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Hvidbogen er udarbejdet i sommeren 2017, og den indeholder indkomne bemærkninger og kommentarer til alle ind-
komne bemærkninger til Helhedsplan17 for Jammerbugt Kommune. Forslag til Helhedsplan17 skal i offentlig høring fra 
22. september til 17. november. På kommunens hjemmeside kan der ses en opdateret og sammenskrevet udgave af 
kommunens plangrundlag under betegnelsen Helhedsplan17. Det dækker over de vedtagne kommuneplanbestemmel-
ser og efterfølgende kommuneplantillæg.

Læsevejledning
Hvidbogen læses bedst med samtidig opslag i helhedsplanens enkelte dele, hhv. strukturer og politikker, retningslinjer, 
rammer og redegørelse. Hvidbogen er opdelt i to hovedafsnit, dels en oversigt over indkomne bemærkninger, dels en 
gennemgang af ideer med tilknyttede kommentarer. 

I oversigten fremgår kort emnet for ideen, afsenders oplysning samt hvilke hovedemner i helhedsplanen, som ideen 
vedrører. 

I gennemgangen af ideer er de enkelte ideer dernæst beskrevet, struktureret efter de enkelte dele i helhedsplanen 
(temaer i mål og strukturer, retningslinjer, redegørelse og rammer). I de kortfattede ideer er teksten oftest indsat ordret. 

Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 
Spørgsmål kan rettes til tlf. 7257 7777 eller helhedsplan@jammerbugt.dk
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Indledning
Hvidbogen samler ideer til ændring af helhedsplanen før offentliggørelse af 
forslag til Helhedsplan17. Ideerne kvalificerer Jammerbugt Kommunes plan-
lægning, og som sætter fokus på de områder, som har andre myndigheders, 
borgeres og erhvervslivs bevågenhed. 

Rigtig mange personer, erhvervsdrivende, foreninger og myndigheder er kom-
met med ideer til helhedsplanen, både ved borgermøderne og i høringsfasen. 
Jammerbugt Kommune ser hele processen som et godt eksempel på en udvik-
lingsorienteret kommune i stadig udvikling. 

Læsevejledning til hvidbogen ses på side 2.
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Indkomne ideer til Helhedsplan’17
I foråret 2017 er afholdt en idéfase efter fremsættelse af et handlingskatalog i juni’16. Der er inviteret bredt til at frem-
sende bemærkninger og ideer til alle dele af helhedsplanen. Idéerne har dannet baggrund for forslag til Helhedsplan17, 
som der er nærmere redegjort for og begrundet i redegørelsen til Helhedsplan17. Dette materiale kan ses på helheds-
plan.jammerbugt.dk 

Nr Afsender Forslag Side
A Ungehøring 27.3.2017
B Borgermøde Brovst 3.4.2017
C Borgermøde Pandrup 20.4.2017

1 Otto Kjær Digital information og planloven 12, 13, 16, 21, 34, 35, 
36, 40, 45, 48, 54

2 Poul Thomsen Handicap parkeringsplads 17
3 Nikoline K. Christensen Folkeskole 9 klasse 28
4 Lisbeth Nieben Skole i Jetsmark 27
5 Rikke Kristiansen Jobs - til unge med boglige vanskeligheder 30, 42
6 Merete Hansen Afgangseksamen fra folkeskolen 28, 38
7 Rikke Lodberg Attraktiv skole, alkoholbehandling 11, 19, 27, 39, 40, 42
8 Stinna Pedersen Børnehave ved ny skole Jetsmark mv. 11, 12, 26, 27, 38
9 Louise Mettea Nielsen Børnehave ved ny skole Jetsmark mv. 27, 38, 52

10 Rikke Olssen Grønne oaser i Pandrup/Kaas m.fl. 11, 14, 18, 38, 39
11 Pernille Schou Ny skole i Pandrup/Kaas 27
12 Githe Thomsen Cykelsti Løkkenvej/Kvorupvej 38
13 Tina Buje og Tom Nielsen Kommunens egne bygninger 17
14 Pia Steen Bjerring Produktionsskole i udvikling m.fl. 26, 32, 40
15 Keld Schumann Sti mellem Aabybro og Gjøl 38
16 Birte Solvej Neve Skolecenter Jetsmark 27
17 Ulf Nielsen Naturpleje med dyr 20
18 Thora Jensen Alderdomshjem 42
19 Jane Koller Fokus på døende 7, 11, 23, 25, 27, 29, 

37, 38, 39, 40, 42, 48, 
51

20 Dansk Vindenergi v/Niels Mejlholm Vindmølle forslag, udvidelse af vindmølleområde ved 
Østrup og nyt ved Trudslev Kær

36, 43

21 og Heine Christensen Tage Kærhuse vindmølle område ud 10, 43
22 Thomas Jepsen Ikke flere landbaserede vindmøller 10, 43
23 Troels Flyvholm Bosætning - tage vindmølleplaner ud 11, 43
24 Johnny Solberg Mere kritiske regler for vindmøller - ifht. at tilgodese bosæt-

ning på landet
10, 43

25 Finn Jantzen Fyld Gjøl Havn op - og lav en ny havn, der ikke sander til 
(som Rungsted havn)

23

26 Marianne og Jens Anker Christen-
sen

Cykelsti til Fårup fra Saltum 38

27 Danmarks Naturfredningsforening 
v/Søren Rosenberg

Grønt Danmarkskort, herunder naturgenopretningsforslag, 
Jammerbugt Naturvej - Strækningen ”Bulbjerg til Ejstrup 
Strand som stillevej”, Nattehimlen over Jammerbugten - 
Området fra Vejlerne over Bulbjerg, Svinkløv/Grønnestrand 
til Blokhus som “mørkeområde”. Naturpark Lien - Et sam-
menhængende naturområde med store græssere - bison 
etc. Jammerbugt Kommunes grønne arealer med naturnær 
drift og øget fokus på tilsyn af § 3 arealer.

9, 13, 17, 19, 34, 36, 
39, 40, 

28 Allan Timm Boligudlæg i Aabybro, Kærvej 63 52
29 Per Olesen Boligudlæg i Aabybro,  matr. Nr. 2ac 7, 52
30 Claus Poulsen Boligudlæg i Aabybro,  matr. Nr. 2ac 7, 52
31 Blokhus Golfcenter Udvidelse af overnatningskapacitet Blokhus Golfbane 18, 50
32 Blokhus By Camping v/Inge Vester-

gaard og Karsten Jepsen
Udvidelse af Blokhus by camping 45, 50
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Nr Afsender Forslag Side
33 Anders Westergaard Byggemodne parcelhuse på Gjøl - midt i byen på bakken 7, 50
34 Rasmus Sørensen Byggegrunde i Nørhalne 53
35 Keld Bendixen Byggeri ved Kattedamsvej 52, 53
36 Agri nord v/Tina Madsen Fjerne areal i lokalplan pga. nærhed til dyrehold 50
37 Jacob Klit, Tegnestuen Klit Areal til bebyggelse ved idrætsplads Hjortdal 6, 49
38 Bent Graungaard Byggeri Klarborgvej, Pandrup 51
39 B. Dalsgaard Fjerne udlæg til omfartsvej omkring Hune - deklaration mv. 33
40 Peter Klinkby Glerup Byggegrunde i Biersted 6, 52
41 Kaj Hansen,  

landinspektørcenteret LG98 A/S
Forslag til boliger eller sommerhuse ved Klim 7, 48

42 Alexander Weijde Vust Holme Bio park med stort solcelleanlæg 36, 48
43 Marie Louise Jakobsen Udstykke sommerhus 2e, Klitterne, Instrup 51
44 Bo Tandebæk Kristiansen Ændring af udlæg til skov ved 

Lundergaardsvej 38, Pandrup

45

45 P J Windpower Nyt vindmølleområde ved Arentsminde 43
46 Kirstin Bjørnbak Kjær Vindmøller ved Tingskoven 44
47 Vattenfall Vindkraft A/S Vindmøller ved Klim, Bygholm Vejle 36, 44
48 Nicolaj L. Jensen og  

Lena Sørensen
Rundkørsel i krydset mellem Brogaardsgade og Engvejen 33, 39

49 Freddy Skjødt Natur langs banestien mellem Fjerritslev og Brovst 39

Fra egen forvaltning - kommune
100 Intern ændring Ændring af ramme ved Hune Plejehjem
101 Teknik- og Miljøudvalget Ikke brug for omfartsvej omkring Saltum
102 Økonomiudvalget Ved økonomiudvalgets behandling af hvidbogen den 

13.9.2017 er kommentarerne til vindmøller ændret, i afsnit 
om at ”optimere” eksisterende vindmølleområder.

Fra staten og andre myndighe-
der

200 Vejdirektoratet Reducere vejudlæg ved Brovst jf. forundersøgelser
201 Erhvervsministeriet - 

 om planlov mv.
Reservetion ferie- fritidsanlæg

202 Miljøministeriet Ingen kommentarer til scooping

Scooping juli 2017
Jammerbugt Kommune skal foretage en screening af planen, og derudfra afgøre om planen skal miljøvurderes. Det 
er kun de ændringer, der sætter rammerne for fremtidige anlægstilladelser, der skal miljøvurderes. Vurderingen fore-
tages ud fra et detaljeringsniveau, der svarer til kommuneplanen. Scoopingen er sendt til: Forsvarsministeriets Ejen-
domsstyrelse, Vejdirektoratet, Trafik- og Byggestyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Styrelsen for Vand- og naturforvaltning 
– SVANA, Naturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Energinet.dk, Slots- og Kulturstyrelsen, 
Aalborg Stiftsøvrighed, Region Nordjylland samt nabokommunerne. Bemærkninger eller forslag til emner, der bør bely-
ses i miljøvurderingen af forslag til Helhedsplan17 er sendt raadhus@jammerbugt.dk inden den 31. juli 2017. 

Afsendere af bemærkninger har været:

Nr Afsender Forslag Side
1 Miljøstyrelsen Ingen bemærkninger

2 Aalborg Stiftsøvrighed Anmoder om at der udvises størst muligt hensyn til kirker, der berøres 
af helhedsplanen, og at der bør udarbejdes visualiseringer, der viser 
samspillet med de berørte kirker. Stiftøvrigheden forbeholder sig ret til at 
komme med yderligere bemærkninger i den videre planlægningsproces.

3 2-3 nabokommuner Ingen bemærkninger
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Mål og strukturer
Høringssvar og kommentarer til helhedsplanens del med politikker. 

Afsender Forslag Kommentar

TEMA Attraktiv bosætningkommune
Borgermøde 
Pandrup

Børnefamilier vil have attraktive grunde. Vi forsøger at finde så attraktive områder 
som muligt, men er også udfordret af at 
nye områder ikke må være for lavt belig-
gende (under kote 2) - og at arealerne i 
øvrigt skal være sammenhængende med 
resten af byen for at undgå byspredning.

Borgermøde 
Pandrup

Kommunale attraktive byggegrunde. Det ville være attraktivt at bygge 
omkring Jacobsvej/Isaksvej når den nye skole kommer omkring hallen. 
- Men ellers bør der kigges mere centralt i Pandrup omkring skolevej 
- efterspørgslen er der! Alternativt skal man lede længe efter boliger til 
salg på salgsmarkedet som er attraktivt

Der arbejdes på at finde attraktive arealer 
til boliger, hvor bl.a. Jakobsvej/ Isaksvej 
og Skolevej indgår. På sigt arbejdes med 
arealer vest for Kvorupvej, jf. Masterplan 
Pandrup.

Pia Steen Bjer-
ring 

Nye udstykninger. Start med stier og legeområder. Lav evt. studieboli-
ger i 1. plan. Vi har jo jord nok herude på landet. 

Økonomiudvalget arbejder løbende 
på nye udstykninger, samt sanering af 
eksisterende udstykninger. Elementerne 
omkring legeplads og stier har øget fokus 
i fremtidige lokalplaner. Vi er samtidig for-
pligtige til at reducere arealer til byvækst.

Borgermøde 
Pandrup

Boligområder. Start med infrastruktur som stier, cykelstier og opholds- 
og legeområder. Det skal være attraktivt og man skal kunne se sig selv 
bo i området. Udstykninger med sving, kreativt, ikke firkantede udstyk-
ninger - det er ikke attraktivt!

Det er en del af Jammerbugt Kommunes 
planstrategi, at skabe rammerne for det 
gode liv, som dækker om de nævnte 
emner. Jf. Planstrategi 2015. Da dette er 
strategien er administrationen underlagt at 
virke for denne.

Økonomiudvalget arbejder løbende 
på nye udstykninger, samt sanering af 
eksisterende udstykninger. Elementerne 
omkring legeplads og stier har øget fokus 
i fremtidige lokalplaner. 

Peter Klinkby 
Glerup

Byggegrunde i Biersted Noteret, der arbejdes løbende med at 
finde og udnytte nye muligheder.

Borgermøde 
Brovst

Boliger i Nørhalne Der udlægges boliger syd for Gustav Zim-
mersvej i området mellem Sulstedvej og 
Vadumvej.

Borgermøde 
Brovst

Boliger langs banestien - mellem Birkelse og Aabybro langs Ryaa Området udpeges som perspektivareal.

Borgermøde 
Pandrup

Kommunale byggegrunde i Pandrup - både nord og midt Der arbejdes på at finde attraktive arealer 
til boliger, hvor bl.a. Jakobsvej/ Isaksvej 
og Skolevej indgår. På sigt arbejdes med 
arealer vest for Kvorupvej, jf. Masterplan 
Pandrup.

Borgermøde 
Pandrup

Byg ud af -> Kaas og Pandrup sammen + Moseby Området mellem Kaas og Pandrup bindes 
sammen af et større området til offentlige 
formål. Infrastrukturelt er Moseby forbun-
det med Kaas.

Hvis behovet for nye boliger opstår er der 
mulighed for at udlægge arealer her. Det 
vurderes ikke at være tilfældet pt.

Borgermøde 
Pandrup

Tænke Kaas - Moseby - Pandrup sammen som én by - og udstyk mod 
hinanden.

Området mellem Kaas og Pandrup bindes 
sammen af et større området til offentlige 
formål. Infrastrukturelt er Moseby forbun-
det med Kaas.

Hvis behovet for nye boliger opstår er der 
mulighed for at udlægge arealer her. Det 
vurderes ikke at være tilfældet pt.

Jacob Klit, Teg-
nestuen Klit

Areal til bebyggelse ved idrætsplads Hjortdal Noteret, se s. 50 under rammer.

Allan Glerup Boligudlæg i Aabybro, Kærvej Området udlægges som perspektiv areal. 
Arealer ved Hovensvej og Knøsgaard 
prioriteres først
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Afsender Forslag Kommentar

Claus Poulsen Jeg går og tænker på at udstykke matr.nr. 2ac, da jeg har hørt, at der 
er mangel på byggegrunde i Aabybro. Jeg forventer at høre nærmere.

Området udlægges som perspektiv areal. 
Arealer ved Hovensvej og Knøsgaard 
prioriteres først

Jane Koller Byfornyelse- herunder renovering af og tiltag på hovedgaden (Sal-
tum), udstykning af byggegrunde mm. Nye byggegrunde med temaer 
f.eks. outdoor ved Nols sø og stille områder andre steder - små miljøer 
således at man også kan skabe gode ældre miljøer, for at beholde 
ældre og handicappede længst muligt i eget hjem - det kunne f.eks. 
være med delvis overbygget udeområder - samarbejde med de lokale 
fødevareforretninger om at få bragt mad ud.

Kommunen understøtter Saltums egne ini-
tiativer i forhold til byfornyelse. Der arbej-
des med at tage uudnyttede boligområder 
i rammeområde 24.B2 ud, og i stedet 
finde nye områder vest for Tinghøjgade. 
F.eks. ved Nols sø og vest for Vesterga-
ardsvej.

Kaj Hansen Forslag til boliger eller sommerhuse ved Klim Strandvej 80 Imødekommes ikke.

Der er uudnyttede boligområder umiddel-
bart syd for det ønskede område, og der 
er udpeget kulturmiljø på arealet og det 
omkringliggende område.

Borgermøde 
Brovst

Husk også kysten langs fjorden! Stort potentiale for attraktive boliger. Jammerbugt Kommune er i gang med at 
udarbejde en Masterplan for Limfjordslan-
det. Dette sker i samarbejde med forskel-
lige interessenter og repræsentanter fra 
landsbyerne.

Anders Wester-
gaard

Byggemodne areal på Gjøl til parcelhusgrunde Området skal vurderes i forhold til mink og 
arealbehovsberegning.

Endvidere vil arealerne og deres poten-
tiale blive berørt i Masterplan Limfjords-
landet.

Borgermøde 
Pandrup

Brug naturen. Beliggenhed Beliggenhed Beliggenhed betyder noget - 
også når der laves udstykninger. Tænk udstykninger ved flot natur!

Generelt er naturen prioriteret meget højt 
i sagsbehandlingen, og har derfor altid et 
særligt fokus.

Borgermøde 
Pandrup

Tænk bevægelse og rekreative arealer ind i forbindelse med nye 
udstykninger

Noteret. Vil blive taget op i forbindelse 
med nye udstykninger.

Borgermøde 
Pandrup

Stier til naturområderne Se nedenfor

Borgermøde 
Pandrup

Bynære rekreative arealer med forbindelse til Hune og sammenhæng 
til Pandrup by

I efteråret opstartes et arbejde omkring 
skovrejsning og stiforbindelser mellem 
Pandrup og Gateway Blokhus. I øvrigt 
arbejdes der loklt med forslag til rekreative 
ruter mellem Pandrup og Blokhus.

Jane Koller • Etablere en sti omkring Nols Sø, gerne med fiskebroer ud på søen - 
dette kan bruges i forbindelse med ude skolen 

• Oprens Nols sø - det vil være rigtig godt i forhold til Nols Hytten - som 
er besøgt fra nær og fjern

Der har gennem en længere periode 
været arbejdet med et forløb for en sti 
rundt om Nols Sø med forskellige forløb. 
Lodsejermodstand har gjort, at der ikke 
er fastlagt et forløb og udarbejdet et 
detailprojekt.

Der er for nogle år siden været arbej-
det med at undersøge muligheden 
for oprensning af Nols Sø. Skal det 
næringsholdigt slam oprenses fra 
bunden af Nols Sø vil det dreje sig 
om meget store mængder og det vil 
være særdeles bekosteligt.

Nols Sø indgår ikke i Vandoplands-
plan så der er ikke krav om oprens-
ning.

Borgermøde 
Brovst

”Udnytte” naturen også til bosætning - styrk bosætningssamfund tæt 
ved naturen

Generelt er naturen prioriteret meget højt 
i sagsbehandlingen, og har derfor altid 
et særligt fokus - og der er stor fokus på 
benyttelse vs. beskyttelse.
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Afsender Forslag Kommentar

Borgermøde 
Pandrup

Bind Kaas, Moseby og Pandrup sammen - ved at skabe forbindelse 
til omkringliggende natur. Man skal kunne cykle ad Rødhusvejen, 
Kvorupvej, Engesgårdsvej - ud i naturområderne, til stranden, til Hune, 
Gateway, Blokhus. Det skaber attraktive boligmråder.

Moseby og Kaas er bundet sammen af 
den nye cykelforbindelse, som blev etab-
leret i efteråret 2016. Kaas og Moseby er 
bundet sammen af banestien. 

Cyklistforhold på Rødhusvej er med i 
cykelstiplanen.

Fra Pandrup by kan der cykles via fx 
Purkærvej, som går op til Vesterhavsvej, 
hvorfra der er cykelsti til Gatewayen og 
Blokhus. 

Kell, Plan: Der forventes råstofindvinding 
i en længere periode fremover på arealer 
vest for Pandrup. Når der skal planlægges 
for en senere retablering af råstofarea-
lerne indtænkes en forbindelse i retning 
mod Hune.

Louise Mettea 
Nielsen

Natur ind i byen. Byforny med flere grønne områder. (Jetsmarkområdet 
især). Legepladser i by - centrum af Pandrup

Lokale kræfter arbejder på projektet. Og 
Masterplan Pandrup lægger op til under-
støttelse af projektet.

Vi skal blive bedre til at inddrage natur-
medarbejdere i planlægningen af byrum.
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Afsender Forslag Kommentar

Danmarks 
Naturfrednings-
forening

Ryå. Set fra en naturpraktisk synsvinkel, men så sandelig også 
samfundsøkonomisk, ligger det lige for at lade Ryåen slynge sig frit, 
som den vil og opgive at dyrke åbredderne, så de kan komme tilbage 
i deres naturlige tilstand som enge. Dette i første række til glæde for 
naturen, men også for dyr på græs. Det vil give underlag for enge med 
denne biotops flora og fauna, hvor særligt fuglelivet vil være synligt. 
Udlæg af ferske enge og ådale vil også give et plus på klimaregnska-
bet.

Med hjælp fra fonde, EU, Staten m. fl.- kan store naturgenopretnings- 
projekter sagtens blive realiseret.

F.eks. er tiden snart rindet ud for en del kartoffeldyrkere i den tidligere 
højmose Store Vildmose.

Pindstrup Mosebrug har netop fået deres sidste råstoftilladelse i områ-
det og skal efterbehandle til natur, når de er færdige.

Derfor ligger der et kæmpepotentiale til et storstilet naturgenopret-
nings- projekt klar til Helhedsplan 2017.

Jammerbugt Kommune gør allerede en god indsats med deltagelse i 
et LIFE projekt om genskabelse af højmose i enkelte områder, men der 
mangler sammenhæng mellem naturarealerne..

Hvorfor ikke prøve at efterligne Lille Vildmose, med udsætning af elge i 
de skovbevoksede tørvemoser, hængesæk og nedbrudt højmose, hvor 
naturpleje er vanskelig, ja nærmest umulig. Her kan elge være den 
rigtige naturplejer mod trævækst som dunbirk og bævreasp.

Et andet naturgenopretningsforslag, som DN Jammerbugt vil nævne, 
er Lundergaard Mose ved Kaas. Her er det oplagt at investere og 
tænke i naturen ved at få opkøbt Lundergaard Mose, som i dag er 
intensivt landbrug på lavbundsjord.

Dvs. det er kun muligt at dyrke området som agerjord grundet kunstige 
afvandingskanaler og pumpeafvanding, så området kan holdes tørt.

Hvis eller når Lundergaard Mose og Hellede Sø bliver naturgenopret-
tet, vil det have en stor effekt på biodiversiteten, og området vil være 
spredningskorridor mellem Sandmosen og kysten mm. Altså et godt 
sted for trækfugle at opholde sig. Ud over natur og klimagevinst vil et 
nyt ”Fil Sø” projekt virkeligt være attraktivt for Jammerbugt Kommunes 
mange turister, som f.eks. er på besøg i Blokhus eller Fårup Sommer-
land.

Jammerbugt Kommune skal i øvrigt have stor ros for, at kommunen i 
forvejen er ved at konsekvensvurdere for et naturgenopretningsprojekt 
af Hellede Sø på 70 hektar.

Der arbejdes med en helhedsplan for 
Ryå. Målet er at se oplandet til Ryå som 
ét samlet hele og udnytte de forskellige 
potentialer, der findes i området.

Udbyes ved kommende møder i det 
grønne råd. 

Jammerbugt og Brønderslev Kommuner 
har sammen med Naturstyrelsen igangsat 
et projekt, der skal vurdere udviklingen af 
Store Vildmose i en årrække frem. Mange 
forskellige interesser er knyttet til Store 
Vildmose, og ønsker til fremtidig arealan-
vendelse og udvikling vil involvere alle 
parter.

Den store centrale del af Lundergaard 
Mose, som i dag er intensiv drænet og 
dyrket landbrugsjord, er privatejet. Et stor-
stilet naturgenopretningsprojekt vil udover 
velvilje og interesse fra de private ejere 
være betinget af et betydeligt økonomisk 
engagement fra en af de store danske 
fonde med fokus på naturgenopretning, 
f.eks. den Danske Naturfond. I den 
centrale del af Lundergaard Mose er alt 
den oprindelige tørveholdige jord fra den 
gamle højmose afgravet. En vådlæg-
ning og skabelse af en stor sø vil ikke 
have en stor umiddelbar klimagevinst, 
men derimod en potentiel stor effekt på 
reduktion i udvaskningen af nærringstoffer 
til Limfjorden via Ryå-systemet. Særligt 
fuglelivet vil få stor gavn af en stor og 
meget kystnær sø.

Jammerbugt Kommune har gennemført 
en teknisk og ejendomsmæssig forunder-
søgelse der viser, at det er teknisk muligt 
at delvist retablere den gamle lavvandede 
Hellede sø. Projektet vil have en betydelig 
klimagevinst, idet der vådlægges gamle 
tørvejorde. Da næringsstofindholdet i den 
gamle søbund er begrænset grundet eks-
tensiv historisk landbrugsdrift har søen og 
de tilstødende våde arealer godt poten-
tiale for udvikling af gode naturværdier. 
Projektet vil kunne realiseres uafhængigt 
at den resterende del af Lundergaard 
Mose – komplekset, og formentlig kunne 
finansieres via den statslige Lavbundspro-
jekt-ordning.



 Mål og strukturer - attraktiv bosætning  • Hvidbog      
10

Afsender Forslag Kommentar

Johnny Solberg Jammerbugten har haft og har til stadighed meget godt at byde på 
for både lokalsamfundet, men også for kommende tilflyttere. Jeg har 
dog en enkelt ting, som jeg mener bør tillægges stor betydning for den 
kommende helhedsplan. Nemlig det faktum, at jeg ikke mener Jam-
merbugten bør opstille flere vindmøller end de allerede eksisterende. 
Baggrunden kender vi vist alle og alt for godt desværre.  

For en kommune, der i den grad er og bliver afhængig af tilflyttere, 
samt de eksisterende beboeres glæde for at bibeholde deres til-
knytning til Jammerbugten, må det være særdeles problematisk at 
skulle imødegå den nuværende trend, set i forhold til opstilling af nye 
vindmøller. Vi har allerede mange vindmøller i Jammerbugten og vores 
elproduktion overstiger d.d. langt det forbrug, som kommunen selv kan 
mønstre. Jeg mener derfor at den kommende helhedsplan bør afspejle 
en balance mellem kommunens eget behov for vindmølleenergi og 
sammenholde det med den overordnede risiko for fraflytninger og 
svigtende tilflytning af nye indbyggere, som kommunen løber ved at 
fastholde ny opstilling af vindkraft. 

Skal vi helt undlade vindmøller i Jammerbugten… nej det mener jeg 
ikke, men jeg er af den overbevisning at placeringen af vindmøller, i 
fremtiden, skal vurderes langt mere kritisk, set i forhold til beboelse. 
Jeg vil derfor foreslå at Jammerbugt helt undlader at udpege vindmøl-
leområder i den kommende helhedsplan og fastholde dette synspunkt, 
indtil der foreligger langt bedre teknologi, der gør det muligt at lagre 
den overproduktion af strøm, som det nuværende produktionsapparat 
frembringer. Det giver ingen ”grøn” mening at opstille flere vindmøller 
nu, end de allerede eksisterende, da disse blot vil øge den i forvejen 
markante overproduktion af strøm.

Så med mindre der bliver udsendt alternative regelsæt fra regeringens 
side, vil jeg opfordre Jammerbugt kommune til at annullere samtlige 
nye udskiftninger og opsætninger af nye vindmøller. Subsidiært bør 
Kommunen som minimum ændre de nuværende afstandskrav fra 4 x 
vindmøllehøjde til f.eks. 10 x vindmøllehøjde, hvilket er helt tilladeligt jf 
den nuværende bekendtgørelse og som ses ud af nedenstående skrift 
fra Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

De eksisterende udlæg fastholdes, og der 
arbejdes videres med de igangværende 
projekter. Der udlægges ikke nye arealer 
til vindmølleparker.

Kommunalbestyrelsen er positive over for 
optimering af eksisterende områder

Det forventes ikke, at der igangsættes 
nye projekter før de igangværende tre 
vindmølleprojekter er afsluttet.

Kommunen har ikke hjemmel til at øge 
afstandskrav i forhold til de gældende 
regler.

Thomas Jepsen I kommunens kommende plan, synes jeg, det eneste rigtige er, at det 
skal tilkendegives med hensyn til vindmøller, at kommunen ikke ønsker 
flere landbaserede Møller opsat.

Dette fordi det må være den tid værende kommunalbestyrelses vigtig-
ste er, at tage vare på dets borgeres ve og vel.

Dette bidrager landbaserede vindmøller ikke til.

Og nu hvor DONG skal og kan opføre havbaserede vindmølleparker 
uden subsidier, synes jeg ikke kommunen skal påføre borgerne yderli-
gere gener i deres trivsel.

Jeg synes heller ikke det kan være kommunalbestyrelse opgave at 
ødelægge vor natur yderligere.

De eksisterende udlæg fastholdes, og der 
arbejdes videres med de igangværende 
projekter. Der udlægges ikke nye arealer 
til vindmølleparker.

Kommunalbestyrelsen er positive over for 
optimering af eksisterende områder

Det forventes ikke, at der igangsættes 
nye projekter før de igangværende tre 
vindmølleprojekter er afsluttet.
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Troels Flyvholm Hermed fremsendes et forslag til det videre arbejde med Helhedsplan 2017 for 
Jammerbugt Kommune.

Forslaget skal støtte op om en af de vigtigste overordnede punkter i Helheds-
plan 2017 – nemlig ”Attraktiv bosætningskommune – flere indbyggere – et 
godt sted at bo”. Dette punkt er et af de fem tværgående omdrejningspunkter 
for Jammerbugt Kommune. Hvordan sikrer vi, at dette lykkedes på kort og 
langt sigt? Kan kommunen risikere at andre fokusområder kolliderer med dette 
væsentlige punkt?

Det er desværre en kendsgerning, at tilflyttere som ønsker at bosætte sig i 
naturområder (som vores kommune har meget af) ikke er interesseret i, at få 
industriområder i deres nærområde. Pt. er kommunen i gang med at få gennem-
ført mange vindindustriområder, og dette arbejde går direkte mod ønsket om 
mere bosætning i kommunen. Det skaber tværtimod affolkning og ejendomme 
i nærheden af de 150 meter høje anlæg risikerer at blive forladt pga. usælge-
lighed. Ligeledes vil de ejendomme, som forlades blive til genstand for andre 
befolkningsgrupper pga. den reducerede pris eller udlejning. De købekraftige 
og godt lønnede borgere er interesseret i at bo uforstyrret i naturen – alle deres 
skattepenge ender i kommunekassen og det er en win-win situation for borgere 
og kommune. Ved gennemførelse af vindkraftplanerne og udlægning af disse 
industriområder skader Jammerbugt Kommune sig selv på sigt – på bosætnin-
gen og de fraflyttere fra særligt Aalborg Kommune med gode indtægter, som 
finder andre områder og kommuner med bedre beskyttelse af naturområder 
og åbne landskaber til bosætning. Undersøg gerne områderne Østrup syd for 
Saltum og Klim Fjordholme vedr. de allerede opsatte vindkraftværker – hen-
holdsvis 6 og 22 stk. De har ingen positiv påvirkning på nærmiljøet og naturen 
(eller arbejdspladser for den sags skyld!). De åbne landskaber forsvinder – det 
er ellers dem vi bør værne om i kommunen.

Med baggrund i ovennævnte beskrivelse er mit forslag således at de igang-
værende vindkraftplaner fra Helhedsplan13 tages af bordet. Flere kommuner i 
landet har allerede aktivt taget skridt hertil. Kommunen opnår ikke noget positivt 
med disse industrianlæg. De ”grønne midler” som gives med kr. 88.000 pr. MW 
opstillet kapacitet, er desværre engangsbeløb, som ikke er andet end bestik-
kelse for at skubbe vindkraftplanerne nemmere igennem. Ligeledes er købeord-
ningen med ”billige andele” i vindkraftværkerne gennem I/S konstellationer med 
personlig og solidarisk hæftelse med til at lukke munden på nogle. Store afkast 
lokker – at familierne kommer til at bo i et støjhelvede kan nogen se bort fra.

Ovennævnte forslag har også en positiv påvirkning på det andet vigtige punkt 
i Helhedsplan 2017 – nemlig ”Mere gang i erhverv og turisme – flere i job og 
kvalificeret arbejdskraft”. Både tyske, norske og svenske turister kommer ikke til 
vores kommune for at se vindkraftværker i 150 meters højde. Dem har særligt 
tyskerne rigeligt af i deres eget land. De vil se åbne og frie kyster, og de vil nyde 
naturen og de åbne vidder inde i landet. Her er Store Vildmose et fantastisk 
eksempel på et frit landområde med et i særdeleshed uforstyrret landskab. Det 
trækker turister til – det gør vindindustriområder ikke. 

Jammerbugt Kommune bør således overveje om den indgåede aftale ”Compact 
of Mayors” med ønske om CO2 reduktioner er den overordnede drivkraft til at 
opstille vindindustri over hele kommunen for at kunne proklamere fiktive CO2 
beregnede tal på baggrund af vindkraftkapacitet. At vinden som de seneste 
dage har vist ikke altid blæser og dermed ikke genererer strøm er desværre 
fakta, som overses i denne kamp om tal og forsøg på at opnå anerkendelse 
med mærkatet ”Compact of Mayors – compliant”. Dette kan opnås ved at 
opfylde flere krav til CO2 reduktion og opstilling af vindkraftværker indenfor en 
3 årig periode. Borgmester Mogens Gade underskrev vedlagte forpligtelse i 
december 2015.

Vil Jammerbugt Kommune lægge navn til at planlægningen for mere vindkraft i 
kommunen sker på bekostning af nuværende og kommende borgere og dermed 
skabe mistrivsel og manglende tilflytning på baggrund heraf? Dette blot for 
at opfylde fiktive CO2 reduktioner – vindkraft er ustabil energiforsyning, som 
naturligvis kun leverer strøm, som vinden blæser og kræver 100 % backup fra 
almindelige kraftværker og vores nabolande. Er det fornuftig planlægning for 
vores kommunes fremtid?

Mange tak for dine velbegrundede 
betragtninger. Det er netop prioriteringer 
mellem forskelige interesser planlæg-
ning handler om. I hovestrukturen er det 
påpeget, at vindmøller kun kan være i 
landskaber, er kan tåle tekniske anlæg. 
Se i øvrigt ovenfor. 

I forbindelse med temarevision af plan-
lægningen i det åbne land i 2018 og frem, 
vil de landskabelige kvaliteter ved de 
åbne landskaber indgå - sammen med 
bosætning mv.

Stinna Peder-
sen

Legepladser og rekreative områder. Bedre områder til børn og unge, 
legepladser.

Flere projekter er allerede sat i gang eller 
gennemført, herunder Gateway Blokhus, 
Trailhead Slettestrand samt spor i Kol-
lerup Plantage. Derudover er der igangsat 
projekt med certificering af ruter,- og 
stiforløb. Der kan søges midler til mere 
udvikling via hhv. Landdistriktspuljen og 
Grønordning. 

Rikke Olssen De grønne områder mellem Cannerslundvej og Klosterkrogen/vænget 
- ”Hullet” og anlægget og lystanlægget. Borde, bænke, redskaber, leg, 
motion osv. Samarbejde mellem frivillige, foreninger, klubber, kommu-
nen og grundejerforeningerne.

Jammerbugt Kommune vil gerne bakke op 
om et konkret projekt på arealet. 

Rikke Lodberg Attraktivt område. Vi ønsker at skabe større sammenhængskraft i Jets-
mark - hvor ressourcerne i området fremhæves. Se vores projekter, 
stisystemer, legepladser og skaterbaner.

Kommunen bakker op om det lokale 
initiativ.
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Borgermøde 
Pandrup

God infrastruktur til og fra skolen Kommunens trafiksikkerhedsplan har som 
en del af fem fokus¬områder fokus på 
”tryghed for bløde trafikanter”, da der er 
store samfundsmæssige gevinster ved at 
flere transporterer sig på cykel i stedet for 
i bil, herunder at børn får færdselserfaring 
ved at transportere sig selv til skole og 
fritidsaktiviteter. 

Busforbindelserne blev senest omstruktu-
reret til skolestart august 2016, og der bli-
ver foretaget nye vurderingerne løbende.  

Borgermøde 
Pandrup

Bind Pandrup og Kaas sammen med bl.a. et nyt skolecenter ved Jets-
markhallen - det gør byen mere attraktiv for tilflyttere. 

Økonomiudvalget arbejder løbende 
på nye udstykninger, samt sanering af 
eksisterende udstykninger. Elementerne 
omkring legeplads og stier har øget fokus 
i fremtidige lokalplaner.

Borgermøde 
Brovst

Fortætte og bygge opad - ikke kun i hovedbyerne. For at skabe mere 
liv, interaktion og socialt samvær - styrke forretningslivet - handelslivet

Der er i kommuneplanens rammer gene-
relt mulighed for boligbyggeri i to etager. 
Der åbnes op for højere byggeri i mere 
tæt bebyggede områder – det må også 
forventes, at det er her, der er grundlag 
for denne type byggeri. Konkret øges det 
maksimale etageantal i centrum af Aaby-
bro til 6 etager

Borgermøde 
Pandrup

Byg i højden - vil fastholde nære relationer i lokalområderne Der er i kommuneplanens rammer gene-
relt mulighed for boligbyggeri i to etager. 
Der åbnes op for højere byggeri i mere 
tæt bebyggede områder – det må også 
forventes, at det er her, der er grundlag 
for denne type byggeri. Konkret øges det 
maksimale etageantal i centrum af Aaby-
bro til 6-7 etager.

Borgermøde 
Brovst

Varieret bebyggelse - fortætning af byerne Der er i kommuneplanens rammer gene-
relt mulighed for boligbyggeri i to etager. 
Der åbnes op for højere byggeri i mere 
tæt bebyggede områder – det må også 
forventes, at det er her, der er grundlag 
for denne type byggeri. Konkret øges det 
maksimale etageantal i centrum af Aaby-
bro til 6 etager.

Borgermøde 
Brovst

”Små” boliger tæt på butikker Som følge af mere etagebyggeri i de cen-
trale bydele vil det være muligt etablere 
mindre boliger tæt på butikker

Otto P Kjær Nybyggeri i hovedbyerne: rammerne må ikke give mulighed for byg-
geri, der er højere end stueetage og 1. sal, og det er vel kun i Aabybro 
det er sket. 

Et højere byggeri end det nævnte, vil betyde en deling af bymidten i to 
dele på hver sin side af bygningen. Endvidere er byerne ikke store nok 
til at rumme et sådant byggeri, og her er større byer som Thisted og 
Aalborg mere velegnet.

Der er i kommuneplanens rammer gene-
relt mulighed for boligbyggeri i to etager. 
Der åbnes op for højere byggeri i mere 
tæt bebyggede områder – det må også 
forventes, at det er her, der er grundlag 
for denne type byggeri. Konkret øges det 
maksimale etageantal i centrum af Aaby-
bro til 6 etager.

Dette vil samtidig betyde, at der inddrages 
mindre landbrugsareal til byformål.

Louise Mettea 
Nielsen 

Byforskønnelse af Pandrup (Gl. Fakta) Det ville pynte gevaldigt på 
byen, hvis man væltede hele ”hjørnet” Blokhusvej/Bredgade, hvor den 
gamle Fakta/Jansen lå. 

Med mangel på parkeringspladser til byen efter seneste byfornyelse 
ville det være oplagt at man fokuserede her med parkeringspladser/
legepladsområder/grønt område. Legeplads: Her tænker jeg eksempel-
vis på Hjørring Midtby/gågade som er utrolig spændende.

Jammerbugt Kommune arbejder løbende 
på at få ejere i tale mhb på en løsning.

Ideer til udnyttelse tages til efterretning i 
en evt. byfornyelse.

Stinna Peder-
sen

Bruge de gamle faktabygninger evt. nedrivning. Gamle fakta-bygning, 
der står og forfalder. Evt. nedrivning - og lave et rekreativt område. 

Jammerbugt Kommune arbejder løbende 
på at få ejere i tale mhb på en løsning.

Ideer til udnyttelse tages til efterretning i 
en evt. byfornyelse.

Borgermøde 
Brovst

Udnyt muligheden for at anvende nedrivningspulje til renovering - 
udvikling

Det gode arbejde med forskønnelse fort-
sætter. Pt. er ca. 150 ejendommen revet 
ned i Jammerbugt Kommune.
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Borgermøde 
Pandrup

Byfornyelse - byforskønnelse skal også ske i de mindre byer Ved lokal initiativ understøtter kommunen 
gerne projekter med byfornyelse.

Otto P Kjær Bevaringsværdige bygninger: i helhedsplanen er der vist en liste over 
disse bygninger der er benævnt bevaringsværdig i lokalplanen.  Der 
er herudover mange bygninger i kommunen der bør udpeges som 
bevaringsværdige. Et par eksempler på bygninger er Bryggermuseet 
i Fjerritslev og den ”gamle” sparekassebygning i Søndergade, Fjerrit-
slev. Både kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen kan udpege bygnin-
gerne, og nærmere information kan ses på deres hjemmeside.

De bevaringsværdige bygninger revideres 
sammen med Kulturmiljøerne i en temare-
vision af Helhedsplanen. 

De nævnte emner vil komme på listen 
over bygninger som skal kigges på i den 
proces.

Borgermøde 
Pandrup

Kommunen som rollemodel. Vedligehold egne bygninger, veje, fortov 
osv. Er der pænt ét sted, forbliver der pænt og det smitter. Det gælder 
også i de små byer!

Kommunen vil gerne anerkende betyd-
ningen af at kommunale velplejede og 
holdte bygninger vil kunne have en ikke 
uvæsentlig afsmittende  effekt  på andre 
bygningsejere, og dermed give helhe-
den et æstetisk og kvalitetsmæssigt 
løft, som samtidigt vil kunne generere 
positiv og aktiv handling og udvikling  på 
andre områder. Kommunen vil gerne  
være katalysator for den gode udvikling. 
Ejendomscenter Jammerbugt prioriterer 
de til rådighed værende midler til området 
ud fra byggetekniske, indeklimamæs-
sige forhold, æstetik og som  bevaring af 
bygningsformuen. 

Danmarks 
Naturfrednings-
forening, plan-
strategifase

Kommunens grønne arealer:

Jammerbugt Kommune er den største jordbesidder i kommunen, med 
deraf mange grønne arealer. Generelt er bevoksning for de fleste 
grønne områder, ren kulturgræs.

Forvaltningsmæssigt bliver græsset holdt ”pæn” nede ved hyppige 
slåninger, da det er normal praksis.

DN vil gerne forslå en mere naturvenlig drift, hvor græsset bliver 
højere, således blomster kan nå at spire samt blomstre inden græsslå-
maskinen kommer igen.

Således opnås større biodiversitet, græshopper, insekter og sommer-
fugle mm. har på denne mere naturvenlig drift, bedre levevilkår.

Vej og parkafdelingens ansatte som har til arbejde at klippe græs, ville 
i stedet kunne få tildelt andre arbejdsopgave, som f.eks. naturpleje på 
fredede arealer.

I øvrigt er DN velvidende om at kommunen har begrænset brug af 
ukrudtsmidler, nærmest nul, men vil alligevel nævne at Jammerbugt 
Kommune bør ophøre med alt brug af sprøjtegift, uanset at problem 
arter som hybenrose eller tornblad er svære at bekæmpe.

Græsarealer omkring de kommunale 
bygninger er ofte holdte / klippede ud fra 
funktionelle hensyn,  f.eks. idrætsarea-
ler, legepladser, oversigtsforhold  mv. 
Forsøgsvis vil kommunen evt. åbne for 
en mere naturligvenlig drift som forudsæt-
ning for større biodiversitet på udvalgte 
parceller.

Borgermøde 
Brovst

Tilgodese nye (fremtidens) familieformer. Det skal være ”nemt” at bo, 
så der bliver rum til det sjove, overskud til at deltage i andet, være 
ildsjæl og frivillig

Den nye planlov åbner nye muligheder i 
det åbne land. 

Der er i princippet ikke noget til hinder for 
at man bor flere familier under samme 
tag. Eller på samme grund. Dog kan en 
konkret lokalplan for en specifik grund 
være til hinder herfor.

Borgermøde 
Brovst

Boliger, der tilgodeser fremtidens familieformer:
- det skal være nemt at bo
Alternative boformer 
- fælles på tværs af generationer
- kollektive for unge familier 
Gerne baseret på fælles værdier/temaer som f.eks. økologi

Den nye planlov åbner nye muligheder i 
det åbne land. 

Der er i princippet ikke noget til hinder for 
at man bor flere familier under samme 
tag. Eller på samme grund. Dog kan en 
konkret lokalplan for en specifik grund 
være til hinder herfor.

Borgermøde 
Brovst

Alternative boformer - fx fælles parcel/fælleshave, fx egen bolig men 
med fælles grise/køer - tæt afstand mellem generationer

Kommunen er positive overfor ideen og vil 
bakke op om projektet såfremt en konkret 
ansøgning indsendes.

Borgermøde 
Brovst

Temaområder - ØKO - værdibaseret bysamfund - fællesskab - fæl-
les have / urter - områder til forskellige målgrupper men på tværs af 
generationer

Kommunen er positive overfor ideen og vil 
bakke op om projektet såfremt en konkret 
ansøgning indsendes.
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Borgermøde 
Brovst

Iværksætter på deltid i Jammerbugten - Fx give kommunens medarbej-
dere lov til selv at bestemme arbejdstid - a la Københavns kommune

Jammerbugt Kommune er også kom-
munens største arbejdsgiver. Medarbej-
derne er kommunens absolut vigtigste 
ressource, hvilket ses i kommunens 
personalepolitik. 

Deltidsansatte medarbejdere ønsker ofte 
et højere timetal. Når der er stillinger/timer 
til besættelse, kommer deltidsansatte 
derfor i betragtning før stillingen slås op 
eksternt.

Medarbejdere med ønske om at lavere 
timetal imødekommes så vidt det er 
muligt. Dette er et særligt opmærksom-
hedspunkt, når medarbejdere har behov 
for særlige hensyn for at blive i jobbet. 
Men det ligger også i den ledelsesmæs-
sige og personalepolitiske tilgang i 
Jammerbugt Kommune, at ansøgning 
om at overgår til ansættelse på nedsat tid 
imødekommes, når det er foreneligt med 
arbejdet i kommunen. På denne måde 
sikres rum til at medarbejdere kombinerer 
deres ansættelse i kommunen med for 
eksempel iværksættervirksomhed. Der er 
ikke en direkte, formel politisk eller perso-
nalepolitisk beslutning om emnet.

Borgermøde 
Brovst

Kollektiv for unge familier med fælleshus i Aabybro - hver sit hus Kommunen er positive overfor ideen og vil 
bakke op om projektet såfremt en konkret 
ansøgning indsendes.

Borgermøde 
Brovst

Bofællesskaber for unge - unge boliger i trygge omgivelser - skabe 
stemning og mødes i dagligdagen. Gerne tæt på ”ældre områder”. Det 
kunne være i Fjerritslev eller i Aabybro. Skal understøtte vores uddan-
nelsestilbud

Der arbejdes på en ansøgning til AP møl-
ler om ungemiljø i Teknologiparken. Her 
tænkes også boliger ind. Hvis det lykkes 
med ansøgningen, kan dette være et 
skridt på vejen.

Der er desuden et samarbejde i gang i 
Aabybro i samarbejde med en boligfor-
ening. 

Borgermøde 
Pandrup

Mangler boliger til unge. Ungemiljøer Se ovenfor

Der er endvidere løsninger med brug af 
vandrehjem til ungeboliger ved Fjerritslev.

Borgermøde 
Pandrup

Ungemiljø - kræver tilgængelighed og transportmulighed Se ovenfor

Borgermøde 
Pandrup

Enlige med børn har svært ved at finde boliger i byerne. Få en lejlig-
hed. Resultatet er at man flytter fra kommunen!

Se ovenfor

Borgermøde 
Pandrup

Lejeboliger i Hune/Blokhus og i Pandrup, som unge og fx elever har 
råd til at bo i.

En analyse af lejeboligmarkedet udar-
bejdet i samarbejde med boligforeninger, 
udlejere mv. er noget af det, som den 
boligpolitik, der er omtalt under ”attraktiv 
bosætningskommune” indeholder.

Borgermøde 
Pandrup

Lejeboliger. Unge der får læreplads i bl.a. kunst-erhvervet har svært 
ved at finde et sted at bo, hvis de ikke vil købe. Flere lejeboliger kunne 
tiltrække flere elever og medvirke til vækst og udvikling.

Jammerbugt Kommune vil se positivt på 
en ansøgning vedrørende ungdomsboli-
ger.

Pia Steen Bjer-
ring 

Bosætning - unge i Jammerbugt. Det er faktisk billigere at bo og køre til 
AAU i Alborg end at bo i Aalborg. Skab nogle gode ungeboliger, så skal 
de nok blive lokalt ved vennerne.

Se ovenfor vedrørende Aabybro.

Muligheder for yderligere ungdomsboliger 
i Aabybro undersøges pt. 

Rikke Olssen Ungdomsboliger / infrastruktur. Området skal være attraktivt for familier 
med ”unge”. De skal enten kunne flytte hjemmefra i betalelige boliger 
i nærområdet (helst!) eller komme til /fra de store byer på en lettere 
måde. Lave det sammen med NT, taxaer, vognmænd, boligselskaber 
og bil-leasingfirmaer.

Tom H
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Borgermøde 
Brovst

Blande turisme og almindelige boliger. Attraktiv bosætning også for 
unge. Byforskønne og udnytte de små byers attraktive/naturskønne 
beliggenhed.

Dette er et tema på udviklingsmøderne 
i de 24 lokalsamfund i efteråret 2017. 
Såfremt lokalsamfund prioritere områ-
det kan det blive en del af den lokale 
udviklingsplan (LUP), der udarbejdes for 
lokalsamfundene. 

Jammerbugt Kommune har desuden som 
en prioriteret indsats at fjerne faldefærdige 
bygninger, der ikke længere er funktions-
dygtige og som skæmmer i bybilledet.

I Blokhus forsøger Jammerbugt Kommune 
at overføre sommerhuse til helårshuse.

Borgermøde 
Brovst

Boformer - studerende har råd til Kommunen er positive overfor ideen og vil 
bakke op om projektet såfremt en konkret 
ansøgning indsendes.

Borgermøde 
Brovst

Boligtilbud til unge mellem 16-18 år Deciderede botilbud til unge i denne alder, 
hører under Børne- og Familieafdelingen. 
I øvrigt er der allerede en række af privat 
karakter.

Borgermøde 
Brovst

Tidssvarende boliger - tilgængelige. Renovering. F.eks. af boligfor-
eningsboliger (skaber også beskæftigelse)

Boligforeningerne har ansvaret for deres 
egne boliger og vi er i dialog herom. Der 
arbejdes med et projekt i Fjerritslev hvor 
ca. 50 lejemål renoveres. 

Ungehøringen Unge om drømmeboligen:
Vokset op på landet, drømmer om en normal bolig i Nørhalne
Lejlighed - med idylliske omgivelser, gerne noget hav
Lejlighed i København - ud og rejse - se verden!

Noteret

Ungehøring Bo i nyt hus, gerne to etager
I byen så det er nemmere at komme på arbejde, nemmere at komme 
rundt!
Lejligheder/ungdomsboliger (skal ligne dem i storbyerne med altan)
Tæt ved park, så der er mulighed for luft
Nedlagt landbrug tæt ved skov og strand
Det er vigtigt med godt netværk - ligegyldigt hvor det er. 
Det skal ligge tæt ved bus, da det er til studerende
Ordentlige og billige løsninger
Hvis vi skal flytte tilbage efter uddannelse, er det vigtigt at der er skole, 
børnehave og handelsmuligheder

 Noteret

Borgermøde 
Brovst

Satse på seniorerne. Gøre det muligt for seniorer at bo på landet eller 
i landsbyer - give adgang til kommunal service fx pleje, genoptræning 
mv.

Det er på nuværende tidspunkt at mod-
tage/have adgang til kommunal service 
– fx hjemmepleje, sygepleje, træning etc., 
såfremt den den enkelte borger er beretti-
get til den beskrevne kommunale service.

Borgermøde 
Pandrup

Ældreboliger til friske ældre. Ombygge skoler til lejligheder med fæl-
lesrum.

Ældreboliger, hvortil der er visitation er 
beregnet til borgere som har et vist funk-
tionstab, men ikke har behov for at bo på 
fx. et plejecenter. 

Jammerbugt Kommune har visitationsret 
til flere ældreboliger og med denne ret føl-
ger også en kommunal forpligtigelse til, at 
betale tomgangshusleje, såfremt boligen 
ikke bliver lejet ud. 

Der kan være udfordringer forbundet med 
at ombygge skoler til lejligheder efter 
Ældreboliglovgivningen – og i forhold til 
regler om almene boliger.

Borgermøde 
Pandrup

Byg ”alderdomshjem” - hvor ældre par kan bo med service og omsorg 
for hinanden. De nuværende plejehjem er ikke noget for os.

Lovgivningen åbner ikke umiddelbart 
denne mulighed. Der arbejdes i privat regi 
med et projekt i Hune. Erfaringer herfra 
kan evt. videreføres til andr e områder og 
projekter.

Borgermøde 
Pandrup

Flere ældre boliger (i Pandrup) men også andre almennyttige boliger 
og studieboliger

Der forventes i 2018 gennemført en 
proces med boligorganisationerne om 
hvordan man bedst muligt kan sikre det 
optimale antal og tidssvarende boliger.
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Borgermøde 
Brovst

Liv i by og skole. Fortsæt! Skal forankres, implementer flagskibene og 
gør det til en del af Jammerbugt Kommunes strategi de næste 12 år.

Liv i by og skole kører fortsat, og hvorvidt 
det skal forlænges er en politisk beslut-
ning, som træffes efter evalueringer af 
igangværende projekt.

Borgermøde 
Brovst

Mix af generationer i små samfund på landet - Fællesskab skal styrkes Må konkretiseret, hvis vi skal forholde os 
til det.

Borgermøde 
Brovst

”Jammerbugt på prøve !” - Tilflytterhuse i landdistrikter fx 5 stk. a la 
”landsby på prøve”  Målgruppe nye unge familier. 

Der arbejdes fokuseret og i samarbejde 
med lokalsamfundene om bosætning, 
bl.a. i regi af ”Liv i By og Skole” og i forbin-
delse med de lokale udviklingsplaner, der 
i løbet af 2017 og 2018 udarbejdes for 
landsbysamfundene. Flere byer er inspire-
ret af ”Landsby på prøve”.

Otto P Kjær Bosætning: kommunen vil iflg. handlingskataloget og planstrategien 
øge bosætning og det er et godt mål at have. Man vil sætte fokus på 
at gøre de enkelte lokalområder til gode områder med lokal stolthed og 
positiv omtale, og vil samle folk og knytte by og land sammen.

Dette er en del af de drøftelser, der vil 
pågå, når der til efteråret indkaldes til 
LUP møder (møder med de 24 lokalsam-
fund) om udvikling og vækst i de enkelte 
lokalsamfund.

Borgermøde 
Brovst

Bevar institutioner fx tandpleje. Pt. er der ingen aktuelle planer om at 
nedlægge nogle af de fire klinikker. For at 
sikre den lokale klinik har vi på skift åben i 
Fjerritslev og Brovst. Kaas og Aabybro har 
åben hver uge.

Borgermøde 
Brovst

Institutioner/tandpleje mv. lokalt. Normeringerne er en udfordring. Se ovenstående svar.

Borgermøde 
Pandrup

Invester i service på børneområdet - en skole - en matrikel! Der pågår aktuelt en proces på baggrund 
af, at Kommunalbestyrelsen på mødet 
den 15. december 2016 besluttede at 
nedsætte en arbejdsgruppe med det 
formål, at undersøge hvilke muligheder 
der er for renovering, opdatering, eller 
nybyggeri af Skolecenter Jetsmark samt 
etablering af ny børnehave.

Teknik og miljø-
udvalget

Ved TMU’s drøftelse af forslag til helhedsplan17 er der foreslået, at 
bestemmelse om byudvikling justeres, så det er klart at der også kan 
ske byfortætning i Brovst og Fjerritslev. 

Derfor er der foretaget mindre 
redaktionelle ændringer fra fagud-
valgsbehandlng til behandling i ØK 
og kommunalbestyrelse af emerne 
under ”Forskellige byer”. Udviklingen 
i de største fire byer er også beskre-
vet under ”mere i gang” i forhold til 
udviklingen i handels- og servicebyer. 



17
Helhedsplan17  •  Jammerbugt Kommune     Version 20.9.2017

Afsender Forslag Kommentar

TEMA Mere i gang i erhverv og turisme
Poul Thomsen Handicap-parkeringsplads ved den nye skråparkering ved Brugsen i 

Blokhus
Der er mulighed for at reservere en skrå-
parkering til handicap parkering.

Rikke Kristian-
sen 

Uddannelse til unge. Ikke forveksle fravær med dovenskab, men ”opgi-
velse - afmagt”

Det er en forudsætning for elevernes 
trivsel og læring i skolen, at de er tilstede 
og parate til at lære. Derfor har Jammer-
bugt kommunes skolevæsen bl.a. et helt 
særligt fokus på at inddrage pædagoger i 
undervisningen. Derudover har Jammer-
bugt Kommunes Ungdomsskole tilbud, 
som henvender sig til eksempelvist unge 
med langvarigt fravær og trivselsudfor-
dringer. 

På tværs af Børne- og Familieforvalt-
ningen arbejdes der henimod et fælles 
projekt ”Indsats mod langvarigt fravær”. 
Dette projekt forventes at styrke de igang-
værende indsatser med en bredere fokus 
på eleverne og deres familier. 

UU har mulighed for at støtte op omkring 
etablering af praktik eller andre eksterne 
samarbejdsaftaler for børn/unge, som 
har brug for et andet skoletilbud, end det 
der kan gives indenfor skolens fysiske 
rammer.

Tina Buje og 
Tom Nielsen 

Kommunens egne bygninger (Horsedalsvej) Huse og bygninger bliver 
ikke vedligeholdt i byen. Alt fra græsklipning til snerydning.

Noteret

Borgermøde 
Pandrup

Kommunen som rollemodel - vedligehold egne bygninger, veje mv. Noteret

Danmarks 
Naturfrednings-
forening

Jammerbugt Kommunes grønne arealer overgår til mere naturvenlig 
drift.

Kommunen sørger for at græsset er klippet, som man altid har gjort. 
Dvs. mange kvadratkilometer græsareal bliver i vækstsæsonen klippet 
rutinemæssigt og i en fast turnus. Danmarks Naturfredningsforening vil 
opfordre kommunen til at tænke en mere natur- og klimavenlig drift ind 
i planlægningen. Her kan man uden at budgettet bliver større, eller der 
skal spares mandskab, ændre driften forholdsvis enkelt.

Man kan friholde områder uden klipning og lad græsset blomstre. 
Tiden som spares ved græsklipningen kan i stedet bruges til fjernelse 
af græstørv og tilplantning med buske/træer og/eller såning af blom-
stereng, hvor arealet er egnet til dette.

Man kan udpege grøftekantstrækninger med en naturlig flora, belig-
gende ved naturarealer.

Såfremt der skal klippes pga. trafiksikkerheden, er det kun nødvendigt 
med en sen klipning, tidligst oktober, med højt skær og opsamling af 
det afskårne materiale, på disse udvalgte strækninger.

Denne ændring af driften af kommunens grønne arealer skal naturligvis 
annonceres bredt, således kommunens borgere er orienteret. Kolding 
Kommune har i øvrigt ”Vild med Vilje” driftsform på nogle arealer, se 
evt. inspiration her:

https://www.kolding.dk/borger/trafik-veje-parker/drift-af-veje-og-gro-
enne-omraader/vild-med-vilje#section_six

Noteret
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Rikke Kristian-
sen

Unge - Jobs. 

Rigtige jobs i kommunen til en ung med boglige vanskeligheder. 

F.eks. pædagogmedhjæper, kontor mv.

Virksomhedsservice i jobcenteret har 
løbende kontakt til kommunens virksom-
heder bl.a. med henblik på at afdække 
jobmuligheder – herunder også ufaglærte 
stillinger. Disse job kan de unge komme 
i betragtning til enten ved selv at søge 
(opfordret eller uopfordret) eller med hjælp 
fra Ungeenheden/Virksomhedsservice. I 
den forbindelse afdækkes også mulig-
heder for EGU elevpladser. Derudover 
er der en aftale om 10 kommunale EGU 
pladser således, at de unge kan tage en 
ikke-boglig uddannelse. Hvis der skal 
gøres yderligere for at sikre jobmuligheder 
til unge, som ikke kan tage en uddannelse 
pga. boglige vanskeligheder, kan det – 
hvis man må - overvejes at lave en aftale 
med de kommunale arbejdspladser om, 
at der rekrutteres til ufaglærte stillinger 
gennem jobcenteret, hvorved det sikres, 
at det primært er unge fra Jammerbugt 
Kommune, der kommer i betragtning til 
disse job. 

Ungehøring Drømmejobs for de unge ved ungehøringen:

Lærer på gymnasium - eller sportsjournalist i USA
Tømrer eller smed
Maskiningeniør
Advokat i en storby
Fodboldspiller
Psykolog
Jægersoldat
Politibetjent
Kemiingenør
Køkkenassistent
Pædagog

De unge har mange forskellige jobønsker. 
UU har – og vil fortsat have – fokus på en 
bred vejledning, som udfordrer de unges 
uddannelsesvalg og øger deres kendskab 
til krav og muligheder. Skal dette udvides 
kan det evt. ske ved, at UU kommer til at 
varetage hele eller dele af undervisningen 
i ”Uddannelse og Job”, som det eksempel-
vis er tilfældet i Thisted Kommune.

Marie Louise 
Jakobsen

Nyt sommerhusområde ved Ingstrup

Vi vil gerne have vores areal ( 2e, klitterne, Ingstrup) med i kommune-
planen 2017 m.h.p. at det kan udstykkes til sommerhusområde på et 
tidspunkt. Vil du sørge for det.

Området matr. 2e Klitterne, Ingstrup er 
rammeplanlagt til sommerhusområde. 
Området har ramme nr. 25.S3. Området 
skal lokalplanlægges før det kan udnyttes.

Blokhus Golf-
bane

Udvidelse af overnatningskapacitet på Blokhus Golfbane Projektet kræver en ny lokalplan, og kom-
mer til at fremgå på listen over fremtidige 
lokalplaner, som prioriteres af politikerne 2 
gange om året.

Borgermøde 
Pandrup

Tomme erhvervslokaler - kan få ny funktionalitet Der arbejdes med indsatsen i forbindelse 
med et netop igangsat pilotprojekt med 
Pandrup Industriby hvor der er etableret 
en arbejdsgruppe, der pt. er ved at plan-
lægge en række aktiviteter, der kommer 
til at pågå i efteråret 2017. De konkrete 
aktiviteter, der igangsættes vedrører 
netværksaktiviteter for virksomhederne 
i området, ”særlige tilbud for iværksæt-
tere/nye virksomheder”, promovering af 
erhvervsområdet og deltagelse i messer 
m.v. Initiativet kan udrulles til andre byer 
/ industriområder i Jammerbugten, hvis 
dette initieres af områderne selv.

Desuden er der fokus på de tomme byg-
ninger i forbindelse med bl.a. den indsats, 
der gennemføres i samarbejde mellem 
centerbyerne og citykonsulenten. 

Borgermøde 
Pandrup

Låne tomme (erhvervs-) lokaler ud til samling af enkelt-kunsthåndvær-
ker

Der fokus på de tomme bygninger i forbin-
delse med bl.a. den indsats, der gennem-
føres i samarbejde mellem centerbyerne 
og citykonsulenten.

Rikke Olssen Udnyt tomme lokaler. Tomme butikslokaler/bygninger i midtbyerne 
skræmmer, fx Fakta Pandrup, nogle i Hune, Fakta i Aabybrocenteret 
mv. Få dem i anvendelse.

Der er allerede stor fokus på området. Der 
er bl.a. en plan for butikscentret i Aabybro 
under udarbejdelse, ligesom der er en 
konkret ide under eksekvering med Aldi i 
Hune.
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Rikke Lodbjerg Outlet i Pandrup. Skaf og lok investererne til at lave out-let centre 
magen til Neumünster. Det er en ”kæde” i Europa - trække tonsvis af 
turister. Lav det med McArthuGlen Group.

Ideen tages til efterretning.

Borgermøde 
Brovst

Citychefen får de små byer til at uddø - De 4 store byer skal selv betale 
- Markedschef til alle byer i stedet

Indsatsen med citychef og den udvik-
ling der forventes at ske i centerbyerne, 
skal ses som et vækstlokomotiv for de 
omkringliggende lokalsamfund og små-
byer. Liv skaber mere liv, omsætning og 
bosætning. Centerbyerne er medfinansie-
rende i forhold til den indsats og de aktivi-
teter, Jammerbugt Kommune bidrager til.

Borgermøde 
Brovst

De bedste rammer i naturen mangler markedsføring! Jammerbugt Kommune indgår bl.a. i 
samarbejdet med Outdoor Denmark 
(Jammerbugt, Rebild, Viborg, Silkeborg 
og Skanderborg) (www.outdoordenmark.
com), hvor der er fokus på markedsføring 
og synlighed af naturoplevelser etc.

Danmarks 
Naturfrednings-
forening

Naturpark Lien - Et sammenhængende naturområder med store græs-
sere - f.eks. bison etc.

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

Ud over de våde klitlavninger i det marine forland, trompeterer et par 
ynglende traner. I det 1100 hektar store område, under ét stort hegn, 
ses en flok bisoner i det fjerne.

Både bisoner og tranen ses fint fra de lave handicapvenlige udsigtspo-
ster. Under Lien ses en rød glente som får luft under vingerne. En blå 
kærhøg slår ned over en flok sjaggere i havtorn krattet. Ved de mange 
nye klitlavninger høres strandtudsen, når mørket falder på.

Vr. Svenstrup Å slynger sig smukt i gennem landskabet. Efter at Rig-
Kilde 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. 
Botanikken øges på biodiversitetskortet, nu ses også Klokkeensian.. 
Den ekstensive naturpleje med helårsgræsning bærer frugt. Rewilding 
virker.

Og Feriecentrerne ved Slettestrand må melde alt udsolgt og en vente-
liste så lang, da mange turister fra nær og fjern kommer for at opleve 
stilheden, mørket og naturen her i Naturpark Lien.

Dette valg af område er udpeget pga. at det i forvejen er statsejet, dvs. 
ingen lodsejerkonflikt, men området kan naturligvis med fordel udvides, 
såfremt private lodsejere kunne være interesseret i, at også den skov-
bevoksede kystskrænt Lien (på en billig måde) naturplejes effektivt ved 
hjælp af f.eks. bison. Tænk tanken.

Naturstyrelsen Vendsyssel modtager en kopi af dette forslag.

Se evt. http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/bison-
bornholm/ hvor der er information og efterhånden også erfaring i Euro-
pæisk bison som naturplejere, og med forholdsregler som også tillader 
mennesker/bison uden konflikt i mellem sig. Ad notam: Europæisk 
Bison bliver ofte forkert betegnet som et dyr som lever i skoven. Men 
dette er ikke korrekt, europæisk bison levede kun i skoven, da den blev 
trængt der ind af mennesker på jagt. Europæisk bison er et steppedyr.

Ideen tages til efterretning, og vil blive 
tages med til en overordnet politisk 
drøftelse af indsatsen på naturområdet i al 
almindelighed.
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Ulf Nielsen Naturpleje med dyr. Inspireret af omtale af ca. 60 vildheste på Sydlan-
geland påståes at tiltrække 80.000 turister og ca. 10 bisonokser 50.000 
til Bornholm årligt. 

Det undrer mig, at dyr ikke figurerer i turisttiltag i Jammerbugt Kom-
mune. Her findes to bison farme (Hune og Koldmosen), urokser ved 
Grønnestrand, Kødkvæg på Vejlerne, Dyrepark i Hjortdal med ca. 
10.000 årligt besøgende. Selv har jeg fra 150-200 småheste gående 
som naturplejere bl.a. på tankestederne, Ulvedybet, svineklovene, 
Ellitsbølstrand, Bulbjergheden samt 15 andre naturarealer samt ca. 
100 Angus på Vejlerne. Jeg får mange positive tilkendegivelser fra folk, 
der nyder synet af dyr i naturen. 

Vi bruger det ikke som sådan aktivt pt i 
vores markedsføring, men det er jo noget 
der ville være super fint at gøre. Hjortdal 
dyrefarm gør, da de jo er partner og har 
købt sig ind.

Tvivler nok umiddelbart lidt på troværdig-
heden i de oplistede tal, men det kan jo 
undersøges

Den måde hvorpå det kunne bruges er i 
henhold til vores fødevareproduktion og 
anvendelsen af naturens ressourcer til 
fødevarer.

Det er meget trendy og passer super godt 
i vores spor omkring at arbejde og synlig-
gøre fødevareproducenterne og deres 
produkter.

Hegnene som anvendes til naturgræsare-
aler er som udgangspunkt stillet offent-
ligheden til rådighed – i hvert fald hvis 
der er søgt penge hjem til projektet og 
dyrene skal vedligeholde arealerne. Så er 
betingelsen at offentligheden har adgang, 
men jeg tror ikke at folk er klar over det, 
så derfor bruges det ikke.

I den forbindelse kunne det være spæn-
dende at arbejde med at udbygge nogle 
oplevelsesrum, hvor man kunne komme 
tæt (tættere) på dyrene for bagefter evt at 
købe kødet i gårdbutikken eller arbejde 
med guidede fortællinger og smagsprøver.

Det kan jo være kvæg og heste, men jo 
lige  så meget f.eks krondyr og rådyr, vilde 
gæs

Tænker det skal være dyr der knytter sig 
til vores danske natur for at historien er 
intakt og der er sammenhæng
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Danmarks 
Naturfrednngs-
forening

Grønt Danmarkskort.

Jammerbugt Kommune har store naturværdier og desuden meget fine 
kulturperler.

På den relativt smalle landstrimmel mellem Jammerbugten og Limfjor-
den er der en meget stor variation af naturbiotoper.

Dertil er der meget land, som i tidernes løb er blevet lagt under plov, 
men som i virkeligheden slet ikke egner sig til landbrug. Den eneste 
grund til, at meget af dette dyrkes, er de betydelige støtteordninger fra 
staten og EU.

Der ligger et stort potentiale i Jammerbugt Kommune for større sam-
menhængende naturområder og naturgenopretning. Det vil være nemt 
at udpege interessante områder. Disse ligger fordelt over kommunen. 
Målet med et Grønt Danmarkskort er at give et samlet overblik over, 
hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden kan plan-
lægges ny natur. Det er hensigten, at Grønt Danmarkskort - på tværs 
af kommunegrænser og kommuneplaner - skal vise, hvordan den 
nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i ét stort 
landsdækkende naturnetværk. Den danske natur bliver således mere 
robust til gavn for spredning af vilde dyr og planter (jf. Planlovens § 11 
a stk. 4). DN Jammerbugt vil meget gerne deltage i udpegning af et 
Grønt Danmarkskort - og gerne sammen med Jammerbugt Kommunes 
Vand og Natur Afdeling. Med fordel kan der oprettes et Naturråd, hvor 
forskellige samarbejdspartnere mm. kan rådgive kommune, politikere 
mm. om udpegning af områder i et Grønt Danmarkskort, der ikke er 
natur nu, men som med fordel kan blive en del af et sammenhæn-
gende naturområde.

DN Jammerbugt har et stort kendskab til den lokale natur. Derfor vil det 
være forholdsvis let for os at udpege naturområder, som bør indgå i 
udpegningerne på kortet.

Til inspiration kan nævnes mange sandede, ikke rentable landbrugs-
arealer, ved Tøtterne og Ølands Vejle, tæt på Ulvedybet - Tranum Klit 
og Ejstrup Klit, beliggende i N2000 område - parabelklitområdet ved 
Klim og arealer mellem Gl. Kongevej og Havvejen.

I løbet af 2018 vil der blive fortaget en 
temarevision af flere af emnerne i kom-
muneplanen under Projektet Fremtidens 
Landskaber. Gennem projektet udpeges 
bl.a. nye naturområder og en del af out-
puttet fra denne metode er bidrag til det 
Grønne Danmarkskort.

Vi vil gerne invitere til et nærmere møde 
om mulighederne i Det grønne Danmarks-
kort. 

Otto Kjær Turisme. Bedre digital info med billeder af vor flotte natur Der henvises til www.visitjammerbugten.
com som er den officielle website for Jam-
merbugten som feriedestination. Såfremt 
denne findes mangelfuld i forhold til 
billedmateriale og generel information om 
naturoplevelser, modtages input meget 
gerne.

Borgermøde 
Pandrup

Oplysning, formidling & informationsstandere i naturen Der laves nye skilte, eksempelvis er 
der lige lavet nye skilte ved Ryaa og vi 
understøtter lokale initiativer herom, fx 
Hune Kirke og V. Hjermitslev i et privat-
offentligt samarbejde. Der indledes også 
formidlingssamarbejde med Brønderslev 
Kommune.

Borgermøde 
Pandrup

Jammerbugt-App Se nedenfor

Borgermøde 
Brovst

Turisme-App Det er på nuværende tidspunkt ikke 
vurderet relevant at udarbejde en turis-
meapp, da vi har gode, mobilkompatible 
websites, der pt. opfylder de behov, som 
markedet efterspørger. 

Borgermøde 
Pandrup

Cykelsti-App - for Jammerbugt Det vil være mest hensigtsmæssigt, at 
Jammerbugt Kommune sørger for at data 
om cykelstier er tilgængelige for nationale 
apps, i stedet for at udvikle en lokal app. 

Borgermøde 
Brovst

Mere information til turisterne om lokale forhold/turisternes adfærd 
(regler)

Bedes konkretiseret for kvalificeret svar.

Borgermøde 
Pandrup

Frivillige til by-arrangementer o lign. Der arbejdes med frivillige og ildsjæle-
området i den netop vedtagne politik 
for kultur, fritid Landdistriktsudvikling i 
Jammerbugt Kommune ” Ildsjæle gør 
forskellen” https://vaekst.jammerbugt.dk/
media/3495946/ildsjaele-goer-forskellen.
pdf 
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Borgermøde 
Pandrup

Frivillig café eller lign. - drevet som Kino (socialøkonomisk?) Bedes konkretiseret for kvalificeret svar

Borgermøde 
Pandrup

Binde ting sammen - Cold Hawai - dykkercenter - kabelpark etc. Ideen med at binde aktiviteter sammen er 
god, og understøtter den måde, Jam-
merbugt Kommune gerne vil arbejde på 
– både internt i kommunen, men også i 
forhold til eksterne aktiviteter. Når oven-
nævnte aktiviteter er effektueret, vil de 
blive tænkt sammen

Borgermøde 
Brovst

Folder til turist. 100 ting som koster gratis (Jammerbugt Kommune) Ideen tages med i vores løbende udvikling 
af turismeproduktet og markedsføring 
heraf.

Borgermøde 
Brovst

Markedsføres mere, at turistkontoret er åbent hele tiden i Blokhus Ideen tages med i vores planlægning og 
markedsføring.

Borgermøde 
Brovst

Åbent i weekender i Brovst og Fjerritslev (turistkontor) Der er åben i Fjerritslev på Visit Jam-
merbugtens turistinformation på Brygge-
rimuseet om lørdagen samt både lørdag/
søndag i SuperBrugsen, hvor turisternes 
efterspørgsel på information imødekom-
mes med touchskærme samt diverse bro-
churemateriale. Yderligere åbningstider i 
Fjerritslev og Brovst vurderes løbende ud 
fra en behovsanalyse fra markedet. 

Borgermøde 
Pandrup 

Fokus på kulturarv (egnsstolthed) - også i forhold til skolerne Der vil i løbet af 2018 blive lavet en 
temarevision af kommunens kulturmiljøer, 
i den proces vil der være fokus på bor-
gerinddragelse, og deres viden omkring 
lokalområderne. 1. etape med indkaldelse 
af ideer løb af stablen i vinteren 2017.

Endvidere er der i Planstrategien handlin-
ger for at vi har samarbejder med vores 
skoler om at være ”fælles om fortiden”.

Borgermøde 
Pandrup

Eventliste i skolen - turisme Skolerne arbejder aktuelt med projek-
tet Fra idé til læring med henblik på at 
kombinere elevernes læring med udvikling 
af landdistrikterne i Jammerbugt Kom-
mune – herunder også projekter målrettet 
formidling og turisme og erhverv 

Borgermøde 
Pandrup

Skiltning, kort, produktudvikling - også med nabokommunerne - udvikle 
nye ferietyper. 

Der arbejdes løbende med at forbedre 
information og produktudvikling. Bestemt 
et opmærksomhedspunkt. 

Borgermøde 
Brovst

Mere understøttelse til foreninger, eventmanager ->nationalt og inter-
nationalt store arrangementer f.eks. løb. Vi har naturen!

Foreningslivet understøttes kommunalt 
og er forankret i Landdistriktspolitikken. 
Tiltrækning af events understøttes med 
ressourcer fra Visit Jammerbugten og er 
ligeså en del af Destinationsudviklingspro-
jektet Blokhus-Løkken som Vækstforum 
Nordjylland og Dansk Kyst og Naturtu-
risme har bevilget midler til. Projektet 
skal videreudvikle dette område som en 
attraktiv destination.

Borgermøde 
Brovst

Uddannelse til ildsjæle Der henvises til Landdistriktspolitikken 
”Ildsjæle gør forskellen”, hvor det er 
beskrevet, at der tages initiativ til sådanne 
arrangementer. Dette bliver forventeligt 
primo 2018, hvor LUP-processen med de 
24 landsbyer er gennemført.

Borgermøde 
Brovst

Kompetenceudvikling af ildsjæle, der skal arbejde med turisme (ikke 
bare Facebook) Tranum-Trekroner*

Der henvises til Landdistriktspolitikken, jf. 
ovenstående.

Borgermøde 
Brovst

”Log” på henvendelser fra ildsjæle og bekræftigelse til den, der hen-
vender sig (se din sag)

Ideen tages til efterretning og vil blive 
tages med i de kommende drøftelser om 
kommunikation til og med borgere.
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Jane Koller Skole spor i samarbejde med landbrug og fødevare sikre områder til 
både landbrug, erhverv, rekreative områder og bosætning - således at 
man trygt kan etablere sin virksomhed på den langsigtede bane.

Vi er i gang med processen, og vil gerne 
bive dygtigere hertil. 

Se ovenstående kommentar til eventliste 
i skolen. Skoleforvaltningen og skolerne i 
Jammerbugt Kommune samarbejder med 
Ungdommens Uddannelsesvejledning om 
bl.a. brobygning for eleverne på erhvervs-
uddannelserne. 

Ivan og evt. Gunnar

Borgermøde 
Brovst

Fokus på havneudvikling - turisme (Gjøl/Haverslev/Attrup) Gennem det nuværende arbejde med 
Masterplan Limfjordslandet vil der blive 
set bredt på de tre havne og deres 
opland.

Finn Jantzen Efter at have hørt om Domeas forslag til Gjøl Havn, vil jeg gerne 
komme med nogle andre (vilde) alternativer:

Forslag 1. Hele havnen kunne fyldes op, så alle de nye boliger og 
butikker kan placeres på den opfyldte havn.

Derefter bygges der en ny havn uden-på den opfyldte havn. 

Dette kunne måske afhjælpe problemerne med at havnen altid tilsan-
der og skal uddybes hvert år.

Forslaget er ikke utopisk, for et tilsvarende projekt blev faktisk udført 
på Rungsted Havn i 1974.

Betragtningerne vil indgå i det videre 
arbejde med lokalplan for Gjøl Havn.

Finn Jantzen Forslag 2. Områderne øst og vest for Gjøl Havn kunne opfyldes og 
giver plads for nye boliger. Områderne er i forvejen meget lavvandede 
og fyldes alligevel altid op med græs og tang.

Hvis der blev udført en høj mole ved ydersiden af områderne, kunne 
det højvandssikre de lave områder ved havnen, f.eks. udført som Mel-
lem Broerne i Nørresundby.

Herved kunne havnen skånes for nybyggeri og klubber og foreninger 
på havnen kunne leve i fred for ny bosætning.

Betragtningerne vil indgå i det videre 
arbejde med lokalplan for Gjøl Havn.

Borgermøde 
Brovst

Udvikling af slæbesteder - Lystfiskeri/Turisme - Liv på havnen Jammerbugt Kommune deltaget i projekt 
”Havørred Limfjorden”. Derudover udar-
bejdes Masterplan Limfjordslandet.

Borgermøde 
Brovst

Sø-transport til Aalborg fra Gjøl Jammerbugt Kommune vil forholde sig 
positivt omkring et projekt om dette. Vi 
bemærker, at der er i sommeren etableret 
forsøg med en turbåd, der om onsdage 
sejler mellem Aalborg og Gjøl.

Borgermøde 
Brovst

Slettestrand og Thorupstrand anvendelsesstatus som havn Området tilføjes under retningslinje 4.5, 
for at sikre at landingspladserne/ områ-
derne til erhverv fortsat kan udvikle sig. 

Borgermøde 
Brovst

”Landsby på prøve-konceptet” - etablere flere overnatningsmuligheder 
for alle former for turister (i landsbyerne)

Vi understøtter gerne aktiviteter som kan 
fremme flere typer af overnatningstilbud 
til kommunens besøgende, og er i dialog/
samarbejde med flere lokale initiativer – 
store som små. Vækst Jammerbugt er 
altid klar til at drøfte/understøtte konkrete 
ideer, men realisering vil fordre private 
investeringer.

Borgermøde 
Pandrup

Bondegårdsferie Vi understøtter gerne aktiviteter som kan 
fremme flere typer af overnatningstilbud til 
kommunens besøgende, jf. ovenstående.

Borgermøde 
Pandrup  
(Sdr. Saltum)

Flere turister (erhverv) fx lave mulighed for bondegårdsferier - det er 
godt for det lokale liv - og det er godt for turismen / turisterhvervet 

Vi understøtter gerne aktiviteter som kan 
fremme flere typer af overnatningstilbud til 
kommunens besøgende, jf. ovenstående.

Borgermøde 
Brovst

Understøtte mikroturismen - kommunens VÆKST skal involvere sig 
mere (kræver kun lille indsats - interessen mangler)

Bedes konkretiseret for kvalificeret svar. 
Hvad henvises der til med mikro-turisme?
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Borgermøde 
Brovst

Administrationsfællesskab for små virksomheder Vækst Jammerbugt bidrager allerede 
aktivt til udvikling af et stærkt samarbejde 
mellem lokale iværksættere- og virksom-
heds miljøer, der skaber optimale rammer 
omkring iværksættere og enkeltmands-
virksomheder (https://vaekst.jammerbugt.
dk/media/3495350/handlingsplan-2017-til-
web.pdf. 

Af konkrete eksempler kan bl.a. nævnes 
Domus Vision i Pandrup, hvor Vækst 
Jammerbugt har tæt kontakt og fysisk 
tilstedeværelse. Derudover er der Kultur-, 
og Erhvervscenter Jammerbugt i Aabybro, 
Bellevue i Pandrup, Fjernarbejderhuset i 
Tranum etc.

Borgermøde 
Brovst

Gode rammevilkår (også i landzone) for små virksomheder (herunder 
enkeltmandsvirksomheder)

Den nye Planlov give nye rammer for 
landzonen. Se de tilrettede retningslinjer i 
Helhedsplan 17. 

Borgermøde 
Pandrup

Cykelstier fra Saltum til Fårup Sommerland - for skoleelever, turister, 
de unge der arbejder i Fårup Sommerland mv. 

Forbedrede cyklistfaciliteter fra Saltum 
til rundkørslen ved Pirupvejen er med i 
cykelstiplan

Borgermøde 
Pandrup

Stisystem bindes sammen fra Pandrup til Mosen (Store Vildmose) - 
gerne fra Blokhus

Noteret

Borgermøde 
Pandrup

Mange cykelstier er af dårlig kvalitet En del af kommunens cykelstier fik et nyt 
asfaltlag i 2014.

Cykelstierne langs statsvejene hører til 
Vejdirektoratet.

Borgermøde 
Brovst

To certificerede vandreruter (Deutches Wanderinstitut) Jammerbugt Kommune forventer at gå 
med i et større projekt gennem Destina-
tion Hærvejen, med etablering af certifice-
res rund-vandreruter i Jammerbugt. 
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Danmarks 
Naturfrednngs-
forening

Jammerbugt Naturvej Stillevej ”fra Bulbjerg til Ejstrup Strand” - for cykli-
ster og langsomt kørende biler.

Jammerbugten har noget af Danmarks flotteste og mest dramatiske 
natur, formet af istiden og sandflugten, på en undergrund af kalk. Kal-
ken ligger i et tykt lag under hele landet og er synlig i to former i Han 
Herred. Skrivekridt ved Svinkløv og bryozokalk ved Bulbjerg og Klim 
Bjerg.

Landskabets historie med istid, stenalderhav, landhævning og sand-
flugt kan tydeligt aflæses, hvis man betragter området fra netop 
Bulbjerg, Klim Bjerg eller Svinkløv-plateauet. Alle tre er kalkhorste, der 
lå som øer i stenalderhavet. Sandflugten, som fik næring fra de store 
blotlagte sandbanker, der kom til syne da landet hævede sig efter 
isens tryk, har dannet store klitformationer, de såkaldte parabelklitter, 
som er dannet fordi vestenvinden havde frit spil over de store hævede 
havbunde.

Disse store ufrugtbare klitarealer har aldrig været interessante for 
landbruget udover ekstensivt dyrehold. De har derfor fået lov at ligge 
næsten urørte. I dag fremstår hele området som ét hele med klitter, 
moser og klitheder, flankeret af de markante stenalder-kystskrænter – 
og er det nærmeste man kommer begrebet ”vildmark” i Danmark.

I Jammerbugt Kommune drejer det sig om stort set hele kyststræknin-
gen fra Bulbjerg til Blokhus. Meget store arealer er landskabsfredede, 
naturbeskyttede og/eller internationalt udpeget som NATURA 2000 
pga. unikke arter og habitater, som skal bevares og nyde fremme. Man 
kan vel overordnet sige at Naturvejen formidler Jammerbugten.

I de senere år er der kommet mange stier i området (især i og omkring 
Svinkløv). De tilgodeser mange forskellige interesser blandt fastboende 
og turister.

Der mangler imidlertid en sti/vej for langsomt kørerne bilister, ældre, 
handicappede, vandrere og helt almindelige cyklister m.fl., som ønsker 
at nyde stilheden, landskabet, naturen, blæsten og fuglesangen uden 
noget andet formål.

En sådan stille sti/vej vil oplagt være med til at skabe rammerne for 
”det gode liv” for mange fastboende, tilflyttere og turister.

DN Jammerbugt forslag er derfor at udforme den allerede eksisterende 
vej (fra Bulbjerg gennem Thorup Plantage til Thorup Strand, ad Havve-
jen til Grønnestrand, videre gennem Svinkløv Plantage til Slettestrand 
og så ad Kystvejen til Ejstrup Strandvej) til en naturvej for langsom 
trafik.

Ruten er i forvejen sparsomt trafikeret, da den primært er en turist – og 
udsigtsrute. En del af vejen er udlagt som cykelrute 1, Vestkystruten.

To af vejstrækningerne, fra Thorup Strand til Kollerup Strand og fra 
Slettestrand til Ejstrup Strandvej, er asfalterede strækninger og anlagt 
for hurtigkørende biler. (Der bliver kørt stærkt).

Forslaget indebærer at disse to strækninger ”nedgraderes” til stilleveje 
og hele strækningen fra Bulbjerg til Ejstrup Strandvej gøres ensartet 
vha. et naturnært design til belægning, skiltning og hvor også vejre-
fleksskilte fjernes, samt naturlig vegetation i grøftekanten ikke grøfte-
kant klippes.

Rent praktisk kan man gøre vejen smallere ved f.eks. at dele vejbanen 
op i en cykel/gangsti og en kørebane ved hjælp af f.eks. egetræs pul-
lerter.

Ønsket skal ses i forhold til den overord-
nede fremkommelighed på vejnettet. 

Cyklister kan vælge at følge national 
cykelrute 1 (Vestkystruten), som fortrinsvis 
går på mindre trafikerede veje og på veje 
i plantagerne, hvor motoriseret færdsel 
mange steder ikke er tilladt. 

Borgermøde 
Brovst

Markedsføre Tranum (højhastighed) ift. IT-virksomheder Udmærket idé, noteret.
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TEMA Flere unge i uddannelse
Borgermøde 
Brovst

Større fokus allerede fra spæd / dagpleje alderen. Tilføre midler! Kommunalbestyrelsen besluttede i 
december 2016 at lave en ny indretning 
af det samlede 0-6 års område, der 
betyder at tilbudsviften på 0-6 års området 
udvides. Den nye indretning er siden 
implementeret med bl.a. etablering af 72 
nye vuggestuepladser - oprindeligt 64 
pladser, men opnormeret grundet større 
efterspørgsel fra forældre i Nørhalne og 
Ørebro.   

Herforuden er Jammerbugt Kommune ind-
trådt i et KL partnerskab med det formål at 
øge kvaliteten i de kommunale dagtilbud 
og gennem samarbejde med andre kom-
muner have fokus på effekten af tidlig 
indsat og forebyggelse, samarbejde med 
forældre om børns trivsel og læring samt 
det tværprofessionelle samarbejde. I dette 
samarbejde er der deltagelse både fra 
dagpleje og daginstitutioner.

Borgermøde 
Brovst

Mere fokus på fysisk sundhed - syn, hørelse mm. ved børn der har 
vanskeligheder i skolen

Med skolereformen er der på skolerne 
blevet bedre muligheder for at gøre 
motion og bevægelse til en del af en 
varieret skoledag. Sundhedsplejen har 
forskellige muligheder for at hjælpe de 
børn, der er kommet i f.eks. vægtproble-
mer. Sundhedsplejen har et yderligt fokus 
på de børn, der er plejeanbragt, da det er 
her, der oftest overses sundhedsproble-
mer. 

Borgermøde 
Pandrup

Et stort ønske er en socialrådgiver placeret på skolen (Skolecenter 
Jetsmark), så der sikres en tidlig indsats.

På baggrund af positive erfaringer fra 
pilotprojekt med fremskudte socialrådgi-
vere er det blevet besluttet, at der frem-
over vil være socialrådgivere tilstede på 
samtlige skoler og dagtilbud i Jammerbugt 
Kommune. 

Borgermøde 
Pandrup

Klub til børn/unge efter 3. klasse Der er klubtilbud for alle unge fra 4. klas-
setrin til 18.år, dog ikke på dagligt basis.

Borgermøde 
Brovst

Fokus er ofte der hvor der måles. 

- Kan der flyttes fokus eksempelvis til sociale kompentencer? 

Fokus på den enkeltes progression.

Dagtilbud og skoler i Jammerbugt Kom-
mune har i høj grad fokus på børnenes 
og de unges sociale kompetencer; og 
andre kompetencer fx digital- og almen 
dannelse, som er vanskelige størrelser 
at måle. Det fremgår bl.a. af skolepolitik-
ken, at skolerne i Jammerbugt Kommune 
vil være kendetegnet ved, at de skaber 
relationer mellem den planlagte undervis-
ning og de pædagogiske aktiviteter, som 
fremmer børnenes og de unges læring og 
dannelse. Og dermed giver dem forud-
sætningerne for, at de efterfølgende kan 
begå sig i et demokratisk samfund.

Som eksempel på det, måles der løbende 
på elevernes trivsel.

Borgermøde 
Brovst

Inddrag foreningslivet i forhold til sociale kompetencer Se ovenstående kommentar.  

Pedersen Tredje børnehave ved ny skole på én matrikel ved Jetsmark. I stedet 
for at placere børn i gamle bygninger, der ikke er beregnet til børneha-
vebørn, bør det indtænkes at bygge en ny børnehave.

Der pågår aktuelt en proces på baggrund 
af, at Kommunalbestyrelsen på mødet 
den 15. december 2016 besluttede at 
nedsætte en arbejdsgruppe med det 
formål, at undersøge hvilke muligheder 
der er for renovering, opdatering, eller 
nybyggeri af Skolecenter Jetsmark samt 
etablering af ny børnehave. 

Pia Steen Bjer-
ring

Skoler og uddannelse ... alt har en begyndelse. Lav en idrætsbørne-
have ved Jetsmark Idrætscenter og en ny fælles skole samme sted :-) 
Èt fællesskab - Jetsmark - glem fortiderne - ved Kaas-Moseby-Pandrup

Se ovenstående kommentar. 
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Louise Mettea 
Nielsen

3. børnehave ved Jetsmark Idrætscenter. Et klart ønske om en 3. 
børnehave frem for tilbygnign af de to tilbageværende børnehaver 
(Jetsmark børnehave og Blokhusvejens børnehave)

Se ovenstående kommentar. 

Birte S. Neve Skolecenter Jetsmark. 
- En god børnehave i forbindelse med Jetsmark Idrætscenter. 
- En fælles skole (Skole Center Jetsmark) placeret i forbindelse med 
idrætscenteret

Se ovenstående kommentar. 

Initiativgruppe 
Børnehaver 
i Pandrup 
Kaas området 
(IBIPKO)

Tusinde tak for muligheden for at kommentere på oplægget til planstra-
tegien, hvilket vi sætter utrolig stor pris på. 

I planstrategien er der nogle gode betragtninger, som er med til at 
understøtte visionen og ønsket om en 3. børnehave i forbindelse med 
Jetsmark Idrætscenter. Vi kan med stor glæde læse, at der fødes flere 
børn i området end landsgennemsnittet. Desuden har flere to biler, 
hvilket siger noget om ønsket til at vælge at være mobil i forhold til at 
benytte det rette og bedste tilbud for vores børn. 

En idrætsbørnehave kunne være et udmærket tilbud til at tiltrække flere 
brugere til både idrætscentret og børnehaven og udnytte synergieffek-
ten mellem disse. Vi kan læse i strategien at der er undersøgelser der 
viser at borgerne i kommunen dyrker meget motion. Det vil derfor være 
naturligt for mange at vælge en idrætsbørnehave til sit barn, der ligger 
samme sted, hvor mor, far og søskende alligevel skal til sport. 

Vi glæder os meget til at læse den endelige strategi. 

Vi deltager gerne i dialogen omkring formulering af handlingskatalog og 
glæder os til, der indbydes til debat omkring dette. 

De bedste hilsener  

Se ovenstående kommentar. 

Rikke Lodberg Skole. Sørg for at lave en flot attraktiv skole til Jetsmark området. Med 
kommunen som partner. 

Se ovenstående kommentar. 

Borgermøde 
Pandrup

Attraktiv ny samlende skole for Jetsmarkområdet !! :-) Se ovenstående kommentar. 

Lisbeth Nieben En skole i Jetsmark. Lave en skole på én matrikel. Læringsmiljøer som 
tilgodeser de kompentencer som bliver vigtige i fremtiden.

Se ovenstående kommentar. 

Borgermøde 
Pandrup

Én fælles skole på én matrikel i Pandrup/Kaas Se ovenstående kommentar. 

Louise Mettea 
Nielsen

En ny skole på én matrikel v/Jetsmarkhallen. Vigtigt for lokalsamfunde-
nes udvikling og mulighed for fastholdelse samt tilflytning af familier. Én 
rigtig løsning i stedet for den igangværende proces som anses som en 
lappeløsning.

Se ovenstående kommentar. 

Pernille Schou Ny skole i Pandrup / Kaas området. Overskriften giver sig selv  :-) 
Behovet er der. Processen med omstrukturering af skolecenteret bør 
understøttes med bedst mulige rammer.

Se ovenstående kommentar. 

Stinna Peder-
sen

En skole på en matrikel. Der ønskes bedre rammer og vikår for vores 
børn i institutioner og skole. Tænk innovativt, dette kan ligeledes øge 
bosætningen.

Se ovenstående kommentar.

Borgermøde 
Pandrup

Ønske om sammenlægning af Pandrup og Jetsmark Skole i tæt rela-
tion til Jetsmarkhallen. Udnytte Jetsmarkhallens lokaler til undervisning 
i skoletiden, til voksne om aftenen. Jeg hører at evt. tilflyttere oplever at 
tingene ligger spredt og derfor hellere vælger Aabybro.

Se ovenstående kommentar.

Jane Koller Branding af det nye udeskole (v/Nols) koncept samt udbygning af spor

2. etape af renovering på Saltum Skole (1. etape er bevilliget)

- Jammerbugt Kommunes folkeskoler har 
igangsat forskellige aktiviteter og udvik-
lingsprojekter med det formål at kombi-
nere elevernes læring og trivsel med en 
varieret skoledag. Fra forvaltningen og 
skolerne vil der fortsat blive skabt positiv 
opmærksomhed omkring erfaringerne fra 
såvel udeskolen i Saltum og i det øvrige 
skolevæsen.  

- Renoveringen af Saltum Skole sker i 
henhold til det politisk vedtagne Budget 
2017 samt Udviklingsplan for folkeskoler i 
Jammerbugt Kommune. Kommunalbesty-
relsen har besluttet at afsætte en anlægs-
ramme på 10 mio. kr. til Saltum Skole. 
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Nikoline K. 
Christensen

Folkeskole til 9. klasse. Folkeskole i mindre byer op til 9. klasse vil gøre 
Jammerbugt Kommune mere attraktiv for Aalborg børnefamilier

I forbindelse med Budgetaftalen 2015 
iværksattes tiltaget Liv i By og Skole. 
Dette med henblik på, at sætte øget fokus 
på koblingen mellem landdistriktsudvikling 
og skoleudvikling for at sikre mest mulig 
kvalitet såvel i skolevæsenet og på den 
enkelte skole som i landdistrikterne. Her-
under en stærkere koordinering mellem 
skole og lokalsamfund.

Borgermøde 
Brovst

Potentiale i at ”opbløde skoledistrikter” - gamle vaner og kultur hersker 
stadig. Ambassadører på de små skoler. 

Det samarbejdes meget på tværs af 
skolerne med henblik på at udnytte 
forskelligheder på tværs af skolevæsnet, 
men med en fortsat høj grad af decentral 
selvbestemmelse. 

Borgermøde 
Pandrup

Max 24 elever i en klasse (folkeskolen) Det giver mulighed for at alle 
børn bliver set og hørt af læreren

I henhold til folkeskolelovens § må klas-
ser normalt ikke overstige 28 elever ved 
skoleårets begyndelse. 

I Jammerbugt Kommune er der vedtaget 
en ressourcetildelingsmodel, der tager 
højde for, at der er en ekstra ressourcer 
forbundet med dette. 

Merete Hansen Sørg for at børnene kommer ud af folkeskolen med en afgangseksa-
men

Særligt udskolingsskolerne arbejder 
målrettet herpå. Der arbejdes på at ande-
len af elever med mindst 2 i dansk og 
matematik skal øges, samt at andelen af 
elever, som aflægger alle bundne prøver i 
9. klasse, skal stige. 

Afgangseksamen er vigtig for at komme 
videre i uddannelsessystemet. 

Det overvejes, om det er nødvendigt med 
den fulde afgangseksamen, eller om 
der er unge, hvor det vil give mening, at 
eksamensfritage for nogle fag - for i stedet 
at fokusere målrettet på de fag, der skal 
bygges videre på i en ungdomsuddan-
nelse. F.eks. i samarbejde med en lokal 
virksomhed, hvor den unge kan være 
i praktik, og Ungdomsskolen, som kan 
tilrettelægge fleksibel undervisning. UU 
kan være behjælpelig i den individuelle 
tilrettelæggelse af forløb.

Borgermøde 
Pandrup

SkoleLEDERE. Kompetenceudvikling af skoleledelser. Skoleforvaltningen og kommunalbesty-
relsen understøtter den fortsatte kom-
petenceudvikling på ledelsesniveau. På 
både skole- og dagtilbudsområdet sker 
der løbende aktiviteter med henblik på 
kompetenceudvikling af såvel skoleledere 
som dagtilbudsledere. 

Borgermøde 
Brovst

Flere lærer på skolerne til at ”fange” de elever, der ikke kan følge med. 
Sætte ind tidligere.

Der arbejdes allerede i dag med et styrket 
samarbejde mellem lærere og pædagoger 
i skolen, men der vil fremover blive sat 
større fokus på samarbejdet i overgan-
gene – fx fra børnehave til skole. Dette 
løses bedst i det tværfaglige samarbejde.     

Borgermøde 
Pandrup

Mulighed for ekstra støtte i skolen - være i normalklasse men få særlig 
støtte i bestemte fag

Der findes med hjemmel i Folkeskoleloven 
en række muligheder for støtteforanstalt-
ninger med henblik på at inkludere ele-
verne i almenområdet før eleven eventuelt 
visiteres til specialundervisning af mere 
end 8 undervisningstimer ugentligt.

Borgermøde 
Pandrup

Husk - alle eleverne! - ikke kun fokus på inklusions eleverne Med implementeringen af folkeskolerefor-
men er der et øget fokus på, at alle elever 
skal blive så dygtige som muligt. Det 
betyder, at vi har et målrettet fokus på at 
skabe progression hos alle eleverne. 

Borgermøde 
Brovst

Flere trivsels-personale i klasserne (AKT lærer).  
Især i de små, men også de større klasser

Udfordringer med AKT kan være forskel-
lige fra skole til skole og fra klasse til 
klasse. Derfor er det den enkelte skole, 
der prioriterer midlerne ift. den konkrete 
AKT-indsats. 
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Borgermøde 
Brovst

Teknologi ambassadører på alle skoler Elever med særlig interesse for naturfag 
har mulighed for at dyrke denne interesse 
i skolen. Bl.a. i forbindelse med det årlige 
Naturfagsmaraton. 

Jane Koller Fokus på at se på vores skoleuddannelse bredere, således at vi sikre 
alle unge en uddannelse ud fra de kompetencer de har - det er ikke 
børnene og de unge som skal tilpasse systemet  men systemet der 
skal tilpasse - mennesket. 

F.eks. lige meget vægt på om man er boglig eller praktikker - er man 
praktikker så kan men evt. koordinere med erhvervslivet eller skabe 
praktisk indlæring. 

I øvrigt har alle unge gavn af at vide hvordan man agere på en 
arbejdsplads - den mulighed er i højere grad taget fra de unge, efter 
at skoletiden er bleven længere og at der også er kommet flere penge 
i familien - så det ikke i sammengrad nødvendig at tjene til sine egne 
lommepenge.  

Min holdning er at der går meget tabt ved at unge ikke kender til 
erhvervslivet og de derved får udfordringer når de skal færdes på 
arbejdsmarkedet.

UU og virksomhedsservice kan være 
behjælpelige med at etablere praktikker 
og virksomhedskontakter generelt. Viden 
om normer mv på arbejdsmarkedet kan 
indarbejdes i faget Job og Uddannelse, 
som evt. helt eller delvis kan forestås af 
UU.

Borgermøde 
Pandrup

Rummelighed - støtte til udvikling af praktiske kompetencer - En anden 
måde at lære på

Jf. tidligere kommentarer – UU kan være 
behjælpelig med at etablere alternative 
skoleforløb eksempelvis virksomhedsba-
serede.

Borgermøde 
Pandrup

Elever har godt af at kunne følge en pedel på skolen - det skal kunne 
lade sig gøre!

Ifm. med den nye organisering med 
Ejendomsdriftscentret vil der fortsat være 
en primær servicemedarbejder tilknyttet 
skolen, således at skolerne har mulighe-
der i den retning. 

Borgermøde 
Brovst

Fokus på det enkelte individ. Tilrettelægge uddannelse omkring den 
enkelte.

Jf. tidligere kommentarer.

Borgermøde 
Brovst

Mange muligheder = uoverskuelighed. Hjælpe til at overskue mulighe-
der og konsekvenser af valg

UU vil arbejde med gruppevejledningsfor-
løb både for de uddannelsesparate og de 
ikke uddannelsesparate således, at flere 
unge kan modtage vejledning og hjælp til 
at overskue valg. Der arbejdes desuden 
på et forældrekursus, der skal klæde 
forældrene på til vejlederrollen.

Borgermøde 
Pandrup

Stil krav til de unge. Fortæl de unge hvad de kan i stedet for hele tiden 
at bruge ordet skånehensyn.

Der starter et nyt gruppevejledningsforløb 
i Ungeenheden ultimo august, som skal 
køre kontinuerligt for alle unge i visitati-
onsperioden (første 3 måneder på uddan-
nelseshjælp) med fokus på de unges 
ressourcer og potentiale og udviklingen 
heraf.

Borgermøde 
Pandrup

Stil krav til de unge - vis at vi tror på at de kan noget Jf. ovenfor

Borgermøde 
Pandrup

Lære generelle kompetencer som f.eks. at lave mad Der er gennemført kompetenceudvikling 
af lærere i faget f.eks. Håndværk og 
Design med henblik på at styrke undervis-
ningskompetencen og dermed elevernes 
læring, trivsel og sociale kompetencer. 

Jane Koller Øget fokus på de unge som ikke umiddelbart kan færdes i det nor-
male arbejdsliv - vigtigt, at der både bliver stillet krav men også vist 
forståelse for, hvad der er for blokerende for den enkelte til ikke kunne 
varetage et arbejde. Vigtig med tidlig indsats.

Et forslag kunne være, at der arbej-
des med praktisk afklaring allerede fra 
7. klasse eller evt. tidligere, og i den 
forbindelse også psykolog screening 
eller undersøgelse for at afdække evt. 
psykiske/psykiatriske udfordringer, såle-
des, at de unge kan mødes med krav og 
forventninger på rette niveau. Dette med 
henblik på at sikre en forventningsafstem-
ning mellem arbejdsmarkedets krav og de 
unges forudsætninger.
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Ungehøring Om uddannelse:

Ikke mange muligheder for uddannelse
Hvis jeg skal følge min drøm, bliver jeg nødt til at flytte
Vil gerne væk, byerne er for små

Der har gennem det sidste år været 
arbejdet på at oprette lokale erhvervs-
skole forløb, men der er udfordringer bl.a. 
i forhold til tilstrækkeligt elevgrundlag.

I forhold til behovet for at flytte for at tage 
en uddannelse, kan der arbejdes på at 
synliggøre mulighederne for at få en lære-
plads i Jammerbugt, og dermed mulighed 
for at tage en uddannelse, hvor det kun 
er skoledelen, der skal tages f.eks. i 
Aalborg – hvilket er den mindste del af en 
erhvervsuddannelse.

Regeringen har med udspillet ’Tro på dig 
selv – det gør vi’ foreslået en reform af 
de forberedende tilbud. I den forbindelse 
pågår der et analyse- og kortlægningsar-
bejde i Jammerbugt Kommune på tværs 
af forvaltninger:  

1: For den koordinerede ungeindsats 
gælder det, at analysen og kortlægningen 
skal kvalificere organiseringen og imple-
menteringen af denne. 

2: For den Forberedende Grunduddan-
nelse har analysen og kortlægningen 
til formål at afdække, hvilke muligheder 
Jammerbugt Kommune har for at tilret-
telægge opgaveløsningen efter lokale 
forhold for at give nærhed til den unge. 
Samtidig med, at man erhverver sig et 
overblik over, hvilke opgaver, der med 
fordel kan indledes et samarbejde om på 
tværs af de nordjyske kommuner. 

Borgermøde 
Pandrup

Øge viden om generel sundhed Dette tema tages med videre til Sund-
hedsstrategisk tænketank.

Rikke Kristian-
sen

Unge Sundhed! Generelt. 

Overvægt, rygning, graviditet - kan det målrettes bedre?

Det er vigtigt, at de unge mødes i øjen-
højde. Sundhedsbudskaberne kan evt. 
lægges ind i den ung-til-ung indsats/
ung-til-ung dialog, som Ungeenheden 
arbejder på at udvikle. Samtidig pågår der 
en organisationsændring, der vil bringe 
Ungeindsatsen tættere på Sundhedsind-
satsen i kommunen.

Borgermøde 
Brovst

Enlige unge mødre-kollektiv med hjælp til lektier, fællesskab med spis-
ning mv. i samarbejde med ungeenheden/VUC. 

(Aalborg har et sådan)

De frivillige tilknyttet Ungeenheden har 
udtrykt ønske om at lave arrangementer 
som f.eks. fællesspisning for de unge med 
svage netværk. Dette kan der arbejdes 
videre med – evt. med inddragelse af ung-
til-ung indsatsen.

Borgermøde 
Pandrup

Turbo-forløb til ikke uddannelsesparate unge - Plan B i LøkkeFonden - 
Drenge Akademiet

UU deltager i erfa netværk med andre 
kommuner, hvor der udveksles erfaringer 
om bl.a. turboforløb. Disse erfaringer kan 
inddrages i en evt. udvikling af en jammer-
bugtsk model.



31
Helhedsplan17  •  Jammerbugt Kommune     Version 20.9.2017

Afsender Forslag Kommentar

Borgermøde 
Brovst

Mere samarbejde mellem folkeskolen og erhvervslivet

 -> skabe de sociale rammer for samarbejdet

Kommunalbestyrelsen har selv ved 
interne møder drøftet, hvordan vi i hele 
organisationen kan blive bedre til at sam-
arbejde mellem skole og erhverv.

Skolerne arbejder aktuelt med projek-
tet ”Fra idé til læring” med henblik på 
at kombinere elevernes læring med at 
udvikle landdistrikterne – herunder også 
at igangsætte projekter med formidling, 
turisme og erhverv. 

Børne- og Familieudvalget og Erhvervsrå-
det arbejder på at skabe et tættere, forma-
liseret samarbejde mellem erhvervslivet 
og skolerne. 

Endelig kan virksomhedsservice i Jobcen-
teret og UU også helt konkret hjælpe med 
at skabe kontakter og rammer – eksem-
pelvis i form af praktikforløb, virksomheds-
besøg eller andre former for samarbejde.

Borgermøde 
Brovst

Åben skole er en god idé - men det kræver mange ressourcer fra 
lærerne ifht. at klæde eksempelvis erhvervslivet på. 

Se ovenstående kommentar.

Med projektet ”Åben skole”, har Jammer-
bugt Kommunes skoler fået tilført ca. 1 
mio. kr til frikøb af lærere til at understøtte 
indsatsen.

UU og virksomhedsservice kan være 
behjælpelige med kontakter til virksomhe-
der eller foreningsliv, hvor der kan bygges 
på Ungeenhedens eksisterende kontakter.

Borgermøde 
Brovst

Fokus på at sikre lærepladser i kommunen Jammerbugt Kommune er i dialog med 
Dansk Byggeri om partnerskabsaftale og 
herunder hele tematikken vedr. læreplad-
ser.

Som skrevet andetsteds er der et tæt 
samarbejde mellem Ungeenhed, Virksom-
hedsservice i Jobcenteret og erhvervssko-
lerne med netop dette sigte.

Borgermøde 
Pandrup

Større kobling til virksomheder. I virksomheder opleves succes og det 
øger selvværd hos den enkelte.

VÆKST Jammerbugt og Virksomhedsser-
vice i Jobcenteret har hvert år hundre-
devis af besøg i virksomhederne og har 
et tæt samarbejde i dag. Der arbejdes 
kontinuerligt på at udvide dette til endnu 
flere virksomheder.

Borgermøde 
Pandrup

Kompetencebase i skolerne over virksomheder, der gerne vil hjæpe Kompetencedatabaser kan være til stor 
gavn for de enkelte skoler, da kontakter til 
erhvervslivet ofte afhænger af den enkelte 
medarbejders personlige netværk. Erfa-
ringsmæssigt er det en meget ressour-
cekrævende (men nødvendig) opgave at 
holde en database opdateret og aktuel.

Derudover har Børne- og Familieudvalget 
taget initiativ til at invitere Erhvervsrå-
det med henblik på at skabe et tættere, 
formaliseret samarbejde mellem erhvervs-
livet og skolerne. 

Vækst Jammerbugt indgår gerne som 
sparringspartner, hvis skolerne viser inte-
resse for et samarbejde.

Borgermøde 
Brovst

Tænke uddannelse strategisk ifht. arbejdsmarkedets behov (Vejled-
ning). Robotteknologi, automatisering, droner, smart teknologi)

UU bygger sin vejledning på to ben – på 
den unges ønsker, kompetencer og behov 
og på arbejdsmarkedets behov. Det 
samme gælder vejledningen generelt i 
Ungeenheden.
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Pia Steen Bjer-
ring

Produktionsskolen i udvikling. Lav ting til foreningerne, borde-bænke-
sæt, skraldespande, boldvogne/-mål mm. Dronninglund/Hjallerup har 
kataloger, som man kan se og købe fra. Hvorfor ikke fra Jammerbugt 
Kommunes produktionsskole?

Fine ideer. Nogle af tingene laver pro-
duktionsskolen i Jammerbugt Kommune 
allerede til andre kunder, så det vil jo være 
skønt at kunne øge produktionen lidt. 

Dette er en mulighed, som nu er vide-
rebragt til produktionsskolens leder og 
bestyrelsesformand.

Pia Steen Bjer-
ring

Uddannelse. 

Lav samarbejde med skolerne i Aalborg og satellitter i Aabybro. 

Gør Aabybro til vores uddannelsesområde. 

Samarbejd med tekniske skoler. 

Ungeenheden arbejder på at udvikle 
samarbejdet med erhvervsskolerne. Der 
er dog udfordringer i forhold til at have 
elevgrundlaget for deciderede satellit-
ter. Der arbejdes i et samarbejde mellem 
Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen, 
VÆKST, VUC, AMU og lokale virksom-
heder på at oprette en ny erhvervsud-
dannelse indenfor turismeservice i 
Jammerbugt.

Pia Steen Bjer-
ring

Ungdomsuddannelser. 

Befri de unge for 1-1,5 times buskørsel til Aalborg. 

Etablér uddannelser i Aabybro og kun dér. 

Jammerbugt Kommune vil gerne under-
støtte et samlet VUC og HF i Jammerbugt 
Kommune (Aabybro) og støtter desuden 
op omkring et aktivt Gymnasium og nyt 
campus i Fjerritslev.

Borgermøde 
Brovst

Skabe attraktive muligheder omkring ungdomsuddannelser 

- ungemiljøer. 

Vigtigt at holde uddannelse i kommunen.

Der arbejdes på en ansøgning til AP 
Møller Fonden om midler til et byggeri 
i Teknologiparken, som kan rumme 
Ungeenheden, Produktionsskolen, VUC, 
Ungdomsskolen og evt. flere. Her vil der 
være mulighed for at lave et ungemiljø 
med aktiviteter også om aftenen.
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TEMA Forbedrede rammevilkår
Borgermøde 
Brovst

Landingspladser som Thorupstrand og Slettestrand skal have status 
som ”havn” af hensyn til redskabshuse mv. - behov for at ophæve 
klitfredning på arealerne

Området tilføjes under retningslinje 4.5, 
for at sikre at landingspladserne/ områ-
derne til erhverv fortsat kan udvikle sig.

Der er behov for en ny lokalplan ved 
Slettestrand som udlægger området til 
erhvervsformål/ havneformål.

Borgermøde 
Brovst

Bedre rammevilkår for foreningslivet. Udviklingspulje - til renovering af 
haller, klubhuse i landdistrikterne. Renovering og tilskud. Bevare eller 
øg lokaletilskud / medlemstilskud

Noteret

Borgermøde 
Brovst

Infrastruktur - 356 - Bus - teletaxi i hele døgnet i yderområderne Noteret, der er sammenhæng til tanker 
formuleret i mobilitetsstrategi og NT’s 
mobilitetsudspil.

Borgermøde 
Brovst

Unge - vigtigt at skabe gode offentlige transportmuligheder fra/til 
uddannelsesinstitutionerne (eks. bussen til Fjerritslev Gymnasium)

Noteret, der er sammenhæng til tanker 
formuleret i mobilitetsstrategi og NT’s 
mobilitetsudspil.

Borgermøde 
Pandrup

Farten skal ned i de små byer Hastighed er et fokusområde i kommu-
nens trafiksikkerhedsplan fra 2016. Der 
etableres løbende hastighedsdæmpende 
foranstaltninger i byer.

Borgermøde 
Pandrup

Sikker skolevej Kommunens trafiksikkerhedsplan har 
som en del af fem fokusområder fokus på 
”tryghed for bløde trafikanter”, da der er 
store samfundsmæssige gevinster ved at 
flere transporterer sig på cykel i stedet for 
i bil, herunder at børn får færdselserfaring 
ved at transportere sig selv til skole og 
fritidsaktiviteter. 

Børn og familieforvaltningen vurderer 
trafikfarlige skoleveje efter fælles besigti-
gelse af vejene med vejmyndigheden og 
Nordjyllands Politi. 

Lena og Nicolaj 
L. Jensen

Farligt kryds ved Engvejen/A11/indkørsel til Kaas. Har et barn på 7 år, 
der skal krydse vejen. Desuden opleves megen kø og farlige krydsnin-
ger dagligt. Forslag om en rundkørsel på stedet.

Krydset hører under Vejdirektoratet, og vi 
vil notere ideen til den videre dialog med 
dem om mulige forbedringer af trafikafvik-
ling- og sikkerhed.

Borgermøde 
Pandrup

Gode rammer for bedre samarbejde mellem små byer - de skal udvike 
sig forskelligt og kunne gå sammen om fælles udvikling

Dette er en del af de drøftelser, der vil 
pågå, når der til efteråret indkaldes til 
LUP møder (møder med de 24 lokalsam-
fund) om udvikling og vækst i de enkelte 
lokalsamfund.

Borgermøde 
Pandrup

Pandrup er et pendler område - behandl det som et pendlerområde - 
gode forhold for pendlere

Noteret

Borgermøde 
Pandrup

Lægehus der fungerer! 

Borgerens tryghed - at telefonen bliver taget, at det ikke er en ny læge 
hver gang, at der er adgang til lægefagligt personale. Til gengæld er 
der stor tilfredshed med hjemmesygeplejen. Den fungerer!

Det er regionen som er ansvarlig for, at 
der er lægedækning, herunder at beskrive 
det serviceniveau som regionen forventer 
når der etableres fx ”udbudsklinikker” 
også i Jammerbugt Kommune.

Den kommunale hjemmesygepleje er 
tilgængelig 24 timer i døgnet og skal på 
lægelig indikation tilse en borger indenfor 
1 time (akutfunktionstilbud).

Borgermøde 
Brovst

Bevare muligheden for ”decentrale” placeringer fx læge, tandlæge, 
generelt sundhedstilbud

Hvad angår lægedækning har vi ikke 
større ønske, og vi bidrager ind i temaet 
med alt, hvad vi kan, men er desværre 
ikke herre over situationen

Borgermøde 
Brovst

Ønsker ikke omfartsvej omkring Halvrimmen! Omfartsvejens planlgæning hører under 
Vejdirektoratet

Dalsgaard Fjerne udlæg til omfartsvej ved Hune Det undersøges nærmere.

Borgermøde 
Brovst

Belåning - via kreditforening og banker er en udfordring. 

Bedre belåning. 

Hvordan gør vi det attraktivt at bo i Halvrimmen? 

Relevante emner, det er emner der indgår 
i overvejelser omkring landdistriktsudvik-
lingen og planlægningen i det åbne land. 
Der er givetvis behov for mange indsatser, 
tværgående - og både fra områderne selv 
og fra det offenltige.
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Borgermøde 
Brovst

Bedre finansieringsmuligheder i landdistrikterne Se ovenfor

Borgermøde 
Brovst

Afdragsfrihed i 10 år - et problem - en udfordring - mht. ejendommens 
vedligeholdelse - og når ejer bliver ældre. Pas på med det i nogle 
områder!

Se oventor.

Otto Kjær Planloven. Er det nødvendigt og klogt? 

Sagsekspedere §3 uoverensstemmelser

Vi arbejder på at udnytte de muligheder 
der er i planloven. Og arbejder Udnytte 
dem i forhold til den geografi og de aktive 
kræfter, frivillige, offenltige aktører og 
investorer, der er til stede i områderne.

Danmarks 
Naturfrednings-
forening

Øget fokus på tilsyn af § 3 arealer.

Det er glædeligt, at Jammerbugt Kommune har formået at få nedbragt 
sagsbehandlingstiden vedr. landzonetilladelser, miljøgodkendelser mm. 
betragteligt.

Danmarks Naturfredningsforening forventer også, at sagsbehand-
lingstiden for de 587 § 3 uoverensstemmelser opnår den samme fulde 
effektivitet som ovennævnte godkendelser har fået.

Ved Statens serviceeftersyn af hele landets naturbeskyttede arealer 
viste der sig mange uoverensstemmelser mellem den vejledende 
udpegning i 1992 og tilstanden af de naturbeskyttede arealer konstate-
ret i 2013/14.

Derfor blev det aftalt mellem KL og Staten, at der hvor der allerede er 
konstateret afvigelser kontrolleres afvigelserne, og der gennemføres 
nødvendige feltbesigtigelser for at kunne opdatere registreringen i 
Danmarks Miljøportal.

Årsager til eventuelle ændringer klarlægges og eventuelle overtrædel-
ser af § 3-beskyttelsen forfølges.

Nye eller ikke tidligere registrerede § 3-områder indberettes i Dan-
marks Miljøportal.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at der med så mange uover-
ensstemmelser og sager til opfølgning, bør tænkes på en omfordeling 
af administrative ressourcer på nogle årsværk ind i Helhedsplanen for 
at kunne nå at sagsbehandle alle uoverensstemmelser inden 2021, 
hvor Statens Serviceeftersyn skal være afsluttet.

Kommunens nuværende praksis er, så vidt DN Jammerbugt er oriente-
ret, at ved en ændring af en miljøgodkendelse, landzonetilladelse eller 
lign. undersøges bedriftens samlede naturarealer, og evt. § 3 uover-
ensstemmelser krydstjekkes.

Men med den praksis er det umuligt at nå gennem alle uoverensstem-
melser inden en forældelsesfrist kan blive gældende.

Til orientering så bruges der 0,03% af kommunens samlede budget på 
tilsyn, i følge Danmarks Statistik.

På hele natur og miljøområdet bruges der 0,64%.

Nogle af disse input fra Danmarks Naturfredningsforening, f.eks. Jam-
merbugt Naturvej og Naturpark Lien, vil DN Jammerbugt meget gerne 
fremføre på et møde, for f.eks. Forvaltning, Kommunalbestyrelsen, 
Udvalg og Borgmester m. flere, da det er nemmere at fortælle vores 
visioner for Jammerbugt Kommune end det er at beskrive det i denne 
skriftlige fremlæggelse.

Opgaven vedr. administrativ opfølgning 
på statens nbl. §3 eftersyn er en stor 
kommunal opgave, bl.a. grundet et større 
efterslæb på uoverensstemmelser opstået 
siden 1992 og Naturbeskyttelseslovens 
vedtagelse. Der søges at følge løbende 
op på konstaterede uoverensstemmelser 
i forbindelse med den generelle sags-
behandling. I 2018 vil fremdriften ift. den 
kommunale administrative opfølgning på 
statens nbl. §3 eftersyn blive evalueret 
iht. den gældende aftale mellem Staten 
og KL.
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Otto P Kjær Vindmøller: Den for tiden ekspansive udbygning af vindmøller harmo-
nerer ikke med ovennævnte mål for øget bosætning, fordi der for men-
nesker er ulemper ved at være nail vindmøller:

1) Støjgener - selv om støjgrænserne overholdes er der flere naboer til 
vindmøller i kommunen der oplyser, at de er generet af den lavfrekvent 
støj 

2) Fald i ejendomsprisen - uanset om en husejer får værditabserstat-
ning vil ejeren få et tab, da der altid er købere der ikke vil være møl-
lenabo, uanset en nedsat pris der svarer til værditabet.   

3) Visuel påvirkning af landskabet- vindmøller vil alt andet lige 
skæmme udsynet fra boligen og påvirke landskabet negativt. Endvi-
dere kan der være skyggepåvirkning.

Disse naboer er tabere i det økonomiske spil der har følgende vindere:

1) Lodsejer der kan sælge en jordlod til en vindmølle for f.eks. 3,5 mill. 

2) Kommunen der til Energinet kan indstille udbetaling af beløb fra 
den ”grønne ordning” med et beløb på tkr. 88 pr. installeret MW, og på 
en mølle på typisk 3 MW svarer det til tkr. 264. Beløbet kan anvendes 
af kommunen eller lokale foreninger til anlægsarbejder og kulturelle 
aktiviteter.

3) Vindmølleopstiller der på en mølle på 3 MW kan tjen ca. 3 mill. kr. pr. 
år 

4) Borgere i kommunen kan købe op til 20% af prisen på 1 vindmølle 
som ca. koster 35 mill.kr. dvs.7 mill. kr. Med de store projekter som 
f.eks. 9 møller ved Thorup betyder det, at borgerne kan købe for op til 
12,6 mill.kr. - MEN det er der med stor sandsynlighed ikke kapital til 
blandt borgerne.

De store vindmølleprojekter der efterhånden ligner industrilandskaber 
kræver meget plads, og det betyder at vindmølleopstiller må opkøbe 
ejendomme for at overholde støjgrænsen. Dette er sket i Nr. Økse hvor 
8 ejendomme er opkøbt  og 3 beboelser er nedlagt, i Thorup projektet 
er opkøbt og nedlagt 2 beboelsesejendomme.  Endvidere har en vind-
mølleopstiller i 2016 ansøgt om opstilling af 3 møller ved Drøstrup og 
her skal 3 beboelsesejendomme nedlægges, og ved Klim Fjordholme 
har en vindmølleopstiller ansøgt om opstilling af 24 møller, og her skal 
opkøbes og nedlægges alle ejendomme på den ene side af Alvejen- 
antal kendes ikke. Disse ejendomsopkøb betyder, at ejerne må fraflytte 
ejendommen, og  måske fraflytter kommunen, hvilket reducerer mulig-
heden for at nå målet om øget bosætning.

De eksisterende udlæg fastholdes og der 
arbejdes videres med de igangværende 
projekter. Der udlægges ikke nye arealer 
til vindmølleparker.

Kommunalbestyrelsen er positive over for 
optimering af eksisterende områder.

Det forventes ikke, at der igangsættes 
nye projekter før de igangværende tre 
vindmølleprojekter er afsluttet.

Kommunen har ikke hjemmel til at øge 
afstandskrav i forhold til de gældende 
regler.
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Otto P Kjær Mål for øget bosætning harmonerer ikke med flere vindmølleopstillin-
ger - de må stoppes

Elproduktion fra vindmøller i kommunen: de nuværende opstillede 
vindmøller producerer el til ca. 106.000 husstande hertil skal lægges 
hvis projekterne gennemføres følgende produktion:

Nr. Økse 15 møller, Thorup 9 møller og Rendbæk 16 møller i alt  
79.000 husstande samt ansøgt Drøstrup 3 møller og Klim Fjordholme 
24 møller i alt  53.000 hustande

Herefter vil hvis projekterne gennemføres ALLE vindmøller producere 
el til 238.000 husstande,og da der er ca. 17.000 husstande i kommu-
nen betyder det, at der vil blive produceret el til 14 gange flere hus-
stande end der er i kommunen.  

Med hensyn til ansøgning fra Vattenfall om opstilling af 24 møller ved 
Klim Fjordholme oplyste selskabet, at et forslag i høringsperioden om 
opstilling af 30 møller ikke kan realiseres men kun 24,da hensynet til 
nærliggende EF-fuglebeskyttelsesområde har væsentlig betydning, 
lokale beskyttelsesforhold, beskyttelsesforpligtelser, og bedre resultat 
i.f.t. støj for nærmeste naboer.

Danmarks Vindmølleforening, Danmarks Naturfredningsforening, 
Vindmølleindustrien, Landbrug og Fødevarer samt K.L. har anmodet 
de relevante myndigheder og ministre om at der bliver nedsat et udvalg 
der skal revurdere landvindpotentialet, og vurdere de bedst egnede 
placeringer for at undgå konflikter med øvrige samfundsinteresser. 
Samtidig skal undersøges potentialet for flere møller på havet. 

De eksisterende udlæg fastholdes og der 
arbejdes videres med de igangværende 
projekter. Der udlægges ikke nye arealer 
til vindmølleparker.

Kommunalbestyrelsen er positive over for 
optimering af eksisterende område.

Det forventes ikke at der igangsættes 
nye projekter før de igangværende tre 
vindmølleprojekter er afsluttet.

Kommunen har ikke hjemmel til at øge 
afstandskrav i forhold til de gældende 
regler.

Dansk Vind-
energi

Forslag om vindmøller i Trudslev Kær, se retningslinjer De eksisterende udlæg fastholdes og der 
arbejdes videres med de igangværende 
projekter. Der udlægges ikke nye arealer 
til vindmølleparker.

Kommunalbestyrelsen er positive over for 
optimering af eksisterende områder.

Det forventes ikke at der igangsættes 
nye projekter før de igangværende tre 
vindmølleprojekter er afsluttet.

Kommunen har ikke hjemmel til at øge 
afstandskrav i forhold til de gældende 
regler.

Jørn Baandrup Vilkår og globale muligheder

Afsnittet ”Klimaforandringer ... ” bør udvides med mine kommentarer

lige efter ”ekstreme vejrforhold”.

Tekst:  

Vi ønsker at reducere energiforbruget ved anvendelse

             af miljørigtige metoder og materialer ved driftsopgaver, 

             byggeri og anlæg.

Jammerbugt Kommune er med i netværk 
for bæredygtig erhvervsudvikling, hvor alle 
kommunens egne virksomheder såsom 
Vej og Park er medlem. 

Medlemskab af netværket tilbydes til alle 
virksomheder/ erhvervsdrivende i Jam-
merbugt Kommune

Ungehøring Vigtigt med et godt net - uanset hvor man er! Der arbejdes på sammen med andre at 
udnytte de muligheder. Vi samarbejder 
med BRN herom.

Alexander 
Weijde

Vust Holme BioPark

Efter aftale med Gitte Clausen, videresendes hermed ansøgning om 
solcelleanlæg på Thorupholmevej 167, 9690 Fjerritslev. Ansøgningen 
vil, efter det oplyste, blive drøftet på udvalgsmødet på mandag.

Anlægget er 14,53 ha stort, og vil forsyne 1560 husstande.

Til sammenligning fylder solvarmeanlægget ved Dronninglund fjern-
varme 13,27 ha, og ved Jetsmark fjernvarme 3,6 ha.

Der udlægges et interesseområde for sol-
celler i området – det skal prioriteres højt 
at mængden af inddraget landbrugsareal 
minimeres.
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TEMA Dit gode liv
Borgermøde 
Brovst

Det gode liv for mig er, når jeg kan komme ud i landskabet og nyde 
den skønne natur. ”Pas godt på den!”

Tankerne er søgt indarbejdet i strukturde-
len, også i forbindelse med den muliifunk-
tionelle brug af landskabet.

Borgermøde 
Pandrup

Kvalitet + Miljø + Økonomi = Det gode liv Samme som ovenfor. 

Ungehøring Unge om drømmeliv:
Jeg vil gerne hjælpe andre
At få nyt oplevelser
Arbejde med mennesker
At være med til at gøre en forskel

Ungeenheden arbejder meget med frivillig 
ung-til-ung indsats, hvor ressourcestærke 
unge hjælper andre unge

Ungehøring Unge om livskvalitet:
Mere liv i de små byer, mere reklame for byernes tilbud
Alt lukkede! - Brugs i Arentsminde. Det er godt med små SKOLER
Bedre infrastruktur - teletaxa, busser mellem de små byer - også i 
weekenden
Mange fritidsinteresser.
Vigtigt med natur som parker og småskove
Søer og hundeparker
Arbejdsrelationer skal være i fokus
Busser og tog! MERE

Noteret

Ungehøring Unge om rammer for det gode ungeliv:
Klatrevæg, kunstgræsbanen færdig i Aabybro, netcafé, et gymnasium 
tættere på, bedre busruter, tog ruter. Ingen mulighed for videreuddan-
nelse i kommunen!

Noteret

Jane Koller Sikre gode forhold til ildsjæle - gør det nemt for dem. Der arbejdes med dette i eksekveringen 
af Landdistriktspolitikken.

Borgermøde 
Brovst

Outdoor fitness i alle byerne Noteret

Borgermøde 
Brovst

Fortsat ”liv i by og SKOLE” i hele kommunen I forbindelse med Budgetaftalen 2015 
iværksattes tiltaget Liv i By og Skole. 
Dette med henblik på, at sætte øget fokus 
på koblingen mellem landdistriktsudvikling 
og skoleudvikling for at sikre mest mulig 
kvalitet såvel i skolevæsenet og på den 
enkelte skole som i landdistrikterne. Her-
under en stærkere koordinering mellem 
skole og lokalsamfund..

Videreførsel af dette initiativ afventer 
politisk behandling

Borgermøde 
Pandrup

Decentral struktur på skole-området - se skolen som et samlingspunkt Med projekt Liv i By og Skole er er det 
centralt at se skolerne som et fælles sam-
lingspunkt og et lokalt kulturcenter med 
henblik på at etablere samarbejde med 
lokalområdet og det lokale erhvervsliv. 

Borgermøde 
Brovst

Øko landsbyer Jammerbugt Kommune ser positivt på en 
konkret ansøgning.

Borgermøde 
Brovst

Hvordan skaber vi det gode liv, både for turister og beboere, med et 
attraktivt byliv. Udvikl bylivet!

Jammerbugt Kommune medvirker gerne 
til at skabe de rette fysiske rammer. 

Borgermøde 
Brovst

Hjælpe hinanden (samskabe) Der er et prioriteret fokus i Jammerbugt 
Kommunes arbejde, hvor det er målet at 
etablere gensidigt forpligtende samar-
bejde med borgere, virksomheder og 
lokalsamfund. Jammerbugt Kommune har 
et vedvarende fokus på at styrke denne 
indsats i hele den kommunale forvaltning.

Borgermøde 
Brovst

1. Hjælpe hinanden - samskabe - sæt landsbyerne fri - udvikle bylivet
2. Det gode liv ændres over tid, mangfoldighed i bebyggelse (øko-
landsby, store parceller, sokkelgrund)
3. Udnyt fjordstrækningen offensivt

Der er et prioriteret fokus på temaet ”sam-
skabelse” i kommunens samarbejde med 
borgere generelt. I forhold til fjordstræk-
ningen, så er der påbegyndt et arbejde 
omkring udvikling af en masterplan for 
Limfjordsområdet, herunder havnen med 
fokus på det fysiske samt udviklingsmulig-
heder og udvikling af kommercielle tilbud 
til turister i samspil med og som supple-
ment til mulighederne og tilbuddene langs 
vestkysten. 
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Borgermøde 
Pandrup

Bygge i højden vil fastholde nære relationer Jammerbugt Kommune arbejder løbende 
med fortætning af bykernen i de fire stør-
ste byer i kommunen.

Borgermøde 
Brovst

Pendlercykelsti via banestien. Mellem Nørhalne og Vadum, så den kan 
bruges til at cykle på.

Banestien fra Biersted mod Vadum er 
etableret i Jammerbugt Kommune i 
efteråret 2016. Der er ikke banesti mellem 
Nørhalne og Vadum? Denne vejstrækning 
ligger primært i Aalborg Kommune. Cykel-
stien vil skulle udføres i et samarbejde.

Keld Schumann Kommunen har en vision om, at de større byer skal være bundet 
sammen i et stisystem for cykler. Det bør også gælde Gjøl, og derfor 
opfordres til at undersøge muligheder for en stiforbindelse mellem Gjøl 
og Aabybro.

Forslaget kan eventuelt tages med i 
Cykelstiplanen.

Borgermøde 
Pandrup

Når der laves cykelstier - kan de laves billigere som en enkel cykelsti, 
dobbeltrettet - ikke én i hver side af vejen!. Cykelstien skal være bør-
nevenlig - og cykelvenlig uden chikaner. Det skal være muligt at bruge 
den med handicapvenlige køretøjer, elcykler mv.

Løsningsmulighederne afhænger meget 
af de konkrete forhold.

Borgermøde 
Pandrup

Cykelstier fra Saltum til Fårup Sommerland Forslaget er med i cykelstiplanen, ml. 
Saltum og rundkørslen ved Pirupvejen.

Marianne og 
Jens Anker 
Christensen

Fårup Camping

Cykelsti på Fårupvej. 

Vi synes stadig, at en cykelsti på Fårupvej, specielt fra rundkørslen ved 
Pirupvejen og mod Saltum igennem skoven er meget vigtig og nødven-
dig.

Som virksomhedsejer er det ikke rart at henvise turister til at cykle på 
den smalle vej. 

Som bruger af vejen i dagligdagen ved kørsel til og fra Saltum er det 
ikke rart at møde cyklister eller gående, der er dårlige oversigtsforhold 
og vejen føles meget smal. 

Som privatperson med 2 skolebørn i Saltum skole finder vi det ikke 
forsvarligt at lade dem cykle til og fra skole, som jo ellers ville være 
fornuftigt med lange skoledage og den korte vej.

Vi håber, at en cykelsti på Fårupvej vil blive opprioriteret både af 
hensyn til turister men også fastboende som gerne vil benytte denne 
vej på mere forsvarlig vis. Hvis der var en cykelsti ville vi turde at lade 
vores datter på 9 år selv cykle hjem fra skole.

Er med i cykelstiplanen, ml. Saltum og 
rundkørslen ved Pirupvejen.

Louise Mettea 
Nielsen 

Ønske om cykelsti som sikkert forbinder byer / strand / skov. Sikker 
cykelsti bl.a. ved Kvorupvej til Hune. Evt. igennem alternativ rute. 

Er med i cykelstiplanen.

Stinna Peder-
sen 

Cykelsti Kvorupvej. Sikker vej til Hune og Blokhus. Er med i cykelstiplanen.

Rikke Olssen Cykelstier fra Pandrup/Kaas/Moseby til Fårup Sommerland og langs 
Kvorupvej og Engesgaardsvej mod Hune. I samarbejde med TMU.

Der er cykelbaner langs Faarupvej mel-
lem Vesterhavsvej og rundkørslen ved 
Pirupvejen.

Merete Hansen Cykelsti/ sti fra Hune/Blokhus mod Saltum. Mange turister vil gerne 
mod Saltum, men Fårupvej er livsfarlig. 

Er med i cykelstiplanen, ml. Saltum og 
rundkørslen ved Pirupvejen.

Borgermøde 
Pandrup

Cykelsti fra Hune mod Saltum Er med i cykelstiplanen, ml. Saltum og 
rundkørslen ved Pirupvejen.

Jane Koller Cykelsti fra Saltum til Fårup gerne både Fårupvej og Kirkbakvej dette 
for at sikre skolevej og turister og alle de unge, der arbejder i Fårup

Fårupvej er med i cykelstiplanen, ml. Sal-
tum og rundkørslen ved Pirupvejen. 

Githe Thomsen Cykelsti. At man sikrer cykelstier længere ud end parcelhuskvartere-
rene. Løkkenvej/Kvorupvej. Specielt nu hvor skolesammenlægning står 
for døren.

Der pågår aktuelt en proces på baggrund 
af, at Kommunalbestyrelsen på mødet 
den 15. december 2016 besluttede at 
nedsætte en arbejdsgruppe med det 
formål, at undersøge hvilke muligheder 
der er for renovering, opdatering, eller 
nybyggeri af Skolecenter Jetsmark samt 
etablering af ny børnehave. Der er endnu 
ikke truffet endelig politisk beslutning. 
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Rikke Olssen Jeg cykler ofte til/fra arbejde og når man kommer som cyklist fra Aal-
borg/Aabybro og skal mod Pandrup/Hune/Blokhus/Saltum, så skal man 
krydse Omfartsvejen ved Kaas ind mod Tranekærvej. Det er en stort 
set umulig opgave om eftermiddagen, hvor trafikken er meget tæt (og 
hurtig) med pendlerbilister der skal til/fra arbejde, og med turister der 
skal mod sommerlandet, og det er ofte med livet som indsats at man 
må spurte over vejen, når der er et lille slip. 

Jeg kunne som cyklist ønske mig en mere sikker overgang over 
Omfartsvejen – eller nok rettere under, da en tunnel, som der er ved 
Aabybro nok er løsningen på at komme sikkert ind i Kaas – og derfra 
evt. videre mod sommerlandet.

Cykelsti langs Kvorupvej er medtaget i 
cykelstiplanen. Cykelsti langs Løkkenvej 
kan eventuelt medtages i cykelstiplanen.

Lena og Nicolaj 
L. Jensen

Forslag om en rundkørsel ved krydset Engvejen - så det bliver lettere 
at krydse vejen - evt. også for de mange andre cykelister.

Vejen hører under Vejdirektoratet.

Rikke Lodberg Fritidsliv. Stisystemer der skaber sammenhæng fra Løkken til Slette-
strand. Lokalt i Jetsmark laves der mange planer pt. Lav det sammen 
med Jetsmark lokalråd, fonde og kommunen. 

Der arbejdes løbende på at skabe sam-
menhæng i stisystemet. 

Jane Koller Gode løbestier fra Nols Hytten med 5,10,15,21 og måske 42 km ruter i 
samarbejde med foreningerne.

Et godt eksempel på at vi fra forvaltnin-
gerne skal sætte det rigtige hold på tværs, 
til at matche de tværgående ... 

Konkret ønske, som vores fritidskonsu-
lenter og naturarbejdere kan samarbejde 
med planarbejdet. ... 

Freddy Skjødt Naturpleje langs banestien mellem Fjerritslev og Brovst kan under-
støtte de andre initivativer der er i gang i området - herunder Limfjords-
landet. 

Langs den nedlagte banelinje er der en lang række markveje og spor, 
som krydser banelinjen, der kan synliggøres og unyttes i turismæssig 
sammenhæng. Området kan markeres og synliggøres i turistbrochu-
rer - er egent til at udarbejde et historisk landkort - fke.s med centrum 
hos købmanden i Bonderup. Et historisk landkort kan være med til 
at stimulere interessen for området og synliggøre de særlige steder, 
udsigtspunkter mv., som området rummer. 

Der kan arbejdes med at så frø og pleje rabatter til banelinjen,så natur-
værdierne plejes - og plante, insekt og dyrelivet kan blomstre. Støtte de 
spredningskorridorer der er, og synliggøre kulturmiløet langs banelin-
jen. Der er kasttet æbleskrog ud fra toget, som nu er æbletræer mv.

Området er forsømt i forhold til at se de erhvervsmuligheder der er og 
markedsføre de erhverv der er i området. 

Fine synspuinkter og tanker, som 
understøtter de visioner og ideer der er. 
Mulighed for at samtænke med initiativer 
inden for planlægning, naturpleje og land-
distriktsudvikling.

Danmarks 
Naturfrednings-
forening

Nattehimlen over Jammerbugten - Området fra Vejlerne over Bulbjerg, 
Svinkløv/Grønnestrand til Blokhus som ”mørkeområde”.

Lysforureningen fra byer, veje, trafikanlæg, kirker, stalde, reklameskilte, 
private huse og indkørsler, lysmarkeringer på master og vindmøller 
breder sig utrolig hurtigt i disse år, og der er næsten ingen områder, 
som går fri. Samtidig er der en tendens til at store dele af befolkningen 
ønsker områder med ro, stilhed og nattemørke. Områder hvor det 
er muligt at se stjernehimlen uden at blive forstyrret af kunstigt lys. I 
mange storbyer er det faktisk umuligt at se nattehimlen.

Jammerbugt Kommune har, ligesom få andre steder i landet, bl.a. Møn, 
stadig områder med nattemørke.

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 nattemørket i kommunen i Helhedsplan 17, specielt 
området Vejlerne/Bulbjerg og hele kyststrækningen langs Jammerbug-
ten.

Det vil skabe ”det gode liv” for rigtig mange mennesker – både fastbo-
ende og turister.

Vordingborg Kommune promoverer sig med succes med Møn som 
”mørke kommune”. - http://darksky-moen.dk/da/

Det kan også lade sig gøre i Jammerbugt Kommune.

Rigtig god ide, som også er lavet på Møn, 
et eksempel på tværgående koordinering - 
med store ambitioner og søge store puljer. 

Bruge ildjælenes netværk - og tænke 
stort. 

Natur skal med i de store projekter...
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Danmarks 
Naturfrednings-
forening, plan-
strategifase

Løse hunde og forstyrrelser på stranden - problematik

Til dialogmødet i Pandrup var der snak om, at løse hunde på stranden, 
kan være et ubehag for andre mennesker. Men nu er det sådan, at det 
faktisk ikke er lovligt at have hunde gående løse på stranden fra den 1. 
april til den 1. september.

Og en af grundende er de ynglende fugle, som f.eks. stor præstekrave.

DN Jammerbugt mener, at ét af de emner, som kunne udgøre en 
virkelig forskel for Jammerbugt kommune i forhold til andre turistkom-
muner, ville være, hvis det kunne synliggøres, at den lange attraktive 
kyststrækning rummer utrolig mange naturoplevelser udover badelivet.

Én af disse oplevelser er fuglelivet langs kysten, bl.a. den store præ-
stekrave, som yngler direkte på strandbredden mellem småsten og 
badegæster langs Jammerbugtens strande.

Stor præstekrave er en af de fem fuglearter, som desværre har haft 
den kraftigste tilbagegang i antal i Danmark i de sidste 30 år, helt nøj-
agtig gennemsnitligt 5,4% pr. år.

Faldet i antal kan skyldes flere forhold, men er utvivlsomt først og frem-
mest forårsaget af forstyrrelser på ynglepladserne, der som sagt er lige 
midt på strandbredden i april, maj og juni.

Disse forstyrrelser er først og fremmest løsgående hunde, bilkørsel på 
standen, motionister og badegæster, som ikke er opmærksomme på 
fuglens advarselstegn.

Vi vil derfor opfordre Jammerbugt Kommune til at gøre strandens 
gæster opmærksomme på denne naturoplevelse ved f.eks. at opstille 
tavler med oplysninger om fuglene og deres ynglebiologi og om de 
forhold, som allerede gælder ved færdsel på stranden og i naturen.

Kørsel på stranden, hunde i snor osv.

Selvfølgelig skal tavlerne indeholde tekst og tegninger på dansk, 
engelsk og tysk og udføres i et diskret, naturvenligt design.

Vi foreslår tavlerne sat op ved alle nedgange til Jammerbugtens 
strande for dermed at forhøje strandgæsternes oplevelse af et besøg 
ved vore strande - og samtidig gøre opmærksom på kommunens inten-
tioner om at passe på vore naturrigdomme.

Korrekt, god idé - som kan drøftes videre 
på tværs fx i det grønne råd. 

Det er tilladt at køre på stranden fra 
Ejstrup til Løkken. Der er hastighedsbe-
grænsning på 30 km/t.

Otto Kjær Det gode liv: Her er vor flotte natur en vigtig del for borgerne og turi-
sterne. Flere og flere borgere ønsker at være aktive i fritiden og det 
samme gælder turisterne. Her er Gatewayen i Blokhus et godt eksem-
pel med stor søgning af både lokale borgere og turister der i skoven 
benytter de forskellige aktivitetsmuligheder. Der foreslås derfor ,at et 
sådan område etablere i Kollerup Plantage i nærhed af hundeskoven, 
og denne placering er god ,da nærhed til byen og større sommerhus-
områder med mange potentielle brugere. Skolen i Fjerritslev kan sam-
tidig bruge anlægget til børnenes fritidstimer. Når børnene skal besøge 
anlægget vil en cykelsti/fortov fra hvor den nuværende cykelsti ender til 
det nye anlæg være en god trafiksikkerhed.

Korrekt, god idé - som kan drøftes videre 
på tværs fx i det grønne råd. 

Fjerritslev Skole og kommunens øvrige 
skoler gør aktivt brug af kommunens 
turistattraktioner, naturområder mv. 

Pia Steen Bjer-
ring

Sundhed og trivsel. Bliv kendte for de mange muligheders kommune - 
også indendørs. Lav evt. en indendørs skater-rulleskøjte bane (findes i 
hobetal i USA)

Interessant, en idé der kan tage op i sam-
arbejde med andre. 

Pia Steen Bjer-
ring 

Fritidsliv. Ikke flere shelters og gateways. Lav noget nyt! Til vores egne 
borgere. Hockeybaner - ishockey om vinteren eller en bane, der kan 
bruges når frosten sætter ind - og tømmes om sommeren så det er en 
rulleskøjtebane. 

Som ovenfor.

Jane Koller Fitnesscenter med udsigt over Nols Sø i forbindelse med Nols Hallen En idé der måske kan arbejdes videre 
med blandt aktører omkring Nols Hallen.

Rikke Lodberg Jetsmarkhallen. Skab rammer til mange forskellige aktiviteter - der 
rammer flere målgrupper. Lav det sammen med Jetsmark IF, Hånd-
bold, svømning osv. 

Der er en proces i gang, hvor dette kan 
indgå.

Pia Steen Bjer-
ring

Fritid og idræt. Lav nye områder, moderniser hallerne og vores skoler. 
Brug ej penge på de gamle. Saml Pandrup, Kaas og Moseby til ét sam-
fund. Lad os blive kendt for at have gode faciliteter til fritid og skole. 

Kommunen vil som vi skriver gerne være 
med til at modernisere de fysiske rammer 
- men kan ikke gøre det alene.

Pia Steen Bjer-
ring

Skatermiljø med flere brugere. Skaterbane, hvor der også kan køres 
med el-biler. Det er NYT - er aldrig set før! Samarbejd med Søren Jen-
sen, Pandrup Firmasport

Der er en proces igang som allerede har 
resulteret i en ny bane i Biersted. Vi vil 
gerne arbejde videre med endnu flere 
brugere.

Borgermøde 
Pandrup

Tænk bevægelse ind i planlægningen af rekreative områder og stier - 
dertil - men også sikker skolevej i form af cykelstier

Ideen er modtaget og vil blive tænkt ind i 
planlægningen
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Pia Steen Bjer-
ring 

Trivsel i foreningerne - hjælp til selvhjælp. Fællesskab - gøre sig nyttig 
- være en værdi - være et fællesskab. Herved skabes ”Det gode liv” for 
folk i alle aldre. Vær ikke tilfreds med det vi har nu - udvikling tak!

Via Integrationsstrategisk tænketank 
arbejdes der på at afdække alternative 
muligheder.

Vi vil gerne være med til at udvikle for-
eningerne - og skabe bedre rammer for 
fællesskaber. Se formuleringer under dit 
gode liv i den overordnede strukturdel.

Pia Steen Bjer-
ring

Foreningsliv. Stadion med tribune og lys til 2. divisions fodbold. God idé.

Borgermøde 
Brovst

Understøtte foreningslivet - ved at have fokus på unge drenge Skolerne har i skoleåret 2016/17 haft 
et særligt fokus på tilrettelæggelse af 
undervisningen ift. drengenes indlæring. 
I den forbindelse har der været delt erfa-
ringer på et møde i det rådgivende organ 
på tværs af skoler, skolebestyrelser og 
elevråd. 

Borgermøde 
Brovst

Dyrke muligheden for at tage ansvar i de små landsbyer Der arbejdes med dette i eksekveringen 
af Landdistriktspolitikken.

Borgermøde 
Pandrup

En skole ved Jetsmarkhallen - så skolens lokaler kan benyttes af 
foreningslivet og andre om aftenen - sammen med aktiviteter omkring 
hallen.

Der pågår aktuelt en proces på baggrund 
af, at Kommunalbestyrelsen på mødet 
den 15. december 2016 besluttede at 
nedsætte en arbejdsgruppe med det 
formål, at undersøge hvilke muligheder 
der er for renovering, opdatering, eller 
nybyggeri af Skolecenter Jetsmark samt 
etablering af ny børnehave.

Borgermøde 
Pandrup

Unge - hvis vi skal fastholde de unge, er det vigtigt at der er flere tilbud 
til de unge (Aalborg er en stærk konkurrent) 

Unge bo miljøer

Der arbejdes på at der i de største byer 
er mødesteder og tilbud til de unge, der 
undersøtter ungelivet. Der er udarbejdet 
målsætninger herom i strukturdelen med 
et øget fokus på at tænke unge ind i 
design af uderum og nye tilbud. Ligeledes 
at ungerådet mv. inddrages mere i planlæ-
gingen af nye tiltag.

Rikke Kristian-
sen

Enlige, unge, gamle. Et sted hvor ældre kan hjælpe unge med indkøb, 
madlavning, ”lektiehjælp til ungdomsuddannelse”

Det er potentiale for, at der arbejdes 
aktivt med samskabelse på uddannelses-
området og helhedstænkning omkring 
borgernes behov og brug af hinandens 
ressourcer. 

I forbindelse med implementeringen af 
SOS (Science of safety), bliver der arbej-
det meget med samskabelse på tværs af 
familiens netværk. Vi har flere eksempler 
på, at der bliver sat formelle aftaler op, 
hvor en nabo/ældre pårørende kommer 
og hjælper en enlige mor med at handle 
ind en gang om ugen. 

Dette skal vi blive endnu bedre til at bruge 
i den kommende tid. 

Borgermøde 
Pandrup

Senior - ønsker at bo med små haver og bynært Seniorer kan bosætte sig, hvor de ønsker 
det. Såfremt der bliver brug for at flytte i 
en bolig, hvor der skal visiteres til – findes 
der både ældreboliger og plejeboliger 
som både ligger bynært og også har små 
haver/større terrasse.

Ønsket kan indgå i den dialog der er med 
boligforeningerne om behovet for nye 
boliger.
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Thora Jensen Det ville være dejligt med et gammeldags alderdoms hjem. Hvor ægte-
folk kan få lov at være sammen, uden at være sammen med demente. 
Det er det jo ikke alle, der er.

Lovgivninngen er ikke længere åben 
overfor etablering af alderdomshjem, som 
vi havde i gamle dage. 

Hvis der bliver brug for, at komme på 
plejehjem, er det altid muligt for ægtefælle 
at flytte med – dog vælger man ikke selv 
sine naboer. Der er demens-enheder på 
flere plejecenter, ligesom Jammerbugt 
Kommune har et plejecenter forbeholdt 
borgere med demenssygdom. Og der er 
enheder på alle plejecentrene, hvor der 
også kan bo ældre med demenssygdom.

Hvis det ikke specifikt er begrundet i et 
plejebehov at man ønsker at flytte til 
”alderdomslignende” boligtilbud, kunne 
der hentes inspiration i det som netop er 
undervejs i bygningen i Hune, som tidli-
gere er blevet anvendt som et plejecenter.

Borgermøde 
Pandrup

Mad til de ældre. Frisklavet mad til de ældre såvel hjemme som på 
plejecentrene. Genopret køkkenerne. 

Det er kommunalbestyrelsen som tager 
stilling til, hvorvidt der skal laves mad på 
hvert enkelt plejecenter. Modtagne pulje-
midler i 2017, bevirker at alle de nuvæ-
rende modtage- og anrette køkkener på 
plejecentrene renoveres, så det vil blive 
muligt at producere mad fra bunden.

Borgere bosiddende i eget hjem har tre 
forskellige madservice leverandører at 
vælge mellem, når der er visiteret til at 
modtage mad via madserviceordningen. 
Èn af leverandørerne bringer varm mad 
ud dagligt.

Jane Koller Mere fokus på døende, uddannelse til personale der har med døende 
at gøre. Tænke hospice. Italesætte tabu om døden. Arbejde med stil-
lestuer (Kamilus frivillige - vågetjeneste). 

Jammerbugt Kommune har stillestuer og 
samarbejder med Kamillus –vågetjeneste.

Hospice er et regionstilbud.

Jane Koller Fokus på nærværende død - hvordan lever vi livet bedst til det sidste 
- mere uddannelse af de tre ”P” pårørende, patienter og professionel - 
dette ud fra at døden er - og den har altid været, og vil altid være - en 
iboende og uundgåelig del af menneskelivet - vi skylder os selv at have 
fokus på hele livet fra vugge til krukke. Tror på vi kan gøre det bedre 
ved at sætte fokus på berøringsangsten. Vi skal tilbyde lige så god 
pleje og nærvær som hospice - vi skal have den samme omsorg og 
pleje uanset om man bor hjemme, plejehjem eller hospice

Emnet indgår i Værdighedspolitikken, og 
der arbejdes med forskellige kompeten-
ceudviklingsforløb for personalet med 
relation til værdighedspolitikken og den 
stigende kompleksitet, der opleves relate-
ret til det nære sundhedsvæsen.

Rikke Lodberg Bedre alkoholbehandling. Flere behandlere. Flere borgere nås og der 
forebygges på individ og familieplan. Der er to børn i hver klasse som 
påvirkes. Det må vi ændre og spare penge og give bedre mulighed. 
Har tænkt på at starte privat behandling.

Kommunen har hjemtaget alkoholbe-
handlingen og har integreret den tæt i 
den øvrige forvaltning. Dette har allerede 
forbedret indsatsen, idet flere opspores og 
hjælpes tidligere. Tilsvarende er der ind-
ført efterbehandling, således at der holdes 
fast i afvænningen. Der ses løbende på, 
hvorledes tilbuddet kan forbedres endnu 
mere.
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Retningslinjer 
Retningslinje Afsender Forslag
1.1 Byudvikling Arealforbrug til byvækst skal begrænses mest muligt, og det skal vurderes, 

om der er mulighed for byomdannelse og fortætning.
1.3 Egentlig byudvikling Henvisning til § 5u er slettet. Teksten er konsekvensrettet som følge heraf.
1.11 Landsbyer Henvisning til § 5u er slettet. 
2. Detailhandel Alle retningslinjer rettes til efter reglerne i den nye Planlov
2.2 Bymidter Afgrænsning af bymidte i Pandrup er udvidet på Lundbakvej.

Grænse for samlet nyt butiksareal er øget fra 3.000 m² til 4.000 m2. Maksi-
mal butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker øges fra 1.000 m² til 1.500 m² i 
Pandrup. Ændringer er beskrevet i redegørelse for detailhandel.

3. Vejanlæg Borgermøde Justering i reservation af vejudlæg, Brovst jf. vejdirektorat
Borgermøde Ingen omfartsvej omkring Saltum
Borgermøde Ringvej nord om Aabybro, nord for Kattedamsvej

3.2 Trafikanlæg Arealreservationer til nye veje og vejudvidelser: Formuleringerne er tydelig-
gjorte. Følgende tidligere planlagte veje er slettet: 

• Omfartsvej om Saltum (jf. Kell Agerbo)

• Omfartsvej om Brovst, på baggrund af rapporten: ”Omfartsvej ved 
Brovst” Forundersøgelse. Opgradering af vejforbindelsen Aabybro-
Fjerritslev. Rapport 423 – 2012

• Adgangsvej til stranden i Blokhus

Kortet er rettet til.
3.3 Stier Teksten er reduceret. Kortet opdateret.
3.4 Parkeringsforhold Ændring af Vejloven har ophævet de tidligere kommunale parkeringsregu-

lativer.
3.5 Trafiksikkerhedsplan Teksten er omformuleret
4.0 

Tekniske anlæg, virksomhed og 
VVM

Indledningsteksten er opdateret med hensyn til vindmølleparker siden 
Helhedsplan13. Desuden er VVM afsnittet opdateret med ny terminologi 
iht. ny lovgivning.

4.4 Antennemaster Hovedreglen om udformning som rørmaster er taget ud, og i stedet er ind-
sat formulering om, at der skal tages størst mulig hensyn til omgivelserne.

I redegørelsen er der yderligere indsat tekst, og link, til mastepolitikken i 
Business Region North Denmark samarbejdet. 

Der er også foretaget mindre konsekvensrettelser.
4.5 Tekniske anlæg i kystnær-
hedszonen

I retningslinjen er rettet til i forhold til erhverv på stranden ved Thorup 
Strand og ved Slettestrand i forhold til vejledning om Naturbeskyttelseslo-
ven mht. fredning.

4.9 Opstillingsmønstre Her ændres kravet til mønstret til at det skal fremstå som møllerne står 
med samme afstand

4.11 Udseende for møller over 
25 meter

Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er ændret til at det skal være 
det samme for alle møller i en park

Dansk  
Vindenergi

Udvidelse af område ved Østrup

Dansk  
Vindenergi

Vindmøller ved Venstred Kær, Trudslev Kær

Dansk  
Vindenergi

Nyt område Trudselv Kær

Alice Klüts Forslag til nye vindmøller i Trudslev Kær v/Gl. Ingstrup Sø.
Kaja og Heine 
Christensen

Vi vil gerne anmode Jammerbugt kommune om at tage Kærhuse vindmølle 
område ud af helhedsplanen. 

P J Windpower Nyt vindmølleområde ved Arentsminde
Thomas Jepsen Ikke flere landbaserede vindmøller
Troels Flyvholm Bosætning - Tage vindmølle planer ud, se tekst under ”bosætning”.
Johnny Solberg Diverse omkring vindmøller, ikke flere!
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Lodsejere mv. Vindmøller ved Arentsminde
Kirstin Bjørnbak 
Kjær

Vindmøller ved Tingskoven

Vattenfall  
Vindkraft A/S

Vindmøller ved Klim, Bygholm Vejle

Se kommentarer til ideerne under politikdelen 
Alle ønsker og  noteres til kommende processer

4.12 Radiokæder og flyvepladser Telestyrelsen rettes til Energistyrelsen.
4.14 Husstandsvindmøller, mini-
vindmøller og mikrovindmøller

Ny retningslinje, der er en sammenskrivning af tidligere retningslinje 4.14 
og 4.15. Bestemmelse om at møllen kan opstilles i en afstand af møllens 
totalhøjde + 5 meter fra bygning er taget ud. Tilføjet afsnit om, at hus-
standsmøller kan tillades inden for kystnærhedszonen, hvis det ansøgte 
har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsin-
teresser i kystområderne, og at der er samspil til eksisterende tekniske 
anlæg. Der er tilføjet definitioner på minivindmøller og mikrovindmøller, og 
at disse i princippet skal behandles som husstandsvindmøller.

4.15 Afstand mellem forurenende 
virksomhed og forureningsfølsom 
anvendelse

Forståelsesmæssig korrektion af tekst. Selve retningslinjen er uændret, 
men redegørelsen er korrigeret af hensyn til læseforståelsen. Kort rettes.

Tidligere 4.16
4.16 Planlægning af udbygning 
af skydebaner

Nyt nummer – tidligere 4.17.

4.17 Støjbelastede arealer i 
landzone

Nyt nummer – tidligere 4.18. Kort rettes.

4.18 Produktionsvirksomheder Ny retningslinje, som følge af krav i ny planlov. Der er udpeget et område i 
erhvervsområdet Aabybro Sydøst, som skal være forbeholdt produktions-
erhverv. Der er udlægges en ny kommuneplanramme 27.E9 der afgrænser 
området. Området er beliggende ved fjernvarmeområdet og lige vest for 
dette område.

4.19 VVM-pligtige anlæg Der indsættes et kort, hvorpå indvinding af hvidt sand og tørvegravning i 
Vildmosen fremgår.

4.20 Indvinding af hvidt sand Ny retningslinje: Her indsættes del af tekst fra kommuneplantillæg af 29. 
april 2014, udstedt af Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

4.21 Tørvegravning i Store 
Vildmose

Ny retningslinje: Her indsættes del af tekst om tørvegravning som tidligere 
har stået under HP 13 retningslinje 8.13a.

4.22 Biogasanlæg Nyt nummer – var tidligere 4.20
4.23 Solcelleanlæg Ny retningslinje: Her er tekst og kort indsat for større solcelleanlæg på bar 

mark. Interesseområde er udpeget.
4.24 Landingsplads Udbygning og planlægning af landingspladser – NY retningslinje

Retningslinjetekst: Udbygning af landingspladser og tilknyttet erhverv i Tho-
rupstrand og Slettestrand skal ske på baggrund af en samlet planlægning, 
og med respekt for den kystnære beliggenhed

Redegørelse: I Thorupstrand ligger en af Danmarks største kystfiskerlan-
dingspladser, hvor fiskekutterne trækkes op på stranden, og hvor fisken 
landes og pakkes i det nærliggende fiskepakhus. Fiskeriet fra Thorupstrand 
sker ud fra skånsomme og bæredygtige principper, hvor der tages hensyn 
til havmiljøet. Erhvervet har stor betydning for både kommunen og regio-
nen, og det er vigtigt at erhvervet sikres rammer for fremtidig erhvervsud-
vikling. 

I Slettestrand ligger et bådebyggeri og kystkulturcenter, som er indret-
tet i den gamle redningsstation, og fungerer som et aktivt center omkring 
restaurering, nybygning, kopibygning, vedligeholdelse, udforskning, formid-
ling, uddannelse og sejlads med havbåde og andre bådtyper i traditionen af 
klinkbyggede fartøjer. Bådebyggeriet har stor, lokal betydning, og skal i høj 
grad tænkes sammen med fiskeriaktiviteterne i Thorupstrand. Erhvervet i 
Thorupstrand har stor fordel ved den nærliggende ekspertise til reparation 
og vedligehold af fiskerflåden. Derfor er det ligeledes vigtigt, at der sikres 
rammer for udvikling af erhvervet på Slettestrand.

Begge pladser er omfattet af strandbeskyttelse/klitfredning, og enhver form 
for planlægning skal ske i samarbejde med den statslige myndighed på 
området

5. Fritidsformål
5.3 Hoteller i kystnærhedszonen: Der er lavet nye turistpolitiske overvejelser. Linket er ændret – og kortet er 

ændret til kun at vise hoteller i kystnærhedszonen.
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5.4 Campingpladser Idé fra Blokhus 

By Camping
Udvidelse af Blokhus By Camping mod syd afgrænset af vejen (Plantørens 
vej)

5.4 Campingpladser Mindre tilretning af tekst.
5.5 Etablering af nye camping-
pladser

Mindre tilretning af tekst.

5.6 Vintercampering og vinterop-
bevaring

Begrebet ”regionale naturområder” er udskiftet med ”særligt værdifuldt 
landskabsområde, naturområde eller lign.”

5.8 Bondegårdsferie Mindre tilretning af tekst. Bestemmelser om udlejningsperioden er taget ud.
5.9 Bed and Breakfast Mindre tilretning af tekst. Bl.a. præcisering af bopælspligt og udlejningspe-

riode.
5.11 Fritidshavne Arbejdet med Masterplan Limfjorden er tilføjet.
8 Naturbeskyttelse
8.2 Naturstrategi Titlen er ændret 

Der skal udarbejdes en naturstrategi, der skal danne den overordnede 
ramme for forvaltning af naturarealer i Jammerbugt Kommune. 

Naturstrategien skal udmøntes i gennem de naturtemaer, der udpeges i 
forbindelse med planlægning af det åbne land. 

Der skal udpeges følgende temaer:

• Naturforbindelser, som er arealer der forbinder større sammenhæn-
gende naturarealer. Forbindelserne underinddeles efter deres sårbar-
hed.

• Naturområder, som er større sammenhængende naturområder hvor 
der ofte vil være behov for pleje.

• Potentielle naturområder, som er større områder, hvor der kan være et 
ønske om at gennemføre naturgenopretningsprojekter.

Naturstrategien vil også blive udmøntet i sagsbehandlingen gennem en 
mere helhedsorienteret tilgang til naturforvaltning. Naturpleje og naturfor-
valtning skal samtænkes i et samarbejde med de berørte lodsejere, så der 
åbnes for nye muligheder, for at skabe større sammenhængende naturom-
råder.

8.9 Vandløbsnære arealer/ ådale 
i Regionale naturområder

Redaktionelle rettelser.

8.12 Efterbehandling af råstof-
grave

Nyt nummer – var tidligere 8.13.

8.13 Tørvegravning i Store 
Vildmose

Nyt nummer – var tidligere 8.13a. En del af teksten er flyttet til 4.22.

8.14 Indvinding af hvidt sand Ny retningslinje:  Del af tekst fra kommuneplantillæg fra Naturstyrelsen. 
Den resterende del findes i 4.21.

8.15 Natura2000 områder Nyt nummer – var tidligere 8.14.
c Strandenge på Gjøl sikre naturværdier ved lokalplan evt. 
c Sti fra Jetsmark Hallen til Sandmosen
c Udbygning af stisystem v/Mosesøen, Forbindelser til ”Briketten”, Udholm 

og øvrig mose
c Skov mellem Hune og Pandrup

6.18 Skovrejsning Bo Tandebæk Ændring af udlæg til skov ved Lundergaardsvej 38, Pandrup
7.6 Bevaringsværdige bygninger, 
kulturmiljø

Otto P Kjær I helhedsplanen er der vist en liste over disse bygninger der er benævnt 
bevaringsværdig i lokalplanen.  Der er herudover mange bygninger i kom-
munen der bør udpeges som bevaringsværdige. Et par eksempler på byg-
ninger er Bryggermuseet i Fjerritslev og den ”gamle” sparekassebygning i 
Søndergade, Fjerritslev. Både kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen kan 
udpege bygningerne, og nærmere information kan ses på deres hjemme-
side.

Aalborg Stifts-

øvrighed

Anmoder om at der udvises størst muligt hensyn til kirker, der berøres af 
helhedsplanen, og at der bør udarbejdes visualiseringer, der viser samspil-
let med de berørte kirker. Stiftøvrigheden forbeholder sig ret til at komme 
med yderligere bemærkninger i den videre planlægningsproces.

12. Landzonepraksis Indledning – tilrettet iht. ny lovgivning, bl.a. gælder en landzonetilladelse i 5 
år mod tidligere 3 år.

12.1 Udstykning Tilrettet iht. ny lovgivning. Bl.a. er der kommet flere undtagelsesbestem-
melser ind.
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12.2 Udstykning i landsbyer Tilrettet iht. ny lovgivning. Afsnit vedr. § 5u tages ud.
12.3 Bebyggelse Mindre præciseringer af tekst. Tilføjelse af mulighed for at placere nye 

beboelsesbygninger på landbrugsejendomme op til 50 m væk fra eksiste-
rende bebyggelse.

12.4 Udskiftning og genopførelse 
af bebyggelse

Tilføjelse af mulighed for at placere nye beboelsesbygninger på landbrugs-
ejendomme op til 50 m væk fra eksisterende bebyggelse.

12.5 Til- og ombygning af bebo-
elsesbygning

Tilrettet iht. ny lovgivning. Beboelsesbygninger på op til 500 m² kræver ikke 
landzonetilladelse. Beboelsesbygninger på mere end 500 m² tillades kun i 
ganske særlige tilfælde.

12.6 Beboelsesbygningers 
udformning og udseende

Tidligere bestemmelse 12.7 der omdøbes til 12.6. Mindre præciseringer af 
tekst.

12.7 Garager, carporte, udhuse, 
mindre bygninger samt heste-
stalde

Tidligere bestemmelse 12.6, der nu er omdøbt 12.7. Mindre præcisering af 
tekst. Bl.a. er der ikke et loft på udhusstørrelse (tidligere 150 m²).  Dette er 
nu en konkret vurdering. Desuden præcisering af tekst vedr. husdyranlæg 
med produktionsareal > 100 m² skal godkendes efter husdyrlovgivningen.

12.8 Udskiftning af eller tilbyg-
ning til eksisterende fritidshus

Mindre præcisering af tekst.

12.9 Opdeling i flere boligenhe-
der

Tilrettet iht. ny lovgivning: Præcisering af at der ikke kun kan ske opdeling 
på landbrugsejendomme.

12.10 Bygninger der ikke læn-
gere er nødvendig for drift af 
landbrugsejendom

Ny retningslinje som følge af ny lovgivning. En bygning der ikke længere er 
nødvendig for driften af en landbrugsejendom kan efter anmeldelse tages 
i brug til én bolig. Er der flere tidligere bygninger på en ejendom, kan der 
kun etableres en bolig i én af disse bygninger.

12.11 Bolig i andre overflødig-
gjorte bygninge 

Ny retningslinje som følge af ny lovgivning. Andre overflødiggjorte byg-
ninger kan efter anmeldelse tages i brug til én bolig. Er der flere tidligere 
bygninger på en ejendom, kan der kun etableres en bolig i én af disse 
bygninger, dog ikke inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen.

12.12 Boliger opført i træ/halm Tidligere retningslinje 12.10.
12.13 Fritidshuse til helårsboliger Tidligere retningslinje 12.11. Tilføjet nyt afsnit om flexboligordning.
12.14 Medhjælper- og generati-
onsskiftebolig

Tidligere retningslinje 12.12.

12.15 Nye boliger på skovejen-
domme

Tidligere retningslinje 12.13. Tilføjet at ibrugtagen af bebyggelse til brug for 
landbrug, skovbrug og fiskeri kan ske uden landzonetilladelse.

12.16 Solceller og solvarme Tidligere retningslinje 12.14.
12.17 Sommerhuse og gæste-
huse

Tidligere retningslinje 12.15. Mindre præcisering af tekst.

12.18 Fritidsanlæg Tidligere retningslinje 12.16.
12.19 Etablering af ferielejlighe-
der i eksisterende landbrugsbyg-
ninger

Tidligere retningslinje 12.17. Tilføjelse af begrebet Bed & Breakfast. For-
længelse af udlejningsperioden iht. ny lovgivning.

12.20 Spejderhytter Tidligere retningslinje 12.18.
12.21 Jagt- og fiskerihytter Tidligere retningslinje 12.19. Tidligere tekst er udgået, og det er præciseret 

at der normalt ikke meddeles landzonetilladelse til jagt- og fiskerihytter.
12.22 Skydeplatforme, foderhuse 
mv.

Ny retningslinje. Indsat nye retningslinjer for etablering af skydeplatforme 
og foderhuse. Henvisninger til Jagt- og Vildforvaltningsloven.

12.23 Fritliggende gyllebeholdere Tidligere retningslinje 12.20. Præcisering af mindre tekst.
12.24 Hytter til frilandssvin, fåre-
hold og lign.

Tidligere retningslinje 12.21. Præcisering af mindre tekst.

12.25 Mindre virksomheder Tidligere retningslinje 12.22. Tilrettet iht. ny lovgivning. Virksomheder kan 
nu indrettes i overflødiggjorte bygninger, og ikke kun landbrugsbygninger. 
Præcisering vedr. eksisterende vognmandsvirksomheder. Desuden tilføjet 
afsnit om maskinstationer og fællesanlæg, hvilket stod i tidligere retnings-
linje 12.27.

12.26 Lokalt orienterede erhverv Tidligere retningslinje 12.23.
12.27 Udendørs bilsalg, autoop-
hug og skrot

Tidligere retningslinje 12.24.

12.28 Dyrepension, kennel mv. Tidligere retningslinje 12.25. Mindre tilretning af tekst.
12.29 Pelsdyrfarme Tidligere retningslinje 12.26.
Tidl. 12.27 Maskinstationer og 
entreprenørvirksomheder

Tidligere 12.27 er lagt under 12.25
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12.30 Modtagestationer Tidligere retningslinje 12.28. Præcisering af, at der normalt meddeles land-

zonetilladelse til etablering af mindre anlæg til modtagelse af genanvende-
ligt erhvervsaffald.

12.31 Søer Tidligere retningslinje 12.29. Præcisering af etablering af søer indenfor 13 
km fra Aalborg lufthavn, samt forhold til naturbeskyttelsesloven. Voldanlæg 
omkring søer tillades normalt ikke.

12.32 Put and take søer Tidligere retningslinje 12.30.
12.33 Forsinkelsesbassiner Tidligere retningslinje 12.31. Mindre præcisering af tekst.
12.34 Terrænændring Tidligere retningslinje 12.32. Tilføjelse af afsnit om at etablering af milean-

læg til spildevandsrensning op til +1,20 meter kan ske uden landzonetilla-
delse, når jordbundsmæssige forhold taler herfor.

13.1 – 13.6 Klima

13.6 Grundvand

Ny retningslinje 

Arealer, som inddrages til egentlig byudvikling, skal undersøges i forhold 
til grundvandsstanden og en eventuel stigning i grundvandstanden, for at 
kortlægge potentielle udfordringer.

Retningslinjen sigter mod at lave en forundersøgelse af området til egentlig 
byudvikling. Der kan evt. foretages en screening af grundvandet via de 
værktøjer som er til rådighed gennem klimatilpasning.dk.



    • Hvidbog      
48

Rammer

Ramme Område Afsender Forslag Kommentar

01.E1 Thorup-
strand

”Borger-
møde 
Brovst 
Pipsen og 
Thomas 
Højrup”

Udlæg af havneformål ved erhvervsområ-
det inden for klitfredningslinjen (landings-
pladsen)

Inden for rammen bør der åbnes op for at der 
kan etableres butikker, der har tilknytning til 
fiskerierhvervet. Der bør arbejdes for at klit-
fredningslinjen ophæves på landingspladsen. 
Mulighederne bør evt. koordineres med ansøg-
ning om udviklingsområder inden for kystnær-
hedszonen jf. ny planlov. Der kan ikke etableres 
bygninger nærmere vandet end nuværende 
forhold.

02.BE1 Klim ”LG98 
Kaj Hansen 
”

Nyt område til boliger eller sommerhuse 
ved Klim

Efter aftale med Plan fremsendes hermed 
ansøgning om udlæg af et nyt boligområde 
på ejendommen, Klim Strandvej 80, Klim, 
9690 Fjerritslev.

Vi har foreslået udlæg af helårsgrunde eller 
alternativt sommerhusbebyggelse, afhæn-
gig af hvilke muligheder ændringerne af 
planloven giver mulighed for at gennem-
føre.

Ønsker udvidelse af boligområde mod 
nord, omkring Klim kalkovn

Imødekommes ikke.    
Der er uudnyttede boligområder umiddelbart 
syd for det ønskede område, og der er udpeget 
kulturmiljø på arealet, og det omkringliggende 
område.

02.BE1 Klim Forvaltnin-
gen

Grafisk tilretning af rammeområde Teknisk rettelse

02.T3 Klim OrangeSo-
lutions 
Alexander 
Weide

Ramme til solcellepark på ca. 80 ha. Udlægges som perspektivområde

4 Fjerrit-
slev

Otto P. Kjær 
Rugmarken 
41, 9690 
Fjerritslev

Ønske om rekreativt område i stil med 
Gateway Blokhus ved hundeskoven i Kol-
lerup Plantage.

Omfanget af projektet skal afklares inden der 
udlægges evt. ramme.

4 Fjerrit-
slev

Forvaltnin-
gen

Aflyse ramme til særligt pladskrævende 
varegrupper ved Vestergaardsvej/Industri-
vej

Udpegningen af områder til særligt pladskræ-
vende varegrupper fjernes på Matr.nr. 10aø 
og 10ba Fjerritslev By, Kollerup. Kortet tilrettes 
i overensstemmelse med kommuneplanram-
merne. 

Sammenhæng mellen rammer og retningslinjer, og 
udpegesærligt pladskrævende varegrupper.

04.O2 Fjerrit-
slev

Forvaltnin-
gen

Reduceres som følge af en ændring af 
ramme O4.08

Rammeområdet reduceres. Matr.nr. 9au Fjerrit-
slev By, Kollerup overføres til ny ramme O4.C2

04.O5 Fjerrit-
slev

Forvaltnin-
gen

Gammel materielgård. Oveføres til 
omkringliggende boligområde.

Rammen udgår og overføres til boligområde 
O4.B8.

04.O6 Fjerrit-
slev

Forvaltnin-
gen

Omdøbes til 04.O5 Teknisk rettelse

04.O7 Fjerrit-
slev

Forvaltnin-
gen

Omdøbes til 04.O6 Teknisk rettelse

04.O8 Fjerrit-
slev

Forvaltnin-
gen

Området tages ud eller udlægges til 
blandet bolig og erhverv pga. den reelle 
anvendelse af arealet til erhverv.

Ændres til blandet bolig og erhverv. Udvides 
med matr.nr. 9au Fjerritslev By, Kollerup og 
omdøbes til O4.C2.

04.O9 Fjerrit-
slev

Forvaltnin-
gen

Omdøbes til 04.O7 Teknisk rettelse

04.R10 Fjerrit-
slev

Forvaltnin-
gen

Udlægges som nyt perspektivområde til 
bolig.

Rammeområdet udgår som bynær skov. Der 
optages retningslinjer, hvor området optages 
som perspektivområde til bolig.

04.R10 Motor-
bane 
Fjerrit-
slev

Forvaltnin-
gen

Ny ramme til motorsportsbanen ved 
HAMOK.

Der udlægges et nyt rammeområde 04.R10
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06.E1 Bejstrup Bejstrup 
Maskinsta-
tion

Rammen bør udvides mod øst. Rammeområdet udvides med matr.nr. 22h 
Bejstrup By, Bejstrup. Fremtidig zonestatus 
ændres til byzone

08.O1 Slette-
strand

Han Herred 
havbåde

Ophævelse af klitfredningslinje ved både-
værftet

Undersøges i forbindelse med evt. ansøgning 
om udpegning af Slettestrand og Thorupstrand 
som udviklingsområde jf. muligheder i ny plan-
lov. 

08.O1 Slette-
strand

Forvaltnin-
gen

Ændring af ramme til ny ramme erhvervs-
område 08.E6

Eksisterende ramme 08.O1 udgår og omdøbes 
til 08.E6 på baggrund af den faktiske anven-
delse.

08.O2 Slette-
strand

Forvaltnin-
gen

Omdøbes til 08.O1 som følge af at eksiste-
rende ramme 08.01 udgår

Rettes

08.E6 Hjortdal Forvaltnin-
gen

Ny ramme som følge af omdøbning af 
08.O1

Rettes

08.R2 Hjortdal Tegnestuen 
KLIT 
Søndre 
Allé 3 
9460 Brovst

Tilføje nyt rammeområde 08.R2 til rekrea-
tive formål ved boldbanerne i Hjortdal.

Åbnes op for rekreative formål, boldspil, MTB, 
cykel mv.

13.B2 Tranum Forvaltnin-
gen

Bådforhandler i boligområde. Måske skal 
der laves BE (?) langs hele strandvejen

Rammen reduceres med det areal som 13.C1 
udvides med.

13.C1 Tranum Forvaltnin-
gen

Udvide rammen langs Strandvejen for 
at skabe mulighed for blandet bolig og 
erhverv.

Rammen udvides, og samtidigt reduceres 
13.B2.

14.E2 Øland Forvaltnin-
gen

Udvides (Blok???, to parceller på Læsøvej 
og mejeri syd for området.

Rammen udvides.

15.B3 Brovst Forvaltnin-
gen

Tidligere rigssal overføres til boligområde. Rammen udvides med matr.nr. 1pæ Bratskov 
Hgd., Brovst.

15.B10 Brovst Forvaltnin-
gen

Boligområde tages ud jf. arealbehov Eksisterende ramme 15.B10 udgår

15.B10 Brovst Forvaltnin-
gen

Ny ramme til boligområde jf. Masterplan 
Brovst

Der udlægges ny ramme 15.B10 til boligom-
råde. Omfatter matr.nr. 26g, 37a, 29c, 34f 
Brovst By, Brovst

15.O4 Brovst Forvaltnin-
gen

Agertoften Brovst - offentlige formål, 
ændring ved aflyst lokalplan. Tidligere rigs-
sal overføres til boligområde.

Rammen reduceres med matr.nr. 1pæ Bratskov 
Hgd., Brovst.

15.R2 Brovst Forvaltnin-
gen

Læbælte udlagt som rekreavtivt område 
tages ud

Rammen ophæves

15.R3 Brovst Forvaltnin-
gen

Omdøbes til 15.R2 Teknisk rettelse

16.B1 Halvrim-
men

Forvaltnin-
gen

Tidligere SFO overføres fra offentligt 
område til boligområde.

Rammen udvides med areal hvor tidligere SFO 
har ligget. 

16.O1 Halvrim-
men

Forvaltnin-
gen

Gammel Halvrimmen SFO udtages og til-
lægges 16.B1.

Rammen reduceres med areal hvor tidligere 
SFO har ligget.

16.C1 Halvrim-
men

Forvaltnin-
gen

Toyota i Halvrimmen ønskes i centerom-
råde. 

Bilforhandlere optages i rammeområde 
16.C1

Rammen udvides til at omfatte boliger langs 
Thistedvej. Mulighed for blandet bolig/erhverv 
langs Thistedvej.

16.B1 Halvrim-
men

Forvaltnin-
gen

Bilforhandlere overflyttes fra boligområde 
16. B1 til 16.C1

Rammen reduceres med areal som overflyttes 
til 16.C1. Se ovenstående.

17.B1 Arents-
minde

Forvaltnin-
gen

Uudnyttet boligområde ved Sallingvej. 
Arealet bør reduceres.

Rammen reduceres med arealer  (matr.nr. 1uk 
og del af 1iu Langeslund, Brovst) ved Sallingvej 
i overensstemmelse med arealbehovsberegnin-
gen.

17.E2 Arents-
minde

Forvaltnin-
gen

Uudnyttet erhvervsområde i den østlige del 
af byen. Bør reduceres.

Rammen reduceres.

19.B4 Hune-
Blokhus

Forvaltnin-
gen 

Del af parkeringsplads overføres fra 19.01 
til 19.B4

Rammen udvides med del af Mølleplads fra 
ramme 19.O1

19.C2 Hune-
Blokhus

Forvaltnin-
gen

Rammen bør udvides mod øst, ind i en del 
af ramme 19.R7. 

Rammen udvides mod øst med en del af matr.
nr. 129 Hune By, Hune

19.C2 Hune-
Blokhus

Forvaltnin-
gen

Hune plejecenter udgår fra offentlig område 
til blandet bolig og erhverv.

Rammen udvides med 19.O3.
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19.E1 Hune-
Blokhus

Forvaltnin-
gen

Rammen bør ophæves og arealet overgå 
til centerområde 19.C2 pga. faktisk anven-
delse i området

Rammen ophæves og arealet tillægges 19.C2.

19.E2 Hune-
Blokhus

Forvaltnin-
gen

Arealet omdøbes til 19.E1 som følge af at 
19.E1 ophæves

Teknisk rettelse

19.E3 Hune-
Blokhus

Forvaltnin-
gen

Arealet omdøbes til 19.E2 som følge af at 
19.E1 ophæves

Teknisk rettelse

19.O1 Hune-
Blokhus

Forvaltnin-
gen

Ramme udgår såfremt udlæg fjernes i 
retningslinjer

Deklaration skal slettes/aflyses. Rammen redu-
ceres og del af arealet overføres til 19.B4.

19.O3 Hune-
Blokhus

Forvaltnin-
gen

Ændring ved Hune Plejehjem Hune pleje-
center udgår fra offentlig område til blandet 
bolig og erhverv.

19.O4, 19.O5 og 19.O6 omdøbes.

Rammen udgår, og tillægges 19.C2

19.O7 Hune-
Blokhus

”Lejerbo 
Gl. Køge 
Landevej 
26 
2500 Valby 
9492 Blok-
hus”

Rammen for Mølleplads skal give mulighed 
for etablering af seniorbofællesskab.

Rammen udgår, og tillægges 19.C1

19.R1 Hune-
Blokhus

”Blokhus By 
Camping 
v/ Inge 
Vestergaard 
og Karsten 
Jepsen 
Aalborgvej 
62 - 9492 
Blokhus”

Udvidelse af campingplads både mod nord 
og syd

Udvidelse af ramme 19.R1 er afhængig af at 
Naturstyrelsen godkender anvendelsen 

19.R2 Hune-
Blokhus

Fårup Som-
merland

Rammen for Fårup Sommerland skal give 
mulighed for en højde på 40 meter. 

Det bliver muligt at opføre konstruktioner i 40 
meters højde og miljøklassen hæves til 6-7.

19.R2 Hune-
Blokhus

Fårup Som-
merland

Rammen for Fårup Sommerland skal have 
miljøklasse 6-7

Teknisk rettelse

19.R5 Hune Blokhus 
Golfcenter

Mulighed for udvidelse af overnatningska-
pacitet.

Teksten i rammen tilføjes: ”samt hotel i forbin-
delse med disse funktioner”. 

19.R7 Hune Forvaltnin-
gen

Rammen ønskes udvidet mod øst. Rammen udvides med matr.nr. 23l Hune By, 
Hune mod øst. Erstatning for det område der 
udtages ved udvidelse af 19.C2.

20 Gjøl Tina Mad-
sen 
Faglig leder 
Miljø - mink 
og svin – 
Agri Nord”

Lokalplanområdet er udlagt til blandet bolig 
og erhverv – delområde 3 og 4 er forbe-
holdt jordbrug og mink. Ønsker at fjerne 
delområde 3 og 4 fra lokalplanen.

Området ligger i lokalplanlagt område til mink – 
har ingen negativ konsekvens ift. sagsbehand-
lingen. Ingen betydning for rammeområder. 

20 Gjøl Anders 
Westerga-
ard 
Vidtskuevej 
97

Vidtskuevej 97 (matr. 39a, Gjøl). Han er 
interesseret i at vide hvordan han kan 
komme til at byggemodne en del af hans 
ejendom til byggegrunde.

Byggemodne en del af matrikelnr.  39a, 
Gjøl

Skal vurderes ift. mink og  arealbehovsbereg-
ning.

20.R5 Gjøl Forvaltnin-
gen

Ramme til skydebane på Gjøl, Drøvten. Ny 
ramme til skydebanen

Der optages en ny ramme til skydebane.

21 Birkelse 
- Ryå

Borger-
møde 
Brovst

Styrkelse af forbindelse mellem Aabybro og 
Birkelse -> boliger langs banestien 

Der overvejes hvilke områder der skal udlæg-
ges. 

Der er måske mulighed for at udlægge området som 
perspektivområde, eller ansøgning om omdannelses-
landsby jf. ny Planlov.

21.B3 Birkelse 
- Ryå

Forvaltnin-
gen

Rammen tages ud, ift. arealbehov Rammen udgår

21.B4 Birkelse 
- Ryå

Forvaltnin-
gen

Rammen omdøbes til 21.B3 Teknisk rettelse

21.B5 Birkelse 
- Ryå

Forvaltnin-
gen

Rammen omdøbes til 21.B4 Teknisk rettelse
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22.B1 Kaas Forvaltnin-
gen

Reduceres i forhold til arealbehov til nye 
boliger.

Rammen reduceres med matr.nr. 13aa og 
10a Den sydlige del, Jetsmark, og lokalplanen 
ophæves for disse ejendomme.

22.R2 Kaas Forvaltnin-
gen

Foreslås udtaget af rammerne Rammen udgår.

Pandrup/
Kaas

Reservation af areal ved sundhedshus i 
Pandrup/Kaas til ny samlet skole i Jets-
mark-området

Pandrup/
Kaas

Borger-
møde og 
flere enkelte 
kommen-
tarer

En skole på en matrikel i Jetsmarkområdet

23.B2 Pandrup Forvaltnin-
gen

Nye boligområder mellem Cannerslundvej 
og Kirkevej.

Rammen udvides med 85a og 37ct Den Mel-
lemste Del, Jetsmark

23.B2 Pandrup ”Sennen 
Bolig A/S 
Bent 
Graunga-
ard”

Boliger ved Klarborgvej, Pandrup Udvi-
delse af rammeområde ved Klarborgvej 

Ramme 23.B2 udvides på baggrund af en vur-
dering ift. arealbehovsberegning

24.B1 Saltum Forvaltnin-
gen

Mulighed for boligudbygning i den vestlige 
del af Saltum med f.eks. outdoor tema.

Rammen udvides med matr.nr. 12a Nr. Saltum 
By, Saltum vest for Vestergaardsvej.

24.B1 Saltum Jane Koller Mulighed for nye byggegrunde ved Nols 
sø, med f.eks. outdoor tema.

Der arbejdes med at tage uudnyttede bolig-
områder i rammeområde 24.B2 ud, og i stedet 
finde nye områder vest for Tinghøjgade, f.eks. 
ved Nols sø og vest for Vestergaardsvej. 

24.B2 Saltum Forvaltnin-
gen

Uudnyttet lokalplanlagt boligområde der 
bør udtages, og i stedet bør der findes 
mere attraktive boligområder.

Rammen udgår, og lokalplanen ophæves på 
arealet.

24.B3 Saltum Forvaltnin-
gen

En del af rammen mod nord er uudnyttet 
lokalplanlagt boligområde der bør udtages, 
og i stedet bør der findes mere attraktive 
boligområder.

Rammen reduceres mod nord ved at en del af 
matr.nr. 16ao Nr. Saltum By, Saltum udgår fra 
rammen, og lokalplanen ophæves på arealet.

24.E1 Saltum Forvaltnin-
gen

Del af erhvervsområde bør tages ud af 
rammerne, jf. arealbehovsanalyse

Ramme 24.E1 reduceres

24.R2 Saltum Forvaltnin-
gen

Rammen udgår da skydebanen er nedlagt

24.R3 - R4 og R5 omdøbes

Teknisk rettelse

Ingstrup Marie 
Louise 
Jakobsen

Nyt sommerhusområde ved Ingstrup

Vi vil gerne have vores areal ( 2e, klitterne, 
Ingstrup) med i kommuneplanen 2017 
mhp. at det kan udstykkes til sommerhus-
område på et tidspunkt. 

Det kan indgå i det videre arbejde med at 
omlægge sommerhusområder.

25.S2 Ingstrup Forvaltnin-
gen

Rammen udvides til at omfatte Lokalplan 
25.002  Sommerhusområde Munkensvej, 
Ingstrup vedtaget i 2009 

Teknisk rettelse

Aabybro/
Ryaa

Borger-
møde

Boliger langs banestien mellem Aabybro og 
Birkelse

27 Aabybro Allan Timm Boligudlæg i Aabybro, Kærvej

Vi drøftede en fornuftig måde, at få noget 
af min jord lagt til byplanen. Det eneste vi 
manglede var Menighedsrådets accept.

Nu kan jeg forstå, at der er slået nogle 
nye streger vedr. kig til kirken, som gør det 
muligt at komme videre i sagen.

Det drejer sig om matr. 93b samt dele af 
51c og dele af 51e (se vedhæftede grov-
skitser), som jeg godt kunne tænke mig at 
få med i byplanen.

Se nedenfor
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27 Aabybro Allan Timm 
Aktieselska-
bet Gle-
rups.dk 
Stensga-
ardvej 4 
9600 Aars”

Boligområde ved Kærvej 63, 9440 Aaby-
bro. Matr.nr. 51c og 51e Åby By, Åby

Udlægges som perspektivområde. 

27 Aabybro Claus Poul-
sen 
Kærvej 79 
9440 Aaby-
bro

Jeg tænker på at udstykke matr.nr. 2ac, da 
jeg har hørt, at der er mangel på bygge-
grunde i Aabybro.

Mulighed for boligområde på matr.nr. 2ac 
Åby By, Åby

Udlægges som perspektivområde. Ligger i 
forbindelse med tidligere svar til Allan Timm

27 Aabybro Janne 
Sverd 
Torngård-
sallé 64 
9440 Aaby-
bro”

Mulighed for boligområde på matr.nr. 2ad 
Åby By, Åby

Udlægges som perspektivområde. Ligger i forbin-
delse med tidligere svar til Allan Timm

27.B2 Aabybro Forvaltnin-
gen

Udvides med areal øst for Knøsgaard Rammeområdet udvides med et nyt areal øst 
for Knøsgaard mellem Torngaardsvej og Katte-
damsvej

27.B2 Aabybro John Bo 
Nielsen 
Projekt-
gruppen 
A/S

Nyt boligomåde ved ”Hullet” Rammen udvides med rammeområde 27.O8

27.B2 Aabybro Keld Ben-
dixen

Rammen udvides mod nord ved Porsevej Rammen udvides nord for Porsevej ud til Katte-
damsvej. Bestemmelserne skal give mulighed 
boligblok i to etager. Rammeområde 27.R1 
reduceres i forbindelse hermed.

27.B1 Aabybro Keld Studs-
gaard

Ønskes udvidet med rammeområde 
27.BE2

Rammen udvides med område 27.BE2, og 
27.BE2 ophæves.

27.B1 Aabybro Forvaltnin-
gen

Rammeområdet reduceres med en del af 
matr.nr. 47el Åby By, Åby og del af Irisvej 
som følge af faktisk anvendelse som cen-
terområde

Tilrettes.

27.B6 Aabybro KFP arki-
tekterne

Rammen udvides Rammen udvides mens der tages højde for 
ny omfartsvej. Justeres i forhold til nye krav i 
forhold til OSD områder. Medfører reducering 
af 27.R10

27.B9 Aabybro Forvaltnin-
gen

Rammen udvides Udvidelse mod nord og vest. 

27.BE2 Aabybro Keld Studs-
gaard

Ønskes ændret fra blandet bolig og 
erhverv, til boligområde. 

Rammen udgår og tillægges rammeområde 
27.B1

27.C1 Aabybro Forvaltnin-
gen

Ændring af højdebestemmelser og etage-
antal.

Rammen reduceres med matr.nr. 76d, 78d, 
78e, 78f, 78ak, 78i, 78k og 78l. Arealet overfø-
res til 27.C2. Etageantal ændres til 4. 

27.C1 Aabybro Forvaltnin-
gen

Rammeområdet udvides med en del af 
matr.nr. 47el Åby By, Åby og del af Irisvej 
som følge af faktisk anvendelse som cen-
terområde

Tilrettes

27.C2 Aabybro Søren 
Nygaard 

Nye byggemuligheder samt udvidelse af 
rammen med matr.nr 76d, 78d, 78e, 78f, 
78ak, 78i, 78k og 78l

Max etager ændres til 7 samt udvidelse af ram-
men med areal der overføres fra 27.C1 (konse-
kvensrettelse ifht masterplanen for Aabybro)

27.E1 Aabybro Forvaltnin-
gen

Nye muligheder for erhvervsområdet ved 
Industrivej. Evt omdannelse?

Vilkår for Industrivej undersøges. Muligheder 
for institutioner – kollegier/ungdomsboliger?

27.E6 Aabybro Forvaltnin-
gen

Reduceres med matr.nr. 25c og 82 Åby By, 
Åby

Reduceret areal overføres til ny ramme 27.E9 
forbeholdt produktionserhverv.

27.E7 Aabybro Aabybro 
Mejeri

Udvidelse til vest for åen. Udvide rammen til at omfatte matr.nr. 1ac 
Den Nordvestlig Del, Vedsted. Evt. suppleret 
med særlige bestemmelser om anvendelse til 
p-plads, markedsdage, isens dag mv.

27.E7 Aabybro Forvaltnin-
gen

Zonestatus ændres til byzone og miljø-
klasse 3-6

Konsekvensrettelse jf. vedtaget lokalplan.
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27.E8 Aabybro Forvaltnin-
gen

Tilføje rammetekst der er forbeholdt pro-
duktionserhverv

Konsekvensrettes

27.E10 Aabybro NyBro Ny ramme for matr.nr. 39p og 39t Åby By, 
Åby. Er der mulighed for at lave en større 
butik?

Der udlægges ny ramme 27.E10. Formulér 
rammeindhold, også i forhold til muligheder i ny 
planlov. 

27.E9 Aabybro Forvaltnin-
gen

Ny ramme forbeholdt produktionserhverv. Der udlægges ny ramme i overensstemmelse 
med lovgivningen vedr. produktionserhverv. 

27.O8 Aabybro John Bo 
Nielsen 
Projekt-
gruppen 
A/S

Rammen ønskes ændret til fremtidig bolig-
område ved ”Hullet”.

27.O9, 27.O11 og 27.O12 omdøbes.

Rammen udgår, og arealet tillægges ramme 
27.B2.

27.R1 Aabybro Keld Ben-
dixen

Rammen ønskes reduceret nord for Porse-
vej, for at udvide ramme 27.B2

Rammen reduceres.

27.R1 Aabybro Forvaltnin-
gen

Mulighed for nyttehaver. Rammen omformuleres således, at der åbnes 
op for nyttehaver.

27.R6 Aabybro Forvaltnin-
gen

Matr.nr. 43e Åby By, Åby tilpasses i forhold 
til aftale med Aalborg Stiftsøvrighed

Rammen tilpasses i forhold til aftale med Aal-
borg Stiftsøvrighed

27.R10 Aabybro KFP arki-
tekterne

Som følge af udvidelsen ramme 27.B6 skal 
rammen reduceres. Rammen skal endvi-
dere reduceres pga. udlæg af perspektiv-
område til nye boligområder.

Rammen reduceres. Justeres også  i forhold til 
nye krav i forhold til OSD områder. 

27.R10 Aabybro Forvaltnin-
gen

Rammen reduceres med areal syd for 
Kattedamsvej.

Rammen reduceres.

27.R16 Aabybro Forvaltnin-
gen

Nyt rekreativt område som følge af nedlæg-
gelsen af renseanlægget.

Der udlægges nyt område 27.R16

27.T1 Aabybro Forvaltnin-
gen

Nedlæggelse af renseanlæg. Rammen reduceres, og en del af arealet over-
føres til 27.R16

Biersted Landsbyråd 
Biersted

Byggegrunde i Biersted

28.B3 Biersted Forvaltnin-
gen

Rammen laves om, jf. arealbehov. Rammen ændres. Ny ramme består af matr.
nr. 7r, 12g, 10y 7ah, 7k, 3f, 7ag og del af 7af 
Biersted By, Biersted. 
Matr.nr. 7as, 7d og 7h Biersted By, Biersted 
udgår.  
Matr.nr. 10bs, 10bt, 10bu, 10bv, 10br, 10f, 
10bx og 10bl Biersted By, Biersted overføres til 
ramme 28.B1.”

28.BE2 Biersted Forvaltnin-
gen

Areal beliggende ved matr.nr. 16c Biersted 
By, Biersted tages ud jf. arealbehov.

Eksisterende ramme 28.BE2 udgår. 

28.BE2 Biersted Forvaltnin-
gen

Tidligere ramme 28.O4, omdøbes ny 
ramme 28.BE2.

Der udlægges ny ramme 28.BE2 som omfatter 
del af ramme 28.O4.

28.O4 Biersted Forvaltnin-
gen

Omdøbes til ny ramme 28.BE2. Del af 
arealet omkring tidligere børnehave overfø-
res til 28.B3

Rammen udgår, og omdøbes til ny ramme 
28.BE2. Del af areal oveføres til 28.B3

28.O5 Biersted Forvaltnin-
gen

Rammen omdøbes til 28.O4 Teknisk rettelse

28.O6 Biersted Forvaltnin-
gen

Rammen omdøbes til 28.O5 Teknisk rettelse

28.R2 Biersted Forvaltnin-
gen

Matr.nr. 7ah, 7ag og 7k udlægges til boli-
ger.

Rammen reduceres med matr.nr. 7k, 7ag og 
7ah Nørhalne By, Biersted. Det reducerede 
areal overføres til ramme 28.B3.

Borger-
møde

Nye boliger i Nørhalne

29.B1 Nør-
halne

Forvaltnin-
gen

Matr.nr. 7h Nørhalne By, Biersted er regn-
vandsbassin og bør lægges i ny ramme til 
teknisk anlæg.

Ramme 29.B1 reduceres. Matr.nr. 7h Nørhalne 
By, Biersted udtages, og overføres til ny ramme 
29.T1

29.B3 Nør-
halne

Rasmus 
Sørensen

Vedr. en ejendom/grund Vadumvej 49 i 
Nørhalne med henblik på at udstykke den. 
Vi ønsker at få hele grunden omkonverteret 
til byzone. Matr.nr. 5o og del af matr.nr. 
4q Nørhalne By, Biersted fra landzone til 
byzone, jf. arealbehov.

Der optages ny ramme 29.B3 der udlægger 
matr.nr. 5o og del af 4q Nørhalne By, Biersted til 
boligområde i byzone.
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Ramme Område Afsender Forslag Kommentar

29.T1 Nør-
halne

Forvaltnin-
gen

Ny ramme til teknisk anlæg Der optages en ny ramme 29.T1 til teknisk 
anlæg, regnvandsbaasin.

Alle 
områ-
der

Generelt rettes geometri omkring ramme-
områder.

Gene-
relt

Alle byer 
med 
udpe-
gede 
bymidter

Forvaltnin-
gen

Rammer for centerområder bør grafisk 
tilrettes til at følge udpegde bymidter

Tilrettes.

Gene-
relt

Alle ram-
mer

Forvaltnin-
gen

Konsekvensrette grunde udlagt til tæt-lav 
bebyggelse skal for hver boligenhed have 
et grundareal på min. 250 m² ekskl. evt. 
adgangsvej.

Tilrettes.

Gene-
relt

Alle ram-
mer for 
bolig og 
erhverv 

Forvaltnin-
gen

Det skal fremgå af rammerne hvad kommu-
nens holdning er til mini- og micromøller.

Indføje i generelle rammer, at mini- og micro-
møller er uønskede i boligområder.

Hoved-
byer

Aabybro 
Pandrup 
Fjerrit-
slev 
Brovst

Otto P. Kjær 
Rugmarken 
41, 9690 
Fjerritslev

Generel henvendelse om højdebegræns-
ning på 2 etager for byggeri i hovedbyerne. 

Ønsket harmonerer ikke med planlovens mål 
om at begrænse arealbehovet til byudvikling. 
Der lægges op til at midtbyerne skal være 
tættere og højere, hvilket også er i tråd med 
masterplanerne for hovedbyerne.
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