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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 11. november 2010 kl. 14-17
på Rådhuset i Arden, Østergade 22, 9510 Arden, Mødelokale Fjorden.
Til stede: Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Finn Frandsen (FF), Ole Guldberg (OG), Thorkild Lund (TL), Per
S. Sørensen (PSS), Lars Henning Jensen (LHJ) og Inger Taylor (IT).
Afbud: Hanne Thomsen (HT), Lone Bak Dalgaard (LBD), Torben Sommer-Larsen, (TSL), Børge Poulsen (BP),
Jørgen Ussing (JU), Per Nielsen (PN). Ikke til stede: Morten Schnack (MS).
1. Velkomst og gensidig orientering
IT bød velkommen, herunder til Lars Henning Jensen, der afløser Karen Bente Holmgaard
Andersen fra By og Land og medbragte en varm hilsen fra JU, der deltager i næste møde i Grønt
Råd. IT gav følgende status siden sidst med opfølgninger på forespørgsler:
√ Der er udbetalt tilskud til det ansøgte planteprojekt på Mosely ved Mariager, som har
indsendt redegørelse for, at der bliver brugt frø af hjemmehørende arter (udsendt i særskilt
mail).
√ Mariagerfjord Miljøpris gik til Arden Varmeværk og Rockwool for deres samarbejdsprojekt
om brug overskudsvarme til opvarmning af boliger. Beløbet på 5.000 kr. har de besluttet at
uddele til Arden Naturpark og Arden Dyrepark, så det kommer mange til gode.
√ På forespørgsel fra sidste møde blev kommunens tekniske høringssvar til vand- og
naturplanerne lagt frem. De udsendes elektronisk til grønt råd sammen med referatet.
√ På forespørgsel fra sidste møde, om spildevandet fra Havndal bliver renset i Mariagerfjord
Kommune, har Mariagerfjord Spildevand A/S oplyst: ”I dag eksporterer MFK spildevand til Havndal
renseanlæg fra sommerhusområdet Dalsminde. Denne transport skal ophøre i 2010, og spildevandet fra området skal
sendes gennem en ny rørledning til Hadsund syd.”

√
√
√

√
√

Mariagerfjord Kommune arbejder på at fremme brug af elbiler gennem projekter om test af
elbiler og opstilling af ladestandere.
Der er udsendt et nyhedsbrev om EU-projektet Aquarius, som blev omdelt sammen med
kontaktoplysninger til kommunens kontaktperson Mette Bramm.
Projekt Guld og grønne klimaskove om energi- og klimabevidsthed i skolerne og plantning
af klimaskove i samarbejde med lokalområder og kunstprojektet Åbne Døre er startet op
med planlægning og forberedelse, men afventer endelig afklaring om tildeling af de sidste
tilskud. KLJ gjorde opmærksom på at tjekke fredskovsreglerne med hensyn til plantning af
træer på offentlige arealer.
De nyeste foldere for Katbjerg Odde og Hegedal, Valsgaard Bæk til Bramslev Bakker blev
omdelt.
Der er DGI-festival i Hobro fra den 24-26. juni 2011, hvor der er brug for frivillige til
forskellige praktiske gøremål. Kommunen opfordrer foreningerne til at deltage og tjene en
skilling til foreningskassen med betaling på 30 kr./time. Yderligere oplysninger kan ses på
www.dgifestival.dk
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Til gensidig orientering blev der berettet følgende:
PSS. Jægerne bidrager til bekæmpelse af mink og mårhund og har et reguleringskorps i
Mariagerfjord Kommune, der kan kaldes ud. Der arbejdes på, at reguleringskorpset kan få samme
beføjelser som sweisshundekorpset til at kunne færdes udenfor stier og om natten på private arealer,
så det er muligt at lave en mere effektiv bekæmpelse. Eksempelvis er der behov for regulering af
mårhunde om natten.
KLJ: Kongsvad Mølle projektet blev indviet den 5. september som det første lokale miljømilliardprojekt. I Kastbjerg Ådal skrider projektet fremad med arbejde omkring jordfordeling. Der blev
afholdt en succesfuld naturtur i august sammen med Grønt Råds stigruppe.
Pr. 1. januar 2011 bliver Skov- og naturstyrelsen lagt sammen med By- og Landskabsstyrelsen til en
ny Naturstyrelse. I den forbindelse bliver Skov og Naturstyrelsen Himmerland lagt sammen med
Miljøcenter Aalborg, men der bliver fortsat kontor på Mosskovgaard.
OG: DN Mariagerfjord er bekymret for kommunens muligheder for at lave naturgenopretning og
naturpleje grundet mangel på penge til indsatsen. Et eksempel er fredningen for Ajstrup Bugt, hvor
der i amtets tid blev lavet en plejeplan, som der næsten ikke er fulgt op på. Fx skulle et granareal
ryddes inden 2010 og opholdsarealet er ved at gro til. OG har talt med kommunen, der oplyste, at
sagen skal behandles af Udvalget for Teknik og Miljø.
Der er en ny fredning på vej med kulturarvsminder ved Alstrup Krat og Hohøj, hvor der var møde
med Naturklagenævnet i august.
DN Mariagerfjord har årsmøde onsdag den 17. november på Landgangen i Mariager, hvor alle er
velkomne. Biolog Michael Stoltze holder oplæg om Danmarks natur i fremtiden.
FF: Opfordring til at deltage i konferencen om vand- og naturplaner, som afholdes i samarbejde
med FiskeriLAG Modt-Nord.
TL: Det er problematisk, at der ikke er overvågning af især den terrestriske natur (statens
NOVANA-overvågning har tidligere været udført primært i maritime områder). Fx bliver Rold Skov
kun overvåget af DOF, som dog har det problem, at det ikke er muligt at færdes væk fra stier eller
om natten på private arealer.
LHJ: By og Land har interesse for blandt andet kulturen i naturen, herunder forvaltning af
fortidsminder og muligheden for at oplyse og opfordre lodsejere til god forvaltning.
Andre interesseemner er anlæg af golfbaner i landskabet og bygningskultur.
På forespørgsel vil IT undersøge status for renoveringspuljen og betingelser for, hvad der kan ske
med grunden, når et hus er nedrevet.
2. Konference om vand- og naturplaner
IT redegjorde for konferencen og opfordrede til, at medlemmerne af grønt råd melder sig til – gerne
sammen med interesserede medlemmer fra baglandet. Fristen for tilmelding er 22. november.
Der var en generel drøftelse af vand- og naturplanerne herunder processen og forsinkelserne.
OG bemærkede, at planerne er blevet meget udvandede og meget forsinkede, idet høringen skulle
have været afsluttet for ca. 2 år siden.
FF bemærkede, at det forlyder, at der er afsat ca. 100.000 kr./kommune til den opfølgende indsats,
som dog er tippet til at koste ca. 8 gange så meget. FF mener, at det er et problem, at der kun måles
på vandkvalitetsparametre, ikke på de dyr, der lever i vandet, herunder fiskene og de fysiske forhold.
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TL bemærkede, at han ikke kan spore det indsendte høringssvar fra DOF nogle steder.
Der var enighed om, at det er vigtigt at indsende høringssvar igen i høringsfasen med eventuelt
supplerende indhold.
3. Nyt fra arbejdsgrupper
a. Stigruppen
Ajstrup Bugt ruten indvies til foråret 2011. Det samme gælder Låenhusstien, hvor der bliver lavet
spang på udvalgte steder, samt kortborde og en A5-flyer.
IT fremsender udkast til aftale for Løvdalstien til OG.
OG har indsendt et oplæg fra stigruppen til Udvalget for Teknik og Miljø med opfordring til at
bakke op omkring stiarbejdet. IT vender oplægget med JU.
OG gennemgik endvidere stigruppens arbejde med ruteforbindelser fra Kastbjerg Ådal til Assens og
til Mariager, samt spor syd om Mariager og rundt i Hem Skov.
Der var en generel drøftelse af brug og formalier omkring ruter, herunder krav om lodsejeraftaler.
Det største brug af stier er i nær tilknytning til byer, fx i skovene syd for Assens.
b. Øster Hurup sti
TL oplyste, at ruten blev indviet med en naturtur i august, hvor ca. 15 personer deltog. Der er
enkelte steder, hvor det er hensigtsmæssigt med ekstra markeringspæle.. Det kunne endvidere være
godt med en folder over ruten og at plancherne bliver lagt på kommunens hjemmeside. IT oplyste,
at kommunen vil aftale rutemarkeringer med AVJF, herunder udformning og placering af et skilt
ved P-pladsen, der henviser til naturruten.
c. Bro over Haslevgaarde Å
FF redegjorde for status for arbejdet med en bro over Haslevgaarde Å som en forlængelse af
Nordsøstien med mulighed for at gå langs kysten i stedet for en omvej gennem et
sommerhusområde. Broen skal være hævet, fordi der skal være mulighed for at sejle under den med
kano, kajak mv. Miljøcenter Aalborg vil ikke have broen tæt på kysten af hensyn til synlighed fra
vandet, men vil overveje muligheden for en bro lidt fra kysten. Grønt Råd er fortsat positive overfor
at bidrage med tilskud til etablering af broen under forudsætning af, at de nødvendige tilladelser
gives.
d. Affald
Intet nyt. IT indkalder affaldsgruppen til et møde.
4. Økonomi
Der er brugt knapt 17.000 kr. og disponeret for knapt 35.000 kr., herunder 10.000 kr. til broen over
Haslevgaarde Å. Grønt Råd vil bede kommunen overføre de disponerede 10.000 kr. til budget 2011.
Der var enighed om, at de resterende 15.000 kr. så vidt muligt bruges i 2010 til de nye tiltag omkring
Låenhusruten, herunder tryk af A5-flyers, kortborde samt spang og låge.
5. Kommende projekter
a. Mariager Fjord Natur og Kulturcenter
Der er bevilget midler fra LAG Himmerland til projekt Mariager Fjord Natur og Kulturcenter. Det
omfatter blandt andet en opgradering af Mariager Fjord Guiden (www.mariagerfjordguiden.dk), der
er overdraget til Grønt Råd, men administreres af Rold Skov Natur og Kulturcenter, som også er
tovholder for projektet. Grønt Råd vil blive indkaldt til et opstartsseminar i starten af 2011.
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b. Rekreative Ruter og Gateways
En af opgaverne i Mariager Fjord Natur og Kulturcenter bliver at samarbejde med EU-projektet
Rekreative Ruter om etablering af såkaldte Gateways, dvs. informationsknudepunkter, på udvalgte
steder i kommunen. Det vil være oplagt at koordinere dette arbejde med stigruppens arbejde.
c. Pilgrimsrute
Visitmariagerfjord vil i januar indkalde interessenter til et opstartsmøde om pilgrimsruter som
forlængelse af Hærvejsruten gennem Himmerland og resten af Nordjylland. Her vil medlemmerne af
Grønt Råd blive inviteret til at deltage.
d. Primitive overnatningspladser langs Mariager Fjord
Visitmariagerfjord har nu modtaget det endelige tilsagn til projektet om primitive
overnatningspladser, som turistdirektør Ejvind Lassen fortalte om på Grønt Råds møde i februar.
Grønt Råd har tidligere meldt ind med personer til arbejdsgruppen, som er: Børge Poulsen, Finn
Frandsen, Niels Foged samt Henning Reichstein. De vil blive indkaldt til opstartsmøde i januar eller
februar 2011.
6. Kommende høringer for kommunale politikker
a. Landdistriktspolitik i høring
IT fortalte kort om landdistriktspolitikken med fire hovedtemaer: Infrastruktur, By- og
områdefornyelse, Gode mødesteder og Det gode liv for alle. Landdistriktspolitikken vil snart blive
sendt i høring i Grønt Råd.
b. Planstrategi – arbejdsgrupper
IT orienterede om opstartsarbejdet med planstrategi og Agenda 21 strategi for Mariagerfjord
Kommune. Byrådet vil på møde den 9. december tage stilling til processen, herunder
borgerinddragelse.
7. Evaluering af Grønt Råds arbejde i 2010? Mål for 2011? Møder i 2011?
Der var følgende bemærkninger til Grønt Råds arbejde i 2010 samt mål og møder i 2011:
√ Det fungerer godt, at kommunen sender en orientering ud forud for mødet, så kommunale
oplysninger ikke optager hele mødet.
√ Det blev foreslået at lave et temapunkt på møderne, hvor medlemmerne skiftes til at lave et
10 min. oplæg om et relevant emne fra deres bagland til fælles diskussion.
√ Det er vigtigt, at Grønt Råd bliver brugt og at der er et samspil mellem Grønt Råd og
Udvalget for Teknik og Miljø og administrationen.
√ Der skal fortsat inviteres til et årligt møde med Udvalget for Teknik og Miljø.
√ Der var genforslag af en fælles bustur med udvalget for Teknik og Miljø i 2011.
√ Der var forslag om et årligt møde med andre grønne råd, fx Vesthimmerland, Rebild,
Aalborg og Randers.
√ Det virkede godt med et møde på Gasmuseet. Møderne i sommerperioden kunne fx holdes
andre steder, hvor der er mulighed for besigtigelse. Fx et møde på Låenhus med besigtigelse
af en lille del af ruten til foråret.
√ Møderne holdes fortsat på torsdage. IT finder passende datoer i 2011 med start i februar og
sender ud med referatet.
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Møder i 2011 bliver:
Torsdag den 3. februar 2011 kl. 14-17
Torsdag den 12. maj 2011 kl. 14-17
Torsdag den 18. august 2011 kl. 14-17
Torsdag den 10. november 2011 kl. 14-17
8. Eventuelt
På forespørgsel vil IT undersøge vilkårene for den grønne vindmøllepulje og meddele plan og
udviklingsafdelingen, at Grønt Råd gerne vil være samarbejdspartner i forhold til at finde egnede
projekter i kommunen.
FF bemærkede, at han som opfølgning på kommunens udmelding om rensningsanlæg og udledning
i Kattegat har sejlet ud og målt vanddybderne ved de to foreslåede udledningssteder, der er angivet
ved gule bøjer. Den sydlige placering er længst ude og har ved bøjen 2,6 km fra kysten en
vanddybde på 4 meter. Hvis rørledningen føres 1,5 km længere ud, er vanddybden 5,2 km, hvilket
FF mener, må være at foretrække.
PSS bemærkede, at området, hvor rensningsanlægget forventes placeret, ligger øst for Lovnkær
Skoven og hedder Buddum Enge – ikke Øster Lovnkær, som det omtales i pressen.
IT, den 17. november 2010
Korrektur den 25. november 2010
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