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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 6. november 2008
Kl. 14-16 på Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden, mødelokale ”Fjorden”
Til stede: Morten Schnack (MS), Børge Poulsen (BP), Per S. Sørensen(PSS), Ole Guldberg (OG), Kjeld
Lundager Jørgensen (KLJ), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM), Jens Cæsar Jensen (JCJ), Jørgen Ussing (JU)
og Bente Nielsen, Natur og Miljø (BN).
Afbud: Per Nielsen (PN), Thorkild Lund (TL), Finn Frandsen (FF) og Inger Taylor (IT).
Ikke til stede: Bent Klit Christensen (BKC).

1. Velkomst og aktuelt i kommunen (Jørgen Ussing)
Orientering:
• Der afholdes et offentligt møde vedrørende naturpleje ved Hobro Vesterfjord den 18.
november 2008, kl. 19.00 i Ishuset, Bies Have i Hobro. Mariagerfjord Kommune har
inviteret en person til at fortælle om Vesterfjords historiske udvikling, Vildtreservatet
og den kommende naturpleje i området.
•

Natur- og Miljøområdet er ved budgetvedtagelsen blevet tildelt ekstra ressourcer til
området for at mindske sagsbehandlingstiden inden for landbrugsgodkendelser.

JU refererede udvalgte punkter fra mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 27/10-2008:
•
•
•

punkt 243 - Den tilgængelige grundsvandressource i Mariagerfjord kommune.
punkt 244 - Aftale med Danmarks Naturfredningsforening om Klimakommune
punkt 245 - Møde med Grønt Råd den 13. november 2008

Udvalget for Teknik og Miljø blev på mødet endvidere blevet orienteret om
• den månedlige status for igangværende og færdiggjorte sager for
landbrugsgodkendelser
• Opdatering af nitratkort
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.
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MS stillede spørgsmål til, om det nye nitratkort bliver benyttet i de nuværende ansøgninger
om miljøgodkendelser til husdyrbrug, hvilket JU bekræfter, at det gør.

2. Orientering fra foreningerne
Jagt. PSS gjorde opmærksom på, at Veddum by havde mistet deres fælles jord i byen (gl.
kridtkrav)
Arealet er gravet op. Flere af de andre deltagere gjorde ligeledes opmærksom på, at der i deres
område også er fællesjord. Spørgsmålet blev rejst om, hvordan man fra kommunens side
håndtere disse arealer? – Har man et overblik over, hvem disse arealer tilhører? - Hvor ligger
de? - Skal de evt. sælges til byen for et symbolsk beløb? - Skal de overdrages til byens
borgerforening/landmanden som igennem mange år har vedligeholdt/dyrket arealet etc.?
JU oplyste, at Teknisk Sekretariat i øjeblikket er ved at undersøge, om Mariagerfjord
Kommune skal beholde småarealer, der ligger rundt omkring i kommunen.
PSS orienterede om, at der afholdes jagtdag den 30/11-2008 i Hadsund. Trivsel og Trav vil
være ude denne dag sammen med naturvejledere, og der vil være en journalist tilstede.
Natur og Miljø. OG orienterede om Danmarks Naturfredningsforenings arbejde.
• Mariagerfjord Kommune som klimakommune – PR for underskrift af aftale den 2.
december 2008
• Ajstrup fredningen – Danmarks Naturfredningsforening har sammen med
Mariagerfjord Kommune stået for formidlingen af materiale. Man har planer om det
samme for Kielstrup Sø.
• Møde med landbrugskonsulenter om miljøgodkendelser for landbrug - DN anker
generelt kommunens afgørelser, idet foreningen har svært ved at se
administrationsgrundlaget for afgørelserne. DN’s vision er at få samlet
svineproduktionen på færre hænder og få dem placeret i erhvervsområder. Hvorfor
skal de ligge på landet og ikke i erhvervsområder?
MS bemærker, at de eksisterende miljøgodkendelser i dag udleder mere kvælstof, hvis
de ikke ankes, hvilket er et problem!
MS kunne oplyse, at der er sket en geografisk afgrænsning af landboforeninger.
Der er i dag to landboforeninger, Agri Nord som blev dannet ved en fusion mellem
Hobro-Aalborg Landboforening og Vesthimmerlandsforening. Foreningen varetager
landmændenes interesser nord for fjorden. Syd for fjorden varetager Kronjysk
Landboforening landmændenes interesser. Foreningen her er dannet ved en fusion
mellem Mariager Ommersyssel Landboforening og Randers Amtshusholdningselskab.
• Grønne Partnerskaber om skove – DN er glade for, at der er ydet tilskud til projektet.
• Plan for Mariager Havn – Ros til Mariagerfjord Kommune for den måde man har
grebet planlægningen an på med borgerinddragelse og workshop. Dejligt at se, at
kommunen har lyttet til borgerne ved at indarbejde de indkomne ideer i den fremlagte
plan.
Skov- og Naturstyrelsen (SNS), Himmerland. KLJ orienterede om den netop uddelte folder
– Vildtvenligt land- og skovbrug. KLJ fortalte om den nye skovhave nord for Års –
Aggersund Skov. Projektet var etableret for jagttegnsmidler.
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Landdistriktsrådet.
JCJ nævnte midtvejskonferencen Kultur/Idræt og Fritid, hvor der det endnu var muligt at
tilmelde sig.
JCJ udtrykte kritik af omtalen af kampagnen for brug af lavenergipære i forbindelse med
omtale af Mariagerfjord Kommune som klimakommune. JCJ mener, det er forkert at hænge
små institutioner ud. JU oplyser, at det ikke kun er på institutionsområdet, der skal ske
energibesparelser – alle kommunens bygninger skal også gennemgås.
OG mener, at det er en oplagt ide at indarbejde Co2 udledningen i lokalplanerne, så man kan
markedsføre sig som energisparekommune, hvilket vil tiltrække publikum.

3. Evaluering af Grønt Råd
Generelt.
Er Rådet som forventet? - Skal møderne være anderledes? – Er der for meget orientering? –
Forslag til forbedringer.
Medlemmerne udtrykte tilfredshed med arbejdet i rådet, som man fandt godt og spændende.
Det var rart at få ridset reglerne op inden for de enkelte områder. DN fandt, at man på
projektsiden fik for lidt ud af det, og at der var for lidt engagement fra forskellige
organisationer, idet ikke alle grupper er repræsenteret.
JU + IT laver oplæg til forslag til igangsætning af projekter.
Der blev udtrykt bekymring over, at især Turisme ikke mødte frem til møderne, da det også
har betydning for de andre gruppers arbejde, hvad der foregår på turistområdet.
Det blev diskuteret, hvordan man evt. kunne håndtere manglende fremmøde, evt. valg af
suppleanter og antallet af medlemmer. Medlemmerne fandt deltagerantallet passende. Valg af
suppleanter var ikke nødvendigt, da det var rart med en kendt kreds til møderne i rådet.
Løsningen på problemet med manglende fremmøde kunne være, at formanden tog kontakt til
det/de fraværende medlem/-er.
JU udtrykte stor ros til rådet for deltagelse med engageret fremmøde.
Der blev stillet forslag om
• mere reklame for Grønt Råd, så folk blev bekendt med, hvad Grønt Råd laver, og hvad
det står for.
• orientering fra formanden bliver sendt ud sammen med dagsordenen sammen med evt.
link til andre orienteringer. Dette vil spare tid på møderne, så der bliver mere tid til de
enkelte projekter. Dette forslag blev vedtaget.
Forretningsorden.
Der var rettelser til flg. §§-er.
§ 1. Formål
Sidste linje rettes til: ”Andre emner kan omfattes, hvis der er et natur- og miljøindhold.”
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§ 2. Kompetence
2.1. rettes til: ”Det Grønne Råd kan enten på eget eller på kommunens initiativ inddrages i
udarbejdelsen af kommunens planer og politikker på natur- og miljøområdet.”
2.4. rettes til: ”Grønt Råd kan i øvrigt tage alle miljøemner op til behandling.”
§ 7. Møder
7.1. Rettes til: ”Det Grønne Råds har en målsætning om 4 årlige møder, hvoraf de 2 kan være
udvidede temamøder, hvortil ….....”
4. Temamøder.
Ud fra dagordenen til temamødet med Udvalget for Teknik og Miljø den 13. november 2008
kl. 16-19 blev mødet planlagt i detaljer. Til fremlæggelse af pkt. 2 vedrørende stiprojektet,
skal der være en PC + fremviser til rådighed. KHJ meldte afbud til mødet.

5. Bustur for politikere om natur i kommunen ved Grønt Råd. (Ole Guldberg)
Der arbejdes videre med planlægning. DN har lavet et forslag som Grønt Råd kan tage
udgangspunkt i. I turen deltager medarbejdere fra Natur og Grundvand. På turen orienterer
interesseorganisationerne om særlige interesser. Udvalget for Teknik og Miljø orienteres på
temamødet den 13. november 2008.

6. Eventuelt
Rådet diskuterede problematikken om ukendte fortidsminder i forbindelse med 2.
verdenskrig. Her blev blandt andet nævnt et skanseanlæg ved Visborg og vognskjul på vejen
til Hohøj. Hvordan gøres offentligheden opmærksom på sådanne fortidsminder? Hvem skal
arbejde med disse ting – er det de lokalhistoriske arkiver, Mariagerfjord Kommune,
Borgerforeninger eller andre?
JU spurgte til mødeplanen for 2009. Det er OK med et møde hvert kvartal. Mødedag torsdag
fra kl. 14 – 16 eller 17. Vil udsende forslag til mødeplan sammen med referatet.
JU orienterede om, at affaldsgruppen havde undersøgt, hvor man kunne søge midler til
affaldskampagnen.
Projektbeskrivelse og ansøgning omstøtte på 52.000 kr. er sendt ind til Skov- og
Naturstyrelsen. Samlet ansøgning er på 99.000 kr. hvoraf de 47.000 kr. foreslås
medfinansieret med 10.000 kr. fra Grønt Råd og 37.000 kr. fra Mariagerfjord Kommune. Der
er anvist ca. 100.000 kr. + Grønt råds 10.000 kr. Fokus på rene byer m.v. – Dette er helt i tråd
med den nye affaldsplan, der er med i oplægget til temadagen med Udvalget for Teknik og
Miljø.
Medlemslisten opdateres og udsendes med referatet.
KHM meldte afbud til temamødet med Udvalget for Teknik og Miljø den 13. november 2008.

Referent: Bente Nielsen, Natur og miljø, dato: 12/11/2008
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