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Planstrategiforslag for Brønderslev Kommune 2007-11, kommentarer fra DN

Af Danmarks Naturfredningsforening Brønderslev opfattes planstrategiforslaget 
som en kortfattet skitse, som skal aftegne nogle hovedlinjer i den fremtidige udvik-
ling. Der er meget langt fra planstrategiforslaget til den endelige kommuneplan, 
som skal omfatte både en videreudvikling af de to hidtidige kommuneplaner og af 
regionplanen.

Til gengæld er redegørelsen for planstrategien et nyttigt og temmelig grundigt værk, 
som opregner en masse faktiske forhold og en del statistiske fremskrivninger.

For DN er det mest oplagt at kommentere afsnittet „Smukke Omgivelser” og i 
nogen grad også afsnittet „Kultur og Fritid”.

Smukke omgivelser er naturligvis noget der kan tilfredsstille enhver naturfrednings-
mand. Men det kan være vanskeligt at definere hvad der er smukt. Når det gælder 
landskaber vil det være mere jordnært at tage udgangspunkt i landbruget. Langt 
hovedparten af Brønderslev Kommunes åbne land er dyrket jord. Det vil være hen-
sigtsmæssigt at dele kommunen op i en hovedpart der er forbeholdt landbrug, en 
anden knap så stor part der er forbeholdt natur defineret som alt fra fredninger og 
§3-områder, til ådale, skove, og kyst. Måske et tredje område hvor landbrug nok er 
dominerende, men de landskabelige eller naturmæssige hensyn så vægtige at der 
skal lægges begrænsninger på landbruget, og endelig et område der er forbeholdt 
erhvervsmæssig udvikling.

I planforslaget er der overhovedet ikke taget stilling til landbruget til trods for at det 
fylder rigtig meget i Brønderslev Kommune både arealmæssigt og produktions-
mæssigt. I de rene landbrugsområder bør der ikke tillades anden bebyggelse end 
den der tjener landbruget. Det udelukker naturligvis ikke at nedlagte landbrug og 
fritidslandbrug bruges til beboelse og til andre erhverv inden for planlovens rammer. 
Det betyder heller ikke at naturen i selv sine mest beskedne former ikke skal be-
skyttes. En sådan landbrugszone vil være i landbrugets interesse, men i høj grad 
også i resten af befolkningens, fordi landskabet friholdes for ny spredt boligbebyg-
gelse.

I naturzonen vil der også være landbrug, men ikke som dominerende landskabsele-
ment. Her er det kommunens opgave at beskytte naturen så restriktivt som loven 
tillader. Det vil være en kommunal opgave at naturpleje og at fremme naturgenop-
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retning.
I planstrategiforslaget omtales landskaber med særlige naturinteresser, ådale, over-
drev, og skove. Det er udmærket, og det skal der arbejdes videre med.
Byrådet vil arbejde for at der rejses bynær skov. Det er glimrende. Men det er fak-
tisk endnu vigtigere at der rejses skov ude i landskabet. Menneskets behov for at 
færdes i naturen, og især i skovene, væk fra byens rummel er stort, faktisk det 
største behov i følge adskillige undersøgelser.
Derfor er det meget vigtigt at det store område der i regionplan 2005 er udlagt som 
„større uforstyrret område” også medtages i den nye kommuneplan  -  og gerne i 
udvidet form.

I det blandede område (hvis der skal være sådan et) er det nok lidt vanskeligere at 
lave en handlingsplan. Det kan være at landskabskaraktermetoden her vil være en 
god hjælp. Det vil ofte dreje sig om særligt interessante landskaber, eller landska-
ber med sommerhuse og turistinteresser.

Planstrategiforslaget omtaler adgangen til naturen og det åbne land. Den skal for-
bedres. Det er DN helt enig i. I afsnittet „Kultur og Fritid” lægges meget ambitiøse 
planer for et kommende stinet med fokus på naturområderne. Det er DN også helt 
enig i. Men eftersom kommuneplanen kun skal være fireårig, vil det være godt om 
der skelnes mellem luftige planer, og planer der kan realiseres inden for få år.

En særlig passus i planstrategiforslaget skaber ængstelse. „De smukke landskaber 
skal gennem planlægning sikres mod forringelser. Eksempelvis skal bosætning ske 
på en måde, der understøtter landskabernes kvaliteter, og ikke forringer disse”.
Bosætning skal udelukkende finde sted i byerne og i landsbyerne, ikke i det åbne 
land. Det kan naturligvis ikke udelukkes at der kan skabes boliger i nogle af land-
brugets nedlagte driftsbygninger. Men der skal ikke bygges nye boliger i det åbne 
land, med mindre der er lovmæssigt krav på det. Man skal snarere gå den modsat-
te vej og formidle at overflødiggjorte landbrugsbygninger nedrives. Vores land er i 
forvejen så tætbebygget, også i det åbne land, at vi ikke har råd til at bebygge det 
yderligere. Der er stor interesse blandt folk med gode indtægter for at ville bygge på 
tværs af naturbeskyttelseslovens byggelinjer. Der må ikke i kommuneplanen åbnes 
en kattelem for det.
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