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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 14. maj 2009 kl. 14-16

på Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden, mødelokale ”Fjorden”
Til stede: Finn Frandsen (FF), Thorkild Lund (TL), Per S. Sørensen (PSS), Ole Guldberg (OG), Kjeld
Lundager Jørgensen (KLJ), Lone Bak Dalsgaard (LBD), Torben Sommer-Larsen (TSL), Karen Bente
Holmgaard Andersen (KBHA), Jørgen Ussing (JU) og Inger Taylor (IT).
Afbud: Per Nielsen (PN), Kim S. Skaue (KSS), Børge Poulsen (BP); Ikke til stede: Morten Schnack (MS)
1. Velkomst og præsentation af medlemmer, herunder nyt fra foreninger
JU bød velkommen til det ”nye” grønne råd – både til nye medlemmer og medlemmer, der er
genudpeget, hvorefter der var en kort præsentationsrunde. JU gjorde opmærksom på, at
formandens orientering udsendes inden mødet, så det ikke optager unødig tid på mødet, men der
er mulighed for at spørge ind til punkterne.
KBHA ønskede at vide, hvor mange EU-midler, der bliver sagt nej til ved at blive B-partnere. IT
redegjorde for at projektets fokus havde ændret sig, hvilket betyder at hovedparten af
egenfinansieringen ikke kan benyttes som medfinansiering selv som A-partnere. I
Himmerlandssamarbejdet mellem kommuner og Skov- og Naturstyrelsen vil der blive arbejdet på
at gennemføre projektelementerne med anden ekstern finansiering i det omfang, det er muligt.
OG spurgte til punktet om Hegns- og naturplejenetværk – om fokus også omfatter §3 og andre
beskyttede områder, hvilket JU kunne svare bekræftende til.
FF genfremlagde ideen om en bro over Haslevgårde Å og berettede, at formændene for
grundejerforeningerne er enige om at ville have en bro og vil endda påtage sig vedligeholdelsen.
JU bad om at få tilsendt nærmere informationer med stiforløb, placering og type af bro, som
kommunen kan tage med i overvejelser om stiformidling.
TSL efterspurgte et kort over kommunens skove, hvilket bliver eftersendt til Grønt Råd.
TSL efterspurgte en liste med relevante web-links, hvilket IT arbejder videre med – evt. via
Grønt Råds hjemmeside.
2. Status og revidering af arbejdsgrupper
a.
Stier og ruter
OG gennemgik stier ved Låenhus, Løvdal skov, fra Bramslev til Stinesminde, syd for
Mariager og Ajstrup.
OG opfordrede til at Grønt Råd/kommunen laver aftale med lodsejere om stier og ruteforløb
og fremhævede et eksempel herpå fra Silkeborg.
OG foreslog at holde en event med politikere, lodsejere, pressen, offentligheden, når stier ved
Kielstrup er klar. Der var enighed om at arbejde videre med ideen.
KBHA og Karen Nielsen fra Dansk Vandrelaug vil gerne indgå i stigruppen.
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TL orienterede om stien nord for Ø. Hurup: Den nye skovfoged vil gerne mødes med
naturafdelingen vedrørende realisering af projektet.
b.
Affaldsgruppen REN kommune
IT refererede om den hidtidige indsats for Ren Kommune samt behovet for stor opbakning
til projektet. Ole bad om en bredere opbakning fra hele Grønt Råd. Det blev aftalt, at IT
sender invitation til næste arbejdsgruppemøde til alle i Grønt Råd, så alle har mulighed for at
byde ind med ideer til resten af kampagnen og overveje, om der skal være en Ren kommune
kampagne i 2010.
Der blev henledt opmærksomhed på, at en sti ved Ø. Hurup er ved at gro til. Yderligere
information herom sendes til kommunen.
c.
Bustur for politikere
Da Udvalget for Teknik og Miljø har bedt forvaltningen om at arrangere en bustur om
naturbeskyttelse i juni og da der vil blive valgt et nyt Byråd til efteråret udskydes Grønt Råds
bustur for det nye Byråd til 2010.
3. Økonomi
Der blev uddelt et budget for Grønt Råd 2009. JU orienterede om, at Grønt Råd har 50.000 kr. til
rådighed til møder og aktiviteter, hvoraf der er disponeret ca. 15.000 kr. og således 35.000 kr. til
rådighed til resten af 2009.
4. Brugergruppe for naturpleje ved Hobro Vesterfjord
JU orienterede om de foreløbige indmeldinger af medlemmer til brugergruppen. TL indstillede
Frans Julin, Hobro fra Dansk Ornitologisk Forening til brugergruppen.
5. Skovstrategi og de kommunale skove
JU orienterede om det Grønne Partnerskabsprojekt om kommunale skove, hvortil Grønt Råd
bidrager med midler samt viden. Firmaet HabitatVision har udarbejdet em rapport over
naturindholdet i de fem største kommunale skove, Hobro Østerskov, Hørby Plantage,
Linddalene, Ravns Granner og Lilleskoven – de sidste tre ved Hadsund. Rapporten er tænkt som
et arbejdsredskab til forvaltningen og skal danne baggrund for en skovstrategi, der beskriver
visionen og rammerne for hvordan de kommunale skove skal udvikle sig under hensyn til natur
og friluftsliv. Skovestrategien forventes at blive sendt til politisk behandling i august eller
september 2009. Herefter vil arbejdet med en naturplan for Hobro Østerskov gå i gang, herunder
inddragelse af brugere og interessenter til skoven.
TL pointerede vigtigheden af at inddrage lokale med eksempel fra en nylig naturtur i Hobro
Østerskov, hvor lokale kunne give mange relevante informationer om ”deres” skov.
IT bedes undersøge, om Grønt Råds medlemmer kan få et eksemplar af rapporten – eller
alternativt en elektronisk fil.
6. Klima i fokus - Grønt råds rolle? Miljøpris?
JU og IT orienterede om kommunens klimafokus med afholdelse af en klimakonferenceuge i uge
37. I Klimaugen vil der blandt andet blive afholdt et lokalt klimatopmøde den 11. september og
Fjordens Dag den 13. september har temaet klima og bæredygtighed.
JU fortalte om en borgmestertur til Malmø og møde med Connie Hedegaard den 12. maj, hvor
borgmester H. C. Maarup deltog ledsaget af JU og IT.
På den kommunale front er der udover fokus på energiledelse i de kommunale bygninger
igangsat et arbejde med at lave en kortlægning af CO2 udledningen i hele Mariagerfjord området.
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CO2 kortlægningen skal bidrage til overvejelser om den fremtidige varmeforsyning i kommunen
og vise politikerne potentialet for at nedbringe CO2 udledningen indenfor alle områder i hele
kommunen.
KBHA og OG opfordrer til, at der indsættes krav om lavenergibyggeri i lokalplaner og foreslår at
der kan laves en samlet anmodning fra Grønt Råd, hvis der er enighed herom?
Det blev foreslået at anbefalinger fra Grønt Råd som rådgivende forum kunne indgå som et
punkt for et temamøde med Udvalget for Teknik og Miljø.
Der var enighed om, at Grønt Råd vil lave en hensigtserklæring med anbefalinger til
kommuneplanen om at fremme bæredygtigt byggeri i kommune- og lokalplaner, herunder med
overvejelser om Landdistriktsrådets ønsker om energirigtigt byggeri i nogle af landdistrikterne.
Sekretariatet laver udkast til brev.
7. Nye initiativer?
JU fremlagde muligheden for at medlemmerne er velkomne til at tænke på nye initiativer i Grønt
Råd.
OG pointerede, at det er rigtig fint med nye initiativer, men at de kræver engagement fra Grønt
Råds medlemmer eller medlemmernes bagland, hvis der skal ske noget.
JU foreslog, at medlemmerne fremsætter overvejelser om, hvordan nye initiativer kan føres ud i
livet samtidigt med at nye initiativer foreslås.
8. Mødeplan og temamøder 2009
De planlagte mødedatoer fastholdes. De næste møder i Grønt Råd er torsdag den 13. august og
torsdag den 5. november – begge dage kl. 14. Der var enighed om, at møderne gerne må vare 3
timer, men at forsøge at mindske antallet af punkter på møderne, så der er god tid til hvert punkt.
9. Eventuelt
OG foreslog at avertere efter ildsjæle til at indgå i Grønt Råds arbejde og at de til gengæld
bliver inviteret på en tur med forplejning.
FF anmodede om, at Grønt Råds medlemmer får mulighed for at ytre sig om anliggende, der
relaterer sig til fjorden og nævnte det uhensigtsmæssige i, at Randers Kommune giver
tilladelser til udvidelser i landbrug, der afvander til Mariager Fjord med et meget forskelligt
udgangspunkt end det, som Mariagerfjord Kommune arbejder efter.
Med venlig hilsen

Jørgen Ussing
Formand

Inger Taylor
Sekretær
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