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Referat af temamøde
for Udvalget for Teknik og Miljø (UTM) og Grønt Råd
Mandag den 31. maj 2010 kl. 16-18
på Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden, mødelokale ”Skoven”
Til stede: Preben Christensen (PC), Søren Schnack (SS), Svend Madsen (SM), Melanie Simick (MSi), Jens Riise
Dalgaard (JRD), Peter Muhl (PM), Børge Poulsen (BP), Thorkild Lund (TL), Ole
Guldberg (OG), Karen Bente Holmgaard Andersen (KBHA), Per Nielsen (PN), Torben Sommer-Larsen (TSL).,
Lone Bak Dalgaard (LBD), Morten Schnack (MS), Per S. Sørensen (PSS), Jørgen Ussing (JU), Inger Taylor
(IT).
Afbud: Hanne Thomsen (HS), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Finn Frandsen (FF), Kim Christiansen (KC).
1. Velkomst og præsentation
Da Grønt råd havde inviteret, bød JU velkommen suppleret af PC for Udvalget for Teknik og Miljø
(UTM). Der var en kort præsentationsrunde.
2. Affaldskampagnen Ren Kommune
BP gav en orientering om Grønt Råds indsats for at fremme affaldskampagnen ”En Ren
Kommune”. Hovedpunkterne var opridset i et PowerPoint oplæg:
I 2008: Opbakning til DNs kampagne
- Grønt Råd udsendte opfordringsbreve til foreninger og skoler
- DN havde fire indsamlingssteder – Mariager har samlet i 10 år, men Hobro, Hadsund og Arden kun 2. gang
2009: Ren Kommune kampagne
• Grønt Råd støttebrev via Landdistriktsråd & skolefagenhed, annoncering og presse.
• Kommunebidrag til forplejning til skoleklasser (200 kr.) og foreninger (300 kr.), der holder
affaldsindsamling
• Konkurrence: 1000 kr. til klasse og forening, der samler mest affald/person.
• Politikere som rollemodeller for affaldsindsamling.
• Interaktivt kort til registrering af rengjorte områder, mængder, tid og antal deltagere.
• Idékatalog til skoler, børnehaver og spejdere med aktiviteter om affald.
• PR-materiale: Logo, plakater, kort, klistermærker, badges med Ren Kommune
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Pilotforsøg med udlevering af små plastikposer til affald til bilister. Poserne kan sidde på gearstangen.
Talenter fra Hobro Cykelklub var ambassadører for Ren Kommune.
Sponsorer: Skov og Naturstyrelsen, Mariagerfjord Kommune (UTM), DN, Grønt Råd
2010: Videreførelse af Ren Kommune kampagne
• Grønt Råd støttebrev via Landdistriktsråd & skolefagenhed, annoncering og presse.
• Kommunebidrag til forplejning til skoleklasser (200 kr.) og foreninger (300 kr.), der holder
affaldsindsamling
• Konkurrence: 1000 kr. til klasse og forening, der samler mest affald/person.
• Politikere som rollemodeller for affaldsindsamling.
• Interaktivt kort til registrering af rengjorte områder, mængder, tid og antal deltagere..
Andre ønsker:
[1] Idekonkurrence i uge 40: Hvordan skaber vi bedst den reneste kommune?
[2] Adoptering af vejstrækninger og koordinering med rabatslåning.
[3] Undersøge mulighed for bødeordning samt hvad det koster kommunen at indsamle affald fra veje mv.
[4] Opfordring til at kommunen kræver stram affaldshåndtering ved større arrangementer som fx DGI-stævne.
[5] Kampagne om at undgå åbne trailerlæs på vej til genbrugspladsen.
•

I den efterfølgende drøftelse blev det foreslået:
• At inddrage kommunens kommunikationsfolk i formidling af budskabet.
• At Affaldsplanen bygger videre på kampagnen, selvom de fleste Ren Kommune aktiviteter er
afholdt, da der fortsat er store problemer med affald i naturen.
• At overveje muligheden for at give bøder. Der kan muligvis gives bøder lokalt, men der er
behov for efterfølgende politianmeldelse. Ved henkastning af affald i naturområder, kan politiet
give bøder og kræve at folk henter det, forudsat at det er muligt at finde ”synderen”. Bøder ville
være godt i forbindelse med større arrangementer som fx karneval mv. Hvis P-vagt fx kunne
udstede bøde for smidt affald, vil betaling af penge gøre et større indtryk på folk – også de unge
– så de husker at smide affaldet i affaldsspanden. Pt. har kommunen ca. ½ normering til P-vagt
i hele kommunen, måske bør indsatsen øges.
• At imødekomme problemet med at folk læsser affald af på lossepladser ved at sikre, at der er
gode muligheder for at komme af med affald – dvs. flere affaldsspande, fx genbrugspladser i Ø.
Hurup. På lang sigt bør strategien være at forebygge for at undgå, at det er lokalbefolkningens
skattekroner, der skal betale for oprydning. På den lange bane skal folk rydde op efter sig selv.
• At lave en kampagne for hundeejere, der samler hundelortene op i hundeposer, men så
efterfølgende smider poserne i naturen. En mulighed er at skrive om problemet i lokalaviser.
• At prioritere, hvor affaldsspande skal sættes op. Erfaringer fra Lille Vildmose viser, at folk tager
deres affald med hjem igen, når de er i naturen. Omvendt kan affaldsspande midt i
naturområder give anledning til, at folk smider affald såvel i affaldsspanden som i nærområdet.
• At foreslå McDonalds (og evt. andre virksomheder med meget engangsemballage) at være
sponsor for en kampagne om at undgå at smide affald i naturen.
• At der udarbejdes vejrbestandige skilte om Ren Kommune kampagnen til lokalområderne i
stedet for papirplakater. Fx kunne der tilsvarende sættes skilte op om at dække sin trailer med
presenning på vej til genbrugspladsen for at undgå affald langs vejene dertil.
• At skolerne fortsat inddrages, fx en kommunal temadag om affald – fx hvor natur og teknik
bliver indarbejdet. Endvidere at inddrage skolerne ved affaldsindsamlingen, hvor flere
efterskoler deltog i 2010 takket være en iderig ung lærer fra én af efterskolerne.
• At inddrage daginstitutionerne – de vil gerne lære og kan forstå det. Fx et sjovt klovnenummer
om affald.
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At overveje muligheden for at stille krav til forretninger, der sælger mad-ud-af huset, om at de
skal gøre opmærksom på at tage vare på sit affald og fx kræve at restauratøren skal rydde op,
hvis han ikke opdrager sine kunder til det. Fx samme vilkår som dem der hører med en
spiritusbevilling.
At overveje flere muligheder for at synliggøre budskabet gennem billeder, herunder i biografer
og på TV. Humor er godt at bruge til at få budskabet ud (fx som brochure om spildevand med
kloakklovnene) og reklame for Ren Kommune kampagnen bør komme med jævne mellemrum.
At overveje at lokalområderne, der afholder oprydningsdage, kan få udleveret et kort, så de får
adgang til at aflevere affald på genbrugspladserne uden at risikere at skulle betale
erhvervsafgifter.

3. Stier og ruter
OG fortalte om indsatsen i Grønt Råds stigruppe. Da flere stier er forsvundet indenfor en årrække,
er der behov for at få eksisterende stier registreret, så de i hvert fald er synliggjort i de kommunale
kort og GIS-systemer. Formålet med stigruppens arbejde er derfor at registrere en række stiforløb i
kommunen, at forbinde stier, opgradere stier til formidling samt udpege og formidle ruter.
Der er en række overvejelser, der skal indgå:
• Lodsejerregistrering – der skal være lodsejertilladelse for at kunne formidle ruter
• Der skal udarbejdes foldere, kort mv.
• Ruterne skal formidles via kommunens hjemmeside
• Økonomi og praktiske forhold skal være i orden, fx behov for spang, markeringspæle mv.
• Fokus på offentlighed om projektet.
Til brug for registreringen benyttes en GPSMAP 60 Sx, som tæller og registrerer, hvor man går og
hvor man kan indtaste særlige ting undervejs (waypoints).
En af de ruter, der næsten er klar, er Låenhusruten, hvor stigruppen gerne vil have en offentlig event
omkring indvielsen, da det er den første rute i Grønt Råd regi.
Øvrige ruteforløb, der er undervejs, er ruter i Løvdal skoven, ved Ajstrup Bugt, ved Kastbjerg Ådal
(Uldholm Voldsted – borg i middelalderen) og ikke mindst langs Mariager Fjord.
OG foreslog, at der blev udtrykt støtte til ruteforløbene fra politisk side for at fremme, at der bliver
lavet stiforløb rundt om fjorden. OG anførte, at ”Ting tager tid”, men der er indtil nu lavet mange
stiregistreringer, som er sendt til kommunens kort og GIS afdeling.
Der var følgende bemærkninger til OGs oplæg:
• Der blev efterlyst ruter inde ved byerne for at få folk ud i naturen.
• Det blev foreslået, at der gennem dialog kan lægges stier/ruter i kanten af markerne, hvis der er
behov for at fjerne stier i det åbne land på grund af produktionsmæssige hensyn. dette kan især
være vigtigt i nærheden af landsbyer, hvor der er interesse for nærhed til naturen,
motionsmuligheder osv.
• Det er vigtigt at huske, at sommerhalvåret er yngletid for mange dyr og fugle, så der er nogle
steder, hvor man ikke skal lave stier.
• Forslag om at lave samarbejde med Spor i landskabet. Stigruppen har haft kontakt med Spor i
Landskabet ved Assens og Kastbjerg Å.
• Vigtigheden af at overveje, hvordan ruter skal driftes og vedligeholdes. Kommunen bidrager fx
til vedligehold i fredede områder og på egne arealer, men det er vigtigt, at der laves lokale aftaler
for ruter andre steder. Stigruppen arbejder for at få udvalgte stier opgraderet til formidling, fordi
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det gør det lettere at bevare ruterne, når de er synlige. Der en endvidere lavet en koncept, hvor
ruterne under Grønt Råd primært formidles via en rutebeskrivelse og et kort på en A5-flyer,
hvor der fx står, hvis der kan forventes at være højt græs i perioder, at ruten ikke vedligeholdes,
at der er behov for vandre- eller gummistøvler, at hunde skal være i snor, at affald skal tages
med hjem, men at man er velkommen til at gå der osv. Undtagelser herfor er fx Låenhusruten,
som forløber henover et fredet areal, som derved opgraderes til at omfatte markeringspæle,
skilte og vedligehold fra kommunen.
Det kan være en fordel som lodsejer at være med til at bestemme, hvor folk må færdes, og hvor
de ikke må færdes. Anlæg af ruter giver mulighed for at dirigere folks færden. Det foreslås at
undersøge, om UTM kan give muligheder for regler/særregler for stier. Det blev endvidere
foreslået at bruge eksemplerne fra Rold Skov med dirigering af færdsel.
Det er meget vigtigt, at det kraftigt pointeres, at hunde SKAL holdes i snor, da løse hunde ofte
er et problem – både for andre motionister, græssende dyr, vilde dyr og fugle, samt lodsejere.
Ved Låenhusruten er det en del af lodsejeraftalen, at der skal være skilte om, at hunde skal være
i snor – dvs. løse hunde er forbudt.
Det er vigtigt at have fokus på vedligehold – fx er brombær er problem i det fredede område
ved Hobro på nordsiden af Mariager Fjord. Det er derfor en god idé, at anlæg af ruter bliver
samkørt med afgræsning med dyr. Det er et problem, at der er færre dyreholdere, men
mulighederne bør overvejes ved etablering af ruter.
Produktionsskolen kan lave skilte og foldere, så de kan overvejes at inddrage dem til formidling
af ruter.

4. UTMs forventninger til Grønt Råd og interessetilkendegivelse fra Grønt Råd
På spørgsmålet om UTMS forventninger til Grønt Råd blev følgende fremhævet:
• Dialogforum for UTM og kommunen
• Dialogforum for Vand og naturplaner – vigtigt at kan gå i dialog
• Eventuelt som høringspart, men der er mange forskellige muligheder og mange forskellige
interesser. Derfor har UTM behov for at vide, hvor Grønt Råd gerne vil høres. Det kan være
svært at høre Grønt Råd, hvis det skal gøres meget formelt. Men Grønt Råd er meget
velkommen til at kanalisere spørgsmål til UTM. Ideer fra Grønt Råd kan videregives til UTM
via forvaltningen. Fordelen er, at UTM kan vælge at bede forvaltningen lave forskellige ting,
som Grønt Råd ønsker at få fremmet.
• UTM kan være mere opmærksomme på, om emner er relevante for Grønt Råd, hvis Grønt Råd
sender udmeldinger om interesseområder til UTM.
• Projekttiltag som Stier og ruter og Ren Kommune.
• Grønt Råd kan spørge UTM om at støtte økonomisk og bidrage til projekter. Nogle gange er
det let, andre gange kan det være besværligt eller umuligt.
• UTM opfordrer Grønt Råd til at deltage i åbne debatmøder, som kommunen afholder – fx
debatmøde om vindmøller.
Af interessetilkendegivelser fra Grønt Råd til UTM blev fremhævet:
• Grønt Råd er karakteristisk ved ikke at være politisk (i forhold til partier), men kan drøfte
mange spændende emner og har tilsammen et stort bagland med meget viden. UTM kan
benytte Grønt Råd til at få afstemt interesser omkring konkrete emner.
• En fælles interesse for Grønt Råd er fx benyttelse kontra beskyttelse i det åbne land, herunder
stier og ruter.
• Eksempler på øvrige emner, der har interesse er fx vindmøller, herunder husstandsvindmøller
og muligheden for at finde alternative energiløsninger til trængte landsbyer. Problematikken om
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nedrivningsfærdige boliger blev drøftet, hvor det blev oplyst, at der er nedsat en
Boligkommission i Mariagerfjord Kommune, der er i gang med at nedrive boliger, der ikke er
egnede til beboelse, i første omgang med fokus på landsbyerne, hvor de dårlige huse er synlige.
Boligkommissionen kan benytte en renovationspulje til formålet, men kan også nedrive boliger
på ejerens regning. Ordningen omfatter ikke steder, der roder, men UTM er opmærksomme på
problemerne og der er taget initiativ til at drøfte muligheder med Told og Skat. Det blev
bemærket, at der et stigende antal dårlige bygninger i det åbne land, der er ødelagte pga. snetryk.
Det blev vendt, om det er muligt for Beredskabet at lave brandøvelser på nogle af husene,
hvilket Beredskabet er interesseret i, men det er problematisk på grund af risiko for
miljøforurening.
Det blev nævnt, at Grønt Råd ikke er velegnet til enstemmige udtalelser, dels på grund af store
interesseforskelle blandt medlemmerne samt at kommunale og statslige repræsentanter ikke kan
bidrage til høringssvar til UTM. Affaldsindsamling er et emne, som Grønt Råd er enige om,
men ikke nødvendigvis fx håndtering af spildevand. På spørgsmål om UTM vil godtage
flertalsudtalelser, henholdsvis mindretalsudtalelser fra Grønt Råd om forskellige sager, var
svaret, at Grønt Råd som udgangspunkt kan prøve det af, når det er relevant, hvorefter UTM vil
tage stilling til det i forhold til den konkrete sag.
Grønt Råd vil gerne have udspil fra UTM om natur og miljøemner.
Grønt Råd vil gerne have politisk opbakning og medspil til projekter, fx politisk udmelding om
vilje til at fremme stier rundt om fjorden. Hvis der er politisk fokus, så kan der måske komme
mere go på.
Det blev angivet som en idé at videresende referater fra UTM til Grønt Råd. Derved kan der
viderebringes fokusemner til Grønt Råd fra UTM.

5. Andet
Der blev spurgt til status for den nedlagte sti i Hobro Østerskov. Det blev oplyst, at der skal være
retsmøde i sagen den 3. juni og at sagen er overgivet til anden myndighed.
Det blev bemærket til sagen om en sti henover et juletræsstykke ved Hadsund, at alting er på plads,
fordi lodsejer nu har lavet det praktiske dertil.
Afslutningsvis takkede JU for en god og givende gensidig drøftelse.
Referent: Inger Taylor
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