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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 13. august 2009 kl. 14-17

på Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden, mødelokale ”Fjorden”
Til stede: Morten Schnack (MS); Børge Poulsen (BP); 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)
1. Velkomst og gensidig orientering
JU bød velkommen, hvorefter der var en præsentationsrunde med gensidig orientering om de
aktiviteter, som er aktuelle for medlemmernes organisationer. Der blev spurgt ind til et par af
punkterne i formandens orientering, der blev udsendt inden mødet:
FF spurgte til bustur for politikere. Det blev bekræftet, at den tidligere planlagte bustur vil blive
søgt afholdt for det nye ’Udvalg for Teknik og Miljø i forår/sommer 2010.
Skovrapporten over de fem største kommunale skove blev efterspurgt i trykt form, da det ikke er
så let at læse så stor en rapport elektronisk. IT skaffer eller printer skovrapporten til Grønt Råds
medlemmer – udleveres på næste møde.
BP spurgte til status for sti ved Østerskoven. JU redegjorde for de forskellige udspil til stiforløb
fra Friluftsraadet, lodsejeren, Naturklagenævnet og kommunen. Der blev spurgt ind til en
plejeplan for området, hvilket vil blive udarbejdet, når der er vedtaget en overordnet skovstrategi
for de kommunale skove og interessenter vil blive inddraget deri.
Der blev spurgt til om den fælles nordjyske designmanual også kan benyttes af foreninger, hvilket
blev bekræftet. IT skaffer designmanualen til Grønt Råd – udleveres på næste møde.
PN har fremsendt kommentarer til formandens beretning, som fremsendes til Grønt Råd.
2. Status for arbejdsgrupper
a. Stier og ruter (Ole Guldberg, Thorkild Lund)
OG orienterede om status for ruter ved Ajstrup Bugt, Kielstrup Sø samt Kjellerup - Dyrby
området.
Ajstrup Bugt: Stierne er nu blevet ryddet af Mariagerfjord Kommune og der er aftalt møde om
placering af pæle langs ruten. Der er planer om at etablere en primitiv overnatningsplads på
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statens areal (Skov og Naturstyrelsen Fussingø), hvor det forventes, at der kan foreligge et svar
fra fredningsmyndighederne i september. Der er endnu ikke lavet skilte og foldere. Der er
kommet en ekstra person til Grønt Råds stigruppe fra Ajstrup området.
Stigruppen har tidligere påpeget, at Nordsøstien ikke er farbar på en strækning syd for Ajstrup
Bugt, hvilket kommunen har haft kontakt med den relevante lodsejer om. OG forespørger, om
der er fulgt op på kommunens henvendelse. IT undersøger.
I forhold til Kielstrup Sø afventes der, at skabelonen for aftale for færdselsret foreligger og kan
fremsendes til lodsejerne for Låenhus. IT tilretter og fremsender til OG.
Kjellerup – Dyrby området: OG viste på luftfoto nogle mulige ruter i området – herunder en
tværrute, der passerer ”Ulvholm slot” og ”Kongens Høj”. KLJ oplyste, at det foreslåede
ruteforløb passer fint med de planer, som Skov- og Naturstyrelsen har for ruteforløb i
forbindelse med Miljømilliardprojektet i Kastbjerg Ådal inklusiv en sti på tværs af ådalen og
muligheden for at kombinere ruten med stier ved Sem Hede og skovene ved Assens. OG sender
ruteforslag med videre til Skov- og Naturstyrelsen Himmerland samt Mariagerfjord Kommune.
IT orienterede om kommunens sundhedspolitik, hvor der blandt andet et fokus på den fysiske
sundhedsstruktur. En arbejdsgruppe er i gang med at undersøge mulighederne for at etablere
såkaldte ”Sundhedsstier”, som skal gøre det let for folk i byerne at finde gode ruter til at komme
ud og motionere og samtidigt blive ledt til de lokale naturområder og opleve natur- og
kulturhistorie. Der vil blive indkaldt til et møde med interessenter i oktober for at drøfte
mulighederne i Hobro som pilotby, hvor stigruppen i Grønt Råd også vil blive inviteret. IT er
med i arbejdsgruppen.
3. Økonomi (Finn Frandsen)
Finn Frandsen har sendt en anmodning om tilskud fra Grønt Råd til at få anlagt en bro over
Haslevgårde Å mellem Øster Hurup og Als og fremlagde projektideen. De berørte
grundejerforeninger har talt sammen om projektet og vil påtage sig at få tilladelser fra lodsejere, at
anlægge broen og vedligeholde den. Planen er, at broen skal gå i en bue over åen, så kanoer mv.
kan sejle under. Der var enighed om, at det er et prisværdigt initiativ og spændende projekt, som
Grønt Råd vil være positivt indstillet på at støtte under forudsætning af, at de relevante
lodsejeraftaler, tilladelser mv. indhentes og at FF fremsender en egentlig ansøgning med kort,
skitse og budget over projektet til Mariagerfjord Kommune. TL gjorde opmærksom på, at
Miljøcenter Aalborg nok skal høres. Efter myndighedsgodkendelse sendes kort, skitse og budget
til Grønt Råd.
4. Klima i fokus
a. Lokalt klimatopmøde den 11. september
Der er reserveret 2 pladser til repræsentanter for Grønt Råd. TL og PSS deltager som
repræsentanter for Grønt Råd.
b. Mariagerfjord Miljøpris
Udvalget for Teknik og miljø vedtog på mødet den 3. august at etablere en Mariagerfjord
Miljøpris, hvor Grønt Råd foreslås som medansvarlig for indkaldelse og udvælgelse af
kandidater til prisen. TSL, OG og JU vælges til udvælgelseskomitéen, som repræsentanter
for Grønt Råd.
c. Grønt Råds øvrige rolle ift. Klimakommune?
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OG foreslog, at Grønt Råd støtter klimaindsatsen fx ved at opfordre til, at kommunen kræver
lavenergihuse i lokalplaner samt fremmer etablering af biogasanlæg. Han nævnte Tyskland
som eksempel, hvor landbruget selv bygger biogasanlæg, fordi det er en god forretning. MS
oplyste, at der i Tyskland er tilskud til grøn energi, hvilket bidrager til en god økonomi for
biogasanlæg.
Herefter fulgte en drøftelse af perspektiverne ved at etablere et biogasanlæg ved det nye
rensningsanlæg samt placering af rensningsanlægget nord for Als med meninger for og imod
placeringen.
JU redegjorde for de nye nitratklasser, som er blevet meldt ud fra Miljøministeriet, hvor 68 %
af Mariagerfjord Kommunes areal er dækket af nitratklasserne II og III, som er de mest
restriktive nitratklasser. Til sammenligning er kun 40 % af Danmarks areal dækket af
nitratklasser. Herefter fulgte en drøftelse af problematikker omkring landbrugsudvidelser og
miljøbeskyttelse.
5. Nyt Grønt råd – nye initiativer?
Der blev ikke fremsat forslag til nye initiativer.
6. Temamøder Miljø 2009
Temamøde med Udvalget for Teknik og Miljø (UTM).
Som emner blev foreslået:
• Bæredygtigt byggeri.
• Hvad skal UTM bruge Grønt Råd til og omvendt?
• Grønt Råd som høringspart til UTM?
• Afgræssede områder og stier.
Det blev foreslået at have pleje af stier og afgræsning som emne til næste Grønt Råds møde
og invitere relevante medarbejdere fra Mariagerfjord Kommune til at deltage i Grønt Råds
møde. IT arbejder videre med at finde en mødedato med UTM, der ligger efter næste Grønt
Råds møde.
Temamøde med andre grønne råd. Som emne blev foreslået en drøftelse af, hvordan grønne
råd skal fungere? IT arbejder videre med en dato samt dialog med andre grønne råd om et
fælles møde. (Rebild Kommunes Grønne Råd har henvendt sig om et fællesmøde for Rebild og
Mariagerfjords grønne råd, hvor de gerne vil tale om stier).
7. Kommuneplan 2009
Det blev bemærket, at kommuneplanen kommer i høring den 3. september og det bliver
afholdt 2 offentlige møder i høringsperioden på 8 uger.
8. Eventuelt
TL fremhævede tildækkede vinduer i en bygning i Øster Hurup som et uheldigt eksempel på
byudvikling.
Med venlig hilsen
Jørgen Ussing
Formand

Inger Taylor
Sekretær
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