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Referat af Grønt Råds møde

Torsdag den 9. februar 2012 kl. 14-17.00
i mødelokale 3, Rådhuset, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund
Til stede: Ole Guldberg (OG), Thorkild Lund (TL), Torben Sommer Larsen (TSL), Lone Bak Dalgaard (LBD)
Per S. Sørensen (PSS), Børge Poulsen (BP), Uffe Westerberg (UW) (for Turistrådet i stedet for Hanne
Thomsen), Morten Schnack (MS), Inger Taylor (IT)
Afbud: Finn Frandsen (FF), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Lars Henning Jensen (LHJ), Per Nielsen (PN),
Jørgen Ussing (JU)

1. Velkomst og gensidig orientering
IT bød velkommen og meddelte afbud fra JU, FF, KLJ, LHJ og PN.
Der var følgende bemærkninger til formandens orientering:
Vand- og natura 2000 planer: Der blev spurgt til, hvad det betyder, at DUT-beløbet ikke
kan dække udgifterne forbundet med arbejdet. IT forklarede, at det er statens kompensation
til kommunen for det arbejde, der skal udføres, men kommunen skal bruge mange flere
ressourcer end de timer, som beløbet svarer til i lønninger.
Grøn Vækst pulje: Der blev spurgt til puljen, hvor IT redegjorde for status for Grøn Vækst
puljen samt de 6 mio. kr. i EU-midler, der er forhåndsreserveret til Mariagerfjord
Kommune, hvis kommunen bidrager med et tilsvarende beløb i offentlig medfinansiering.
Henvendelse fra Grønt Råd om affald: OG udtrykte utilfredshed med henvisningen til
det kommende arbejde med affaldsplanen. Hensigten med Grønt Råds henvendelse var at få
sat handling bag den nuværende affaldsplan. Det er ikke nok at henvise fremadrettet, hvis
Grønt Råd skal tages seriøst.
LBD supplerede med utilfredshed over, at der ikke, trods talrige henvendelser fra
landdistriktsrådet, er en ordning med fx et adgangskort til genbrugspladser, så frivillige, der
koordinerer oprydning på offentlige pladser i landdistrikter, har mulighed for at aflevere
affald på genbrugspladser med mindre, der benyttes privatbiler.
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Det blev foreslået, at affald skal drøftes på næste møde med Udvalget og at affald sættes på
som emne på næste Grønt Råds møde, hvor affaldsafdelingen inviteres til at komme og
fortælle om kommunens indsats på affaldsområdet.
Klimakommune-statusrapport og handleplan 2011 – OG er tilfreds med at kommunen
overholder sin aftale om reduktion af CO2 på 2 % pr. år. DN har henvendt sig til
kommunen om en forlængelse af klimakommuneaftalen efter 2012.
Testpladser til serie O-møller OG efterlyste information om kommunens handling af
naturpåvirkninger. Yderligere informationer tilvejebringes og sendes ud til Grønt Råd.
TL oplyste, at DOF får flere henvendelser fra folk vedr. vindmøller og henviste til en
medbragt fugleartikel, hvori en opgørelse viser, at en vindmølle i gennemsnit slår fire fugle
ihjel pr. år. Eksempelvis er der fundet døde sangsvaner under vindmøller i Veddum Kær. IT
scanner fugleartikel om testmøller og sender til Grønt Råd.
Gensidig orientering:
IT uddelte status for Grønt Råds budget. Udgifter til hjemmesiden blev drøftet og der var
enighed om at nedlægge Grønt Råds hjemmeside og i stedet informere på kommunens
hjemmeside. IT undersøger mulighederne.
TL oplyste, at der er set havørne ved Overgaard Gods.
PSS orienterede om, at jægerne får flere henvendelser om mink, mår og ræv, herunder fra
kommunen. Vedrørende bekæmpelse af mårhunde, har jægerne en person i Terndrup
uddannet deri.
PSS bemærkede til ansøgningen fra Mosely om tilskud til et Grønt Partnerskabsprojekt til
beplantning, at Jægernes Naturfond kan rådgive om valg af planter mv. PSS tager kontakt til
brugergruppen for Mosely med tilbuddet.
UW orienterede om forprojektet for Hærvejen i Nordjylland, hvor hovedkonklusionen blev,
at der skal etableres en vandrerute i Vesthimmerland, mens der i Østhimmerland skal ske en
opgradering af den eksisterende cykelrute, der løber gennem Mariagerfjord Kommune fra
Viborg ved Fyrkat og til Rold Skov.
OG Orienterede om en arv, som DN Mariagerfjord har fået og derfor er gået i gang med et
projekt med registrering af gravhøje. Resultaterne vil blive vist på DN’s hjemmeside, med
link til Mariagerfjord Kommune.
BP oplyste, at Friluftsrådet er i gang med et projekt om primitive overnatningspladser, som
de gerne vil samarbejde med NST og kommunerne i Himmerland om. Der efterlyses kort
over offentlige arealer. IT spørger GIS-afdelingen. Friluftsrådet laver i første omgang en
kortlægning over potentielle primitive overnatningssteder. IT oplyste, at der i det hidtidige
projekt om primitive overnatningspladser er lavet et kort med potentielle steder, der primært
er baseret på eksisterende pladser, havne og lignende, hvor der i forvejen er offentlig adgang.
Der var en generel drøftelse af problematikker omkring adgang:
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MS orienterede om problemer med biler og affald i området ved Østergaarde, hvor der til
tider har været over 30 biler parkeret, så beboerne ikke kan komme ud af deres indkørsel.
En anden gene er engangsgrill, øldåser og affald der ligger smidt i naturen. Flere lokale
beboere er vrede og jager folk væk. Problemet er opstået efter en turistfolder om lystfiskeri
og forværret ved lukning af vej ved bilfragmenteringen, hvorefter besøgende benytter
Nybrogaardsvej.
Det blev fremhævet, at der er behov for at få en oversigt over muligheder for offentlig
tilgængelighed til fjorden og naturen.
UW henviste til Spor i landskabet, der har en vision om at etablere 750 nye spor, hvilket bør
benyttes til øget adgang til naturen.
Det blev foreslået at udarbejde et oversigtskort over steder med offentlig adgang langs
fjorden. IT undersøger mulighederne med kort og GIS-afdelingen.
a. Ansøgning om tilskud til film om Villestrup Å
UW uddelte regnskab og beskrivelse af et filmprojekt for Villestrup Å og redegjorde for
projektet. Udover Grønt Råd søges Naturstyrelsen, Natur og miljø Mariagerfjord
Kommune, Rold Skov Natur og Kulturcenter og FiskeriLAG Midt-Nord om bidrag til
gennemførelse af projektet. Der er tidligere optaget film for ca. 10 år siden, som
sammenholdt med film under naturgenopretningen i ådalen giver en enestående mulighed
for at fortælle om natur og kulturhistorie før, under og efter nedlæggelse af dambrug og
genslyngning af åen. Filmfotografen er Torben Jensen.
Der var enighed om, at Grønt Råd vil støtte film projektet med 10.000 kr.
2. Drøftelse af Grønt Råds arbejde
Følgende blev drøftet: Hvilke værdier er vigtige for Grønt Råd? Er der valuta for de frivillige
timer? Hvad er visionen for Grønt Råds arbejde frem til næste valgperiode i 2013? Kan
Grønt Råd styrke samarbejdet på tværs af foreninger, organisationer og myndigheder?
Det blev foreslået at hente inspiration til Grønt Råds arbejde ved at møde andre grønne råd.
Der har været afholdt møde med Rebild Grønne Råd, men der kunne arrangeres et
fællesmøde med Vesthimmerland og Randers grønne råd.
Det bemærket, at grønne råd fungerer forskellige, er vidt forskelligt bygget op. Mariagerfjord
Kommunens grønne råd er blandt de bedste, har givet netværk på tværs af foreninger,
herunder fx dialog mellem DOF og jægere, som har forskellige synspunkter på nogle
områder.
Foreningerne i det grønne råd kan byde ind med meget lokalkendskab, hvilket er vigtigt, da
mange kommunalt ansatte bor andre steder og ikke kender lokalområdet. Grønt Råd er en
tænketank med åben dialog og skal være resultatorienterede. Der mangler evalueringer af alle
tiltag.
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Grønt Råd kan være med til at afholde et offentligt møde om stier, affald og adgang til
fjorden.
Der en opfattelse af, at der mangler opbakning fra politisk side, flere savner en politisk
udmelding og opbakning. Hvis indsatsområderne til at give resultater, er der behov for at få
input fra andre eller fra Grønt Råd selv.
Grønt Råd er et diskussionsforum. Fremtidige aktiviteter kan være en brovandring, når den
nye bro over Haslevgaarde å skal indvies. Grønt Råd kan også bidrage til arbejdet med at
omsætte kommunens klimastrategi til handling.
Af konkrete sager blev stiprojektet nævnt samt behovet for at få en oversigt over offentlig
tilgængelighed til fjorden og naturen, herunder hvad målet er, hvad der er råd til mv..
Spørgsmålet blev rejst om, hvad kommunen vil med Grønt Råd?
Der blev henvist til indsatsen omkring en Ren Kommune. Hvis det skal nytte noget, skal det
kunne måles gennem flere tiltag end det Grønt Råd har gjort.
Grønt Råd stiller ressourcer til rådighed fra aktive frivillige og giver synlighed til kommunen,
hvilket burde være en noget, som kommunen kan bruge på påskønne.
Grønt Råd bør have en mere synlig rolle, for kun få ved, hvad rådet laver. Der blev spurgt
til, om medlemmerne får orienteret i baglandet, hvilket flere svarende bekræftende til, idet
Grønt råd er et fast punkt på dagsordenen.
3. Eventuelt
Naturtursfolderen for 2012 blev uddelt.
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