Referat af møde i Grønt Råd torsdag den 21. juni 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), Per S. Nielsen (PSN), Thorkild Lund (TL), Børge Poulsen
(BP), Bent Klit Christensen (BKC), Jørgen Ussing (JU) og Inger Taylor (IT). Af kommunale fagpersoner deltog Anders
Horsten (AH), Kaj Bolvig Hansen (KBH) og Allan Jensen (AJ)
Fraværende: Ingen

1. Velkomst og præsentationsrunde
Formanden bød velkommen, hvorefter der var en kort præsentationsrunde, idet 4 personer ikke kunne
deltage i Grønt Råds første møde.

2. Kort og stier + evt. arbejdsgruppe
Fagpersoner fra kommunen redegjorde for status for kommunens arbejde omkring kort og stier,
herunder oversigtsmateriale med de kort og stier, som kommunen har, det tværkommunale projekt Rold
Skov Natur og Kulturcenter, henvendelse og potentiale vedr. Mariager Fjord Guiden samt kommunens
interne arbejdsgruppe vedr. kort og stier. Sidstnævnte arbejder blandt andet med at genoptrykke Rute
32-Mariager Fjord Ruten, en ensartet tilgang til skiltning og kort med udgangspunkt i Skov- og
Naturstyrelsens skilteguide samt at få overblik over vedligeholdelsesbehov af eksisterende standere,
borde/bænke, stier mv.
Det Grønne Råd drøftede herefter mangler og behov for kort og stier. Blandt andet blev nævnt:
• Behov for forbedringer af stier over vandløb
• Inspiration fra Fyn med et EU-støttet projekt for cykelturisme
• Samarbejde mellem forskellige grupper, der arbejder med stier. Fx blev det nævnt, at frivillige
lokale grupper er i gang med at arbejde med stier i Skrødstrup-Hem og i Valsgaard områderne.
• Opdatering af kort og information om skiltene med Himmerlands Naturpark, der står rundt omkring.
• Opgradering af Mariager Fjord ruten, så det er muligt at vandre langs med fjorden hele vejen rundt.
• Adgang til naturen for gangbesværede og folk med handicap.
• Det grønne råds muligheder for at få dialog med lodsejere.
• Behovet for en samlet og koordineret formidling af Mariager Fjord området ligesom omkring Rold
Skov via Rold Skov Natur og Kulturcenter.
• Behovet for at tænke vedligeholdelse af stier ind ved nyanlæg
• Behov for tydeligere markeringer af, hvor stier starter og slutter – både i landskabet og via vejskilte.
• Overblik over gamle stier, som mange steder er blevet nedlagt på grund af markdrift samt
muligheder for at flytte stier under hensyn til brugere og til landbruget.
• Ensartet skiltning og kort, så der er genkendelighed rundt om i kommunen samt brug af nationalt og
internationalt kendte piktogrammer.
• Samspil med projekter fra Miljøministeriets Miljømilliard i Mariager Fjord området.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Keld Juul Nielsen og Ole Guldberg. Gruppen skaffer
selv yderligere relevante medlemmer, men kan evt. inddrage Grønt Råds sekretær eller andre
fagpersoner fra kommunen i det omfang, det er relevant og der er tid og ressourcer til det. IT udfylder
manglende informationspunkter til kommissorium vedr. titel, tidsforløb og midler (se punkt 4).
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3. Emner til Agenda 21 strategi og borgermøder + evt. arbejdsgruppe
IT orienterede om arbejdet med kommunens Agenda 21 strategi under Strategiudvalget for planstrategi
og Agenda 21 strategi, som er nedsat af Byrådet. Strategiudvalget har bedt Det Grønne Råd om at
bidrage til at udvælge emner til kommunens Agenda 21 strategi, som kan præsenteres på borgermøder
i efteråret og om det grønne råd vil bidrage til at afholde borgermøder. Det Grønne Råd var positiv
overfor henvendelsen. Emner til borgermøder blev drøftet, herunder Fjordens tilstand, fællesskab
omkring fjorden, sundhed, bæredygtig turisme, energiforbrug og en ren kommune. Det blev pointeret,
at det er vigtigt at informere lokalbefolkningen om, hvad Agenda 21 er, at have fokus på få emner, som
er meget konkrete og at finde noget, som folk interesserer sig for, så de føler ejerskab.
Emnet Mariager Fjord blev valgt med følgende underpunkter:
• En ren Mariager Fjord,
• Adgang til fjorden og
• Affald i landskabet omkring fjorden
Det Grønne Råd nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Morten Schnack, Finn Frandsen, Børge
Poulsen og Inger Taylor. IT udfylder manglende informationspunkter til kommissorium vedr. titel,
tidsforløb og midler (se punkt 4) og indkalder til møde i arbejdsgruppen. Efterfølgende har Per S.
Sørensen meddelt, at han gerne vil deltage i arbejdsgruppen.

4. Kommissorium for arbejdsgrupper
Udkast til kommissorium for arbejdsgrupper udsendt sammen med dagsorden for mødet blev
gennemgået. Udkastet blev godkendt med følgende rettelser:
Ad Punkt 3.2: Der afsættes automatisk 3.000 kr. som startbeløb til arbejdsgrupper.
Nederst i punkt 3.2 rettes til: ”Anmodning om yderligere økonomiske midler fremsendes af
arbejdsgruppen til Grønt Råds sekretariat, hvorefter midlerne kan tildeles efter godkendelse fra formand
og næstformand. Grønt Råd orienteres på næstkommende møde om ekstra bevillinger.”

5. Eventuelt
Orientering om erfaringer fra DN´s affaldsindsamling, hvor det sorterede affald uheldigvis blev blandet
sammen af renovatøren. Det skal undgås fremover. JU undersøger og melder tilbage.
Der blev anmodet om, at der bliver dannet et forum for Grønt Råd, hvor medlemmerne kan udveksle
erfaringer og drøfte diverse emner. Fx så besvarelser på henvendelser fra et medlem bliver sendt til alle
i rådet til orientering.
KLJ orienterede om Skov- og Naturstyrelsens arbejde med vand og naturindsats i Mariager Fjord
området, herunder at der er forhandlinger om opkøb af dambrug i Villestrup Ådal og at der samme aften
som Grønt Råds møde er møde med lodsejere i Kastbjerg Ådal som en opstartsdialog. Endvidere er der
løbende dialog med Mariagerfjord Kommune, der blandt andet har vedligeholdelse af vandløb som
ansvarsområde.
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JU orienterede om Miljøcentrenes arbejde med vand- og naturplaner og kommunens ansvar for at
realisere planerne samt om den nye hjemmeside, hvor yderligere oplysninger kan hentes:
www.vandognatur.dk
IT forespurgte rådet om ideen med at udsende en pressemeddelelse om det grønne råds arbejde nu,
hvor det er i gang samt hvem der sidder i rådet. Det var der opbakning til.
Næste møde afholdes torsdag den 6. september 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.:
97 11 36 12 eller post til: Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 22, 9500 Hobro
Referent: I. Taylor, dato: 28. juni 2007
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