Til medlemmer af Grønt Råd

6.1 Teknik og Miljøsekretariatet
Postadresse:
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk
Journalnummer:
09.00.00-P21-4-07
Ref.: Inger Taylor
Direkte tlf. 97 11 36 12
intay@mariagerfjord.dk
Dato: 18.3.2008

Referat af Grønt Råds møde torsdag den 28. februar 2007
Kl. 14-17 mødelokale Skoven, Rådhuset i Arden
Til stede: Finn Frandsen (FF), Per S. Sørensen (PSS), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Børge Poulsen (BP), Per Nielsen (PN), Ole
Guldberg (OG), Thorkild Lund (TL), Jens Cæsar Jensen (JCJ), Morten Schnack (MS), Bent Klit Christensen (BKC), Jørgen Ussing
(JU) og Inger Taylor (IT). Afbud: Keld Juul Nielsen (KJN)

1. Velkomst og gensidig orientering
JU bød velkommen og orienterede om afbud fra KJN grundet sygdom samt at BKC skulle gå
efter orienteringspunkterne.
•
Godkendelser af husdyrbrug
JU redegjorde for status for kommunens behandling af sager om udvidet husdyrbrug, herunder:
- at kommunerne skal lave stort set sammen sagsbehandling som de tidligere amter,
- at et nationalt elektronisk sagsbehandlingssystem på sigt skal lette arbejdet en anelse,
- at der har været afholdt temamøde for Byrådet med oplæg af repræsentanter for
Miljøcentrene og Miljøstyrelsen samt en miljøadvokat,
- at der er ca. 40 sager til behandling i kommunen,
- at Udvalget for Teknik og Miljø har givet tilladelse til udvidelse af 2 bedrifter med vilkår
om efterafgrøder og lignende foranstaltninger med henblik på at begrænse
nitratudvaskningen mest muligt. Kvælstofbelastningen til Mariager Fjord bliver nedbragt
til 12,1 kg. N/ha/år for den ene bedrift (har valgt at omlægge til økologi) og ca. 14 kg.
N/ha/år for den anden bedrift.
Punktet blev kommenteret og der var generelt enighed om, at fjordens tilstand er vigtig at have
fokus på, men der var varierende meninger blandt rådets medlemmer om krav til udledning af
næringsstoffer til fjorden, herunder tidsplan for opfyldelse af målsætninger.
Flere medlemmer nævnte problematikken, at inder- og yderfjord fra nationalt side er klassificeret
forskelligt, hvilket ikke giver mening, da fjorden er et sammenhængende vandsystem.
På spørgsmål om flow i sagsbehandlingen redegjorde JU for status, herunder, at der var cirka 10
sager overført fra de tidligere amter og 30 sager sendt direkte til Mariagerfjord Kommune. Hver
sag tager i gennemsnit 20 uger at behandle inkl. 6 ugers høring og politisk behandling. En
vurdering af tidsplan for færdigbehandling af nuværende sager lyder på påske 2009. Udvalget for
Teknik og Miljø har bedt fagenheden om at undersøge muligheder og økonomi krævet for at
kunne fremme processen.
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•
Vand- og naturplaner (slam)
JU redegjorde for status for udspredning af spildevandsslam i Mariagerfjord Kommune, herunder
kommunens høringssvar til Miljøcenter Aalborg vedrørende Vand- og Naturplaner 2015 og
behandling i Udvalget for Teknik og Miljø på møde den 25. marts 2008.
Den nuværende lovgivning giver mulighed for udbringning af 90 kg slam/ha over en 3-årig
periode samt at alt udbringes af én gang, hvilket øger risikoen for fosforudledning til fjorden – en
problematik, som Grønt Råd også har rejst i forbindelse med et debatmøde i oktober 2007.
Afdelingen for Natur og Miljø har sendt forslag til Miljøcenter Aalborg om kun at acceptere
udspredning af slam i fosforkoncentrationer på maksimalt 30 kg fosfor pr. år indenfor Natura
2000 områderne samt øvrige lavtbeliggende periodisk vandmættede områder.
Udvalget for Teknik og miljø vil på udvalgsmøde den 25. marts tage stilling til, om Mariagerfjord
Kommunes eget spildevandsslam kan udbringes på alle landbrugsarealer, såfremt
slambekendtgørelsens krav er opfyldt, eller om der skal stilles yderligere skærpede krav.
Der var en generel drøftelse af problematikkerne med bemærkninger om enighed i
betragtningerne samt at import af slam fra andre kommuner kan forhindre lokale landmænd i at
afsætte deres gylle lokalt, at miljøhensyn bør veje højere end kassetænkning med henvisning til, at
landmænd modtager en høj betaling for at aftage slam samt at der i miljøberegninger bør
indregnes transport af slam.
•
Naturture 2008/09
IT orienterede om, at den nye naturtursfolder for Himmerland 2008/09 er klar til distribution via
rådhuse, biblioteker og turistkontorer til Påske. Se også www.naturguidenhimmerland.dk
•
Mariager Fjordruten
IT orienterede om, at kommunen som den første i Nordjylland er klar til at udgive sin første
cykelrute-folder, nemlig cykelrute 32: Mariager Fjordruten. Det er samme rute, som Nordjyllands
Amt har lavet, men der er angivet afstikkere fra ruten til Ajstrup Bugt og Mosely og lavet
alternative ruter på steder, hvor ruten løber langs stærkt trafikeret vej eller er særlig stejl.
Endvidere har folderen fået nye design, nyt kort, nye billeder og ny tekst. Folderen er klar til
distribution via rådhuse, biblioteker og turistkontorer til Påske.
•
Nordjysk samarbejde om naturoplevelser
IT orienterede om, at kommunen har en dialog med de himmerlandske kommuner og Skov- og
Naturstyrelsen Himmerland samt med øvrige kommuner og afdelinger af Skov- og
Naturstyrelsen i Nordjylland om fælles design og samarbejde om regionale ruter, der går på tværs
af administrative grænser. Formålet er, at brugerne af de regionale ruter oplever størst muligt
overskuelighed og tilgængelighed, selvom formidlings- og adgangsopgaven nu er overgået fra
amter til kommuner.
•
Projektoplæg fra Fjordhavnenes samarbejdsudvalg
BP og IT orienterede om projektideer fra Fjordhavnenes Samarbejdsudvalg for havnene i
kommunen. Det overordnede formål er at forbedre adgang og formidling for at fremme turisme
og bosætning. Projektideerne omfatter formidling og udvidelse af Øster Hurup Havn, formidling
og forbedrede anløbsforhold ved Als Odde, udvidelse af Hobro Havn, Udvidelse af badebroen
ved Bramslev Bakker, forbedring af slæbesteder og flere fjordbøjer. Endvidere har der været
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overvejelser om udvidelsespotentialer ved de øvrige havne i kommunen. Fx bliver overvejelser
om lystbådehavnen i Mariager tænkt ind i udviklingsplanen for Mariager Havn.
•

Samarbejde mellem Rold Skov Natur og Kulturcenter og Netværk Mariager Fjord
om Mariager Fjord Guiden
OG og IT orienterede om, at der er indledt et samarbejde mellem Rold Skov Natur- og
Kulturcenter og Netværk Mariager Fjord om udvikling af Mariager Fjord Guiden. Formålet er at
få synergieffekt mellem initiativerne under de to formidlingstiltag og hjemmesiderne
www.roldskov.info samt www.mariagerfjordguiden.dk
•
Status for LAG-Himmerland og FiskeriLAG Midtnord
IT orienterede om, at LAG-Himmerland netop har udmeldt 3 ansøgningsfrister i 2008 til
landdistriktsprojekter, der falder ind under målsætningerne i deres udviklingsstrategi. Første
ansøgningsfrist er den 15. april, hvor der forud afholdes projektudviklingsmøder den 13. marts og
den 31. marts. Senere ansøgningsfrister er i august og november. Øvrige oplysninger kan findes
på www.lag-himmerland.dk
FF orienterede om status for fiskeri-LAG MidtNord, som er i fuld gang med at udarbejde en
Udviklingsstrategi og som har ansat Aalborg Kommune som koordinator for LAG-en. Endvidere
er der en kommunal følgegruppe, der bistår LAGén indtil udviklingsstrategien er godkendt af
Direktoratet for FødevareErhverv, der er national myndighed for LAGérne.
•

Camp Mariagerfjord og præsentationen af Turisme på Hotel Amerika d. 8/3 marts
kl. 16.
BKC og JCJ orienterede om Camp-Mariagerfjord, som Landdistriktsrådet afholdte den 1.-3.
februar i Hobro. JSJ repræsenterede Grønt Råd. Der var nedsat fire arbejdsgrupper med
temaerne erhverv, bosætning, lige muligheder og turisme. Referat fra campen kan ses på
www.mariagerfjord.org Grønt Råd blev inviteret til præsentation af turismegruppens temaarbejde
d. 8/3 marts kl. 16 på Hotel Amerika, Hobro. Arbejdet vil indgå i det øvrige arbejde med at
fremme turisme i Mariagerfjord Kommune, idet Visit-DK har udpeget kommunen som
læringsdestination for helårsturisme.
2.
Orientering fra arbejdsgrupperne
•
Naturstier
OG gennemgik status for naturstigruppens arbejde herunder en fjordsti langs Mariager Fjord,
stier ved Dyrby, Ajstrup, Hem, Mariager, Hobro Østerskov, Hørby, Trinderup og Fyrkat.
Endvidere fremlagde OG en mål- og tidsplan for stiarbejdet. Naturstigruppen har haft kontakt til
Henri Rosenkilde og Erik Gundersen, begge Hobro og vil tage kontakt til Uffe Westerberg, Rold
Skov Natur- og Kulturcenter.
Der var positive bemærkninger til gruppens arbejde. PSS bemærkede, at jægerne gerne vil bidrage
til planlægning og formidling af stiforløb for at tilgodese både vandrere og jagtinteresser.
•
Sejlrende
PSS bemærkede, at der ikke var nyt fra sejlrendegruppen.
3.
Økonomistatus og fordeling af midler
JU gennemgik status for Grønt råd regnskab for 2007 samt budget for 2008. Det forventes, at de
uforbrugte midler fra 2007 kan overføres til 2008. Forslag til budget for 2008 blev gennemgået,
hvor tidligere behandlede emner og nye ansøgninger til Grønt Råd var påført. Hvis Grønt Råd
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vælger at disponere midlerne som fremsat i budget 2008 vil der være basis for at bruge midlerne
både fra 2007 og 2008 inden udgangen af 2008. Der var generelt enighed om, at midlerne bør
komme i anvendelse i 2008 – dog til fornuftige formål.
4.
Henvendelse om tilskud fra Grønt Råd til forbedring af stier ved Visborg
Grønt Råd havde siden sidste møde modtaget en ansøgning om tilskud til forbedring af stier ved
Visborg på 4.400 kr. + moms til at knuse, fræse og flytte trærødder. Grønt Råd var enige om at
bevilge midlerne mod, at Visborg Landsbylaug indsender dokumentation for afholdte udgifter til
godkendelse. Endvidere anmodes Visborg Landsbylaug om yderligere oplysninger om den i
ansøgningen omtalte kirkesti til Mariager fjord.
5. Udtalelse og bidrag vedr. ansøgning til Grønne Partnerskaber om projekt ved
Hobro Østerskov/kommunale skove
Mariagerfjord Kommune har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening-Mariagerfjord
udarbejdet et udkast til en ansøgning til Grønne Partnerskaber og Friluftsrådet om de
kommunale skove. Grønt Råd blev bedt om at komme med en udtalelse om projektet og
eventuelt blive partner i projektet.
Der var bred enighed om, at det er et godt projekt som Grønt Råd gerne bakker op omkring. PN
bemærkede, at lystfiskerne gerne vil bidrage til projektet med genopretning af Kirkedals Bæk,
som er ynglested for ørreder, hvilket bør indarbejdes i ansøgningen. TL bemærkede, at DOF
gerne vil bidrage til registrering af fuglelivet i skovene. OG bemærkede, at det er et godt projekt
med basis for at etablere naturskov. BP bemærkede, at det er et godt projekt, fordi der mangler
adgang, pleje og tilgængelighed til skovene. KLJ bemærkede, at de har vendt projektet i Skov- og
Naturstyrelsen Himmerland og selvom der ikke kan siges, om projekt vil få støtte, kan de se
perspektiver i at få udpeget nøglebiotoper og eventuelt bør det overvejes, om der på udvalgte
steder skal etableres hundeskove. IT laver på baggrund af bemærkningerne en udtalelse fra Grønt
Råd til projektet. Endvidere besluttede Grønt Råd at bevilge 10.000 kr. og at indgå som
samarbejdspartner til projektet. Projektansøgningen tilrettes efter behov.
6. Ridesti/handicapsti ved Øster Hurup
TL redegjorde for projektideer til en ridesti i klitterne nord for Øster Hurup Strandcamping for at
separere ryttere fra vandrere og andre brugere af handicapstien i området. TL har talt med
kommunen vedrørende natur- og strandbeskyttelse og gennemset fredningsbestemmelserne for
området. Endvidere har TL talt med Aage V. Jensens Fonde, der ejer området, som synes at være
positivt stemt overfor projektideerne. Der børe være mulighed for at etablere en ridesti i området,
men det kræver en længere sagsbehandlingstid. TL vil nu tage kontakt til Aage V. Jensens fonde
med henblik på at få udarbejdet en projektbeskrivelse til ansøgning om dispensation i forhold til
fredning, natur- og strandbeskyttelse samt om afholdelse af projektudgifterne. Der var enighed
om, at det var et godt projekt, der bør arbejdes videre med.
7. Status for Agenda 21 strategi, herunder opfølgning på affaldskampagne
OG, MS, BP og IT redegjorde for resultatet af et møde med repræsentanter for Danmarks
Naturfredningsforening-Mariagerfjord (DN-MFK) angående Grønt Råds støtte til den
landsdækkende affaldsindsamling den 13. april, som Danmarks Naturfredningsforening afholder.
Sejlerne, landbruget og kommunen vil støtte op om projektet med adgang til vands, forplejning,
afhentning af affald, kort mv. Endvidere vil skoler og spejdere blive opfordret til at deltage og der
vil blive udsendt et opfordringsbrev fra Grønt Råd til foreninger i kommunen om at deltage i
indsamlingen.
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På denne baggrund besluttede Grønt Råd at nedsætte en arbejdsgruppe for affaldskampagnen
med samme rådighedsbeløb og kompetencer som andre arbejdsgrupper under Grønt Råd. OG,
MS, BP og IT indgår i arbejdsgruppen i samarbejde med relevante aktører fra DN-MFK.
Formålet med arbejdsgruppen er at koordinere en bredere indsats omkring affaldskampagnen
den 13. april 2008.
8. Forum og PR for Grønt Råd
IT bad om Grønt Råds holdning til at få lavet et udkast til design og layout for PR-materiale til
Grønt Råd og muligheden for at bruge midler til at bede en grafiker komme med et oplæg. Der
var enighed om at bruge midler til formålet.
9. Klimakommune – DNs kampagne om klimakommuner og kommunens
klimastrategi
Udsat til næste møde.
10. Møder i 2008 – emner og tidspunkter for temamøder og ordinære møder
Udsat til næste møde.
11. Ansøgning til Grønt Råd om tilskud til GPS/stiprojekt
Per Edgar Jørgensen har efter aftale med naturstigruppen indkøbt en GPS til registrering af
naturstier i kommunen og indsendt en ansøgning til Grønt Råd om tilskud til et større projekt
med indkøb af flere GPSér, inddragelse af frivillige og registrering på en hjemmeside. Per Edgar
Jørgensen fremlagde projektideerne for Grønt Råd. Der søgtes om i alt 50.000 kr. til projektet.
Grønt Råd drøftede projektet. Der var enighed om, at projektet rummer potentiale, men at det
bør indarbejdes i naturstigruppens registreringsarbejde, så informationerne kan indgå i
kommunens GIS- og kortprogrammer og der er sikkerhed for, at der bliver lavet klare
lodsejeraftaler, inden naturstier offentliggøres. Der sendes brev til Per E. Jørgensen med
henvisning til at tage kontakt til naturstigruppen og eventuelt indsende en fælles ansøgning til
næste Grønt Råds møde, hvis det skønnes, at der er behov herfor.
TL bemærkede, at man i Lille Vildmose har hyret en GPS-klub til at registrere stier, hvilket også
er en mulighed, der kan overvejes frem for at investere i mange GPS-er.
12. Eventuelt
Intet at bemærke.
Mødet sluttede kl. 17.05
Dato: 18/3/08, referent: Inger Taylor
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