Referat af møde i Grønt Råd torsdag den 19. april 2007
kl. 14-16på Rådhuset, Østergade 22, 9510 Arden i mødelokale ”Fjorden”.
Til stede: Per S. Sørensen (PSS), Ole Guldberg (OG), Jens Cæsar Jensen (JCJ), Finn Frandsen (FF), Morten Schnack
(MS), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Keld Juul Nielsen (KJN), Jørgen Ussing (JU) og Inger Taylor (IT)
Afbud: Per S. Nielsen (PSN), Thorkild Lund (TL), Børge Poulsen (BP)
Fraværende: Bent Klit Christensen (BKC)

1. Velkomst og præsentationsrunde
JU bød velkommen, hvorefter alle gav en præsentation af sig selv, interesseorganisationer og
interesseområder.
2. Forretningsorden for Grønt Råd
JU gennemgik den udsendte forretningsorden med løbende drøftelse og stillingtagen i det grønne
råd undervejs. Forretningsordenen blev godkendt med følgende rettelser:
• Steder, hvor ’miljø’ er nævnt og hvor det er relevant ændres til ’natur og miljø’ i
overensstemmelse med formålsparagraffen.
Under gennemgangen blev drøftet følgende:
• Fordele og ulemper ved at politikere er repræsenteret, herunder fordelen ved, at politikere
hører medlemmernes argumentationer. Til de der var fortalere for politisk deltagelse i Grønt
råd pointeredes politikernes mulighed for at deltage ved temamøder samt at politikerne
modtager referater fra Grønt Råds møder.
• Grønt Råd kan bruge de afsatte 50.000 kr. som beskrevet i Forretningsordenen uden behov for
yderligere godkendelse af Udvalget for Teknik og Miljø.
• Hvis lokalpersoner har gode ideer til projekter, de ønsker tilskud til via Grønt Råd, kan de bede
medlemmer af Grønt Råd om at tage ideerne op til drøftelse i Rådet. Grønt Råd er ikke tænkt
som en tilskudsfond med ansøgningsfrister mv.
I henhold til forretningsordenen blev Morten Schnack udpeget som næstformand for Grønt Råd.
Det blev drøftet, om der skulle være mulighed for at udpege suppleanter for medlemmerne af det
grønne råd. Generelt var der stemning for at prioritere, at de valgte medlemmer møder frem, så der er
kontinuitet og genkendelighed i rådet. Møderne tilrettelægges i stedet i god tid forud og så vidt muligt på
tider, hvor alle kan.
3. Mødekalender
Der blev aftalt møder i 2007 som følger:
Dato
Torsdag den 21. juni
Torsdag den 6. september

Tidsrum
14-16
14-16
16-19

Mødetype
Ordinært Grønt Råds møde
Ordinært Grønt Råds møde
Temamøde
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Torsdag den 8. november
14-16
Ordinært Grønt Råds møde
4. Orientering fra forvaltningen, herunder om den regionale udviklingsplan
JU orienterede om:
• Travlhed i fagenheden natur og miljø grundet harmonisering af forskellige områder illustreret
gennem eksemplet affaldsindsamling.
• Den regionale udviklingsplan (RUP), hvor der er nedsat arbejdsgrupper for forskellige emner som
erhverv, turisme, natur og miljø osv. Med en sammensætning af medlemmer, der lidt svarer til
grønt råd med myndigheder, erhverv og foreninger.
Der blev spurgt ind til gennemslagskraften for den regionale udviklingsplan, som JU kunne
bekræfte ikke ligger på lige niveau med de tidligere amtslige regionplaner, men nærmere er et
retningsgivende dokument, hvortil mange aktører har bidraget.
• Kommunens dialog med staten angående den nye Husdyrlov og udpegningen af følsomme
områder i oplandet til Mariager Fjord.
Der blev pointeret, at det var vigtigt at have fokus på Mariager Fjords følsomhed og en ensartet
prioritering for hele oplandsområdet. Endvidere blev det bemærket, at opmærksomheden udover
fjord og større vandløb bør være på de mindre vandløb. Endvidere blev der givet ros til politikerne
og Udvalget for Teknik og Miljø for deres fokus på emnet.
IT orienterede om det kommende arbejde med Agenda 21 strategi i henhold til planlovgivningen og at
kommunen gerne vil have bidrag fra grønt råd til arbejdet fx via en arbejdsgruppe.
Der blev fremsat ønske om, at Agenda 21 tankegangen bliver implementeret i planstrategi og
kommuneplan.
5. Arbejdsgrupper – nedsættelse og forslag til emner
Der var forslag om at nedsætte arbejdsgrupper på følgende emner:
a. Fjorden, herunder vandskifte
b. Det åbne land og adgang til naturen – konkret bro over et å-løb. Endvidere en registrering af
stiforløb og en fjordsti rundt om Mariager Fjord
c. Kommunens Strategi for en bæredygtig udvikling (Agenda 21)
Kommunen udarbejder forslag til kommissorium for arbejdsgrupper til drøftelse ved næste møde i
Grønt Råd
6. Emner – ønsker til behandling
Der var forslag om at behandle følgende emner på senere møder:
a. Drøftelse af adgangsforhold til naturens perler
b. Rensningsanlæg – fremtidige projektmuligheder
c. Påvirkning af befolkningen til miljøvenlig adfærd, fx i forbindelse med kommunens udarbejdelse
af en ny affaldsplan med Mariagerfjord Kommune som en ”REN kommune”
d. Oversigt over nuværende kort og stiforløb og forslag til rettelser samt nye.
e. Kommissorium for arbejdsgrupper
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7. Andet, herunder næste møde
• Næste møde afholdes torsdag den 21. juni kl. 14-16 på Rådhuset, Østergade 22, 9510 Arden i
mødelokale Fjorden.
• Eventuelle emner til behandling fremsendes til Inger Taylor på E-mail: intay@mariagerfjord.dk,
via tlf. 97113612 eller post til: Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 22, 9500 Hobro
• Medlemmerne drøfter inden næste møde med deres interesseorganisationer, hvor vidt
interesserede personer har lyst til at indgå i arbejdsgrupper om bestemte emner.
Referent: I. Taylor, dato: 20. april 2007
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