
Jammerbugt Kommunes 
naturfagsområde
Set fra et skolelederperspektiv



Fakta om kommunen



´I Region Nordjylland er Jammerbugt Kommune den 5. største ud af 11 kommuner.



´Jammerbugt Kommune
dækker et areal på 863 km².
´Jammerbugt Kommune er 
en lang kommune. Fra Vust i
vest til Ingstrup i nord/øst er der 
ca. 60 kilometer. Kommunen er 
dog ingen steder mere end 20 
km bred.
´Areal (i ha): 86.276
´Folketal: ca. 38.500

4 kommuner, 
der blev til én 



Naturen 

´ Jammerbugt Kommune er 
præget af store 
naturområder, som er 
interessante både på 
landsplan og i et 
internationalt perspektiv. De 
mange naturområder ligger 
ofte ved vand, hhv. langs 
havet og fjorden. 

´ På kortet ses de udpegede 
Natura 2000 - områder, som 
angiver internationalt 
beskyttede områder, 
eksempelvis områder til 
trækfugle. 



Naturen

´ På kortet ses de §3 
naturtyper efter 
naturbeskyttelsesloven, som 
er beskyttet, eksempelvis 
strandenge, heder, søer og 
moser. 



Tre nye naturnationalparker på vej til danskerne.
Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og 
Biodiversitetspakken er nu klar med deres bud på, hvor de 
næste tre nye naturnationalparker skal ligge.



Hvad lever vi af?
Primære erhverv
Landbruget spiller en stor rolle i
Jammerbugt Kommune, og lidt over 
halvdelen af landbrugsarealet bruges
til kornproduktion.
Med 8,7 % af arbejdspladserne
placeret inden for landbrug, fiskeri og
skovbrug har Jammerbugt
Kommune den sjettestørste andel
blandt landets 98 kommuner. 

Det skyldes især, at kommunen står
stærkt inden for kødkvæg og
slagtekyllinger. 
Jammerbugt Kommune har også en af
landets største produktioner af
spisekartofler, bl.a. de kendte
Vildmosekartofler.

Med knap 100 minkfarme står kommunen samtidig for over 5 
% af den samlede danske pelsproduktion.



Jammerbugt Kommune er fortsat den største 
turistkommune i Nordjylland. Men udover at 
være favoritdestination i Nordjylland, så er 
kommunen også den tredje mest populære 
sommerdestination i Danmark.



´De 10 største virksomheder i Jammerbugt målt på ansatte

´Thrane & Thrane (Cobham), Pandrup 199

´Svejsemaskinefabrikken Migatronic, Fjerritslev 174

´Lantmännen Schulstad, Pandrup 167

´Vognmand Frank Nørager & Co., Fjerritslev 95

´TV2 NORD, Aabybro 93

´Event Crew, Brovst 88

´Telcon Electronics, Brovst 88

´Evapco Air Solutions, Aabybro 84

´Bejstrup Maskinstation, Fjerritslev 77

´Euro Industries, Fjerritslev 77

Kilde: Jammerbugt Kommune per 12. marts 2019



Jammerbugt er en “ud”-
pendlerkommune



Folkeskoler



Elevtal pr. skole
(UVM for skoleåret 2019/20)

´Skoler markeret med * har 
specialklasser

Skole Samlet elevtal Antal elever pr. klasse
Saltum 171 17

Skolecenter Jetsmark* 615 19,6

Aabybro* 1034 23,5

Nørhalne 172 17,2

Biersted* 375 21,6

Gjøl 77 13,3

Brovst* 516 20,7

Skovsgaard-Tranum 269 16

Trekroner 90 14,5

Fjerritslev* 582 21,3

Ørebro 93 14,2

Thorup-Klim 74 13





Ungdomsuddannelser







Planer, strategier og indsatser



Planstrategi – sammen mod 2030



Handlinger



Klimahandleplan – DK2020
Klimahandlingsplanen indeholder en samlet målsætning om klimaneutralitet i 2050. Dvs. der ikke udledes 
mere CO2, end der optages inden for kommunens område.

´ Energi – klimaneutralitet i 2030 
´ Transport – 30% i 2030 og klimaneutralitet i 2050

´ Løsningen ift. transport vil basere sig på el – evt. i kombination med vedvarende energikilder. Der skal være fokus på, 
og arbejdes med, udfordringen i at få ladestander-infrastrukturen på plads i en tyndere befolket kommune som 
Jammerbugt. 

´ Desuden vil Jammerbugt Kommune have fokus på som organisation at anvende elbiler og i højere grad at erstatte 
fysiske møder med virtuelle møder for at begrænse kørsel. Derudover er det kommunens mål inden 2030, at der skal 
stilles krav om fossilfrie brændstoffer i de lastbiler, der benyttes i tømningen af dagrenovation og genbrugscontainere.

´ Herudover vil der være fokus på sikre veje og stier til skole, natur og fritidsaktiviteter for på denne måde at bidrage til 
mindre CO2-udledning på transportområdet.

´ Landbrug – 30% reduktion i 2030 og 50 % i 2050 
´ Jammerbugt Kommune er Danmarks spisekammer. Vi er en kommune med meget landbrug, med især mange 

kvægbrug, og landbruget fylder meget i klimaregnskabet. Reduktionen af klimagasser fra landbruget bliver vanskelig, 
fordi mange af de nødvendige teknologier endnu ikke udviklet.

´ Der skal arbejdes med udtagning af lavbundsjord, skovrejsning, nye staldteknologier, biogas, ændring af fodring samt 
ændringer i planteavl mv.

´ Affaldsdeponi og spildevand – 70 % i 2030 og klimaneutralitet i 2050
´ Området fylder ikke meget i klimaregnskabet. Målet skal nås med den nye klimaaftale, hvor genbrug og cirkulær 

økonomi vil komme til at fylde endnu mere, og der vil skulle sorteres i flere fraktioner ved husstandene. Målet skal også 
nås gennem lovgivning om lattergasudledningen fra spildevandsanlæg.

´ Ift. spildevand vil der også i årene fremover være fokus på separatkloakering.



Ildsjæle gør forskellen 
- Liv i by og skole
´ Det har vist sig at være et frugtbart samarbejde at 

inddrage borgerne og skolerne i udviklingen af 
lokalsamfundene.

´ ”Som udgangspunkt betyder aftalen, at vi ikke lukker 
skoler i lokalsamfundene de næste fire år. Målet er, 
at skolerne i gennemsnit har et elevtal på minimum 
70 elever. Med det antal er det forsvarligt at beholde 
skolerne ud fra faglige, pædagogiske, sociale og 
økonomiske hensyn”, fortæller borgmester Mogens 
Christen Gade. 

´ Hvert lokalsamfund er en gruppe nedsat til at 
koordinere samarbejdet lokalt og i forhold til 
kommunen. Til Liv i By og skole er også knyttet en 
styregruppe bestående af borgmester, næstformand 
for Økonomiudvalget, formand og næstformand for 
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og 
Familieudvalget, kommunaldirektør, Direktør for 
Vækst Jammerbugt, Direktør for Børne- og 
Familieudvalget, Planchef, Afdelingsleder for Kultur 
og Fritid og Chef for Vækst Jammerbugt.



Lokale udviklingsplaner



Skolepolitikken

´ Skolepolitikken består af en 
vision, tre værdier, fire temaer, 
pejlemærker for hvert tema og 
”magiske øjeblikke”. 









Vores mandat

´ Teamets mandat er at designe en 
proces for arbejdet med at formulere 
en naturfagsstrategi, der skaber en rød 
tråd mellem satsningerne, skolernes 
naturfagsundervisning og kommunens 
skolepolitik. 

´ Teamet skal udarbejde et 
kommissorium for en arbejdsgruppe/et 
naturfagsnetværk bestående af 
undervisere og ledere, der skal 
udarbejde strategien. 

´ Teamet skal ligeledes udarbejde 
forslag til inddragelse af eleverne i 
arbejdet. 


