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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 8. maj 2008
Kl. 14-16 på Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden, mødelokale ”Fjorden”

Til stede: Per S. Sørensen (PSS), Børge Poulsen (BP), Per Nielsen (PN), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM), Ole
Guldberg (OG), Thorkild Lund (TL), Jens Cæsar Jensen (JCJ), Jørgen Ussing (JU) og Inger Taylor (IT). Afbud:
Finn Frandsen (FF). Ikke til stede: Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ, Morten Schnack (MS), Bent Klit
Christensen (BKC)

1. Velkomst og aktuelt i kommunen (Jørgen Ussing)
JU orienterede om, at Keld Juul Nielsen har meddelt sin udtræden af Grønt Råd, at der er
sendt brev til Keld Juul Nielsen med tak for godt samarbejde og at Kirsten Hjarnø
Mathiassen i stedet deltager i Grønt Råds møde på vegne af foreningen By og Land.
Kirsten blev budt velkommen.
JU orienterede om relevante emner i Natur og Miljø og sager på seneste møde i Udvalget
for Teknik og Miljø (UTM), herunder:
• Den regionale udviklingsplan, som er blevet præsenteret i høringsperioden.
Visionerne skal nu virkeliggøres med startskud ved en virkeliggørelseskonference den
18/6, hvor de forskellige pinde i RUP'en skal prioriteres og hvor fx visioner som "at
være den grønneste region i DK" skal omsættes til konkrete tiltag og formidles.
• Slamudspredning i kommunen, som Grønt Råd også har interesseret sig for. JU læste
beslutningen fra mødet op. Sagsfremstilling og beslutning kan læses på
www.mariagerfjord.dk under "politik" samt "dagordner og referater".
• Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse, som vil blive nedsat med
administrativ kommunal deltagelse, hvor politisk deltagelse vil blive efter behov.
• Rørlagte offentlige vandløb, som er blevet rørlagt 1950'erne og nogle år frem.
Kommunen har pligt til at vedligeholde velfungerende rør, mens nedbrudte rør er
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ejerens ansvar. En kikkertundersøgelse har vist, at mange af de pågældende rør i
kommunen er nedbrudte.
Bekæmpelse af rågebestanden i Mariagerfjord Kommune. Der skal skabes et overblik
over rågebestanden i kommunen og udarbejdes en reguleringsplan i samarbejde med
Skov- og Naturstyrelsen. Dansk ornitologisk Forening og Jægerforeninger
opfordredes til at bidrage med eventuelle oplysninger om rågebestanden til
forvaltningen. Kommunen har søgt Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til
regulering på egne relevante arealer i Hadsund og Skelund.
Ansøgning om tilladelse til sløjfning af sti i Hobro Østerskov. JU orienterede om
status, idet punktet blev udsat til senere behandling i UTM.

2. Møder og temamøder
Emner og format for møder og temamøder blev drøftet.
Der var enighed om, at Grønt Råds møder bør udvides fra 2 til 3 timer, når det er
nødvendigt på grund af en lang dagsorden, dvs. fra kl. 14-17.
Der var interesse for at arrangere et temamøde, hvor Udvalget for Teknik og Miljø
inviteres til at deltage.
Forslag til emner for temamøder var:
1. Stiprojekt.
2. Mariagerfjord kommune som klimakommune og bæredygtigt byggeri
3. Mariagerfjord Kommune som ren kommune
4. Bustur rundt i kommunen for at præsentere Naturplan udarbejdet af Danmarks
Naturfredningsforening.
5. Kloakering og spildevandsrensning i det åbne land
6. Erfaringsmøde med andre grønne råd.
7. Vedligeholdelse af sejlrenden i Mariager Fjord og retningslinjer for placering af
udgravet slam fra fjorden. TL gjorde opmærksom på, at skibstrafik skaber
tilsandingsproblemer i havne, hvilket betyder, at der hvert 10. år skal graves 1½
meter væk. Derfor foreslås det, at Grønt Råd skriver et notat/spørgsmål til
Udvalget for Teknik og miljø og Mariager Fjordudvalget emnet. Et mindre heldigt
eksempel fra Aalborg er placering af slam fra havne i fuglehabitatsområde, et bedre
eksempel er anvendelse i diger som ved Hadsund efter af sedimentprøver er taget
med et indhold af tungmetaller under grænseværdier. Eksempelvis bliver slam fra
Øster Hurup Havn kørt fra havnen i lastbiler, men kunne måske anvendes til
digebygning som respons på evt. klimaændringer.
Det blev bemærket, at ture i landskabet er gode på grund af det sociale aspekt.
Det var enighed, at formand og sekretær arbejder videre med at arrangere et fællesmøde
med Udvalget for Teknik og Miljø, der evt. vil være et ekstra møde i forhold til Grønt
Råds mødeplan. Endvidere arbejdes der videre med at arrangere et offentligt temamøde,
som evt. kan handle om stier eller klima og bæredygtigt byggeri.
Danmarks Naturfredningsforening er initiativtager til at invitere Grønt Råd og/eller
Udvalget for Teknik og Miljø på bustur for at præsentere deres naturplan.
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3. Orientering fra arbejdsgrupperne
a. Sejlrende (Per S. Sørensen)
PSS har haft kontakt til Miljøcenter Aalborg angående vandtilførsel til Mariager Fjord.
Det viser sig, at alle konklusioner er lavet i sammenhold med digerne ved Overgaard. Det
vil efter al sandsynlighed ikke have den store betydning for vandudskiftet i fjorden at
udgrave sejlrenden som foreslået ved debatmøde den 4. oktober 2007. Derfor vil PSS ikke
gøre yderligere i sagen. Arbejdsgruppen nedlægges.
b. Affaldskampagne (Ole Guldberg/Børge Poulsen/Morten Schnack/Inger Taylor)
OG refererede fra affaldskampagnen, hvor fremmødet var større end tidligere, men
spredt. Tovholderen i Hobro vil eksempelvis gerne have flere foreninger med, at
spejderne bliver involveret noget før, at der sættes plakater op og at der uddeles små
plastikposer til farligt affald.
BP orienterede om, at sejlerne i Høllet samlede ind. PSS anførte, at jægerne gerne vil
bakke op næste år. OG foreslog, at der næste år bliver gjort meget mere for at
markedsføre Mariagerfjord kommune med sloganet en ren kommune med yderligere
tiltag, eksempelvis udlevering af en affaldspose til bilens gearstang.
Det blev aftalt, at IT indkalder til evalueringsmøde, hvor kritikpunkter og forslag til nye
tiltag tages op.
c. Naturstier (Ole Guldberg)
Seneste stiregistrering er en sti fra Hadsund via Ajstrup Krat og eventuel forlængelse til
Havndal og Trudsholt via Aa Mølle, som i givet fald vil kræve samarbejd med Randers
Kommune. OG fremsender stiforslag til IT.
d. Koordinering af stiarbejde med henvendelser til kommunen og kommunens stiarbejde
(Inger Taylor)
IT indledte med at fortælle om de mange henvendelser og aktører, der gerne vil etablere
eller formidle stiforløb i kommunen. Det vigtigt for kommunen at få et overblik over
tiltagene for at kunne koordinere indsatsen og sikre lodsejeraccept og kvalitet i
formidlingen. Derfor blev det foreslået at afholde et koordineringsmøde med relevante
interessenter. Der var enighed om, at IT indkalder til et koordineringsmøde mellem stiinteressenter.
4. Status for ansøgning til Grønne Partnerskaber om projekt ved Hobro
Østerskov/kommunale skove (Ole Guldberg/Jørgen Ussing/Inger Taylor)
Bidrag fra Grønt Råd samt DOF og sportsfiskerne er indarbejdet i ansøgningen, som har
været sendt til DNs kontaktperson til godkendelse og er parat til at blive indsendt til
Skov- og Naturstyrelsen indenfor en uges tid.
5. Økonomistatus (Jørgen Ussing/Inger Taylor).
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Grønt Råd har 50.000 kr. til rådighed i 2008, hvoraf der er betalt ca. 2.500 kr. til GPS og
bevilget ca. 4.300 kr. til projektet i Visborg og 1.500 kr. til forplejning ved møder.
PR for Grønt Råd vil koste ca. 30.000 kr.
Dvs. at der er ca. 12.000 kr. til rådighed.
Der er disponeret 10.000 kr. til Det Grønne Partnerskabsprojekt i Hobro Østerskov. Dog
vil disse midler muligvis først komme i anvendelse i budget 2009.
Det er p. t. uvist, om uforbrugte midler fra 2007 kan komme i anvendelse i 2008 grundet
ekstraordinær besparelsesrunde i kommunen.
6. Forum og PR for Grønt Råd (Inger Taylor)
IT rundsendte tilbud fra Degn Grafik på etablering af hjemmeside med forum og logo,
folder og skabelon til informationsblad med stiforløb. Der var enighed om at gå videre
med tilbuddet og få realiseret forum og PR for Grønt Råd.
7. Orientering fra foreningerne
PSS orienterede om, at repræsentanter fra jægerne til grønne råd i Nordjylland mødes 2
gange om året. Der er stor forskel på, hvordan arbejdet i de grønne råd fungerer, men der
er tilfredshed med arbejdet i Mariagerfjord Kommunes Grønne Råd.
JCJ orienterede om arbejdet i Landdistriktsrådet med Camp Mariagerfjord, hvor der
afholdes opfølgningsmøder, der skal konkretisere de fire visioner fra Camp'en vedrørende
Mikroerhverv, Bosætning, Turisme og oplevelse samt Lige muligheder for land og by.
Referater og processen kan følges på www.mariagerfjord.org
BP uddelte nyt oplæg fra Friluftsrådet til Friluftsliv i Mariagerfjord Kommune. JU vil
videregive til Udvalget for Teknik og Miljø.
TL orienterede fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF), hvor Grønt Råds repræsentanter
for de nordjyske kommuner jævnligt mødes for at udveksle ideer og erfaringer. Der er
godt tilfredshed med arbejdsformen i Mariagerfjord Kommunes Grønne Råd.
DOF vil bidrage til en plejeplan i Aalborg Kommune for engfugle i Lille Vildmose, Øster
Ådalen og Halkær Ådalen. Tilsvarende vil DOF gerne bidrage med oplysninger om fugle
og fugleobservationer i Mariagerfjord Kommune. Eksempelvis er DOF så småt gået i
gang i Hobro Østerskov og ådalene.
PN orienterede fra lystfiskerne, at de gerne bidrager til at fremme ynglesteder i bække.
DFU hjælpe med analyse af vandløb og prioritets række for gydefisk. I Mariagerfjord
Kommune er det mest Hobro og Hadsund Sportsfiskerforeninger, der er aktive.
Prioriterede vandløb/søer i Mariager Fjord kommune er fx Glenstrup Sø, Onsild Å,
Brøndum Møllebæk, Valsgaard Bæk, Bredkilde, Kielstrup Sø og Hodal Bæk. Sidstnævnte
lider under tilstrømning af byggerisand, men er interessant for skolebørn fra fx Nordre
Skole. Kongsvad Mølle og Simested Å er ligeledes interessante. Sportsfiskerne kan
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bidrage med god ekspertise og erfaring, har god adgang til vandløbsmidler og vil gerne
hjælpe med genopretningsprojekter, men kræver godt samarbejde med kommunen.
Eksempelvis har Sportsfiskerne for 1½ år siden sendt en ansøgning om tilladelse til udlæg
af gydegrus om Østerkær Bæk til kommunen, men der er endnu ikke givet ok til arbjedet.
JU og IT følger op på status for ansøgningen. Efterfølgende kontakt til Natur og Grundvand
viser, at der løbende arbejdes på sagen, som tager tid, fordi arbejdet ikke kan igangsættes under det
eksisterende vandløbsdirektiv for bækken. Der er igangsat proces med at udarbejde nyt vandløbsdirektiv,
hvilket er en tidskrævende proces. Uddybende spørgsmål kan rettes til Jens Peter Neergaard, Natur og
Grundvand.
OG orienterede om, at Danmarks Naturfredningsforening har oprettet en
vandløbsgruppe, som også gerne vil være med i naturgenopretningsprojekter.
JU orienterede om kommunens arbejde med vandløbsregulativer. OG opfordrede til at
Mariagerfjord kommune som inspiration orienterer Rebild og Vesthimmerlands
kommuner i forbindelse med udarbejdelse af vandløbsregulativer.
8. Eventuelt
Intet at berette.
Vi takker for et godt møde!
Venlig hilsen
Inger Taylor
Sekretær
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