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Referat af Grønt Råds møde

Torsdag den 8. november 2012 kl. 14-17.00
Kl. 14: Mødested: P-pladsen på Kystvejen mellem Als og Øster Hurup (øst for Kystvejen mellem sidevejene
Haslevgaarde Bakker og Bondes Bakke) – se kort nederst i dagsorden
Kl. 14.45: Als Kro - Øster Hurupvej 1, Als, 9560 Hadsund
Til stede: 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),
Jørgen Ussing (JU) og Inger Taylor (IT). Afbud: Per Nielsen (PN), Uffe Westerberg (UW), Morten Schnack (MS)

1. Besigtigelse – broen over Haslevgaarde Å
FF var guide på en flot rundtur på den foreslåede nye rute for Nordsøstien, der går over den nye bro over
Haslevgaarde Å og videre langs stranden. På tilbagevejen gik turen på den gamle rute for Nordsøstien. Broen
er flot projekt, som Grønt Råd støttede med 15.000 kr. og som muliggør en mere strandnær rute for
Nordsøstien. Kommunen vil nu arbejde videre med at få flyttet ruten for Nordsøstien til det nye forløb på
kort og i fremtidige foldere.

2. Velkomst på Als Kro
JU sagde tak fra Grønt Råd til FF og arbejdsgruppens arbejde med broen over Haslevgaarde Å, hvor både
det oplevelses-, vedligeholds- og lovgivningsmæssige grundlag er i orden. LHJ fortsætter foreløbigt som
repræsentant for By og Land i Grønt Råd. Bogen ”Mariager Fjords natur – fra kilde til Kattegat”, som Grønt
Råd har støttet blev uddelt. FF medtog bøger til Friluftsrådet, der også har støttet projektet.
Kommentarer til formandens beretning:
- Cykelstien mod Als og dens forløb, asfaltering og tidsplan blev drøftet med positive bemærkninger om, at
den bliver realiseret.
- Administrationsgrundlaget for solfangeranlæg blev vendt, herunder bevaringshensyn og fremtidige
problematikker med, at solfangeranlæg kan komme til at skæmme i landskabet. IT udsender dokumentet med
administrationsgrundlaget for solfangeranlæg til Grønt Råd.
- Vand- og naturhandleplanerne blev vendt, herunder at der ikke er tilstrækkelig finansiering til opgaven, især
blev det fremhævet, at det er problematisk, hvis pleje af Natura 2000- områder bliver på bekostning af andre
naturområder, herunder naturbeskyttede arealer, der har været plejet i mange år, hvor plejen risikerer at
ophøre. Der blev spurgt til en manglende tidsplan for realisering af handleplanerne. JU redegjorde for, at det
er svært at opgøre, hvor længe Natura 2000 projekter vil tage, blandt andet fordi indsatsen er baseret på
frivillige aftaler. Derfor har kommunen valgt at forpligtige sig til at igangsætte projekter omkring Mariager
Fjord i 2013, Kattegat i 2014 og Limfjorden i 2015. Endvidere må kommunen ikke konkretisere
handleplanerne. Der var undren over, at der ikke kan findes egnede vandplansprojekter i Mariager Fjord
området, hvilket skyldes, at flere større projekter i Villestrup, Kastbjerg og Onsild ådale allerede er igangsat
eller udført, samt at der stilles krav til den mængde kvælstof, der skal fjernes og kosteffektivitet for at kunne
opnå finansiering til projekter.
- Der blev spurgt til status for Korup Å-projektet. JU oplyste, at kommunen afventer forhandlinger mellem
NaturErhvervstyrelsen og lodsejerne om jordfordeling.
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3. Økonomi
JU gennemgik overordnet regnskabet, der udsendes til Grønt Råd. Folderprojektet om miljøinformation til
sommerhuse bliver ikke realiseret i 2012, hvorfor de 10.000 kr., der er reserveret dertil, kan bruges til et andet
formål i 2012, hvorefter folderprojektet kan få tilskuddet fra 2013 budgettet, hvis der fortsat er interesse for
projektet. Derudover er der ca. 18.000 kr. uforbrugte midler på budgettet. Det blev besluttet, at de resterende
midler kan gå til:
1. En kampagne, der motiverer til bevaring og oprettelse af småbiotoper i landskabet – JU og IT
undersøger mulighederne og laver et oplæg til Grønt Råd. Med initiativet kan Grønt Råd tilgodese hele
kommunen.
2. Åbning af Nordsøstien langs stranden fra Øster Hurup til Als med rydning af tagrør og klaplåge gennem
hegn – FF undersøger muligheder for at inddrage lokale i arbejdet.
3. Betaling af spang og formidling ved Låenhusruten – IT undersøger status.
Der arbejdes videre med punkt 1 og 2. Hvis det ene ikke bliver muligt at finansiere i 2012, kan det overgå til
2013 budgettet.

4. Opfølgning fra sidste møde
Synspunkterne, der blev vendt på augustmødet om småbiotoper, var samlet i et dokument, som er foreslået
forelagt for Udvalget for Teknik og miljø. Dokumentets indhold blev drøftet. ”Stengærder” udtages, da de er
fredede og derfor SKAL bevares. Medlemmerne sender eventuelle øvrige rettelser til IT. Dokumentet sendes
til Udvalget for Teknik og miljø forud for næste temamøde med udvalget.
Bidrag fra drøftelser af affaldsplanen i Grønt Råd er samlet i et dokument, som blev drøftet. TSL savner
baggrundsviden om kildesortering og effekten heraf. OG havde rettelser vedr. ordlyden og uddybning til flere
punkter samt tilføjelser vedrørende kampagner målrettet folks adfærd som TV- og radioindslag, information
og plakater samt uddeling af affaldsposer. LHJ vil gerne have kommentarer med om henteordninger kontra
bringeordninger som forskellige metoder til kildesortering, inden det sendes til affaldsafdelingen. Det blev
foreslået at tage den miljø- og energimæssige virkning med i affaldsberegninger. LHJ sender sine
kommentarer til IT. IT tilretter dokumentet med alles rettelser og tilføjelser og sender til affaldsafdelingen.
Affaldsafdelingen bad på junimødet om at få 1-2 personer fra Grønt Råd med i en følgegruppe for
affaldsplanen. LHJ og LBD vil gerne sidde i en følgegruppe. JU/IT meddeler dette til affaldsafdelingen.
OG spurgte til stivision. JU orienterede om, at hensigten er, at Udvalget for Teknik og miljø skal behandle et
punkt om processen med at udarbejde en stivision på decembermødet.

5. Valg/genvalg til Grønt Råd
Medlemmer til Grønt Råd er valgt 4 år af gangen, så i foråret 2013 skal der vælges medlemmer til en ny 4-årig
periode i Grønt Råd. Emnet blev drøftet, herunder at kommunen sender anmodningen om udpegning af
medlemmer til Grønt Råd til hovedorganisationerne med cc. til det nuværende medlem af Grønt Råd, så
medlemmerne har mulighed for at kontakte deres organisation, hvis de ønsker at fortsætte i en ny 4-årig
periode.

6. Hundeskove i Mariagerfjord
Henvendelse fra jægerne om drøftelse af muligheder og forbehold for hundeskove. PSS redegjorde for
jægernes holdning vedrørende hundeskove, herunder at det er en god idé, hvis der kan findes et egnet
område, men at jægerne ikke ønsker hundeskove i Ravns Granner eller Hørby Plantage, hvor de har
jagtlejeaftaler frem til 2016. Et forslag er at indhegne dele af DCH-baner til hundelufteområder, hvor hunde
kan løbe frit rundt. En hundeskov kræver, at der opsættes et vildthegn på 1,80 m rundt om.
TSL gjorde opmærksom på, at det ikke er tilladt at indhegne skove over 5 ha., som hindrer vildtets frie
bevægelighed.
BP kender meget til DCH og bekræftede, at interessen for hundeskove er rimelig stor, men det er ikke
hensigtsmæssigt at bruge samme areal til hundetræning som til hundeskov. Det er ikke så vigtigt, at arealet
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findes lige nu og her. Det er vigtigere at bruge tid på at finde et meget velegnet, brugbart areal, der kan bruges
i mange år.
LDB spurgte, hvad en hundeskov skal indeholde, om folk vil køre efter det og om det SKAL være en skov?
Det er vigtigt at afklare, hvilke ønsker en hundeskov skal efterkomme, inden den etableres.
PSS oplyste, at jægerne ofte støder på løsgående hunde i skovene, selvom de skal være i snor.
KLJ gjorde opmærksom på, at hundeskove kan bruges som et aktiv overfor hundeejere for at undgå
løsgående hunde andre steder. Derfor er det en god idé med hundeskove flere steder.
JU/IT videregiver kommentarerne fra Grønt Råd til Naturafdelingen.

7. Temamøde med UTM i 2012/2013
Der er sendt et forslag til dato for temamødet til Udvalget for Teknik og miljø, der er valgt ud fra deres
kalendere. Det er torsdag den 13. december kl. 16-18. Mulige emner til drøftelse med udvalget blev vendt.
Der blev foreslået følgende:

Klimakommune, vedvarende energi og energiplanlægning (OG)

Småbiotoper i landskabet, hvor det blev foreslået at få en oplægsholder til at komme og fortælle om
problematikkerne(TSL)

Cykelstier i kommunen og ønsker til supplerende (FF)

Fibernet i kommunen (LBD)

Prioriteringer i vand- og naturplanerne og -handleplanerne (OG)

Det marine miljø med en sejltur på fjorden sammen med en marinbiolog. Det kunne fx være et
temamøde i juni 2013 ((TL)
Der arbejdes videre med datoen og de foreslåede emner.

8. Eventuelt
JU orienterede om udslip af sæbe i fjorden fra en virksomhed i Hobro, hvor der heldigvis var tale om en PHneutral sæbe, der ikke skader vandmiljøet. Dog skummede det en del i strandkanten.
intay, 9/11/2012
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