Nyhedsbrev maj - juni 09
Dyrskue 2009 - DN med Naturens Ambulance på stedet
DN-afdelingerne fra Hjørring og Brønderslev deltager med en stand på dyrskuet d. 19. og 20. juni
med emnet ”Landbruget og naturen”. Naturfredningsforeningen har for nylig udarbejdet en ny
landbrugspolitik, som bl.a. indebærer at al landbrug i Danmark over tid skal overgå til økologisk
drift. På dyrskuet vil vi fortælle om vores landbrugspolitik, og vi får også besøg af ”Naturens
Ambulance” med en masse spændende udstillingsmateriale og Thyge Nygaard fra vores
hovedkontor, som er agronom.

Fiskefarmen ved Hirtshals - Klage til Miljøklagenævnet

På byrådsmødet sidst i marts besluttede et flertal i Hjørring byråd at give tilladelse til den meget omtalte
fiskefarm ved Histshals. Der var stor debat om dette punkt, og der var næsten flertal for et ændringsforslag
om at afvente vand- og naturplanerne, før man besluttede noget endeligt. Men et flertal var dog fast
besluttet på at stemme projektet hjem - vel vidende at vand- og naturplanerne, som bliver offentliggjort
senere på året, vil medføre, at udledningerne af næringsstoffer skal sættes ned. Fiskefarmen vil bl.a. betyde
en øget udledning på 111 tons kvælsfof, eller lige så meget som gyllen fra ca. 38.000 svin. Eller lige så
meget som Hirtshals by og fiskeindustrien udledte til havet ud for Hirtshals FØR renseanlægget blev bygget!
Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund har klaget over miljøtilladelsen til
Miljøklagenævnet, og vi regner med, at Miljøklagenævnet vil sætte en stopper for planerne, som truer
havmiljøet og et vigtigt naturområde i havet ud for Hirtshals havn (se klagen her).

Nye sommerhuse ved Lønstrup - sejr for naturen

Der var lagt op til, at hele det planlagte område nord for Møllebakkevej skulle udstykkes til
sommerhusgrunde. Da der er et rigt dyreliv i området, som ville få forstyrret sine færdselsmuligheder
havde mange protesteret imod planerne – herunder også Danmarks naturfredningsforening. I sidste ende
lykkedes det så for Svenning Christensen at overbevise tilstrækkeligt mange medlemmer af byrådet om, at
man skal friholde de 8 vestligste grunde for udstykning. Naturen sejrede – tak for det, Svenning! (se DN’s
læserbrev om sagen her)

Foredrag med Kjeld Hansen - stor succes

Foredraget i Øster Vrå om ”Den tabte Natur” med journalist og forfatter Kjeld Hansen blev en stor succes
med ca. 90 deltagere. Kjeld Hansen fortalte den spændende historie om landindvindingen i Danmark
krydret med mange små anekdoter om de stoute landindvindere. Også Gårdbo sø og Ingstrup sø blev
behandlet. Efter foredraget var der stor spørgelyst blandt deltagerne, og der udspandt sig en levende
debat.

Kommuneplan 2009 - DN's kommentarer og indsigelser
Hjørring skal have en ny kommuneplan, som afløser for Regionplanen fra 2005, som det tidligere
Nordjyllands amt lavede. Kommuneplanen er et vigtigt redskab for planlægningen, som lægger de fysiske
rammer for planlægningen de næste 4 år frem. Retningslinierne i kommuneplanen er afgørende for f.eks.
naturbeskyttelse, landskabets udvikling, og den afstikker rammerne for byggeri, byudvikling, nye
trafikanlæg og turisme. DN Hjørring deltog i den offentlige høringsperiode, som nu er afsluttet, og vi har
lavet en omfattende kommentar. Den indeholder især forslag til, hvordan natur- og landskabsbeskyttelse
kan forbedres, hvor vi kan få mere og ny natur og søer. Desuden ønsker vi en bedre planlægning og
beskyttelse af grundvandsresourcerne og vi foreslår, at Hjørring bliver klimakommune (se vores høringssvar
her).

Udvidelse af AVV's forbrændingsanlæg - nej tak til svinegylle!
AVV ønsker at udvide sit forbrændingsanlæg i Hjørring. Som vi skrev i nyhedsbrevet sidste måned, er en
stor udvidelse af forbrændingen ikke uden problemer: Ved at investere mange millioner i e nyt stor
ovnanlæg så binder man sig til mange år ud i fremtiden at skulle aftage de planlagte mængder af affald. En
ganske særlig dårlig ide er det at afbrænde gyllefibre, som er også er planer om. Hvis der er for meget gylle

til at udsprede på markerne på forsvarlig vis, må antallet af svin og kvæg nedsættes - ganske enkelt! (se
vores høringssvar her).

