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Referat af Grønt Råds møde

Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14-17.00
i mødelokale Skoven, administrationsbygningen, Østergade 22, 9510 Arden
Til stede: Finn Frandsen (FF), Ole Guldberg (OG), Thorkild Lund (TL), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Torben Sommer
Larsen (TSL), Lone Bak Dalgaard (LBD) Per S. Sørensen (PSS), Børge Poulsen (BP), Per Nielsen (PN), Morten Schnack
(MS), Jørgen Ussing (JU) og Inger Taylor (IT)
Afbud: Uffe Westerberg (UW), Lars Henning Jensen (LHJ)
Oplæg: Mariagerfjord Kommune v. Poul Møller (PM), Lisbeth Røge (LR), Lise Frederiksen (LF) og Mette Bramm (MB)

1. Velkomst

JU bød velkommen og orienterede om afbud fra UW samt LHJ, der grundet arbejde har bedt By og
Land om at udpege en ny repræsentant til Grønt Råd. Punkt 2 og 3 på dagsordenen blev byttet
rundt.

2. Affaldsplan 2009-2012
Poul Møller og Lisbeth Røge fra Miljø orienterede om status for gennemførelse af den nuværende
affaldsplan 2009-12, der er forlænget til og med 2013, herunder forsøg med øget kildesortering og
bad om input og ideer til den kommende affaldsplan fra Grønt Råd.
Følgende blev drøftet:
 Genbrugsordningen i Als blev rost for brugervenligheden.
 Forsøgsordningen med genbrugsplads i Als er blevet til en permanent ordning.
 Genbrugspladsen ved Rostrup lukker i sept-okt. og bliver erstattet af en moderne
genbrugsplads i Arden.
 Personalet i Rostrup fortjener ros for deres hjælpsomhed, hvilket er en god reklame for
pladsen. Den personlige kontakt betyder meget for adfærd.
 Ved P-plads ved sommerhusområde omkring Haslevgaarde Å, er der på forespørgsel fra
lokale sommerhusejere opstillet to affaldsspande, så der ikke længere ligger affald og flyder.
 De organiserede tiltag er gode, men der er et stort problem med affald i naturen. Det kræver
folkeoplysning. Fx er der lavet forsøg med at dele karameller, hvor et grønt spor til
affaldsspanden havde en effekt på folks adfærd. Ligeledes et eksempel fra Australien med
dåsekastning ved en skraldespand.
 Opmagasinering ved detailhandel kan hænge sammen med afsætningspriser på materialer.
 Der er ikke kendskab til genbrug af patroner, men det bør tjekkes ved tilsyn for at følge op
på nyeste tilgængelige teknologi.
 Der er behov for at inddrage skoler. Den hidtidige indsats blev vendt.
 Det er svært at få folk til at læse skilte. Containere til dagrenovation bliver eksempelvis brugt
til alt muligt andet.
 Der er behov for nationale kampagner, eksempelvis ”Store Byttedag”.
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PM orienterede om, at der nedsættes en styregruppe for den kommende affaldsplan samt en
følgegruppe, hvor blandt andet affaldsselskabet, dagrenovatøren og 1-2 personer fra Grønt Råd kan
deltage. Planen for forløbet skal vedtages af Udvalget for Teknik og Miljø, så det blev aftalt, at
Grønt Råd finder 1-2 repræsentanter på august-mødet.
PM og LR orienterede om kildesorteringsprojektet. Det er planen at udpege 2 byområder og en
landsby, hvor der bliver indført en tvungen, gratis forsøgsordning. Antallet og typer af fraktioner er
ikke fastlagt endnu, Der er i forvejen ordninger for glas og farligt affald.
Der var forskellige bemærkninger til ordningen:
 LBD har gode erfaringer med at sortere i mange fraktioner.
 Motivation fremmes bedst gennem økonomisk incitament og foreslog en sammenligning af
genbrug med afbrænding i forhold til privatøkonomi.
 Det er vigtigt, at genbrug giver mening, dvs. at folk ved, hvad der sker med det sorterede.
 Genbrug afhænger af afsætning. Nogle dagligvareforretninger har indsamlingsordninger.
 Der er erfaringer med kildesorteringsordninger fra bl. a. Sønderjylland, Midtjylland og
Sjælland, men det kræver store anlæg. Derfor er der behov for at lave forsøgsordninger.
 Det organiske affald er besværligt, da det skal være rent. Men det er vigtigt at have med på
grund af miljø- og klimahensyn. Det er svært at opgøre mængder ved
hjemmekompostordninger.
 Der er politiske afvejninger i sorteringsordninger, eksempelvis en mere effektiv papir/pap
indsamling kontra betaling – og dermed inddragelse - af spejdere og skoler for indsamlingen.
 Der er god økonomi og meget miljø i genbrug af ”affald”. I fremtiden forventes
efterspørgslen af ressourcer som fx sjældne jordtyper i affald at øges.
Grønt Råd blev opfordret til at komme med en liste af gode idéer til kildesorteringsforsøg,
borgerinddragelse og affaldshåndtering generelt.

3. Natura 2000 handleplaner
Lise Frederiksen og Mette Bramm fra Natur orienterede om NATURA 2000 handleplanerne, der er
på vej i høring.
Følgende blev oplyst og drøftet om NATURA 2000 handleplanerne:
 Første periode for frem til 2015 omfatter ca. 8000 ha pleje, 270 ha gunstig hydrologi og ca.
150 ha ny natur (fx § 3-områder).
 Målene fra EU-direktivet er bindende, men indsatsen er frivillig for lodsejerne.
 I høringsperioden kan alle indsende idéer til indsatsen – også forslag, der tidligere er
indsendt til staten.
 En indsats for at øge arealer med ålegræs blev foreslået.
 Der er varierende interesse blandt lodsejere. At søge EU-tilskud til indsatsen kræver en del
arbejde fra lodsejerne og der vil være et samspil med hektarstøtten.
 Indsatsen sker på arealer, hvor der i forvejen er natur (NATURA 2000).
 Forhandlinger mellem Kommunernes Landsforening og staten er endnu ikke på plads.
Kommunernes indsats bliver målt på, hvor mange lodsejere har mulighed for at søge tilskud,
så det er nødvendigt med en opsøgende indsats, tilgængelige kort, offentlige møder, mindre
lodsejermøder mv.
MB orienterede om de tre vand-handleplaner, som Mariagerfjord Kommune er omfattet af.
Følgende blev oplyst og drøftet:
 I henhold til EU's Vandrammedirektiv og Miljømålsloven er der krav om en god økologisk
tilstand i 2015, effekten måles i en planlagt indsats og en ny indsats.
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Indsatsen omfatter 40,4 km vandløb fordelt på 35 strækninger med ændret vedligeholdelse,
3,3 km åbning af vandløb fordelt på 13 strækninger, 27,5 km restaureret vandløb fordelt på
18 strækninger og fjernelse af 68 spærringer.
Mange vandløb er undtaget i første planperiode frem til 2015.
Kommunens vandhandleplan omfatter kun kommunale ansvarsområder, andre indsatser
styres af staten.
Høringsperioden er 7. juni til 1. september 2012.
Indsatser på grundvandet er ikke udpeget i Mariagerfjord. Der afventes en kortlægning af
OSD områder – særlige drikkevandsområder.
Eksempelvis skal forslag til vådområdeprojekt ved Korup Å ske på frivillig basis i dialog
med staten. Staten har afsat 7 % af tilskudsmidler til ekspropriering (er ikke EUtilskudsberettiget)
Indsatser i Mariagerfjord er prioriteret med 1. Indsatser i Mariagerfjord-området, 2.
Indsatser i oplandet til Kattegat-Ålborg Bugt området, 3. indsatser i oplandet til Limfjorden.
De letteste frivillige tiltag vil blive gennemført først.

4. Mariagerfjord Miljøpris

JU, LBD og FF blev valgt til Miljøpris-komitéen. Grønt Råds medlemmer opfordres til at indstille
kandidater. Endvidere sendes information om miljøprisen til borgerforeninger.

5. Økonomi
Det blev besluttet at finansiere markeringspæle på Løvdalruten til en værdi af ca. 10.000 kr. (IT:
afventer lodsejeraftale)
Det blev besluttet at beholde Grønt Råds hjemmeside, men at vælge en billigere løsning med færre
sider. IT aftaler med Degn Grafisk (IT: er aftalt ultimo maj)
Arbejdsgruppen vedr. primitive overnatningspladser er stagneret, da tilskuddet til
Turistorganisationens tovholderrolle er frafaldet. JU og IT samler op på status i dialog med
Naturstyrelsen, Visitmariagerfjord og Friluftsrådet.

6. Temamøder og arrangementer i 2012
Der var interesse for et fællesmøde med Randers Grønne Råd om fjordene, Kastbjerg Å, ruter mv.
IT kontakter med henblik på et evt. fællesmøde i aug-sept. 2012.
Temamøde med Udvalget for teknik og miljø planlægges i ultimo 2012.

7. Eventuelt
‐
‐
‐
‐
‐

Bekæmpelse af råger på blev drøftet. Der er bekæmpet ca. 100 stk. på de kommunale arealer i
foråret 2012. PSS bemærkede, at der kan være behov for at regulere med et gennemsnit på 2,2
unger pr. rede for at holde bestanden nede.
PSS fortalte kort om tilbuddet fra jægerne om et seminar med dialog med lodsejere og
kommune med specialister fra Kalø. PSS fremsender yderligere informationer til kommunen om
tilbuddet.
IT orienterede om bilag til dent udsendte dagsordenspunkt om Årets Idrætskommune. Kultur
og Fritid vil eftersende en høringsskrivelse med nærmere præcisering af høring i Grønt Råd.
Der blev orienteret om forsøg med klapfælder til indfangning af mink i Mariagerfjord området.
Forespørgsler om 10 m. bræmmer, vandløbsvedligehold og småbiotoper vil blive vendt på næste
møde (evt. i juni/juli, hvis der kan findes en dato til et ekstra kort møde – IT undersøger).
Referent: intay, 180612
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