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Referat af Grønt Råds møde

Torsdag den 16. august 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)

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.
Punkter til formandens orientering:
Vedr. Hundeskov: PSS anførte, at jægerne ikke er interesseret i at få hundeskov i Ravns Graner eller
Hørby Plantage. JU uddybede, at Udvalget for Teknik og Miljø på baggrund af en underskriftsindsamling i Hobro om at få en hundeskov ønsker at gennemføre en offentlighedsfase for at få
afdækket interessen for at få etableret hundeskove generelt i kommunen. Der er ikke afsat midler til
anlæg og drift af hundeskove på de nuværende budgetter.
OG bemærkede, at det ikke er hensigtsmæssigt at kombinere hundeskov med områder, hvor der er
græssende dyr som fx Linddalene.
Vedr. Vindmøller: OG spurgte ind til vindmølleprojektet i St. Arden, om det er muligt at afslå
vindmølleprojekter, når området er udlagt som vindmølleområde i kommuneplanen og udtrykte
bekymring for, om der kommer fremtidige vindmølleprojekter i kommunen, hvis der er borgermodstand.
TL orienterede om, at DOF ofte bliver kontaktet om at bakke op om modstand mod vindmøller
med begrundelse i forstyrrelser for fugle. Men der er ikke generelt mange beviser på kollisioner mellem fugle og vindmøller, dog med enkelte undtagelser. Eksempelvis har DOF indvindinger imod et
vindmølleprojekt syd for fjorden, fordi det kan have betydning for kongeørnene i området.
Vedr. Ministerbesøg: KLJ spurgte til ministerbesøget, hvor Ida Auken besøgte Mariagerfjord Kommune for at drøfte klimatilpasning. JU og IT berettede fra besøget, hvor også Naturstyrelsens
rejsehold for klimatilpasning var på besøg. Det var gode møder, hvor der blev vendt emner som
udfordringen med tidspres i at udarbejde klimatilpasningsplaner, der kan indgå i næste kommuneplan samt ønsker til fleksibilitet i støtteordninger i projekter, hvor der både er et miljømæssigt samt
et klimamæssigt perspektiv. Samtidigt blev det afklaret, at klimatilpasningsplanerne skal ses som en
måde at få kommunerne i gang med at tænke klimatilpasning ind i planlægningen, ikke som et krav
om en komplet integreret plan i første generation.
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2. Naturforespørgsler

Randzoner/10 m. bræmmer
JU orienterede om, at randzoner er et statsligt initiativ til fjernelse af kvælstof. Randzoner er ikke en
kommunal opgave, men kommunen kan hjælpe med lokale oplysninger om, hvad der er et vandløb
eller en grøft. Første år er et fjumreår, hvor landmændene kan tilpasse sig de nye krav. Der er oprettet en hjemmeside, hvor der er yderligere oplysninger om de nye randzonekrav og regler. Emnet
blev drøftet, herunder landbrugets ønske om et mere detaljeret kortmateriale og fokus på løbende
kontra stillestående vand samt effekten af randzonerne til at skabe ny natur samt beskyttelse af større søer i landskabet med randzoner og om randzoner kan spille en rolle i håndteringen af mere og
kraftigere nedbørsmængder i fremtiden.
Endvidere blev mulighederne for offentlighedens adgang drøftet. Der er først adgang, når randzonerne har ændret tilstand til beskyttet natur og hvis der er lovlig adgang efter naturbeskyttelsesloven.
Hvis der eksempelvis er hegnet med græssende dyr året rundt, er der ikke adgang. PN, TL og OG
anførte, at det ikke bør være et stort problem med offentlig adgang, for det er ikke ret mange personer, der bevæger sig udenfor etablerede stier. På steder med sårbart natur som fx ynglesteder for
isfuglen, er det ikke ideelt med for meget adgang. Det kan give bedre muligheder for adgang fx langs
Villestrup Å, men det er fortsat ikke muligt at markere stier uden lodsejeraftaler.
Vandløbsvedligehold
OG har spurgt ind til kommunens vandløbsvedligehold, fordi der har været et pres for at øge grødeskæring. JU redegjorde for kommunernes ansvar for vandløbsvedligehold og grødeskæring i
vandløb, der udføres i henhold til vandløbsregulativerne. Vandløbsregulativerne er at betragte som
lovgivning. Ved ændringer skal regulativerne sendes i høring og til politisk behandling. Endvidere
blev skånsomt vandløbsvedligehold vendt. PN anførte, at det er vigtigt med langsom nedtrapning af
grødeskæring frem for et totalt stop. FF tilføjede, at grøden skal samles op, så det ikke ender i fjorden, hvor det lokalt kan tage ilt fra vandet, når det rådner.
Småbiotoper
OG orienterede om, at DN får mange henvendelser fra folk, der observerer, at småbiotoper i landskabet fjernes. Ofte er det ikke beskyttet natur, så lodsejeren kan frit fjerne dem. MS uddybede, at
landmænd ofte forsøger at bevare remiser og områder ved fx vandløb. Det er vigtigt for landmændene, at de har mulighed for at kunne tilpasse deres marker til nye vilkår og til omgivelserne,
eksempelvis når der skal laves større sprøjtebælter eller maskinerne bliver større, så afstand mellem
kørespor skal ændres. PSS anførte, at flere småbiotoper ofte er vigtige tilholdssteder for vildtet,
blandt andet for agerhønen. Det er svært at gøre en masse ved, men OG anmodede om en fælles
udtalelse til Udvalget for Teknik og Miljø fra Grønt Råd for at gøre opmærksom på problemstillingen. Det blev vendt, at det er bedre at samle en liste med flere synspunkter frem for at lave én fælles
udtalelse. IT laver et udkast til en udtalelse med synspunkter til Udvalget for Teknik og Miljø fra
Grønt Råd. Udtalelsen sendes til korrektur i Grønt Råd, inden den sendes videre.

3. Fællesseminar om natur- og vandløbsgenopretning
En forespørgsel fra FiskeriLAG Midt-Nord om at afholde et fællesseminar med de grønne råd om
natur- og vandløbsgenopretning blev drøftet. Der var enighed om, at det var en god idé, som Grønt
Råd gerne vil støtte op omkring og deltage i. Der budgetteres med, at alle medlemmer af Grønt Råd
samt 10 ekstra personer kan deltage, dvs. op til 24 personer. IT melder tilbage til FiskeriLAG MidtNord’s sekretariat.
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4. Rekreative stier og ruter

På baggrund af henvendelsen fra Grønt Råd om stier, fik Udvalget for Teknik og Miljø en status for
den hidtidige indsats med stier og ruter. Udvalget gav udtryk for, at indsatsen er tilstrækkelig og ikke
p. t. tilføres yderligere midler, men at indsatsen kan prioriteres gennem en vision for rekreative stier
og ruter. Blandt andet gav udvalget udtryk for ønsker om prioritering af adgang til fjorden, naturstier, forbindelsesruter og formidling samt behovet for at bevare adgang via stier og markveje i
det åbne land.
OG pointerede, at det er muligt at gå rundt om fjorden nu efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, bortset fra enkelte steder, hvor der er meget tagrør. Grønt Råds stigruppe vil gerne bidrage
til arbejdet med en stivision og stier i fx Kastbjerg Ådal. OG bemærkede, at Grønt Råds henvendelse var møntet på, at politikerne vil tilkendegive, at det er en god idé med en stivision. Det blev
fremført, at indsatsen fortsat er begrænset af behovet for at få lodsejeraftaler på plads.

FF bemærkede, at der er behov for at flytte Nordsøstien nu hvor den nye bro over Haslevgaarde Å er på plads, så vandrende kan følge ruten langs fjorden.
5. Affaldsplan 2009-2012

Affaldsafdelingen efterlyste på Grønt Råds junimøde gode idéer fra Grønt Råd til kildesorteringsforsøg, borgerinddragelse og affaldshåndtering generelt. Foreløbigt er det planen at iværksætte et
kildesorteringsforsøg i et afgrænset område ved Hobro. Nogle af de ting, der skal afprøves, er udfordringer i forhold til logistik, borgernes oplevelser, sortering af organisk affald i dialog med et
biogasanlæg, adskillelse af papir og pap samt fokus på indtjening og betaling for andre tiltag.
OG synes, det er et godt initiativ, men fremførte udfordringen i, at folk smider affald, hvilket kræver
formidling og opdragelse. OG henviste til erfaringer fra andre landsdele, Norge og Sverige med
mange sorteringsmuligheder indbygget i byerne, uden at det skæmmer.
LBD refererede til kildesorteringsforsøg andre steder og foreslog, at der i de fire hovedbyer kunne
indføres flere og bedre muligheder for at sortere affald med flere containere i bybilledet og flere
fraktioner, fx metal fra konserves, glas mv. LBD pointerede, at det er vigtigt at blive ved med at
informere om affaldssortering og håndtering samt tage det med i undervisningen til børn og unge.
PSS opfordrede til, at kildesorteringsforsøget også afprøves i det åbne land, hvilket giver helt andre
udfordringer til logistik end i en by. PSS bemærkede, at roderi ofte kan afhænge af øjet, der ser. Ofte
ser ”rodehovederne” ikke deres eget rod.
FF anførte behovet for opdragende adfærd. Eksempelvis har grundejerforeninger fået brev om at
rydde op ved offentlige containere.
MS bemærkede, at der mangler konsekvens og muligvis lovgivning på området.
Som opfølgning på forespørgslen til Grønt Råd, samler IT pointerne sammen med forslagene fra
junimødet i et skriv til Affaldsafdelingen.

6. Mariagerfjord Miljøpris
Medlemmerne af Grønt Råd opfordrer deres bagland til at indsende indstillinger.

7. Temamøde med UTM i 2012
Det skal undersøges, om det er muligt at afholde et IT tjekker datoer med byrådssekretariatet. temamøde med Udvalget for Teknik og miljø i november/december 2012, alternativt forår 2013.
Mulige emner er en tur på Låenhusruten eller i Kastbjerg Ådal.
Referent: intay, 111012
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