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Til stede: Thorkild Lund (TL), Lone Bak Dalgaard (LBD) Per S. Sørensen (PSS), Børge Poulsen (BP), Per Nielsen (PN), Ole
Guldberg (OG), Uffe Westerberg (UW) – indtil 14.40, Jørgen Ussing (JU) og Inger Taylor (IT)
Afbud: Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Lars Henning Jensen (LHJ), Torben Sommer Larsen (TSL), Morten Schnack (MS), Finn
Frandsen (FF)

1. Bordet rundt
JU bød velkommen og kommenterede formandens orientering, der bliver eftersendt sammen med
referatet.
UW orienterede om:
- at Hærvejsprojektet er blevet godkendt i Region Nordjylland, Grøn Vækst Programgruppen, De
berørte LAGér og er under behandling i NaturErhvervstyrelsen. Der er fundet en
projektkoordinator, der ansættes, når tilsagn til projektstøtte er modtaget fra
NaturErhvervstyrelsen.
- status for Villestrup Å filmprojektet, hvortil Grønt Råd har givet tilskud. Der er blevet filmet i
forbindelse med anlægsarbejde ved de nedlagte dambrug, men ellers er projektet sat i bero
grundet et afslag fra NaturErhvervstyrelsen på FiskeriLAG Midt-Nords indstilling til støtte.
FiskeriLAGén har i samarbejde med Rold Skov Natur og Kulturcenter indsendt protestbrev og
afventer svar fra NaturErhvervstyrelsen.
- Fællesrådet i Arden By arbejder med sloganet Byen i Skoven og Skoven ind i byen, blandt andet
med at få træklynger i byen og med at få en direkte skovforbindelse vest for Arden, hvor
Naturstyrelsen Aalborg har opkøbt et areal til skovplantning, og der kan etableres
forbindelsesstier til Rold Skov.
- den nye naturtursfolder for Himmerland samt en mindre udgave for Rold Skov, der er klar og
blev uddelt på mødet.
OG orienterede om:
- at DN er glad for, at Mariagerfjord Kommune har valgt at videreføre klimakommuneaftalen.
- at der er lavet en mindre udgave af publikationen ”Sådan ligger landet”, som OG uddelte på
mødet.
LBD orienterede om:
- Landdistriktsrådets årsmøde, hvor der var oplæg af en professor fra Syddansk Universitet, der
påpegede, at ikke kun landsbyerne, men også de fire hovedbyer i Mariagerfjord Kommune er
”yderområder”, når Danmark ses i et internationalt perspektiv. I fremtiden er det kun fire
hovedknudepunkter København, Odense, Trekantsområdet og Århus samt steder med særlig
unikke tilbud til turismen, der vil være vækstområder. Natur er den vigtigste attraktion til at
kunne tilbyde noget unikt. Endvidere er det vigtigt at inddrage de unge i udviklingen og at lave
masterplaner for byer og landsbyer for at få fokus på udvikling.
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PSS orienterede om:
- at der har været møde om naturreservaterne i yderfjorden.
- et nyt projekt om effekten af vildtagre, hvortil der er givet 2,5 mio. kr. af jagttegnsmidlerne.
Projektet udføres i samarbejde med grønne organisationer, men jægerne skal være praktisk
udførende i projektet.
- Jægerne vil i samarbejde med Naturstyrelsen fange mink i yderfjorden, på øerne og på land. Der
benyttes blandt andet klapfælder med sendere i.
PN orienterede om:
- At sportsfiskerne bidrager til restaurering af Hodalsbæk ved Hobro.
- At der har været besigtigelse i Hobro Østerskov sammen med kommunens naturmedarbejdere
med henblik på at aftale et samarbejde med sportsfiskerne om restaurering af vandløbene i
skoven.
TL orienterede om:
- at DOF ligesom jægerne er indkaldt i Brugerrådet om reservaterne i yderfjorden.
- DOFs generalforsamling, hvor en ekspert fra Bioscience på Århus Universitet fortalte om status
for lysbuget knortegås, der er i svag tilbagegang grundet tilbagegang af deres primære føde,
ålegræs, i fjordene. Det betyder, at gæssene ikke er fede nok til at få tilstrækkeligt med unger på
vingerne på Svalbard og Nordøstgrønland, hvor de yngler. Hele verdens bestand af lysbuget
knortegås overvintrer i det Nordvestlige Jylland – tidligere flest i Mariager og Randers Fjorde.
Der er planer om et Grønt Partnerskabsprojekt, hvor DOF har tilbudt overvågning af
bestanden.

2. Aktiviteter for 2013
a. Småbiotoper
OG opfordrede til at tænke en særlig form for småbiotoper ind i projektet om småbiotoper. Det
drejer sig om arealer, der er ”fælleseje” og samtidigt fungerer som rekreative opholdssteder, herunder
at vurdere, hvor de er og hvem, der er ejer. Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal
arbejde videre med emnet. Arbejdsgruppen består af TSL, PSS og OG. Arbejdsgruppen spørger
endvidere MS, om han vil bidrage, da det er essentielt at landbruget er med. IT sender et
kommissorium til arbejdsgruppen, der har rådighed over 3.000 kr. til deres arbejde.
b. Ren kommune – bidrag til affaldsindsamling 2013
Affaldsgruppen har på seneste møde besluttet at bakke op om DNs affaldsindsamling ligesom sidste
år og ønsker at indkøbe lommeposer til uddeling på indsamlingsdagen. Det blev besluttet, at IT
indkøber for maks. 3.000 kr.
c. Vandkonference
Arbejdsgruppen har meldt ud, at vandkonferencen planlægges til uge 18 eller uge 20 ved Bramslev
Bakker med tema omkring Villestrup Å genopretningsprojekterne.
d. Inspirationstur
Følgende emner blev foreslået til en sommertur for Grønt Råd: Tur med Svanen med en
marinbiolog til Als Odde; tur til Tyskland for at se solcelleparker, besøg i Sønderborg for at se deres
klimaprojekter, besøg på Cemtec, Økolariet, besøg hos andre grønne råd og tur til Nationalpark Thy.
Det blev besluttet at afsætte en hel dag til turen. IT udsender en Doodle-invitation og reserverer
dato, hvor flest kan.
e. Hobro Østerskov
IT orienterede om status for det grønne partnerskabsprojekt. PN oplyste, at sportsfiskerne
samarbejder med kommunen om restaurering af Kirkedalsbækken, hvor den gamle dæmning fjernes
og der etableres genslyngning i det gamle damareal. Kommunen graver, mens sportsfiskerne søger
fisketegnsmidler til grus og sten og rydder op opstrøms samt hæver vandstanden i tunnelen under
skovvejen ved fjorden.
f. Andet
IT orienterer om klima- og energihandleplan næste gang.
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3. Friluftskommune
JU orienterede kort om tankerne bag en ansøgning til Årets Friluftskommune hos Friluftsrådet. Ideen
blev drøftet. Det blev foreslået at lave et inspirationskatalog til rydning af affald i naturen, herunder på
cykelstier; at skoleklasser inddrages til at lave vandløbsrestaurering; at der laves film eller programmer til
TV-skærme på skolerne; at Aalborg Universitetsstuderende involveres, at der afholdes en konkurrence
om at lave den sjoveste affaldsspand.

4. Stivision
IT gennemgik forskellige rutetyper, som kommunen får henvendelser om og efterlyste holdninger fra
Grønt Råd til indhold og prioritering i forhold til en vision. Der blev fremført følgende:
- Udflugtsruter for turister og forbindelser mellem eksisterende ruter er vigtigt
- Lokale ruter og motionsruter er der i forvejen, kendt af de lokale og motionsklubber, men det vil
være fint, hvis de blev mere bredt tilgængelige.
- Stiivisionen behøver ikke at være afgrænsende, da den kan realiseres over lang tid, fx 30 år frem i
tiden.
- Stivisionen bør kombinere de forskellige typer ruter og gerne have fokus på adgang til fjorden.
- Fx kan en vision være at få adgang rundt om fjorden, også selvom ikke alle lodsejere vil give lov til
at markere ruter over deres areal.
- Befolkningen har interesse i at have muligheden for at komme til fjorden, også selvom de ikke
benytter sig af det.
- Stivisionen kan tage udgangspunkt i at skabe sammenhængende stisystemer fra by til by med
anvisning af adgangsforhold, overnatningsmuligheder og forbindelser til andre kommuner.
- Det er vigtigt med anvisning fra P-pladser i byen og ud i naturen.
- Landsbyerne mangler informationstavler og sætter selv tavler op af forskellig kvalitet. Der bør være
et konsekvent design i skiltningen af hensyn til det visuelle – fx ligesom designmanualen, som
kommunerne i Nordjylland har udgivet.
- Der bør være fokus på at benytte internettet til at gøre ruter tilgængelige for befolkningen.
- Stivisionen kan være det, der stræbes efter at opnå 30 år ud i tiden, men med deletaper over
kortere årrækker.
- Landsbyer og motionsforeninger kan bidrage til at opfylde målsætningen.
- Stivisionen bør være en geografisk baseret vision frem for en kommune-organisatorisk vision.
- Det er vigtigt med sammenhæng frem for fokusering.

5. Valg/genvalg til Grønt Råd
Punktet udskydes til næste møde.
6. Økonomi
Der er 50.000 kr. til rådighed for Grønt Råds arbejde i 2013 samt 26.061 kr. i overførte midler fra 2012,
hvoraf 10.000 kr. var reserveret til sommerhushæfte og resten var tiltænkt projektet om småbiotoper. Der
er på forhånd reserveret betaling for 24 pladser på vandkonferencen, 1.500 kr. til forplejning, 5.000 kr. til
hjemmesiden, 3.000 kr. til Ren kommune-kampagnen og 5.000 kr. til miljøprisen foruden de nye
aktiviteter i 2013.

7. Eventuelt
Intet

Mødet sluttede kl. 17.
Intay, 5/3/2013
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