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AALBORG: Tirsdag 28. januar klokken 14 indbyder Seniortræf, Karmelkirken 
på Petersborgvej 35b i Aalborg, til en eftermiddag med Niels Erik Lindhardt, 
Aabybro Mejeri. Han vil fortælle om “dansk mejeribrug igennem tiden”. Der 
serveres kaffe og te samt smagsprøver på Ryå Is. Alle er velkomne.

Seniortræf om mejeribrug

Af Niels Brauer
niels.brauer@nordjyske.dk

AALBORG: Det tager længere 
tid og koster flere mand-
skabstimer end ventet at sik-
re de såkaldt beskyttede na-
turområder i Aalborg Kom-
mune.

Det fremgår af en status-
opgørelse, som park- og na-
turafdelingen har sendt til 
politikerne i by- og land-
skabsudvalget, der har sa-
gen på sit møde torsdag.

Ifølge stadsgartner Kirsten 
Lund Andersen viser en gen-
nemgang af de 8500 beskyt-
tede naturarealer i Aalborg 
Kommune, som blev indledt 
i 2008, væsentligt flere 
uoverensstemmelser end 
ventet i forhold til dengang, 
naturarealerne blev regi-
streret i 1992.

Dobbelt så mange sager
- Vi forventede uoverens-
stemmelser ved cirka otte 
procent af arealerne, men i 
virkeligheden har der vist sig 
at være dobbelt så mange, 
siger hun.

En del af tilfældene kan 

dog forklares med unøjag-
tigheder ved den oprindeli-
ge registrering, som det da-
værende Nordjyllands Amt i 
1992 foretog ved hjælp af 
luftfotos. Tilbage står dog, at 
gennemgangen ventes at af-
sløre 800 større overtrædel-
ser svarende til ved knap 10 
procent af naturområderne.

Overtrædelser kan være 
opdyrkning eller tilplant-
ning af naturarealer, dræ-
ning af vådområder eller op-
fyldte søer.

I hvert tilfælde skal der fo-
regå en besigtigelse af områ-
det sammen med lodseje-
ren, og der skal eventuelt 
følges op med påbud eller 
frivillig aftale om reetable-
ring af den forsvundne eller 
beskadigede natur.

Længere tidshorisont
Dels på grund af flere end 
ventet større overtrædelser 
varsler forvaltningen, at op-
gaven med den nuværende 
bemanding ikke kan løses 
inden for den planlagte tids-
horisont. Ved udgangen af 
2015 vil der således være 
300-400 ubehandlede sager. 

Til sammenligning blev der i 
løbet af 2012 og 2013 afslut-
tet 110 sager.

Udover, at der er flere 
overtrædelser end forudsat, 
har det vist sig, at den gen-
nemsnitlige sagsbehand-
lingstid er længere end ven-
tet.

Ifølge Kirsten Lund Ander-
sen var det ventet, at de fri-
villige aftaler om genopret-
telse af natur, der bliver ind-
gået med en del af lodsejer-
ne, ville kræve færre res-

sourcer end de tilfælde, hvor 
kommunen må gribe til et 
påbud.

- Det har imidlertid vist 
sig, at det er lige så omfat-
tende at nå frem til en frivil-
lig aftale som at gribe til på-
bud, siger stadsgartneren, 
der tilføjer, at kravene om 
dokumentation m.v. er på 
samme niveau uanset frivil-
lighed eller ej.

Ydermere har det krævet 
mere administration, at en 
del lodsejere via konsulent 
har stillet tvivl om, hvorvidt 
arealet overhovedet er om-
fattet af beskyttelse og har 
bedt om yderligere doku-
mentation for, at arealet er 
udlagt som beskyttet natur. 
Dertil kommer, at det har 
været nødvendigt at følge op 
på flere af påbuddene flere 
gange.

Bevilling halveres
Situationen skærpes af, at 
den årlige bevilling til opga-
ven er halveret fra 2015.

Ifølge Kirsten Lund Ander-
sen skal statusopgørelsen 
ikke opfattes som en indstil-
ling om, at der skal afsættes 
flere midler til opgaven. 
Hensigten er at give politi-
kerne en viden om situatio-
nen, så de har mulighed for 
at forholde sig til sagen. Hun 
har da heller ikke en forvent-
ning om, at der torsdag træf-
fes en konkret beslutning.

Lodsejere, der får et påbud 

Uventet meget 
natur kræver 
genopretning
MILJØ: 800 ud af 8500 beskyttede naturarealer har lidt overlast

Hvordan er dit  sinds kondita l?
Har du:
En stresset hverdag
Angst
Søvnproblemer
Tunge tanker og modløshed
Mangel på arbejdsglæde
Perioder med misbrug
Lavt selvværd
For mange sygedage

Anne Marie Martens
Hadsundvej 78, 1. sal, 9000 Aalborg
Tlf. 30 48 84 98
Email: am@mindful2life.dk •  www.mindful2life.dk

Jeg tilbyder:  
Gratis, u forp ligtende 
forsamtale
14 års erfaring i 
kognitiv terapi
Uddannet instruktør 
i mindfulness
Individuelle forløb 
Kurser
Foredrag
Undervisning
Fleksib le åbningstider 
- hvornår passer det dig?

Jeg tilbyder også forløb 

for virksomheder og 
institu tioner

FAKTA
BESKYTTET NATUR SIDEN 1992

 { Omkring 9,5 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem 
Naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

 { Beskyttelsen omfatter søer, moser, ferske enge, strandenge, 
heder, overdrev og vandløb.

 { De beskyttede naturtyper er registrerede og kan ses på Dan-
marks Miljøportals Arealinformation.

 { Et areal kan godt være beskyttet, selv om det ikke er registreret 
som beskyttet. Et uopdyrket areal kan vokse sig ind i beskyttelsen.

 { Ønsker ejeren at ændre ved et beskyttet naturareal, kræver det 
dispensation fra kommunen. Hidtidig drift kan dog fortsætte.

 { Udover de 8500 arealer, der er underlagt kommunens tilsyn, 
ligger der 2500 beskyttede naturarealer i kommunens seks Natu-
ra 2000-områder, hvor staten har ansvaret for kortlægningen.

om at reetablere ødelagt na-
tur, har mulighed for at kla-
ge til natur- og miljøklage-
nævnet, hvad indtil videre 
17 har gjort. I et tilfælde har 
klageren fået fuldt medhold 
og i et andet i halvdelen af 
klagen. At nævnet har givet 
Aalborg Kommune fuldt 
medhold i de resterende 15 
sager, ser Kirsten Lund An-
dersen som udtryk for, at af-
delingen har fundet det rig-
tige niveau for kravene til 
lodsejerne.

Om den fremtidige natur-
beskyttelse, fortæller stads-

gartneren, at den vil komme 
til at foregå som et kontinu-
erligt tilsyn i form af mark-
besøg med henblik på at fo-
rebygge, at de udpegede 
arealer lider skade.

- Med den minutiøse kort-
lægning af naturarealerne vi 
opnår, har vi fået et rigtig 
godt redskab til at forbedre 
naturen ved at lave indsatser 
og indgå i dialog med lodse-
jere i stedet for at komme 
bagefter og udstikke påbud. 
Ambitionen er helt at undgå 
overtrædelser, siger stads-
gartneren. 
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Medarbejdere hos Park og Natur i Aalborg Kommune har kortlagt 
8500 beskyttede naturarealer, herunder 1800 søer og vandhuller. 
Lidt under 10 procent af arealerne er anvendt i strid med vilkårene 
og skal genoprettes. Arkivfoto: Henrik Bo

Af Jesper Schouenborg
jesper.schouenborg@nordjyske.dk

AALBORG: Der blev afgivet et 
løfte i valgkampen om, at 
pengene fra en statslig pulje 
til at løfte ældreplejen i kom-
munerne, i Aalborg skulle 
bruges til at løfte demens-
området.

Det mener formanden for 
Ældre Sagen i Aalborg, Hans 
Vinther Buus. Forleden be-
skrev NORDJYSKE Medier, 
at ældre- og handicapfor-
valtningen lægger op til, at 
de forventede puljemidler 
på 34,3 mio. kr. bl.a. bruges 
til at give et løft af den per-
sonlige pleje. En indstilling 
ældre- og handicapudvalget 
ser på i dag. 

Hans Vinther Buus hørte 
allerede om puljen 25. okto-
ber 2013.  Derfor spurgte 
han en række politikere, der-
iblandt Thomas Kastrup-
Larsen (S), Tina French Ni-
elsen og Kirsten Algren 
(DF), som 30. oktober var til 
et valgmøde på Fyensgade 
Centret, om de ville bruge 
pengene fra puljen på de de-
mente. 

 - De havde indtil da fortalt 
om, hvor meget de vil gøre 
for de demente, og så spør-
ger jeg, om vi kan forvente, 
at de penge, der eventuelt  
kommer til Aalborg, bliver 
brugt på de demente. De 
havde næsten tårer i øjnene 
alle sammen, da de nikkede 
ja og sagde, at det ville de 
selvfølgelig, siger Hans Vin-
ther Buus.

Han er derfor skuffet over 
oplægget til, hvordan penge-
ne skal bruges. 

- Jeg opfatter det, som de 
sagde i Fyensgade Centret, 
som et 100 procent løfte.  

Hans Vinther Buus fik lig-
nende tilkendegivelser på et 

valgmøde i oktober i byråds-
salen arrangeret af ældrerå-
det og Ældre Sagen. 

- Der var det også de de-
mente, der skulle tilgodeses 
og specielt også de demen-
tes pårørende.

Han lægger ikke skjul på 
skuffelsen. 

- Jeg er utroligt skuffet. 
Man sad jo højt og helligt og 
lovede, at man gerne vil til-
godese de demente og deres 
pårørende. 

Hans Vinther Buus mener 
præcis ligesom formanden 
for kommunens ældreråd, 
Ellen Jensen, at politikerne i 
stedet skal flytte en del af 
pengene til de demente. 

- Nu synes jeg, at man skal 
opfylde de valgløfter, som 
man kom med i byrådssalen 
og på Fyensgade Centret. 

Den eneste af de deltagen-
de politikere på de nævnte 
møder, der i dag sidder i æl-
dre- og handicapudvalget, 
er ifølge formanden Kirsten 
Algren.

- Hun var helt klar i spyttet, 

da jeg spurgte ind til det. Jeg 
stillede det samme spørgs-
mål til dem alle.  

Ikke noget løfte
Men Kirsten Algren afviser, 
at hun har givet et løfte om, 
at puljemidlerne skulle gå til 
de demente.

- Det kan jeg ikke mindes, 
og min holdning til de stats-
lige puljemidler er, at vi skal 
forhøje normeringen på ple-
jehjemmene, så vi kan få 
madlavning på alle pleje-
hjemmene, siger Kirsten Al-
gren.

Hun tror dog, at en unavn-
given politiker lovede pen-
ge.

- Men jeg var ikke i blandt, 
bestemt ikke.

 Med hensyn til madlav-
ningen er der i forvejen 
igangsat et forsøg med mad-
lavning på tre plejehjem.

- Jeg kunne godt tænke 
mig, at vi fik 50 ansatte mere 
på plejehjemmene, så vi fik 
madlavningen tilbage, siger 
Kirsten Algren.

Derudover mener hun, at 
pengene skal bruges til træ-
ning før pleje og til at lønne 
personer på plejehjemmene, 
der kan våge over de døen-
de.

Ældre- og handicapråd-
mand Thomas Krarup (K) 
var ikke med på de omtalte 
møder, men med hensyn til 
opfordringen fra Ældre Sa-
gen og formanden fra ældre-
rådet om at bruge en del af 
de forventede puljepenge på 
34,3 mio. kr. på demensom-
rådet frem for personlige 
pleje, siger han. 

- Det har jeg ikke nogen 
kommentarer til, før vi har 
haft udvalgsmøde i morgen 
(i dag red.), siger Thomas 
Krarup.

Han mener dog, at der er 
fornuft i, at pengene går til 
personlig pleje, da der i 
2014 er søsat en række nye 
tiltag, der er finansieret af 
budgettet til personlig pleje.  

- Penge til demente er 
et valgløfte
PULJE: Politikere lovede i valgkampen, at penge fra ældrepulje skulle gå til 
demente, mener formand for Ældre Sagen

Formanden for Ældre Sagen i Aalborg, Hans Vinther Buus, mener, at politikere i valgkampen lovede 
penge fra pulje til demensområdet.   Arkivfoto: Mette Nielsen

Læs mere på 
sundby-hvorupboligselskab.dk

Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største 
almene boligselskaber med godt 3500 boliger. Bygget på 
sund fornuft og stærke værdier. Baseret på et stærkt be-
boerdemokrati. Hver dag yder 54 engagerede medarbej-
dere en stor indsats for at servicere alle vores beboere og 
skabe de bedste rammer for deres hverdagsliv. 

- i centrum, på landet, 
til puls eller pause

Boliger til alle 

 » Jeg er utroligt skuffet. Man sad jo højt 
og helligt og lovede, at man gerne vil  
tilgodese de demente og deres pårørende. 
HANS VINTHER BUUS, formand for Ældre Sagen i Aalborg


