. Helmsdal  
(Fjerritslev Gymnasium)

Mogens Bang

Mogens Grønqvist

Morten Nielsen

Niels Bech

Nina Hav

Ole Rasmussen &  
Mai-Britt Parylewicz

Otto Kjær

Ove Albrektsen

Palle Lund Andersen

Per Bach

Per Bliksted

Pernille Christensen

Peter Philipsen

Petrea Jensen

Pia Lund Andersen, Fjerritslev

Poul Dall-Hansen

Preben Bislev

Rene Kjær

René og Sachia Christensen

Rico Langgaard Nielsen

Rikke Kjeldsen

Rosa Larsen

Ruth Valsted

Sanne og Christian Loft

Sinne Larsen

SSB kommentarer

Stig og Anne-Marie Christensen

Susan Schloss

Susan Schloss & Freddy Langaard Nielsen

Svend Viborg

Thomas Lund &  
Simon Smedegaard Skov

Thorupstrand Beboerforening

Tina Larsen

Tordis Sønderby

Uffe Spanner

Ulf Nielsen

Venstres byrådsgruppe

Viktor Anisimow

Visit Jammerbugten

Øjvind Madsen, Fjerritslev

Ørebro Landsbyråd
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Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar
Otto Kjær 0 Kommunen har vedtaget 2 strategiplaner nemlig udviklingsplan for 

Slettestrand og Thorup Strand samt strategiplan 2030 for Fjerritslev, 
Svinkløv og Slettestrand. Rammerne for disse planer bør under en eller 
anden form medtages i kommuneplanen. Der er mange gode intenti-
oner i begge planer, hvor specielt naturen er i fokus som omdrejnings-
punkt for de planer og handlinger der skal gennemføres.

Strategiplan2030 har som formål at skabe udvikling i området, men 
jeg tror der er for få borgere der kender til planen samt udviklingsfor-
eningen, og dette er nødvendigt hvis borgerne skal være med til at 
skabe handlinger. Derfor er mere information til borgerne vigtig, hvilket 
kommunen bør medvirke til. Til at give et samlet overblik over, hvad 
der arbejdes med kan en fælles platform samt evt. Facebook være 
gode kommunikations muligheder. Et årligt møde med forvaltning samt 
de lokale aktører, som det er nævnt i planen er en god ide – dette for 
at have overblik og fremdrift i områdets udvikling.

De to udviklingsplaner 
kan nævnes under 
handling 18. Vestkystens 
indsatser i Jammerbu-
gen. 

God ide at få dem med 
i kommuneplanen og 
synliggøre de tværgå-
ende udviklingsplaner 
bedre. Ligeledes ideen 
med årlige møder med 
lokale aktører om ud-
viklingsplaner på egnen.

Venstres byrådsgrup-
pe

0 Overordnet: Færre punkter (handlinger), og inddragelse af §17,4 udvalg 
hen over de kommende 4 år

VIGTIGT at det er de politiske udvalg, der er ansvarlige for den enkelte 
handling, men der kan være behov for administrative tovholdere.

Borgerlisten  
(Sten Andersen og 
Otto Kjær)

0 En undersøgelse af interessen fra virksomheder med stort elforbug om 
etablering i kommunen bør igangsættes, da det vil give dem stor forsy-
ningssikkerhed, og vi har en stor elproduktion fra vindmøller.      

Når handlingskataloget skal udmøntes i konkrete handlinger bør 
borgerinddragelsen bør være en vigtig del heraf. Det kan ske i diverse 
udvalg, informationsmøder samt pressemeddelelser. En lettere indgang 
for borgerne til informationerne bør gennemføres. Det burde være un-
dersøgt om borgermøderne pga. Covid 19 kunne udsættes til næste år 
– dette for at få dialogen med borgerne, som vi synes er meget vigtig.

Processen med offentliggørelse af høringen af handlingskataloget har 
været mangelfuld, da ingen pressemeddelelse og annoncering om 
høringen samt høringsfristen - Ingen offentliggørelse i aviserne om 
forlængelse af høringsperioden

Danmarks Naturfred-
ningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings forslag og input  
til handlingskataloget

Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt (DN) - har med stor 
interesse læst handlingskataloget, som tager udgangspunkt i visionen 
og planstrategien ”Sammen mod 2030”.

I udkastet til Handlingskataloget er der 51 handlinger/prioriteringer.

DN vil fokusere på de fastlagte handlinger som bæredygtighed, klima - 
reducere CO2 udledning og sikre biologisk mang-foldighed.

Alle høringssvar sorteret efter handling
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Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar
Fjerritslev Handels-
standsforening (Fmd. 
Martin Eigenbroth)

0 Vi har med interesse læst handlingskataloget for Jammerbugt Kommu-
ne, og vil gerne anerkende de mange gode tiltag kataloget indeholder. 
Vi er overbeviste om, at kommunen med handlingskataloget ville kun-
ne realisere mange af de ting, der er beskrevet i vision og planstrategi. 

Vi vil naturligvis også gerne påpege, at handlingskataloget kun bør være 
et ”blandt andet” og ikke et ”kun” for Jammerbugt Kommune. Med 
andre ord, så skal der naturligvis være mulighed for at lave andre ting, 
end dem der er beskrevet i kataloget. Ikke mindst tænker vi på den 
fortsatte udvikling af midtbyen i Fjerritslev, hvor det er afgørende, at 
man fortsætter arbejdet ud fra eksisterende masterplan og områdefor-
nyelsesprogram. 

Dermed siger vi også, at vi vil være ked af en ændret definition af 
midtbyen i Fjerritslev med eksempelvis en markant og unaturlig udvi-
delse af bymidten.

Thorupstrand Bebo-
erforening  
(Helle Nørager-Kri-
stensen)

4

5

18

38

I Thorupstrand er vi meget interesseret i tæt samarbejde omkring 
bosætning (4), infrastruktur (5), erhverv/turisme (18) og udvikling af 
Thorupstrand (38).

For at få det bedste udgangspunkt for såvel lokalbefolkningen som 
erhverv og turisme er det det vigtigt, at der udarbejdes en helhedsplan 
for området, hvor der tages højde for alle områder og udviklingen i 
Thorupstrand.

Vigtigt for os er at fastholde lokalbefolkningen og tiltrække nye fastbo-
ende, blandt andet gennem gode forhold for alle året rundt. Fiskeriet 
er det bærende erhverv og en stor turistattraktion, og derfor har vi 
brug for, at forholdene er attraktive for både erhverv, beboere og 
turister.

Vi ser frem til at have et meget tæt samarbejde med Jammerbugt 
Kommune om at få lavet en plan, som tilgodeser alle.

I forhold til Klimahandlingsplanen har beboerforeningen i Thorupstrand 
bekymringer i forhold til det stigende grundvandsspejl. Der er behov 
for en samlet indsats i forhold til afvanding af området, således at 
overfladevandet kan ledes ud i havet uden hindring. Vinteren 2019/20 
har været præget af mange og store oversvømmelser både omkring 
helårsbeboelsen og i sommerhusområderne.

Handicaprådet v/
Henrik Hansen

Handlingskataloget er overordnet beskrivelse, altså ingen konkrete ting 
omkring tilgængelighed.

Vi i Handicaprådet forventer selvfølgelig at der fremsendes tegninger 
og beskrivelser frem til os som orientering allerede i idefasen, således at 
vi kan blive inddraget i processen fra starten.

Det er vigtigt, at der i alle projekter indtænkes optimal tilgængelighed 
ind, således at alle brugere har mulighed for at anvende områderne.

Indarbejdet enkelte ste-
der i handlingskataloget 
- fx under indkøbspoli-
tik/udbud.

Ligestillingsudvalget 
v/Dorthe Jønsson og 
Lisbeth Emmery 

Flere Generelt har vi i kommunen en forventning til, at de ansatte /fagpro-
fessionelle altid er klædt på til at møde borgerne med et åbent sind, 
uanset borgernes alder, køn, etnicitet, religion eller seksualitet, således, 
at de tiltag, der sættes i værk, er gennemtænkt ud fra et nuanceret 
mangfoldighedsperspektiv.  Ligestilling og mangfoldighed skal være og 
forblive en del af mindsettet i Jammerbugt Kommune, også når der 
iværksættes nye initiativer, evalueringer og politikker – både relateret til 
de ansatte og borgerne i kommunen.
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Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar
Ligestillingsudvalget 
v/Dorthe Jønsson og 
Lisbeth Emmery 

(fortsat)

Ligestillingsudvalget har derfor aktivt gennemlæst de 51 forslag til hand-
linger, og har bemærkninger til følgende nr., som alle har en personale-/
og borgerrelation:

5-7-11-12-13-23-24-25-26-27-29-31-40

Under alle disse punkter foreslår Ligestillingsudvalget, at udvalget 
indføjes under ”Involverede”. Udvalget forestiller sig, at man inddrages 
undervejs i de enkelte forløb med at udmønte de foreslåede handlin-
ger. Efter behov, i lighed med fx handikaprådet og seniorråd. Udvalgets 
involvering kan foregå som en konkret høring eller ved at udvalgets 
formandskab/medlemmer inddrages mere aktivt.

Der er generelt fokus 
på mangfoldighed, hvor 
alle mødes med et 
åbent sind uanset alder, 
køn, etnicitet, religion 
eller seksualitet. 

Ligestillingsudvalget 
tilføjes under involve-
rede.

Ligestillingsudvalget 
v/Dorthe Jønsson og 
Lisbeth Emmery 

(fortsat)

Under punktet ”Succeskriterie” foreslår vi desuden, at man ved de 
nævnte punkter (dog fraregnet punkt 11) tilføjer følgende sætning:

”Det er desuden et succeskriterium, at der i udmøntningen af de 
konkrete handlinger indtænkes en mangfoldighedsvinkel i forhold til 
etnicitet, køn og handikap.”

I relation til punkt 11 foreslår vi, at der sidst, under beskrivelse af hand-
lingen, (lige før afsnittet om ”satsning i planstrategien”, tilføjes følgende 
sætning:

Det er vigtigt, at der indtænkes en mangfoldighedsvinkel i det konkrete 
arbejde med ungemiljøerne, så etnicitet, køn og handikap bliver vigtige 
opmærksomhedspunkter.

Succeskriterium om 
mangfoldighed. 

Tilføjelse af en mang-
foldighedsvinkel i det 
konkrete arbejde med 
ungemiljøer, så etnici-
tet, køn og handicap 
bliver vigtige opmærk-
somhedspunkter.

For tidligt med dec - 
bedre med januar.

Venstre Indled-
ning

Forord/Indledning – VIGTIGT at der her er en beskrivelse af både 
stedbundne potentialer og udfordringer herunder hvad der i den kom-
mende periode overordnet skal arbejdes med alle i de 4 hovedbyer/
Profilbyer og i de underliggende mindre lokalsamfund.

Dette skal sikre at alle lokalområder føler sig som en del af Handlingska-
taloget fra start og ikke skal “lede” efter deres eget lokalområdet inde i 
kataloget. Potentialer kunne være:

Venstre S. 5 under bladet “Dit gode Liv” fjernes 100/år og 40/år Det er en kommentar 
til strategitræet i den 
vedtagne planstrategi. 
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Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar
Venstre Aabybro: Fokus på bosætning. Kort afstand til Aalborg med dens 

mange arbejdspladser. Et fortsat fornuftigt prisniveau for byggegrunde 
i forhold til Aalborg. Et godt og varieret boligudbud med såvel ejer- 
som lejeboliger, såvel etplanshuse som etagebyggeri. En bymidte, hvor 
private investorer og Jammerbugt Kommune, sammen ændrer byen fra 
stationsby til centerby. Ny stor folkeskole op til og med 10. klasse. Nær-
hed til natur i bl.a. Store Vildmose. Nærhed til Limfjorden bl.a. på Gjøl. 
Aktivt fritidsmiljø, med gode hal- og svømmehalfaciliteter i DGI-huset.

Fjerritslev: Fortsat understøtte Fjerritslev som uddannelsesby og som 
aktivt turistområde med enestående  naturoplevelser som bl.a. Dan-
marks længste indlandskystskrænt Lien skrænten, Danmarks eneste akti-
ve kystlandingsplads ved Thorupstrand, Danmarks største parabelklitter 
ved Klim Bjerg, Kongens yndlingsplet ved Grønnestrand med Danmarks 
eneste lyngklædte mølle, Svinkløv Badehotel, Danmarks eneste lystbå-
debyggeri ved Slettestrand, Vejlerne – Nordeuropas største vildfuglere-
servat, Bryggergården – Nordeuropas bedst bevarede landbyggeri.

Pandrup: Fortsat udvikling af Pandrup som Industriby, understøtte 
Hune/Blokhus omkring bosætning og turismeudvikling

Brovst: Brovst har med udspring i Sundhedshuset status som Jammer-
bugt Kommunes Sundhedsby.

Dette ønsker vi skal fortsætte og udbygges i de kommende år med 
både interne og eksterne samarbejdspartnere. Ligeledes kan kom-
munale og regionale sundheds og genoptræningstilbud udspringe fra 
Sundhedshuset. Desuden er der i Brovst-området mulighed for unikke 
oplevelser, bl.a Danmarks ældste køkkenmødding ved Bøge Bakke, 
Danmarks eneste Jættestue med 3 kamre ved Alsbjerg, og de smukke 
herregårde Bratskov, Oxholm og Kokkedal

Forslaget er indarbejdet

DIT GODE LIV
Visit Jammerbug-
ten v/Jannie Ratke 
O’Connor  (intern)

1 Hune-Blokhus - den 5. hovedby
Under investeringer mangler jeg ordet ”turisme”, da det er en stor kata-
lysator for at skabe vækst i netop dette område.

Under involverede står der ”Handelstandsforeningerne”. Her tænker jeg 
det der bør stå ”Samrådet Destination Blokhus” som jo er en paraplyor-
ganisation for alle foreninger i området inklusive Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus.

Venstre 1 S. 7 – 1. Dit gode Liv “den 5. hovedby” ændres til Turistcenterby, det 
skrives ind, at Hune/Blokhus inviteres med ind i Centerbysamarbejdet.
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Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar
Tranum Landsbyråd 
(Lisa Kronborg Søren-
sen)

3 Byforskønnelse i mindre byer
Tranum ønsker satsning på forskønnelser i bymidten men også på 
strækningerne som føre mod Tranum smukke naturområder.

Kig pan

Kulturelt Samvirke 3 Forslag til tilføjelse til punkt 3:

Der skal satses bevidst på at få mere kunst i det offentlige rum. Det 
giver æstetiske oplevelser, samtaler om kunst og en stolthed over at 
der er kunst lige her i egen by.

Venstre 3 Byforskønnelse i mindre byer, det indskrives, at det kan ske viden 
“midtbyplan light”, eksemplerne Arentsminde, Halvrimmen og Kaas 
tages ud. Den røde firkant Satsning – her fjernes også 100 pr. år og 40 
små nye boliger pr. år

DN 4 Bosætning og nybyggeri via huludfyldning:
Byggemulighederne for hurtigt at kunne bygge et nyt hus via hulud-
fyldning, både i eksisterende parcelhusområder og i landsbyer, skal 
synliggøres og markedsføres – DN vil hertil tilføje, at det er vigtigt at 
bevare de grønne områder i lands-byer og ikke alle ”huller” bør/skal 
fyldes ud. Både for at klimasikre mod øgede regnmængde, men også 
for at få mere natur ind i byen.

Gjøl-samarbejdet 
(Camilla Andersen)

4 Gjøl har længe haft fokus på bosætning, og det er også vores overord-
nede mål med LUP’en – bosætning er en forudsætning for liv i by og 
skole.

Gjøl bidrager derfor gerne til at synliggøre, hvor der er muligheder for 
bosætning.

Venstre 4 “via huludfyldning” fjernes fra overskriften, det skrives i stedet i tekst, 
at bosætning ognybyggeri sker via lokale udstykninger af både kommu-
nale og private byggegrunde og via huludfyldning.

SSB 4 Sundhed & Senior har ikke relevans her. De borgere, som vi betjener, er 
ikke umiddelbart i målgruppen for nybyggeri.

Involverede redigeres 
som foreslået.

Gjøl-samarbejdet 
(Camilla Andersen)

5 Sikre veje og stier til skole, fritid og natur
På Gjøl er vi kommet lidt i gang med at få skabt sikre veje til skole og 
fritidstilbud, men der er et stykke vej endnu, og vi kunne godt tænke 
os, at det blev endnu nemmere og mere sikkert at cykle fra landom-
råderne lige udenfor byen og ind til skolen. Sikker skolevej og bedre 
forhold for cyklister vil også underbygge en mere bæredygtig by.

På skoleområdet og 
i SSP-regi indgår sikre 
veje og stier til skole u 
skolernes trafikpolitik-
ker. Jammerbugt Kom-
mune har opnået guld i 
Kommunernes Trafik-
test i 2020. Kommuner-
nes Trafiktest er en årlig 
test, der følger arbejdet 
i landets kommuner 
med at skabe fremti-
dens sikre trafikanter. 
Rådet for Sikker Trafik 
står bag Kommunernes 
Trafiktest.

Trafiksikkerhedsudval-
get i kommunen ser 
også på muligheder for 
forbedringer med års 
mellemrum.
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Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar
Tranum Landsbyråd 
(Lisa Kronborg Søren-
sen)

5 Tranum ønsker satsning på sikre veje i Tranum, især ved vejkryds 
Margertehegårdsvej/Baunehøjvej + Tranhøj/Strandvejen. Cykelsti fra 
Tranum til Brovst samt cykelsti fra Strandvejen ud til Tranum strand. 
Endvidere fortov eller sti (2-1) fra Strandvejen og ud til Naturlegeplad-
sen og hundeskoven.

Keld Schumann (For-
mand for Gjøl Borger- 
og Erhvervs-forening)

5 GBE har fokus på trafikken i og omkring Gjøl. Vi har ved flere lejligheder 
peget på, at Gjøl som de andre større bysamfund i kommunen bør 
knyttes sammen med gode cykelforbindelser, som sammenbinder de 
større bysamfund. I dag er Gjøl koblet af stinettet og mange bruger 
ikke cyklen, da forholdene er farlige og utrygge med smalle veje og 
høje hastigheder på vejene omkring Gjøl. Dette afholder mange fra at 
vælge cyklen som transportmiddel.

Vi ser nogle oplagte fordele ved at sikre en god cykelforbindelse mel-
lem Gjøl og Aabybro. Dette vil få flere til at benytte cyklen som trans-
portmiddel i forbindelse med aktiviteter i Aabybro (handel & service), 
men også til motion og til at komme ud i naturen.

Vi ser muligheder for at lave cykelstiforbindelsen i forlængelse ad 
Drøvten og videre ad de mindre befærdede veje til Birkelse og herfra 
benytte det eksisterende stinet (banestien) til Ryå og Aabybro. Denne 
rute ca. 12 km vil ikke være en omvej i forhold til en forbindelse via 
Slusevej og Skelslundsvej, og den vil være væsentlig billigere at etable-
re, da flere eksisterende vejestykker kan indgå i ruten efter en mindre 
opgradering. Kun et mindre stykke af Gjølvejen nødvendiggør anlæg af 
nye cykelstier.

Ønsket om at få Gjøl koblet på kommunens cykelstinet har længe 
været et ønske i LUP’en for Gjøl.

Otto Kjær 5 Veje og stier - den nye cykelstiplan bør informere om hvilken belæg-
ning stien skal have - hvis ikke asfalt så bør stenmel (mere cykelvenlig)
vælges fremfor grus. Mellem Kollerup Strand og Grønnestrand bør der i 
vejsiden etableres en cykelsti med stenmel(cykeldækvenlig) – evt. i eget 
trace. Herved kan  der etableres en ny cykelrute mellem Grønnestrand 
og Svinkløv området . Der skal være større opmærksomhed på vedlige-
holdelse af belægningen på gruscykelstier.

Venstre 5 Det skrives ind at sikring af veje og stier gælder både i by og på land. I 
afsnittet, der starter med “Fokus på cykelturisme” indskrives ”Kystspo-
ret imellem Blokhus og Vorupør”. Under “Satsning i planstrategien” 
fjernes 100. pr. år.

Handlingen er justeret i 
forhold til forslaget.

SSB 5 ”En del af det gode liv er også det trygge liv.” Indledningen til handlin-
gen tilføjes ”og sunde”.

Cykelrygsæk bør beskrives nærmere. Hvad er det?

Tilføje ”Sundhed og bevægelse” under involverede.

Kommentarer er indar-
bejdet i handlingen.
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Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar
Vejafd. 5 2. afsnit: Cykelistforums à cyklistforum (jeg er dog usikker på hvad 

cyklistforum er? Cyklistforbundet (hvor Klaus Bondam er direktør) har 
fokus på cykeltransport, herunder børns.

Jammerbugt Kommune har dog ikke deltaget i opgørelser over hvor 
mange børn, der cykler til skole (så vidt jeg ved).

Det kommunale Cykelfagråd gennemfører nationale cyklistundersøgel-
ser med to års interval. Undersøgelsen er dog ret dyr, så vi har ikke pri-
oriteret at deltage. Også da vi kan forudse, at Jammerbugt vil rate lavt, 
da vi er en landkommune. De undersøger heller ikke om børn cykler til 
skole, men mere om kommunens borgere er tilfredse med udbuddet af 
cykelstier.

Der findes et organ (måske Kræftens Bekæmpelse?), som man kan 
bestille til at gennemgå alle klasser, for at undersøge, hvordan børnene 
er kommet i skole på dén dag (og man kan tilkøbe tillægsspørgsmål 
fx hvor mange bruger cykelhjelm). Det er dog også en temmelig dyr 
undersøgelse, som vi ikke har prioriteret.

Måske kan vi i stedet skrive: Der er fokus på at få børn til at blive mere 
selvtransporterende til skole og fritid.

Borgerlisten (Sten 
Andersen og Otto 
Kjær)

6 Seniorbofællesskaber
Seniorbofællesskaber der rummer sociale fællesskaber og etablering af 
disse nye boligtyper er en god ide, og vi foreslår man starter med at 
undersøge behovet i de 4 hovedbyer, Blokhus/Hune, Nørhalne, Slette-
strand/Tranum områderne.

 

Fjerritslev Handels-
standsforening

6 Seniorbofællesskaber: Vi er rigtig meget enige i dette behov – også 
i Fjerritslev. Derfor undrer vi os over, at der er lagt op til at involvere 
landdistriktsråd i Aabybro, Pandrup, Blokhus og Hune. Vi mener faktisk, 
at denne handling bør omfatte hele Jammerbugt Kommune.

HOVEDMED 6 Der kommer flere ældre, og seniorbofællesskaber med sociale fælles-
skaber kan være en god idé.

Venstre 6 Seniorbofællesskaber Fjerritslev og Brovst skrives ind, “succeskriteri-
er” ændres til behovet for flere seniorbofællesskaber afsøges inden 
udgangen af 2022, involverede skal også være Boligselskaber og private 
investorer.

Venstre 7 Seniorhuse i flere byer
Seniorhuse – afsnittet fjernes, i andre relevante afsnit indskrives, at 
vi skal sikre en bedre udnyttelse af allerede eksisterende rammer, vi 
ønsker Multihuse i de rammer, vi allerede har – huse der kan bruges af 
alle aldersgrupper.

Overveje  om det skal 
ud - og indarbejdes i 
andre handlinger.

SSB 7 Succeskriteriet ønskes omformuleret. Det kan være rigtig svært at måle, 
om initiativet har givet øget trivsel hos seniorer og andre grupper. Den 
sidste del af succeskriteriet er mere målbart og realistisk at opnå.

Fjerritslev Handels-
standsforening

8 Flere sundhedshuse
Vi konstaterer, at succeskriteriet er at etablere 2-4 nye sundhedshuse. 
Der er ikke sat geografi på disse nye huse. Vi mener det er afgørende, 
at der som minimum etableres opdaterede sundhedshuse i de fire 
centerbyer.
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Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar
Ørebro Landsbyråd 
(Kim Kjeldsen)

8 I forhold til at sundhed skal være tæt på borgeren – anbefaler vi at der 
på skoler ol. I de små samfund etableres et sundhedsrum – hvor borge-
re kan møde frem til div. sundhedstjek, video konsultation, teknologi-
ske løsninger ol. Hvor der f.eks. 2-4 gange om mdr. er en sygeplejerske 
tilstede. Ligesom det anbefales at have fokus på børns sundhed i 
nærområdet i samme ombæring.

God idé, der undersøt-
ter flere sundhedshuse.

Det bør undersøges, 
om det er muligt at 
etablere sundhedsrum 
på skoler på en sådan 
måde, at det ikke får 
indflydelse på elevernes 
undervisning og facilite-
terne på skolerne. 

Det kan evt.  tages med 
i processen med udar-
bejdelse af ny renove-
ringsplan for folkeskoler. 

HOVEDMED og 
Sundhed på tværs

8 Det er godkendt at etablere flere vægtklinikker (bemærk ordvalg) – 
inden for eget budget. Desuden arbejdes med sundhedsambassadører 
på bosteder. Under LOF eksisterer et vanebryderprojekt – og der er et 
PHD-projekt op HIP træning ved Brovst Skole. Der er læge, psykologer, 
fysioterapeuter og idrætsstuderne samt læge Søren Hagstrøm tilknyt-
tet. Det er motiverende og intelligent at arbejde videre med disse 
planer. Det handler ikke kun om sygdom, det er også eksempelvis over-
vægt, der hindrer beskæftigelse. Desuden er der drøftelse af fritidspas 
– og øget brug af det for at få flere børn og unge, der trives.

SSB 8 Forslag om at tilføje følgende under involverede: ”Psykiatrien og øvrige 
relevante eksterne samarbejdspartnere”

Kommentaren er indar-
bejdet i handlingen.

SSB 8 I forhold til punkt 8 taler vi også om etablering af et overvægtstilbud til 
voksne. Enten et tilbud der kobles på ungetilbuddet eller på sundheds-
huset. Det er i sin spæde start, så jeg har ikke flere konkrete informati-
oner.

Venstre 8 Overskriften ”Flere sundhedshuse” ændres, Brovst er sundhedsbyen, 
der kan være mulighed for flere sundhedsaktiviteter ude lokalt som 
beskrevet, obs. på at overvægtsklinik er etableret.

Overvægtsklinikken er 
målrettet børn og unge 
i alderen 3-16 år, og den 
kan være med til at re-
ducere andelen af over-
vægtige børn og unge i 
Jammerbugt Kommune. 
Overvægtsklinikken er 
således ikke målrettet 
voksne.

HOVEDMED 9 Røgfri kommune
Der må arbejdes med intelligente løsninger, hvor man ikke stigmatiserer 
rygere. I skole- og dagtilbudsområdet er der regler for dem under 18 
år. Vil røgfrie regler også gælde for haller og institutioner, steder der 
støttes af kommunen. Der er mange perspektiver.

I kommunernes og 
regeringens økonomi-
aftale for 2021 er aftalt 
at implementere røgfri 
skoletid fra august 2020. 
Tiltaget er første skridt 
i en samlet national 
handleplan mod børn 
og unges rygning. Målet 
er, at færre børn og 
unge skal begynde at 
ryge på grundskoler, ef-
terskoler og kostskoler.

Venstre 9 Røgfri arbejdstid tages ud, skal komme som et ønske fra HovedMED.



12

Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar
SSB 9 Sundhed & Senior er også en relevant aktør her - dels fordi rygning 

også er en problemstilling for de ældre borgere i kommunen, og dels da 
der er en stor medarbejderstab i afdelingen.

HOVEDMED 10 Fritidsrådgivning
Henvisning til fritidsportalen – www.conventus.dk/jammerbugt

Venstre 10 Fritidsrådgivning – der indskrives muligheden for “Kultur på recept” og 
mental sundhed.

Succeskriterie – “mindst 10 nye initiativer” ændres til Fritidskonsulenter-
ne faciliterer de frivillige ved igangsætning af initiativer.

Sundhedsforvaltningen tilføjes under involverede, punktet sammenskri-
ves med 12.

SSB 10 Frivillighuset kunne være en relevant aktør Indarbejdet

HOVEDMED 11 Ungdomskommune
Emnet må drøftes med foreningslivet også.

Vi ser ligeledes for-
eningslivet som en vig-
tig samarbejdspartner, 
hvorfor de også frem-
går under involverede i 
Handlingskataloget.

Fjerritslev Handels-
standsforening

11

16

30

Punkterne 11, 16 og 30 omfatter alle øgede muligheder for unge i 
Jammerbugt Kommune. Vi finder det helt naturligt, at intentionerne 
omkring ”Ungemiljø” i pkt. 16 som minimum også kommer til at omfatte 
et lignende tværgående fokus i Fjerritslev-området, hvor der med 
gymnasiets college er blevet helt nye muligheder for unge. Vi bør øge 
aktivitetsmulighederne for disse unge, og dermed vække deres interes-
se for at blive eller senere flytte tilbage til Jammerbugt Kommune.

HOVEDMED 12 Flere aktive i fællesskaber
Det sidste afsnit om Fællesstafetten er nu uaktuel. ABC Mental Sund-
hed orienterer fodboldklubber fx ved virtuelle arrangementer.

Venstre 12 Handling 12 foreslås sammenskrives med handling 10. 
V. Thorup Efterskole slettes.

SSB 13 Styrket familiebehandling
I afsnittet der starter med ”I handlingen er der fokus på... ” bør der ikke 
indføjes et afsnit om at inddrage erfaringer fra FPV? Tilføj også: det 
tværsektorielle samarbejde

Hvis der svares ja til ovenstående, bør SSB skrives ind som partner.

Familier på vej = FPV - 

Bo og Jannie kan drøfte evt yderligere indhold. ”Inddrage erfaringer fra 
tværgående projekter på området.”

Projektet er i gang - så det er ikke let at inddrage andre erfaringer på 
nuværende tidspunkt.

Foreslået som ændrin-
ger i handlingen.

SSB 14 Sammen om familien
Under involverede tilføjes: ”Sundhed og Arbejdsmarked, Sundhed og 
Handicap, Sundhed og Bevægelse”

Ændret som foreslået.
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Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar

Venstre 15 Sammenhæng og kvalitet i overgange
Det tilføjes at de fysiske rammer gør en forskel for børns trivsel, derfor 
også godt, at der nu kommer udviklingsplaner for både børnehaver, 
skoler, senior- og fritidsområdet.

SSB 15 §17, stk. udvalget for unge. Vær opmærksom på at der ikke er endelig 
politisk beslutning om hvorvidt og i hvilken form dette udvalg skal 
fortsætte.

Kulturelt Samvirke 15a (Nye 
handlin-
ger)

NYT Kultur i sociale tilbud
Vi skal sikre det gode liv for borgere, der bor på eller er tilknyttet socia-
le institutioner i Jammerbugt Kommune. Det har vist sig, at deltagelse 
i kulturelle aktiviteter åbner for nye handlingsmuligheder og fremmer 
trivsel og mestring. Der skal derfor tilbydes kulturelle og kunstneriske 
aktiviteter og forløb til disse borgergrupper og dette skal være med et 
socialt sigte, da fællesskabet omkring aktiviteten er meget væsentligt. 
Der foreslås derfor en Kulturel Rygsæk, møntet på disse borgergrupper, 
med årlige fastlagte og tilpassede kulturelle aktiviteter.

Støtter op om målsætninger som: Sundhed tæt på, Trivsel og god 
mental sundhed

De forskellige forslag 
nedenfor er indarbejdet 
i forskellige af de eksi-
sterende handlinger.

Kulturelt Samvirke 15b (Nye 
handlin-
ger)

NYT Kultur i ”plejen”
Beboere på og borgere tilknyttet plejecentre og hjemmeplejen skal 
tilbydes kunst og kultur i deres hverdag, da det fremmer trivsel og giver 
dejlige og fælles oplevelser. Det skal være aktiviteter målrettet denne 
borgergruppe og kan eksempelvis bestå af visesang, visning af og sam-
taler om ”erindringsfilm” mm. Tilbuddene kan laves i samarbejde med 
Jammerbugt Kommunes kulturinstitutioner, lokalhistoriske foreninger 
m.fl.

Støtter op om målsætninger som: Sundhed tæt på og tænke på tværs 
af generationer

Kulturelt Samvirke 15c (Nye 
handlin-
ger)

NYT Kultur i anlæg og nybyggeri
Der skal kunst og kultur med i de lokale udviklingsplaner, LUP. Fysiske 
forslag (mursten, byggeri mm.) og ønsker skal eksempelvis følges af 
socialt, kunstnerisk og kulturelt indhold. Når der lægges planer for 
bygninger, skal der følge kunstnerisk indhold og / eller udsmykning mv. 
med. Der skal fokus på samvær, sammenhold, fællesskab, kunstneriske 
og kulturelle oplevelser i de enkelte lokalområder.

Støtter op om målsætninger som: Bykerner med liv og aktivitet, Fritids-
kommune samt Trivsel og god mental sundhed

Kulturelt Samvirke 15d (Nye 
handlin-
ger)

NYT Kultur i sociale fællesskaber
Der skal mere opmærksomhed på den positive betydning, det kan have 
for borgere at deltage i fællesskaber. Der er allerede et stort og godt 
fokus på det at være medlem af fritids- og idrætsforeninger. Samme 
fokus skal sættes på det at være en del af kulturelle netværk, for-
eninger og oplevelser. Nogle borgere har brug for et ekstra skub for at 
være i stand til at tage del i dette fællesskab og det skal kommune og 
ildsjæle bakke op om i fællesskab.

Støtter op om målsætninger som: Sundhed tæt på, Fritidskommune 
samt Trivsel og god mental sundhed

Emnet har lidt sammen-
hæng med handling 12 
- ”Flere aktive i fællles-
skaber”
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Ulla Tjell (Forvaltning - 
Kultur og Fritid)

NYT NYT: Den lokale fortælling - levendegøre historien
Brug den lokale historie som sammenhængskraft i lokalområderne og i 
Jammerbugt Kommune samlet. Tag fat i det autentiske og inviter børn, 
unge og øvrige borgere ind i fortællingen. Det kan gøres ved foredrag, 
filmvisning fra ”gamle dage” og levendegørelse af historien på forskellig 
vis. Og ”gamle dage” behøver ikke være forhistorisk tid. Det er lettere 
tilgængeligt at få indblik i hvordan det var, da mor eller mormor var 
barn.

Understøtte statsninger inden for: Fritidskommune, Tænke på tværs af 
generationer og Den lokale fortælling

Ulla Tjell (Forvaltning - 
Kultur og Fritid)

NYT NYT: Kulturelle aktiviteter - kultur på reciept
Et tilbud om kulturaktiviteter til borgere med eksempelvis let til mo-
derat angst, stress eller depression. Det kan være et 10-ugers gruppe-
forløb, hvor deltagerne to-tre gange om ugen mødes til forskellige 
kulturelle aktiviteter, fx korsang, læsning eller billedkunst med det 
formål at fremme den mentale sundhed og trivsel hos deltagerne i et 
samarbejde mellem kommune og kulturinstitutioner.

Understøtte statsninger inden for: Sundhed tæt på

Ulla Tjell (Forvaltning - 
Kultur og Fritid)

NYT NYT: Årlig kulturuge
Der iværksættes en årlig kulturuge, der fejrer og synliggør kulturlivet 
i Jammerbugt Kommune. Kulturen kommer ud på andre steder, der 
samarbejdes på nye måder og publikum samt aktører får spændende 
og fællesskabende kulturelle oplevelser.

Understøtte statsninger inden for: Fritidskommune

Forslaget er indarbejdet 
i handling

MERE I GANG - FLERE I GANG

SSB 16 Ungemiljø ved uddannelsesområder

Under succeskriterie - bør Aabybro” slettes – evt. uddannelser kommer 
ikke nødvendigvis til at ligge i Aabybro.

Ændring fra grundforløb 2 til grundforløb 1.

Ændret som foreslået

Venstre 17 Byvækst i Nørhalne
Det tilføjes, at der udarbejdes en lokalplan for Nørhalne i 2021

Er tilføjet
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Danmarks Naturfred-
ningsforening

18 Vestkystplanens indsatser i Jammerbugten:
Et forslag fra DN er at få ryddet op i ”skilte junglen” så skiltene langs 
Jammerbugtens kyststrækning og strande har et ensartet udtryk. Et 
umiddelbart forslag kunne være at informationer og oplysninger samles 
på enkelte højskilte ved P-pladserne, som fører til stranden. Et ensartet 
design og materialevalg (langtidsholdbart træ) ville give større harmoni. 
Jammerbugt Kommunes kyststrækninger byder på mange oplevelser. 
Efter vores mening vil det betyde større oplevelse for besøgende, når 
der gives korte og præcise oplysninger – teksten kan være af geologisk 
karakter, fortælling om natur-oplevelser, baderåd og hunde i snor an-
visninger. DN vil i øvrigt gerne hjælpe med udformningen, fotos, design 
og tekst.

Udover informations skiltning ved strandene, er der på nogle udvalgte 
strækninger (fra Ellidsbøl Strand til Grønnestrand) – behov for ekstra 
information vedr. sårbare ynglende fugle direkte på stranden, som 
kræver hensyn og behørigt afstand for både mennesker og hunde. 
Dette falder også godt i tråd med kommunalbestyrelsens prioriteringer: 
”Samarbejde om at formidle og skilte for at styrke befolkningens og 
turisters viden om og opmærksomhed på naturkvaliteter og arternes 
sårbarhed f.eks. i yngleperioder”. (Planstrategi”19).

Et skitseforslag for en enkelt løsning - placeres ved klitfoden ved stier-
ne, inden man går over klitrækken. Det vil ikke skæmme, men alligevel 
være iøjnefaldende.

Der arbejdes med dette 
ved projekter om Sti 
100 og Kystsporet.....

Jøren Knudsen 18 Vesterhavet har en dejlig tiltræknings kraft på fiskerisiden – også af 
lystfiskere- i den forbindelse Kunne turist erhvervet nyde godt af hvis 
der var et sted mellem Løkken og Slettestrand man kunne lave et 
”slæbested”

Hvor en jolle / båd kun sættes i vandet

Antal af både / joller er i hastig vækst

Otto Kjær 18 Vigtigt at udvikling af turismen ikke sker på bekostning af naturen. 
Netop naturen i området Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv er om-
drejningspunktet i Strategiplan 2030 der omtaler, at naturressourcer og 
potentiale er sat i centrum som en bærende fællesnævner for udviklin-
gen af området knyttet til bosætning, turisme, erhverv og produktion.  
Succeskriteriet bør derfor medtage den ovennævnte strategi i arbejdet 
med satsningen.
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Thorupstrand bebo-
erforening

18 For at få det bedste udgangspunkt for såvel lokalbefolkningen som 
erhverv og turisme er det det vigtigt, at der udarbejdes en helhedsplan 
for området, hvor der tages højde for alle områder og udviklingen i 
Thorupstrand.

Vigtigst for os er at fastholde lokalbefolkningen og tiltrække nye 
fastboende, blandt andet gennem gode forhold for alle året rundt. 
Fiskeriet er det bærende erhverv og en stor turistattraktion, og derfor 
har vi brug for, at forholdene er attraktive for både erhverv, beboere 
og turister.

Otto Kjær 19 Turismeservice og -guider 
En god ide med nyt koncept for turistservice herunder udvikling af 
Apps med info om oplevelsesmuligheder – Visit Jammerbugten kan 
være involveret.

Hem - meget vigtigt. 

Visit Jammerbugt v/
Jannie Ratke O’Con-
nor

19 Jeg vil ændre ”at være turistbureau” til ”at yde turistservice”.

Sætningen ”Udvikling og implementering af apps med oplevelser og 
booking muligheder går stærkt” virker malplaceret uden sammenhæng 
til den øvrige kontekst. Så den del af sætningen vil jeg fjerne.

Tranum Landsbyråd 
(Lisa Kronborg Søren-
sen)

19 Et område der skal satses på ved at fastholde og øge turisme i Jammer-
bugt. Vi som lokalsamfund skal være ambassadører for lokalområdet 
og dermed kan guide vores turister til endnu flere oplevelser og ikke 
mindst fortællinger om området.

Venstre 19 Turismeservice og -guider, Frivilligkorps tilføjes “involverede”

Venstre 20 Erhvervsområdernes udvikling
Succeskriterie – “der arbejdes med på sigt at etablere et iværksætter-
hus” slettes.

Rammevilkårene “erhvervsgrunde til rådighed, bredbånd, telefonforbin-
delse og 3. Vestlig Limfjordsforbindelse tilføjes den røde kasse “Sats-
ning” på s. 15

Venstre 20 Erhvervsområdernes udvikling – nyt udkast til tekst

Jammerbugt Kommune skal sætte den best mulige ramme for kommu-
nens erhvervsliv. Med “En Indgang” til kommunen skal vi fortsat sørge 
for en hurtig, helhedsorienteret og koordinerende sagsbehandling. Vi 
skal sørge for, at virksomhedernes ændrende behov i forhold til for ek-
sempel erhvervsjord i vores 4 hovedbyer, kvalificeret arbejdskraft eller 
god mobil dækning adresseres. 

Vi skal kende vores virksomheders udviklingsplaner for at kunne un-
derstøtte disse med relevant rådgivning, godkendelser og lokalplaner. 
Dette skal også medvirke til, at vi i tide kan gøre noget for at imøde-
gå eventuel virksomhedsudflytninger. Vi skal fortsat understøtte og 
udvikle kommunens iværksættere gerne med fokus på digitalisering og 
teknologi.

Vi skal være vores virksomheders foretrukne medspiller og samarbejds-
partner. Og det vi vil være kendt for.

Satsning i planstrategien: Intensivering af det opsøgende samarbejde 
med erhvervslivet

Succeskriterie: Flere arbejdspladser

Involverede: Økonomiudvalg, Vækst Jammerbugt, VUF, Jobcenter, AAU, 
turismeklyngen, EUC Nordvest, Fjerritslev Gymnasium, Sundhed og 
Arbejdsmarked og Plan.

Forslaget er indarbejde i 
handlingskataloget.
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Danmarks Naturfred-
ningsforening

21 Opsøgende indsats i erhvervsstrategi:
Facilitere bæredygtig erhvervsudvikling som nyt vækstområde med 
afsæt i FN’s 17 verdensmål. Udvikling af virksomheder omkring bære-
dygtighed og grøn omstilling. 

DN´s kommentar - de store grønne arealer rundt om erhverv og 
industri bygninger, bør planlægges med hensyntagen til fremme af 
biodiversiteten i stedet for, at der anlægges græsplæner omkring alle 
erhvervsbygninger. Dvs. planlægning inden der pålægges muldjord og 
såes græs. 

Lige nu spirer græsset op på et stort område omkring de nye kollegi-
ebygninger ved Fjerritslev Gymnasium. Der kunne have været skabt 
nogle mere spændende omgivelser, med blomstrende danske hjemme-
hørende urter, for en større biodiversitet i samarbejde med gymnasiet. 
Der skal oplysning og vejledning til hjælp for virksomheder, som gerne 
vil gå denne vej.

DN vil gerne involveres ang. hjælp til virksomheder, som gerne vil have 
et mere biodiversitets fremmende areal.

SSB 21 Omformulering: ”Den opsøgende indsats sker i et tværgående samar-
bejde mellem jobcentrets virksomhedskonsulenter og erhvervskonsu-
lenter hos Vækst Jammerbugt.”

Ændringen er foretaget 
som foreslået.

Venstre 21 Opsøgende indsats – vigtigt at fastholde ”En indgang” og der igennem 
at henvise videre.

Nyt udkast til tekst: - Erhvervs- og turistrådet udarbejder en ny er-
hvervsstrategi i 2020 og i den forbindelse ønskes et særligt fokus på at 
guide virksomhederne til universitetet og andre erhvervsfora, med det 
fokus at hjælpe virksomhederne til at udnytte deres vækstpotentialer 
herunder at satse på digitalisering.

Digitalisering og transformation er i projektmæssig sammenhæng for-
ankret i NordVestSmart Production, Fonden Autonomous, AAU samt 
projektet ”Strategisk Digital Transformation”. Den opsøgende indsats 
omfatter også samarbejde med Jobcenter om karriere- og arbejdskraft-
messe.

En fokuseret erhvervsservice i 2020 og frem omfatter alle virksomheds-
typer, men som noget nyt prøver strategien også at rette en indsats i 
forhold til, at facilitere bæredygtig erhvervsudvikling som nyt vækst-
område med afsæt i FN’s 17 verdensmål. Eksempelvis om genanvendel-
se af byggeaffald og udvikling af virksomheder omkring bæredygtighed, 
grøn omstilling og cirkulær økonomi Vestkystsamarbejdet med den 
nye organisering i tværgående destinationer er under etablering og 
Jammerbugt Kommune skal finde sin nye rolle, i forhold til samarbejder 
omkring Aalborg.

Satsning i planstrategien: Flere arbejdspladser, styrket turismeomsæt-
ning og FN’s verdensmål.

Succeskriterie: Vedtaget tværgående erhvervs- strategi primo 2021 med 
reference til planstrategiens tværgående visionstræ.

Tid: 2021 - 2023. 

Involverede (som det fremgår i oprindelig tekst).

Forslaget til tekst er 
flettet ind i den eksiste-
rende tekst

HOVEDMED 22 Veje og stier i Aabybro
Der mangler måske noget om 3. limfjordsforbindelse – eller også skal 
det være et selvstændigt punkt.
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Venstre 23 Bedre offentlig servicetrafik

Bedre offentlig servicetrafik – “i forhold til lokalområdernes ønsker om 
shuttlebusser” slettes, Succeskriterie - vigtigt med overskuelighed og 
kendskab til Flex- og plustur

SSB 23 Tilføjelse til indledende afsnit: ”Yderligere vil det gøre livet lettere for 
ansatte uden bil i turisterhvervene, der har udfordringer med transport 
til og fra arbejdspladsen i de sene aftentimer”.

Under succeskriterie tilføjes: ”Bedre kollektiv trafik dækning i yderområ-
der/turistområder”

Tilføjet handlingen i 
indledningen. Succes-
kriteriet justeret ud fra 
flere høringssvar.

SSB 23 Sundhed & Senior bør inddrages, hvis et centralt emne er anvendelsen 
af de kommunale biler og analyse af vognparkens udnyttelse

Tilføjet under involve-
rede.

Fjerritslev Handels-
standsforening

11

16

30

Punkterne 11, 16 og 30 omfatter alle øgede muligheder for unge i 
Jammerbugt Kommune. Vi finder det helt naturligt, at intentionerne 
omkring ”Ungemiljø” i pkt. 16 som minimum også kommer til at omfatte 
et lignende tværgående fokus i Fjerritslev-området, hvor der med 
gymnasiets college er blevet helt nye muligheder for unge. Vi bør øge 
aktivitetsmulighederne for disse unge, og dermed vække deres interes-
se for at blive eller senere flytte tilbage til Jammerbugt Kommune.

Der er forslag til sam-
menlægning af flere 
handlinger.

Fjerritslev Handels-
standsforening

NYT: Udvikling af Han Herred som MTB område
Generelt savner vi i handlingskataloget en samlet plan for udvikling af 
Han Herred som MBT område. 

I vores optik vil det være relevant at satse rigtig meget på netop dette 
felt, som vil have en positiv effekt på stort set alle satsninger under 
Det gode liv, Mere i gang – flere i gang, Oplevelser på ”Jammerbugtsk” 
samt Bæredygtighed. 

Med Thy og Cold Hawaii som inspiration, vil Han Herred som MBT 
destination gøre en kæmpe forskel inden for bosætning og turisme 
– og dermed erhvervslivet, der vil få tilført både øget omsætning og 
højtuddannet arbejdskraft. 

Vi vil derfor gerne opfordre til, at der med inspiration fra de mange 
relevante punkter i handlingskataloget lavet en overordnet handling, 
om et nyt indsatsområde specifikt på cykling.

Forslaget er indarbej-
det i handling vedr. 
rideruter

UDDANNELSE FOR ALLE

Venstre Over-
skrift

S. 21 Uddannelse for alle “Netværk for anbragte børn og unge” tilføjes 
den røde kasse “Satsning” Netværket faciliteres til en start af forvalt-
ningen.

Børne- og Familiefor-
valtningen faciliterer 
netværket.
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Venstre 24 Læringsfokus for anbragte børn og unge

Nyt forslag til tekst:

Anbragte børn og unge har markant højere fravær, de trives dårligere 
i skolen, har flere skoleskift og perioder uden undervisning end andre 
børn og unge.

Ansættelse af en læringskoordinator og læringsvejledere skal under-
støtte, at anbragte elever gennemfører 9. klasses afgangseksamen, 
løfter deres karaktergennemsnit ved afgangseksamen, mindsker deres 
fraværsprocent, øger deres motivation og engagement i skolesam-
menhænge samt i højere grad deltager i fritidsaktiviteter og sociale 
aktiviteter.

Mange unge fra opholdsstederne forbliver i vores kommune i voksen-
livet, og vi ser mange 18+ årige med psykiske udfordringer. Handlingen 
vil bidrage til at videreudvikle og skabe sammenhæng med et styrket 
strategisk fokus på de forebyggende indsatser.

Kommunen faciliteter et netværk for anbragte børn og unge, et net-
værk forbeholdt de unge selv. Der sikres bedre koordinering mellem 
0-18 års området og overgang til ungdommen ved et formaliseret 
samarbejde mellem opholdssteder og kommunen.

Forslaget er indarbejdet  
i handlingskataloget.

Venstre 25 Styrket fokus på dagtilbud
Med Handlingskataloget vil der være et styrket fokus på det enkelte 
dagtilbuds styrker og muligheder. 

Med baggrund i kvalitetsnotatet og i tæt dialog med forældrene vil 
vi højne mangfoldigheden og udvikle det enkelte dagtilbud særtegn 
til gavn for både børn, forældre og medarbejdere. Vi vil dermed også 
udvikle og styrke fokus på dagtilbuddets særlige profil.

Det vil konkret udmønte sig en ny tilgang til de pædagogiske tilsyn, 
hvor der vil blive taget udgangspunkt i, hvor den enkelte daginstitu-
tion ser behov for en særlig opmærksomhed og ønsker en udvikling. 
Derudover vil der blive igangsat en indsats med henblik på at styrke 
overgange lokalt med udgangspunkt i at skabe sammenhængende og 
trygge overgange.

Satsning, succeskriterier, tid og involverede uændret

Indarbejdet i teksten

HOVEDMED 26 Skolen i top for alle elever (Skolepolitik)
Arbejde med innovative læringsmiljøer en god mulighed.

Venstre 26 ”Top 20” tilføjes overskriften. Hvis vi bliver imødekommet på vores 
ansøgning til Villum Fonden, skrives det ind som en handling, i afsnittet 
“miljøet omkring klasserne, forklares STEM og Hænderne Op.

Ansøgningen er imøde-
kommet med det fulde 
beløb på 6,3 mio. kr. 
Definitioner er anført i 
fodnote.

HOVEDMED 27 Styrke unge i job og uddannelse
Oplæg om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelser en mulighed 
for at formidle sundhed og forebyggelse.
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SSB 27 Forslag til ny formulering af indledning for at præcisere: 

Ikke alle unge har forudsætninger for at starte direkte på en ungdoms-
uddannelse efter grundskolen. Der skal være et særligt fokus på denne 
gruppe, med henblik på at alle kan opnå selvforsørgelse. Der er gode 
muligheder for at starte som ufaglært for så senere i livet at tage en 
uddannelse. Indgangen til job og uddannelse for denne gruppe kan ske 
gennem den Forberedende Grunduddannelse (FGU), eller via brobyg-
ningsforløb, hvor de unge er i et miljø blandt ligestillede og med fokus 
på job og uddannelse. Vil skal styrke den professionelle opbakning 
til de unge, suppleret med et fokus på arbejdsparathed, livsglæde og 
livsduelighed. Indsatsen kan suppleres med praktikker og løntimer og 
måske lærlingeforløb i virksomhederne i Værdijob Erhvervsnetværk, der 
i særlig grad er indstillet på at tage et socialt ansvar.

Handlingen er omfor-
muleret med udgangs-
punkt i forslaget.

SSB 27 Her kan Sundhed og Handicap også være en involverende part. En del 
af de udsatte ledige har en tilknytning til voksenhandicap via væresteds 
besøg eller bostøtte (støttekontaktperson)

Venstre 28 Klyngesamarbejde - opkvalificere voksne
Ny formulering: Jammerbugt Kommune vil udvikle og styrke Klyngesam-
arbejder bl.a. inden for brancherne Turisme, Elektronik… osv.

Indarbejdet i handlings-
kataloget

SSB 28 Forslag om at slette linjen: ”med fokus på at opkvalificere såvel ledige 
som beskæftigede i brancherne.”

Ændringen foretaget.

Venstre 29 Voksenlærlinge 
Det tilføjes at Jammerbugt Kommune som arbejdsgiver også har et an-
svar for at tage voksenlærlinge. Under “Kampagnen” tilføjes, at Jammer-
bugt Kommune også har en forpligtelse til at guide virksomheder om 
mulighed for opkvalificering til ansatte.

SSB 29 Forslag til ny tekst om kampagne mv. 

HOVEDMED 30 Styrke Fjerritslev som uddannelsesby
Der overvejes pt. at etablere 36 ekstra boliger ved Fjerritslev Gymnasi-
um – oven i de pt. 40 nybyggede kollegieboliger der er der. 

Fjerritslev Handels-
standsforening (Fmd. 
Martin Eigenbroth)

11

16

30

Punkterne 11, 16 og 30 omfatter alle øgede muligheder for unge i 
Jammerbugt Kommune. Vi finder det helt naturligt, at intentionerne 
omkring ”Ungemiljø” i pkt. 16 som minimum også kommer til at omfatte 
et lignende tværgående fokus i Fjerritslev-området, hvor der med gym-
nasiets college er blevet helt nye muligheder for unge. 

Vi bør øge aktivitetsmulighederne for disse unge, og dermed vække 
deres interesse for at blive eller senere flytte tilbage til Jammerbugt 
Kommune.

Forslag til sammenskriv-
ning af punkterne er 
lavet.

Venstre 31 Innovative Læringsmiljøer
 (Villum Fonden), Kan den sammenskrives med 26?

Fastholde eget afsnit, da vi er blevet bevilliget det fulde ansøgte beløb

Ansøgningen er imøde-
kommet med det fulde 
beløb på 6,3 mio. kr.

SSB 31 Denne handling bør samtænkes med 16. Ungemiljø i ”det nye Aabybro” Forslag til sammenlæg-
ning af indhold ses 
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HOVEDMED NYT NYT: Ordblinde satsning

Øget tværgående samarbejde om ordblinde, så de erfaringer, der er 
opnået i skoleverden kan finde anvendelse på arbejdspladser og blandt 
selvstændige ordblinde. 

Uddannelse for alle – kan suppleres med et forslag om ordblinde. Vi 
kunne blive spydspids for en indsats med at hjælpe ordblinde borgere. 
Bruge erfaringer fra skolerne/gymnasier – så vi kan hjælpe kollegaer, 
f.eks. hjemmehjælper eller vej og park ansatte. Hjælpe dem der har det 
svært, så de kan udnytte deres potentiale.  

 

Fjerritslev Gymnasium 
(Mikkjal Helmsdal)

30 

31b
NYT: Fælles 10. klassetilbud v/Campus Fjerritslev
Forslag til Jammerbugts Kommunes Handlingskatalog’20

Styrk ungdomsuddannelsesmiljøerne i Jammerbugt Kommune: Opret-
telse af et fælles 10. klassestilbud i Jammerbugt Kommune i tilknytning 
til Campus Fjerritslev.

Det er vigtigt at have stærke uddannelsestilbud i Jammerbugt Kom-
mune for at fastholde de unge i kommunen og skabe forudsætninger 
for, at de unge bevarer deres tilknytning til lokalomridet så lange som 
muligt.

En væsentlig del af en sådan bestræbelse er at skabe uddannelsesmæs-
sige kraftcentre, hvor de unge i kommunen har et spændende og bredt 
lokalt uddannelsesmiljø at søge til.

Forslag til ekstern hand-
ling, som kræver en 
politisk stillingtagen.

Kræver en længere 
proces før der kan 
etableres en handling 
for det.

I handling om skolepo-
litik mv. er der tilføjet 
et afsnit om 10 klasse-
tilbud.

Fjerritslev Gymnasium 
(Mikkjal Helmsdal)

31b Et godt 10. klassetilbud er et vigtigt spor i en sådan strategi.

I øjeblikket er de to 10. klassetilbud i kommunen kraftigt svækkede af 
nedgangen i ungdomsårgangene i kommunen.

I skoleåret 2020-2021 starter der kun en enkelt 10. klasse i Fjerritslev 
og to i Aabybro. Det betyder, at ingen af de to udbudssteder har en 
tilstrækkelig volumen til at kunne tilbyde de unge et bredt og varieret 
udbud af valgfag og faglige profiler, og dermed svækkes også attraktio-
nen ved at vælge 10. klasse.

Det giver derfor god mening at samle 10. klasse på ét sted for at bevare 
mindst ét 10. klasseudbud af høj kvalitet i kommunen og for at bevare 
10. klasse som et attraktivt tilbud for de unge. Det er faktisk en nødven-
dighed.

 

Fjerritslev Gymnasium 
(Mikkjal Helmsdal)

31b Og her vil Campus Fjerritslev med sit udbud af både almene og mer-
kantile gymnasiale uddannelser være et oplagt valg.

Campus Fjerritslev omfatter Fjerritslev Gymnasiums stx- og hf-uddan-
nelser, samt hhx i samarbejde med EUC-Nordvest. Campus Fjerritslev 
har desuden i perioden 2012-2020 huset 10. klasse i Fjerritslev. Det er 
derfor en oplagt placering af et stærkt og attraktivt 10. klasse tilbud i 
Jammerbugt Kommune.

Campus Fjerritslev vil kunne give kommunens 10. klasse elever et bredt 
fagligt udbud og et attraktivt studiemiljø.

Fjerritslev Gymnasium 
(Mikkjal Helmsdal)

- (fortsættelse)

31b Et 10. klassestilbud på Campus Fjerritslev vil kunne tilbyde de unge et 
bredt udbud af profiler og valgfag, dels i kraft af den volumen, der 
opstår ved at samle 10. klasse på et sted, og dels i kraft af udnyttelsen 
af Fjerritslev Gymnasiums faciliteter og undervisere. 

10. klasseeleverne vil komme i et andet læringsmiljø end folkeskolen og 
blive eksponeret for en bred vifte af gymnasiale ungdomsuddannelser, 
der retter sig mod både lange, mellemlange og korte videregående 
uddannelser og mod uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelser retter 
sig mod både den offentlige sektor og det private erhvervsliv.
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Fjerritslev Gymnasium 
(Mikkjal Helmsdal)

- (fortsættelse)

31b Et godt 10. klassetilbud i Fjerritslev og en infrastruktur, det gør det nemt 
for elever fra Aabybro og omegn at komme til og fra Campus Fjer-
ritslev, vil også synliggøre de gymnasiale tilbud i Fjerritslev for et større 
antal af kommunens unge. Hvilket vil kunne skabe basis for, at flere 
unge tager en gymnasial uddannelse i deres egen kommune hellere end 
at vælge et af gymnasierne inde i Aalborg. En sådan infrastruktur er 
på plads med den direkte busrute mellem Aabybro og Fjerritslev, som 
Region Nordjylland har oprettet som et 3-årigt forsøg.

Fjerritslev Gymnasium vil opfordre Jammerbugt Kommune til at tage 
dette forslag til overvejelse i forbindelse med iværksættelsen kom-
munens nye handlingsplan, og at arbejde for, at det kan realiseres fra 
skoleåret 2021-2022, da de to eksisterende 10. klassetilbud i kommunen, 
som nævnt ovenfor, hver især allerede er ved at nå en kritisk nedre 
grænse.

BF kommentar Den nyeste Kvalitetsrapport for skoleområdet i Jammerbugt Kommune 
viser, at karaktergennemsnittet for 10. klassetrin i Jammerbugt Kommune 
generelt højere end landsgennemsnittet. Dette gør sig gældende for 
både Fjerritslev Skole og Aabybro Skole.

Mangfoldigheden i elevernes valg af 10. klassetilbud bør også ses ved, 
at der er blevet forberede og mere fleksible muligheder for et aktivt 
tilvalg af 10. klasse i forbindelse med Børne- og Familieudvalgets beslut-
ning om ændrede kriterier for befordring den 26. oktober 2020.

Med de nuværende tilbud i hhv. Aabybro og Fjerritslev er der plads til 
forskellighed i både profilfag og -linjer. Ligesom den nuværende orga-
nisering med to geografisk adskilte tilbud understøtter, at flere elever 
ser 10. klasse som en mulighed for at etablere nye sociale relationer 
– særligt for elever, som ikke har mulighed for eller ønsker at tage på 
efterskole

OPLEVELSER PÅ JAMMERBUGTSK

HOVEDMED 32 Byers identitet via oplevelser og fællesskaber
Vi skal markedsføre det bedre for os selv – og for vores gæster. 

Gjøl-samarbejdet 
(Camilla Andersen)

32 På Gjøl er der masser af uudnyttet potentiale for særlige oplevel-
ser, som vi gerne vil tydeliggøre. Vi har netop igangsat et arbejde i 
Gjøl-samarbejdet for at finde frem til, hvordan Gjøl skal brandes. Vi 
håber på ved næste LUP-møde, at gjølboerne kan bidrage med ideer til 
processen.

Gjøl vil gerne melde sig som forsøgsby i projektet.

Tranum Landsbyråd 
(Lisa Kronborg Søren-
sen)

32 Byudvikling via oplevelser og fællesskaber
Skal satses via Landdistriktsarbejdet og via destination Nordvestkysten. 
Fælles aktiviteter via naturen, økologi, bæredygtighed og biodiversitet. 
Alle aldre skal bidrage til at Tranum opleves naturligt.



23 Ver. 17..12.2020

Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar
Gjøl-samarbejdet 
(Camilla Andersen)

33 Madoplevelser i autentiske rammer
På Gjøl har vi længe talt om at tydeliggøre de madoplevelser, man kan 
få i byen. Det være sig både på den gamle kro, som snart får nye folk 
ved roret, Kultur- og Naturcafeen, samt i forhold til lokale producenter 
af fødevarer.

Jannie Ratke O’Con-
nor

33 ”Et katalog eller digitalt overblik over lokale fødevarer…” Har skal næv-
nes at der allerede forefindes digital information her:

https://www.visitjammerbugten.dk/jammerbugten/inspiration/parfe-
rie/dansk-mad-og-lokale-raavarer

SSB 33 Under involverede foreslås Jobcenter samt Sundbed og Arbejdsmarked 
at udgå.

Ændret som foreslået

Danmarks Naturfred-
ningsforening

34 Branding af ruter og oplevelser i naturen:
Jammerbugt Kommune udtaler dette: kommunen bør tilbyde guidede 
ture. Vi skal være bedre til natur- og kulturformid-ling, især natur. Det 
skal sælges. DN er meget enige i dette. Naturen skal formidles, således 
man opnår en interesse og forståelse for naturen og arter. Især den 
”stille” natur, med fordybelse i formidling af arter, geologi og landska-
ber har DN´s interesse, hvis det er muligt for DN at deltage i denne 
handling.

Visit Jammerbug-
ten v/Jannie Ratke 
O’Connor

34 ”Udvikle en app med henvisning til overnatning, restauranter …” Al 
information forefindes allerede på visitjammerbugten.dk som er mobil-
venlig. Alle undersøgelser viser at det kun er et fåtal der downloader 
apps i forbindelse med besøg på en turistdestination, derfor har vi 
fravalgt at udvikle vores egen app men har i stedet lavet en mobilvenlig 
hjemmeside der kan anvendes af såvel Apple som android telefoner. Så 
vil anbefalede dette afsnit helt fjernes.

Andre apps der kan 
henvises til er ”Get your 
guide” og Tripadvisor.

Koordinering med 
prioriteringer i Vestkyst 
samarbejdet skal ske

Tranum Landsbyråd 
(Lisa Kronborg Søren-
sen)

34 Satsning på branding via fællesplatforme, som er med til at skabe øget 
turisme og fokus på bedre sundhed via bevægelse i naturen. Tra-
num-Fosdal vandrerute er med til at skabe øget turisme og ikke mindst 
for bevægelse for flere lokalt men også Jammerbugt kommunes borge-
re generelt. Vandre arrangementer med lokalforankring mv. Endvidere 
- flere vandreruter ønskes!

Otto Kjær 34 Gode intentioner der kan udbygges med flere ”tankesteder” som kom-
munen i forvejen har udpeget nogle af. I udviklingen af en ny App bør 
den indeholde henvisning til shelterpladser, tankesteder og beskyttede 
§ 3 arealer hvortil der er offentlig adgang.

Jøren Knudsen 34 Jammerbugt er en fritids kommune i den forbindelse ville det være 
skønt, hvis der blev set velvilligt på ”hunde arbejde” i nogle af de skove 
/ trærejsninger der rundt omkring

Visit Jammerbug-
ten v/Jannie Ratke 
O’Connor

35 Rideruter mellem Tranum og Blokhus
Rideturisme med høhoteller tilhører en mindre niche, der i min optik 
vil være med til at skabe særlig vækst eller bosætning. I netop Thy er 
der problemer med stierne tilgroer, fordi de ikke bliver tilstrækkeligt 
anvendt. At anlægge en sådan sti er yderst ressourcekrævende, og jeg 
tænker ikke dette punkt bør medtages i et handlingskatalog, da der så 
vil være en forventning til projektet gennemføres.

Det er en ”lille” hand-
ling - som er foreslået 
sammenlagt med out-
doorsatsning om MTB 
og cykling i Han Herred 
fra handelstandsfor-
eningen.

SSB 35 Det foreslås at ”Sundhed og Arbejdsmarked” udgår som involveret part. Ændret som foreslået.
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Gjøl-samarbejdet 
(Camilla Andersen)

36 Mødesteder med turisme-service
Gjøl byder på flere oplevelser, som kan trække besøgende til udefra. 
Først og fremmest er der havnen, som har et kæmpe uudnyttet poten-
tiale både i forhold til vandaktiviteter, hvor der er mange muligheder 
for at markedsføre en klarere profil. Men også koblet til madoplevelser 
fra punkt 33, hvor kroen kan komme til at spille en større rolle i forhold 
til turisme.

Der arbejdes også på, at man som besøgende får et overblik over, hvad 
man kan se og opleve på Gjøl. Det kræver lidt ekstra, fordi byen stræk-
ker sig langt fra øst mod vest.

Havnen kunne for eksempel tænkes sammen med Brugsen som centra-
le hotspots for turisme-service. Det er vores oplevelse, at Brugsen er 
fast stoppested for cykelfolket. Derfor kunne der eksempelvis etableres 
et kombineret cykel-/turismeservicehotspot ved Brugsen, hvor det 
ville være muligt at få luft i slangen, foretage en lapning eller mindre 
justeringer, samt orientere sig i turistinformation og fouragere til det 
videre færd.

Danmarks Naturfred-
ningsforening

36 Er der behov for flere toiletter?

Ja, i høj grad ved parkeringspladsen Centralgårdsvej ved Trædestenene. 
Der er ikke mange muligheder for at opleve Store Vildmoses særegen 
natur. Formidling og adgang til naturen kan dog ske via parkeringsplad-
sen ved Trædestenene, Centralgårdsvej. Her er der allerede mange 
besøgende dagligt og i takt med at adgangsmulighederne forbedres og 
der arbejdes målrettet med at sikre naturværdierne, giver det resultat 
af endnu flere besøgende til stedet og behovet for et toilet er derfor 
stort. Det ses allerede nu tydeligt.

Tranum Landsbyråd 
(Lisa Kronborg Søren-
sen)

36 Fokus på steder hvor der er muligt at få oplevelser med på vejen, kun-
ne evt etableres i Tranum eller ude ved det tidl. Asylcenter som kunne 
ønskes at være Portalen til Natur og nationalpark Han Herred.

Danmarks Naturfred-
ningsforening

37 ”Stille” oplevelser i naturen:
Et input til stilleoplevelser er også oplevelsen af den mørke nattehim-
mel, uden påvirkning af kunstigt lys. DN vil foreslå at man arbejder for 
at kyststrækningen fra Bulbjerg til Slettestrand bliver udpeget efter 
Dark sky kriterier.

Jammerbugt Kommune har, ligesom få andre steder i landet, bl.a. Møn, 
stadig områder med nattemørke. Områder hvor det er muligt at se 
stjernehimlen uden at blive forstyrret af kunstigt lys. Men det kræver 
planlægning, hvis den sidste rest af dette natur gode skal bevares. 
Derfor bør der skabes de nødvendige rammer og retningslinjer for 
bevarelsen af natte-mørket i kommunen, specielt området Vejlerne/
Bulbjerg og hele kyststrækningen langs Jammerbugten.

Det vil skabe ”det gode liv” for rigtig mange mennesker – både fast-
boende og turister – med god mulighed for profilering i den samlede 
kystturisme plan.
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Anette Paulsen 37 Jammerbugt Kommune har opstillet punkt nr. 37 i handlingskataloget 

”Stille oplevelser i naturen”

”Ro og balance i kombination mellem sundhed, friluftsliv og natur, hvor 
man vandrer i stilhed, guidede vandreture i små grupper, tid til fordy-
belse og stilhed. Oplevelser i naturen som ”medicin”, i et sundhedsper-
spektiv med fokus på både samvær, ro og lidt action. Samtidig med at 
man kan formidle naturen bedre”

Hvis man spørger Fjerritslevs turister, så er de ”stille oplevelser i natu-
ren”, grunden til de holder ferie i Jammerbugt - Og grunden til de kom-
mer på ferie her år efter år. Hvis der opstilles vindmøller i Udklit – ja 
generelt andre steder i Jammerbugt – så mister vi denne ”turistmagnet” 
og risikoen for at turisterne søger andre destinationer.

For lokalsamfundet vil dette være katastrofalt – Fjerritslev lever af turi-
ster og hvis de bliver væk, så vil nogle butikker skulle lukke. Jo fattigere 
et handelsliv, jo mindre attraktivt er det at flytte til området.

Jammerbugt Kommune har stor fokus på, hvordan naturen kan være 
med til at tiltrække turister og dermed skabe vækst i området. I hand-
lingskatalog’20 er der opstillet flere punkter i forhold til dette f.eks.

Tranum Landsbyråd 
(Lisa Kronborg Søren-
sen)

37 Naturen i Tranum giver rig mulighed for fordybelse, mindfulness som 
både er med til bedre velvære og sundhedstilstand. Satsning på rehabi-
litering samt sundhed/bevægelse.

Gjøl-samarbejdet 
(Camilla Andersen)

37 I forlængelse af punkt 36 er det oplagt også at tydeliggøre ”stille” 
oplevelser i naturen, og dem er der masser af på Gjøl, hvad enten det 
er i skovområderne eller ved og på fjorden. Det handler blot om at 
tydeliggøre dem – også indenfor kommunegrænsen.

Ligeledes vil det i forlængelse af punkt 39 være ideelt at fokusere på de 
oplevelser som Limfjordsstranden fra Ryås udløb til umiddelbart øst for 
Haverslev kan give. Området er Natura2000, beskyttet med habitatom-
råde 15. Fugle og det øvrige naturliv, hvilket kan blive et eldorado for 
de ”stille” oplevelser i naturen, eksempelvis med adgang til fugletårne 
på både kendte og nye steder langs dæmningen og havnebyerne. 

En ide kunne yderligere være at arbejde med et mere slagkraftigt navn 
for området, eksempelvis som Vadehavet brander sig på deres. Der er 
et solidt grundlag for at arbejde med Naturturisme, med både Ulvedy-
bet, Vejlerne og Store Vildmose inden for rækkevidde.

SSB 37 Vedr. sidste sætning i beskrivelsen - bl.a. om KRAM. Det er er uklart. Vi 
screener ikke borgere på den måde. Udvælgelseskriterier skal omformu-
leres.

Den ”rehabilterende indsats” hører ikke hjemme i denne sammenhæng. 
Indsatsen gives alene kronisk syge med behov for et forløb ift. en 
specifik sygdom.

Sætningen er slettet.

SSB 37 Burde man ikke udnævne en kvartet bestående af Søren Ørgaard, Hen-
rik Sprøgel, Gitte Kjeldgaard og leder af Dagtilbudsområdet til at være 
tovholder på denne? 

Det er Social- og sundhedsudvalget og ikke beskæftigelsesudvalget, 
der er tovholder for handlingen. Ændringer i involverede.

Deltagere findes ved 
udmøntning. 

Udvalget og involvere-
de ændres.

SSB 37 Her skal Sundhed og Handicap også tænkes ind. Den borgerrettede 
forebyggelse samt den rehabiliterende indsats for kronikere ligger i 
Sundhed og Handicapafdelingen.
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Thorupstrand bebo-
erforening

38 Autentisk fiskeri i Thorupstrand
For at få det bedste udgangspunkt for såvel lokalbefolkningen som 
erhverv og turisme er det det vigtigt, at der udarbejdes en helhedsplan 
for området, hvor der tages højde for alle områder og udviklingen i 
Thorupstrand.

Vigtigts for os er at fastholde lokalbefolkningen og tiltrække nye 
fastboende, blandt andet gennem gode forhold for alle året rundt. 
Fiskeriet er det bærende erhverv og en stor turistattraktion, og derfor 
har vi brug for, at forholdene er attraktive for både erhverv, beboere 
og turister.

Keld Schumann (For-
mand for Gjøl Borger- 
og Erhvervsforening)

39 Masterplan Limfjorden – netværk
Masterplanen for Limfjorden har været undervejs længe og planen er 
endnu ikke udmyntet i konkrete handlinger.

GBE vil gerne arbejde for, at Gjøl får en fremtrædende rolle i det kom-
mende arbejde med at udvikle og konkretisere masterplanens inten-
tioner og limfjordsturismen. Gjøls beliggenhed ved fjorden, havnens 
mange aktiviteter og et af de få sommerhusområder ved fjorden, gør 
det oplagt, at Gjøl bliver en af flere aktører i dette arbejde og GBE vil 
gerne medvirke det videre arbejde.

På Gjøl har foreningerne i samarbejde med lokale aktører de seneste år 
arbejdet målrettet på at tiltrække turister til byen og Limfjorden bl.a. 
ved en fortsat udvikling af aktiviteterne på havnen, nye overnatnings-
muligheder, Troldemuseet, sikre kroens overlevelse.

Gjøl-samarbejdet 
(Camilla Andersen)

39 I forlængelse af punkt 36, der som beskrevet ser Gjøl Havn som et 
samlingssted med fornyet tiltrækningskraft via mere fokuseret arbejde 
med, hvad Limfjorden kan byde på samt bedre markedsføring. Gjøl 
ønsker at være en aktiv del af udarbejdelsen af Masterplan Limfjorden, 
og ser sig selv som en central del heraf.

SSB 40 Ungehus med socialt fællesskab
Involverede tilføjes Ungeenheden/UU

Efter fornyet drøftelse 
med SSB er Ungeenhe-
den slettet alle steder 
og erstattet af ”Sund-
hed og Arbejdsmarked”.

SSB 40 Sundhed og Handicap kan også tænkes med her. De unge gør i dag 
brug af vores væresteder via målrettede unge arrangementer og unge-
aftener.

Anette Paulsen 41 ”Refugium med fokus på Natur”
”Udgangspunktet er at skabe et internationalt miljø med fokus på bio-
logi, naturformidling, turisme og friluftsliv.”

”Der udbydes guidede ture ud i naturen, og mulighed for at holde 
naturferie under åben himmel”

Tranum Landsbyråd 
(Lisa Kronborg Søren-
sen)

41 Kunne satse på placering i Tranum ved etablering af dette i det tidligere 
asylcenter da der er mange faciliteter til dette. Dele er allerede i gang 
via arbejdsgruppe med anvendelse at netop dette område.
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BÆREDYGTIGHED

HOVEDMED 42 Indkøbspolitik med klima og socialt ansvar
Emnet er meget relevant for MED, idet vi skal sikre bedre arbejsvilkår – 
også når vi ruller mere socialt ansvar ind i indkøbspolitikken. 

Der nævnes cirkulær økonomi i beskrivelsen. Det skal måske i højere 
grad være bæredygtighed, der også rummer transport. 

Spørgsmålstegn ved om det alene er indkøbsstyregruppen, der skal 
arbejde med det. Den er nævnt mange gange. 

Der er udfordringer ved at opnå besparelser. F.eks. på de små institutio-
ner med kopi-papir. Der bruges så små mængder, at det ikke kan betale 
sig at købe ind i så store mængder, som indkøbsaftaler omfatter. Vi har 
eksempler, som burde indgå i vurderingerne. 

Store bæredygtige indkøb som el-biler – der skal vi også forpligtige os 
til et større lokalt ejerskab. Samt et øget socialt ansvar. 

I arbejdet med indkøbspolitik kunne verdensmål også indgå tydeligere 
– f.eks. med natur og at vi viser hvordan vi arbejder med det seriøst. 

Mie Kjær Skov (Koor-
dinator for data- og 
administrationsser-
vice)

42 Forslag fra staben til indhold af tekst:

Jammerbugt Kommunes indkøbs- og udbudspolitik ønskes revideret 
i forhold til at sikre et tværgående fokus på bæredygtighed. Der skal 
være fokus på bæredygtighed i en bred forstand således, at der kigges 
på bæredygtighed i forhold til økonomi, klima, miljø og social ansvarlig-
hed.

Indkøbsstyregruppen vil identificere områder, hvor det vil være rele-
vant at indtænke bæredygtighed i de krav, vi stiller til kommunens leve-
randører. I denne proces vil der være fokus på langsigtede bæredygtige 
indkøbsmuligheder i henhold til kommunens økonomiske rammer samt 
at sikre, at det fortsat vil være attraktivt for såvel lokale som andre at 
være leverandør til Jammerbugt Kommune.

Indkøbsstyregruppen vil sætte de overordnede rammer i form af en 
ny indkøbs- og udbudspolitik, mens selve udførelsen forankres i den 
decentrale ledelse således, at alle forvaltninger er ansvarlige for bære-
dygtige udbud- og indkøb samtidig.

Satsning i planstrategien: Bæredygtig økonomi, cirkulær omstilling og 
FN’s verdensmål. 

Succeskriterie: Ny indkøbs- og udbudspolitik med bæredygtighed 
vedtaget 2022.

Tid: 2021-2022 

Involverede: Økonomiudvalget, Indkøbsstyregruppen og relevante 
interessenter.

En del af teksten er 
flettet ind i det oprin-
delige tekstudkast. 

HOVEDMED 43 Det digitale Jammerbugt
Et emne som HovedMED meget gerne drøfter – særligt også den digi-
tale infrastruktur. Hvor dygtige er vi til at afvikle digitale møder, er det 
godt nok og har vi udstyret til det. 
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Otto Kjær 43 Digital infrastruktur - bredbåndsdækningen i kommunen bør øges ved 

samarbejde mellem kommunen og borgerne, og kommunen må være 
initiativtager – dette for at få overblik over hvilke områder der ikke har 
100 Mbit download og 30 Mbit Upload hvilket er regionens målsætning.  
Herefter kan det praktiske arbejde ske i et udvalg. Hurtig bredbånd er 
meget vigtig for borgerne og erhvervslivet, og det fremmer bosætning 
i kommunen.

Danmarks Naturfred-
ningsforening

44 Bæredygtige landsbyer
Der skal arbejdes for at alle i landsbyer/byer i kommunen skal udfase 
pesticidanvendelse i haver, fællesområder, fortove og virksomheds 
anlæg.

DN begrunder det med at: dels er det her nedsivning af pesticider til 
grundvand, som går hurtigere end på landbrugsjord. Forbruget pr are-
alenhed er mere usikkert og ofte større og med delvis bar jord (fliser, 
grus mv).

Vi skal gøre dette for at sikre biologisk mangfoldighed, og øge CO2 
reduktion pga. nedsat pesticid produktion og rensning af drikkevands-
reservoirer.

Jammerbugt kommune skal med andre ord arbejde for FN’s vedtagne 
Verdens mål:

Nr. 6 Rent Vand.

Nr. 3 Sundhed og trivsel.

Nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Danmarks Naturfredningsforening ser med stor fornøjelse, de nye fau-
nastriber, som er udsået i dette år, ved nye boligud-stykninger. DN vil 
blot tilføje, at der bør indkøbes frø fra hjemmehørende urter og arealet 
efterfølgende ikke blive jordbearbejdet.

Tranum Landsbyråd 
(Lisa Kronborg Søren-
sen)

44 Bæredygtighed – vejen til bedre klima 

Vuggestue og seniorer via fællesprojekter og ikke mindst i samarbejde 
med erhvervslivet i Tranum.

Gjøl-samarbejdet 
(Camilla Andersen)

44 Gjøl vil rigtigt gerne deltage i en proces omkring bæredygtige lands-
byer. Hos os bobler tanker om bæredygtighed indenfor flere områder; 
fællesskaber, lokale ressourcer, mad, transport osv. Vi har allerede 
igangsat flere tiltag, som f.eks. ”Gjøllebølle-shoppen”, hvor man deler 
børnetøj med hinanden, samkørselsordning, børnepasnings-hjælpeord-
ning osv.

Men vi er også meget bevidste om, at vi lever i en tid, hvor ordet 
bæredygtighed bliver flittigt brugt i mange sammenhænge, specielt i 
forbindelse med klimadebatten. Men for os ligger der mere i ordet end 
klima, og det er vigtigt for os at understrege, at hvis ordet bæredyg-
tighed skal indgå som en fast del af strategien for byen og som en 
måde, hvorpå man kan brande sig på, så er det ikke nok blot at kalde 
sig en bæredygtig landsby, det skal først og fremmest skinne igennem i 
vores handlinger og tiltag. Og for at kunne det, er det væsentligt at få 
defineret, hvad vi forstår ved bæredygtighed.

I 1987 blev bæredygtighed defineret ved: „En bæredygtig udvikling skal 
sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige 
generationers muligheder for at opfylde deres” (Our Common Future, 
1987) i forlængelse af et øget fokus på miljøet i Brundtlandrapporten. 
Overføres dette til noget, der kan anvendes i et lokalt udviklingsper-
spektiv for byen, vil vi gerne arbejde med at udvikle byens muligheder, 
samtidig med at vi sikrer de selvsamme muligheder som byen råder 
over nu for de kommende generationer. 
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Gjøl-samarbejdet 
(Camilla Andersen)

 (fortsættelse)

44 Konkret kan det eksempelvis gøre sig gældende i form af at fastholde 
og udvikle Gjøl Skole, samt sikre det rige foreningsliv, der eksisterer i 
byen, der for eksempel giver byens unge mulighed for både at prøve 
kræfter med fodbold og sejlsport. Ligeledes ønsker vi at sikre og 
videreudvikle en velfungerende brugsforening, så man også i fremtiden 
kan handle lokalt, og i fællesskab fokusere endnu mere på at mindske 
madspild. 

Samlet skal dette ses som et udtryk for, at det er vigtigt for os at bibe-
holde og videreudvikle de værdier, vi mener kendetegner Gjøl, så de 
også er eksisterende i fremtiden for de næste generationer. Ligeledes 
vil vi gerne implementere den mere miljømæssige side af bæredyg-
tighedsbegrebet i byudviklingen i forhold til at optimere udnyttelsen 
af lokale ressourcer eksempelvis i forbindelse med mere klimavenligt 
boligbyggeri og transportmuligheder. 

Gjøl ser også gerne, at der i forlængelse af punkt 45 kunne etableres 
en ladestandere til el-biler på havnen. Mange opholder sig på havnen i 
netop det tidsspand, hvor det er oplagt at lade bilen op. Dette punkt 
med ’Bæredygtige Landsbyer’ er langt fra færdigudviklet, og det var no-
get vi havde set frem til at diskutere med byens borgere på LUP-mødet 
under titlen: GJØL – En bæredygtig Limfjordsby. Vi håber, at der i den 
kommende tid vil være mulighed for at få flere gode input fra gjølbo-
erne til en sådan proces, samt deltager vi gerne i et samarbejde med 
kommunen derom.

Gjøl-samarbejdet 45 El-ladestandere ved bymidter
Gjøl ser også gerne, at der i forlængelse af punkt 45 kunne etableres 
en ladestandere til el-biler på havnen. Mange opholder sig på havnen i 
netop det tidsspand, hvor det er oplagt at lade bilen op.

Tranum Landsbyråd 
(Lisa Kronborg Søren-
sen)

45 Satsning hele kommune ikke kun for at tilgodese privatbilismen men 
også set i forhold til turisme i vores område! Udviklingen går i retning af 
el for at reducere CO2.

SSB 46 Socialt bevidste virksomheder 
Tilføje ”Værdijob Erhvervsnetværk” under involverede.

Tilføjet som foreslået

HOVEDMED 47 Natur-Nationalpark Han Herred
På landsplan arbejdes med 15 ansøgere og vi er en af dem, der er 
aktuelle – for at få mere vild natur. Det er et vigtigt samarbejde mellem 
landbruget og naturfolk. Vi skal huske landbruget. 

Alle med interesse i 
processen omkring 
etablering af Natur-Na-
tionalparken og de 
effekter den vil få på 
det omkringliggende 
område vil få mulighed 
for at bidrage.
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Danmarks Naturfred-
ningsforening

47 Eller NaturNationalpark Tranum, Jammerbugt eller Lien? - navnet er af 
mindre betydning – det er naturen på naturens egne præmisser, som er 
målet sammen med en større biodiversitet.

Tænk tanken: Rul forsigtig over den brede færist eller brug vildtlågen og 
du befinder dig nu i NaturNationalparken.

Ud over de våde klitlavninger i det marine forland, trompeterer et par 
ynglende traner. I det 3000 hektar store område, indenfor et stort 
hegn, ses en flok bisoner i det fjerne.

Både bisoner og tranen ses fint fra den handicapvenlige udsigtspost. 
Under Lien ses en rød glente som får luft under vin-gerne. En blå kær-
høg slår ned over en flok sjaggere i havtorn krattet. Ved de mange nye 
klitlavninger høres strandtud-sen, når mørket falder på.

VR. Svenstrup Å slynger sig smukt igennem landskabet. Efter at RigKilde 
Life projektet har tilført naturpleje midler til ådalen, ses den flotte 
purpurgøgeurt, talrigt i maj og juni måned, ved kildevæld og rigkær. 
Djævelsbid indfinder sig på klitheden og hedepletvingen følger efter og 
nu ses også Klokke-Ensian. Den ekstensive naturpleje med helårsgræs-
ning bærer frugt. Rewilding virker.

Og Feriecentrene ved Slettestrand må melde alt udsolgt, da mange 
turister for nær og fjern kommer for at opleve stilhe-den, mørket og 
naturen her i NaturNationalparken.

Dette valg af område er udpeget pga. at det i forvejen er statsejet, 
dvs. ingen lodsejerkonflikt, men området kan naturlig-vis med fordel 
udvides, hvis private lodsejere kunne være interesseret i at også den 
skovbevoksede kystskrænt Lien, på en billig måde natur plejes effektivt 
ved hjælp af f.eks. bison. Tænk tanken.

Alle med interesse i 
processen omkring 
etablering af Natur-Na-
tionalparken vil få 
mulighed for at bringe 
deres bidrag i spil. 

Som udgangspunkt vil 
der blive fuldt adgang 
til Natur Nationalpar-
ken, men det vil blive 
på naturens præmisser. 

Alle gode bidrag til 
hvordan det bedst kan 
ske og til processen 
som helhed er meget 
velkomne.

DN 47

 6 
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Danmarks Naturfred-
ningsforening

47 Hvad skal der til for at projektet kan realiseres?

Naturstyrelsen, som ejer arealet, kan arbejde for, at den naturlige hyd-
rologi genskabes. Alle små eksisterende trådhegn fjernes og erstattes 
med et samlet hegn – landbrugsområder, sommerhusbebyggelse og 
helårshuse frahegnes eller ind-drages hvor det er muligt. Heste og evt. 
bison udsættes i det store natur område og dyrene natur-plejer arealet 
året rundt. Deres tilstedeværelse vil sørge for, at man opnår en større 
biodiversitet - med deres skrab og nedbidning af græs-ser på arealet, 
som efterfølgende vil give en større sammensætning af blomstrende 
urter.

Jammerbugt Kommune omlægger Kystvejen til stillevej med hastig-
hedsbegrænsning på 30 km/t, fjerner refleks skilte og lukker grøften på 
begge sider af Kystvejen. Fæ-riste etableres.

En NaturNationalpark Tranum udelukker på ingen måde friluftsaktivi-
teter, men vigtigt er, at friluftsaktiviteterne planlæg-ges på naturens 
præmisser og ikke styres af publikums færdsel. Dvs. området skal have 
en stor ”forstyrrelses fri zone”.

DN vil gerne involveres i denne fremtidige handling.

Ulf Nielsen 47 Jeg er meget stor modstander af Rune Engelbreth Larsens forslag om 
nationalparker i Jammerbugt kommune. bortset fra en masse offentlige 
udgifter, vil disse parker fordrive vi andre dyreholdere fra arealerne. Vi 
almindelige bønder med kvæg og heste kan sagtens klare naturplejen af 
alle de nuværende arealer, også med vintergræsning. Det kræver bare 
en ændring af dyreværnsloven, så den tillader udegående robuste dyr 
hele året, og kun med læ i stedet for læskur. 

Jeg har selv 35 års erfaring med vintergræsning, samt tilskudsfodring om 
vinteren. Runes argument om, at der skal store planteædere til for at 
klare naturplejen er en opfattelse der går 1100 år tilbage før istiden, jfr 
forskningsresultater fra Århus universitet.

Etablering af en Natur 
Nationalpark vil ikke 
fjerne behovet for 
afgræsning med husdyr. 
Der vil forsat være 
mange arealer, hvor der 
stadig vil være behov 
for afgræsning med 
husdyr udenfor Na-
tur-Nationalparken. 

Store vilde græssere 
kan tilføre arealerne 
en anden dynamik end 
husdyr kan og vil derfor 
kunne være med til at 
skabe en større variati-
on og diversitet.

Ulf Nielsen (fortsat) 47 Vedrørende opsætning af vindmøller, eksempelvis her i Udklit må vi jo 
nok desværre erkende, at særdeles useriøs og vildledende argumenter 
via facebook, hvor man med stor energi formår at få en masse under-
skrifter fra vindmølle modstandere fra hele landet. Når så politikere 
ukritisk her op til kommunalvalget lader sig afskrække for at risikere 
problemer med mølle modstanderne. Ja så kommer der en tvivlsom 
afgørelse. I hvert fald som jeg ser det.

Eksempelvis er placeringen tæt ved fredet område, Sønder miler, ud-
nævnt som en katastrofe. Fakta er, at min nabo igennem 47 års ejerskab 
af fredede arealer ved milen aldrig har set mennesker derude, hvilket 
også gør sig gældende for mig som ejer af arealer i samme område i 38 
år. 

NB. vi inviterede vindmøllemodstandere og andre med ud at se på 
arealerne den 17 september 2020, hvor vi foreslog alle at gå en tur på 
de fredede arealer,sand milerne, men det var der ingen der ville. Derfor 
undrer det mig, hvordan de så kan vedblive med at fremhæve arealer-
ne, når de aldrig har set dem.
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Han Herred Havbåde 
(Pipsen/Kirsten Mon-
rad Hansen)

47 I projektet Jammerbugt i balance har vi igennem længere tid arbejdet 
for at udpege Jammerbugten som et beskyttet havområde. Dette 
arbejde vil efter vores mening hænge meget fint sammen med en 
natur-nationalpark på land, så man både har land og hav integreret.

I sommeren 2020 fik vi med undervandsoptagelser dokumenteret den 
habitats- og artsrigdom, der findes i Jammerbugten se fx:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/nordjylland/fotograf-kortlaeg-
ger-ubeskyttet-dansk-havbund-gemmer-paa-koraller

En formidling, der tager udgangspunkt i naturværdierne både på land 
og i vandet, vil være et enestående grundlag for formidling og udvikling 
af området.

Etablering af Natur Na-
tionalpark Han Herred 
skal indgå i en helhed 
med alle de værdier og 
gode tiltag der er i hele 
området. 

Det er oplagt at have 
fokus på de store 
naturværdier som også 
findes i vandet, og at se 
på dem i sammenhæng 
med naturværdierne på 
land.

Anette Paulsen 47 ”Han Herred er rig på store, værdifulde naturområder, og rummer et 
potentiale, der er helt unik i Danmark. Naturen skaber en identitet 
blandt de borgere, der bor og lever i området, og det kan udnyttes 
gennem bevarelse, benyttelse, erhvervsudvikling og formidling/læring. 
Der arbejdes i retning mod udpegning af en stor naturnationalpark 
på baggrund af en screening af områdets naturværdier. Der skal være 
fokus på friluftslivet / outdoor-aktiviteter som en del af benyttelsen af 
Han Herred-området og arbejdet med en fritidskommune.”

Det er vigtigt, at vi i et 
gensidigt samarbejde 
har fokus på de positive 
værdier som naturen 
bibringer hele områ-
det og på de positive 
afledte effekter som 
etablering af en Natur 
Nationalpark vil have.

Tranum Landsbyråd 
(Lisa Kronborg Søren-
sen)

47 Tranum er oplagt til Portal for Natur og nationalpark Han Herred. Fokus 
på outdoor og friluftsliv. Ramme om læringsmiljøer for store som små. 
Rammen kan skabes i det tidligere asylcenter – kystvejen hvilket vil 
skabe en central placering i selve Natur og nationalpark Han Herred 
området. End videre med fokus på biodiversitet for at skabe miljøet for 
bestemte mindre dyr/insekter mv. Overnatning i det fri mv.

Etablering af et formid-
lingscenter vil have et 
stort fokus i proces-
sen med etablering af 
Natur Nationalpark Han 
Herred. 

Susan Schloss og 
Freddy Nielsen

47 Hvis projektet national park i Jammerbugten skal blive til noget i fremti-
den, må Udklit være en naturlig del her af.

Afgrænsningen af 
Natur Nationalparkens 
udstrækning vil være en 
del af hele etablerings-
processen.

Danmarks Naturfred-
ningsforening

48 Jordfordeling
Danmarks Naturfredningsforening vil med stor interesse, gerne deltage i 
dette fremtidige arbejde med jordfordeling.

Omlægning af lavbundsjorder er et af de mest effektive virkemidler 
til at reducere klimabelastningen. Der er allerede et jordfordelingspro-
jekt med udtag af lavbundsjorder langs med vandlidende arealer ved 
Ryå. Det vil være en kæmpe gevinst for både klima, miljø og natur, når 
projektet er på plads. Vigtigt er at jordfordeling bliver en varig løsning 
og ikke kun gældende for de næste f.eks. 20 år. 

Jordfordeling kan også ses som et redskab til at kompenserer den en-
kelte landmand med lavtliggende landbrugsarealer, som kan være svær 
at dyrke og som giver et lavere afkast for den enkelte landmand, men 
samtidig er der her en stor klimagevinst at hente ved udtagning.

HOVEDMED 49 Klima og energiforum
Sikre grøn energi i Nordjylland – og de strategiske energiplaner, der ar-
bejdes med. Lave et lokalt energi-råd til at drøfte det der giver mening 
lokalt. 

HOVEDMED 49 Vi er en bæredygtig kommune. Vi kan søge inspiration fra de svane-
mærkede hospitaler i Region Midtjylland. Det kan virksomheder mht. 
affaldssortering – på sundhedsområdet kan vi hente inspiration til at 
arbejde mere bæredygtigt med at sortere fx plastictyper og indsamle 
fra forskellige enheder.



33 Ver. 17..12.2020

Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar

Finn Christensen 49 Undertegnede siger nej tak til opsætning af flere vindmøller i Jammer-
bugt kommune, og især Fjerritslev fjernvarmes planer om opsætning af 
4 vindmøller i Udklit,  klods op af § 3 jord og de fredede parabelklitter 
Nørremile og Søndermile hvor man i øjeblikket gør en stor indsats for 
genopretning af naturen, samtidig vil møllerne komme meget tæt på 
Fjerritslev og endnu tættere på et stort sommerhusområde,  samt en 
del lokale beboere som vil blive meget berørt.

Fjerritslev skal jo overleve ved at tiltrække flere turister, der kan nyde 
vores smukke natur.

Jeg må opfordre til at man i stedet  finder en fornuftig løsning på afgif-
ten, således man kan hente strømmen fra eksisterende vindmølleparker 
der jo ikke bliver udnyttet fuldt ud.

Susan Schloss og 
Freddy Langgaard 
Nielsen

49 Vi mener ikke der skal give lov til opsætning af vindmøller i Udklit.

Vi er både bruger af området som jæger og natur mennesker, vi er 
også bosat på Udklitvej, gennem mange år.

Vi har denne sommer, haft rigtig mange mennesker som har brugt 
Udklitvej som en del af deres sommer ferie.

Det vi oplever er at rigtig mange turister der cykler, vandre, eller kørt 
denne vej forbi. Der er kommet folk i hestevogne.

Vi har snakket med flere af dem og de påtaler alle den uforstyrret 
natur, som starter når de drejer fra byen og ud af Udklitvejen. Udklitvej 
føre dem, ud til Gamle Kongevej hvor oplevelsen af skoven, heden  
og det nu åbne landskab med parabel klitterne, efter deres udsagn og 
vores egen opfattelse er meget unikt.

Vi mere at denne form for turisme er vigtig for vores område i fremti-
den, derfor er det vigtig at lade landskaber være fri for opstillet anlæg. 
Opstillet anlæg som møller, vil tage denne oplevelser af være i en urørt 
natur væk, fra den turist som søger roen og fordybelsen.

Gives der tilladelse til møller på Udklitvej, mener vi også det er i strid 
med de projekter som er startet op her ude, 

her tænker vi på projektet med at lukke op for de store og fredet pa-
rabel klitter. Udklitvej er en del af Nordsø stien, som føre turister rundt 
i vores land.

Hvis projektet national park i Jammerbugten skal blive til noget i fremti-
den, må Udklit være en naturlig del her af.

Jan Haslam Gam 49 Begrundelse for hvorfor mit svar er Nej tak til vindmøller i Udklit.

Min kone og jeg har lige købt sommerhus i Fjerritslev, Lyndhøjsletten. 
Sommerhuset er købt til os selv primært, men også med tanke for lidt 
udlejning igennem en af lokale udlejningsbureauer.

Min personlig holding er, at vindmøller ikke hører til i et sommerhus 
område pga den støj de medfører. Jeg har også haft en dialog med ud-
lejningsbureauet, Dancenter og de forventer, at område vil blive valgt 
fra pga. vindmøllerne.

Jeg må nok også indrømme, at hvis jeg var oplyst om at der var planer 
om en vindmøllepark, så havde det gjort, at vi ikke havde købt som-
merhuset.
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Jesper og Helene 
Ulsøe

49 Vi vil gerne på det kraftigste protestere imod opsættelse af 4 vindmøl-
ler i Udklit.

Vi har igennem mange år været flittige gæster i den dejlige og frie 
natur omkring Fjerritslev. Først som campister med rigtig mange over-
natninger på henholdsvis Klim Camping og Svinkløv Camping. Da vi fik 
muligheden i 2016, købte vi sommerhus på Egevej, fordi dette område 
ligger naturnært til såvel skov som strand. Det var her vi skulle nyde 
roen og naturen, når vi skulle slappe af fra vores travle hverdag. Stor 
var vores overraskelse derfor, da vi i juli finder ud af, at Fjerritslev Var-
meværk har planer om at opsætte 4 stk. 118 meter høje vindmøller kun 
få hundrede meter vest for vores område.

Vi må indrømme, at vi først troede det var en joke. Man kan da ikke 
seriøst mene, at den bedste placering af 4 store møller er lige op af 
et stort sommerhusområde og et meget vigtig rekreativt område. Her 
kommer masser af turister hvert år som lejer sig ind i sommerhuse-
ne, nyder naturen og i øvrigt bidrage økonomisk til den lokale turist 
økonomi.

Jesper og Helene 
Ulsøe (fortsat)

49 Fjerritslev Varmeværk ønsker sig disse møller fordi man således kan pro-
ducere afgiftsfri strøm. Prisen for den afgiftsfrie strøm skal så betales 
med en forringelse af naturoplevelsen i området og af sommerhus-
ejerne og andre naboer i form af støjgener, skyggevirkninger og ikke 
mindst en stor nedgang i værdien af vores sommerhuse (hvis de da kan 
sælges). Det kan vi selvfølgelig ikke acceptere.

Jeg deltog i infomødet omkring de nye møller i Idrætscenter Jammer-
bugt den 12. august 2020. Det var her min helt klare oplevelse, at ca. 
95% af de lidt over 100 fremmødte var imod opsættelsen af de nye 
møller. Hver gang der havde været en kommentar imod møllerne, 
blev det mødt med stor applaus af de fremmødte. På mødet gjorde 
en politiker (fik desværre ikke noteret navnene) fra såvel venstre som 
socialdemokratiet det klart, at man ikke støttede udpegningen af nye 
områder i Fjerritslev til nye møller, da det var holdningen, at man havde 
nok møller i området. Vi sætter vores lid til at denne holdning fortsat 
er gældende.

Slutteligt vil vi opfordre til, at der findes en anden løsning en opstilling 
af de ovennævnte møller evt. tilslutning til eksisterende mølleparker 
i området, der i øvrigt som jeg forstod det på mødet den 12. august 
gerne vil have flere aftagere til strømmen.

Vores modstand mod møllerne er ikke også en modstand mod, at der 
etableres anden form for ikke iøjnefaldende og støjende energiproduk-
tion på området, såsom varmepumper, jordvarme og solenergi.

Jørgen Albrektsen 49 Til kommuneplanen og handlingsplanen for den vestlige del af Jammer-
bugt Kommune (gl. Fjerritslev Kommune) har jeg følgende bemærkning 
til de 4 stk. 2 MW vindmøller, som Fjerritslev Fjernvarme ønsker at 
opføre i Udlklit.

Jeg syntes det er en rigtig god idé, som jeg bakker 100 % op om, da 
projektet vil medføre, at Fjerritslev Fjernvarme kan producere ca. 40 % 
af varmebehovet i Fjerritslev og de tilsuttede oplands byer, uden at 
udlede CO2. Samtidig finder jeg det meget vigtigt, at kommunalbesty-
relsen bakker op om projektet, der er det eneste af sin art i Danmark.

Jer er sikker på, at langt den største del af fjernvarme forbugerne i 
Fjerritslev og omegn deler min holdning.

Jørgen Thue Pedersen 49 Jeg  vil gerne protestere imod at der opsættes vindmøller i Udklit i 
Fjerritslev. De vil kunne være ødelæggende ikke blot for området, men 
for hele Fjerritslev. Jeg bakker helt op om læserbrevene på side 6 i 
Fjerritslev Ugeavis den 23. september 2020.
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Lis-Lotte og Thomas 
Jepsen

49 Fejlforslag om vindmøller nord for Fjerritslev

Vi vil gerne protestere mod placeringen af de 4  vindmøller, som 
Fjerritslevs Fjernvarmeværk har foreslået opsat nær Udklitvej nord for 
Fjerritslev.

Hvordan kan Kommunen dog gå med til at godkende denne placering, 
og i det hele taget en placering nord for Gl. Aalborgvej?

Bakkedraget, de er foreslået opsat ved, er måske det fineste bakkedrag 
nord for Fjerritslev, se foto i Ugeavisen 23/9 side 6,  og vil visuelt og 
reelt genere hele denne fine del af Klim Plantage, når Kommunen samti-
dig bruger ressourcer på at fritlægge samme plantage i den vestlige 
ende, til glæde både for os borgere og områdets mange turister.

Du, Mogens Gade, udtalte på et møde i Brovst før sidste kommunal-
valg, ”stem på Venstre, vi er de eneste, der kan forhindre opsætning af 
flere vindmøller”.

Stemmer det overens med, hvordan Kommunen har administreret 
opsætning af vindmøller i Kommunen siden da?

Og stemmer det overens med Venstres motto, ”Venstre ved du hvor 
du har”?

Vi foreslår i stedet, at Kommunen og Danmarks Naturfredningsforening 
i forening indgiver et fredningsforslag for området mellem grænsen til 
Thisted Kommune nord for Udklitvej og Havvejen vest for Brøndumvej.

Tænk på hvilken guldgruppe Thisted Kommune har fået med opret-
telsen af Nationalpark Thy, som formentlig på et tidspunkt forlænges 
mod nordøst til Kommunegrænsen.

Kopier gerne dette.

Fjerritslev Varmeværk må blot finde et andet sted at få sin vindmølle-
strøm fra. Selvfølgelig. 

Maja Sørensen 49 Er stærkt imod dette projekt, da vi har sommerhus i området, og der-
for ikke forventer støj fra vindmøller, hvor vi skal slappe af.

Stig og Anne-Marie 
Christensen

49 Kære Jammerbugt Kommune,

Undertegnede vil hermed på det kraftigste protestere mod planen om 
at opsætte 4 store vindmøller i Udklit ved Fjerritslev.

Vi er som sådan ikke imod vindenergi - tværtimod. Det er placeringen 
den er gal med. Nu ved vi godt at der findes en efterhånden slidt ord-
lyd om at mange går ind for vindmøller - bare ikke i vores baghave.

I dette tilfælde mener vi dog, at konsekvenserne ved placeringen er 
meget uheldig:

• Skæmmer en enestående natur

• Ligger klods op ad sommerhusområde - mange har købt sommer-
hus her - netop pga den unikke natur

• Færre vil bosætte sig i området - stik mod kommunens intentioner

• Ejendomspriserne vil falde

Det må være muligt at finde en mere hensigtsmæssig placering - evt i 
forbindelse med nogle af de eksisterende vindmølleparker.

I tillæg til dette, mener vi heller ikke at økonomien i projektet er til-
strækkeligt belyst.
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Bestyrelsen for 
grundejerforeningen 
Langdyssen (Røn-
nevej, Kastanjevej, 
Ahornvej)

- Mogens Grønqvist 

49 Vores begrundelse for nej tak til vindmøller i Udklit:

1) Beliggenhed nord for Thistedvej er i modstrid med tidligere intentio-
ner

2) Beliggenhed er meget tæt på beskyttede §3 områder og dermed 
ude af trit med intentioner om Natur-Nationalpark Han Herred

3) Brøndums og sommerhusenes ejere frygter nedsat mulighed for salg 
og dermed prisfald pga. lyd og syns-gener

4) Beboere frygter disse gener

5) Det virker uretfærdigt at beboerne skal have gener, som rettelig bur-
de belaste varmeværkets brugere, som får fordelene af møllerne

6) Varmeværket opfordres til igen at tage kontakt til jordejere vest for 
værket

7) Varmeværket opfordres til at høre miljøministeren, hvornår det bliver 
økonomisk rentabelt at bruge uudnyttet strøm fra eksisterende møller 
til varme

Lilly Nielsen 49 Jeg er i mod flere vindmøller i Jammerbugt Kommune.

Jeg er af den opfattelse at der er vindmøller nok i vores lokal område, 
flere møller vil gå udover vore turisme, dette gælder især møller tæt på 
sommerhus områder.

Freddy Nielsen 49 Er borger i Fjerritslev. Det gode liv i vores del af kommunen er naturen 
og den brug vi gør af den. De mange turister der kommer her og nyder 
den, er vores kilde til vækst, derfor ingen energi anlæg nær turist områ-
der, som sommerhuse og attraktioner.

Benny Misser 49 Med henvisning vedr. 4 stk. vindmøller ønsker vi ikke at få dette skønne 
naturområde ødelagt med de omtalte møller.

Håber ikke at Jammerbugt Kommune vil lade disse vindmøller opføre 
i dette skønne område - som benyttes af mange både lokale samt 
turister.

Leo Dalum Kristensen 49 Jeg syntes at denne vindmølleplacering er et helt forkert sted så tæt på 
en større sommerhus bebyggelse

Hvorfor ikke placere møller ved den gamle losseplads i Gøttrup, hvor 
der kan være langt større afstand til en større boligbebyggelse

Der er kun ganske få bebyggelser derude i forhold til Udklit

Afstanden er næsten den samme til varmeværket
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Per Bach 47

49

20

NEJ TAK til Vindmøller i Udklit.

Fjerritslev ligger højt på listen over byer der googles, når der søges 
mål for ferie. Derfor skal vi bevare en livlig handelsby med aktiviteter 
centreret om hovedgade og samtidig tage vare på vores særprægede 
natur lige fra Bulbjerg til  Slettestrand.

Handlingsplanen lægger op til satsning på turister. I den forbindelse 
vil en Naturpark Han Herred være oplagt. Specielt i år er Hærvejen og 
Nordsøstien blevet flittigt brugt af turister. Mountainbikeruterne og 
Thorupstrand ikke at forglemme. Alt sammen kilder til indtjening i som-
merhuse, overnatningssteder, butikker og hos håndværkere.

Fjerritslevs gode ry som feriedestination og handelsby er også en følge 
af, at der har været forståelse for bevaring af det oprindelige både i by 
og på land.  Dette bør også gælde for Udklit.

Både naturfredningsforening og Kommune omtaler Sønder -og Nørre 
miler som helt unik natur.

Det kan derfor undre, at Kommunen tilbage i tiden har peget på om-
rådet som egnet til vindmøller imod alle udtalelser. Hvem har egentlig 
været bemyndiget til det ?

Derfor:

NEJ TAK  til vindmøller i Udklit. Store dele af området er under natur-
beskyttelse, og der bør ikke opstilles flere møller nord for Gl. Hovedvej 
11.

Fjernvarmen indrømmer, at det er muligt at købe overskudsstrøm ved 
andre møller, men man ønsker ikke at betale afgifter.

Det er da ikke et holdbart argument. Folketinget kan ændre afgifter fra 
dag til dag.

Skal den logik følges, bør alle fjernvarmeværker i kommunen have lov 
til at opstille møller udenfor bygrænsen, blot for at spare afgifter ?

Desuden forlyder, at  møllerne i Jammerbugt Kommune allerede har 
overskudsstrøm, som ikke kan afsættes. Hvorfor flere møller, hvis de 
bestående  ikke udnyttes fuldt ud og står stille i lange perioder ???

Jeg går ind for grøn energi, men udnyt de eksisterende møller og  sats 
på havvind. Grøn energi koster, og det må vi betale for, også fjernvar-
meværker.
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Dorte Christiansen 49 Hvorfor fråse med vores sparsomme natur, når der findes alternative 

muligheder???

Det er indlysende at opsætning af 4 stk. 20 årige gamle møller i Udklit i 
Fjerritslev er utopisk af flere grunde:

1. Med indvielsen af 18 vindmøller ved Thorup-Sletten kommer den 
samlede portefølje af vind og sol op på en årlig elproduktion på næ-
sten 1.000 GWh, der svarer til 250.000 husstandes årlige strømforbrug.

2. Tilsammen kan de levere strøm til 65.000 nordjyske husstande.

3. De 9 af 18 møller er opsat i Jammerbugt kommune under 7 km fra 
Fjerritslev, og dermed Fjerritslev varmeværk.

4. Vesterhimmlerlands borgmester udtaler 21. sept 2020, at Vesthimmer-
land er 100% selvforsynende med energi med opsætning af møllerne;

- vi antager, at det samme så må være tilfældet i Jammerbugt kom-
mune, da indbyggertallet ikke afviger væsentligt, og der i forvejen er 
særdeles mange andre møller i kommunen.

5. Vindmøller/energipark i Udklit, Fjerritslev, vil med deres evt. place-
ring være til stor gene for de fastboende samt sommerhusejere, bl.a. 
pga.: Støj, herunder lavfrekvent støj. Forstyrrende elementer i naturen, 
omkranset af paragraf 3 jord, faldende huspriser samt forringelse af 
områdets attraktive status i forhold til turismeindustrien.

6. Møllerne/energiparken ønskes opsat tæt på byen og havet, i et unikt 
naturområde hvor Nordsøstien ( en del af Udklitvej ) går. Industrianlæg 
rimer ikke med en natursti.

TIL INFO:

Nordsøstien er en del af North Sea Trail og NAVE Nortail-projektet, 
hvor målet er at etablere vandreruter på gamle historiske spor rundt 
om hele Nordsøstien. 26. regionener fra Danmark, Norge, Sverige, Tysk-
land, Holland, England og Skotland medvirker i projektet, hvor rednings-
veje, kirkestier, kongeveje, drivveje og sejlture er kædet sammen med 
natur- og kulturhistoriske seværdigheder.

Dorte Christiansen

(fortsættelse)

49 7. Sidst men ikke mindst. :

Det vil i den grad være på sin plads om muligt, at udnytte de nye møl-
lers kapacitet som netop er blevet indviet ved Thorup - Sletten. De er 
ifølge energistyrelsen de mest producerende på landjorden.

4 gamle 20 årige møller/ samt energipark, i Udklit, vil efter mit skøn ikke 
være politisk korrekt, ej heller korrekt over for de berørte mennesker, 
friluftsliv samt den bevaringsværdige natur ”Han Herred Nationalpark ”. 

Med en hel by´s mulig udnyttelse af de nye opsatte møller i 
Thorup-Sletten samt en evt. kommende Han Herred Nationalpark, 
kan Jammerbugt kommune i den grad komme på Danmarkskortet som 
være en kommune, der handler med omtanke i forhold til grøn energi 
samt naturbeskyttelse.

Det vil samtidig stadig være muligt at ”brande” den del af Jammerbugt 
Kommune som ligger mellem Svinkløv og Thorup Strand som værende 
den stille naturoplevelse med det smukke landskab.
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Ole Rasmussen og 
Mai-Britt Parylewicz

49 Her står blandt andet: ”Da vi har store arealer med gode vindforhold 
og lav befolkningstæthed er der stor interesse fra energisektoren og 
investorer i forhold til at anvende landskabet til energianlæg.

Forsyningssikkerhed og en øget andel alternativ energi - skal hænge 
sammen med de mange små varmeværker og interesser inden for 
bæredygtighed. Borgernes varmepriser og ensartethed omkring dette 
spiller også en rolle.”

En vindmøllepark i Udklit nær Fjerritslev, for at spare afgift for fjernvar-
meværket, ikke alene ødelægger naturen men giver også støjgener og 
stor økonomisk indflydelse på de beboere og sommerhusejere, der er 
i området. I øvrigt er det beboere og boliger der IKKE kan blive koblet 
op på fjernvarmeværket, og derved få en økonomisk gevinst som de 
andre beboere i Fjerritslev, tværtimod.

Begrundelsen fra Fjerritslev fjernvarmeværk om opstilling af vindmølle-
park i Udklit er, at de gerne vil være co2 neutrale.

Ole Rasmussen og 
Mai-Britt Parylewicz

(FORTSAT)

49 Det bliver vel ikke mindre CO2 neutralt af, at koble sig på de eksiste-
rende vindmøller på Thistedvej eller Klim Fjordholme, hvor der efter 
sigende skulle være kapacitet.

At lægge en vindmøllepark i Udklit strider efter vores mening med 
punkt 47. Nationalpark Han Herred.

Hvor der blandt andet står: ”Han Herred er rig på store, værdifulde 
naturområder, og rummer et potentiale, der er helt UNIK i Danmark. 
Naturen skaber en identitet blandt borgere, der bor og lever i området, 
og det kan udnyttes gennem bevarelse, benyttelse, erhvervsudvikling 
og formidling/læring.

Planstrategien er at sikre biologisk mangfoldighed, fritidskommune og 
sikre bedre adgang til naturen.”

Vi har i år oplevet mange turister, der netop tiltrækkes af dette unikke 
område. Backpackere, cyklister/Mountainbikere og motionister, der 
stopper op og bare nyder naturen.

Biodiversitet

Dansk Naturfredningsforening, Jammerbugt, har arbejdet i et 40 hektar 
stort område med indlandsskrænter nord for Fjerritslev, beliggende 
ikke langt fra Udklit, for at fritlægge en ubrudt klitrække med dens 
specielle form som en parabel. Projektets mål er at genskabe klitheden 
og frilægge en del af parabelklitten Nørremiler for at opnå en større 
biodiversitet.

Den Danske Naturfond har støttet naturplejeprojektet med kr. 193.000. 
(1)

Man ser allerede nu, at der er registreret flere sjældne sommerfuglear-
ter, og planter.

Ole Rasmussen og 
Mai-Britt Parylewicz

(fortsættelse)

49 I området er der også ynglende traner. En fredet fugleart. (2)

For at få fred i yngleperioden, skal man undlade at færdes inden for en 
afstand af 300 meter fra yngleområdet fra marts og frem til midten af 
juli.

Danmark har en international forpligtelse til at beskytte de store be-
stande af fugle, der kommer hertil på træk.

Man kan frygte, at vindmøllerne vil ødelægge fuglenes træk korridor. 
Dansk Ornitologisk Forening har på deres webside et kort, der bekræf-
ter at der er ynglende traner her i området.

Der er ligeledes observeret flagermus i området. Alle de danske arter af 
flagermus er fredede i Danmark under Flagermusaftalen.

Kilde: 1 - https://jammerbugt.dn.dk/vi-arbejder-med/natur-projekter/
naturpleje-noerremiler-igangvaerende-projekt/?fbclid=IwAR3cylbk-
8Bt4qpUZbGpxJt-wxmSFzltVHpIAaJ4ZfuxzXKd7DBNkyOP2LFc

Kilde: 2 - https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1678
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Andrea Nielsen og 
Finn Jepsen

49 Det er med stor bekymring vi erfarer, at man arbejder med planer om, 
at der skal opsættes vindmøller i Udklit. 

Udklit er et område, der er privilegeret med det rigeste dyreliv, en 
uforlignelig fauna og et område, der i høj grad er præget af skønhed, 
så langt øjet rækker. Tæt på hav, tæt på fjord, og beliggende på en 
plet, hvor ingen gadelygter forstyrrer udsynet til den stjernespækkede 
himmel, og hvor ingen støj forstyrrer, udover den, der hører til i et 
forholdsvis tyndt befolket område, dvs den almindelige trafik, og lyden 
af stemmer fra mennesker, der færdes i, og passer på den natur, vi alle 
værner så meget om.

Den natur, hvor man om morgenen vågner til fuglestemmer, harer, 
egern og råvildt i baghaven – også ude i sommerhusområdet. 

Den natur, som er så rig på sjældne fuglearter, såsom f.eks. ynglende 
traner. Dem ser man ikke mange steder. Og hvor yngleområdet i som-
merperioden skal betrædes med stor forsigtighed, og med afstand til 
de ynglende fugle. 

Andrea Nielsen og 
Finn Jepsen

(fortsat)

49 Der er sjældne planter og sommerfuglearter, man har registreret, og 
som man heller ikke ser så mange steder. Flagermus, som ligeledes er 
fredet, er også registreret i området. Vi anser det for bekymrende, at 
kommunalbestyrelsen nu vil blæse på biodiversiteten.

Alt dette synes man at negligere, ud fra behovet om at få placeret 
nogle vindmøller, som kan økonomisk gavne nogle, men som kan gene-
re så mange andre. Det er jo ikke beboerne i Udklit, og sommerhusgæ-
sterne og de faste beboere, ude i Kollerup Klitplantage, der får glæde 
af den fjernvarme, der kan udvindes af de fire vindmøller. Dyrene 
slet ikke. Scenariet bliver at rådyrene og vildtfuglene bliver forstyrret 
i deres fredelige område og deres yngel (læs: forsvinder fra området) 
og sommerhusejere og – gæster bliver forstyrret af suset fra møllerne. 
Den fabelagtige udsigt, uanset, hvor man vender øjet, bliver forstyrret 
af synet af vindmøllerne. 

Vi er bekymrede for at huspriserne uvægerligt vil falde. Hvilket vil 
ramme de, der ikke i forvejen får glæde af den fjernevarme, andre nu 
angiveligt vil få billigere. Skrækscenariet kan være, at man bliver stavns-
bunden på sin matrikel, eller må sælge sin ejendom med tab. For er der 
nogen, der kunne tænke sig at flytte til et område, der skæmmes af 
de støjende vindmøller, der ikke hører hjemme i det smukke landskab. 
Bliver sommerhusene usælgelige? Og vil det ramme turismen, at man 
vil gøre det smukke og rekreative område u-smukt og u-rekreativt?  Og 
hvorfor er det, at man uden videre kan placere vindmøller i et fredet 
område?

Andrea Nielsen og 
Finn Jepsen

(fortsat)

49 Vi har principielt ingenting imod vindmøller, og ser gerne grøn energi 
fremmes i vort land, og vort område. Men det er hul i hovedet, at man 
vil placere dem i et rekreativt og fredet område, når der allerede er en 
vindmøllepark i området, blot til den anden side, nemlig på Klim Fjord-
holme, og på Thistedvej. Har man undersøgt, om der er kapacitet til at 
placere de påtænkte vindmøller der? Det ville da være mere hensigts-
mæssigt. Det må jo være lige så co2 neutralt, at placere dem der. Og 
måske i anlæg en del billigere at få opsætningen gennemført, da der 
allerede er anlagt gode tilkørselsveje dertil.

Vi håber kommunalbestyrelsen vil tænke sig om en ekstra gang, og 
tilgodese alles behov for en god løsning, for såvel mennesker som dyr.

Thomas Lund og 
Simon Smedegaard 
Skov

49 Vi er af lokale omveje blevet gjort bekendt med vedhæftede ønske fra 
Fjerritslev Fjernvarme (Læs FF i nedenstående), om opførelse af 4 stk.

15 år gamle vindmøller, placeret jf. vedhæftede oplæg fra FF.

Som ejere af sommerhus, beliggende Lyngbjergvej 35, 9690 Fjerritslev, 
vil vi gerne på det kraftigste tage afstand til placeringen af FF ønskede 
vindmølle placering.
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Thomas Lund og 
Simon Smedegaard 
Skov (fortsat)

49 Begrundelse for indsigelse mod denne plan:

1. Placeringen strider mod alt fornuft! FF ønsker at rejse disse møller 
direkte i skel til §3 habilitetsområde jf. naturstyrelsen. Natur mellem 
Fjerritslev og Jammerbugt er unik, dette vil være en skændsel mod 
netop denne unikke natur. Desuden vil et slag mod naturen, betyde at 
området mellem Fjerritslev og Jammerbugt, vil blive mindre attraktiv for 
beboere og turister:

https://naturstyrelsen.dk/publikationer/2009/jun/vejledning-om-natur-
beskyttelseslovens-3/

2. Ønsker FF at benytte grøn strøm som en del af deres drift, kan dette 
tilkøbes via tilgængelige udbydere. Alternativt kan FF tilslutte sig allere-
de opstillede vindmøller i kommunen. Et andet alternativ kunne være 
en termisk løsning, der på ingen møder genere naboer.

3. Geografien omkring Fjerritslev by, giver glimrende alternative place-
ringer i området omkring hovedvej 29. Her er masser af landbrugsjord 
og lang mellem bebyggede områder. Alternativt vil en placering på 
Gøttrupvej ved den gamle losseplads være velvalgt. Her ejer kommu-
nen i forvejen jorden og her er der ligeledes langt mellem bebyggelser.

Thomas Lund og 
Simon Smedegaard 
Skov (fortsat)

49 4. Placeringen direkte som nabo til det største sommerhusområde i 
nærheden af Fjerritslev by, vil være en katastrofe for hele området. Ikke 
blot vil de mange mennesker i området kunne se møllerne, men de vil 
også kunne høre den konstante lyd som møllerne skaber. I rapporten 
fra FF bliver der taget højde for møllerne støjniveau ved 6 m/sek. samt 
ved 8 m/sek. Der bliver ikke taget højde for vindhastigheder på 10 eller 
12 m/sek. Hvordan ser lydniveau så ud i sommerhusområdet? Ej heller 
at der i høj grad blæser fra vest, hvilket vil bære lyden fra møllerne 
direkte ind i sommerhus området.

5. Udsyn til møllerne og støjgener fra samme vil devaluere området, 
der vil blive investeret mindre i sommerhusene, belægningsprocenten 
fra ejere og turister vil falde. I sidste ende vil det betyde mindre om-
sætning i Jammerbugt kommune og ikke mindst i Fjerritslev By og den 
handel som foregår der.

6. Så med naturbeskyttelse, borgerbeskyttelse og helhedsbilledet af 
økonomien for øje, beder vi Jammerbugt kommune om IKKE at god-
kende den ønskede placering fra FF.

NB: Da der er tale om en høring af så vigtig karakter som i denne sag. 
Er Jammerbugt kommune ikke forpligtet til at underrette om indsigelse-
frist for involverede borgere og lodsejere via e-Boks??

Det kan da ikke være rigtigt at lokale aktører skal være den under-
rettende part i denne sag. Ej heller en folder i fra FF i en sommerhus 
postkasse som ingen ser…

Grundlag for indsigelse:

Den 12.08.2020 blev der holdt info. møde i idrætscenter Jammerbugt. 
Fjerritslev Fjernvarme havde lagt en folder i postkassen til alle grundejer.

Hvis I ikke har modtaget info. Kan du se opslaget på projektet på hjem-
mesiden www.fjerritslevfjernvarme.dk

Jammerbugt ønsker høring indsigelser inden den 29-09-2020
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Erik Vestergård 
Hansen

49 Jeg vil gerne klage over det projekt som Fjerritslev Fjernvarme vil lave 
ude i Kollerup. Min begrundelse er at vindmøller skal ikke opsættes tæt 
ved skov og strand og hvor der et sjældent dyreliv og tæt på fredede 
områder. Jeg mener at vide at der er lavet en

landsdækkende plan for at møller ikke skal stå på land. Jeg har flere 
gange besøgt centret i Østerild og konstateret at de larmer meget. Jeg 
kan ikke tro at projektet her i Fjerritslev skulle være mindre senerede da 
det er gamle møller man vil opsætte

Birthe og Karsten 
Thellefsen

49 Da vi mener der er nok vindmøller i dette område af danmark

Ca, 11 gange den strøm som bruges her Så hvorfor ikke tage strøm fra 
disse ?? Find en løsning på afgiftsproblemet Samt at der usikker hvad 
gamle vindmøller vil koste / + Reparation af disse  

Har i taget i betraktning hvor mange penge turister ligger

I Fjerritslev

Prøv og tag ud på sletten i Gøttrup, kan ikke mere høre fuglefløjt Spe-
takkel fra de store Vindmøller

Grethe Bang 49 Jeg ønsker bestemt ikke 4 store vindmøller i udkanten af Fjerritslev (Ud-
klit), lige op af et kæmpe sommerhus område ,tæt ved en dejlig skov 
med masser af liv. Tror faktisk at man genner turisterne væk og dem 
har vi alle brug for i Fjerritslev og omegn

Inge-Merete Hansen 49 Begrundelse:

Som jeg læser de nye klimamål, er der ingen tvivl om at vindmøller er 
den rigtige vej frem. Fordi man fremadrettet vil lave

”Energiøer” hvor store mængder kan destribueres ud til hundredetusin-
devis af hustande.

Når man læser om de nye store Hav-vindmølleprojekter, både dem der 
er færdiggjort og dem der er i støbeskeen, virker det

panisk og ugennemtænkt, når FJERRITSLEV FJERNVARME vil genbruge 4 
små gamle møller, for blot at kunne opfylde 40

procent af Fjerritslev fjernvarmeforbrug, ca 2000 hustande og kun i en 
begrænset periode, så misbruger man, efter min bedste

overbevisning, hele ideen om at Danmark skal omstille til Grøn energi. 
Det er klart regeringens vindmøllevision;

1. Fremadrettet satse på større anlægsprojekter – gerne med mulighed 
for oplagring af overskydende energi.

2.Udskiftning af gamle landvindmøller og erstatte dem med moderne, 
digitaliserede møller med langt større kapacitet.

Jeg mener den eneste rigtige og fremtidsorienterede løsning må være 
at tilslutte sig allerede etablerede vindmølleparker, som f.eks den i 
KLIM/Thorup! De har kapaciteten til det og det vil spare etablerings-
omkostninger ved de 4 gamle møller, samt værne om den unikke og 
helt fantastiske natur i det omtalte område.
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Hanne Grete Jensen 
og Carsten Wowk 
Jepsen

49 Undertegnede Carsten Wowk Jepsen er sammen med Hanne Grete 
Jensen ejere af et sommerhus på Hasselvej 9 ved Kollerup Plantage, 
Fjerritslev.

Både som sommerhusejere specifikt og som miljøbevidste borgere 
mere generelt ønsker vi at opfordre Jammerbugt Kommune og Fjer-
ritslev Fjernvarme til fuldstændigt at droppe opsætningen af vindmøl-
ler det påtænkte sted ved Udklit, da vi mener at projektet vil have 
betydelige, negative virkninger af såvel miljømæssig som økonomisk 
karakter for de lokale beboere, for stedets turisme og for Fjerritslev 
som handels- og erhvervsby.

 • Den foreslående placering af vindmøllerne klods op ad et smukt og 
sårbart naturområde, som på sigt kunne passes ind i en ny, lokal natur-
park, bremser for en sådan mulig udvikling i fremtiden, og det mener 
vi er et total forkert valg. Vi går helt og aldeles ind for grøn omstilling, 
men finder det meget mere meningsfuldt at placere de nye møller 
sammen med dem, der allerede er opsat i området vest for Fjerritslev 
by.

• Det naturskønne sommerhusområde mellem Fjerritslev by og stran-
den har stor rekreativ og turistmæssig betydning, og der vil være et 
alvorligt tab af denne værdi ved at forstyrre områdets ro og skønhed 
med unødige støjgener og visuelt forstyrrende elementer. Med en al-
ternativ placering vil man fortsat kunne markedsføre denne sydvestlige 
del af Jammerbugt Kommune som et område med smuk og ret uberørt 
natur.

Hanne Grete Jensen 
og Carsten Wowk 
Jepsen (fortsat)

49 • Endelig skal det fremhæves, at møllernes placering sandsynligvis vil 
have nogle uhensigtsmæssige økonomiske konsekvenser for områdets 
ejere af helårsejendomme og sommerhuse samt for kommunens og 
byens økonomi.  Allerede nu melder en erfaren ejendomsmægler fra 
lokalområdet, at der er en faldende interesse for køb af sommerhuse 
i området, og at priserne er på vej nedad. Det sker vel at mærke i en 
situation, hvor sommerhussalget rigtig mange steder i landet blomstrer. 
Bider den lokale markedsudvikling i Fjerritslev sig fast, vil det fremover 
kunne medføre betydelige værditab, når og hvis husejerne i området 
ønsker at sælge.

• Man kan også nemt forudse, at lysten til at købe og bebygge de 
mange tomme, byggemodne sommerhusgrunde, som stadig findes i 
områdets udstykninger, vil falde drastisk, nu hvor der bliver udsigt til og 
støj fra vindmøller. Det vil på sigt betyde, at en ellers forventet stigning 
i kommunens indtægt gennem ejendomsskat vil udeblive – eller i 
værste fald ligefrem falde. Som en konsekvens vil Fjerritslevs handelsliv 
komme til at mangle det ekstra forbrug, som en stigning i volumen af 
sommerhuse og turisme ellers ville skabe for byens forretninger og 
håndværkere.

Som nævnt indledningsvis vil de negative virkninger af fjernvarme-
værkets vindmølleprojekt helt kunne undgås, hvis man benytter en 
alternativ placering vest for byen, så hermed en stærk opfordring til at 
overveje den mulighed én gang til.



44

Afsender Nr HØRINGSSVAR Kommentar
Anneline Kjeldgaard 49 Jeg er stor natur elsker, og ynder netop at gå tur i dette område, da 

det er et af de få steder omkring Fjerritslev, hvor udsigten ikke ødelæg-
ges af vindmøller, da der er vindmøller næsten alle steder i områdets 
horisont.

Jeg vil gerne vide, hvordan investering i gamle vindmøller kan forsvares. 
De vil kræve en del vedligeholdelse, komme til at stå stille meget af 
tiden, når der de går istykker.

De larmer meget mere og er ikke særlig økonomiske i drift.

Der skal investeres i nye møller om relativ kort tid.

Det virker ikke miljøvenligt at investere i så gamle møller.

Jeg vil gerne vide, hvorfor I ikke har undersøgt forbrugernes holdning 
til at skulle betale en dyrere afgift i fremtiden for flis kontra opsætte 
vindmøller – det er trodsalt os der skal betale gildet i sidste ende, uan-
set hvilket gilde det bliver.

Jens Tølbøll Morten-
sen

49 Fjerritslev Fjernvarme ønsker at opstille 4 vindmøller og et solcellean-
læg i Udklit.

Som udgangspunkt er jeg tilhænger af grøn energi, og med beliggenhe-
den i det nordvestlige Jylland er vindmøller en reel mulighed.

Den valgte placering virker imidlertid ikke hensigtsmæssig. Der er tale 
om en placering på en stump landbrugsjord, som helt er omgivet af §3-
jord, og som jeg har fået det fremvist, skal møllerne nærmest stå i hver 
sit hjørne, mod vest klos op ad de naturskønne Sønder Miler.

Jens Tølbøll Morten-
sen

49 Selve projektet virker heller ikke gennemarbejdet med oplysninger om, 
at der vil blive tale om brugte møller, om hvilke man ikke helt kan sige, 
hvor meget de støjer, og om hvilke man ikke ved, hvor længe de er 
funktionsduelige, eller om de overhovedet er energieffektive i forhold 
til nye møller.

Hele øvelsen er med henblik på at kunne imødekomme de krav, som 
står i energiplanerne, og dette er naturligvis nødvendigt; men det 
virker, som om Fjernvarmen gør dette for, at det bliver så billigt som 
muligt (læs afgiftsfrit) for forbrugerne her, og altså billigere end for 
alle andre fjernvarmebrugere i Danmark, som jo skal betale afgift af 
strømmen, hvis de får den fra eksisterende møller. Vi kunne i sin tid ikke 
komme på fjernvarmenettet og har i stedet investeret i varmepumpe/
jordvarme, det er ikke afgiftsfrit.

I Jammerbugt kommune er der i forvejen rigeligt med møller til, at kom-
munen kunne være selvforsynende. Når man så samtidig hører (og også 
selv i det daglige kan se), at mange af møllerne står stille, finder jeg det 
meget mere hensigtsmæssigt, at Fjernvarmen købte strøm fra de bestå-
ende møller, og man samtidig iværksatte en indsats for, at varmeværker 
kunne købe strøm uden afgift.

I øvrigt fortælles det også, at møller står stille, fordi de er udrangerede, 
men for dyre at pille ned. Kunne man forestille sig, at Fjernvarmen er-
hvervede sig sådanne i forvejen eksisterende standpladser og – selvføl-
gelig uden gener for andre mennesker - skiftede møllerne ud med nye? 
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Jens Tølbøll Morten-
sen

49 I dag kan jeg en stille morgen gå ud blandt vores heste, nyde synet 
af de inderste tilgroede klitter fra sandflugtens tid og høre gæssene i 
luften. Fremover vil jeg kunne se fire store vindmøller tårne sig op over 
træerne og måske konstant være generet af støjen derfra, samtidig 
med at jeg vil kunne se ned på et solcelleanlæg placeret lige der, hvor 
vikingerne fra Aggersborg sejlede gennem forlængelsen af Sløjkanalen 
ud i Jammerbugt, og hvor store flokke af gæs i dag ofte holder hvil.

Jammerbugt kommune markedsfører sig med rette som beliggende i 
et meget naturskønt område. Der foregår i øjeblikket en spændende 
byfornyelse i Fjerritslev med stier strækkende sig fra bymidten ud i na-
turen. Vi har, når vi benytter skov, klit og strand, i år mødt mange glade 
mennesker undervejs ad Hærvejen. 

Det er indtil nu lykkedes at holde kystlinjen fri for vindmøller. Jeg håber, 
det fortsat vil lykkes Jammerbugt kommune at bevare en sammenhæng 
mellem de smukke intentioner og den i praksis førte politik til gavn for 
lokalbefolkning, erhvervsliv og turister.

Lars Lynglund 49 Dette er et høringsvar angående den katastrofale beslutning om at 
sætte vindmøller op i vores fantastiske naturområde tæt op af Fjer-
ritslev by samt noget af Nordjylland mest efterspurgte sommerhusom-
råde af turister.

Vi er selvstændige erhvervsdrivende i byen og derfor ekstremt afhæn-
gige af de mange turister der besøger byen hver år.

Det der går igen når man spørger disse turister er at de syntes området 
er så fantastisk uberørt og der findes en ro man har svært ved at finde 
andre steder. Dette skal ikke spoleres bare pga 1 lodsejer som skal tjene 
kassen på at sælge sit hus og jord til kommunen for så at flytte langt 
væk og efterlade problemerne for alle “os andre”.

Katastrofal beslutning hvis det ender med vindmøller i udklit!

Vågn op politikere.!! Også jer som ikke bor i Fjerritslev og derfor tyde-
ligvis er bedøvende ligeglad. Det handler om turisme og dermed den 
vel nok største og vigtigste indtægtskilde i hele jammerbugt!

Ps. Jeg er selv Stor fortaler for grøn energi men det Skal gøres rigtig!!!

Henrik Nygaard 49 Jeg vil hermed på det kraftigste opfordre til at finde alternativ place-
ring til de 4 omtalte vindmøller som Fjerritslev Fjernvarme har ansøgt 
Jammerbugt Kommune om tilladelse til at opstille i Udklit. Området er 
dels unik natur, og dels alt for tæt på byen, og desuden alt for tæt på 
det store sommerhusområde lige nord for Fjerritslev by. Møllerne vil 
skæmme den sjældne og unikke natur i området, samt være til lys og 
støj-gene for de mange fastboende samt turister i nævnte sommerhus 
område. Hvem har lyst til at se på en smuk solnedgang gennem rote-
rende møllevinger? Fjerritslev by har behov for attraktive naturområder 
til at understøtte turismen som alle vel kan være enige om er et af de 
vigtigste erhverv i området.

Hanne K. Jørgensen 49 Jeg har som fjernvarmeforbruger modtaget en skrivelse fra Fjerritslev 
fjernvarme, hvori vi bliver orienteret om at vindmøller i Udklit er 
en nødvendighed for fortsat at sikre billig varme. Samtidig fortæller 
bestyrelsen at de har undersøgt alle andre muligheder for grøn energi 
samt andre placeringer af de 3-4 vindmøller, som anses for at være den 
bedste mulighed.

Jeg går bestemt ind for grøn energi og herunder selvfølgelig også vind-
møller. Men jeg finder det besynderligt, at bestyrelsen kun ser denne 
ene mulighed, for at tilgodese kravet om grøn og bæredygtig energi, og 
endnu mere mærkeligt at der kun er denne ene placering i spil. Er dette 
virkelig den billigste og bedste løsning? Er der ikke mulighed for opkob-
ling på andre vindmøller, hvis kapacitet ikke udnyttes i optimal grad og 
hvad ville det koste kontra den investering det er at købe møller? Den 
slags beregninger ville være på sin plads at have med i en skrivelse til 
fjernvarmeforbrugere, hvor der med meget lidt fakta loves de billigste 
varmeudgifter.
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Hanne K. Jørgensen

(fortsat)

49 En helt anden ting er placeringen af disse vindmøller. Jeg forstår ikke at 
vindmøller som udgangspunkt ikke skal samles i de allerede eksisteren-
de områder i stedet for strø dem ud over hele kommunen. Jeg mener 
bestemt at det må være jeres ,kære politikere, vigtigste opgave at gå 
op i helikopteren og tegne det overordnede billede af hvordan vores 
kommune kan blive mere grøn og samtidig bevare den helt unikke 
uspolerede natur, som både tiltrækker os de lokale, tilflyttere samt 
turister.

Jeg forstår slet ikke at bestyrelsen og kommunen ønsker at placere 
vindmøller i et så unikt og naturskønt område, som vores kystnære na-
tur er. Er kommunen virkelig villig til at ændre lokalplaner og lave vind-
møller på/ nær et paragraf 3 jordområde, når den selvsamme kommune 
i den grad satser på turister som væsentlig indtægtskilde i kommunen?  
Samt placere vindmøller i et unikt naturområde med Nørre og Sønder 
Mile, hvor der desuden er talt om mulighed for at lave nationalpark 
Han Herred. National Park Han Herred er da i den grad et projekt, som 
yderligere ville profilere vores kommune som et attraktivt turistområde. 
Turisterne kommer jo netop til Jammerbugt kommune pga. vores unik-
ke og uspolerede natur. Derudover er jeg som mange andre beboere i 
Fjerritslev og omegn, netop bosiddende her, fordi vi holder af at nyde 
den uspolerede natur til hest, på vandreture eller på cykel.

Så kære politikere kom op i helikopteren, og lad os bevare vores skøn-
ne natur samtidig med at vi placerer vindmøller, solcelleanlæg og andre 
vigtige former for grøn energi i områder, som er mindre bevaringsvær-
dige og ligger til mindst mulig gene for kommunens indbyggere.

Frank Jensen og An-
ne-Mette Bech

49 For få år siden har vi købt sommerhus i området ved Kollerup, Fjer-
ritslev på grund af roen og den fantastiske og særegne natur. Sammen 
med mange andre gæster og lokale nyder vi at færdes i det dejlige 
område.

Fjernvarmeforsyningen i Fjerritslev har i forbindelse med omstilling af 
værkets varmeforsyning planer om at opsætte 4 vindmøller I Udklit ved 
Fjerritslev.

Frank Jensen og An-
ne-Mette Bech

(fortsat)

49 Et sådant tiltag vil ødelægge områdets ro, oplevelsen af naturen og 
gøre området mindre attraktivt. Det vil helt klart betyde færre turister 
til området og dermed en mindre indtjening til de lokale.

Der er opsat mange vindmøller i Jammerbugt Kommune og en del ikke 
så langt fra Udklit. Samtidig kan vi se, at mange af møllerne i perioder 
står stille og ikke udnyttes optimalt. Derfor undrer det, at der ikke kan 
findes en løsning med hensyn til at etablere el-forsyning fra disse mølle 
tilfjernvarmeværket i Fjerritslev. Det i stedet for opsættelse af møller 
i Udklit, hvor det berører rigtig mange mennesker, både lokale og i 
sommerhusområderne.

Ifølge Jammerbugt Kommunes helhedsplan/handlingskatalog ønsker 
man varmeværkernes omstilling ikke sker på bekostning af turistområ-
derne. Hvis der gives tilladelse til opsætning af møller i Udklit, vil det 
være på bekostning af turistområdet.

Derfor ønsker vi at gøre indsigelse mod en evt. opsættelse af møller 
ved Udklit, Fjerritslev.
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Jeppe Myrup Kirk 49 Fjerritslev Fjernvarme med formand Benny Hegelund i spidsen ønsker 

at etablere fire store og i øvrigt gamle vindmøller i Udklit-området nord 
for Fjerritslev – med mulighed for senere at udvide med solceller eller 
solvarme.

Det er vi mange, der er særdeles bekymrede for. Og med god grund.

Området, hvor man ønsker at placere møllerne, grænser lige op til et 
enestående naturareal med parabelklitter, der ikke blot er beskyttet 
under naturbeskyttelsesloven §3, men også et elsket område for både 
fastboende, sommerhusejere og turister.I Jammerbugt Kommune øn-
sker man i højere grad at satse på turismen og brande kommunen som 
et sted med natur, skov og strand – noget, som man i forvejen har et 
godt ry for. Men det kræver omtanke, hvis man vil lykkes med brande 
sig med noget ægte og autentisk - både over for turister, men også 
tilflyttere. Udklit har et rigt plante- og dyreliv, ligger kun få kilometer fra 
by, strand og Kollerup Klitplantage og er et yndet feriemål for mange 
turister, der efterspørger og sætter pris på sanselige ferier og oplevel-
ser, hvor ro, fordybelse og nærkontakt med naturen vægtes højt. Der-
for harmonerer det ikke med idéen om at etablere fire store vindmøller 
i dette naturskønne område.

Jeppe Myrup Kirk

(fortsat)

49 Omstillingen til vedvarende energi er afgørende for klimaet, og foran-
dring er en nødvendighed. Vi mener dog, at den grønne omstilling skal 
udvikle sig, uden at dette får direkte indflydelse på de naturskønne 
landskaber, der for mange har en helt særlig betydning og værdi. Ja, vi 
har et ansvar for at sikre en grøn og bæredygtig udvikling. Men vi har 
også et ansvar for at værne om den storslåede og unikke natur, vi alle 
kan være stolte af. I løbet af september måned modtog alle fjernvar-
meforbrugerne et informationsbrev fra Fjerritslev Fjernvarme vedrø-
rende de fremtidige planer. Der er ingen tvivl om, at planerne kun om-
handler én ting, og det er etableringen af vindmøller og solcelleanlæg 
i Udklit. I brevet undlader de dog behændigt at nævne den konkrete 
placering af energiparken. Det er simpelthen ikke i orden.

Som almindelige fjernvarmeforbrugere går vores bekymring også på, 
at Fjerritslev Fjernvarme er særdeles tilbageholdende med at opgive 
oplysninger omkring projektets økonomi. Vi frygter, at fjernvarmeprisen 
vil stige ved etablering af fire gamle og udtjente vindmøller – møller 
som ifølge Fjerritslev Fjernvarme kun kan dække 40% af forbruget. De 
resterende 60% af energien skal produceres ved brug af kedler, der fy-
rer med flis, som man forventer bliver belagt med afgifter. Så det giver 
nærmest sig selv, at fjernvarmeprisen vil stige med etableringen af de 
fire gamle vindmøller, som i Tyskland er blevet nedtaget på grund dårlig 
økonomi og for meget støj.

Jeppe Myrup Kirk

(fortsat)

49 Derudover vil møllerne være udtjente om 15 år, hvilket betyder, at 
investeringen skal tilbagebetales inden for en forholdsvis kort årrække. 
Og om 15 år står man over for en ny kæmpeinvestering i nye vindmøl-
ler.

Men alt dette skriver Fjerritslev Fjernvarme heller ikke noget om i 
informationsbrevet. Og dét er tankevækkende. Om placeringen af 
vindmøllerne skriver Fjerritslev Fjernvarme, at man skal tage nødven-
dige hensyn til lovgivningen, lokalbefolkningen og naturen. I dette 
tilfælde er lovgivningen vist det eneste, man tager hensyn til. For hvor 
er de menneskelige og naturmæssige hensyn i alt det her? Skulle dette 
projekt blive en realitet, kan de nærliggende beboere og sommerhus-
ejere, som har besat sig i området for at nyde freden og de uspolerede 
landskaber, kun se frem til forringet livskvalitet og en ejendomsværdi 
i frit fald – blot fordi man ønsker afgiftsbesparelser og samtidig vise 
omverdenen, at man passer på miljøet.
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Jeppe Myrup Kirk 
(fortsat)

49 Interessen for at investere i sommerhuse i området er allerede aftagen-
de. Det kan vi se, og det er en trist udvikling. For de mange sommer-
husejere og turister, der hvert år besøger Fjerritslev og bidrager til 
handelslivet, er afgørende for at holde hjulene i gang, og det vil derfor 
være at skyde sig selv i foden – eller pisse i bukserne for at holde 
varmen. I september 2020 blev Thorup-Sletten Vindpark – Danmarks 
største landvindmøllepark – indviet. Vindmølleparken ligger på græn-
sen mellem Vesthimmerlands og Jammerbugt Kommune og rummer 
18 vindmøller, der kan forsyne de to kommuner med 100% strøm. Vi er 
derfor helt uforstående over for idéen med at opstille flere vindmøller. 
Hvad skal vi med dem? Vi ser langt hellere, at man finder en fornuftig 
løsning på afgiften, således at Fjerritslev Fjernvarme bliver tilsluttet en 
eksisterende vindmøllepark og dermed henter energien fra vindmøller, 
der ofte står stille, fordi der bliver produceret mere strøm, end der er 
behov for. På den måde sikrer vi, at både bæredygtigheden, økonomi-
en og fornuften sejrer.

Mogens Bang 49 Nej tak til 15 år gamle tyske Møller i Udklit.????

Ilse Jacobsen 49 NEJ tak til vindmøller i Udklit ødelægger Naturens ro, stilhed og rige 
dyreliv Turisme ødelægges.

René og Sachia Chri-
stensen

49 Vi mener ikke, at der skal gives lov til opsætning af vindmøller i Udklit 
eller andre steder i Jammerbugt kommune.

Vi mener, at der i Jammerbugt kommune i forvejen er rigeligt med 
vindmøller. De bør i stedet placeres på havet.

Vi er bosiddende i Aabybro og købte for ca. 5 år siden et skønt som-
merhus med udsigt mod Udklit.

Vi nyder roen, den skønne natur og det unikke dyreliv i området, og 
dette var grunden til, at vi købte sommerhus her.

Vi bruger den omkringliggende natur rigtig meget og møder altid gåen-
de, cyklende eller ridende, der også er ude og nyde naturen. Og netop 
roen og den skønne natur bliver også bemærket af vores gæster som 
en unik perle.

Vi er meget bekymret for, at dette skønne område, vil blive ”ødelagt” 
på grund af støjen fra og udsigten til vindmøllerne.

Vi går nu med overvejelser om, om vi skal sætte sommerhuset til salg, 
både på grund af værdiforringelse, men også på grund af de gener, 
som møllerne vil skabe.

Vi ønsker ikke at have et sommerhus tæt på en vindmøllepark!!

Rico Langgaard 
Nielsen

49 Jeg er imod at man sætter flere møller op i naturskønne omgivelser.

Susan Schloss 49 I 1982 flyttede jeg til Jammerbugt kommune, som tidligere tysk turist. 
Mine forældre og jeg havde inden det holdt ferie i denne gang Fjer-
ritslev kommune hvert eneste år, de fleste af årene 2 gang.

Vi kom fra Vest-Berlin, denne gang stadig med mur omkring, og blev 
simpelthen betaget af den nordjyske barske natur. Her føltes det, at 
man kunne færdes frit under eget ansvar, her var højt til himmelen, 
plads på strandene og utroligt flot og varieret. Sommerhusene var få 
og primitive, ingen el eller varmt vand.

Meget har ændret sig siden, men jeg synes Jammerbugt kommune har 
på trods af kæmpevækst på turistsiden været god til at værne om 
meget af naturen i kommunen og gjort den ovenikøbet meget mere 
synligt og tilgængeligt for udefrakommende.
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Susan Schloss (fortsat) 49 Jammerbugt kommune skal også i fremtiden leve af turismen, som helst 

skal ekspandere og tiltrække endnu flere mennesker.

Der skal en meget velovervejet balance til for at udnytte, men ikke 
ødelægge det aktiv, som naturen er i denne sammenhæng.

Vi har enormt velbesøgte hotspots midt i naturen, feks. Thorupstrand, 
Svinkløv Badehotel, Havbådene i Slettestrand, Hotel Slettestrand med 
deres indsats på mountainbike siden, Fosdalen og en del private, der 
tager sig af rideturismen, som godt kunne trænge til en hjælpende 
hånd i form af et endnu mere sammenhængende stisystem imellem 
statsskovene.

At placere vindmøller i denne naturskønne kyststrækning nord for 
gammel Ålborg/Thistedvej som feks. klods opad Søndermile ville være 
en stor fejlplanlægning i den store sammenhæng.

I denne Coronasommer 2020 har vi haft en mangedobling af van-
drende, cyklende og endda folk i hestevogne, som har benyttet sig af 
nordsøstien forbi vores hus på Udklitvejen.

Tænk jer godt om hvilke tiltag, der skal støttes, hvis i mener naturturis-
men, som er i rivende fremmarch, skal støttes i vores kommune.

Jane Juul Christensen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt kommune. Herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Begrundelse:

• Vores nedlagte ejendom Udklitvej 15, som vi købte for 22 år siden vil 
komme til at ligge i en afstand af ca. 1200 m fra de 4 møller. Dette vil 
ødelægge vores udsigt til en dejlig natur imod nord vest.

• Vi har i alle årene betalt ejendomsskat af en herlighedsværdi vores 
ejendom er pålagt. Med udsigt til møllerne vil vores ejendom miste 
værdi.

• Vi ønsker ikke at blive udsat for de støjgener gl. møller vil medføre for 
området.

• Fjernvarmen i Fjerritslev kører et projekt som sælges på en redukti-
on af CO2 aftrykket. Med de 4 møller placeret i Udklit vil der ifølge 
planenergis beregning kunne reduceres CO2 med ca. 100 t. pr. år. Denne 
reduktion svarer til hvad man med omlægning af 15 boliger fra oliefyr til 
fjernvarme kan opnå. At ødelægge et natur område for denne bespa-
relse må siges at være ude af proportion.

• Vi ønsker at bevare vores dejlige uspoleret område nord for Fjerritslev 
med golfbane, MTB rute, sommerhusområde (som vi skal leve af), og 
den dejlige natur.

• Vi ønsker ikke at være naboer til et forsøgsprojekt som formanden 
for Fjerritslev fjernvarme ønsker gennemført uden hensyn til borgene i 
Fjerritslev by og omegn.
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Helena Rasmussen og 
Jens V. Jacobsen

49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt kommune, herunder fire vindmøller i 
Udklit, Fjerritslev.

Fjerritslev Fjernvarmes projektforslag om placering af fire vindmøl-
ler i Udklit nord for Fjerritslev er ikke en god ide, og vi vil gerne gøre 
Jammerbugt Kommune opmærksom på en række ugunstige forhold 
forbundet med projektet.

Placeringen af vindmøllerne i området nord for Fjerritslev ses at være 
endnu et skridt på vejen mod, at ”plastre” Fjerritslevområdet - og hele 
Jammerbugt kommune - til med vindmøller, hvilket vil beskæmme 
og forringe naturoplevelsen for de mange lokale der benytter sig af 
området, samt for de mange turister der besøger os hvert år. Mod 
vest og syd er der således store vindmølleparker, der har været til stor 
gene for beboerne i områderne, med faldene huspriser og forringede 
levevilkår grundet støj til følge. Jammerbugt Kommune er i forvejen 
den kommune i Danmark med femte flest vindmøller. Placeringen af 
vindmøllerne direkte op ad et stort og fredet naturareal mod vest, og 
et stort sommerhusområde mod øst vil gå ud over både turismen og 
det rige naturliv. Som beboere i området, oplever vi i alle ferier mange 
danske og udenlandske turister som ynder at holde deres ferie her, og 
som kommer tilbage år efter år, med store økonomisk gevinst til følge 
for ikke alene det lokale handelsliv i Fjerritslev, men hele Jammerbugt 
kommune. Ved opsætning af fire store vindmøller i Udklit nord for 
Fjerritslev, vil en del af den smukke natur turisterne kommer her for at 
nyde gå tabt, og på den måde vil man med opsætningen af møllerne 
spille hazard med turismen i området, med store økonomiske konse-
kvenser til følge.

Helena Rasmussen 
og Jens V. Jacobsen 
(fortsat)

49 Netop de økonomiske konskekvener er et andet forhold kommunen 
bør være opmærksomme på i forbindelse med placeirngen af vindmøl-
ler i området nord for Fjerritslev. Føromtalte turistmæssige forhold er 
alt afgørende for kommunes økonomi, men det samme er ejendom-
skatteindtægter, som vil falde drastisk, hvis ejendommene og sommer-
husene i området nord for Fjerritslev, får vindmøller som nabo.

I stedet for placeringen af vindmøllerne i området nord for Fjerritslev 
foreslås, at man udvider eller fornyer eksisterende vindmølleparker - 
her er der også være mulighed for, at Fjerritslev Fjernvarme kan koble 
sig på.

Erik Skov Nielsen 49 Projektet med vindmøller i det rekreative område bør standses.

Møllerne vil visuelt være til gene for ferieområdet Kollerup Klit, ikke ale-
ne ved højden, men også ved blinkene der fremkommer når vingerne 
roterer i sollys.

Skulle man ønske at gennemføre projektet trods modstand fra mange 
sider, bør man overveje det forsvarlige i at opstille brugte (gamle) møl-
ler med forældet teknologi, slidte lejer og gearkasser.

Jan B. Steffensen 49 Jeg mener ikke, at der skal placeres vindmøller eller solcelleanlæg i 
Udklit, det er en naturperle og et elsket område for både fastboende, 
sommerhusejere og turister, det kan jo ikke passe at tyske gæster skal 
her op og høre på kasseret tyske møller som larmer meget?

Der er i forvejen etablerede vindmølleparker uden for byen Fjerritslev, 
brug da strømmen fra dem?

Det er helt hen i vejret, at den grønne omstilling skal betales af en stor 
gruppe naboer, der kan se frem til forringet livskvalitet og en Ejen-
domsværdi i frit fald.

Men hensyn til cykelsti ved Kollerup Strand er der mange der mener at 
i skal lægge, den lidt ind i skoven det er også meget billigere

Så brug pengene på ny asfalt ud til stranden der er meget trafik.
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Christina Lillienskjold 49 Jeg er imod at man opstiller nye vindmøller i naturskønne områder.

Så ud på havet med dem.

Pernille Christensen

11-10-20

49 Nej tak til vindmøller i Udklit (Fjerritslevs Baghave)

Jeg tager nogle gange en tur tilbage til min fødeby Fjerritslev for at 
nyde roen og stilheden i mine forældres sommerhus.

Det kan jeg ikke gøre, hvis de planer der foreligger om, at der kommer 
vindmøller op i Udklit føres ud i livet.

Jeg ved mine forældre vil sælge deres sommerhus, hvis de i det hele 
taget kan. 

Hvis der bliver vindmøllepark i Udklit.

Det bliver et støjhelvede, så kan jeg ligeså godt blive i Aalborg. 

IKKE FLERE VINDMØLLER i Jammerbugt Kommune, der er nok – udnyt 
eksisterende vindmøllers overskudsstrøm.

Inge og Villum Kirke-
gaard

49 Nej tak til vindmøller i Udklit

Vi er så heldige en gang i mellem at leje et sommerhus i Fjerritslev – for 
at nyde roen, stilheden og ikke mindst den flotte natur – vi nyder at 
gå lange ture i skoven og ikke mindst i Udklit området. – En cykeltur til 
stranden

Til vores forbløffelse er der et projekt i gang, hvor der ville blive stillet 
vindmøller op imellem fredet område –

Jammen... hvad sker der i vores yndede feriested.

Hvis der kommer vindmøller op i Udklit, vil vi ikke holde vores ferie på 
dette pragtfulde sted, netop fordi vi tager

hertil fra Hobro for at nyde stilheden og roen.

Vi er nyder også at besøge Fjerritslev by, som efter vores mening har 
nogle fantastiske butikker.

Lillian og Kristian 
Røge

49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt kommune. Herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Per Bliksted 49 Naturen,sommerhuse,turister,vindmøller

Fjernvarmens bestyrrelse er ligeglade med alternativ placering. Hvad er 
plan B?

Jeg håber, kommunalbestyrelsen i Jammerbugt har indset, at der er 
rigeligt med Møller i Jammerbugt Kommune.

1. Stoholm varmeværk  har sat varmepumper op - det kunne være et 
alternativ.

2. Et godt alternativ kunne være at  Fjerritslev Fjernvarme bruger de 
eksisterende møller, der allerede er i området og der er overskud af 
strøm, således der er nok til alle, herved ødelægges heller ikke mere 
fredet og uberørt natur 

3. Nye sommerhusejer vil ikke købe sommerhuse i området, hvis nye 
møller bliver deres nabo og endvidere vil ingen leje et sommerhus, 
hvor naboen er møller, dette vil gå ud over turismen i Fjerritslev 
Kommune, der kommer hvert år mange turister til byen og dette vil vi 
miste, og det vil være medvirkende til at byens butikker mister deres 
omsætning.
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Niels Bech 49 Årsag:

Jeg mener ikke der skal gives tilladelse til opsætning af vindmøller i Ud-
klit, Fjerritslev. Grøn energi er som udgangspunkt vejen frem, men det 
skal ikke ske på bekostning af et naturområde og lodsejerne i umiddel-
bar nærhed.

Jeg er skovejer i Udklit området, og ejer matrikler op til og i nærhed af 
de påtænkte møllerpladser. Jeg anvender området til jagt, pasning af 
skoven og naturoplevelser. Alt dette mener jeg bliver ødelagt ved op-
sætning af møller i området, da der vil være støj, lys- og visuelle gener.

Udklit har blandt andet sit særpræg ved hederne, rørdammen og pa-
rabelklitterne. Området er en del af et større paragraf 3 område. Jeg er 
selv en af ejerne af førnævnte områder, som er storslået og unik natur. 
Der er tale om en uspoleret natur, som er meget speciel, og i rolige 
omgivelser. Derudover er der et rigt dyreliv, som blandt andet tæller 
kronvildt, småvildt, fugle og sommerfugle.

Ved opsætning af vindmøller frygter jeg konsekvenserne herved. En 
kraftig forringelse af naturen - et dejligt naturområde som vil blive 
ødelagt. Samtidig at min skov og de omkringliggende ejendomme vil 
falde i værdi.

Niels Bech (fortsat) 49 Fjerritslev området har gavn og glæde af sommerhusområderne øst 
for Udklit. Jeg frygter at opsætning af vindmøller, kan få en negativ 
konsekvens for tilstrømning af turister, der bruger penge i vores lokale 
butikker.

Udklit er et uforstyrret naturområde, og jeg mener det skal fortsætte 
som dette.

Det skal bemærkes at jeg også er medlem af Fjerritslev Fjernvarme 
A.m.b.a, hvilket dog kun bestyrker ovenstående synspunkter. Jeg har 
bl.a. alvorlige betænkeligheder ved det udfuldstændige beslutnings-
grundlag Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.a har præsenteret. Herunder 
at alternativerne til opstilling af vindmøller i Udklit ikke er ordentligt 
belyst, ligesom regler og muligheder i forhold til fritagelse for distributi-
onsafgifter ikke er tilstrækkeligt afklarede.

Jeg er derfor både imod opstillingen af vindmøllerne på baggrund af de 
gener vindmøllerne vil påføre området i Udklit, men også fordi økono-
mien for Fjerritslev Fjernvarme A.m.b.a i projektet ikke er tilstrækkeligt 
belyst og præsenteret for medlemmerne.

Jens Peter Larsen 49 Begrundelse: Efter min mening er der flere møller der allerede i dag er 
placeret for tæt på beboelser. Vi har ikke brug for at projektmagerne 
bag diverse vindmølleprojekter får yderligere held til at splitte befolk-
ningen, og ødelægge gode naboskaber af rent økonomiske grunde. 
Kommunen bør arbejde på at der fremover kun opstilles vindmøllepar-
ker på havet. Her tænker jeg på alle de møller der opstilles i produkti-
onsenheder, og ikke

enkeltstående husstandsvindmøller af begrænset størrelse. Derudover 
bør kommunen søge at påvirke regeringen til at øge afstanden fra 
nærmeste mølle, til beboelse i eksisterende mølleparker, til 10 gange 
møllehøjden incl rotorhøjde - således at forstå at eksisterende møller, 
der ligger tættere på, ikke bliver udskiftet ved nedslidning.
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Charlotte Poulsen 
Christensen

49 Begrundelse:

På miljøstyrelsens hjemmeside kan man læse at: ”Mange naturområder 
er forsvundet fra landskabet og med dem også levestederne for mange 
vilde dyr og planter. For at bremse denne udvikling er bestemte natur-
typer beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om 
knap 10 % af Danmarks areal.”

Tænk sig, at der i Jammerbugt kommune, nærmere bestemt Udklit i 
Fjerritslev, ligger et område, så specielt og fantastisk at det er beskyttet 
gennem naturbeskyttelselsloven §3.

Derfor er det dybt bekymrende at Fjerritslev Fjernvarme har planer om 
at etablere 4 store vindmøller i udkanten af dette særligt værdifulde 
område.

I handlingskataloget og kommuneplanen for 2020 kan man blandt 
andet læse at der skal satses på turismen og at vi skal være bedre til at 
brande naturen. Man vil satse på flere overnatninger og større turist-
omsætning og der skal støttes op om efterspørgslen efter en anden 
type ferie, hvor den autentiske og mentale stilhed også vægtes. Der 
skal satses på outdoor-turismen og stille oplevelser i naturen, hvor ro 
og balance er i fokus. Der skal være tid til fordybelse og stilhed. Endvi-
dere kan man læse at man ønsker, at oplevelser i naturen kan anvendes 
som medicin i et sundhedsperspektiv.

Charlotte Poulsen 
Christensen

(fortsat)

49 Fjerritslev er et yndet feriemål og mange turister benytter de som-
merhuse der ligger i udkanten af Udklit. Området ligger tæt på byen, 
stranden og det naturskønne område ved Kollerup Klitplantage og 
Udklit, hvor der er et rigt dyreliv og flora. Men det harmonerer ikke 
med ideen om 4 store vindmøller i udkanten et § 3 naturområde og et 
skønt sommerhusområde.

I handlingskataloget lægges der vægt på, at der skal bygges videre 
på byernes særkende og styrker. Der er brugt penge, energi og hårdt 
arbejde for at brande Fjerritslev by som bryggerby. Fjerritslev handels-
standsforening laver mange fine tiltag for at gøre Fjerritslev attraktivt 
og tiltrækkende for besøgende. Så det kan have store konsekvenser for 
turismen i Fjerritslev, hvis der bliver etableret 4 store vindmøller i ud-
kanten af et stort sommerhusområde, hvor turisterne netop kommer 
for at opleve roen og den værdifulde skønne natur.

Anette Fisker 49 Kære Fjerritslev Fjernvarme

Vi har et sommerhus i Kollerup Klit, som vi købte i 2018. Vi valgte huset 
og området ud fra dets beliggenhed i mellem natur og Fjerritslev by. 
Her er ro og vi er tæt på byen. Denne beliggenhed med cykelafstand 
ind til handelsbyen Fjerritslev, og de gode folk der arbejder i butikker-
ne, hvor vi føler os lokale og meget velkomne, og den ro og glæde vi 
finder i naturen her 4-5 km fra Vesterhavet, er vi meget tilfredse med.

Hvis der sættes gamle vindmøller op i Udklit- området, der ganske vist 
er renoverede, får vi støj fra møllerne ind i sommerhusområdet. Og det 
giver skår i glæden. Jeg forstår ikke den foreslåede placering af møllerne 
i det smukke landskab, og de gener de kan give os her i sommerhusom-
rådet.

Det forekommer mig helt ulogisk, på den ene side, at spolere det unik-
ke landskab med vindmøller, når der på den anden side laves cykelsti til 
havet på begge sider af Kollerup Strandvej for områdets brugere, lokale 
borgere, sommerhusejere og turister.
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Anette Fisker (fortsat) 49 Turister og os sommerhusejere bidrager på mange måder til det gode 

liv området, ikke mindst økonomisk. Området kendetegnes ved kombi-
nationen af en velfungerende handelsby og et dejligt naturområde, der 
kan rumme mange menneskers brug.

Der er ofte sommerhuse til salg i Kollerup Klit og der er generelt lang 
liggetid på disse. Havde det ikke været for roen, naturen og placeringen 
mellem Fjerritslev og havet, havde vi nok ikke valgt at købe sommerhus 
i dette område. Men her fandt vi det hele og sådan håber vi, at det 
bliver ved med at være.

Jeg synes man skal tænke sig grundigt om, før man spolerer miljøet ved 
Udklit - og dermed naturen omkring Fjerritslev, som vi holder så meget 
af, og spreder mange gode fortællinger om. Man bør overveje andre 
og bedre løsninger til grøn omstilling, som jeg naturligvis er tilhænger 
af. Jeg opfordrer Fjerritslev Fjernvarme til at finde en bedre og langsig-
tet løsning, der favner ny teknologi og den bevaringsværdige natur.

Ove Albrektsen 49 Begrundelse:

Landskabet uden vindmøller og anden form for industrielle anlæg, er 
en stor del af den herlighedsværdi, som Jammerbugten er rig på, og 
som giver natur og friluftsoplevelser en ekstra dimension. 

Turister, lejere og ejere af sommerhuse værdsætter det store, stille og 
mørke landskab.

Turist og sommerhus-brugere er desuden også en vigtig økonomisk 
faktor for Jammerbugt kommunes økonomi. Tænk hvis denne turist- 
økonomi lider et knæk via lavere skatter og indtægter, fordi kommunal-
bestyrelsen stiller mange vindmøller op.

Vi har som borgere, sommerhusejere her i Jammerbugt taget vores 
del af udbygningen af vindmøllestrøm produktionen. Møllerne er ved 
at ødelægge store dele af landskaberne i Jammerbugt, skønheden 
forsvinder og borgere betaler for stor en pris for denne grænseløse 
vindmølleudbygning!

Jytte N. Albrektsen 49 Begrundelse:

Der synes umiddelbart at være tilstrækkelig energikapacitet hos de 
eksisterende møller.

Derudover bør vore unikke naturområder friholdes for installationer til 
glæde for fastboende og det store antal turister som hvert år besøger 
Jammerbugt kommune, og som giver et ikke-ubetydeligt økonomisk 
bidrag til kommunen og dens indbyggere. 

Lotte Heshe 49 Begrundelse:

Vi har masser af landvindmøller i Jammerbugt Kommune. Hvad skal vi 
med flere, når de der allerede er her producerer overskudsstrøm? Det 
er min generelle holdning. Denne indsigelse mod landvindmøller om-
handler dog specifikt projektet med vindmøller i Udklit, Fjerritslev, da 
jeg ikke har den fornødne indsigt i eventuelle andre vindmølleprojekter 
i kommunen til at kunne udtale mig om disse.

Min primære begrundelse for at stemme nej til vindmøller i Udklit er:

     • Vi skal værne om vores unikke natur. Det er den, der er trækpla-
steret for turismen, som vi jo er dybt afhængig af i vores område. 
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Lotte Heshe (fortsat) 49 Derudover synes jeg, at det er enormt utrygt, at Fjerritslev Fjernvarme 

holder kortene så tæt ind til kroppen under hele denne proces. Jeg 
savner i dén grad konstruktiv information om:

Den reelle økonomi i vindmølleprojektet. Jeg mener kun, der har været 
offentliggjort nogle luftige ”måske-tal”, der blot forholder sig til kon-
sekvenserne af en eventuel stigning i flis-priserne og ikke til, hvad hele 
projektet rent faktisk kommer til at koste forbrugerne.

Det langsigtede perspektiv i at bruge 20+ millioner på brugte vindmøl-
ler med begrænset levetid.

Hvordan økonomien ser ud, hvis man – trods afgift - i stedet vælger at 
koble sig på nogle af de eksisterende vindmøller, hvis fulde kapacitet 
ikke udnyttes pt.? Helt præcist: Hvad er den økonomiske forskel på 
vindmølleprojektet i Udklit kontra en tilkobling på eksisterende møller?

Hvilke alternative placeringsmuligheder har man afsøgt, og hvorfor 
disse er forkastet?

En så lukket proces som den Fjerritslev Fjernvarme i øjeblikket fører, 
giver mig helt klart følelsen af, at der enten er ugler i mosen (at der er 
nogle personlige (økonomiske) interesser i spil), eller at fjernvarmesel-
skabet simpelthen ikke har gjort sit forarbejde godt nok, men kun har 
orienteret sig mod én specifik løsning frem for at afdække alternative 
muligheder. Hvis projektet er så fremragende, som Fjerritslev Fjern-
varme fremstiller det, burde selskabet jo ikke have nogen som helst 
problemer med at køre 100% transparens-stilen omkring både økonomi 
og beslutningsgrundlag. Det er de tilsyneladende ikke interesseret i, og 
det bør i dén grad få advarselslamperne til at ringe rundt omkring.

Henny og Poul 
Dall-Hansen

49 Vi ønsker ikke at der gives tilladelse til at stille vindmøller op i Udklit.

Begrundelse:

Vi finder det værende meget urimeligt at områdets faste beboere 
og sommerhusejere skal have møller stillet op i deres baghave. Der er 
ingen fastboende på Udklitvej, Kollerup Strandvej og det yderste af 
Brøndumvej der er brugere, eller har mulighed for at være det, af fjern-
varmenettet. Vi finder som faste beboere det meget urimeligt at vi skal 
belastes/generes af møller der tjener fjernvarmebrugere.

Vi er vidende om at en husstand på Kollerup Strandvej i umiddelbar 
nærhed af påtænkt mølleområde har ansøgt om tilladelse til at opstille 
en husstandsmølle. Svaret var nej, det kunne ikke tillades, da der er 
sommerhusområde som nærmeste nabo. Hvordan skulle man så kunne 
tillade 4 store møller ?

Henny og Poul 
Dall-Hansen

(fortsat)

49 Vi skal beskytte det udsyn til urørt natur vi har. Indtrykket af ro og 
uforstyrrethed som helhed skal ikke ødelægges af 4 store piskeris som 
bryder det flotte udsyn og roen.

Der yngler hvert år traner i området, og den er en sjælden ynglefugl. 
Tranen er en del af den natur der er i området, og den vil helt sikkert 
forsvinde hvis møller stilles op.

Det vil være en stor skam at stille møller op i det kystnære område, 
som hidtil har været møllefri.

Fjerritslev og omegn har en meget høj opmærksomhed hvad turisme 
angår. Det skal vi værne om og udvikle. Det gør vi ikke ved at stille 
vindmøller op som ødelægger indtrykket af ro og uforstyrrethed.

Som fastboende på Kollerup Strandvej er vi utrygge ved den støj der 
helt sikkert vil være fra møllerne.

For få år siden fjernede man store grimme elmaster der gik gennem 
Vejlerne. Det gjorde man med den begrundelse at de skæmmede om-
rådet. Hvordan kan man så forestille sig at man kan rejse 4 møller klods 
op af fredet område ?
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Inger Toft Jensen 49 Jeg vil hermed gerne give udtryk for min modstand imod fjernvarme-

værkets planer om opstilling af 4 vindmøller i Udklit her i Fjerritslev. 
Jeg er bosiddende i området ved Udklit og har stor glæde af naturen 
her. Jeg synes ikke der bør opstilles flere vindmøller her i området. Man 
bør udnytte de møller som vi har så rigeligt af i forvejen. I ugeavisen 
onsdag d. 14 oktober er der to artikler om bevaring af naturen: Nåle-
træsskovene skal de næste otte år rustes til fremtidens klima og Nye 
mål skal skærpe fokus på særlige arter i de statslige naturområder. Her 
tales der for bevarelse og beskyttelse af vores natur i forhold til planter 
og dyr. Jeg synes, vi her i området skal satse mere på det i fremtiden. 
Når vi vælger at flytte hertil, er det fordi vi gerne vil bo i og bruge den 
fantastiske natur vi er omgivet af.

Klaus Holm Jensen 49 Jeg er imod yderligere opstilling af vindmøller i Jammerbugt kommu-
nen og især opstilling af 4 ældre vindmøller i Udklit. Vindmøllerne skal 
placeres i et område omgivet af § 3 jord og klods op ad parabelklit-
ten Søndermile. Kommunen har gjort et stort arbejde for at frilægge 
parabelklitter ved Klim så derfor finder jeg ovenstående placering af 
vindmøller helt forkert. I øvrigt mener jeg heller ikke det må have været 
intentionen med loven omkring § 3 jord at en placering som ovenstå-
ende skulle være muligt. Med sine 212 vindmøller bidrager Jammerbugt 
kommune så rigeligt til den grønne omstilling. De 18 vindmøller på 
Thorup - Sletten kan alene levere strøm til 65.000 borger, langt flere 
end der bor i Jammerbugt kommune. Jammerbugt kommune er sin 
størrelse taget i betragtning , den kommunen som har flest vindmøller. 
Det kan ses i landskabet da man uanset hvor man står i kommunen 
næsten altid har fuldt udsyn til vindmøller. Langt de fleste vindmøller 
er placeret i udkantsdanmark. Meget få vindmøller er placeret i Øst-
danmark med undtagelse af Lolland og Guldborgsund. Arbejdspladser-
ne tilknyttet vindmøllerne er derimod placeret i region hovedstaden, 
midtjylland og Syddanmark. Vindmøller vil aldrig kunne tiltrække re-
sourcestærke familier, tværtimod. Derimod kan man håbe at tiltag som 
fremmer naturen og friluftlivet vil øge bosætningen af resourcestærke 
familier.

Rikke Olsen 49 NEJ TAK til vindmøller i Jammerbugt Kommune og især i Udklit ved 
Fjerritslev.

Min familie og jeg er bosat ca. 700 m. fra Fjerritslev Fjernvarmes fore-
slåede placering af 4 vindmøller i Udklit ved Fjerritslev. Jeg vurderer, at 
det for os vil give store gener og forstyrrelser i vores dagligdag, både i 
vores hjem og når vi færdes i området. 

Vi bruger flere gange ugentligt Kollerup Klitplantage til rideture, cykeltu-
re og gåture. Jeg synes ikke et værdifuldt naturområde, som plantagen 
er, skal forstyrres med mekanisk støj. Det er i øvrigt min opfattelse at 
rigtig mange, både lokale og turister, anvender skoven på alle tids-
punkter. Jeg mener også vi må bevare vores ufostyrrede natur nord 
for Fjerritslev. Den har været værdsat og beskyttet i mange år og lad 
den blive ved med det. Vi skulle også nødigt jage turisterne væk, ved 
at tage roen herude fra dem, når de er på ferie. Fjerritslev vil klare sig 
dårligt som handelsby, uden turisterne.    

Rikke Olsen (fortsat) 49 Det er faktum at vindmøller forårsager støjgener. Selvom disse vind-
møller vil opfylde alle støjkrav, synes jeg man må tage højde for hvilke 
støjgener naboer bliver udsat for. Det er ikke bevist, hvilken påvirkning 
denne støj har for mennesker, og derfor mener jeg man må være ekstra 
forsigtig ved opsætning at vindmølleanlæg. Min egen erfaring er, at 
vindmøller kan påvirke vores søvnkvalitet. Vi har tidligere boet tæt på 
en vindmøllepark, og efter, vi for et år siden, flyttede her til Kollerup 
Strandvej er min søvnkvalitet blevet væsentligt forbedret. Jeg mener 
ikke man kan gamble med helbredet for naboer til vindmøller, heller 
ikke selvom det ”ikke er så mange” der bliver påvirket af det. Det er ikke 
rimeligt at nogle menneskers livskvalitet skal forringes, for at andre kan 
få et udbytte af vindmøllerne.  
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Rikke Olsen (fortsat) 49 Vi har allerede mange vindmøller her i området. Jeg er blevet bekendt 

med, at der er overskudsenergi fra de eksisterende anlæg. Jeg fore-
slår derfor at, Fjerritslev fjernvarme i stedet vil arbejde frem mod et 
samarbejde med disse og på den måde udnytte den energi der allerede 
produceres. Jeg ved at det kan lade sig gøre rent praktisk, men at det er 
et spørgsmål om regler og afgifter. Dette ser jeg som et politisk ”pro-
blem” og det må kunne ændres. Det virker jo som frås at opstille flere 
vindmøller her i området, når der allerede er overskud af vindenergi 
som går til spilde. 

Derudover, mener jeg det er på tide at Jammerbugt kommune orga-
niserer sig en gang for alle når det kommer til vindmøller. Det kan ikke 
være rigtigt at der skal poppe vindmøller op alle vegne. Jeg ved snart 
ikke, hvor man kan bosætte sig uden man skal have en vindmølle, som 
nærmeste nabo.  Vi har ikke brug for flere vindmøller i Jammerbugt 
Kommune.

Danmarks Naturfred-
ningsforening

49 DN vil forslå at Jammerbugt Kommune arbejder med en handling såle-
des de kommunale transportmidler, drives fossilfri inden 2030. Ligesom 
de kommunale bygninger er uafhængig af fossil varmeforsyning inden 
2030. Der bør nedsættes en handling for retningslinjer og målsætninger 
for bæredygtige vareindkøb senest i 2022. Kommunen bør fremme 
opførsel af biogasanlæg og løbende vurdere muligheden for anven-
delse af lokale vedvarende energikilder (biomasse, overskuds-varme, 
varmepumper).

Danmarks Naturfred-
ningsforening

Flere Udover de fastlagte handlinger, finder Danmarks Naturfredningsfor-
ening det yderst aktuelt, at tilføje nogle få flere prioriteringer, som 
efter vores mening, bør tilføjes i Handlingskataloget.

Disse forslag er ikke nye for kommunen, men er en gentagelse fra Plan-
strategi ”19 -sammen mod 2030.

     • Udpegning af et Grønt Danmarkskort.

     • Fastlagt naturpolitik for større biodiversitet.

     • Jammerbugt Kommunes egne grønne arealer ændres med fokus 
for at opnå en større biodiversitet.

I forbindelse med kommuneplanrevisionen arbejdes der med ud-
pegning af Grønt Danmarkskort og åben-land planlægning herunder 
naturudpegninger.

Dette forår og denne sommer har åbnet mange danskeres øjne for 
naturoplevelser og det vigtige i at bevare og styrke mulighederne 
for disse oplevelser. Samtidig er muligheden for og lysten til at rejse 
udenlands dalet betydeligt. Det giver Jammerbugt Kommune gode 
kort på hånden som turistdestination. Det bør Jammerbugt Kommune 
udnytte i sine bestræ-belser på at forblive en spændende turistdesti-
nation. Kommunen er tyndt befolket med en enestående natur, som 
bør bevares og styrkes. 

I 2017 blev Planloven moderniseret, og det blev bestemt, at kommu-
nerne skulle udforme et Grønt Danmarkskort med det formål at skabe 
sammenhængende natur og grønne korridorer - også på tværs af 
kommunerne. Det Grønne Danmarkskort skulle også indeholde poten-
tielle naturområder, så natur kunne indgå som et overordnet princip i 
kommuneplanlægningen.
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Danmarks Naturfred-
ningsforening

Flere Jammerbugt Kommune vil satse på flere events og arrangementer 
– også i naturen. Dette vil også medvirke til det gode liv for både 
borgere og gæster (turister), men erfaringerne fra dette Corona år 
har tydeliggjort, at også den uforstyrrede og varierede natur, fri for 
menneskelige anlæg, med uforstyrret udsyn og med naturens egne 
lyde – bølgernes brus, vin-dens susen i græs, buske og træer, fuglenes 
sang og insekternes summen – i høj grad kan give intense oplevelser 
og en ro i sindet, som er svær at finde andre steder. Der kan hurtigt 
skabes rum og omgivelser til events. Uforstyrret natur kræver plads og 
sammenhæng og kan ikke ny skabes på kort tid. Derfor er udformning 
af Grønt Danmarkskort og en na-turpolitik vigtig før anden planlægning 
– f.eks. energiparker. Naturrådet for Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, 
Frede-rikshavn og Læsø Kommune, blev nedsat for at komme med 
anbefalinger til hvordan kommunerne skulle arbejde med Grønt Dan-
markskort, tilbage i juni 2018.

Det er på høje tid anbefalingerne tages i brug og det Grønne Dan-
markskort udformes – også for Jammerbugt Kommune.

Danmarks Naturfred-
ningsforening

Flere Driften af kommunens grønne arealer herunder grøftekanter langs veje 
og stier, ændres med fokus for at opnå en større biodiversitet.

Jammerbugt Kommune kan gøre en stor forskel for en større biodiversi-
tet, ved at målrette grøftekants slåning afhængig af jordforholdene og 
nærhed til naturområder. Ved udvalgte strækninger, med i forvejen høj 
naturværdi - kan man op-samle det afslåede materiale, som ellers vil 
tilføje næring med efterfølgende udkonkurrering af de næringsfattige 
urter, som med tiden vil blive erstattet af græs. Det kan ændres med 
opsamling, kombineret med en tidlig klipning i foråret. Disse udvalgte 
grøftekanter (udpeges af Jammerbugt Kommunes biologer, gerne i sam-
arbejde med DN) kan blive en vig-tig spredningskorridor for sjældne og 
rødlistede arter, som f.eks. sommerfuglen, Hedepletvinge.

Danmarks Naturfred-
ningsforening

Flere Kommunerne er sammen med staten, de største jordbesiddere i 
Danmark. Dvs. der er kæmpe potentiale for at fremme biodiversitet på 
egen jord. Man kunne ved fremtidige jordarbejde, afrette med nærings-
fattigt mineraljord/sand og lade være med at så kulturgræs i dette – 
men i stedet indkøbe frø fra hjemmehørende urter, og udså dem.

De mange grønne arealer i by parker, kommunen egne kommunekonto-
rer kunne gøres mere ”Vild med vilje” – altså hvor man har partier med 
højt græs og/eller partier som tilsås med frø fra hjemmehørende urter.

Denne ændring af driften er ikke et ønske om en besparelse på drifts-
omkostninger for de grønne arealer - men en ændret arbejdsopgave.

Invasive arter er også en trussel mod biodiversiteten, da de invasive 
arter kan udkonkurrere og tage pladsen fra andre arter. Der bør frigives 
flere midler til bekæmpelse af især hybenrose og japansk pileurt med 
flere, mekanisk uden brug af sprøjtegift.

Danmarks Naturfred-
ningsforening

 (fortsættelse)

Flere Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt afdelings afsluttende 
kommentar.

Dette handlingskatalog strækker sig helt til 2030 – og derfor føler vi 
i DN, at der er behov for at Jammerbugt Kommunes forvaltning og 
politikere er opmærksomme på, at Fjerritslev Fjernvarme arbejde for 
at opsætte 4 vindmøller i Udklit, nordvest for Fjerritslev – indenfor 
et område som er underlagt restriktioner i kommunens gældende 
Helhedsplan. Møllerne ønskes opsat i et område, som er udpeget som 
Særlig værdifuldt landskab og større uforstyrret landskab – samt inden-
for Kystnærhedszonen. Indenfor denne arealmæssige udpegning, skal 
arealet friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme 
landskabet, og skal så vidt muligt friholdes for etablering eller udvidelse 
af anlæg og støjkilder med en stor påvirkning af omgivelserne.
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Danmarks Naturfred-
ningsforening

 (fortsættelse)

DN vil opfordre Jammerbugt Kommune til at kontakte Fjerritslev Fjern-
varmeværket og forhånds afvise, at disse vindmøl-ler placeres i dette 
udpegede landskab - tæt op af storslået natur ved parabelklitterne 
Sønder- og Nørremiler.

I Strategiplan 2030 for området ved Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv 
– nævnes i øvrigt, at man vil gøre reklame for stilheden og naturen 
er områdets hjerte. Her findes unikke Svinklove og parabelklitter og 
åndeløse udsigtspunkter.

DN mener ikke, at dette udsagn harmonerer med at vindmøller kan 
placeres i området ved Udklit.

Turister vender tilbage til Jammerbugts kyster for at opleve naturen og 
det uforstyrrede landskab og stilheden samt akti-viteter i naturen. Det 
bør disse vindmøller ikke ødelægge. Især ikke da det må være muligt 
at tiltænke en klimavenlig varmeløsning og få del af strømkilden fra de 
nærtliggende og eksisterende vindmølleområder.

Helge Sorgenfrei 49 Begrundelse:

- Den unikke natur omkring Fjerritslev og Kollerup samt Kollerup strand 
sælger området, det gør vindmøller ikke! Derfor kan et dødt som-
merhusmarked på sigt medføre, at handelslivet i Fjerritslev påvirkes 
negativt.

- Erstat møller med varmepumper.

- Samfundet har i de seneste 10-15 år brugt store milliardbeløb på at 
fjerne højspændingsledninger og kabellægge elnettet. Nu vil man så i 
stedet plastre den skønne natur i området til med snurrende og blin-
kende monstre af vindmøller.

- I øvrigt er møllevinger ved at blive et miljøproblem. Man får i fremti-
den et kæmpeproblem med at skaffe sig af med glasfiberen i vingerne, 
da den ikke kan genanvendes. I stedet begraves det i deponi, bl.a. ved 
Ålborg og Randers ifølge ugebladet ”Ingeniøren”.

- Vi kan ikke stole på at afregningsreglerne, som man baserer vindmøl-
lerne på, ikke bliver ændret indenfor en forholdsvis kort tidshorisont. 
Det vil ændre investeringscasen.

Bo Christensen 49 Nej tak til vindmøller i Udklit (Fjerritslevs Baghave)

Fordi jeg er så heldig (lige nu i hvert fald) og have et sommerhus på 
Egevej 2, Fjerritslev med udsigt lige mod vest, hvis der kommer vind-
møller så lige med udsigt til vindmøller.. :(

Når jeg tager ud i mit sommerhus er det for at nyde roen, freden og 
naturen.

Når jeg tager ud i mit sommerhus er det for at nyde roen, freden og 
naturen.

Så… hvis der kommer møller op i Udklit – så vil det give et STØJHELVE-
DE i sommerhusområdet, ødelægge det flotte naturområde, med rigt 
dyre- og fugleliv, bl.a. store flokke af traner som yngler i rørdammen ca. 
1000 m derfra.

Sommerhusene vil blive usælgelige og udlejningen vil blive stærkt 
reduceret.

For hvem vil leje et sommerhus for 7-8.000 om ugen for at udsætte sig 
selv for de gener vindmølleparken utvivlsomt vil give.

I stedet for at opsætte flere vindmøller i Jammerbugt kommune, bør 
man i stedet udnytte eksisterende vindmøllers overskudstrøm i områ-
det.

Nina Hav 49 Jeg er den glade sommergæst med sommerhus her på Pilevej i Fjer-
ritslev, hvor jeg nyder naturen og roen. Den glæde frygter jeg vil for-
svinde, hvis der sættes vindmøller ved Udklit over for Kollerup Klitvej. 
Derfor sender jeg en protest mod møllerne.
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Anette Paulsen 49 Vi er en lille familie, som i 2014 valgte at skifte storbylivet i Aarhus ud 

med ”det gode liv” i Udklit. Vi faldt for kombinationen af at kunne bo 
tæt på naturen, samtidig med der var kort afstand til byen, hvor et rigt 
og hyggeligt handelsliv tiltaler os.

Jeg arbejder i Aalborg, og jeg pendler hver dag frem og tilbage – det 
bedste jeg ved er at komme hjem til stilheden, og den ro Udklit giver 
mig. Jeg nyder hver dag den uspolerede og rå natur, stilheden, stiv ku-
ling fra vest, den varierede flora og det rige dyreliv. Området ved Udklit 
er helt unikt og har stor værdi for os der bor her, for byboerne og for 
turisterne – det er et rekreativt område, hvor friluftslivet og outdoor 
turisme vækster - man går ture, cykler, løber, rider, kører hestevogn, 
er på jagt efter sjældne svampe og anvender naturspots som motiv til 
malerier.

Vi valgte storbyen fra og valgte denne skønne plet til. Der findes ikke 
mange steder, hvor man har strand, land og by inden for en lille radius. 
Vi vil ”det gode liv”, og for os er det trygheden og stilheden som Udklit 
giver os – at være i et med naturen uden teknologiske forstyrrelser 
(såsom vindmøller) hjælper os til at koble af fra den travle hverdag.

Anette Paulsen 
(fortsat)

49 Efter vi flyttede til Fjerritslev, så tog det ikke lang tid for os, at se det 
store potentiale, der er for området. Her er masser af turister, som 
vælger at holde ferie i Fjerritslev / Jammerbugt pga. den uberørte natur 
ved skov og vand – her finder man den ro, som giver balance i livet.

I længere tid har vi haft overvejelser om at blive selvstændige og 
etablere virksomhed, der skal tage afsæt i turismen – vi har sågar valgt 
at investere i et sommerhus på Egevej i Kollerup Klitplantage. Ud over 
drømmen om egen virksomhed og sommerhus, så har vi planer om, at 
bygge nyt på Udklitvej.

Etableringen af en ”energipark” i Udklit vil derfor få uoverskuelige øko-
nomiske konsekvenser for vores lille familie, og vi kan se vores drømme 
forsvinde. Med en ejendom på Udklitvej, og et sommerhus på Egevej, 
så bliver vi ramt økonomisk to steder, hvis ejendomsværdien forringes.

Planer om egen virksomhed og nybyggeri er sat i bero – for hvem tør 
investere, hvis der kommer vindmøller op i Udklit. Den usikkerhed som 
vindmøller i Udklit vil medføre stemmer ikke overens med Jammerbugt 
Kommunes satsning om at tiltrække flere indbyggere. Hvis man tillader, 
at etablere vindmøller i så unikt et område som Udklit, så vil det ikke 
være særlig attraktivt, at flytte til Jammerbugt Kommune for, hvor 
kommer der så vindmøller næste gang???

Anette Paulsen (fort-
sættelse)

49 Hvis jeg skal se udover egen økonomi og drømme, så vil en placering af 
vindmøller i Udklit kunne gøre stor skade i lokalsamfundet. Jammerbugt 
har i mange år profileret sig som det attraktive Nordjylland, hvor man 
kan opleve fantastiske kyststrækninger, naturoplevelser og kulturperler, 
hvilket skal være med til at løfte regionen.

Ifølge Handlingskataloget ’20, så vil Jammerbugt Kommune satse på 
flere overnatninger, større turistomsætning og større omsætning i 
handelsbyerne med det formål, at skabe flere arbejdspladser. Det giver 
derfor ingen mening overhovedet, at placere 4 gamle vindmøller klods 
op af Fjerritslevs største sommerhus område. Det vil være uansvarligt 
at gamble med den gode udvikling, som lokalområdet har opnået indtil 
nu.
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Anette Paulsen 
(fortsat)

49 Disse målsætninger stemmer ikke overens med opsætning af flere 
landvindmøller, og jeg stemmer derfor for mere natur og mindre teknik. 
Jeg er imod opsætning af flere landvindmøller i Jammerbugt kommune. 
Herunder især 4 vindmøller i Udklit, Fjerritslev.

Jammerbugt Kommune burde i stedet arbejde for at skabe bedre 
adgang til naturen - ikke kun for de lokale, men især for turisterne, der 
skaber god vækst i vores region. Vi har allerede alt for mange landvind-
møller, der ofte står stille. Lad os starte med at anvende de ressourcer 
vi allerede har etableret, lad naturen være, så kommer turisterne og 
væksten helt af sig selv.

Flemming Lasborg 49 Jeg har et sommerhus på Pilevej nr. 1, og vil gerne gøre indsigelse mod 
den planlagte vindmøllepark v/ udklit over for Kollerup Klitvej.

Gitte Philipsen 49 Jeg har boet i Fjerritslev siden 1968 – først på Udklitvej og nu i sommer-
hus i Kollerup Klitplantage. Jeg har indtil 2010 arbejdet med turisme via 
Han Herred Ridecenter. Jeg har oplevet hvilken betydning naturen har 
for at tiltrække turister. Turister kommer p.g.a. af havet og den særpræ-
gede natur vi er i besiddelse af. De kommer for at få naturoplevelser, 
for at nyde stilheden og for at kunne fordybe sig.

Vi skal derfor ikke have flere landvindmøller i Jammerbugt Kommune – 
vi har allerede rigeligt. Det skræmmer turisterne væk, og de finder bare 
et andet sted, at holde ferie.

Det vil være en katastrofe for lokalsamfundet, da vi lever af turister. 
Ingen turister = et fattigt handelsliv med butikker der lukker.

Derfor NEJ TAK til flere vindmøller i Jammerbugt – og især i Udklit.

LE34 49 Ansøgning om optagelse af solcellepark i Helhedsplan ’21 - ved Søgård

LE34 49 Ansøgning om optagelse af solcellepark i Helhedsplan ’21 - ved Tofte-
gårdene

Christina Philipsen 49 Jeg mener, at Udklit, Jammerbugt, er det mest fantastiske sted i Dan-
mark. Og dette er ikke KUN fordi, at jeg er opvokset og senere har 
bosat mig på Udklitvej sammen med min lille familie. Det er fordi, at 
Udklit, Jammerbugt, har den mest fantastiske uspolerede natur så langt 
øjet rækker. Der er indlandsklitter, heder, skov, strand m.m. - en vild 
natur, som ikke ses magen til andre steder. Her kan man bruge alle sine 
sanser både ift. flora og fauna, samt bruge området, så man kan styrke 
sin fysik og psyke. LAD OS BEVARE DET! NEJ TAK, TIL VINDMØLLER I 
UDKLIT!

Jeg har boet i Udklit hele min barndom og ungdom, hvor mine forældre 
har været plejefamilie for misbrugere, par med børn samt unge med 
forskellige problemstillinger og diagnoser. Jeg har set, hvad dette sted 
(naturen og roen) har været med til at gøre for de mange menneskers 
hverdag og ikke mindst deres liv - det har reddet mange liv!
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Christina Philipsen 49 Udover dette er jeg vokset op med turisme. Mine forældre har haft en 

gårdbutik og turistridning på islandske heste i Udklit i mere end 40 år. 
Hvor turister fra hele verden er kommet for at nyde deres ferie i VO-
RES uspolerede natur ved bl.a. Udklit, Kollerup Klitplantage, Kollerup- og 
Svinkløv Strand. Jeg har været en stor del af dette, og mødt hundredvis 
af turister, hvor rigtig mange af dem er kommet igen og igen - fle-
re familier er kommet i 3 generationer, og har givet udtryk for deres 
begejstring for VORES natur og roen denne bidrager til! Turisterne har 
brugt naturen i gennem de sidste 40 år , og bruger den stadig…! De går, 
løber, cykler, går på jagt, rider, køre i hestevogn og i bil ud af Udklitvej, 
hvor vi bor. Vi ser ofte mennesker stoppe op og nyde naturen, plukke 
blomster samt samle svampe og bær. De nyder “det gode liv”, som vi 
og MANGE af de lokale også gør, når de skal “lade batterierne op”. - 
LAD OS BEVARE DET! NEJ TAK, TIL VINDMØLLER I UDKLIT!

Christina Philipsen 
(fortsættelse)

49 Alt dette kan lyde meget rosenrødt… Men det er MIN oplevelse… og 
HUNDREDVIS af menneskers (dem, som har boet i Udklit i kortere eller 
længere perioder af deres liv, turister fra hele verden, samt familie og 
venner, som bare komme på besøg). - LAD OS BEVARE DET! NEJ TAK, 
TIL VINDMØLLER I UDKLIT!

Jeg har været væk for området i nogle år, for at tage uddannelser, 
opleve storbylivet og rejse rundt i verden. Det er været spændende og 
lærerigt, men må indrømme, at når først man har oplevet VORES natur, 
så ønsker man kun at være HER. Derfor har vi, min lille familie og jeg, 
valgt at bosætte os her. Vi valgte storbylivet fra, og valgte livet i Udklit 
til. Her drømmer vi om at bygge vores drømmehus (rive den gamle 
gård ned, og bygge nyt, med materialer der falder ind i naturen). Her 
skal vores datter vokse op og udvikle sig i harmoni med områdets flora 
og fauna, ligesom jeg gjorde.

Med erfaring fra min opvækst i Udklit, mit / vores liv i storbyen, 
vores ferier rundt om i Danmark og vores rejser rundt i verden, har vi 
overvejet længe at opbygge et arbejdsliv her i Udklit, der tager afsæt i 
turismen, og som kunne være vores bidrag til lokalområdet ift. turisme. 
Vi har mange drømme og idéer, men vi må indrømme, at vi er meget 
usikre om fremtiden, efter vi har hørt om “Vindmølleprojektet i Udklit”. 
Dette vil ikke gavne turismen i Jammerbugt og handelslivet i Fjerritslev.

Christina Philipsen 
(fortsættelse)

49 Fjerritslev er en dejlig by med et rigt og hyggeligt handelsliv, som ligger 
op af Udklit, som har den mest fantastiske uspolerede og rå natur med 
et varieret og rigt liv af flora og fauna. LAD OS BEVARE DET! NEJ TAK, 
TIL VINDMØLLER I UDKLIT!

På grund af “Vindmølleprojektet i Udklit” er vi blevet RAMT af en 
kæmpe usikkerhed over for vores drømme om “det gode liv” og evt. 
kommende arbejdsliv i Udklit, men også ift. vores nye investering af 
sommerhus på Egevej ved Kollerup Klitplantage. ALTSÅ TRIPPEL RAMT. 
Vores drømme om nybyggeri og arbejde med turisme er sat i bero - for 
hvem tør investere, hvis der kommer 4 gamle vindmøller op i Udklit? 
Den usikkerhed som “Vindmølleprojektet i Udklit” vil medføre, stemmer 
ikke overens med Jammerbugt Kommunes ønske om at tiltrække flere 
indbyggere eller turister. Hvis man tillader at sætte 4 gamle vindmøller 
op i ét så unikt område med noget af Danmarks smukkeste og mest 
uspolerede og rå natur, så vil det ikke være særligt attraktivt at flytte til 
eller holde ferie i Jammerbugt Kommune. For så kan ALT ske!

Christina Philipsen 
(fortsættelse)

49 Hvis opsætningen af vindmøller i Udklit bliver tilladt, vil det give vores 
lille familie uoverskuelige økonomiske konsekvenser, og vores drømme 
vil smuldre. Med en ejendom på Udklitvej og et sommerhus på Egevej, 
så vil vi blive ramt økonomisk, hvis det efter sigende vil forringe ejen-
domsværdien.

Vi bosatte os i Udklit, Fjerritslev, fordi vi ville leve “det gode liv”, fordi vi 
ville bidrage til turismen i lokalsamfundet, fordi vi ville leve i stilhed og 
tryghed, og fordi vi ville være en del af naturen! LAD OS BEVARE DET! 
NEJ TAK, TIL VINDMØLLER I UDKLIT!
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Christina Philipsen 
(fortsættelse)

49 I al den tid jeg kan huske, har Fjerritslev, Jammerbugt, “solgt sig selv” 
som værende et område, hvor man kunne opleve den storslåede natur 
og “Jammerbugtens hyggeligste handelsby”. En opsætning af vindmøl-
ler i Udklit, vil efter min overbevisning være med til at skade denne 
“salgstale”. Fjerritslev vil miste turister på dette, og dermed også handel 
og arbejdspladser.

Ifl. handlingskataloget` 20, så vil Jammerbugt Kommune satse på 
flere overnatninger, større turismeomsætning og større omsætning i 
handelsbyerne, der skal give flere arbejdspladser. Det giver derfor slet 
ingen mening at opsætte 4 gamle vindmøller i Udklit, som grænser sig 
op til det største sommerhusområde i Fjerritslev. Det ville være uan-
svarligt at ødelægge den gode udvikling, som Fjerritslev, Jammerbugt 
Kommune, har opnået indtil nu. - LAD OS BEVARE DET! NEJ TAK, TIL 
VINDMØLLER I UDKLIT!

Yderligere kan der nævnes punkter i handlingskataloget` 20, som fx. 
punkt nr. 37 “Stille oplevelser i naturen” og punkt nr. 47 “Natur-Natio-
nalpark Han Herred”.

Christina Philipsen 
(fortsættelse)

49 Hvis man spurgte turisterne for 20 år siden (min oplevelse fra min 
opvækst med turister gennem turistridning), og hvis du spørger dem 
nu, så er “stille oplevelser i naturen” en stor del af dét, at komme til 
Fjerritslev, Jammerbugt. Både danske og udenlandske turister kommer 
på ferie år efter år, generation efter generation, for at nyde naturen. 
De nyder den helt unikke stilhed, der er i plantagerne, ved strandene 
og på de kringlede vej, bl.a. Udklitvej, rundt om i kommunen. - LAD OS 
BEVARE DET! NEJ TAK, TIL VINDMØLLER I UDKLIT!

Hvad angår “Natur-Nationalpark Han Herred”, så står der i handlingska-
taloget` 20 flg. ”Han Herred er rig på store, værdifulde naturområder, 
og rummer et potentiale, der er helt unik i Danmark. Naturen skaber en 
identitet blandt de borgere, der bor og lever i området, og det kan ud-
nyttes gennem bevarelse, benyttelse, erhvervsudvikling og formidling/
læring. Der arbejdes i retning mod udpegning af en stor naturnational-
park på baggrund af en screening af områdets naturværdier. Der skal 
være fokus på friluftslivet / outdoor-aktiviteter som en del af benyt-
telsen af Han Herred-området og arbejdet med en fritidskommune.” 
Dette citat stemmer SLET IKKE overens med opsætningen af 4 gamle 
vindmøller i Udklit. - LAD OS BEVARE DET! NEJ TAK, TIL VINDMØLLER I 
UDKLIT! NEJ TAK, TIL VINDMØLLER I JAMMERBUGT!

Christina Philipsen 
(fortsættelse)

49 Vi har ALT FOR MANGE vindmøller i Jammerbugt Kommune, der ofte 
står stille. Lad os finde alternative muligheder, som ikke ØDELÆGGER 
naturen, turismen og handlen.

NEJ TAK, TIL VINDMØLLER I UDKLIT!

Lisser Jeppesen 49 Jeg vil ikke sende et langt brev, men stadig ytre min utilfredshed over, 
at man vælger at opstille nye vindmøller ( især i udklit Fjerritslev). De 
gamle Møller har kapacitet nok til også at forsyne hele Fjerritslev,- og 
de bliver ikke engang udnyttet til fulde. Vi vil gerne, at turismen fort-
sætter med at være attraktiv i Fjerritslev, men vi dræber roen som folk 
rejser langt for at få. Når først de oplever, at møllernes larmen kommer 
væltende på en dag vinden kommer i retning af sommerhusene, finder 
de andre alternativer de følgende år.

Tordis Sønderby 49 Landvindmøllerne giver støjgener for de omkringboende, og de skæm-
mer den helt enestående natur, som hvert år tiltrækker rigtigt mange 
gæster fra ind- og udland. Det kan betyde nedgang i antallet af turister 
og dermed mindre omsætning/indtjening for alle de virksomheder i 
Jammerbugt Kommune, som nyder godt af turismen.
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Uffe Spanner 49 Vi købte sommerhus på Egevej i 2018 i den sikre overbevisning, at der 

ikke ville blive opstillet landbasserede vindmøller i Jammerbugt Kommu-
ne.

Grunden til at vi valgte Fjerritslev, i modsætning til Mols eller Norddjurs, 
var den uovertrufne natur, freden og roen.

Vi forhørte os om fremtiden ifht. bl.a. vindmøller. Fra kommunens side 
bedyrede man, at der ikke var planer om etablering af flere vindmøller, 
så længe der ikke fandtes et folkeligt ønske om noget sådan.                                                                         

Det virker mest af alt, som om bestyrelsen i Fjerritslev Fjernvarme er 
besnæret af et tilsyneladende enestående tilbud på nogle brugte møl-
ler, samtidig med, at en lod jord meget belejligt er sat til salg.

Som udefrakommende får man ihvertfald det indtryk, at nogen har 
fået en god ide og den skal med alle midler føres ud i livet, opbakning 
eller ej.

Jeg er på ingen måde modstander af vedvarende energi, men den skal 
komme fra kilder, som er etableret på en måde, så de ikke ødelægger 
naturen og generer folk, som bare gerne vil have fred og ro.

Fremadrettet skal man jo gøre sig klart, at folk der påtænker at købe 
sommerbolig eller lignende i Jammerbugt, kunne komme på andre tan-
ker, hvis der opstår tvivl om den skønne naturs beståen.

Karen Linda Kjær 49 Vedr energiparkprojekt Udklit Fjerritslev

Planen om opstilling af vindmøller og solcellepark omringet af skøn og 
uspoleret natur er jeg imod. Vindmøller vil skæmme p.g.a højden og 
støjgener kan også forventes.Jeg cykler tit forbi området til stranden og 
nyder stilheden og den flotte natur.

Lars Pedersen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Jørgen Olsen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Else Olsen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Pia Lund Andersen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Anja Trier 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Lotte R. Nielsen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Maria Bach 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Preben Bislev 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Camilla Sønder-
strup-Godiksen

49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Elsebeth Gunnersen 
Jensen

49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.
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Kurt Bislev 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 

landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Sinne Larsen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Rosa Larsen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Mette O. Jakobsen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Laila Ørberg 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Jens Martin Gunder-
sen

49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Harry Kirkeby 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Elsebeth Christensen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Olav Christensen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Keld Bo Nielsen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Paula Nielsen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Laila E. Kragholm 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Maren Thomsen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Gúdrún Jensen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Petrea Jensen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Ruth Valsted 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Palle Lund Andersen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

René Kjær 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Morten Nielsen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.
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Lola Due Jensen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 

landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Tina Larsen 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune, herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Kim Aqqa Poulsen 49 I Udklit har vi en hel fantastisk og uspoleret natur, som rigtig mange 
fastboende og turister til dagligt benytter. Etableringen af 4 gamle 
vindmøller ødelægger helhedsindtrykket herunder roen, den flotte 
udsigt og vores rige dyreliv i området.

Fjerritslev Fjernvarme har planer om at opstille de 4 vindmøller i nærhe-
den af et attraktivt sommerhusområde og det kan have store konse-
kvenser for turismen i Fjerritslev, hvis dette sker.

Samtidig er der mange fastboende i området som kan blive berørt af 
støjgener. 

Dorit og Kim Kjeldsen 49 Der er efterhånden rigtig mange områder med vindmøller i Jammer-
bugt Kommune, og hvis vi (kommunen) ønsker fremtidig bosætning i 
kommunen, må det være slut med nye vindmølleområder NU. Brug i 
stedet den kapacitet der findes fra de eksisterende vindmøller.

Lis Christensen 49 Nej tak til vindmøller i Udklit

Fordi jeg er så heldig (lige nu i hvert fald) og have et sommerhus på 
Egevej 2, Fjerritslev med udsigt lige mod vest, hvis der kommer vind-
møller lige med udsigt til vindmøller.

Når jeg tager ud i mit sommerhus er det for at nyde roen, freden og 
naturen.

Hvilket jeg mener bliver spoleret, hvis der kommer vindmøller, som vi 
ville kunne se og høre tydeligt fra vores terrasse, hvor vi nyder at sidde 
og lade roen falde over os, når vi tager ud i vores sommerhus.

Jeg er imod placeringen af vindmøllerne som kun skulle gavne

fjernvarmeforbrugerne, (altså ikke alle de naboer og sommerhusejere/
som får vindmøllerne som nabo – det er altså ikke OK) og desuden kø-
rer eksisterende vindmøller i Fjerritslev området med overskudsstrøm, 
så hvorfor skal der så lige pludselig ødelægges et område omkranset af 
fredet natur med brugte vindmøller!

Da jeg hørte om projektet første gang, hvor der var taget et billede 
fra vores vej, troede jeg, det var en aprilsnar, man placerer da ikke 
vindmøller lige op af et sommerhusområde = turistområde, hvor man 
dermed vil miste eksistensgrundlaget for en masse butikker i Fjerritslev 
som jo overlever på grund af egnens turister.

Fjerritslev området er kåret som Danmarks 11. mest yndede turistmål 
– Den plads ska da ikke ødelægges på grund af opsætning af gamle 
vindmøller – Fjernvarmen må finde en anden løsning – Dette område 
skal ikke bruges som forsøgsprojekt = med mulighed for at ødelægge 
for så mange brugere af området omkring.

Ja tak til grønne løsninger men Nej tak til flere vindmøller i Jammerbugt 
kommune vi har taget vores del.

Poul Anker Jepsen 49 Jeg kan ikke se, at det kan give nogen mening, at sætte gamle vindmøl-
ler op i Udklit, da der er nok rundt omkring Fjerritslev.

Det er tit, at 24 nye vindmøller ved Aggersund står stille, ligeledes står 
8 super vindmøller stille på Salling, selv om det blæser 11 sek./m. Fjer-
ritslev fjernvarme kan lige så godt bruge den overproduktion fra dem.

I øvrigt skal vi passe på den unikke natur vi har imellem Svinkløv og Bul-
bjerg. Turister har vi virkelig brug for nu, hvor Fjerritslev by har mistet 
ca. 500 gode arbejdspladser over de sidste 10 år.
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Peter Philipsen 49 Jeg har boet i Fjerritslev i over 40 år – først på Udklitvej og nu på 

Lyngbjergvej i Kollerup Klitplantage. Jeg har indtil 2010 arbejdet med tu-
ristridning, hvor turisterne kom fra store dele af verden. Jeg har oplevet 
hvilken betydning naturen har for at tiltrække turister. Turister kommer 
p.g.a. af havet og den unikke natur vi har her i Jammerbugt. De kommer 
for at få naturoplevelser, for at nyde stilheden og for at kunne fordybe 
sig.

Vi skal derfor ikke have flere landvindmøller i Jammerbugt Kommune 
– vi har allerede alt for mange. Turister vil ikke bo op ad vindmøller, så 
hellere finde et andet sted, at holde ferie. Lokalsamfundet i Jammer-
bugt lever primært af turister og hvis de bliver væk, så lukker vores 
butikker. 

Derfor NEJ TAK til flere vindmøller i Jammerbugt – og især i Udklit.

Otto Kjær 49 - det er nævnt, at der er store interesser fra energisektoren til at an-
vende landskaber til energianlæg, og anlæggene skal have en lokalfor-
ankring, hvilket jeg mener der efterhånden ikke er mere. Det gælder 
de opstillede 150 m. vindmøller over 3 MW ,hvor der nu begynder at 
komme støjgener for naboer der bor 1 km. fra nærmeste vindmølle, og 
Sundhedsstyrelsen har i en undersøgelse fra 2019(vedlagt) konkluderet, 
at for personer der bruger sovemedicin og antidepressive midler findes 
en sammenhæng med høje niveauer af vindmøllestøj blandt ældre 
over 65 år, og svage indikationer på tilsvarende fund for personer 
der har forhøjet blodtryk. Dette er ikke noget borgerne skal risikere. 
Kommunen er blandt de 5 kommuner der har opstillet flest vindmøller, 
og derfor må opstilling af flere vindmøller stoppes både af hensyn til 
borgernes helbred  og naturen som er kommunens store værdi for 
borgere og turister. Vindmøller fremmer jo heller ikke bosætningen på 
landet, og kommunen har jo i forvejen en befolkningsnedgang på 257 
siden 2017. Arbejdet med klima og energi bør ske i regi af et § 17 stk. 4. 
med borgerdeltagelse samt evt. tilknyttet et sekretariat

Otto Kjær 49 Klimaplan: en Agenda 21 politik bør indarbejdes i planen og udarbejdes 
efter planlovens § 33a nævnte 5 punkter, og det er vigtigt at borger-
inddragelse jfr. pkt. 4 prioriteres højt.
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Otto Kjær 49 Vindmølleprojektet Udklit ved Fjerritslev – dette projekt samt en 

solcellepark skal ikke gennemføres og stoppes jo før jo bedre -dette 
begrundet i ovennævnte samt:

1) projektet har ikke en lokal forankring ,hvilket de mange protester på 
borgermødet i august måned i Idrætscenter Jammerbugt viste - dette 
sammen med de mange protester fra borgerne, sommerhusejere og 
naboer i form af læserbreve.

2) området er fejlplaceret  fordi:der iflg. helhedsplanen og planstrategi-
en er anført:

 Søndermiler har Danmarks største og smukkeste parabelklit

Ved planlægning i det åbne land lægges der vægt på at friholde mar-
kante landskabs træk, og nye   tekniske anlæg skal placeres og udfor-
mes så der tages hensyn til natur, landskabelige- og kulturhistoriske  
interesser. 

Området er beliggende i større uforstyrret landskaber – disse landska-
ber skal så vidt muligt friholdes for etablering af anlæg og støjkilder 
med stor påvirkning af omgivelserne

Flere møller vil blive placeret i kystnærhedszonen.

Området er omfattet af smukke landskaber –disse er et trækplaster for 
bosætning og det gode liv.

I planstrategien er omtalt, at kommunen vil planlægge for udsigtskiler 
i dramatiske landskaber, og man vil planlægge for energiparker med 
omtanke, friholder turistområder og forholder os til natur- og jord-
brugsinteresser. 

Otto Kjær (fortsat) 49 3)Øvrige oplysninger om planområdet:

Der er kun en afstand fra nærmeste vindmølle på 

• 750 m. til Udklitvej som er cykelrute mellem Klim og Slettestrand 
og vandresti Nordsøstien mellem Bulbjerg og Tranum 

• 1.000 m. fra hundeskoven og bålplads

• 750 m.fra golfbanen

• 1100 m.  fra sommerhusområde

• 3.600 m fra kysten  

Vindmøllerne vil være synlig i flere km. afstand og parabelklitterne 
Søndermiler og Nørremiler er et meget særpræget del af landskabet 
nord for byen , og det visuelle indtryk af et flot naturområde skal ikke 
skæmme af vindmøller og solceller.

Kommunen har i 2016 vedtaget en strategiplan 2030 for området 
Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv og den indeholder rammerne for 
naturens udvikling og stilheden i planområdet herunder Udklit   

Otto Kjær

(fortsat)

49 Disse ovennævnte oplysninger viser tydeligt, at et projekt for vindmøl-
ler og solceller i området vil være i direkte modstrid med kommunens 
fastsatte planer for området samt betyde mange gener for borgernes 
friluftsliv i nærområdet.

Kommunen er Fritidskommune, og hvad vil være mere naturlig end at 
kommunen også bliver en Naturkommune, hvilket den med de store 
naturområder også er berettiget til at være, og det vil også være en PR 
værdi som kommunen kan markedsføre sig på.   

+ vedlagt bilag vedr den danske vindmølleundersøgelse

Merete Antonsen 49 Nej tak til vindmøller i Udklit.

Jeg har lige købt sommerhus i området, og det var bestemt ikke med 
ønsket om en vindmøllepark i baghaven.

Møllerne i Østerild “fylder” allerede rigeligt.
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Borgerlisten (Sten 
Andersen og Otto 
Kjær)

49 I Planstrategien er det nævnt, at energiparker skal bestå af sol og vind, 
men vi mener at vind ikke skal være en del af en energipark. Derfor skal 
der i pkt. 49 i handlingskataloget anføres, at energianlæg kun består af 
solcelleparker Kommunen har i forvejen mange vindmøller, og nu må 
vi tage hensyn til borgerne så de undgår ulemperne: støj, skygge, visuel 
påvirkning samt lavere pris for deres ejendom. Kommunen er heller ikke 
pålagt af Folketinget opstilling af flere vindmøller. Planen om opstilling 
af 4 vindmøller nord for Fjerritslev er vi derfor også imod.

Maria Sørensen og 
Jens Gunnersen

49 På baggrund af forslaget om placering af 4 landvindmøller i Udklit ved 
Fjerritslev, har vi følgende bekymringer i forhold til natur- og landskabs, 
samt rekreative værdier:

- Det vil i høj grad forringe naturoplevelsen i området

Dette for både de lokale borgere, skoleelever og turister som alle be-
nytter plantagen, hundeskoven og den kommende cykelsti. I forvejen 
er det et attraktivt naturområde, med gode mtb-spor, ridesti og løbe/
vandreruter. Hundeskoven er velbesøgt og den kommende cykelsti 
er indtænkt i naturen. Med vindmøller i baggrunden, mener vi det vil 
forringe den naturoplevelse derude som man tidligere har investeret i, 
og med succes har fået folk til at benytte.

Maria Sørensen og 
Jens Gunnersen

49 - Det vil medføre støjgener i attraktivt sommerhusområde

Kollerup Plantage er et meget attraktivt sommerhusområde, og man 
må formode at dette hænger sammen med den fredsommelige natur-
placering de i øjeblikket har.

Sammenholdt med mulighederne som er beskrevet ovenfor.

Vi er bekymrede for, at opsætning af 4 vindmøller vil medføre støjge-
ner som påvirker udlejning af sommerhusene negativt. En yderligere 
konsekvens af dette vil betyde dårligere vilkår for det lokale erhvervsliv, 
da deres livsgrundlag i høj grad er afhængig af turisternes tilstedevæ-
relse.

- Det vil påvirke dyre- og plantelivet negativt

Mere vindkraft i DK skal ikke ske på bekostning af naturen, og vi mener 
det har stor negativ påvirkning for dyre- og plantelivet at etablere 
vindmøller.

Desuden grænser placeringen af de 4 vindmøller op til et fredet om-
råde, hvilket vi finder problematisk, da det ikke kan undgås at vindmøl-
lerne påvirker det skrøbelige dyre- og planteliv der netop findes i et 
fredet område.

Med udgangspunkt i ovenstående, vil vi opfordre til at fremtidige 
vindmøller bør rejses på havet. Dette vil medføre mindst mulig gene 
for mennesker, natur og dyr.

Kenneth Gjørup 49 Mener man bør undersøge mulighed for blive koblet på andre møller 
der har ledig kapacitet.

Disse møller vil kunne påvirke et af de vigtigste aktiver vi har i området, 
nemlig turismen.

Undertegnede er imod etablering af flere butikker uden for bymidten.

kommer der flere butikker i forbindelse med Netto, vil man få en 
Aalborg effekt, hvor der bliver mindre og mindre liv i bymidten. Man 
rykker simpelthen byen midt over, og så har vi ikke den hyggelige han-
delsby som vi bryster os af.

Jeg ved godt at der måske kommer lidt penge i kommunekassen, men 
det er da utrolig kortsigtet, og uambitiøst.

Birthe Christensen 49 Der er vindmøller nok her i kommunen . Der skal ikke stå vindmøller i 
naturområder. Det kan blive dårligt for handelslivet i Fjerrislev.
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Sanne og Christian 
Loft

49 Vi mener ikke der skal gives lov til opsætning af vindmøller i Udklit.

Vi er store naturmennesker og købte efter mange års leje af sommer-
hus endelig vores eget sommerhus i 2019 i det fantastiske område. 

Vi oplever mange som os selv, som tager væk fra industri og stress og 
jag i byerne for at nyde den uberørte natur og vandreture i området 
som er helt unikt med rigt dyreliv. 

Vi mener at denne form for turisme er vigtig for området i fremtiden, 
derfor er det vigtig at lade landskaber være fri for opstillet industri og 
skæmmet natur. 

Ydermere vil larm og den ødelagte naturoplevelse betyde væsentlig 
værdiforringelse af vores sommerhus ifølge flere ejendomsmæglere og 
området vil blive ødelagt af tomme usælgelige huse til følge.

Kaj Jørgensen 49 Der synes i Fjernvarmebestyrelsens udarbejdede rapport værende flere 
tvivlsomme dispositioner der vil give større gener for fjernvarmefor-
brugerne i form at højere pris pga. valg af gammel teknologi og fokus 
på afgiftsomgåelse i løsningen.

Der er tale om opsætning i naturfølsomt område klods op af og for 
et mindre areal fredet område. Områdets mest betydende stiforløb 
og især udsigtspunkter langs gammel kystlinie vil blive fuldstændig 
skændet af de store oplyste møller og de endnu større møller der ved 
deres hurtige afskrivning og dermed mulighed for opstilling af endnu 
større møller.

Der er et alt, alt for stort antal sommerhus ejere der skal have udbe-
talt godtgørelse for gener især for støj. De oplyste støjpåvirkninger 
er generelle tal og afspejler ikke den store varians i vejrliget herunder 
fremherskende vestenvind + der er tale om gamle møller der ved tilta-
gende slidtage vil ændre støjprofilen. der vil således opleves at støjen 
vil peake over tid ved højere vindhastigheder og dermed højer støj i 
korte intervaller. Derfor skal vindmøller ikke placeres så nær et byområ-
de eller sommerhus område. 

Jammerbugt kommunes væsentligste råvare er naturen og den service 
der kan opstå med og omkring den gennem kvalitet og ansvarlighed. 
Der skal ikke tages tiltag til udlæg af nye udlægninger af områder til 
møller før den eksisteret ende masse er udnyttet 

Der er en uudnyttet kvote til opsætning møller i den ny park vest 
for kettrup/Gøttrup. Denne bør fjernvarmeværket søge benyttet og 
kommunerne bør arbejde politisk for at evt. rigide love eller regler der 
afgiftsmæssigt gør det vanskeligt at udnytte de ubrugte 4- 5 møller op-
sætnings muligheder. Bla at gøre det muligt at kobinere de 4-5 mulige 
møller der med solceller/solvarme anlæg syd – sydvest for Fjerritslev 
erhvervsområde

Viktor Anisimow 49 Jeg Viktor Anisimow, er imod at der stilles 4 gamle vindmøller op i 
Udklit.

Jeg mener i stedet Fjerritslev fjernvarme skal kobles på eksisterende 
møller, da der er ledig kapacitet.

Klara Anisimow 49 Jeg Klara Anisimow er imod at Fjerritslev fjernvarme stiller 4 vindmøller 
op i Udklit.

Møllerne vil komme til at stå op af et beskyttet naturområde, som bl.a. 
består af Nørre- og Sønder mile. Disse miler er et stykke unik natur som 
ikke findes mange andre steder, så derfor bør man bevare og beskytte 
denne naturperle.

Der kommer mange turister til, området, mest pga. naturen, stilheden, 
og de mange muligheder for fysisk aktivitet, der er i naturen. Gå,cykle,-
løbe, ride og meget andet.

Det vil da være en skam at ødelægge dette aktiv for Fjerritslev.
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Else Viborg 49 Det er ikke godt for vores smukke natur så tæt på hav og strand, at 

opstille Møller og jeg tager afstand fra det.!

Svend Viborg 49 Undertegnede fjernvarmebruger i Fjerritslev anser 4 gamle vindmøller 
placeret klods op af de unikke miler

Som en meget dårlig ide,hvis vi skal have flere vindmøller i Vester Han-
herred skal det være ved eks.vindmølleparker eller

Udskiftning af eks.møller med nye og større møller.

Michael Viborg 49 Jeg syntes at det er forkert at opsætte vindmøller midt i en natur perle 
og så 4 gamle møller når vi nu er et land som laver nogle af de mest 
effektive møller i verden så 4 gamle.

Lene Kristiansen og 
Niels Jørgen Jensen

49 Vores opfattelse af en helhedsplan, er en plan, der indeholder udvikling 
i ens kommune, der har sammenhæng og hensyntagen til det omkring-
liggende samfund, dens lokal befolkning, erhverv og natur.

En helhedsplan indenfor Klima og energi, ville være at udpege områder 
i Jammerbugt Kommune til energiklynger. Landområder, der med sin na-
tur- og befolkningstæthed egner sig til opførelse af anlæg til jordvarme, 
sol- og vindenergi. Landområdet omkring hovedvejen til Thisted, fx 
Thorup Holme er et godt eksempel, hvor der allerede er placeret vind-
møller, lav befolkningstæthed og lavt liggende landbrugsjord.

Området nord for Fjerritslev afgrænsende fra Udklitvej og ud mod 
havet indeholder en helt speciel sammenhængende natur vifte, med 
et rigt dyreliv. Naturen er i dag, i luftlinje, ikke afbrudt fx af vindmøller. 
Dette har Jammerbugt Kommune selv været med til at håndhæve, 
da der ikke er givet tilladelser til opførelse af husstandsvindmøller i 
området. Afslagene fra Jammerbugt Kommune er netop afgivet med 
hensynet og bevarelsen til og af den omliggende natur og udsigten 
gennem landskabet m.v.

Lene Kristiansen og 
Niels Jørgen Jensen 
(fortsat)

Vindmølleprojektet initieret af Fjerritslev Fjernvarme vil i lighed med 
de ansøgte husstandsvindmøller blot i større skala, ikke passe ind i den 
omliggende natur og vil især bryde den ubrudte linje af smuk natur, 
nord for Fjerritslev. Et stykke natur, der værdsættes langt udover Jam-
merbugts grænser, en vigtig brik i det puslespil, der gør Fjerritslev og de 
omkringliggende kystbyer til et turistområde, med mange muligheder i 
naturen uden den bliver ødelagt.

Lad os beholde den nuværende uspolerede natur, med larmende stor-
me, flotte sol op- og nedgange, kronhjortebrøl og tranekald, der følger 
årstiderne.

Flyt vindmøllerne med vingernes mekaniske susen, rytmiske lys kast ud i 
energiklyngerne, hvor de hører hjemme i landskabet.
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Bente Aage Kristen-
sen

49 Biomasse

Fjerritslev Fjernvarme’s hovedargument for at gå ind i påtænkte projekt 
er, at gøre sig ”uaf-hængig af brændsler med konjunkturafhængighed 
og varierende afgiftsstruktur på baggrund

af politiske strømninger”. ”Samtidig ønsker Fjerritslev Fjernvarme at 
bidrage til den grønne om-stilling.”

Jf. Fjerritslev Fjernvarme’s årsrapport 2019 er det er forstået, at den 
nuværende opvarmning alene sker ved anvendelse af flis.

Derfor vil det påtænkte projekt naturligvis reducere forbruget af flis. 
Jeg vil klart afvise, at projek-tet kan bidrage til den grønne omstilling på 
grund af følgende forhold:

Opvarmning med afbrænding af træflis er allerede defineret som 
vedvarende energiforsyning. Det er korrekt at der de sidste par år har 
været en del samfundsdebat og -modstand omkring bæredygtighed 
ved afbrænding af biomasse herunder træflis. Dette beror dog primært 
på det forhold, at vi importerer store mængder biomasse til Danmark 
fra lande hvor der er sat tvivl ved, hvorvidt der sker genplantning af 
den skov der fældes til flis-produktionen, selvom denne måtte opfylde 
definerede bæredygtighedskrav.

Bente Aage Kristen-
sen (fortsættelse)

49 Det er velkendt, at der finder en stor produktion af skovflis sted i 
nærområdet til Fjerritslev og der kan næppe stilles tvivl ved om denne 
produktion er fuldt bæredygtig, hvilket primært vil sige at der i alle 
tilfælde sker tilstrækkeligt genplantning. Faktisk er der en langt større 
produktion af træflis i nærområdet end der bruges lokalt.

Derfor kan Fjerritslev Fjernvarme allerede påkalde sig fuld CO2 neutral 
varmeproduktion og det kan derfor ikke påstås at projektet vil bidrage 
til den grønne omstilling, som det fremgår af nota-tet.

Da den lokale produktion af træflis må antages at være upåvirket af 
et mindre forbrug på fjern-varmeværket i Fjerritslev, vil det betyde at 
den sparede mængde flis skal transporteres til fjerne-re markeder og 
derved vil der ikke ske en reduktion af transport af flis, som påstået i 
notatet, der vil nærmere opstå en stigning.

Bente Aage Kristen-
sen (fortsættelse)

49 Det er fra regeringens side i flere omgange nævnt, at biomasse fortsat 
skal være et vigtigt ele-ment i den danske varmeforsyning og samtidig 
er det fremført, at der skal findes måder at stille øgede krav til bæ-
redygtigheden af denne. Med lokalt produceret- og lokalt afbrændt 
biomasse, kan der næppe opnås noget mere bæredygtigt brændsel i 
Danmark og det hviler derfor på et meget tyndt grundlag at påstå en 
forventet politisk modstand mod den nuværende varmeforsy-ning i 
Fjerritslev. Tværtimod må det forventes, at der fortsat vil være politisk 
opbagning til fortsat og udbygget anvendelse af indenlandske biomas-
se-resurser. Den nuværende regering har så sent som i maj 2020 afvist 
afgifter på biomasse. 27. maj 2020 skriver DI Energy: ”I et svar til Klima- 
Energi og forsyningsudvalget lægger regeringen hverken op til at indfø-
re afgifter eller en særlig national certificeringsordning på biomasse”.

Bente Aage Kristen-
sen (fortsættelse)

49 Uudnyttet vindmøllekapacitet

Det er forstået at vindmøllernes el-produktion påtænkes anvendt 
direkte i el-kedel i egen elfor-bindelse uden mulighed for afsætning af 
el-produktion til det offentlige elnet.

Et sådant set-up vil betyde at vindmøllens kapacitet helt eller delvist vil 
være uudnyttet i de mange timer over året hvor fjernvarmeforbruget 
er minimalt (særligt sommer).

Når man derfor skal vægte de samfundsmæssige gener ved et sådan 
projekt med de grønne gevinster der opnås, vil dette projekt klart 
tabe når der sammenlignes andre vindmølleprojekter. Skulle der gives 
tilladelse til vindmøller i det angivne projektområde bør det klart være 
et krav at disse forsyner det offentlige el-net.
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Bente Aage Kristen-
sen (fortsættelse)

49 Anvendelse af varmepumper og el fra nettet

Der er i notatet angivet de såkaldte samfundsøkonomiske varmepriser 
ved forskellige alternati-ver til nuværende varmeforsyning i Fjerritslev. 
Disse samfundsøkonomiske beregninger baserer sig på nogle relativt 
simple modeller der ikke viser projekters indvirkninger i samspil med 
tilste-deværende energisystemer.

Samfundsøkonomiske beregninger tager ikke hensyn til de visuelle- og 
støjmæssige gener et projekt påvirker lokalsamfundet med. Også der-
for bør de ikke danne væsentlig grundlag, for en eventuel tilladelse til 
projektets gennemførelse.

Netop samspillet med el-systemerne er et væsentligt argument for at 
vælge en net-tilsluttet løs-ning til en el-baseret varmeproduktion. Jo 
mere forskellige energisystemer integreres med hin-anden, herunder 
fjernvarme, desto bedre er det muligt at opnå et optimalt samspil, hvor 
der kompenseres for udsvingene i produktionskapaciteten af vedva-
rende energikilder.

Bente Aage Kristen-
sen (fortsættelse)

49 Dette skal ses i sammenhæng med at Fjerritslev ligger i et område 
der i vind-rige timer har stor overproduktion af vindmølle-el i forhold 
til forbruget i Danmark. I praksis betyder det at ejere af mange af de 
eksisterende lokale vindmøller bliver betalt for at stå stille på dage med 
høj vindha-stighed. Derfor giver det ikke samfundsmæssigt mening at 
etablere ’nye’ vindmøller til fjernvar-meproduktion, når eksisterende 
vindmøllekapacitet vil kunne forsyne en lokal fjernvarmeproduk-tion.

Samtidig bør man satse på anvendelsen af varmepumper som al-
ternativ til biomasse, hvis den-ne ønskes begrænset. En moderne 
luft-til-vand-varmepumpe kan typisk producere cirka 4 gan-ge så 
meget varme til fjernvarmenettet som den el varmepumpen anvender 
hertil.

Bente Aage Kristen-
sen (fortsættelse)

49 Med politiske virkemidler har både denne og den tidligere regering 
arbejdet for større anvendel-se af varmepumper til kollektive opvarm-
ningsbehov. Dette har bl.a. resulteret i reducerede afgif-ter og fjernelse 
af PSO afgift for el til opvarmningsformål. Der er alt mulig grund til at 
tro, at el-drevne varmepumper til opvarmning fortsat vil blive fremmet 
fra politisk side, mange år fremover.

Med den fortsatte grønne omstilling af den indenlandske elforsyning 
kigger vi ind i en nær frem-tid hvor varme produceret på el med en 
varmepumpe kan betragtes som stort set eller helt CO2 neutral.
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Bente Aage Kristen-
sen (fortsættelse)

49 Anvendelse af el fra nettet til fjernvarmeproduktion vil klart bidrage 
til at opnå en bedre udnyttel-se af eksisterende lokale net-tilsluttede 
vindmøller og derved bidrage til bedre balance i el-systemet.

Af disse grunde bør en net-tilsluttet løsning med varmepumpe klart 
foretrækkes hvis man ønsker at gøre sig mindre afhængig af flis-af-
brænding.

Påvirkninger af landskabet og den oplevede natur

De foreslåede vindmøller, har som notatet viser en meget væsentlig 
indflydelse på det oplevede landskab i arealet mellem Fjerritslev by og 
Kollerup Strand.

Netop dette areal udgør en meget væsentlig andel af den unikke 
havnære natur der findes i lo-kalområdet som dels udgør en stor 
herlighedsværdi for både borgerne og turister og dels udgør en kulturel 
værdi for hele regionen.

Påvirkninger af faunaen har jeg ikke vurderet.

Støjgener

Selv om beregninger viser at støj fra de fire møller vil være inden for de 
gældende grænsevær-dier, vil en etablering af projektet med sikker-
hed betyde at personer der opholder sig indenfor en to km radius, på 
vind-rige dage vil opleve betydelig gener pga. støj.

Særligt sommerhusområdet øst for den foreslåede placering af vind-
møller vil opleve hyppige og kraftigere gener da støjen i høj grad vil 
være luftbåren, således at den høres kraftigere i vindens retning, der 
hyppigst forekommer fra vest.

Økonomiske konsekvenser for lokalområdet

De samlede påvirkninger ved en gennemførelse af projektet, vil uden 
tvivl betyde en devaluering af lokalområdets kvaliteter. Dette vil bety-
de færre turister og reduceret prisfastsættelse af lokale sommerhuse. 
Dette vil alt sammen betyde en negativ påvirkning af lokalområdets 
økonomiske udvikling, med afsmittende effekt på beskæftigelse og 
bosættelse.

John S. Lambertsen 49 Oprettelse af biogasanlæg i kommunen skal have øget fokus, for at 
udnytte de resourser der er til stede i nærområderne.

Der bør endvidere sættes mere fokus på at udtjente vindmøller ikke 
erstattes af nye, for derved at sænke antallet af møller i kommunen. 
Det kan være med til at gøre det mere attraktivt at bo i landdistrikter-
ne. Tilladelse til oprettelse af solcelleparker bør stilles i bero, indtil der 
er udarbejdet en overordnet plan for hele landet, for hvor det er mest 
hensigtsmæssigt at producere

energien i fremtiden. Solcelleparker hører ikke hjemme i en kommune 
hvor der er stort fokus på turisme og natur.
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Henriette Viborg 
Gjørup

49 Jeg vil gerne rose Jammerbugt kommune og gl. Fjerritslev kommune for 
at have passet godt på vores unikke, uspolerede og bevaringsværdige 
kystnære natur, ikke mindst Sønder og Nørre miler.

Jeg går bestemt ind for grøn energi og er ikke i mod vindmøller.  Men 
jeg er imod flere vindmøller i Jammerbugt kommune, da vi har stor 
overskudstrøm, dvs. langt større kapacitet i kommunen end vi kan selv 
kan udnytte. Alene de 18 nyeste møller opført i 2019 på Thorup sletten 
og ved Aggersund skulle efter sigende kunne levere strøm nok til hele 
Jammerbugt og Vesthimmerland kommune. Så vi har rigeligt med 
møller.

Når møller opføres, vil de altid være til gene for beboer i området 
både mht. støj-, udsigt- (skæmmer landskab) samt økonomisk gener i 
form af værdiforringelse af ejendom. Derfor er det et must at sætte en 
stopper for flere vindmøller i Jammerbugt kommune pga. overkapaci-
teten.  Men det jo også venstre holdning, eftersom Mogens Gade ved 
sidste valg gik til valg på, at der ikke skal laves nye vindmølleområder, 
men at nuværende områder udelukkende opdateres og udvides – og 
udvidelse er der ikke brug for.

Henriette Viborg Gjø-
rup (fortsættelse)

49 Eftersom at ”Venstre ved man, hvor man har”, så regner jeg med, at du 
Mogens Gade og står ved dit ord. Jeg undrer mig over, at byrådet ikke 
med det samme har lukket ned for dette projekt. Det koster stemmer.

Jeg er i mod Fjerritslev Fjernvarmes vindmøller projekt i Udklit nord for 
Fjerritslev. Hvad med at blive forgangsmand på at koble sig på eksiste-
rende møller, fremfor at påvirke vores natur og dermed vores turisme 
i negativ grad. I Fjerritslev lever vi af turister og de siger adspurgt, at 
kommer for vores særlige natur og roen, men også det at kunne være 
aktiv i naturen. Og naturoplevelser er jo det turister vil have, det er 
oppe i tiden. At placere vindmøller klods op af 600 sommerhuse, 1500 
m fra golfbanen, max 1000 meter fra hundeskov, vandre-, ride og mtb 
stier og kystnært, giver simpelthen ingen mening.

Det er i den grad Turisme, som Jammerbugt kommunen satser på, og 
I Fjerritslev er vores vigtigste indtægtskilde turismen. Det er vores rige 
handels og kulturliv et levende bevis på. Er turister væk så forsvinder 
vore butikker og dermed og vores kulturarrangementer også. Hvad skal 
vi så leve af?  Og hvad sker der med bosætningen, når butikker og kul-
turliv ændres, så bliver Fjerritslev mindre attraktiv. Vindmølleprojektet i 
Udklit bør bremses nu inden der sker mere skade.

Henriette Viborg Gjø-
rup (fortsættelse)

49 Kære politikere, det er jeres opgave at guide Fjerritslev Fjernvarmen 
på rette vej, ved at sige nej til et nyt vindmølleområde, og i stedet 
motivere dem til at koble sig på eksisterende møller med overskuds-
kapacitet. Der er jo netop en politisk åbning for, at dette bliver muligt 
uden afgift. Og vindmølle branchen med Wind Danmark i spidsen 
presser ligeledes på for dette. Eurowind CEO Jens Rasmussen udtalte 
ved indvielsen af Thorup sletten 21/9, at man gerne vil levere strøm til 
Fjerritslev Fjernvarme fra møllerne, og at de gerne vil regne på det. Så 
hvorfor undersøger Fjerritslev Fjernvarme ikke dette?
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Henriette Viborg Gjø-
rup (fortsættelse)

49 Jeg må indrømme at jeg blev helt paf, da jeg erfarede at man har planer 
om at placere vindmøller klods op af søndermile. Kan man det? I et 
område omkranset af §3 jord og ikke mindst klods op af den sjældne 
natur,  kystskrænterne Sønder og Nørre mile, som ligger helt uberørt 
og  i deres særligt parabelform, og er Danmarks smukkeste og største 
sandmile af den type. Er det ikke det område, man overvejer som mulig 
Natur-Nationalpark Han Herred? Og det samme område som Dansk 
Naturfredningsforening med hjælp af Jammerbugt Kommune samt 
Naturstyrelsen er ved at rydde for fyr og gran for at få den tilbage i 
oprindelige form.

I netop dette område er der ynglende traner, rovfugle (ørne), flager-
mus, sjældne sommerfugle, fredede planter og stor biodiversitet. I 
mere end 50 har man – i gl. Fjerritslev kommune – og nu Jammerbugt 
kommune passet på den natur, som er udpeget til værdifuldt landskab, 
hvor tekniske installationer ikke er mulige. Det skal de heller ikke være 
fremover.

Jeg antager, at det også er derfor Jens Mortensen på kollerupstrandvej 
ikke fik lov til at opsætte husstandsvindmølle samt af et tidligere vind-
mølle projekt (2014) blev stoppet pga. manglende opbakning – begge 
tæt på Fjernvarmens ønskede vindmølleplacering. De 2 af 4 vindmøller 
skal ovenikøbet stå i kystnært område. Mange turister skal bo tæt op 
af møllerne, men de vil også passere dem til stranden, Thorup og Klim 
strand og hvis de skal benytte kollerup plantage med mtb, vandre-, 
ride- og hundeskov.

Henriette Viborg Gjø-
rup (fortsættelse)

Jeg ønsker en redegørelse for, hvordan området kan overvejes som 
vindmølle område, når det i 50 år har været udpeget til værdifuldland-
skab. Jf. en af lodsejerne og Fjerritslev Fjernvarme er området blevet 
udpeget af Jammerbugt Kommune / forvaltningen til vindmølle områ-
de samtidigt med at det er udpeget til værdifuldt landskab. Jeg vil have 
en redegørelse for dette.

Jeg undrer mig over, at Fjerritslev fjernvarme vil bruge op mod 35-40 
mio i gamle støjende vindmøller, dvs. gammel teknologi med begræn-
set levetid, for at kunne spare kun 40 % af varmeforbruget. Man skal 
stadig fyrre med flis for at opnå 60% af energien, og Fjernvarmen siger 
flis stiger, men jf. Klima- og Energiminister Dan Jørgensen af 20/5 i 
Energiwatch er det ikke tilfældet. De siger, at de må gøre noget nu, de 
kan ikke vente, men hvorfor det store hastværk, når flis ikke er steget 
og de først skal ansøge Jammerbugt kommune til næste sommer. Er 
der tale om en hovsa løsning eller er der ugler i mosen. Jeg hælder til 
det sidste. Er der så er der tale om prestige eller profit projekt. Der er 
mange penge i vindmøller.

Henriette Viborg Gjø-
rup (fortsættelse)

49 Der mangler gennemsigtighed omkring økonomien, selv deres skrivelse 
til fjernvarmeforbrugeren – som kom på bagkant – var helt uden fakta, 
hvilket var på sin plads ved en sådan investering.  Samtidigt svarer 
de ikke på nogen spørgsmål, selv om de siger, at de ønsker dialog, 
og nu dækker de sig ind under, at de kun svarer på henvendelser på 
hjemmesiden. Hvad skjuler de? Som Benny Hegelund udtaler, så er vi 
ligeglad med dem, der er udenfor vores område. Det er så Brøndum-
vej, Kollerupstrandvej, Udklitvej samt et helt sommerhusområde (60 
fastboende).
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Henriette Viborg Gjø-
rup (fortsættelse)

49 I de ovennævnte områder har Fjerritslev Fjernvarme afvist at levere 
fjernvarme ved alle henvendelser. Nogle af deres begrundelser har 
været: Fjernevarmen stopper ved materielgården eller det er uden-
for vores forsyningsområde, som åbenbart er Klim, Thorup, Kollerup, 
Haverslev mfl. Det er komiske, at det eneste område, som fjernvarmen 
siger, at de kan placere vindmøllerne er klods op ad naturperler, samt 
tæt på et område, som man ikke har villet levere fjernvarme til, men 
som nu skal leve med støj-, udsigts- og økonomiske gener fra møllerne, 
men ikke kan få gavn af dem. Det er ikke samfundssind og det bliver et 
nej.

Jeg er modstander af, at der kommer flere dagligvarebutikker i Fjer-
ritslev. Vi har mere end nok. Netto udvidelse har allerede påvirket de 
eksisterende butikker. Nye bustikker vil lukke eksisterende butikker og 
så får vi tomme butikker. Det kan simpelthen ikke passe, at dygtige 
politikere tænker så kortsigtet. Vi skal ikke have en by med tomme 
butikker – spøgelsesby – er med til at lave afvikling. Jeg er ligeledes 
modstander af, at dagligvarebutikker skal ligge udenfor bymidten. 
Dette er no go. Så lukker vi vores special butikker. Folk handler ud for 
bekvemmelighed, og derfor skal vores dagligvare og special butikker 
lægge sammen.

Kære byråd, vis jer som ansvarlige politikere, og tænk langsigtet og ikke 
kun 2-3 år frem. Få stoppet Vindmølleprojektet i Udklit nu inden det 
koster turister (potentielle køber springer allerede fra), bosætning og 
troværdighed.  Og sæt en stopper for flere dagligvarebutikker.

Dansk Vindenergi ApS 
(Niels Mejlholm)

49 Forslag om udvidelse af vindmøllepark ved Drøstrup

Aksel B. Jensen? 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune. Herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

- Ikke tilslutning til Jamemrbugt men ...?

Øjvind Madsen? 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune. Herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Lis Madsen? 49 Undertegnede bekræfter hermed at være imod opsætning af flere 
landvindmøller i Jammerbugt Kommune. Herunder 4 vindmøller i Udklit, 
Fjerritslev.

Keld Schumann (For-
mand for Gjøl Borger- 
og Erhvervsforening)

51 Sikre værdier mod oversvømmelser
GBE savner, at planerne om at udvide Ølandsdæmningen ikke er nævnt 
handlingsplanen. Vi synes dette er et vigtigt projekt for at fastholde 
forbindelsen til Øland, men det er jo også et tiltag ifm. Klimasikring og 
højvandssikring, som er nok så vigtigt i disse år.
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Danmarks Naturfred-
ningsforening

51 Sikre værdier mod oversvømmelser
En vigtig handling. Her kunne man også tilføje, at sikre værdier mod 
hyppige stormvejr, som eroderer kysten og hermed truer sommerhuses 
levetid i yderste klitrække. Derfor skal man være meget tilbagehol-
dende med udlæg af nye sommer-husområder i kystnærhedszonen 
– ligesom man ikke byggemodner i lavtliggende områder under kote 2 
(DNN).

Nye lokalplaner for byområder bør klimasikres. F.eks. kunne kommunen 
tilbyde afgift fritagelse af overfladevand for hus-ejere, som beholder 
vandet på egen grund.

Regnvands bassiner, er for det meste udformet meget dårligt. Dybt hul, 
med meget stejle skrænter. Kommunens forvalt-ning bør pege på at 
regnvandsbassiner udformes med fordel for biodiversiteten, dvs. uden 
stejle skrænter med en maks stigning 1:5. Og tænke så mange grønne 
arealer ind i kommende lokalplaner, både for større naturindhold, men 
også for at mindske belastningen af kloaksystemet ved store regn 
mængder.

Thorupstrand Bebo-
erforening

51 Vi ser frem til at have et meget tæt samarbejde med Jammerbugt 
Kommune om at få lavet en plan, som tilgodeser alle.

I forhold til Klimahandlingsplanen har beboerforeningen i Thorupstrand 
bekymringer i forhold til det stigende grundvandsspejl. Der er behov 
for en samlet indsats i forhold til afvanding af området, således at 
overfladevandet kan ledes ud i havet uden hindring. Vinteren 2019/20 
har været præget af mange og store oversvømmelser både omkring 
helårsbeboelsen og i sommerhusområderne.

HOVEDMED NYT 
”Det summer og er vildt i Jammerbugt Kommune” 
Ved at man på forskellige arbejdspladser og institutioner indsamler in-
sekter og frø, i nye udstykninger så 10% vilde haver – i velkomstpakker 
kan vi lægge frøposer mv. Vi kan gøre en lille indsats mange steder med 
stor betydning til sammen. 

Det kan evt. tænkes ind 
i eksisternede hand-
linger - eller der kan 
oprettes en ny handling 
herom.

HOVEDMED OVER-
SIGT S. 
38-39

God oversigt. Vigtigt at anerkende forskellighed – med udgangspunkt 
i ressourcer og de styrker vi har. På den måde kan vi sikre helheden. 
Både i forhold til mennesker og i organisationen. Vi skal have fokus på 
synergi – og arbejde med ressourcer – og ikke på mangler. 

BRN skal ind som arbejdspartner flere steder i handlingerne. 
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VUF Generel kommentar til høringssvarene inden for emnet bæredygtig-

hed.

Der er mange gode og relevante pointer og kommentarer til hand-
lingerne. Nogle af handlingerne er relevante for arbejdet med den 
kommende naturpolitik, arbejdet med klimaplanen (flere henvendelser 
drejer sig om transportområdet – både i fht til at fremme de alterna-
tive drivmidler og at mindske transporten gennem it-løsninger (f.eks. 
bedre bredbånd og online-møder)), og indkøbspolitikken og arbejdet 
med den er nævnt. Den fysiske afgrænsning af en natur-nationalpark 
og indspark til arbejdet med kommuneplanen. Der er også mange hen-
vendelser om øget borgerinddragelse og DN ønsker at bliver inddraget 
i f.eks. jordfordeling (handling nr. 48). Flere henvendelser går på biodi-
versitet. 

Mange handler om vindmøller ved Udklit, og nogle af dem virker 
decideret som en underskriftsindsamling mod vindmøllerne. Manger er 
bange for at det hæmmer bosætning, salg af sommerhuse og svækker 
turismen, ligesom mange er kede at få ødelagt den bynære rekreative 
værdi, der er i området.
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