Fokusområde:
nummer

handling

arealanvendelse
Data - igangværende projekter / planer hvad vi allerede gør husk dokumentation

tiltag (hvad gør vi så)

inddragelse
samarbejdspartner

mål 2030
ressource / videns
personer

mål 2030

mål 2050

effekt + doumentation

beregning

effekt t/co2 ækv i
2030

mål 2050

effekt +
doumentation

kommunens rolle
beregning

1

Udtag af lavbundsjord

lavbundsprojekter, fosforområder, vådområder Ved at udtage lavbundsjorde af landbrugsdrift og gøre dem vådere,
genskabes søer, ådale og naturlig hydrologi. Den vådere lavbundsjord
binder CO2.

Igangværende forundersøgelse til
lavbundsprojekt, hvor der potentielt kan
udtages ca. 375 ha lavbundsjord.

Lokale lodsejere,
landboforeninger, MST

Udtage 50 % i 2030 af
4.318 ha

Beregnet ved
hjælp af
PlanEnergis
Reduktionssti
beregner.

48.865 Udtage 100 % i
2050 af 4.318 ha

Beregnet ved hjælp af
PlanEnergis
Reduktionssti
beregner.

2

Naturkommunen blomstrer vildts
projekt, hvor der udtages 3% af den
dyrkede jord

Naturtiltag under hektarstøtteordningen

Hjørring kommune er i dag i løbende kontakt med samarbejdspartner
og snakker med landmænd på tilsyn om muligheder for at lave natur

Naturkommunen blomster vildt

Lokale lodsejere, Landbonord,
(Danmarks Jægerforbund)

Udtag 3% landbrugsareal
1700 ha. 1/3 >12%, 1/3 612 % og 1/3 <6 % (ikke
vådlægning)

Beregnet ved
hjælp af
PlanEnergis
Reduktionssti
beregner.

11.350

Beregnet ved hjælp af
PlanEnergis
Reduktionssti
beregner.

3

Skovrejsning

Kommunen vil arbejde for mere skovrejsning i
samarbejde med lodsejere.

Kommuneplanen revideres så der bliver flere områder med ønsket
skovrejsning, og kommunen vil også arbejde med at gøre
sagsbehandlingen lettere og opfordre lodsejere til at søge relevante
støtteordninger.

Der er flere skovrejsningprojekter i gang og
kommunen samarbejder med
Frederikshavns Forsyning om at sikre
grundvandet i deres indvindingsområder i
Hjørring Kommune

Lodsejere, Vandværker, Fr. Havn
forsyning, Landbrugsstyrelsen.
Miljøstyrelsen

150 ha sammen med
Forsyningen + 600 ha
privat skovrejsning

Der bindes ca. 10 t
CO2 årligt pr. ha i
de første ca. 100
år af en skovs liv
(kilde: NST)

7.500

4

Multifunktionel Jordfordeling

Der laves et MUFJO-projekt omkring Astrup

Landbrugsstyrelsen står for jordfordelingen. Hjørring Vandselskab har MUFJO i et stort område på over 200 km2
interesse i grundvandsbeskyttelse og landbrug i området kan få en
blev godkendt i 2022 og fortsætter over de
bedre arrondering så de bruger mindre CO2 på transport og kørsel. Der næste 5 år.
arbejdes med at konvertere landbrugsjord til natur ved Astrup og lave
skovrejsning ved Baggesvogn for at beskytte grundvandet.

Vandværker, lodsejer,
landbrugsstyrelsen,
Vandselskabet

47 ha natur og 36 ha
skovrejsning

Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalo
g

454

5

Udtagning af landbrugsjord ifm.
grundvandssikring

Udtagning af landbrugsjord over
grundvandsdannende områder

Samarbejde med vandværker og vandselskaber

Vandværker, lodsejer

6

Omdannelse af kommunale marker til Der laves en gennemgang af kommunale
Hjørring Kommune ejer mange hundre hektar landbrugsjord, der i dag
natur
arealer, for at finde arealer hvor etablering af bliver forpagtet ud til traditionel dyrkning. Der arbejdes på at omdanne
skov eller lysåben natur vil gavne borgere,
7 % af de kommunalt ejede marker (50 ha) til skov eller lysåben natur
grundvand eller eksisterende natur.
Flere fonde opkøber agerjord og omdanner det til natur. Der kan også
Opkøb af landbrugsjord med
Udpeg og beskriv arealer der kunne være
fondsmidler
relevante for fonde, fordi de kan være med til at være tale om erstatninger for nedgang i handelsværdi.
skabe større sammenhængende naturområder.

I forbindelse med Naturkommunen Blomstre Park og vej , grundsalg, Team
Vildt er der omdannet 50 ha agerjord til
Natur
natur.
Vi arbejder på at skabe større
sammenhængende naturarealer

Nationale fonde og
Landboforeninger

8

Vandparkering

9

Etablering af minivådområder på
dyrket jord

Der er gang i projekter ved Ulvegravene i
Hjørring og Nyvang (Sindal)
Der er adskillige minivådområder i gang.

10

Ændring af nationale støtteordninger Landbrugsstyrelsens støtteordninger kan både Kommunen prøver at ændre lovgivning og støtteordning igennem KL og
høringssvar og arktikler
og lovgivning så der bliver mere fokus støtte klimatiltag, men kan også være
medvirkende til at arealer bliver opdyrket
på klimatiltag
selvom de måske var bedre egnet til
lavbundsprojekter eller natur

7

11

Klimavenlig drift af kommunale
grønne arealer og vejkanter

Der laves parkering af og vandforsinkelse på
landbrugsarealer
Sammen med lodsejere og landboforeninger
sørger kommunen for at få etableret nye
minivådområder

Kommunen skaber mere vild natur i byen og
langs vejene samtidig med at der spares
brændstof

Kommunen lægge arealer til projekter
Minivådområder er med til at reducere næringsstoffer til vandløb og
havet.

Der laves områder i parker, hvor der kun klippes en eller to gange om Naturkommunen blomster vildt
året. Der laves små områder som får lov til at passe sig selv, og der
laves mindre rabatklipning i artsrige vejkanter. Ved etablering af nye
veje bruges der sand frem for muldjord ved anlægning af nye rabatter,
så der skal slås mindre.

effekt t/co2 ækv
i 2050

partner

tidsplan
myndighe
d

start

værdikæde /
bæredygtighed

barrierer

merværdi

adfærd

FN Verdenmål
(delnummer)

Evaluering / opfølgning

ansvarlig

andet (fx uddannelse)

prioritering
C02 (høj/lav)

x

x

x

2022

20.000

0,1 - inden for de
nuværnede
ressourcer

Dansk landbrug
Komplekse vilkår fra
modtager hvert år 7 mia. landbrugsstyrelsen
Det må være muligt at
bruge nogle af disse på
udtag af landbrugsjord.

Hvis arealerne ligges tæt
ved eksisterende natur,
kan man både passe på
denne og skabe ny natur

7.500 x

x

x

x

2024

0,1 - inden for de
nuværnede
ressourcer

permanente tiltag

Kommuneplan skal
ændres så der bliver
færre områder med
uønsket skovrejsning

natur, grundvand,
rekreative int.

Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalog

454

x

x

x

2022

Vandselskabet
putter midler i
projektet

0,5 indenfor de
nuværende
ressourcer - måske
projektmidler

Vigtig ift. erhvervet i
området

Afhænger af lodsejernes natur, grundvand,
velvilje
rekreative int., bedre
arrondering, bedre
indtjening

2.000

Vandværkernes
økonomi

0,5 - indenfor de
nuværende
ressourcer

Vigtig ift vandforsyning

Vandværkernes økoni / grundvand, natur
støtte

15 Livet på land

2025

Team Natur

høj

lav

høj

stor

stor

stor

7

økonomi, planlægning

15 Livet på land

2023

Team Grundsalg

lav

lav

lav

stor

lille

stor

5

11.350

Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalog

650

Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalog

650 X

Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalo
g

500

Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalog

500

Lodsejere, Vandselskabet,
Klimagruppen
Oplandskonsulenter, Landbruget,
landboforeninger

10 ha + 5 ha.

?

100 ha (6-12%)

Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalo
g

BRN, KTC, ENVINA, mm.

Understøtter andre tiltag

Materielgården, Team Vej og
trafik og Team Anlæg og
Bygherrerådgivning

20 ha vild natur i byerne

?
Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalog

15 x

X

X

X

2023

X

X

X

2022

x

x

x

1.500

x

2025

x

2023

x

2024

x

Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalog

40 X

126.391

2027

2030

Mister
forpagtingsindtægt
er
Fondsmidler

0,5 - indenfor
nuværende
ressoourcer eller
projektmidler

0,2 indenfor de
nuværende
ressourcer
Omlægning af
støtteordninger til
gavn for klima

2023

Der kommer nye
ordninger. For
bureakratiske. Der
kommer til at mangle
harmoniarealer.

neutral

neutral

Vigtigt ift. biodiversitet,
natura 2000

2024

2024

Team Natur

høj

lav

Fokus på natur 2024
når der tegnes
markkort og
ansøges

2024

Team Natur

høj

lav

mellem

lille

stor

lille

7

15 Livet på land

2026

Team Natur

høj

lav

høj

lille

stor

lille

8

15 Livet på land

2024

Tem Miljø og Natur

lav

lav

høj

stor

stor

stor

7

grundvand, natur

natur, rekreativ

15 Livet på land, 14
Livet i havet

2027

Team Natur

høj

lav

høj

stor

stor

stor

6

Vigtigt ift. klimasikring

natur, rekreativ

2025

Team miljø

lav

lav

lav

stor

lille

stor

1

næringsstoffer

resducering af fosfor og
nitrat

15 Livet på land, 14
Livet i havet
14 Livet i havet

høj

natur

høj

økonomi og arealer til
salg

Natur, mindre
vandløbspleje, binde
næringsstoffer,
rekreative værdier

effekt på adfærd bæredygtighed / ressourcer merværdi barrierer
samlet
(høj/lav)
værdikæde (høj/lav (stor/lille) (stor/ lille) (stor/lille) vurdering
(1-10)
)
høj
lille
stor
lille
10

1 - inden for de
nuværende
ressourcer - den
primære opgave
ligger hos en
udtagningskonsluent
ved landbonord

2.000

72.874

personale
(årsvæk/år)

landboNord

Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalo
g

40

ressourcer
økonomi

2022

Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalo
g

Beregnet vha. AUs
virkemiddelskatalo
g

stop

X

1000 ha

1.500

facilitator

X

Allerede udtaget 50 ha
ifm. derudover udtages
der 50 ha hvor 1/4 af
arealet 6-12%
250 ha

15

ejer

X

Der bindes ca. 10 t
CO2 årligt pr. ha i de
første ca. 100 år af en
skovs liv (kilde: NST)

102.382 X

traditioner

natur, rekreativ

2026

15 Livet på land, 14
Livet i havet

ændret
adfærd fra
personalet

15 Livet på land

2024

Team Natur

lav

lav

lav

lille

lille

lille

3

Team Natur

høj

høj

høj

lille

stor

stor

5

Park og Vej

lav

høj

lav

lille

stor

lille

2

