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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 25. september 2008
Kl. 14-17 på Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden, mødelokale ”Fjorden”
Til stede: Morten Schnack (MS), Børge Poulsen (BP), Thorkild Lund (TL), Per S. Sørensen(PSS), Ole Guldberg
(OG), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM), Jørgen Ussing (JU) og Inger
Taylor (IT).
Afbud: Per Nielsen (PN), Jens Cæsar Jensen (JCJ), Finn Frandsen (FF).
Ikke til stede: Bent Klit Christensen (BKC).

1. Velkomst og aktuelt i kommunen (Jørgen Ussing)
JU refererede udvalgte punkter fra møder i Udvalget for Teknik og Miljø den 4/8 og den 1/9:
fra mødet den 4/8 blev følgende punkter refereret:
• punkt 172 om godkendelse af arealer til afsætning af husdyrgødning,
• punkt 173 om harmonisering af forskrifter vedrørende tomgang,
• punkt 174 vedrørende projekt Innovation under overfladen samt
• punkt 175 om nyudgivelse af en informationsfolder om Madum Sø, Langmosen og St.
Blåkilde i Rold Skov.
Fra mødet den 1/9 blev følgende punkter refereret:
• Punkt 194 om Friluftsreklamer i det åbne land,
• punkt 195 om en klage over tillægsregulativ for Kongsvad Mølleå, hvor der pt.
afventes en afgørelse i Naturklagenævnet samt
• punkt 200 om udarbejdelse af en klimastrategi for Mariagerfjord Kommune.
Referater fra Udvalgets møder kan findes på www.mariagerfjord.dk under emnet "Politik" og
"Dagsordner og referater", hvorfra der også er muligt at sende besked om, at man ønsker at
abonnere på dagsordner og referater.
JU orienterede om, at Mariagerfjord Vandservice A/S har afholdt en udbudsrunde til
bygherrer om anlæg at et centralrenseanlæg mellem Hadsund og Als.
JU orienterede om, at det ifølge Forretningsplanen er tid til at evaluere Grønt Råds arbejde,
hvilket vil blive et punkt på det ordinære møde d. 6. november.
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Endvidere orienterede JU om, at Natur og miljø har fået tilbud om afgræsning omkring Hobro
Vesterfjord samt at der på baggrund af en henvendelse til Hobro Kommune i 2006 og
efterfølgende til Borgmesteren og Udvalgsformanden for Teknik og Miljø i 2008 vil blive
afholdt et offentligt møde om planerne for området den 18. november kl. 19. Stedet vil blive
annonceret. KHM bemærkede, at By og Land vil være interesserede i at indgå i en
følgegruppe for området, hvis en sådan bliver dannet.
OG spurgte ind til planer om byudvikling i Hadsund Syd. JU gav en kort status for sit
kendskab til emnet, der i høj grad er kommuneplanrelateret. Udvalget for Teknik og Miljø har
drøftet en afvejning mellem benyttelse kontra beskyttelse, idet byudvikling primært skal
foregå i byerne frem for i det åbne land, men at tre af kommunens store byer, hvor der er
efterspørgsel efter byggegrunde, ligger kystnært og naturnært.
2. Orientering fra foreningerne
Sejlads. BP orienterede fra Fjordhavnenes Samarbejdsudvalg, hvor de på grund af lange
ventelister på bådpladser og tilsandingsproblemer, har ønsker om havneprojekter i Øster
Hurup, Hadsund, Mariager og Hobro. Et af de store problemer for sejlerne er tilsanding i
lystbådehavnene. I Hadsund er der de største problemer med ophobning af mudder/sand fra
erhvervssejlads i sejlrenden, der ligger meget tæt på lystbådehavnen. Denne skal jævnligt
graves ud med store omkostninger til følge. Med også i Øster Hurup, Hobro og Mariager er
der tilsanding i noget omfang. I Øster Hurup er der ønske om en større udvidelse af havnen
for at tilgodese ventelister. Men også i Hobro og Mariager Lystbådehavn samt Hobro Både og
Fiskerihavn er der ønsker om udvidelser. I Mariager indtænkes ønskerne i den nye havneplan,
hvor kommunen har taget initiativ til en arkitektkonkurrence. Generelt har Fjordhavnenes
Samarbejdsudvalg haft møde med kommunen og ønskerne bliver indarbejdet i
kommuneplanen i videst muligt omfang.
Vandre/cykelstier og aktiviteter. KHM orienterede om By og Lands (Foreningen for
Bygnings- og Landskabskultur) arbejde med at bevare og genetablere Bies Have i Hobro,
hvor det kunne være ønskeligt med en sti, der mere hensigtsmæssigt forbinder området med
stien omkring Vesterfjord. By og Land har sammen med DN afholdt et foredrag med arkitekt
Rie Oehlensläger om Fremtidens Byggeri og vil fortsat presse på for at kommunen sætter krav
om lavenergihuse i lokalplaner. Endvidere er By og Land fortsat opmærksom omkring
beskyttelse af kulturarv som gravhøje, fx vedrørende placering af ensilagepakker eller
formændring som følge at markdrift. JU oplyste, at kommunen har hyret en jordbrugsteknolog
til at gennemgå gravhøjene med henblik på at lave plejeplaner. Endvidere er By og Land
opmærksom på bevaring samt registrering af bygninger og landskaber og mulighed for at
etablere stier og grønne områder i forbindelse med byfornyelse.
Natur og Miljø. OG orienterede om Danmarks Naturfredningsforenings arbejde herunder:
• Udgivelse af hæftet ”Fremtidens natur i Mariagerfjord Kommune”, som blev uddelt.
• Registrering af fredninger i hele landet, hvor OG forespørger muligheden for at lave et
link på kommunens hjemmeside.
• Golfsag ved Hobro, hvor kravene tilsyneladende ikke bliver overholdt.
• DNs Klimakommunekampagne.

Side 2 af 6

•
•
•

Kommentering af byudviklingsforslag i Hadsund Syd, som ligger i kystnærhedszonen.
DN mener ikke, at planloven bliver overholdt.
Gennemgang af de mange og komplicerede landsbrugssager, hvor lokalafdelingen
oftest søger rådgivning fra DN centralt.
At DN Mariagerfjord og By og Land har arrangeret et foredrag af forfatter Kjeld
Hansen om ”Det tabte land” den 4. november kl. 19 i Kulturhuset, Arden.

Landbrugserhverv. MS orienterede fra landbrugserhvervet, hvor emner er præget af at
langbruget skal arbejde i naturen, hvor der er mange interessenter. Der er stor fokus på faglig
og økonomisk rådgivning til landmænd omkring miljøsager. JU orienterede om, at Agrinord
har forespurgt om muligheden for at sidde i Grønt Råd. Da MS repræsenterer
landbrugserhverv i kommunen, vil kommunen sende et svar om, at Landbrugserhvervet
allerede har en repræsentant og at MS står til rådighed for spørgsmål eller forslag til emner
eller lignende, som Agrinord ønsker taget op i Grønt Råd. MS orienterede om. at Kronjysk
Landboforening har indgået et samarbejde med landboforeninger i Randers og Viborg
området, som hedder Landbo MidtØst.
Jagt. PSS orienterede om projekter blandt jagtforeningerne i Mariagerfjord området:
• Der er ønske om et hjortelaug for dådyr i Valsgaard området med henblik på at
fremme lokale aftaler, optællinger og undgå uheldige afskydninger.
• Nyt fra Vildtreguleringskorpset, som på grund af hurtig handling og aktivering af
frivillige via telefon og maillister har haft held til at fange/aflive næsten samtlige 8600
mink, der var blevet sluppet fri af ukendte gerningsmænd fra en minkfarm i
Nordjylland i september.
• Nyt om rågeregulering, hvor der er aftaler på kommunale arealer.
• Projekt om agerhøns i det åbne land og agerhønevenlig markdrift.
• Vildtprojekt ved Års Skov
• Natura 2000 projekt om udplantning af ålegræs i Mariager Fjord som forslag til
opfølgning på vand- og naturplanerne, der kommer i høring hos kommunen cirka 1/10.
Kunne evt. være et projekt, som Grønt Råd kan overveje at bidrage til.
• Manglende svar vedrørende fugletælling i Mariager Fjord fra Skov- og Naturstyrelsen
Kronjylland, som er koordinator for brugergruppen for Vildtreservatet i Mariager
Fjord. Jægerne vil gerne undersøge muligheden for at drive pramjagt. TL orienterede
om, at DOF har optalt fugle i vildtreservatet og sendt til SNS Kronjylland. Der blev
talt om, at Mariagerfjord Kommune burde være repræsenteret i brugergruppen.
Kommunen vil derfor tage kontakt til SNS Kronjylland og anmode herom.
Fugleinteresser. TL orienterede om aktiviteter i Dansk Ornitologisk Forening (DOF):
• DOF har i samarbejde med Agrinord sendt en ansøgning om tilskud til et
agerhøneprojekt fra landdistriktsmidlerne.
• Der er taget initiativ til et Kirkeugleprojekt i samarbejde med Vesthimmerlands
Kommune og Agrinord.
• TL har været på besigtigelse af den tidligere omtalte sti nord for Øster Hurup sammen
med Anders Horsten og Lise Frederiksen fra kommunen og der er optaget dialog med
Aage V. Jensens Fonde.
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TL har sendt nogle måger, der var døde af krampe, til undersøgelser for rester af
giftstoffer. Et fransk laboratorium har fundet, at der er tale om stoffet Parthion og der
blev fundet rester af minkfoder i dyrene. Grønt Råd opfordres til at gøre
foreningsmedlemmer opmærksomme på forhold, der kan føre til opklaring af sagen,
da der er tale om et meget kraftigt giftstof, der er forbudt at købe, opbevare og bruge i
Danmark.
Hvis der skal nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende pleje af Hobro Vesterfjord, vil
DOF gerne udpege et medlem dertil.
DOF er i gang med en optælling af fugle i Hobro Østerskov som bidrag til det
kommunale Grønne Partnerskabsprojekt.

Skov- og Naturstyrelsen (SNS), Himmerland. KLJ orienterede om miljømilliardprojekter i
Mariagerfjord Kommune:
• I Villestrup Ådal er samtlige dambrug nu opkøbt af staten med skøder og
erstatningsaftaler på plads. SNS vil udbyde forslag til aktiviteter og stier til konsulent
samt i dialog med lokale organisationer. Mariagerfjord Kommune at tilbudt at bidrage
med at være tovholder på stiprojekter. SNS vil gerne være færdig med anlægsarbejde i
2009.
• I Kastbjerg Å arbejdes der på at sikre naturværdier og pleje med igangværende
jordfordelingsaftaler samt fokus på tilgængelighed med forslag fra en konsulent.
Miljøcenter Aalborg og kommunerne er inddraget. Der vil være en supplerende
registrering af rigkær, hvoraf der er mange i Kastbjerg Å.
• Der er planer om et møde i dialogforum for miljømilliarden ultimo 2008.
• I Onsild Ådal projektet er der igangsat plan- og jordarbejde, som forventes afsluttet, så
der kan afholdes indvielse i 2009.
• Kongsvad Mølle Dambrug er blevet opkøbt og ophørte med at fungere som dambrug
pr. 1/8. Beboelsen vil blive sat til salg.
3. Møder og temamøder
Det blev aftalt at holde fast ved mødedato for temamøde med Udvalget for Teknik og Miljø
(UTM), men mødetidspunktet rykkes en time frem pga. aftensmøder. Der bliver derfor afholdt
Temamøde med UTM: Torsdag den 13. november 2008 kl. 16-19
Emner til drøftelse:
1. Velkomst og præsentation
2. Stiprojekter
3. En ren kommune
4. UTMs forventninger til Grønt Råd samt interessetilkendegivelse fra Grønt Råd.
5. Eventuelt (fx klima og bæredygtigt byggeri, hvis tiden tillader)
Der vil blive serveret smørrebrød og drikkevarer ved mødet.
Det ordinære møde den 6. november i Grønt Råd fastholdes.
Der er efterfølgende sendt invitation til UTM til temamøde den 13/11.
4. Orientering fra arbejdsgrupperne
a. Affaldskampagne (Ole Guldberg/Børge Poulsen/Morten Schnack/Inger Taylor)
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Dato for næste affaldsindsamling, arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening (DN) er:
Søndag den 19/4/2009. Der er afholdt evaluerings/opstartsmøde i affaldsgruppen, som vil
forsøge at være tidligere ude med information i 2009 end i 2008. OG opfordrede
medlemmerne i Grønt Råd til at hjælpe til med at udbrede information og kommunale
medarbejdere til at deltage. OG sender et oplæg til, hvad der kan gøres for at informere. BP
bemærkede, at sejlerne gerne vil deltage på et andet tidspunkt af året, da de har meget travlt
med at klargøre både i april. KHM opfordrede til at inddrage spejdere og dykkere i Hobro.
Der er indsamling i landsbyer, skoler mv. på andre tidspunkter af året, hvor indsamlingen er
en del af lokale sociale arrangementer. Derfor er det svært at motivere til at indsamle en
bestemt dato. I stedet for kan indsamlingerne indrapporteres til DN/ Grønt Råd for at
synliggøre indsatsen, selvom det sker på andre tider af året en d den nationale kampagne. Det
blev foreslået at lave en kampagne målrettet bilister, fx med udlevering af plastposer til affald,
der kan sidde på gearstangen fra tankstationer mv.
b. Naturstier (Ole Guldberg)
Stigruppen vil gerne lave starttiltag omkring en fjordsti på steder, hvor der i forvejen er stier
fx fra Hobro til Bramslev og lignende steder på nord- og sydsiden af fjorden. Stigruppen ser
gerne, at Grønt Råd kan være med til at udarbejde en stivision for Mariagerfjord Kommune.
Endvidere er der fokus på Kielstrup Sø fredningen, hvor stigruppen gerne vil have
informationsmateriale udarbejdet samt stiforløb på mulige steder ved søen, langs fjorden og i
skovene.
5. Bidrag til EU-projekt Rekreative Ruter (Jørgen Ussing/Inger Taylor).
Region Nordjylland har bedt de nordjyske kommuner om at bidrage til et EU-projekt om
Rekreative Ruter. Mariagerfjord Kommune bidrager med medarbejdertimer og midler til en
værdi af 200.000 kr./år. Der var enighed om, at Grønt Råd bidrager med 5.000 kr./år via
stiprojekter i stigruppen. Hvis EU-ansøgningen går igennem er der mulighed for op til 50 %
medfinansiering. Efter mødet er der kommet besked fra Region Nordjylland om, at projektet
er udskudt indtil medio 2009.
6. Retningslinjer for ture og ruter (Inger Taylor / Jørgen Ussing)
JU/IT redegjorde for det udsendte materiale og det blev aftalt, at eventuelle kommentarer
sendes til IT.
7. Forvaltning og brugere af kommunale skove (Per S. Sørensen)
PSS fortalte, at den nuværende jagtordning i Hørby Plantage deles af to foreninger, der
skiftevis har jagten i området. I Ravns Graner, Hadsund er der en jagtordning mellem 4
foreninger, der udover at have indbyrdes jagtaftaler tillige har aftaler med orienteringsløberne
og DCH. Endvidere bliver området brugt til jagtundervisning. Jagtforeningerne vil gerne
beholde den nuværende ordning, som de mener, fungerer godt. I Vesthimmerlands Kommune
er jagt i kommunale skove blevet sendt i udbud med det resultat, at jagten tilgår
højestbydende privatpersoner uden indflydelse fra jagtforeningerne vedrørende vildtpleje og
ofte uden dialog med øvrige brugere af skoven. PSS vil gerne rejse punktet for at synliggøre,
hvor mange aktiviteter de kommunale skove rummer og sikre en fremtidig dialog herom.
Emnet vil kunne indgå i overvejelserne om benyttelse kontra beskyttelse i forbindelse med
Skovpartnerskabsprojektet for de kommunale skove, som Grønt Råd bidrager til.
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8. Status for ansøgning til Grønne Partnerskaber om projekt ved Hobro
Østerskov/kommunale skove (Ole Guldberg/Jørgen Ussing/Inger Taylor)
JU orienterede om, at der er blevet bevilget 305.000 kr. fra Skov og Naturstyrelsens Grønne
Partnerskabsmidler til projektet. En konsulent er derfor gået i gang med at registrere
naturindhold i skovene.
9. Bustur for politikere om natur i kommunen ved Grønt Råd (Ole Guldberg)
Punktet blev udsat til næste møde.
10. Klimakommune kampagne (Ole Guldberg)
Grønt Råd støtter op om Mariagerfjord som Klimakommune. OG orienterede om et møde
med borgmesteren og Udvalgsformanden for Teknik og Miljø Udvalget, hvor det blev
besluttet, at forvaltningen skulle lave en redegørelse for, hvordan Mariagerfjord Kommune
kan leve op til aftalen om klimakommune, som skal sendes i politisk behandling med henblik
på underskrivelse af klimakommuneaftalen. Efterfølgende er det fastlagt under forudsætning
af Byrådets godkendelse, at underskrivelsen vil foregå den 2. december 2008 kl. 11 (stred ikke
afgjort).
11. Forum og PR for Grønt Råd (Inger Taylor)
IT uddelte udkast til folder og ruteblad udarbejdet af Degn Grafik, hvilket blev kommenteret.
Det blev aftalt at fastholde et vand- og naturtema på forsiden af folderen og at det skulle
overvejes, om der skal stå medlemsnavne på folderen af hensyn til evt. medlemsudskiftning i
Grønt Råd. Sekretær og formand arbejder videre med at få udkastet gjort færdig.
12. Økonomistatus (Jørgen Ussing/Inger Taylor).
JU gennemgik status. Det blev aftalt, at stigruppen kan indkøbe en ekstra GPS.
13. Eventuelt
Det blev aftalt, at OG kan invitere stigruppemedlem Per Edgar Jørgensen med til temamødet
den 13/11 for at redegøre for stiprojektet.

Vi takker for endnu et godt møde!

Venlig hilsen

Jørgen Ussing
Formand

Inger Taylor
Sekretær
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