Referat af møde i Grønt Råd
Torsdag den 6. september 2007
Kl. 14-16 på Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden, mødelokale ”Fjorden”
Til stede: Finn Frandsen (FF), Morten Schnack (MS), Per S. Sørensen (PSS), Kjeld Lundager Jørgensen
(KLJ), Børge Poulsen (BP), Bent Klit Christensen (BKC), Jens Cæsar Jensen (JCJ), Ole Guldberg (OG),
Thorkild Lund (TL), Keld Juul Nielsen (KJN), Jørgen Ussing (JU) og Inger Taylor (IT)
Afbud: Per Nielsen (PN)

1. Velkomst
JU bød velkommen og orienterede kort om budgetbesparelser i kommunen samt seneste møde i
Udvalget for Teknik og Miljø (UTM).
Indenfor Natur og Miljø kan besparelserne betyde minimering af vandløbsvedligeholdelse med
120.000 kr., naturgenopretning med 100.000 kr., støjmålinger mv. indenfor virksomhed og
affald med 60.000 kr. I alt 280.000 kr.
På sidste UTM-møde havde Natur og Miljø 3 sager på til behandling: En plansag fra Hobro, en
behandling af en ansøgning om fritagelse for kloakafgift for en forening samt en sag med en
ansøgning om udvidelse af et husdyrbrug. Sidstnævnte var der meget debat om, idet UTM
skulle tage stilling til, om Mariagerfjord Kommune skal følge de nationale krav til
næringsstofstab til Mariager Fjord på 17 kg N/ha/år eller de strengere krav som tidligere blev
håndhævet af Nordjyllands Amt på 12 kg N/ha/år. Da der ikke kunne opnås enighed, kom sagen
til afstemning. Et flertal stemte for at følge det strengere krav på 12 kg N/ha/år. Punktet skal
efterfølgende behandles af Byrådet.
2. a. Status for naturstigruppen
Naturstigruppen har afholdt et møde, hvorefter gruppen har arbejdet ihærdigt med at kortlægge
og komme med ideer til vandre- og naturstier i kommunen. Gruppen fremlagde mundtligt sine
forslag med visning via kort. Forslagene omhandlede blandt andet:
• Vandrerute fjorden rundet
• Mosely ved Mariager
• Hem-Skrødstrup området
• Lokes Hede ved Nr. Onsild
• Rundtur forbi Fyrkat Møllegård fra Hobro
• Ajstrup Bugt
• Kielstrup Sø
• Stinesminde
• Østerskoven, Hobro
• Glenstrup Sø
Derudover har der været henvendelse fra:
- DOF om en forbedret adgang til området nord for det internationale fuglebeskyttelsesområde i
fjorden.

- Lokalperson Henri Rosenkilde, Hobro, der gerne vil indgå i arbejdsgruppen. Han har taget
mange billeder af unikke udsigtspunkter omkring fjorden og har ideer til forbedrede stier i
Hegedalsområdet.
- Lokalperson Else-Marie Poulsen, Rostrup forslår en naturrute ved Lundsgård bæk, hvor hun
selv bor. Der er i forvejen vej eller grusvej, der kan følges, men denne kan muligvis udvides
med en vandrerute over engarealer, hvis der tages kontakt til lodsejere, herunder hende selv.
- Lokalperson Niels Gade og Kielstrup Borgerforening har gjort opmærksom på, at der findes
mange gode vandreruter (hulveje) mellem Kielstrup og Kielstrup Sø. Dog mangler der
græsslåning af en kort stykke, der går over en mark samt afmærkning og evt. informationer om
de mange kulturhistoriske spor i landskabet.
- En gruppe fra Valsgaard arbejder på at få etableret handicapvenlige stier ved idrætsanlægget
samt forbedrede stiforhold fra Valsgaard til fjorden gennem Frisdalen.
JU bemærkede, at Mariagerfjord Kommune for nyligt har købt 0,8 ha skov ved Juulsrenden, der
evt. kan indgå i kortlægningen.
Det blev bemærket, at der er et problem ed ridning på handicapstier nord for P-pladsen ved
Tofte Skov ved Øster Hurup. Der er behov for en ridesti, idet handicapstierne bliver ødelagt af
ridning. JU vil bede forvaltningen se på sagen.
b. Status for Mariager Fjord gruppen
Gruppen har holdt møde om tilrettelæggelse af et offentligt møde om Mariager Fjord og har
lavet debatoplæg til mødet i kommunens ideoplæg til strategi for bæredygtig udvikling. Det
offentlige møde bliver afholdt den 4. oktober 2007 kl. 19 i Hadsund Kulturcenter.
I debatoplægget har gruppen uddybet de tre emner, som Grønt Råd valgte som underemner ved
mødet den 21. juni 2007: Den rene fjord, adgang til fjorden og affald i landskabet.
Der er blandt andet stillet forslag til oprensning af tilsandede områder i sejlrenden i yderfjorden,
miljøtiltag blandt borgerne, lagt op til debat om adgangen til fjorden er tilstrækkelig og hvordan
lokalbefolkning og foreninger sammen kan mindske mængden af affald i landskabet.
Gruppen mødes inden det offentlige møde for at drøfte oplæg på mødet.
3. Fordeling af Grønt Råds midler, herunder behandling af henvendelse fra Ø. Doense
Borgerforening
Henvendelsen fra Øster Doense Borgerforening blev drøftet, herunder både det positive signal i
at være åben overfor lokalbefolkningens projektforslag og behovet for at være påpasselig med
de relativt få midler Rådet har til rådighed. Fx har Rådets medlemmer foreslået projektideer,
som endnu ikke er realiseret. Det var enighed om at bede Øster Doense Borgerforening om at
indsende et konkret forslag og gøre dem opmærksomme på, at hvis Grønt Råd skal støtte
projektet skal det være målrettet den bredere offentlighed – ikke kun Ø. Doense. Det kan fx
være i forbindelse med øvrige offentligt tilgængelige stisystemer.
Der bliver opstillet en økonomiopgørelse over Rådets midler bliver til næste møde.
4. Grønne partnerskabsprojekter

KLJ gjorde opmærksom på, at der er behov for medfinansiering fra partnere i grønne
partnerskaber, hvis pulje skal søges.
Emner til ansøgning om tilskud fra den Grønne Partnerskabspulje kan være forbedret
information og skiltning i fredede områder, idet der flere steder ikke er tilstrækkelig
information, foldere og skilte. Fremgangsmåden kan være at Natur og grundvand laver et
ideoplæg over områder, hvorefter der søges partnere og laves oversigt over økonomiske
medfinansieringsmuligheder.
Fx er DN og Mariagerfjord Kommune i dialog om et grønt partnerskabsprojekt vedrørende
Østerskoven i Hobro.
5. Orientering om Fiskeri-LAG
JU, FF og IT orienterede om processen med at starte en Lokal AktionsGruppe (LAG) for
fiskeriudvikling indenfor akvakultur og fiskeri under EU's fiskeriudviklingsprogram. FF deltog i
et dialogmøde ml. fiskeriforeninger og kommuner den 8. august, hvor der viste sig at være et
behov for, at kommunerne tager initiativ til at sætte processen i gang. JU og IT orienterede om,
at der sideløbende har været en dialog kommunerne imellem i fiskeriregion Limfjorden og
Mariager Fjord, dvs. Skive, Viborg, Vesthimmerland, Rebild, Aalborg og Mariagerfjord
kommuner. Ved dialogmøde den 28. august i Hobro var der enighed om at samarbejde om at
sætte processen i gang med henblik på at etablere en fælles LAG i regionen. Fælles temaer for
området er blandt andet fjordfiskeri og akvakultur.
6. Status for Vand- og naturplaner
JU orienterede om tidsplanen for statens og kommunernes arbejde med vand- og naturplaner.
Basisanalyser fra statens miljøcentre blev offentliggjort den 22. juni 2007 til høring i 6 måneder.
Høringsperioden er en ide-fase, hvor offentlige myndigheder, interesseorganisationer, erhverv,
foreninger og lokalbefolkning har mulighed for at komme med forslag til vand- og
naturplanerne. Senest den 22. december sender miljøcentrene deres forslag til planer i høring i 6
måneder. De endelige planer offentliggøres senest den 22. december 2009. Derefter har
kommunerne 6 måneder til at udarbejde forslag til handleplaner, der skal sendes i 8 ugers høring
senest den 22. juni 2010. De endelige handleplaner skal offentliggøres senest den 22. december
2010, hvorefter de skal iværksættes senest 2012. Første målepunkt for planerne effekt er 2015.
Mariagerfjord Kommune laver et oplæg til vand- og naturplaner til indsendelse til Miljøcentrene
i idefasen. Grønt Råd vil gerne se kommunens oplæg ved mødet den 8. november 2007.
7. Grænser i yderfjorden
Jægerne har lavet en forespørgsel om kommune – og statslige administrationsgrænser i
yderfjorden efter kommunalreformen. KLJ har efterfølgende undersøgt ansvarsområder for
henholdsvis Buderupholm og Fussingø Statsskovsdistrikt og svaret, at det forholder sig som før
kommunalreformen. Svar er vedlagt.
8. Andet
KLJ orienterede om strukturændringer for miljøcentrene, som fremover lægges ind under en ny
styrelse: By og Landskabsstyrelsen og der skal reduceres i miljøcentrenes budget med 15 %.
Referent: Inger Taylor. Dato: 18. september 2007

