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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 5. november 2009 kl. 14-17

på Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden, mødelokale ”Fjorden”
Til stede: Per Nielsen (PN), Kim S. Skaue (KSS); Børge Poulsen (BP); Finn Frandsen (FF), Thorkild Lund
(TL), 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: Morten Schnack (MS); Per S. Sørensen (PSS).
1. Velkomst og gensidig orientering
JU bød velkommen og der var en kort orienteringsrunde. foruden den udsendte ”formandens
beretning” orienterede JU om uddeling af Mariagerfjord Miljøpris, at der var 6 indstillinger 5
personer eller virksomheder. Alle var gode kandidater til miljøprisen, men vinderen Kloakmester
Verner H. Kristiansen dækkede i bredest omfang kriterierne for miljøprisen. Det blev
kommenteret, at der i 2009 grundet den korte tidsfrist ikke var meget tid til pressedækning,
hvilket skal forbedres i 2010.
Til formandens beretning var der følgende kommentarer:
TSL foreslog, at slåning af rabatter bliver koordineret med indsamling af affald i naturen.
KBHA bemærkede, at det er vigtigt at kommunikere ud, at der bliver fulgt op på klimatopmødet
den 11. september.
2. Tema: Stier og afgræsning i Mariagerfjord Kommune
Biolog Anders Horsten (AH) fra Natur og Miljø lavede et oplæg om de fredede områder i
kommunen og naturplejen, herunder afgræsning. Der er 20 fredninger i kommunen, hvilket er
meget sammenlignet med nabokommuner. Hvilke områder, der er tale om, kan findes på
www.arealinformation.dk under By- og Landskabsstyrelsen.
OG bemærkede, at DN mener, at kommunen mangler ressourcer til naturområdet. AH oplyste,
at der er ansat 4 biologer til at varetage alle naturopgaver inklusiv delvis sagsbehandling på VVMsager. Der er afsat ca. 800.000 kr. på budgettet til naturpleje.
KBHA bemærkede, at det er godt med afgræsning, da det fx kan bidrage til at holde planter som
brombær nede.
Efter naturplejedialogen bad FF AH om et matrikelkort over Haslevgårde Å til brug for
ansøgning vedrørende punkt 4.
Kort- og GIS medarbejder Kaj Bolvig Hansen (KBH) gennemgik den fælles Designguide, han
har været med til at udvikle i Himmerland, som nu er udbredt til Nordjylland og der har været
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interesse fra andre dele af landet for samme. Designguiden indeholder retningslinjer for, hvordan
kommuner, turistorganisationer samt andre kan udarbejde kort, foldere og skiltning med fælles
udtryk for at gøre formidlingen af ruter og stier så brugervenligt som muligt overfor brugerne.
LBD spurgte, hvor man kan købe skilte, hvilket IT undersøger hos driftsafdelingen og melder
tilbage til Grønt Råd.
OG gjorde opmærksom på, at Danmarks Naturfredningsforening kan være en mulig medsponsor
af skilte og foldere.
KS fortalte om ”Noget for livet” branding af Mariagerfjord området, hvor muligvis også kan
findes medfinansiering til stiprojekter. Fx kunne der indføres et ”Adopter en sti” princip til
Noget for Livet. I øvrigt vil Noget for Livet brandinggruppen gerne have ildsjæle til at hjælpe
med at sprede budskabet. Det kunne fx også være en formidling af seværdigheder i landdistrikter.
Fx er Noget for Livet ved at lave en mapper med seværdigheder i Mariagerfjord området.
OG viste kortlagte stier i Kastbjerg Ådal, hvor stigruppens stiregistrering passer fint sammen
med Skov og Naturstyrelsen Himmerlands miljømilliard projekt i området. Derfor aftale OG og
KLJ at lave sammen om ruter og formidling. OG fortalte om fredningsnævnsmøde ved Ajstrup
Bugt, hvor det viste sig, at SNS Fussingø havde indkaldt det forkerte fredningsnævn. Derfor
afventes der møde med det rigtige fredningsnævn angående flytning af en P-plads på statens
arealer. Stigruppen har kortlagt alle stier i Ajstrup Bugt området.
OG viste endvidere registrering af stier ved Kærbybro, Kjellerup og Dyrby Krat samt fra Sem til
Kærbybro forbi en bredkilde og der arbejdes på muligheden for at ruten kan gå på tværs af ådalen
og kobles sammen med Sem Hede og skovene ved Assens.
Det blev aftalt, at OG sendes aftaleskabelon for Låenhus ruten til fonden på vegne af Grønt Råd
og at IT udarbejder udkast til en aftale for ruten gennem Løvdal skoven.
KS orienterede om mulighederne for at bruge stregkoder til at hente filer med billeder, film og
informationer via mobiltelefonen, når man står i naturen.
3. Temamøder 2009
Der var interesse for at mødes med andre grønne råd for at udveksle erfaringer. Formen for
omfanget af et fællesmøde blev drøftet, hhv. et stormøde med mange grønne råd eller et
arbejdsmøde med et andet grønt råd. Det blev besluttet, at der skal indkaldes til møde med
Rebilds grønne råd, som har rettet henvendelse om et fællesmøde, hvor der kan udveksles
erfaringer, tales om stier samt om et senere stormøde for mange grønne råd. Forslag til datoer er
torsdag den 21. januar eller torsdag den 28. januar 2010. Det afklares med Rebilds grønne råd,
om det kan afholdes om eftermiddagen. IT afklarer med sekretæren for Rebilds grønne råd.
Temamødet med Udvalget for Teknik og Miljø udskydes grundet kommunevalget til foråret 2010
(marts eller april måned), hvor der samtidigt kan orienteres om den tidligere omtalte fælles bustur
i juni 2010. IT sender en orientering til Udvalget for Teknik og Miljø sammen med Grønt Råd
referat.
4. Økonomi
Der er ikke sket ændringer i økonomien siden sidst. Der er ca. 30.000 kr. til rådighed i resten
af 2009, hvoraf de 10.000 kr. er lovet til projektet med en bro over Haslevgårde Å under
forudsætning af, at de relevante tilladelser gives. Resten af midlerne bruges til at indkøbe
stregkoder til formidling af ruter eller til opgradering af formidlingen af fredningerne
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Hegedal, Valsgaard Bæk og Bramslev Bakker. IT kontakter KS om mulighederne for at
indkøber stregkoder samt tilhørende udstyr.
5. Evaluering af Grønt Råds arbejde i 2009? Mål for 2010?
TSL stillede spørgsmålet, om Grønt Råd lever op til sit formål for at evaluere på, hvor godt
Grønt Råd gør det eller om der er plads til forbedringer. Det blev anført, at det grønne råd har
udviklet sig, siden det blev startet, møderne bliver bedre og bedre med en god dialog på tværs
af interesser og der er en god kontakt til kommunen og politikerne gennem JU. Det er positivt,
at der er en fri dialog og rådet fungerer godt uden politikere. OG pointerede, at et Råd bør
fungere som rådgiver til kommunen.
Mål for 2010 kan være at bidrage til kommunens skovstrategi samt at bidrage til
affaldskampagnen. Miljøprisen bliver også et væsentligt emne i 2010.
Det blev aftalt, at IT ligesom i år fastsætter møderne i 2010 på den anden torsdag i februar,
maj, august og november fra kl. 14-17, dog tages der hensyn til mindre ferieperioder og
helligdage.
Møderne i 2010 bliver:
Torsdag den 11/2 kl. 14-17 – Ordinært møde (evt. fællesmøde med Rebilds grønne råd)
Torsdag den 20/5 kl. 14-17 – Ordinært møde (evt. møde med Udvalget for Teknik og Miljø)
Torsdag den 12/8 kl. 14-17 – Ordinært møde
Torsdag den 11/11 kl. 14-17 – Ordinært møde
6. Eventuelt
Intet
Med venlig hilsen

Jørgen Ussing
Formand

Inger Taylor
Sekretær
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