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i mødelokale Fjorden, Østergade 22, 9510 Arden
Deltagere: Finn Frandsen (FF), Ole Guldberg (OG), Thorkild Lund (TL), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Lars
Henning Jensen (LHJ), Torben Sommer Larsen (TSL), Lone Bak Dalgaard (LBD) Per S. Sørensen (PSS), Børge
Poulsen (BP), Per Nielsen (PN), Jørgen Ussing (JU) og Inger Taylor (IT)

Afbud: Uffe Westerberg (UW) (for Turistrådet i stedet for Hanne Thomsen), Morten Schnack (MS)

1. Velkomst og gensidig orientering
FF orienterede om status for broen over Haslevgaarde Å, som kommer til at ligge i
forlængelse af Nordsøstien. Tilladelserne er ved at være på plads, så broen forventes
etableret senest i foråret 2012. Der er ønske om at få omlagt Nordsøruten til at gå hen over
broen og videre langs kysten. [IT: Regionen indkalder i 2012 til et fælleskommunalt nordjysk
møde om Nordsøstien, hvor forslaget tages med].
BP orienterede om Friluftsrådets inspirationskatalog til stier.
PSS orienterede om jægernes tilbud til kommunerne om at indfange mårhunde, hvilket
begynder at fungere godt, idet kommunen kontakter PSS, når de får oplysninger om
mårhunde i området. Jægerne kommer på mårhundekursus i forbindelse med initiativet.
OG orienterede om DN´s nye rapport om landbrug i Danmark: ”Sådan ligger landet”.
JU og IT orienterede om GrønVækst/200 mio. kr. puljen til kommuner og regioner, hvor
det blandt andet er muligt at søge 50 % medfinansiering til kommunale naturprojekter. JU
fortalte herunder om Nordjysk Naturkød, som blev startet op i det tidligere Nordjyllands
Amt og som stadig kører lavt blus, men kunne have behov for fornyet fokus, fx med
projekter under den nye pulje.
TL bemærkede, at naturplejeprojekter kan være besværlige på grund af den mange regler, der
er omkring støtteordninger, ejerforhold med videre.
OG fortalte om kogræsserlauget på Mosely som et godt eksempel på et velfungerende
græsningslaug.
2. Henvendelser til Udvalget for Teknik og miljø (UTM)
Forslaget til henvendelse til UTM om affald medtages på møde i december. Fagenheden vil
foreslå med henvisning til afsnit 8.5 i den nuværende affaldsplan, at forslagene fra Grønt
Råd bliver inddraget i overvejelserne ved revisionen af Affaldsplanen i 2012, hvor der skal
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laves status for hvilke initiativer, der er gennemført og skal videreføres og hvilke nye
initiativer, der skal indgå i den nye Affaldsplan, der kommer til at gælde fra 1. januar 2013.
FF bemærkede, at der i den nye affaldsplan også bør være fokus på hundeefterladenskaber.
Henvendelsen om stier bliver forelagt UTM i 2012. Forinden ønsker fagenheden at drøfte
forslaget på tværs af afdelinger.
FF bemærkede, at det er vigtigt med landbrugets deltagelse i Grønt Råd i drøftelser om stier
i forhold til lodsejerinteresser samt at problemstillinger om stier ofte drøftes i Friluftsrådet,
så det er et vigtigt emne.
IT bemærkede, at det er vigtigt at have fokus på vedligehold.
OG tilføjede, at det er nødvendigt med lodsejertilladelser.
LD anførte, at det udover vedligehold er vigtigt, at stiprojekter er lokalt forankrede.
3. Klimastrategi 2011
IT orienterede om baggrund og indhold i klimastrategien samt link til Mariagerfjord Strategi
2011. Efter individuelle overvejelser drøftede Grønt Råd hvilke emner, der kunne
fremhæves som særligt vigtige at have fokus på. Følgende emner blev fremhævet:
Grønt Råd drøftede klimastrategien og vurderer, at alle emnerne er vigtige, men peger især
på skovrejsning, forøgelse af andelen af vedvarende energi, herunder i den lokale
energiforsyning samt kortlægning af arealer i risiko for oversvømmelser som væsentlige
områder at igangsætte. Det blev foreslået kommunen at plante skov til beskyttelse af
drikkevand, på egne arealer, bynært skov og træer i byerne.
4. Evaluering af Grønt Råds arbejde
Muligheden for at udvide medlemsperioden fra to til fire år blev drøftet. Baggrunden er, at
der kun bliver afholdt fire ordinære møder årligt i Grønt Råd. Ved hver nyvalgsperiode tager
det tid at opbygge et fundament for et velfungerende Grønt Råd, hvorfor det kan være
ønskeligt at have en længere medlemsperiode, hvor kontinuitet sikrer en positiv
samarbejdende ånd for Grønt Råds virke. Medlemsperioden blev i sin tid fastsat til to år i
forventning om, at en længerevarende periode muligvis ville afholde nogle fra at stille op. I
praksis har det vist sig ikke at være et problem, da enkelte medlemmer, der af forskellige
årsager ikke har kunnet fortsætte i Grønt Råd, i stedet har bedt deres organisation(er) om at
udpege en ny repræsentant. Der var enighed om at ændre medlemsperioden fra to til fire år.
Da ændringen vurderes at være væsentlig, fremsendes forespørgslen jævnfør punkt 8.2 i
Grønt Råd Forretningsorden til behandling i Udvalget for Teknik og miljø. Ved udskydelse
af medlemsperioden fra to til fire år vil der næste gang blive indkaldt indstillinger af personer
til Grønt Råd i 2013. Valgperioden for Grønt Råd vil derved komme til at følge
valgperioden for kommunalbestyrelsen.
Under evaluering af Grønt Råds arbejde blev det drøftet, hvordan Grønt Råd bedst kan
synliggøres, herunder hvor meget politikerne i kommunen lytter til Grønt Råd. Vigtigheden
af, at repræsentanterne melder tilbage til baglandet om arbejdet i Grønt Råd blev anført samt
muligheden for synliggørelse gennem hjemmesider, herunder den kommunale. Endvidere
blev det fremhævet, at Grønt Råd repræsenterer en stor del af Mariagerfjord Kommune
befolkning gennem de foreninger, der sidder i Grønt Råd.
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Møder i 2012 blev fastsat til torsdag den 9. februar, torsdag den 3. maj, torsdag den 16.
august og torsdag den 8. november, alle dage kl. 14-17.
5. Orientering om projekter i Villestrup og Kastbjerg ådale v/Kjeld L. Jørgensen
KLJ orienterede via oplæg om statens projekter i Kastbjerg og Villestrup Ådale.
Kastbjerg Ådal er udpeget som EU Habitatsområde på grund af de mange rigkær, kildevæld
og lysåbne samt skovhabitater. Det er Danmarks længste strækning med rigkær.
Problemstillinger i området er tilgroning med pil. Et af værktøjerne, der bliver brugt i
projektet, er jordfordeling på baggrund af forhandlinger med hver enkelt jordejer. Hensigten
er at samle så store arealer som muligt, så det er muligt at få græsningsarealer med både lavtog højtliggende arealer. Der er foreløbigt foretaget omgange med jordfordelinger, hvoraf
den seneste er den største, som omfatter ca. 75 lodsejere. Femte jordfordeling bliver
foretaget frem til april 2012, primært med løsninger på sydsiden af åen.
Der bliver kun foretaget få genslyngninger af Kastbjerg å for at beskytte rigkærene mod
oversvømmelser. Der er fokus på at kilderne skal have naturlige forløb ned mod åen. Hvor
åen nu deler sig i to grene er det hensigten at genskab et slyng og lukke den ene forgrening.
Et konsulentfirma skal lave detailprojektering og kommunen skal give tillader i henhold til
vandløb, naturbeskyttelse m.v. I de nye græsningsområder er der muligvis behov for at lave
rydninger af opvækst af pil. Dyreholderne er stort set på plads, idet der hovedsageligt er tale
om afgræsning på dyreholdernes egne arealer. I projektet er der ikke taget højde for
eventuelle effekter af fremtidige klimaændringer. Der har været dialog med Grønt Råds
stigruppe om stier i området.
I Villestrup Ådal er syv dambrug blevet nedlagt. De første par år er brugt på at få aftaler om
salg og ejerforhold på plads, herunder dambrugsrettigheder. Flere steder er dambrugene
allerede fjernet og åen er på vej til at blive genslynget. Ved Blåkilde, Brøndbjerg og Vrå
Mølle er der muligheder for stiforløb og opholdsareal/P-plads. Ved Vrå Mølle mangler den
fysiske spærring i åen at blive fjernet.
Der blev spurgt til, om der er søgt midler fra Landdistriktsprogrammet til Natura 2000
projekter mv. KJL oplyste, at søgt til flere projekter, hvoraf Naturstyrelsem selv har søgt til
et, samt to i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, et i samarbejde med AgriNord, og
Mariagerfjord Kommune har søgt til et projekt.
6. Ideoplæg om informationsprojekt om adgang, natur, affald og spildevand i
sommerhusområder.
JU fortalte om et projektoplæg fra Natur og grundvand, hvor ideen er at samle vigtig
information til sommerhusejere i et hæfte. Emnerne kunne være alt fra affaldshåndtering, til
spildevand, naturpleje og byggeri. Grønt Råd anmodes om at tage stilling til, om Grønt Råd
skal støtte initiativet med et tilskud.
FF gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at informationer også er på flere sprog, da mange
sommerhuse bliver udlejet.
Det blev foreslået at spørge om udlejningsbureauer, om de vil sponsere initiativet.
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TSL opfordrede til at det bør være et beskedent hæfte uden for meget tekst og at den kunne
lægges på Internettet.
Der var enighed om, at Grønt Råd vil støtte initiativet med 10.000 kr.
7. Økonomi
JU redegjorde for status for Grønt Råds budget. FF anmodede om frigivelse af de 15.000
kr., som Grønt Råd har givet til Broen over Haslevgaarde Å. FF Indsender tilladelser og
udgifter til IT, som sørger for udbetaling. Øvrige forslag til, hvad eventuelle overskydende
midler kan bruges til var en forbedring af strandstien på engarealet nord for molen ved Als,
Et flot indgangsparti med beplantning ved indgangen til det nye rensningsanlæg samt midler
til markeringspæle og spang på Låenhusruten samt Løvdalruten. Sidstnævnte var der ikke
interesse for at støtte med midler fra 2011-budgettet.
8. Næste møde
Næste møde er den 5. december kl. 12.15 – 16 Fællesmøde med Udvalget for Teknik og
Miljø, Bakkehuset i Tofte Skov.
IT, 14.12.2011
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