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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 11. februar 2010 kl. 14-17

på Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden, mødelokale ”Fjorden”
Til stede: Per Nielsen (PN); Hanne Thomsen (HS), 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), Morten Schnack (MS); Per S. Sørensen (PSS), Jørgen Ussing (JU), Inger Taylor
(IT).
Gæster: Kim S. Skaue (KSS) og Ejvind Lassen (EL) til og med punkt 3, Anders Horsten (AH) til og med punkt 4.

1. Velkomst og gensidig orientering (nyt medlem for turisme er Hanne Thomsen)
JU bød velkommen – specielt til gæsterne og til Hanne Thomsen, der er repræsentant for
Turisme i stedet for Kim Skaue, der er blevet valgt ind i Mariagerfjord Byråd. Udvalget for
Teknik og Miljø har besluttet, at der ikke er politisk repræsentation i Grønt Råd. Der var en kort
orienteringsrunde. Foruden den udsendte ”formandens beretning” orienterede JU på
forespørgsel fra DN om ændringer i administrationspraksis i henhold til Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
2. Oplæg om shelterprojekt langs Mariager Fjord ved Ejvind Lassen
Ejvind Lassen holdt oplæg om visitmariagerfjord og aktiviteter samt en projektidé om sheltere
langs Mariager Fjord, der har relevans for Grønt Råd, idet det spiller sammen med stigruppens
arbejde og kan være af interesse for de grønne og erhvervsforeninger i Grønt Råd. Opfordringen
var at lave en netværksgruppe mellem interessenter i Grønt Råd, visitmariagerfjord, kommunen
og andre relevante aktører til at videreudvikle og realisere ideen.
3. Oplæg om stregkoder og naturformidling ved Kim Skaue
Ved Grønt Råds møde i november blev der udvist interesse for ideen med at benytte
stregkodeteknologi til naturformidling. Derfor tilbød Kim Skaue at præsentere konceptet og
mulighederne nærmere. Stregkoder er især vedegnet til tekst og er billigt i drift.
4. Skovvision – sendes til høring i Grønt Råd
a. Mariagerfjord Kommunes skovvision har været i høring. Da Grønt Råd er partner i det
grønne partnerskabsprojekt bag skovvisionen, præsenterede biolog Anders Horsten indhold
af skovvisionen og status for det videre arbejde med pilotprojektet i Hobro Østerskov samt
skovplaner for de øvrige kommunale skove.
b. Pilotprojekt Hobro Østerskov skal være forsøgsområde til udarbejdelse af en skovplan for
brug, pleje og vedligehold af skoven. Det skal laves borgerinddragelse og laves en plan for
friluftsliv og naturbeskyttelse, hvor foreningerne i Grønt Råd kan være medspillere. DNSide 1 af 3

Mariagerfjord er i forvejen en partner i det grønne partnerskabsprojekt og flere foreninger
som lystfiskerne og DOF har tilkendegivet deres interesse for at bidrage. Det blev aftalt, at
foreninger i Grønt Råd kan inddrages som høringsparter efter behov og inviteres til at deltage
i møder.
5. Henvendelse om fjordens vicevært
Henvendelsen om ”Fjordens vicevært” blev drøftet. Der er et behov for oprydning i naturen, da
det flyder med affald langs fjorden, men henvendelsen indeholder mange andre opgaver. Der er
forslag om ansættelse, hvilket Grønt Råd ikke kan påtage sig, men der opfordres til at deltage i
DNs Affaldsindsamling for frivillige i april. Henvendelsen videregives til affaldsafdelingen til
inspiration.
6. Arbejdsplan og temamøder 2010
a. Arbejdsgrupper i Grønt Råd i 2010 er foreløbigt:
• Stigruppen, hvor OG orienterede om, at Låenhusstien er ved at være på plads og at
stigruppen samarbejder med Skov- og Naturstyrelsen om stimuligheder i Kastbjerg Ådal. OG
deltager i følgegruppemøde den 11/3.
• Affaldsgruppen, hvor BP orienterede om seneste møde, hvor fortsættelse af Ren Kommune
kampagnen blev drøftet. Der var et godt forløb sidste år, som gruppen mener, at Grønt Råd
skal følge op på. Dels ved at støtte op om DNs affaldsindsamling i april. Det foreslås at tage
emnet op til drøftelse på temamødet med Udvalget for Teknik og Miljø, herunder
muligheden for at indføre en form for bøde for at smide affald, en idekonkurrence i uge 40:
Hvordan skaber vi bedst den reneste kommune?, adoptering af vejstrækninger og
koordinering med rabatslåning samt en opfordring til at kommunen kræver stram
affaldshåndtering ved større arrangementer som fx DGI-stævne og kampagner om at undgå
åbne trailerlæs på vej til genbrugspladsen. Endvidere blev mangel på - og typer af skraldespande drøftet. TL advarede mod at sætte skraldespande op i naturen, da det ofte
giver mere affald, der flyder, end hvis folk skal tage affaldet med hjem. OG bemærkede, at
den nye affaldsplan berører emnet, men der bør sættes midler og ressourcer af til en indsats.
• Miljøprisgruppen, hvortil blev valgt Karen Bente Holmgaard Andersen, Morten Schnack
(melder tilbage mht. dato for uddeling af Miljøpris, som er søndag den 12. september), samt
Jørgen Ussing. KBHA opfordrede til at melde tidligt ud omkring miljøpris 2010, så folk har
god tid til at indstille personer mv. til prisen.
• Endvidere var der forslag om at oprette en arbejdsgruppe omkring sheltere på initiativ af
visitmariagerfjord.
b. Emner til drøftelse i Grønt Råd i 2010
Mulige emner til Grønt råds møder i 2010 er: Affaldsplanen, Vand og naturplaner, Bæredygtigt
byggeri, Status for klimaindsats i kommunen, fokus på gamle huse, Slamproblematikker. Til
mødet i maj bedes forvaltningen om at lave et oplæg om vand- og naturplanerne og evt. et oplæg
fra IT om status for klimaindsats i kommunen.
c. Temamøde med Udvalget for Teknik og Miljø – ønsker til datoer og emner?
Det undersøges, om temamødet med Udvalget for Teknik og Miljø kan afholdes den 20. maj eller
den 31. maj.
d. Temamøde med Grønt Råd i Rebild – ønsker til datoer og emner?
Temamødet bliver på opfordring fra Rebild afholdt i april.
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7. Økonomi
Der er igen 50.000 kr. til Grønt Råds arbejde. Til at administrere midlerne nedsættes en
økonomigruppe bestående af Jørgen Ussing, Morten Schnack, Finn Frandsen og Torben
Sommer-Larsen.
8. Eventuelt
Intet.
Med venlig hilsen
Jørgen Ussing
Formand

Inger Taylor
Sekretær
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