Hvem er medlem af Grønt Råd?
Interesseområde

Forening

Navn

Natur og miljø

DN Mariagerfjord

Ole Guldberg

Friluftsliv generelt

Friluftsrådet

Finn Frandsen

Skoverhverv
Landbrugserhverv,
næstformand

Vakant
Kronjysk Landboforening

Øvrige erhverv

Hvad er formålet?

Morten Schnack
Vakant

Turisme

Mariagerfjord Turistråd

Jagt

Jagtforeningernes kommunaPer S. Sørensen
le Fællesråd - Mariagerfjord

Lyst- og erhvervsfiskeri

Hobro Sportsfiskerforening

Per Nielsen

Sejlads

Fjordhavnenes
Samarbejdsudvalg

Børge Poulsen

Fugle og internationale
forpligtigelser

DOF-Nordjylland

Thorkild Lund

Vandre- og cykelruter,
samt aktiviteter

By og Land Mariagerfjord

Kirsten H. Mathiassen

Landdistriksråd

Mariagerfjord Landdistriksråd Jens Cæsar Jensen

Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen
Himmerland

Keld Lundager Jørgensen

Mariagerfjord Kommune,
formand

Fagchef

Jørgen Ussing

Mariagerfjord Kommune,
sekretær

Miljøvejleder

Inger Taylor

Bent Klit Christensen

Kontakt til Grønt Råd?
Hvis du vil vide mere, har forslag eller forespørgsel til Grønt Råd, kan du kontakte:

. Formand, Jørgen Ussing på 97 11 36 20 . jouss@mariagerfjord.dk
. Sekretær, Inger Taylor på 97 11 36 12 . intay@mariagerfjord.dk

Se yderligere information på www.grontraad.dk eller på www.mariagerfjord.dk
under “Politik” samt “Råd og nævn.”
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Hvem er med?

Hvilke aktiviteter er i gang?

Mariagerfjord Kommune

Hvad er Grønt Råd?
Det grønne råd har til formål at være dialogforum og samarbejdsorgan mellem borgere, interessegrupper, politikere og administration i Mariagerfjord Kommune for at
fremme en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling. Hovedfokus for det grønne råd er
natur og miljø. Andre emner kan omfattes, hvis der er et natur- eller miljøindhold.

Hvad laver Grønt Råd?

GPS-registrering af stier

.	Rådgivende forum for overordnede politikker, programmer, principper og planer,
der vedrører en bæredygtig, miljøansvarlig udvikling i Mariagerfjord Kommune
med særlig fokus på natur og miljø.
Initiativtager til miljøarrangementer, kampagner, projekter, møder mv.
	Bidragsyder til at udarbejde planer og politikker på miljøområdet, herunder borgerinddragelse.
	Støtteorgan for ildsjæle med aktivitets- og projektideer indenfor natur, miljø og
bæredygtig, miljøansvarlig udvikling.

En ren Mariager Fjord

.
.
.

Siden sin oprettelse i 2007 har Grønt Råd fx:
	Bidraget til kommunens Strategi for bæredygtig udvikling med emnet:
“En ren fjord”.
Igangsat en registrering af naturstier og ruter.
Lavet rutebeskrivelser i udvalgte naturområder efter aftale med lodsejerne.
Bakket aktivt op om den landsdækkende affaldskampagne hvert år i april.
Bidraget til et Grønt Partnerskabsprojekt om kommunale skove.
Støttet projekt Rekreative Ruter om opgradering og formidling af regionale ruter.
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Tilgængelighed til fjorden

Se også Grønt Råds referater på www.grontraad.dk eller på www.mariagerfjord.dk
under “Politik” samt “Råd og nævn.”

Borgerinddragelse, klima
og meget mere
Mariagerfjord Kommune

