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Til Hjørring Kommune

Høringssvar vedr. Naturpolitikken.

Dansk Ornitologisk Forening(DOF) takker for muligheden for at afgive høringssvar om oplægget til en ny
Naturpolitik for Hjørring kommune.
Helt overordnet er vi meget tilfredse med den fremlagte Naturpolitik, ligesom vi påskønner den
nytænkende og stærkt engagerende og borgerinddragende måde Naturpolitikken dels præsenteres på dels
tænkes gennemført. Hvis visionerne og målene nås, er der tale om den måske mest fremsynede og
moderne naturpolitik i Danmark.
DOF har i 2014 udarbejdet en meget detaljeret Naturpolitik, som beskæftiger sig med de problemer, som
kræver såvel nationale, regionale som kommunale løsninger.
DOF’s naturpolitik hviler på foreningens særskilt formulerede natursyn, der indholdsmæssigt er bygget op
omkring begreberne autenticitet, diversitet og dynamik. Hvor natursynet beskriver de overordnede
synspunkter, udgør politikken en række konkrete ønsker til sikring af naturværdierne i de forskellige
landskabstyper som fx skov, kyst og det dyrkede land. Derudover forholder politikken sig tematisk til
emnerne jagt, planlægning & forvaltning samt rekreative forstyrrelser.
DOF’s naturbeskyttelsesarbejde omhandler både fuglearterne, vigtige lokaliteter og forvaltningen af
naturtyperne på et overordnet niveau.
DOF’s politik sigter mod at beskytte eksisterende naturværdier og økosystemer mod forringelser og at
genoprette og udvide ødelagte eller reducerede naturområder. I prioriteret rækkefølge er det i følge
’brandmandens lov’ målet at: 1) bevare endnu uskadt natur, 2) reducere den skadelige påvirkning af
naturen, 3) genoprette og udvide delvist ødelagte naturområder, 4) etablere nye naturområder i
sammenhæng med eksisterende.
DOF arbejder derudover langsigtet for indtænkning af natur- og biodiversitetshensyn i den lovgivning, der
regulerer erhverv, som direkte påvirker naturgrundlaget; fx Skovloven, Husdyrbrugsloven, Fiskeriloven,
Vandløbsloven, Planloven, Miljøbeskyttelsesloven.
Naturpolitikken, samt beskrivelse af de konkrete forslag til handlinger, DOF vil arbejde for, kan ses in
extenso her: http://www.dof.dk/images/naturpolitik/naturpolitik/dokumenter/DOFs_naturpolitik.pdf.
Det er DOFs opfattelse, at der er store sammenfald mellem DOFs naturpolitik og Hjørring kommunes
forslag til en ny Naturpolitik. Det glæder vi os naturligvis over, og håber, at det må lykkes at gennemføre så
meget af politikken som muligt.
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I øvrigt har DOF følgende specifikke kommentarer til forslaget til Hjørring kommunes Naturpolitik:


Helt generelt kunne vi godt tænke os, at der i de enkelt handlinger opstilles flere helt konkrete og
målbare indsatser. Hvad vil vi nå? - og hvornår! Gode intentioner er fine, og vi tvivler ikke på
Hjørring kommunes bedste hensigter, men mål og handlinger, vi konkret kan måle på, er nu engang
at foretrække.



Vi bifalder det store fokus, Hjørring kommune vil have på inddragelse af borgere og interessenter.
Vi bakker helt op om, at det Grønne Råd i højere grad skal fungere som rådgivende organ og aktiv
medspiller. Vi vil endog gå endnu længere og foreslå, at enkeltmedlemmer kan indgå aktivt i
arbejds- og løsningsgrupper med forvaltningens medarbejdere.



Der tales i Naturpolitikken meget om at stoppe med at lave pæne græsplæner, og i stedet erstatte
med vild natur. Men der peges primært på parker, rabatter osv., som kommunen har indflydelse
på. Det er uhyre vigtig at vi ændrer synet på, hvad der i traditionel arkitektbyplanlæggerterminologi ser "pænt ud", nemlig dødssyge og biodiversitetsmæssigt fattige
græsplæner. Vi har brug for vilde blomster! Med dem kommer insekter, biller, laver og orme. Det
skaber forudsætninger flere fugle og pattedyr. I Hjørring kommune ligger der store græsarealer
rundt om boligforeningerne og i de store industriområder. Der bruges mange penge på at
vedligeholde og slå disse golde græsplæner. Hjørring kommune bør i samarbejde med nogle af
naturorganisationerne oprette en task force til at indgå i dialog med boligforeningerne og
virksomhederne i industriområderne (gerne via Erhverv Hjørring) om en ændring af
udenomsarealerne, så der både tilgodeses plads til boldspil og til vilde blomsterenge. Det vil virkelig
fremme biodiversiteten, og det vil samtidig spare penge på vedligeholdelse.



Vi er meget enig i Naturpolitikkens forslag i Mål 8 om sammenkædning af naturområder og
jordfordeling. Vi ser dog med bekymring på nedlæggelse af eksisterende §3 arealer for at oprette
"nye" på tidligere landbrugsjord. Vi støtter i høj grad, at der indgås dialog med landbruget om
etablering af f.eks. vildstriber, klippede spor, udyrkede striber, barjordsstriber, lærkepletter,
insektvolde, brakarealer, reduceret udsæd, pleje af levende hegn og etablering af våde enge og
græsarealer. Og så skal der mange flere græssende husdyr ud i naturen. Græsningslaug bør blive en
folkesag, og Hjørring kommune kan bidrage hertil.



Vi kunne godt tænke os, at Naturpolitikken knyttes tæt til skolernes undervisning samt den
lærende og kreative udvikling i daginstitutionerne. Vi tror på, at man med held kan inddrage
naturorganisationerne i udviklingen af spændende leg og læring. DOF indgår gerne i denne
udvikling.



DOF kender til Danmarks Naturfredningsforenings forslag om, at der om 10 år ikke skal være flere
dyrkede og gødskede ådale i Hjørring, og at flere søer og vandhuller skal genskabes og plejes for at
genoprette det våde miljø. Vi støtter stærkt dette langsigtede og fremragende forslag.
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Vi er selvsagt også begejstrede for Naturpolitikkens forslag om en kommunal Naturfond.



DOF kan støtte rewilding i visse udvalgte områder, men vores grundholdning er, at fugle og dyr skal
komme af sig selv til den danske natur, bl.a. ulven. Velovervejede udsætninger af elge og bison kan
også accepteres, da de er store naturplejere. Elefanter, som foreslået, er nok lidt for kækt, og DOF
betragter det som en spøg fra forslagsstillernes side.

DOF har i det ovenstående kun fremhævet nogle for os vigtige tilkendegivelser. Vi er generelt meget
tilfredse med Hjørring kommunes forslag til ny Naturpolitik, og ser frem til at den bliver vedtaget og
implementeret. DOF bidrager meget gerne aktivt til dette.

Med venlig hilsen
Børge Søndergård,
DOFs kontaktperson i Hjørring og medlem af Det Grønne Råd
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