Kan du ikke læse nyhedsbrevet, tryk her

Oktober 2013
Kære læser
Velkommen til DN Hjørrings nyhedsbrev, som vi sender til
medlemmer i Hjørring Kommune. I dette nummer fra oktober
2013 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 tirsdag d. 12. november
Tirsdag d. 12. november afholder DN Hjørring sit årsmøde med
beretning og valg til bestyrelsen. Efter årsmødet har vi inviteret
Eigil Torp Olesen, som er mangeårig formand for DN
Frederikshavn, til at holde et lysbilledforedrag med titlen ”Fra
Skagen til Sydafrika”.
Baggrunden for titlen er, at Eigil har besøgt mange af Aage V.
Jensen Fondens naturejendomme i både Danmark od udlandet.
Eigil er desuden en anerkendt fotograf og udgav for nogle år siden
bogen ”Skagens Odde”.
Årsmødet finder sted i koncertsalen, Skolegade 4 i Hjørring med
start kl. 19.
Vi håber på stort fremmøde!

Vælgermøde torsdag d. 7. november
Men allerede ugen inden - torsdag d. 7. november - afholder DN
Hjørring vælgermøde om Natur, Miljø og Klima i Hjørring
kommune.
Vi har inviteret kandidater fra alle de opstillede lister, og de får
lejlighed til at redegøre for deres politik og visioner på området for
de næste fire år. Desuden har vi forsynet dem med et antal
spørgsmål, som vi beder om at de tager stilling til.
Efter politikernes præsentationer bliver der rig mulighed for at
stille spørgsmål og debattere.
En del af de deltagende politikere er desuden medlemmer af det
siddende Teknik- og Miljøudvalg, og du har således også
mulighed for at ”stille dem til regnskab” for nogle af de
beslutninger, som de har et medansvar for.
Kom og mød din politiker!
Klage over manglende VVM ved Grøngas i Vrå vundet
klokkeklart
For omkring 2½ år siden klage DN Hjørring over, at Hjørring
kommune havde godkendt et biogasanlæg, som skulle behandle op
til 200.000 tons biomasse (mest gylle) om året uden at foretage en
grundig gennemgang af de miljømæssige forhold – vi ønskede at
der laves en såkaldt VVM-redegørelse.
Natur- og Miljøklagenævnet har nu givet os medhold, og
afgørelsen har principiel betydning andre steder også, hvor en
kommune vil prøve at ”smugle” et stort industrianlæg ind ad
bagdøren.
Ansøgeren vil nu bygge et endnu større anlæg ved rundkørslen på
den gamle hovedvej til Aalborg, og planlægningen er begyndt med
en for-offentlighedsfase.
DN Hjørring mener, at sådanne store anlæg (op til 7-8 ha areal)
ikke har noget at gøre i det åbne land men skal ind og ligge i
industriområderne, som er beregnet og planlagt til det.
En placering ved siden af AVV og fjernvarmeværket i Hjørring

kunne endda give flere samdriftsfordele.
Vi følger stadig sagen intenst!
Præstegaardsbakkerne ved Bjergby endeligt fredet
I juni i år kom endelig den glædelige besked fra Fredningsnævnet:
Præstegaardsbakkerne ved Bjergby er nu fredet for eftertiden.
Fredningsbestemmelserne giver kommunen mulighed for at
forbedre adgangsforholdene, og der er allerede sket en hel del, idet
der er lavet to overgange over vandløbet i bunden af den centrale
dal.
Det gør det lettere for både mennesker og kreaturer at komme
rundt i området. Der skal også gennemføres en del naturpleje i de
kommende år, bl.a. fjernelse af gyvel, m.m.
På sigt håber vi også på at kunne gennemføre en genopretning af
det store væld i den østlige del af bakkerne, som i dag er under
kraftig tilgroning.

Om DN
DN arbejder for mere natur, et bedre miljø og med bekæmpelse af klimaproblemer. Vi
spreder viden om natur og miljø, skaber løsninger og påvirker politikere og
myndigheder. DN har 133.000 medlemmer og 1500 frivillige i 98 lokale afdelinger.
Støt DN på www.dn.dk/beskytnaturen
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