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Indledning
Hvidbogen samler høringssvar og sætter dem i forhold til indholdet af Planstrategi 2019.  

En række af de rejste ideer og ændringsforslag kan dog ikke indarbejdes ved den endelige vedtagelse, idet forslagene 
skal analyseres nærmere og drøftes i relevante fora. Ideerne kan senere munde ud i konkrete ændringer i kommende 
større revision af kommuneplanen og gennemførelse af handlingskatalog for Jammerbugt Kommune.  

Hvidbogen er udarbejdet i marts 2020, og den indeholder indkomne bemærkninger og kommentarer til alle indkomne 
bemærkninger og ændringsforslag til Planstrategi ”Sammen mod 2030”

Læsevejledning

Hvidbogen læses bedst med samtidig opslag i planstrategiens enkelte temaer.

Hvidbogen er opdelt i to hovedafsnit. Dels en oversigt over indkomne bemærkninger, dels en gennemgang af hørings-
svar med tilknyttede kommentarer. For hvert svar er angivet kommentarer og konsekvenser. Dette materiale foreslås 
behandlet ved økonomiudvalgets behandling af planstraegien den 18.3 2020 samt ved kommunalbestyrelsens behand-
ling af samme den 26.3.2020. 

Ændringerne giver ikke anledning til formulering af ændringsforslag.

Plan, Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 
Spørgsmål kan rettes på tlf. 7257 7456 eller irj@jammerbugt.dk

Oversigt over svar
På denne side ses en oversigt over indkomne svar i offentlighedsfasen
Ideerne er indsendt af følgende forskellige aktører:

Nr. Afsender
A Biersted Landsbyråd v/Flemming Thagaard
B DN v/Søren Rosendal
C Green Energy
D LE 34 for lodsejere ved Klim
E Susanne Knudsen
F Niels Henrik Mortensen
G Troels Flyvholm
H Otto Kjær 
I Borgerlisten v/Merete Fuglsang
J John Lambertsen
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Kommentarer til planstrategien
Høringssvar og kommentarer til planstrategien er søgt struktureret efter sidetal. 

Afsender Forslag Kommentar

Otto Kjær Bosætning: Der skal fokuseres mere på bosætning i de min-
dre byer, således der ikke sker en urbanisering nemlig en fra-
flytning fra de mindre landsbyer til de større byer. 
Her kan bl.a. flere byggegrunde i landsbyerne modvirke denne 
tendens, og kommunen kan medvirke hertil, ved at udstykke 
byggegrunde specielt i de mindre byer som ingen bygge-
grunde har – nemlig – Øland, Hjortdal, Trekroner, Gøttrup, Klim 
og Thorup. 
Yderligere bør der i samarbejde med boligforeninger under-
søges om der er behov for lejeboliger i landsbyerne. Her kan 
Landbyrådene sammen med lokale borgerforeninger komme 
ind i billedet for afsøgning af behovet. 
I Klim og Thorup lykkedes det for flere år siden at opføre flere 
lejeboliger i samarbejde med Fjerritslev Boligforening.

Bosætning og byggemuligheder i de 
små landsbyer er et vigtigt emne, 
som vi i mange sammenhænge 
har kortlagt og omtalt i planer. Lige 
nu er der muligheder for at arbejde 
med mulighederne under regler for 
omdannelseslandsbyer. Emnet vil 
indgå i kommuneplan21 og i LUP pro-
cesserne i de pågældende landsbyer. 

Troels 
Flyvholm

I baggrunden for planstrategien er det glædeligt at se, at der 
nu er kommet et godt fokus på naturen – vi er netop som der 
skrives en kommune, der ligger midt i naturen. ”Kort sagt er 
naturen fundamentet for turisme, fritid og sundhed”.
Det er ligeledes glædeligt at se, at fokus er kommet på at leve 
tæt på naturen med teksten: ”Der er god plads til at leve livet 
på forskellig vis, også det stille liv midt i naturen med et hver-
dagsliv med udsyn og naturoplevelser. ”

Tak for kommentarerne, de er noteret.

Troels 
Flyvholm

Samtidig oplyses det, at kommunen vil ”planlægge for udsigt-
skiler i landskabet til vand, dramatiske landskaber og kultur-
minder for at skabe merværdi og flere gratis oplevelser. ” Her 
er Store Vildmose med Ryå som bugter sig i forhaven i den 
grad et enormt og prægtigt landskab, som i den grad burde 
promoveres mere overfor borgere i kommunen samt turister 
fra nær og fjern. Oplevelsen af højmosen er i den grad noget 
særligt, og det ses i den grad for fx Lille Vildmose i Himmerland 
og promoveringen heraf.
Det bemærkes hertil, at Store Vildmose har flere igangværende 
planer både for området, men også for områder der grænser 
op til vildmosen, herunder Ryå-dalen. For sidstnævnte er der 
udlagt Helhedsplan Ryå med hjælp og støtte fra EU, så der 
kan sikres en naturlig oversvømmelse af ådalen. For Store 
Vildmose er der både EU-projektet LIFE samt et projekt, der 
indgår under EU’s Interreg-program – begge projekter handler 
om at sikre vandet i højmosen. Der er ligeledes oprettet et ca. 
3 km langt dige ved den sydøstlige del af mosen. Alle sammen 
gode tiltag som handler om at sikre fantastiske naturværdier 
og landskaber.

Kommentarerne er relevant for kom-
munens bosætningsstrategi.

Troels 
Flyvholm

Vi er mange borgere i området nær Store Vildmose, som er 
meget glade for, at Miljøstyrelsen i slutningen af november 
2019 meldte klart ud til kommunens planafdeling, om at det 
nu 5 år gamle vindkraftprojekt under planlægning måtte flyttes 
udenfor det udlagte område lige op af Store Vildmose (nævnt 
i forslag til kommuneplantillæg nr. 15), såfremt det skulle reali-
seres. Dette med baggrund i beskyttelsen af kongeørnen, som 
befinder sig under 3 km fra det udlagte projektområde, og som 
fødesøger direkte i området, hvor der ønskes opsat 16 stk. 150 
meter høje vindkraftværker.
Nu mangler kommunen blot, at få vindkraftprojektet også kal-
det Rendbæk Øst, taget på dagsordenen snarest, og truffet 
beslutning om at stoppe den videre planlægning herfor. Sam-
tidig med revisionen af Helhedsplan17 med denne planstra-
tegi virker det som en naturlig konsekvens af ovenstående, at 
fjerne udlægningen af området som vindkraftområde og sikre 
områdets nuværende uforstyrrede landskab og natur.

Kommentaren er relevant for afvej-
nng af de forskellige interesser i det 
åbne land. 

 Hvidbog      
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Afsender Forslag Kommentar
Troels 
Flyvholm

For en god ordens skyld fremhæves den udførte landsskabs-
karakterkortlægning, der blev gennemført i 2013 for område 
14, 15 og 16 nedenfor. Dette med baggrund i, at der i plan-
strategien er oplyst, at revisionen af kommuneplanen tager 
udgangspunkt i landskabskaraktermetoden ved planlægning 
for det åbne land – såfremt ændringer hertil skal gennemføres 
eller ajourføres ønsker undertegnede oplysning herom.

Landskabskortlægningen er en del af 
grundlaget for prioriteringer i det åbne 
land. Der vil komme ændringer, og du 
kan bl.a. følge med ved de offentlige 
møder der på nuværende planlæg-
ges afholdt i juni eller august måned. 

Troels 
Flyvholm

Kommunens fagfolk foretog i 2013 en landsskabskarakter-
kortlægning med baggrund i landskabskarakter-metoden som 
også er gældende i Helhedsplan17. Kommunen blev opdelt i 
17 områder. Fx område 14 (Ryå), område 15 (Birkelse Hgd.) 
og ikke mindst område 16 (Store Vildmose) som alle ligger i 
forlængelse af hinanden og har flere fællesnævnere:
- Visuelle og støjmæssige forhold er overordnet karakteriseret 
som roligt og stille landskab. 
- Landskabskarakterens styrke er karakteristisk/særligt karak-
teristisk. 
- Alle tre områder har særlige visuelle oplevelsesmuligheder 
(store åbne flader, vidtstrakt/langstrakt udsigt gennem den 
flade Ryå Ådal, herregårdslandskab med store markfelter og 
få hegn). 
- Landskabskarakterens sårbarhed er stor. 
- Tiltag som vil forringe den oprindelige/nuværende landskabs-
karakter er ”etablering af vindmøller o.a. store tekniske anlæg” 
og ”bebyggelse og tekniske anlæg og yderligere plantning vil 
ændre områdets karakteristika”.
Ovennævnte uddrag fra analyserne af landskaberne taler 
deres tydelige sprog: Vindkraftværker hører slet ikke til op af 
Store Vildmose og for den sags skyld heller ikke til i resten af 
vores flotte og vidtstrakte kommune.
Dette var nuværende Teknik & Miljøudvalgsformand Jens Chr. 
Golding også enig i tilbage i 2011, da Naturstyrelsen fik afslag 
på at udvælge flere områder i kommunen til testvindkraftan-
læg. Ligeledes for området op af Store Vildmose. Baggrunden 
herfor var de mange udpegninger for området, herunder større 
uforstyrret landskab, som netop understreges gennem oven-
nævnte uddrag fra landsskabskarakter-kortlægningen. Der fin-
des ingen begrundelse for udlægningen til vindkraftområde i 
Helhedsplan13 og det kan i den grad undre.

Tak for betragtningerne og anerken-
delse af de særlige landskabsværdier 
vores kommune rummer. Afvejning 
af forskellige hensyn er planlægnin-
gens væsentligste opgave, og det 
er tæt knyttet til de politiske priorite-
ringer. Dine kommentarer vil indgå i 
den videre drøftele af principper for 
udpegning af kommende områder, 
hvor der kan opføres vindmøller. 

DN Jam-
merbugt

Lev tæt på naturen
I Planstrategien står følgende: Der er god plads til at leve 
livet på forskellig vis, også det stille liv midt i naturen med et 
hverdagsliv med udsyn og naturoplevelser. Vi vil skabe sam-
lingspunkter til fremme af fællesskaber i tilknytning til friluftsliv, 
outdoor-turisme og en livsstil tæt forbundet med naturen. DN 
vil tilføje at i forhold til sårbare dyrearter, så bør dette afsnit 
udvides med beskyttelse før benyttelse af naturen, hvor sår-
bare arter eller andre forhold gør gældende, at et område bliver 
respekteret som forstyrrelsesfri zone.
DN vil i øvrigt fremhæve kommunens allerede gode intentio-
ner, som er nævnt i for-slaget for Planstrategi’19 – kommunen 
vil arbejde for at skabe større områder, hvor naturen kan ple-
jes, blive frodigere og vildere - og mere spændende at opleve. 
Kom-munen har afsluttet forundersøgelse af en snarlig natur-
genopretning af Helledisø, og DN ser frem til at dette flotte 
initiativ bliver gennemført. DN er også rigtig tilfreds med kom-
munens indsats for at beskytte den sjældne naturtype aktiv 
højmose i St. Vildmose samt genslyngninger af Fosdal Bæk i 
forbindelse med rigkilde projektet ved Svenstrup Kær.

Tak for kommentarerne og udsagn. 
Ændringsforslaget foreslås indarbej-
det i den endelige planstrategi. 
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Afsender Forslag Kommentar
Niels Hen-
rik Morten-
sen

Er Netto tænkt ind i den nye centerplan? Netto pynter jo ikke 
ligefrem i bybilledet som den ligger nu...og parkeringen ved 
Netto er elendig.

Området er med i den nye midtbypla-
nen og ved en eventuel ombygning 
eller lignende vil der blive taget hen-
syn til principperne til midtbyplanen.
Det betyder dog ikke, at Jammerbugt 
Kommune kan kræve Netto nedrevet 
eller ombygget.

Borger-
listen v/
Merete 
Fulgsang

Bosætning: Vi skal støtte bosætning også på landet, og beskytte 
naturen i kommunen, da den er fundamentet for turisme, fritid 
og sundhed. Dette sker ikke hvis vi fortsætter udbygningen 
af vindmøller, da vindmøller nu kan blive større måske helt til 
300 m. og det vil betyde en markant påvirkning af natur og det 
øvrige landskab. 
Dit gode liv, som vi vil give borgerne, er ikke en kommune hvor 
nuværende borgere og mulige tilflyttere kan risikere at få en 
vindmølle i baghaven. Vi kan ikke både have et mål, som at 
være en af landets største og mest attraktive bosætningskom-
mune samt turistkommune og så fortsætte udbygningen af 
vindmølleområder.

Interesseafvejening og dilemmeaer 
kan ses for hele kommunen og lokalt 
hvor vindmøller opstilles. Problemstil-
lingen er relevant i nogle områder, og 
det er i høj grad en politisk afvejning 
og priortering. Denne drøftelse er 
endnu ikke afklaret - det forventes at 
ske i kommuneplanprocessen i 2020-
21.

Borger-
listen v/
Merete 
Fulgsang

Planproces og borgerinddragelse om planstrategiforslaget:
Fremgangmåde har ikke levet op til kommunens borgerind-
dragelsespolitik, og der har manglet en borgerorientering med 
bl.a. pressemeddelelse og annoncering i de trykte medier, om 
at planen var i høring. Formået er jo at vi ønsker, så mange 
input fra borgerne som muligt. Overskriften for planstrategien 
var SAMMEN MOD 2030.

Der er lavet pressemeddelelser 
ved offentliggørelse af planforsla-
get og artikler i ugeavis/Nordjyske 
herom. Borgerarrangementet den 
18.11.2019 var annonceret, og der 
deltog borgere og aktører fra hele 
kommunen og fra mange forskellige 
sektorer. Invitationer med planstrate-
gien har ligeledes været udsendt til 
mange interessenter, råd, nævn og 
NGO’er. 
Naturligvis kunne vi også i selve 
høringsfasen efter ”juleferien” have 
annonceret yderligere. Det vil vi over-
veje en anden gang, hvor offentlig-
hedsfasen passerer en længere ferie. 
Beklager meget, at opfattelsen er at vi 
ikke har levet op til kommunens bor-
gerinddragelsespolitik. Vi er i en pro-
ces, hvor vi bevæger os fra ”offentlige 
høringer” til samskabelsesprocesser, 
og det betyder at vi i højere grad 
benytter invitationer bredt set - og i 
mindre grad ”kommuneannoncering” 
i ugeavisens kommuneannonce.

Biersted 
Landsby-
råd

Ungdomshuset Bierstedet
Det blev nævnt af Ungerådet at de ældste unge (16-20 årige) 
mangler et sted hvor de kan udfolde sig socialt, kreativt, musi-
kalsk.
Er Aktivitetscenteret en mulighed?

Aktivitetscenteret ligger centralt i 
Biersted og kunne være en rigtig god 
idé til ungehus i Biersted. Bygning-
erne er ejet af boligselskabet Domea, 
der koordinerer udlejning. 

Biersted 
Landsby-
råd

Multihal med mulighed for at afholde musik og kultur arran-
gementer. Projektet er allerede under udvikling. Vi er langt i 
planerne om en Sansemotoriske Multihal i forbindelse med 
Biersted Hallen.

Projektet er kendt i afdelingen for 
Kultur og Fritid og det videre arbejde 
med planerne kræver en politisk drøf-
telse og prioritering i forhold til Jam-
merbugt Kommunes holdning hertil.
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Afsender Forslag Kommentar
Biersted 
Landsby-
råd

Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) 
har generelle vanskeligheder med erkendelsen af sig selv og 
andre.
Opfattelsen af den fysiske krop indgår som et væsentligt ele-
ment i udviklingen af denne erkendelse og forståelse. På den 
baggrund kan det være hensigtsmæssigt at støtte børn med 
ASF i at opnå en bedre kropsforståelse. I denne sammenhæng 
spiller indretningen og det fysiske miljø en stor rolle.
Kvaliteten af arkitekturen, lyset, rumklangen, materialer og 
overflader er alle taktile faktorer, der kan være med til at kva-
lificere den sansemotoriske træning. Et særlig fokus på aku-
stik vil også kunne kvalificere multisalen ift. såvel anvendelse i 
musikterapeutisk øjemed, ligesom multihallen vil kunne anven-
des til lokale koncerter mv.
Projektet har fokus på at ‘løfte blikket’ og identificere nye lokale 
muligheder, der ikke nødvendigvis tager afsæt i idrætsforenin-
gens traditionelle rødder i idrætslivet. Lokalt kan Bierstedhal-
lens ønske, om en generelt anvendelig multihal, kombineres 
med specialklassernes behov for specialdesignede lokaler til 
den daglige sansemotoriske træning. Men på den længere 
bane kan en sansemotorisk multihal også danne et indtægts-
givende grundlag, der kan være med til at understøtte idræts-
foreningens økonomiske grundlag.
Et særlig fokus på akustik vil også kunne kvalificere multisalen 
ift. såvel anvendelse i musikterapeutisk øjemed, ligesom multi-
hallen vil kunne anvendes som et kulturhus til lokale koncerter, 
foredrag mv.

Ideerne bag ideen er helt i overens-
stemmelse med tankerne bag plan-
strategiens tema om oplevelser og 
dit gode liv. 
Biersted Skole har i ASF afdelingen 
deltaget i møderne om multihallen og 
har allerede fra start været med i pla-
nerne. Vi ser bestemt store mulighe-
der for vores elever i projektet.
I ASF er vi særligt udfordret på aku-
stikken og har svært ved at imø-
dekomme, når elever har brug for 
fuldstændig ro. Dette vil multisalen 
med tilhørende små rum kunne 
hjælpe med.

Biersted 
Landsby-
råd

Biersted vil gerne fremstå som en mere bæredygtig landsby i 
fremtiden.
For at gøre SMART er vi nødt til at vide hvor vi er nu, og hvor 
vi gerne vil være i fremtiden.
Og fremtiden er på den kort bane altså 2030.
De fem ben i SMART-modellen er: ...
Hvad er det så specifikt at vi vil opnå?
- forbruge 10% mindre CO2 pr. husstand i 2030 i forhold til 2020
- energirenovering af ældre huse
- genanvende byggematerialer
- stille krav ved nybyggeri
- tilkobling til fjernvarmen
- Øge andelen af lokale råvarer i vores husholdning med 10%
- gøre bruge af up-cycling og fælles grejbank, delebil, og andre 
tiltag der kan reducere mængden af udstyr hos den enkelte.
- etablere økologiske havefællesskab, med tilhørende bier og 
honning produktion.
Hvad er det attraktive?
- god samvittighed
- vise vejen for vores børn
- skabe opmærksomhed omkring Biersted
- huspriserne burde stige i takt med udgifterne til opvarmning 
falder.
Er det realistisk?
Med opbakning fra kommunen, samt vilje fra lokale ildsjæle er 
alt muligt.??
Første milepæl hedder 2030, så tager vi den derfra!

Meget spændende ideer, som ligger 
helt i tråd med intentionerne i plan-
strategien og tankerne om klimapla-
nen. 
Denne lokale tolkning i jeres område 
kan være inspiration for andre lokal-
samfund.
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Afsender Forslag Kommentar
Susanne 
Knudsen

2. Uddannelse:
Jeg læser oplægget om ”Uddannelse for alle”. 
Mit forslag er, at teksten også indeholder navne på de konkrete 
uddannelsessteder, som allerede eksisterer i kommunen.
Det vil give et bedre overblik over uddannelsesmulighederne 
for alle, også for potentielle tilflyttere. 
Jeg mangler konkret omtale af AMU - centeret med greenke-
eperuddannelsen, Han Herred Havbåde med bådebyggerud-
dannelsen og Vester Thorup Højskole med lange kurser med 
fokus på klima, bæredygtighed og natur.

Tak for kommentarer. Tiltag og udda-
nellser ved både AMU, Han Herred 
Havbåde samt V. Thorup Hø’jskole 
har været i tankerne ved formulering 
af planstrategien. 
I kommunens handlingskatalog er 
der mulighed for at blive mere kon-
kret, og her er I nævnt i de tiltag, der 
planlægges som udmøntning af plan-
strategien.

Susanne 
Knusen

3. Unge på tinge:
Det er rigtig spændende, at inddrage de unge i kommunens 
udvikling af Planstrategien 2030.
Jeg foreslår, at Jammerbugt Kommune fortsat inviterer de 
unge til at deltage aktivt i de kommende møder.  Det vil styrke 
tilhørsforholdet til kommunen.
Jeg uddyber gerne mine forslag, og jeg vil også gerne deltage 
i møderne i et Energiforum.

Vi tænker ungerådet ind i mange af 
vore tiltag, nu og i fremtiden. 
Etablering af et Energiforum er som 
angivet ovenfor en af det handlinger, 
der er formuleret i handlingskatalo-
get. 

Borger-
listen v/
Merete 
Fulgsang

Borgerlisten ønsker ikke flere vindmøller på land
Det begrunder vi med følgende:
Antal møller: Kommunen har iflg. baggrundsmaterialet allerede 
i 2016, 200 vindmøller deraf 34 over 100 m højde. Kommunen 
har 28 vindmøller over 3 MW, hvilket er flest i Nordjylland. Hertil 
kommer de vedtagne 20 i Thorup og Nr. Økse Sø. Dvs. i alt 
220.
Ulemper for naboer til vindmøller: Der er flere gener, støj, 
skygge, visuel påvirkning samt lavere handelspris for ejen-
dommene.
Værditab samt risiko for at ejendommen ikke kan sælges: Iflg. 
medsendte link til Taksationsmyndighedens hjemmeside har 
41 boligejendomsejere ved Nr. Økse Sø fået tilkendt en samlet 
erstatning 3.264.000 kr.i erstatning. Endda har myndigheden 
tilkendt en ejer der bor 2,1 km. fra den nærmeste vindmølle 
erstatning. 
Det betyder jo alle har fået erstatning, men det betyder jo ikke, 
at det er sikkert at de kan sælge ejendommen til den lavere 
pris. Der er jo risiko for at køberne ikke vil købe en ejendom, 
der har de ulemper, der er tilkendt erstatning for. Hermed 
har kommunen med deres vedtagelse af projektet pådraget 
41 ejere et muligt økonomisk tab og risiko for negative hel-
bredspåvirkninger.

Vi er bekendte med vores store andel 
af vindmøller i kommunen. 
Kommentarerne inddrages i arbej-
det med retningslinjer og politik for 
udpegning af eventuelle energiland-
skaber og herunder arbejdet med 
udpegning af mulige nye områder til 
vindmøller og solcelle-/ solvarmepar-
ker.
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Afsender Forslag Kommentar
Borger-
listen v/
Merete 
Fulgsang

Forventet lovgivning for nye vindmølleprojekter:
Bonusordning: nære naboer der bor indenfor 4-8 gange møl-
lehøjden får en bonus på 5 KW årlig, og det svarer til 5.000 kr. 
årligt afhængig af produktionen.
Salgsoption for naboer til vindmøller: Hermed kan naboer i 
en afstand af 4-6 gang møllehøjden fra nærmeste vindmøller 
vælge at sælge ejendommen til opstiller af vindmøller til en af 
Taksationskommisionens vurderet pris efter evt. værditabser-
statning.
Hvis loven bliver vedtaget vil det betyde, at en nabo der bor f. 
eks. 1.200 m fra en vindmølle på 150 m. får 5.000 årlig i erstat-
ning samt evt. en værditabserstatning.
Fremover er der ingen lovmæssig begrænsning af en vind-
mølles højde. Disse regler kan betyde, at endnu flere borgere 
vælger at fraflytte deres ejendom, da vindmøllerne ved større 
møller kan blive højere og kræver større områder, og erstat-
ningsbeløbene svarer ikke til ulemperne for borgerne.
Uanset de nye lovregler mener jeg ikke, at boligejendoms-
ejerne er tilstrækkelig dækket for økonomisk tab samt nega-
tive helbredspåvirkninger. Med henvisning til ovennævnte 
kommentarer, mener jeg kommunen skal stoppe udbygningen 
af vindmøller.
Faktuel info: 
1) Vi er blandt de 5 kommuner i landet, der har opstillet flest 
vindmøller. 
2) Der er ingen lovkrav til opstilling af flere vindmøller – nu må 
andre kommuner bidrage 
3) Vi har fra 2010 til 2016 reduceret co2 udledningen med 67% 
og målet er på landsplan 70% i 2030, og først i 2050 dvs. om 
30 år skal vi være co2 neutral, og med de sidste 2 godkendte 
projekter er vi over en 70 % reduktion. Og hvorfor skal vindmøl-
ler primært bære reduktionen?
Vi ønsker, at vi skal have mere borgerinddragelse og respekt 
for borgerne, da det er deres interesser vi skal varetage.
Hvorfor skal borgerne straffes med vindmøller som naboer, 
fordi det blæser meget i kommunen?

Det er alle sektorer, der skal redu-
cere udledningen med 70%, ikke kun 
energisektoren, og at vindmøller jo 
blot er ét element i den sektor.
70 pct.-målet omfatter alle sektorer i 
overensstemmelse med FN’s opgø-
relsesregler. Det vil sige energi-, 
transport- og landbrugs-, fremstil-
lingssektorerne. 
Derudover er det udledninger og 
optag fra jorde og skove, samt tek-
nologisk fang og lagring af CO2. Dog 
undtagen international skibs- og luft-
fart. 
Vindmøller er blot ét element i ener-
gisektoren, men er en meget vigtig 
del af elproduktionen i Danmark, og 
desuden en vigtig spiller, når der skal 
produceres den store mængde el, der 
forbruges.
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Denne mail skal ses som input til Jammerbugt Kommunes 
planlægningsproces for udvikling af lokalplaner til solcellepar-
ker.
Undertegnede har I samarbejde med Birkelse Gods v/Jørgen 
Skeel indsendt forslag om etablering af to solcelleprojekter i 
Jammerbugt Kommune. Det ene projekt er beliggende ved 
Søengen og det anden projekt ved Arentsminde.
Der udvikles mange solcelleprojekter for tiden i Danmark. Fæl-
les for projekterne er, at de skal have følgende overordnede 
godkendelser, inden projektet kan realiseres:
1. Godkendt lokalplan
2. Godkendt tilslutningsaftale til elnettet
3. Godkendt finansieret projektet
El produceret på solcelleteknologi i dag produceres billigere 
end hvad el koster på markedet, hvilket medfører at mange 
gerne vil finansiere solcelleprojekter. Det er attraktivt for store 
kapitalfonde og andre investorer at placere investeringer i sol-
celleparker, da dette sikre investorerne et stabilt afkast i mange 
år fremover.
Tilslutningen til elnettet kan opnås hvis der er plads i elnettet, 
men fremadrettet forventes pladsen i elnettet at blive mindre, 
efterhånden som der bygges flere solparker. Det er meget 
store solcelleparker med meget el kapacitet der planlægges for 
tiden, hvilket gør at elnets kapacitet i hele regioner beslaglæg-
ges, med det til følge at de kommuner der sidst påbegynder 
udviklingen af lokalplaner til solcelleparker, ikke når med i tide.
Derfor anbefaler undertegnede Jammerbugt Kommune at 
opstarte udviklingen af flere lokalplaner til solcelleparker sna-
rest, samt at prioritere en hurtig og effektiv udviklingsproces af 
lokalplanerne.

Kommunen har modtaget i alt 9 
ansøgninger om etablering af større 
solcelleparker. Det samlede areal 
omfatter knap 800 ha landbrugsjord, 
og en samlet effekt på ca. 480 MW. 
Ansøgningerne er fordelt over hele 
kommunen. 
I forbindelse med kommuneplan-
revisionen arbejdes der også med 
udpegning af Grønt Danmarkskort 
og åben-land planlægning herunder 
naturudpegninger. 
Udlæg af nye solcelleparker forsøges 
samkoordineret med dette arbejde, 
og der vil i forbindelse med revisi-
onsarbejdet blive holdt en række 
tema-møder, hvor også energiprojek-
ter (sol/vind) vil blive drøftet. 
Målet er, at der kan udarbejdes ret-
ningslinjer for udlæg af nye solcelle-
parker, som er ikke i konflikt med de 
øvrige retningslinjer i det åbne land.  
Ønsket om en prioritering af en hurtig 
og effektiv udviklingsproces noteres.
Kommentarerne inddrages i arbej-
det med retningslinjer og politik for 
udpegning af eventuelle energiland-
skaber og herunder arbejdet med 
udpegning af mulige nye områder til 
vindmøller og solcelle-/ solvarmepar-
ker.

LE34 på 
vegne af 
lodselere 
syd for 
Klim

Hermed indsendes som indspark til den nye planstrategi for 
Jammerbugt Kommune ansøgning om etablering og opstart af 
planlægning for udvidelse af vindmølleparken ved Klim med 10 
vindmøller på 150 meter og ca. 320 ha solceller. Vi ser frem til 
det kommende samarbejde om projektet.
Ansøgning om etablering af Energipark Klim 2
På vegne af en gruppe lokale lodsejere ansøges hermed om 
tilladelse til etablering og opstart af planlægning for en energi-
park syd for Klim med vindmøller og solceller. Lodsejergruppen 
har indgået en samarbejdsaftale med henblik på at realisere 
projektet.
Projektområdet til opstilling af solceller og vindmøller er vist 
på bilag 1. Af bilag 2 fremgår det hvilke matrikler, der indgår i 
projektet samt ejerforholdene af disse.
Ansøgningen er et konkret projekt for udnyttelse af sol- og 
vindenergi, der følger op på temaet om bæredygtighed i Jam-
merbugts Kommunes Planstrategi ”Sammen mod 2030”. Af 
planstrategien fremgår det, at kommunalbestyrelsen vil prio-
ritere at modernisere vindmølleområder og tænke sol og vind 
sammen i ”energiparker”.
Projektområdet Projektområdet er beliggende i landzone og 
anvendes i dag primært til landbrugsdrift. Landskabet i og 
omkring projekt-området fremstår fladt med enkelte læbælter 
og spredte gårdbebyggelser. Projektområdet ligger i tilknytning 
til 22 eksisterende vindmøller, som har en højde på 150 m. På 
tværs af området løber to højspændingsledninger hhv. nord 
og syd for de eksisterende og fremtidige vindmøller. En del af 
den sydlige højspændingsledning er i dag jordlagt. Området 
gen-nemskæres af en nord-syd gående offentlig grusvej, Klim 
Fjordholmevej.

Der ansøges om 320 ha solceller, 
Dette areal ikke med i det samlede 
areal af solcelleansøgninger, som er 
nævnt ovenfor under Green Energy.
Se i øvrigt kommentarer til hørings-
svar fra Green Energy ovenfor.
Hvis ansøgningen skal medtages, og 
der ønskes en revision af det sam-
lede ansøgte arealforbrug til solceller 
og den samlede ansøgte effekt, må 
jeg se ansøgningen. Ellers kan du 
selv lægge tallene til ovenstående tal.
Kommentarerne inddrages i arbej-
det med retningslinjer og politik for 
udpegning af eventuelle energiland-
skaber og herunder arbejdet med 
udpegning af mulige nye områder til 
vindmøller og solcelle-/ solvarmepar-
ker.
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Projektet Syd for de eksisterende vindmøller ansøges der om 
at opstille en ny møllerække på op til 10 vindmøller. Derudover 
ønskes det i tilknytning til nye og eksisterende vindmøller at 
etablere solceller på et areal på ca. 320 ha.
Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet beslutning om 
hvilken mølletype, der skal opstilles i området, kun hvor de 
omtrentlig skal placeres, således det sikres, at de kommende 
vindmøller placeres parallelt med de eksisterende vindmøl-ler 
i området. En mulig mølletype kunne være en Vestas V136, 
som har en totalhøjde på 150 meter og en effekt på 4,2 MW.
Området er allerede i dag præget af tekniske anlæg med 
vindmøller og højspændingsledninger, hvorfor det er oplagt at 
optimere udnyttelse af vinden i området. Derudover er områ-
det tyndt befolket, hvilket gør, at projektet har en begrænset 
påvirkning af befolkningen. Som en del af projektet vil en del 
af den luftbårne højspændingsledning mod syd blive jord-lagt.
Vindmøllerne vil ved mølletype Vestas V136 have en samlet 
effekt på 42 MW og vil kunne producere ca. 160 GWh pr. år, 
svarende til strømforbruget for ca. 46.500 husstande.
På ovenstående kort og de vedlagte kort er en foreløbig pla-
cering af vindmøllerne vist. Senere vil deres positioner blive 
præciseret, men det kan allerede nu ses, at der ikke er lovgiv-
ningsmæssige forhold, der forhindrer opstillingen af møller-ne, 
såsom afstande til naboer og overholdelse af støjgrænser.
Områdets flade terræn gør området velegnet til solceller. Da 
det flade terræn gør det muligt at placere alle solpaneler med 
en effektfuld udnyttelse. Derudover gør det flade terræn det 
muligt at mindske synligheden af solpaneler ved etable-ring af 
randbeplantning langs yderkanten af solcelleparken.
Det påtænkes at opstille sydvendte solcellepaneler med en 
højde på ca. 2 - 3 meter over terræn. De opstilles på stativer, 
så de er løftet fra terræn og vil være orienteret mod syd på 
øst-vestgående rækker. Alternativt vil der blive opstillet sol-
cel-ler med trackingsystem på nord-sydgående rækker. Som 
tidligere nævnt er projektområdet overvejende fladt, så for at 
skærme indblikket til solcelleparken og for refleksioner fra sol-
panelerne påtænkes der etableret randbeplantning, som vil 
bestå af træer og buske, der efter en kort årrække vil være 
højere end solpanelerne. Herved kan solcelleparken stort set 
ikke ses fra de omkringliggende naboer, fjorden og vejnettet. 
Hegnet omkring solcelleparken forventes at blive hævet over 
terræn – ca. 0,30 meter, således dyrelivet har adgang til par-
ken.

Se kommentarer på forrige side. 

Otto Kjær Vindmøller: planlægning for disse bør stoppe nu, hvor solcel-
leanlæg måske tager over, og havvindmøller er fremtiden uden 
gener for borgerne.

Kommentaren er noteret.

John Lam-
bertsen

Der bør ikke udpeges nye arealer til vindmøller eller opstilles 
større møller, på nuværende arealer
   af hensyn til borgernes helbred, og affolkning af lokalområder.  
Havvindmøller er ca. 60% mere effektive
    Derfor er det spild af  resurser at stille møller op på land.
    I stedet for bør der arbejdes for at opføre biogasanlæg, der 
kan levere gas til naturgasnettet. Det kan hjælpe landbruget 
med at få en bedre udnyttelse og fordeling af husdyrgødnin-
gen. Et biogas anlæg gir energi døgnet rundt, uanset om det 
blæser, eller solen skinner Jammerbugt kommune har store 
mængder af biomasse til rådighed, også økologisk. Der er der-
for basis for at opføre anlæg,  med  både en konventionel og 
en økologisk linje.

Kommentarerne inddrages i arbej-
det med retningslinjer og politik for 
udpegning af eventuelle energiland-
skaber og herunder arbejdet med 
udpegning af mulige nye områder til 
vindmøller og solcelle-/ solvarmepar-
ker.
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Otto Kjær Agenda 21 og de 17 verdensmål- - her skal kommunen være 

proaktiv og udarbejde en tids- og handleplan hvordan arbejdet 
skal ske. Her er et samarbejde med borgere, virksomheder og 
foreninger vigtig. Måske de ældste folkeskoleelever kan ind-
drages i arbejdet med f.eks. økologiske skolehaver. De kon-
krete handlinger kan f. eks. være: nedsætte et lokalt Agenda 
21 forum, igangsætte lokale grupper, indføre undervisning om 
Agenda 21, gennemføre kampagner m.v. 
Compact of Mayers- aftaleteksten på hjemmesiden er vist på 
engelsk, men ved forespørgsel i forvaltningen er det oplyst, at 
en at oversættelse ikke forefindes. Dette bør ske og en orien-
tering om kommunen har overholdt aftalen ønskes.

Tak for ideerne - vi arbejder i det kom-
mende handlingskatalog med en idé 
om et ”Energiforum”, hovr disse ideer 
kan komme i spil. Desuden har vi en 
idé om at arbejde med ”Bæredygtige 
landsbyer” eller bæredygtige tiltag i 
landsbyer. Her kan dine ideer indgå.
I forhold til Compact of Mayers ønsker 
Otto en dansk oversættelse af afta-
leteksten – og det vurderes ikke at 
være kommunens opgave at levere 
det. Vi har overholdt aftalen; Når vi 
har udarbejdet og godkendt vores 
klimaplan (DK2020) vil vi overholde 
kravene.

Susanne 
Knudsen

1. Bæredygtighed:  Der var deltagere fra hele energisektoren, 
og de fremkom med mange gode forslag.
Mit forslag er, at kommunen opretter et Energiforum, hvor 
disse mennesker kan mødes og udveksle erfaringer samt 
arbejde videre med at finde de bedste løsninger indenfor ener-
giområdet i Jammerbugt Kommune.
Som mødested vil jeg foreslå Vester Thorup Højskole. Der er 
mange møderum i forskellige størrelser, 2 store fællesrum og 
et stort køkken. 
Højskolen har fokus på bæredygtighed i en hver henseende. 

Ideen om et energiforum er som tidli-
gere nævnt. Det kommer med i hand-
lingskataloget. 
Vi er i dialog med højskolen om 
datoer for offentlige møder omkring 
handlingskatalog, idet møderne nu 
muligvis flyttes til august. Drøftelsen 
heraf kan tages i denne forbindelse.

DN Jam-
merbugt

Bæredygtighed
Jammerbugt Kommune underskrev i 2011 en aftale med Dan-
marks Naturfrednings-forening om en reducering af kommu-
nens CO2 forbrug på 2 % årligt. Jammerbugt Kommune gør det 
faktisk bedre end denne aftale, så det er vi rigtig godt tilfredse 
med i DN. Måske at Jammerbugt Kommune kunne tænkes at 
blive Klima Kommune Plus? Se mere information her: https://
www.dn.dk/om-os/projekter-og-kampagner/klimakommuner/
klimakommune-plus-kriterier/
I forhold til endnu mere bæredygtighed og CO2 besparelse vil 
kommunen med for-del kunne etablere tagbaserede solcelle-
anlæg på de kommunale bygninger – ved re-novering eller nyt 
byggeri.
DN finder det dog bekymrende og kritisabelt at kommunen 
ikke får tage med solcel-lepaneller på de nye skolebygninger 
i Aabybro og at der tilsyneladende heller ikke planlægges 
for solcellepaneller på den nye Jetsmark Skole. Begrundel-
sen er at der ikke ydes tilskud til solcelletage på kommunale 
bygninger. I disse klima tider, hvor der er fokus på reducering 
af CO2 forbruget, tænker Jammerbugt Kommune des-værre 
denne gang kun på at ”spare” kommunekassen, i stedet for en 
grønnere investering.
Jammerbugt Kommune skal som myndighed fastsætte vilkår 
til arealforvaltning.
Dermed også fastsætter rammer for placering af kommende 
solcelleparker, som et led i den grønne omstilling. DN mener, 
at kommunen bør udarbejde en politik for placering at kom-
mende solceller, i det åbne land - før man udarbejder et lokal-
plan-forlag.

Vedr. klimakommune Plus, Jammer-
bugt Kommune er i gang med at lave 
en klimaplan sammen med 19 andre 
danske kommuner, Realdania, C40 
og Concito (DK2020). 
Planen skal vise, hvordan kommu-
nen vil håndtere klimaforandringerne 
– både mht. klimaneutralitet og klima-
tilpasning, og målet er at kommunen 
som geografisk enhed bliver klima-
neutral i 2050. 
Dermed er kommunen allerede i fuld 
gang med yderligere klimainitiativer i 
fht klimakommuneaftalen. 
Vedr. solceller på tagene; Jvf. elfor-
syningsloven §4 stk. 1. er det for 
kommuner ikke tilladt at være elpro-
ducerende virksomhed, medmindre 
denne er udskilt i eget selskab, og der 
er derfor ingen økonomi i at etablere 
solcelleanlæg på kommunale byg-
ninger.              .
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DN vil gerne foreslå at Jammerbugt Kommune udarbejder en 
politik for placering af solceller som markbaserede anlæg 
i det åbne land, og som med fordel placeres i områder med 
behov for grundvandsbeskyttelse.
DN vil være kritisk i forhold til lokalplansforslag for solceller 
som markbaserede an-læg i det åbne land, og som evt. ønskes 
placeret på eller ved:
1. Arealer med et oplagt naturpotentiale ved ekstensivering, 
f.eks. areal er der kan binde store eksisterende naturarealer 
sammen og understøtte et Grønt Danmarks kort.
2. Lavbundsarealer som kan genskabes som vådområder med 
stor naturværdi.
3. Arealer udpeget i kommuneplanerne som værdifulde land-
skaber der bør fri-holdes fra tekniske anlæg.

I forbindelse med kommuneplan-
revisionen arbejdes der også med 
udpegning af Grønt Danmarkskort 
og åben-land planlægning herun-
der naturudpegninger. Udlæg af nye 
solcelleparker forsøges samkoordi-
neret med dette arbejde, og der vil 
i forbindelse med revisionsarbejdet 
blive holdt en række tema-møder, 
hvor også energiprojekter (sol/vind) 
vil blive drøftet. Målet er, at der kan 
udarbejdes retningslinjer for udlæg af 
nye solcelleparker, som ikke er i kon-
flikt med de øvrige retningslinjer i det 
åbne land.
Betragtningerne noteres hermed.

DN Jam-
merbugt

Varmeforsyning er i disse år skiftet fra kulværker til at bruge bio-
masse, for det meste træflis. Man har investeret i en grønnere 
tankegang, men der må overvejes andre alternative teknologi-
ske løsninger, således fremtidige investeringer ikke fastlåses 
med en varmekilde baseret, kun på biomasse. Problemet er 
at skove fældes, som ellers kan opsuge en CO2. Selvom man 
planter nyt, er CO2 forbruget ved at fyre biobrændsel af i var-
mekraftværkerne, ikke neutralt.
Energiparker som med solenergi eller vindenergi kan bidrage 
med varmepumper eller anden teknologi, således man behol-
der træerne i skovene, til opsugning af CO2 og bedre diversitet 
for naturen.

Disse overvejelserne indgår i arbej-
det omkring Strategisk Energiplan-
lægning i Nordjylland (SEP Nord) og 
DK-2020.
Kommunen skal i gang med at udar-
bejde en varmeplan, og kommenta-
rerne tages med hertil (men jeg ved 
ikke om biomasse-problematikken 
tages med deri, og jeg ved at der et 
problem med de samfundsøkonomi-
ske beregninger i forhold til biomasse 
kontra varmepumper eksempelvis

DN Jam-
merbugt

Bæredygtighed øvrige bemærkninger
Side 9: tema træet under Bæredygtighed tilføjes linjen: 
”beskytte natur og miljø”.
Side 22: i den røde ramme ”SATSNING” tilføjes en linje: ”Give 
naturen mere plads og skabe sammenhæng.”
Alle lokalplaner bør/skal vurderes i forhold til bæredygtighed
Alt nyt byggeri i kommunen bør være bæredygtigt og klima-
venligt.
Efterlysning af en Agenda 21 politik i Planstrategien med krav 
om en målsætning for fremtidige arbejde, indenfor 5 emner 
herunder bl.a.: mindskelse af miljøbelastningen - dette er man-
gelfuld beskrevet og bør konkretiseres – DN forslag reduktion 
af energiforbrug, mindskelse af co2 udledning, beskyttelse 
af grundvand, spildevand, luftforurening, kemikalieforbrug 
fremme af biologisk mangfoldighed - dette er mangelfuld 
beskrevet og bør konkretiseres DN forslag: beskyttelse af 
flora og fauna, beskyttelse af søer og vandløb og vådområder, 
etablering af nye naturområder, sikre og fremme økologiske 
forbindelseslinjer, beskyttelse af havene og kystområder, skov-
rejsning.
Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale 
Agenda 21 arbejde - dette er ikke beskrevet om det skal ske 
og hvordan.

Forslaget om om at beskytte natur og 
miljø tilføjes ”Træet” foreslåes ikke 
medtaget, da dette er reguleret ved 
særlovgivning - og at visionstræet 
alene omfatter de særlige nye sats-
ninger, kommunalbestyrelsen særligt 
vil have fokus på. 
Vedr. ”satsning” under bæredygtig-
hed – det tænker jeg faktisk passer 
godt med handlingen om Naturnatio-
nalpark. 
Vedr. klimavenligt byggeri; Byg-
ningsreglementet stiller store krav 
til bygningernes energiforbrug og 
lokalplanerne kan stille krav til mate-
rialebruget, forslaget tages med 
videre i arbejdet med klimaplanen 
og kommuneplanen (det kan vel 
godt være noget af det vi arbejder 
med i kommuneplanen, ikke?). Vedr. 
kommentarerne om agenda 21 -stra-
tegi. De nævnte forslag behandles 
i forbindelse med udarbejdelse og 
implementering af klimaplanen (men 
vel også ifm. Naturpolitikken?) Jam-
merbugt kommune vil gerne støtte 
om bæredygtigt byggeri og det sker 
primært ved at sikre at de stramme 
retningslinjer i BR18 bliver overholdt. 
Herudover har kommunen særlig 
fokus på byggerier er hvor kommune 
er med som bygherre



Ver. 5.5.2020        Hvidbog      
14

Afsender Forslag Kommentar
DN Jam-
merbugt

Havpark Jammerbugt  
- Natur og bæredygtighed i sameksistens
Naturen i Jammerbugt Kommune er unik på mange måder og 
grundlaget for kom-munens store tiltrækning af turister. Bl.a. 
derfor skal naturen prioriteres højt, have plads og være sam-
menhængende. Men det må ikke glemmes, at til kystnaturen 
knytter sig en særegen kystkultur, som ikke kan opleves ret 
mange steder i Dan-mark. Det lokale kystfiskeri med både, 
der trækkes op på stranden og leverer helt frisk fisk fanget på 
bæredygtig og skånsom vis forudsætter, at den sårbare havna-
tur i Jammerbugten ikke ødelægges. Derfor vil vi i DN Jammer-
bugt gøre opmærksom på en markant trussel mod havnaturen. 
Der er udsigt til, at havbunden i Jammerbugten i tiltagende 
grad vil blive ødelagt ved fiskeri med bomtrawl og flyshooting 
udført af store udenlandske fiskefartøjer. Denne udvikling er 
begyndt, og fortsætter den - alt tyder på at den vil accelerere 
efter ”Brexit”- vil forudsætningerne for det bæredyg-tige lokale 
fiskeri og den dertil knyttede unikke kystkultur forsvinde, og 
samfundet ved Thorupstrand sygne hen. Derfor foreslås det, 
at Jammerbugt Kommune støtter initiativer, der arbejder for at 
etablere ” Havpark Jammerbugt ”, som kan under-støtte havets 
biodiversitet og det skånsomme fiskeri for fremtiden og dermed 
kyst-kulturen i kommunen.
Jammerbugt er et af de artsrigeste havområder i Danmark og 
er et biologisk såkaldt højdiversitets område. Bunden er blan-
det med sandområder, sten og grus, kalkrev og boblerev - fra 
helt inde på lavt vand ved kysten og ud til skrænten ved Nor-
ske Renden. Ude i det dybere vand på 15-20 meter er der 
på grund af lys, rig vegetation af tangplanter, og længere ud 
på over 20-25 meter, hvor der er mindre lys og derfor mindre 
vegetation, findes der filtrerende bunddyr; epifauna, der sidder 
på stenre-vene. Dette område er meget rigt blandt andet på 
grund af den høje saltholdighed, som resulterer i flere arter end 
i f.eks. de indre farvande.
Af vigtige nuværende arter i området kan blandt andet nævnes 
Molboøsters – som kan blive op til 500 år gamle og banker af 
Hestemusling.
Jammerbugten i Skagerrak er altså, ifølge marinbiologer fra 
DTU Aqua, et af de mest interessante og komplekse, naturrige 
områder i dansk farvand.
Det stærkt stigende bomtrawlsfiskeri udgør en stor trussel mod 
det lokale kystfiskeri, idet det mobile bomtrawlsfiskeri forjager 
de lokale og stedsbunde fiskere fra fangstpladserne og øde-
lægger den havnatur, der er grundlaget for ressourcen. Det er 
på dette grundlag, at kommunen bør afsøge muligheden for 
at etablere et beskyt-tet havområde, en havpark, der med et 
forbud mod bomtrawl og flyshooting skal beskytte naturtyperne 
i området og sikre, at brugen af området ikke kommer til at 
ødelægge området for fremtiden.

Det er Miljø- og Fødevareministe-
riet der har ansvaret for Danmarks 
havstrategi, der skal sikre en balan-
ceret politikudvikling mellem at 
beskytte og benytte havene.
Havstrategien skal implementere 
EU’s havstrategidirektiv med det 
overordnede formål at opnå eller 
opretholde god miljøtilstand i havmil-
jøet.
Strategien folder sig ud omkring 11 
temaer: biodiversitet, ikkehjemmehø-
rende arter, erhvervsmæssigt udnyt-
tede fisk, havets fødenet, eutrofiering, 
havbunden, hydrografiske ændringer, 
forurenende stoffer, forurenende stof-
fer i fisk og skaldyr til konsum, marint 
affald og undervandsstøj.
Havstrategi udarbejdes for en 6-årig 
periode, senest fra 2018 til 2024.
I forbindelse med udarbejdelse af 
strategi for perioden 2024 til 2030 er 
Jammerbugt Kommune høringspart. 
Der vil i den forbindelse være mulig-
hed for at fremsætte ønsker til, at 
Jammerbugten bliver et beskyttet 
havområde, hvor der høj grad tages 
hensyn til det rige dyre og planteliv. 
Det kan være ved at begrænser bru-
gen af fiskeredskaber, så der alene 
fiskes med redskaber, der sikrer et 
bæredygtigt fiskeri, der ikke skader 
livet på havbunden.
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Klimasikring
Oversvømmelser efter mere nedbør og havvandstigninger 
pga. klimaforandringerne, vil i fremtiden betyde store investe-
ringer nationalt og lokalt. Med den rette planlæg-ning, kan kli-
masikring være til stor fordel for både natur og miljø.
Derfor ser DN med tilfredshed at kommunalbestyrelsen bl.a. vil 
prioritere ”over-svømme lavbundsarealer i et samarbejde om 
naturpleje og afgræsning, så CO2 -op-taget og naturkvaliteten 
øges - eksempelvis omgivelser til Ryaa”.
Naturen er truet, specifikt naturtypen strandeng, som kan blive 
permanent over-svømmet, specielt langs med Limfjorden. 
Baglandet skal derfor give plads, således der kan tolereres 
periodevise oversvømmelser og strandengene på den måde 
flytter ind i de tidligere dyrkede lavbunds områder. Det er derfor 
nødvendigt at udtage lav-bundsjorder fra dyrkning, i en større 
målestok end hidtil.
Generelt bør man tænke naturens egne ”forsinkelsesbassiner” 
ind i planlægningen for at forhindre vandmængderne i at over-
svømme beboelse. Å-dalene skal være brede og uden dyrk-
ning, dræn skal fjernes og lodsejeren skal selv håndtere deres 
vandmængde, uden blot at sende vandafledningsproblemet 
videre.
Nye lokalplaner for bebyggelse skal også indeholde vilkår om 
at ejeren selv skal håndtere tagoverfladevandet, hvor det er 
muligt, så kommunens kloakker kan klare vandpresset. Der 
skal tænkes meget mere og større grønne områder ind i lokal-
plan-lægningen, således at befæstede arealer afvander til 
grønne arealer.
DN mener at de ovennævnte løsninger, er bedre for natur og 
miljø end f.eks. kilo-metervis af dige byggeri.

Bemærkningen medtages i kom-
mende kommuneplanarbejde med 
udpegning af områder med risiko for 
oversvømmelse. 
Her skal også drøftes, hvilke afvær-
geforanstaltninger der kan sikre 
eventuel fremtidig planlægning af 
oversvømmelsestruede områder.
Tak for ideerne, de tages med videre 
i arbejdet med klimaplanen (DK2020) 
og kommuneplanen.

DN Jam-
merbugt

DN Jammerbugts afsluttende bemærkning.
I forslaget Planstrategi’19 sammen mod 2030 ses nogle gode 
ideer og tanker for en ændret areal anvendelse på grund af 
klimaforandringer, som Jammerbugt Kom-mune har af frem-
tidige udfordringer. Med de rette redskaber og indsatser, kan 
klima ændringerne bidrage med en større biodiversitet, en 
mere spændende natur og et sundere miljø. Det har vi i DN 
Jammerbugt hermed givet indspark til.

Tak for gode indspark. De tages med 
videre i de relevante opgaver, politik-
ker og planer.
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Dog til sidst, et kritisk punkt i denne Planstrategi offentliggø-
relse, er følgende:
Jammerbugt Kommune har afgjort, at Planstrategien er 
screenet og at kommunen på baggrund heraf har vurderet, at 
planstrategien ikke skal miljøvurderes da der ikke fastlægges 
rammer for fremtidige anlægstilladelser der kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet.
I den sammenhæng ønsker Danmarks Naturfredningsforening 
at beklage denne fremgangsmåde fordi:
1. Jammerbugt kommune har meddelt at der ikke er noget 
materiale, screenings-skema eller lignende som ligger til grund 
for den konklusion der er truffet. Der-med ses kommunen ikke 
at opfylde kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 som skal 
lægges til grund for en screening.
2. En planstrategi i sig selv fastlægger ikke kommunale ram-
mer. Det gør kommu-neplanen. Derfor kan fraværet af rammer 
for fremtidige anlægstilladelser ikke være et argument for ikke 
at miljøvurdere, da det har den konsekvens at plan-strategier 
efter dette rationale aldrig skal miljøvurderes. Det er i strid med 
mil-jøvurderingsloven. DN Jammerbugt peger samtidig på, at 
der i planstrategiens baggrundsmateriale side 37, med et kort 
viser ansøgninger over evt. kom-mende solcelle og vindmølle 
områder, altså kommende bygge og anlægspro-jekter, som 
burde screenes for påvirkning af natur og miljø.

Ifølge miljøvurderingsloven § 2, fin-
der loven anvendelse på planer som 
enten fastlægger rammerne for frem-
tidige anlægstilladelser til projekter 
eller medfører krav om en vurdering 
af virkningen på et internationalt 
naturbeskyttelsesområde under hen-
syntagen til områdets bevaringsmål-
sætninger.
Planstrategien tager udgangspunkt 
i temaerne ”Dit gode liv”, ”Mere i 
gang, flere i gang”, ”Bæredygtighed”, 
”Uddannelse for alle” og ”Oplevelser 
på Jammerbugtsk”. På baggrund af 
disse temaer opstilles der målsætnin-
ger og strategier, som efterfølgende 
lægger op til en revision af kommu-
neplanen. 
Planstrategien fastlægger ikke ram-
mer for fremtidige anlægstilladelser, 
eller medfører krav om virkning på 
et internationalt naturbeskyttelses-
område, og på den baggrund vur-
deres det, at planstrategien ikke er 
omfattet af miljøvurderingslovens § 
2. I miljøministeriets vejledning om 
miljøvurdering af planer og program-
mer fremgår det desuden, at plan-
strategier som udgangspunkt ikke er 
omfattet af lovens bestemmelser om 
miljøvurdering.
Det omtalte oversigtskort på bag-
grundsmaterialets side 37 vedr. 
ansøgninger om solcelle- og vind-
mølleområder er kun en skitsering 
af de indkomne ansøgninger. Der er 
ikke taget stilling til konkrete udpeg-
ninger eller besluttet en strategi for 
sol- og vindprojekter.

DN Jam-
mebrugt, 
dec.12

Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt afdeling er 
ved at behandle høringssvar til forslag for Planstrategi´19 - 
sammen mod 2030.
I den forbindelse kan vi se i materialet, at citat: ”planstrategien 
er screenet og det er vurderet, at den ikke skal miljøvurderes 
efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, da den 
ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til pro-
jekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.” 
DN kan dog ikke finde denne screening bekendtgjort sammen 
med planstrategien?
Derfor er det ikke muligt for DN - eller andre - at vurdere denne 
udlægning af miljøvurderingen. 
Danmarks Naturfredningsforening vil hermed anmode om at 
screeningen bekendtgøres og at den 4-ugers klagefrist først 
starter, når screeningen er vedlagt forslaget til planstrategien.
Den sidste anmodning om klagefrist, vil DN gerne have svar på 
hurtigst muligt og senest den 12. december 2019.

Screeningen skal i denne sammen-
hæng ses som en fortolkning af lov-
givningens regler herom, se også 
ovenstående. Forvaltningen har 
udarbejdet et notat, som vurderer at 
planstrategien ikke vurderes at være 
omfattet af miljøvurderingsloven.
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Otto Kjær Bredbånd/fibernet: Der medsendes link til Energistyrelsens 

hjemmeside.
Vi kan ikke forvente at borgerne skal være igangsætter for ned-
lægning af fibernet i områder, hvor der er ingen fibernet er- her 
må kommunen på banen Der kan nedsættes lokale grupper 
der sammen med kommunen arbejde for udbredningen – infor-
mation ønskes på hjemmesiden ideen gennemføres.

For nogle år siden var der igangsat 
processer bl.a. sammen med grund-
ejerforeninger i sommerhusområder 
og i samarbejde med  regionalt pro-
jekt. Der er formuleret nye mål og sat 
fokus på digital infrastruktur. Arbejdet 
fortsætter i dialog med elsektoren - 
og andre aktører på området. Vi har 
dog behov for at borgere kommente-
rer på, hvor der er udfordringer, så 
vi sammen med andre kan finde de 
rette løsninger, der passer netop til 
det konkrete område.

DN Jam-
merbugt

Politik for natur og biodiversitet
Kun 33 danske kommuner her en egentlig naturpolitik. Jam-
merbugt Kommune er ikke en af dem. DN ser meget gerne 
at kommunen snarest udarbejder en politik for natur og biodi-
versitet, evt. som et handlekatalog i tæt tilknytning til Planstra-
tegien. En naturpolitik skal indeholde en langsigtet vision for 
udviklingen af naturen i Jam-merbugt Kommune og konkrete 
handlingsplaner med fokus på natur og biodiversi-tet. DN har 
disse konkrete forslag til naturpolitikken:
Gennemfører snarest et Grønt Danmarks kort for mere sam-
menhængende naturom-råder.
Beskyttelse før benyttelse af naturen.
Opprioritering af registreringen og overvågningen af § 3 områ-
der.
Fokus på de sjældne og truede arter i kommunen (rødlistede 
arter) og den nødven-dige handling, for at beskytte arterne 
beskrives.
Forvalte og formidle kommunens kulturarealer (grønne parker 
mm.) med ”Vild med vilje” partier.
Udarbejde en naturkvalitetsplan for kommunens naturarealer, 
med fokus på områ-dets sjældne arter og biotoper.
Øge indsatsen med bekæmpelse af invasive arter, på kommu-
nes egne arealer (vej rabatten, grøfter etc.) f.eks. glansbladet 
hæg og japansk pileurt.
Udarbejde en plejeplan for fredede naturområder (pt. kun ple-
jeplan for Lille Norge og Hinglebjerge fredningen og den nye-
ste fredning fra 2009 Lien, Fosdalen og Sand-mosen - ud af de 
23 fredninger som findes i Jammerbugt Kommune).
Kommunen har visioner og er opsøgende i forhold til at gen-
skabe tidligere vådområder.
Kommunen har visioner og er initiativtager til naturgenopret-
nings projekter som f.eks. genslyngninger af vandløb.
Kommunen har visioner og er initiativtager til større og sam-
menhængende vildere natur, på Nationalpark status eller 
bedre som f.eks. en Naturnationalpark Han Herred.
Kommunen har visioner og er initiativtager til forslag om nye 
fredninger af unik na-tur.
Kommunen vil arbejde for en Havpark Jammerbugt, med bære-
dygtigt og skånsomt fiskeri og med beskyttelse af det marine 
liv – se afsnit under natur/bæredygtighed
NB. Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt Afdeling 
og Jammerbugt Kommune, ved embedsfolk, politikere i teknik 
og miljøudvalget samt Borgmester er allerede i konstruktiv dia-
log, og er i gang med at udforme en kommende politik for natur 
og biodiversitet, som gerne skal give indspark til en kommende 
Naturpolitik for Jammerbugt Kommune.

Udarbejdelse af Naturpolitik for Jam-
merbugt Kommune er en prioriteret 
opgave.
Naturpolitikken vil indeholde en lang-
sigtet vision for udviklingen af natu-
ren, der bygger på Naturrådets 8 
anbefalinger og koordineres på tværs 
af kommunegrænserne.
Grønt Råd vil blive en væsentlig 
aktør, men der vil også være et tæt 
samarbejde mellem foreningerne 
og de forskellige lokale aktører i det 
åbne land.
Naturen er er et trækplaster i forhold 
til bosætning og turisme. Derfor skal 
de rekreative muligheder indarbejdes 
i naturpolitikken med et differentieret 
syn på natur, naturbeskyttelse, natur-
formidling og offentlighedens adgang 
til naturen. Der tages udgangspunkt i 
en afvejning af benyttelse og beskyt-
telse.
Naturpolitik skal også forholde sig 
til klimaændringerne og inddrages i 
forbindelse med den kommende kli-
maplan.
Naturpolitikken skal også danne 
grundlag for større og mere langsig-
tede visioner som:
• Oprettelse af Naturpark / rewil-

ding i de store naturområder.
• Brug af jordfordeling som et 

redskab til at give landbruget en 
bedre arrondering

• Sikre større mere sammenhæn-
gende naturområder.

Naturpolitikken skal sammen med 
et nyt forbedret plangrundlag give 
mulighed for, en mere differentieret 
administration, i det åbne land.
Naturpolitikken skal også have fokus 
på fremme naturindholdet på de kom-
munale naturområder og bekæm-
pelse af invasive arter, på både de 
kommunale og de privat ejede are-
aler.
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Planlægge for udsigtskiler i landskabet til vand, dramatiske 
landskaber og kulturminder for at skabe merværdi og flere gra-
tis oplevelser.
Konkret til dette planstrategi forslag, vil DN foreslå at issøland-
skabet i det fredede Hingelbjerge, omkring Sønderbjerg bliver 
et af de indsatsområder, som med den rette naturpleje indsats, 
kan blive en udsigtskilde med et view ud over dette fanta-stiske 
landskab, som tidligere var en bakkeø i stenalderhavet. Søn-
derbjerg 74 meter højt er omkranset og tilgroet er meget store 
nåletræer – i modsætning til Nordbjerg - og er uden ruteplan-
lægning her i dette område fyldt med kulturminder.

Der planlægges for udsigtskiler i 
kommuneplanen i form af udpegnin-
gen ”skovrejsning uønsket”. Forsla-
gene medtages i planlægningen. 
I det omfang, det er muligt, vil Natur i 
samarbejde med lodsejerne rydde de 
store træer og indføre naturpleje på 
områderne.

Otto Kjær Økologi- dette emne savnes i forslaget. Det er korrekt, at vi ikke har anvendt 
det konkret. Vi arbejder i stedet med 
bæredygtighed i bred forstand og 
lokale fødevarer. Emnet indgår i 
arbejdet med at arbejde mere med 
CSR - socialt ansvar også inden for 
indkøb. I handlingskataloget forven-
tes det at indgå.

DN Jam-
merbugt

Natur, øvrige bemærkninger
Side 25: punkt 2: ”Samarbejde med de andre nordjyske kom-
muner om et nyt grønt Danmarkskort.” ændres til - I samarbejde 
med de andre nordjyske kommuner - og i overensstemmelse 
med Naturråd 1´s anbefalinger – snarest færdiggøre/udar-
bejde Grønt Danmarkskort, dog senest i 2021.
Side 28: slutningen af afsnit 2 ”Planlægningen for det åbne 
land vil blive revideret med udgangspunkt i landskabskarak-
termetoden”. - bør tilføjes - under hensyntagen til Grønt Dan-
markskort.

Natur har igangsat arbejdet med en 
naturpolitik og Grønt Danmarkskort, 
så det kommer til at ligge forud for 
færdiggørelse af flere af de andre 
udpegninger i det åbne land. 
Grønt Danmarkskort indarbejdes i 
Kommuneplan21. Forslag til Kommu-
neplan21 forventes sendt i offentlig 
høring inden sommer 2021.

Bane Dan-
mark

Banedanmark har via abonnementet på Plandata fået besked 
om jeres fremlagte forslag til kommuneplanstrategi ”Planstra-
tegi’19 - Sammen Mod 2030”
 Vi skal for god ordens skyld oplyse, at vi ikke har bemærknin-
ger til forslaget.

Noteret.
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