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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 12. august 2010 kl. 14-17

på Gasmuseet, Gasværksvej 2, 9500 Hobro

Til stede: Hanne Thomsen (HT), Lone Bak Dalgaard (LBD), Morten Schnack (MS) (til og med punkt 4), Per
Nielsen (PN) Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Finn Frandsen (FF), Ole Guldberg (OG), Torben Sommer-Larsen
(TSL), Thorkild Lund (TL), Per S. Sørensen (PSS) og Inger Taylor (IT).
Afbud: Karen Bente Holmgaard Andersen (KBHA), Børge Poulsen (BP), Jørgen Ussing (JU).
1. Rundvisning på Gasmuseet
HT viste rundt på Gasmuseet og fortalte om stedets historie og formål samt nye projekter, herunder
et stort klima- og energiprojekt. Gasmuseet har en meget bred publikumsskare fra skoleelever,
turister, gruppe- og familiebesøg til arrangementer som møder og receptioner, barnedåb og
konfirmationer.
2. Velkomst og gensidig orientering
Efter aftale med næstformanden bød IT velkommen og orienterede om afbud fra formanden, BP
og KBHA samt besked om, at KBHA til de kommende møder vil sende en afløser, da KBHA er
forhindret i at deltage i Grønt Råds møder i skoleåret 2010-2011 på grund af sit arbejde.
Der var følgende forespørgsler til formandens beretning:
• FF vil gerne vide, hvad, der bliver udledt og udledningsstedet til punktet om udkast til en plan
for bortskaffelse af spildevand i Mariagerfjord Kommune for perioden 2010 - 2121. Endvidere
blev der spurgt til, om Havndal kommer til at levere spildevand til Mariager Fjord. IT
undersøger og melder tilbage.
•

OG gav komplimenter til kommunen for reduktion af CO2 i forbindelse med
Klimakommuneaftalen og den store investeringsindsats i energibesparelser.

Til gensidig orientering var der følgende emner:
KLJ orienterede om, at der i forbindelse miljømilliarden er et projekt ved Kongsvad Mølle, der er
ved at være færdigt. Der er indvielsen søndag den 5. september kl. 14, hvor der vil være en velkomst
af skovrideren, musik, elfiskeri og orientering om projektet samt ferskvandsbiologien.
KJL orienterende om, at pulje for Grønne Partnerskaber kører videre over 6 år med en årlig pulje på
5 mio. kr. Der er blevet strammet op på formalier og lavet ansøgningsfrister. Første frist er den 1.
oktober. Projekter kan maksimalt have et budget på 4 mio. kr. for at komme i betragtning. Der er
især fokus på nye målgruppers brug af naturen.
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TL spurgte til naturgenopretningsprojektet ved Vrå (Villestrup Å). KLJ meddelte, at projektet
skrider fremad, der er blandt andet blevet planeret ud. Det forventes, at projektet er færdigt og at
boligerne vil blive sat til salg i løbet af efteråret. I forbindelse med opstemningerne mangler der
nogle tilladelser. Ved Brøndbjerg er der behov for at tilpasse projektet til aftaler om ejerskifte.
KLJ orienterede om, at Skov- og Naturstyrelsen (SNS) er i gang med en organisationsændring, hvor
SNS bliver slået sammen med By og Landskabsstyrelsen til en ny Naturstyrelse fra 1. januar 2011.
FF orienterede om, at han har talt med kano- og kajakklubberne, der gerne vil indgå i
arbejdsgruppen om primitive overnatningspladser og sheltere. IT oplyste, at Ejvind Lassen har
meddelt, at visitmariagerfjord endnu ikke har modtaget det endelige tilsagn fra Direktoratet for
FødevareErhverv til projektet. De afventer tilsagnet, før de indkalder til første arbejdsgruppemøde.
PN bemærkede, at sportsfiskernes ændringsforslag og kommentarer til vand- og naturplanerne
endnu ikke er blevet behandlet i Miljøcenter Aalborg, der har oplyst, at de vil medtage forslaget i
den kommende høring. Der blev spurgt til kommunens tekniske høring, da der på sidste møde blev
oplyst, at den ville blive offentlig tilgængelig. IT undersøger status og melder tilbage. Der blev
endvidere spurgt til status for nedsættelse af vandoplandsgrupper. IT undersøger, men henviste
endvidere til konferencen den 3. oktober. Vand og naturplaner kan ses på følgende hjemmesider:
http://www.blst.dk/VANDET/Vandplaner
http://www.blst.dk/NATUREN/Natura_2000_planer
OG orienterede om en stiforbindelse over grunden ved Skovpavillonen i Hobro, hvor ejeren vil
have stien nedlagt og har lagt sag an mod Naturklagenævnet, men har tabt, så derfor SKAL der nu
gå en sti over grunden.
OG orienterede om DNs klage til Naturklagenævnet vedrørende lokalplaner ved Hadsund Syd, hvor
DN har modtaget et negativt svar, så der vil blive mulighed for bebyggelse ved Hadsund Syd.
OG orienterede om en fredningssag for Alstrup Krat og Hohøj ved Mariager, hvor der var møde
med fredningsnævnet den 18. august og der forventes en snarlig fredning af området.
3. Konference om vand- og naturplaner
IT opridsede forløb og indhold af konferencen om vand- og naturplaner søndag den 3. oktober,
som de grønne råd i FiskeriLAG Midt-Nords område (Brønderslev, Aalborg, Rebild,
Vesthimmerland, Viborg og Mariagerfjord) samarbejder med FiskeriLAGén om at afholde.
Hvert grønt råd bidrager med 5.000 kr. og FiskeriLAGén med 30.000 kr. Der udsendes den 13.
august officiel invitation til deltagelse i konferencen, som bliver afholdt søndag den 3. oktober kl. 915 på Halkær Kro, Halkærvej 59, 9240 Nibe. Medlemmerne af Grønt Råd har første ret til at
deltage og bedes overveje, om de ønsker at deltage, da der er ønske om, at evt. overskydende
pladser kan blive budt ud til andre interessenter for at optimere deltagerantallet. Foreløbigt
program er:
Kl. 9.00
Ankomst og stående morgenmad
Kl. 9.30
Velkomst
v/Formand for FiskeriLAG’en Lars Schönberg-Hemme
Kl. 9.45-12.00
Oplæg 1: Vand- og Naturplaner
General gennemgang af Vand- og Naturplaner
Indhold af vandplaner og deres opbygning
Konkret gennemgang af vandplanerne for området.
Oplæg 2: kommunernes udfordringer – implementering af planerne
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Kl. 11.45/12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 15.30 - 16.30
Kl. 16.30-17.00

Hold 1: Guidet naturvandring – genopretningsprojektet Halkær Ådal
Hold 2: Frokost og pause
Hold 1: Frokost og pause
Hold 2: Guidet naturvandring – genopretningsprojektet Halkær Ådal
Projekteksempler:
Oplæg 3: Stor skala naturgenopretningsprojekter
Oplæg 4: Mindre borgerinitierede naturgenopretningsprojekter
Pause – eftermiddagskaffe og strække ben
Paneldebat mellem salen og oplægsholderne
Opsamling på paneldebat og afslutning

Der var generelt interesse for at deltage, dog kunne enkelte ikke deltage på grund af andre aftaler.
Medlemmerne bedes melde endeligt tilbage til IT, om de selv eller en stedfortræder deltager.
Endvidere vil relevante medarbejdere samt udvalgsformand blive bedt om at deltage.
4. Opfølgning på Fællesmøde med Udvalget for Teknik og Miljø
Referatet fra fællesmødet blev gennemgået. Punkterne fra fællesmødet, der vedrører affald,
videregives til eventuel opfølgning i affaldsgruppen. Det blev foreslået at overveje
hundeposekampagne. IT indkalder til møde i affaldsgruppen.
Mulige interesseemner fra Grønt Råd til Udvalget for Teknik og Miljø er:
• Politisk opbakning til stier og ruter.
• Økonomi og ressourcer til affaldskampagne, penge til reklamer og medarbejdere
• Cykelstier langs større veje og skoleveje.
• Brug og pleje af skovene, herunder fokus på hunde i snor
• Kulturarvsprojekter – fx Visborggaard, kan det formidles bedre og gøres offentlig tilgængeligt.
• Status for renovering af forfaldne boliger i landdistrikterne. Kontaktperson er Thomas Bak
Sørensen, afd. Byg (97113688). IT beder om status og udsender.
5. Status for Miljøpris
IT opfordrede Grønt Råd til at melde ud i baglandet om tidsfristen den 31. marts, da der kun har
været 2-3 henvendelser. Der er møde i udvælgelseskomiteen den 7. september kl. 16 og miljøprisen
uddeles på Fjordens Dag den 12. september kl. 13 i Stinesminde.
6. Nyt fra arbejdsgrupper
a. Stigruppen
OG har gennemgået ruten ved Låenhus med kommunens naturplejeteamleder Claus Østergaard og
aftalt, hvor markeringspæle skal stå samt evt. mindre spang. Ved Kastbjerg Ådal, hvor der afholdtes
en naturtur den 26. august, er der ønske om en spang/træbro over ådalen ved Ulholm Slot. OG har
talt med Martin Nørgaard fra Skov- og naturstyrelsen om mulighederne og evt. et Grønt
Partnerskabsprojekt.
b. Øster Hurup sti
TL oplyste, at stien indvies med en naturtur søndag den 29. august kl. 10-12, der starter ved
toiletbygningen. TL oplyste endvidere, at der er åbent hus i Tofte Skov den 15. august.
c. Bro over Haslevgaarde Å
FF oplyste, at projektet er kommet et skridt nærmere realisering, idet der er indhentet
lodsejergodkendelser på begge sider af åen. Arbejdsgruppen skal mødes med Anders Horsten fra
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kommunen og Miljøcenter Aalborg den 19. august om projektet. Arbejdsgruppen har været i gang
med at tegne og projektere og har fundet frem til, at projektet løber op i ca. 30.000 kr. i stedet for de
først antagne ca. 10.000 kr. Derfor vil FF gerne anmode Grønt Råd overveje, om eventuelle
uforbrugte midler på budgettet med udgangen af 2010 kan tilføres projektet udover de nuværende
reserverede 10.000 kr. Der er udelukkende tale om anlægsudgifter, da grundejerforeningerne påtager
sig vedligeholdet. Grønt Råd vil tage stilling til anmodningen senere på året.
Det blev bemærket, at Nordsøstien bør ændres til at gå henover offentlige arealer ved tidligere
losseplads. FF oplyste, at dette ikke er en del af arbejdsgruppens nuværende projekt. IT medtager
ideen til kommunens naturinfogruppe.
d. Affald
Der er ikke afholdt møde siden fællesmødet med Udvalget for Teknik og Miljø.
7. Økonomi
IT udleverede skema med status for Grønt Råds økonomi. Der er brugt godt 11.000 kr. til hhv.
fællesmøde med Rebild Grønne Råd, hjemmeside og vandkonference. Der er reserveret knapt
20.000 kr. til hhv. forplejning ved møder, arbejdsgrupper, miljøpris samt broen over Haslevgaarde
Å. Der er derfor ca. 20.000 kr. til rådighed til øvrige udgifter.
8. Henvendelse om tilskud til Mosely
Brugergruppen for friluftsstedet ”Mosely” har ansøgt Grønt Råd om tilskud til tilsåning af et
tidligere landbrugsareal med en brak- og blomsterenblanding. Det samlede budget er på 7.300 kr.
Der var følgende bemærkninger til ansøgningen:
• Der bør inddrages botanikere til at sikre, at frøblandingerne udelukkende indeholder frø fra
hjemmehørende arter.
• Der blev drøftet vedligehold ved afgræsning.
• Det blev drøftet, at projektet bør være et samarbejde med Friluftsrådet, da området er under
deres råderet.
Der var enighed om, at det er et godt projekt, som Grønt Råd gerne vil bakke op omkring. Grønt
Råd vil gerne støtte projektet med 50 % af budgettet, hvilket vil sige 3.650 kr. ekskl. moms.
Betingelse for tilskuddet er, at der sås med en frøblanding, der udelukkende indeholder frø fra
hjemmehørende arter. Brugergruppen opfordres til at søge Friluftsrådet om den resterende støtte. I
tilfælde af manglende medfinansiering, kan Brugergruppen prøve at søge Grønt Råd igen med en
redegørelse for svar på eventuel manglende medfinansiering.
9. Eventuelt
Der blev spurgt til den nye naturvejleder. II orienterede om, at Karsten Rybjerg Larsen startede som
naturvejleder i Mariagerfjord Kommune den 1. august med base på Låenhus. Karsten er 36 år og er
flyttet til Hobro med sin kone og lille datter fra Sjælland. Han kommer fra en stilling som
naturvejleder på Raadvad Naturskole, er uddannet forstkandidat ved Landbohøjskolen i København
og har arbejdet som naturvejleder i 6-7 år. Han kan kontaktes på 23335038.
Som afslutning på mødet kom der en opfordring fra PSS om, at foreningerne og organisationerne i
Grønt Råd samarbejder i videst muligt omfang omkring projekter, ikke mindst i forhold til de
kommende vand- og naturplaner, så der er mange kræfter om at løfte opgaverne.
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