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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 20. maj 2010 kl. 14-17
på Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden, mødelokale ”Fjorden”
Til stede: Hanne Thomsen (HS), Børge Poulsen (BP), Finn Frandsen (FF), Thorkild Lund (TL), Ole
Guldberg (OG), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Lone Bak Dalsgaard (LBD), Morten Schnack (MS), Per S. Sørensen
(PSS), Jørgen Ussing (JU), Inger Taylor (IT).
Afbud: Karen Bente Holmgaard Andersen (KBHA), Per Nielsen (PN), Torben Sommer-Larsen (TSL).

1. Velkomst og gensidig orientering
JU bød velkommen og opfordrede til deltagelse i indvielsen af Fyrkat Engsø samt til at foreningerne
i Grønt Råd er opmærksomme på at benytte udinaturen.dk, som KLJ uddelte informationsmateriale
om.
LBD spurgte til formandens beretning om størrelsen af vindmøller og fortalte om engelske
husstandsvindmøller. Der er udlagt områder til de store vindmøller i kommuneplanen, hvilket ikke
berører husstandsvindmøller. Husstandsvindmøller reguleres gennem afdeling byg.
2. Opsamling på fællesmøde med Grønt Råd i Rebild
Udkommet af mødet var, at afholde et udvekslingsmøde igen senere og at der arbejdes videre med
at lave et fællesmøde om vand- og naturplaner til efteråret 2010.
Det foreslås at holde et årligt fællesmøde med Rebilds Grønne Råd med erfaringsudveksling som
primært formål. PS foreslog en lidt strammere dagsorden.
Der arbejdes videre med et fællesmøde om vand- og naturplaner. Fordelen ved fællesmødet kan
blandt andet være, at det er lettere at få gode oplægsholdere til at deltage, blandt andet fra
Miljøcenter Aalborg. OG foreslog at afholde fællesmødet sammen med andre grønne råd, fx
Vesthimmerland og Randers. Det blev foreslået, at medlemmer af Grønt Råd får mulighed for at
deltage og invitere et foreningsmedlem med.
IT arbejder videre med at undersøge mulighederne.
Efterfølgende er der gennem Rebilds Grønne Råd og en henvendelse fra FiskeriLAG MidtNord om samarbejde om
en konference om vand- og naturplaner taget kontakt til de grønne råd i FiskeriLAG MidtNords område, dvs.
Brønderslev, Aalborg, Rebild, Vesthimmerland, Viborg og Mariagerfjord. De grønne råd er blevet bedt om at deltage,
bidrage til og medfinansiere en konference om vand- og naturplaner søndag den 3. oktober på Halkær Kro. Hver
Grønt Råd medfinansierer med 5.000 kr., hvorefter FiskeriLAGen bidrager med 30.000 kr. i medfinansiering, så
der bliver økonomisk og volumemæssig råderum til at kunne interessere de bedste oplægningsholdere til at deltage i
konferencen. FiskeriLAGens formål med konferencen er at udbrede viden om vand- og naturplaner, fremme netværk
og udvikling af projekter til finansiering under FiskeriLAGén eller andre tilskudsgivere (henvendelse er vedlagt
referatet). Der arbejdes videre med mulighederne. De øvrige grønne råd har vist interesse herfor.
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I forhold til vand- og naturplanerne blev der spurgt til status for processen og om det er muligt at se
Mariagerfjord Kommunes svar i forhøringen.
JU oplyste, at bidraget fra Mariagerfjord Kommune i forhøringen skal afleveres den 1/6, hvorefter
den vil blive gjort tilgængelig. Der er kommet 2-3 indspil fra Randers kommune samt et par indspil
fra Mariagerfjord Kommune. Forslagene videresendes til Miljøcenter Aalborg. Da der i forvejen er
lavet mange naturgenopretningsprojekter omkring Mariager Fjord, fx i Villestrup Å, Kastbjerg Å,
Onsild Å, er der ikke mange muligheder tilbage. Et par mulige projektområder er Vive bæk – Korup
Å området. Der er afholdt møder med lodsejere, hvor holdningen hverken var jubel eller udbredt
modstand. Der er en forventning om, at kravene kommer, men at der skal findes de bedst mulige
løsninger, herunder kompensationsmuligheder. Projektforslagene indebærer et stop i grødeskæring,
hævet vandstand i vandløbene og arealer, der bliver permanente vådområder samt arealer der bliver
lejlighedsvis oversvømmede. Der skal indgås frivillige aftaler med følgende
kompensationsmuligheder: Priser på 170.000 kr./ha for intensivt dyrkede arealer, 150.000 kr./ha for
ekstensivt dyrkede områder og 20.000 kr./ha for naturarealer. Endvidere har staten mulighed for at
tilbyde jordfordelingsaftaler.
Der er lagt op til, at kommunerne har to år til at realisere projekterne, selvom tidligere erfaringerne
viser, at det kan tage mange år at realisere naturgenopretningsprojekterne.
BP spurgte til Limfjordsrådet og eventuelle naturgenopretningsprojekter ved Glenstrup Sø. JU
oplyste, at der er udpeget ca. 7.000 ha som mulige projektområder for Limfjorden, men ingen af
dem ligger i Mariagerfjord Kommune. I første omgang er der fokus på projekter, der kan fjerne
kvælstof, så fosforprojekter er udsat til senere.
3. Fællesmøde med Udvalget for Teknik og Miljø
Fællesmødet med Udvalget for Teknik om Miljø bliver afholdt mandag den 31. maj 2010 med fem
dagsordenspunkter:
1. Velkomst og præsentation
2. Affaldskampagnen Ren Kommune
3. Stier og ruter
4. UTMs forventninger til Grønt Råd og interessetilkendegivelse fra Grønt Råd
5. Andet
BP præsenterer punkt 2, hvortil IT laver et oplæg på PowerPoint.
OG præsenterer punkt 3.
Til punkt 5 blev blandt andet foreslået at nævne medlemmernes øvrige interesseemner, fx
husstandsvindmøller.
4. Status for shelterprojekt langs Mariager Fjord
IT orienterede om, det afholdte afklaringsmøde med visitmariagerfjord, Skov og Naturstyrelsen
Himmerland samt kommunen om projektideerne, der skulle danne baggrund for en ansøgning fra
Visitmariagerfjord til LAG Himmerland om tilskud til koordinering af projektet. LAG Himmerland
har bevilget 100.000 kr. til formålet, så IT forventer, at Visitmariagerfjord vil indkalde til et egentligt
projektopstartsmøde, når de er klar til det. Til projektgruppen blev udpeget BP, FF og en DN
interessent. OG har siden oplyst, at Niels Foged fra DN Mariagerfjord gerne vil deltage i
sheltergruppen.
5. Mariager Fjord Natur og Kulturcenter
IT orienterede om baggrunden for Rold Skov Natur og Kulturcenters fokus fra efteråret 2010 på
etablering af Mariager Fjord Natur og Kulturcenter, herunder bevilling af 240.000 kr. til projektet fra
LAG Himmerland. Formålet er at udbrede succesen fra Rold Skov til Mariager Fjord området og
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videreudvikle det tidligere projektinitiativ ”Mariager Fjord Guiden” samt fremme netværk og en
samlet koordinering af natur og kulturformidling omkring fjorden. Der er i forvejen mange aktive
aktører omkring fjorden, men der mangler en organiseret koordinering af de mange gode tiltag.
OG oplyste, at DN Mariagerfjord gerne vil være aktiv medspiller i etablering af Mariager Fjord
Natur og Kulturcenter. OG er repræsentant for DN Mariagerfjord til en kommende arbejdsgruppe.
6. Status for Miljøpris
Der er udarbejdet en annonce om Miljøprisen, som bliver bragt i ugeaviserne i uge 22. MS oplyste,
at han er ok til at kunne deltage i uddelingen af Miljøprisen på Fjordens Dag den 12. september. IT
indkalder til et udvælgelsesmøde for Miljøpriskomitéen i starten af september.
7. Nyt fra arbejdsgrupper
TL oplyste, at ruten ved Øster Hurup skal indvies den 29. august. Informationsmaterialet er klar. IT
oplyste, at der er behov for en analyse af naturområdet for at få flere detaljerede oplysninger til
kortet over stien. Driftsafdelingen er sat på opgaven, hvorefter GIS og kortafdelingen opdaterer
kortet og laver plancherne til formidling af ruten færdige til indvielsen.
OG oplyste, at Låenhusruten er næsten klar til offentliggørelse. Aftalen er underskrevet af
Låenhusfonden og kommunen, der er lavet udkast til en beskrivelse af ruten. Der mangler bare
nogle pæle samt indtegnelse af ruten på kort. OG foreslår, at der afholdes en event i forbindelse
med indvielsen, hvor offentligheden og pressen inviteres til at deltage.
Løvdalruten er næst for. Der er lavet en foreløbig aftale, men OG tager kontakt igen med henblik på
at få lavet en mere deltaljeret aftale, så der ikke opstår tvivl omkring formidling og vedligehold mv.
af ruten.
Ajstrupruten afventer en tilbagemelding fra Skov og Naturstyrelsen Kronjylland (Fussingø) omkring
flytning af en P-plads.
FF oplyste om status for arbejdet med at få etableret en bro over Haslevgaarde Å. Der mangler kun
accept fra en enkelt person og der er taget kontakt til Miljøcenter Aalborg, der vil besigtige området.
LBD spurgte til mulighederne for formidling af en sti fra Visborg. LBD sender oplysninger om stien
til OG med henblik på registrering og evt. senere formidling.
8. Økonomi
IT uddelte status for Grønt Råds budget/regnskab. JU kommenterede budgettet, hvor der af de
50.000 kr., der er til rådighed, er disponeret 1.500 til forplejning ved møder, 3.500 kr. til drift af
hjemmesiden, 3.000 kr. som rådighedsbeløb for naturstigruppen samt 5.000 kr. til Mariagerfjord
Miljøpris og der er brugt knapt 3.000 kr. til forplejning ved fællesmøde med Rebild Grønne Råd.
Der er endvidere budgetteret 10.000 kr. til broen over Haslevgaarde Å, hvis den kan realiseres samt
3.000 kr. som rådighedsbeløb for affaldsgruppen. Derved er der ca. 20.000 kr. til rådighed for
yderligere tiltag, herunder fællesinitiativet om vand- og naturplaner.
9. Klima og energi i Mariagerfjord Kommune
IT orienterede om kommunens klima og energiindsats, henholdsvis i forhold til
klimakommuneaftalen, der er baseret på de kommunale bygninger og intern transport samt i forhold
til opfølgning på klimatopmødet og diverse indsatser omkring varmeplanlægning, klimastrategi,
biogassamarbejdet i Blue Planet Innovation og vindmølleprojekter.
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10. Eventuelt
På opfordring fra FF fortalte MS kort om de muligheder, han, som landmand, kan se i den nyligt
ændrede administrationspraksis i Mariagerfjord Kommune. MS oplyste, at som landmand er det,
ligesom med de energibesparende tiltag omtalt under punkt 9, vigtigt at have fokus på rentabilitet og
tilbagebetalingstider, men det er også vigtigt at leve i balance med omgivelserne. MS mener, at den
ændrede administrationspraksis gør det muligt at planlægge langsigtet ved at kunne investere i
miljøvenlige teknologier, der både sikrer et bedre miljø samt en fremtidsorienteret udvikling i de
enkelte landbrug.
Det blev foreslået at tage emnet op på et senere Grønt Råds møde med et oplæg om
produktionsvilkår fra MS, hvor de forskellige interesseorganisationer kan få mulighed for at
tilkendegive deres forskellige synspunkter med henblik på at få en åben, positiv dialog om benyttelse
henholdsvis beskyttelse af naturen.

Referent: Inger Taylor
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