Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Danmarks Naturfredningsforening, oktober 2012

Kære læser
Velkommen til DN Hjørrings nyhedsbrev, som vi sender til
medlemmer i Hjørring Kommune. I dette nummer kan du blandt
andet læse om vores arbejde i DN Hjørring og vores
arrangementer.
Vi håber du vil synes om vores nyhedsbrev. Måske har du lyst til
at sende det videre til dine venner, der også interesserer sig for
natur og miljø. Alle kan gratis modtage nyhedsbrevet, uanset om
de er medlemmer af DN eller ej. De skal blot tilmelde sig her. Vil
du ikke modtage nyhedsbrevet, kan du afmelde dig nederst i
nyhedsbrevet.
God læselyst
Bestyrelsen, DN Hjørring

Årsmøde og debatmøde d. 14. november
Onsdag d. 14. november afholder DN Hjørring sit årsmøde med
beretning og valg til bestyrelsen. Umiddelbart efter årsmødet er
der debatmøde under overskriften ”Naturen og landbruget” med
deltagelse af Danmarks Naturfredningsforenings præsident
Ella Maria Bisschop-Larsen og formand for LandboNord
Niels Vestergaard Salling. Emnet er – som altid for alle
naturinteresserede – aktuelt med de nyligt vedtagne vandplaner,
statusrapporten fra natur- og landbrugskommissionen og
sommerens indædte diskussion om bræmmer langs vore vandløb.
Års- og debatmødet finder sted i koncertsalen, Skolegade 4 i
Hjørring, og det starter kl. 19.

Vi håber på stort fremmøde og en livlig samt konstruktiv debat!

Angreb på Lilleheden Klitplantage
Hjørring Kommune har offentliggjort et foreløbigt forslag til
udlæg af nye arealer til erhverv og boliger i forbindelse med
Kommuneplan 2013. Blandt forslagene er et nyt erhvervsområde i
Hirtshals øst for Aalborgvej og syd for Niels Juelsvej på ca. 8 ha.
Desuden foreslås et såkaldt ”perspektivområde” på ca. 26 ha. Et
perspektivområde viser, hvor den fremtidige bolig- eller
erhvervsudbygning forventes at kunne ske efter den næste revision
af kommuneplanen. Problemet med dette forslag er, at begge
områder ligger i Lilleheden Klitplantage, som er fredsskov.
Fredsskovspligten er én af de stærkeste former for
naturbeskyttelse, som vi har, og det er meget sjældent at der kan
opnås tilladelse til ophævelse af fredsskovspligten. I DN Hjørring
mener vi bestemt ikke, at der er så tungtvejende
samfundsøkonomiske interesser på spil at det kan berettige til
dette. Vi har indsendt et høringssvar, hvor vi opfordrer til at finde
alternative muligheder for erhvervsudviklingen i Hirtshals.
SE HØRINGSSVAR FRA DN HJØRRING HER

Lagerhaller ved Hirtshals Transportcenter
Planen om at opføre 2 stk. lagerhaller på 30 meters højde ved
Hirtshals Transportcenter led i første omgang skibbrud i byrådet
og blev sendt tilbage til teknik- og miljøudvalget. Der var kommet
mange indsigelser fra borgere og foreninger, bl.a. også fra DN
Hjørring. Landskabet umiddelbart op til de planlagte
”byggeklodser” er udpeget som særligt bevaringsværdigt
landskab, og lagerhallerne ville blive synlige på meget lang
afstand. I DN anerkender vi fuldt ud, at der skal være muligheder
for erhvervsudvikling – det må dog ske i respekt for landskab,
natur og miljø
SE HØRINGSSVAR FRA DN HJØRRING HER

Nej til vindmøller i Gårdbo sø
Hen over sommeren har der været en del presse om planerne om en
stor vindmøllepark i den tørlagte Gårdbo sø, som engang var
Vendsyssels største. Med den strategiske beliggenhed for foden af
Skagens Gren i forhold til de store fugletræk kunne en genopretning af
søen blive for Vendsyssel, hvad den nu genoprettede Fiil sø er blevet for
Vestjylland. Men hvis planerne om en vindmøllepark med op til 30
kæmpe vindmøller midt i søen bliver til virkelighed, kan vi glemme alt
om naturgenopretning de næste mange år. Sagen kompliceres
yderligere af, at der er to kommuner indblandede, idet
kommunegrænsen mellem Hjørring og Frederikshavn går midt igennem
søen. Hele det gamle sø-areal er udpeget som kulturhistorisk
bevaringsværdigt, økologisk korridor, og den vestre halvdel, som ligger i
Hjørring kommune, er endvidere potentielt naturområde.
I samarbejde med DN Frederikshavn og DN’s sekretariat forsøger vi at
forhindre vindmølleparken på dette sted og skabe muligheder for en
genskabelse af Vendsyssels største sø.

Kommunen mangler en naturpolitik – eksempel: Vandsted
Plantage
I foråret sagde kommunen nej tak til et tilbud om at købe et areal
ved Vandsted Plantage af menighedsrådet ved Sct. Catharinæ
kirke på gunstige vilkår – uden at det blev politisk behandlet. Det
drejer sig om et landbrugsareal, som tidligere har været udlagt til
”atomkirkegård”, og her i 50-året for Cuba-krisen kan vi jo prise
os lykkelige over, at der aldrig blev brug for den. I dag fungerer
det som en økologisk forbindelse, og arealet har stort rekreativt
potentiale, f.eks. skovrejsning. Nu er det overtaget af en landmand
og er overgået til intensiv drift. Vi har gennem nogle år ment, at
kommunen mangler en naturpolitik, som kan danne grundlag for
en strategi for udbygning og forbedring af kommunens
naturområder og de rekreative arealer. Vi tror, at en sådan
naturpolitik måske kunne have ført til at arealet ikke var endt som
et intensivt landbrugsareal.
Vi vil således arbejde intensivt på at kommunen får en egentlig

naturpolitik i forbindelse med Kommuneplan 2013.

DN Hjørring på Dyrskuet 2012
I mange år har vi deltaget i Dyrskuet, som i år fandt sted i dagene
22.-23. juni. Vi havde besøg af Naturens Ambulance, og vores
plante-quiz havde rigtig mange deltagere. I løbet af de to dage fik
vi snakket med mange mennesker, uddelt brochurer og diskuteret
natur- og miljøspørgsmål.

Birthe Kristensen fra DN Hjørring deltog i Dronningens
haveselskab
Birthe har været aktiv i Naturfredningsforeningen gennem mange,
mange år – først som formand i Lokalkomiteen Løkken-Vrå,
senere som bestyrelsesmedlem i DN Hjørring, hvor hun står for
arrangementer og ture. Som en påskønnelse af hendes store indsats
blev hun valgt til at repræsentere DN Nordjylland ved
Dronningens store haveselskab på Fredensborg Slot, som afholdes
for deltagere i frivillige og humanitære foreninger.
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