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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 13. juni 2012 kl. 14-17.00
i mødelokale Fjorden, rådhuset, 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), Uffe Westerberg (UW), Morten Schnack (MS), Jørgen Ussing (JU) og Inger
Taylor (IT)
Afbud: Per Nielsen (PN), Lars Henning Jensen (LHJ), Børge Poulsen (BP).

1. Bordet rundt
FF kommenterede trafikhandlingsplanen. Der er ønske om 70 km hastighedsbegrænsning mellem
Als og Ø. Hurup og nordpå. Forespørgslen videregives til Park og Trafik.
FF har deltaget i 2 x hejsning af nye Blå Flag ved Sildehagen i Hobro og Færgehagen ved Mariager
og vil gerne rose kommunen for initiativet med at søge flere Blå Flag, hvilket er godt for turismen.
Det er også positivt, at udløbsledningerne i Kattegat fra det nye renseanlæg er blevet forlænget.
TL orienterede om, at DOF er i gang med et treårigt projekt med at kortlægge udbredelse af fugle i
Danmark.
UW orienterede om den nye Rebild Port, og at der i de næste par år vil komme flere digitale
indgange til Rold Skov. Samt at Hærvejsruten er godt på vej til at blive opgraderet i Mariagerfjord
Kommune.
LBD fortalte om Landdistriktsrådet. Der bliver arbejdet med viden om mikrovirksomheder og vitale
landsbyer, hvor ældre og unge kobles sammen om fælles viden.
MS oplyste, at der pr. 1. maj var en fusion mellem de store landbrugsrådgivningsfirmaer LMO og
LRØ. Derved er dannet et nyt stort rådgivningscenter, der dækker området fra Kolding til Års under
navnet LMO og fortsat med placering i Skejby.
PSS orienterede om, at jægerne nu kan få tilladelse til at fange undslupne mink langs Mariager Fjord
– det nye er, at der også må sættes fælder op på land. Der bliver også stadig fanget mårhunde.
PSS oplyste, at der kommer en ny jagtlov i 2014, hvor der bliver fokus på uddannelse af bedre
skytter med blandt andet bedre træfsikkerhed, jagtetik, biologi og dyrenes anvendelse. Jagtelever er i
dag gennemsnitligt 35 år og uden erfaring i modsætning til tidligere, hvor jægere ofte fik erfaring ved
at følge en erfaren jæger fra ungdomsårene, inden de tog jagttegn.
OG beklagede, at DN får henvendelser om, at indgangene til skovene vest for Hobro bliver
spærrede med grusbunker mv.
OG opfordrede til, at Grønt Råd lægger pres på kommunen med at tage bedre hånd om naturplejen
– især i fredede områder, eksempelvis fredningerne i Ajstrup Bugt og Alstrup Krat, hvor der var sat
gang i plejeplaner, men arbejdet er gået i stå.
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JU orienterede om, at naturafdelingen i efteråret 2012 samt foråret 2013 har samarbejdet med
landmænd om tilskudsansøgninger i Natura 2000-områder med projektansøgninger til samlet
omkring 2,5 mio. kr. Formålet er at fremme naturplejen. Der er gode erfaringer med dialogen.
UW roste kommunen for samarbejdet omkring Natura 200- områder og opfordrede til at holde fast
i initiativet.
LBD udtrykte, at staten burde afsætte flere midler til naturplejen.
TL henviste til de grønne partnerskabsordninger med henblik på græsningsprojekter og gav ros til
gennemførelsen af naturpleje på Marienhøj Hede ved Hadsund.
OG gjorde opmærksom på, at der udover græsning er behov for rydning af træer.
KLJ orienterede naturgenopretningsprojekter i Simested Ådal, der vedrører både Rebild,
Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner.
Der blev spurgt til status for Kastbjerg Ådal projektet, hvor OG efterlyste referat fra
brugergruppemøde. KLJ vil undersøge status og melde tilbage.
KLJ orienterede om de igangværende projekter med genopretning af Villestrup Å med oplægning af
åen nord om godset og hvor Naturstyrelsen arbejder sammen med Mariagerfjord Kommune.
FF spurgte ind til status for projekt om primitiv overnatning. IT orienterede om, at der er meldt
mulige pladser ind til Naturstyrelsen, der vil lave et samlet kort for Himmerland. Ellers afventes det,
at et stinetværksprojekt bliver realiseret til efteråret med tilskud fra Grøn Vækstpuljen. Der ventes
svar i september-oktober måned.

2. Aktiviteter for 2013 - status

a. Småbiotoper
PSS oplyste, at læplantningsudvalget er i Mariagerfjord Kommune i 2013. Gruppen har endnu ikke
været mødtes. IT tilbød at finde mødelokale, hvis gruppen melder mødedato ind. Det blev aftalt at
have småbiotoper på som mulig tema for sommerturen i august.
b. Ren kommune – bidrag til affaldsindsamling 2013
Der blev indkøbt poser for 3.000 kr. fra Grønt Råd til støtte for indsamlingsinitiativet.
c. Vandkonference
Der blev udtrykt, at det var en god dag, der gav et godt indblik i projekter under Miljømilliarden i
Villestrup Å. TSL oplyste, at der nu var indgået græsningsaftale for det areal ved åen, som blev
besøgt ved Brøndbjerg.
d. Inspirationstur
Heldagsturen for Grønt Råd bliver afholdt torsdag den 29. august kl. 8-18, så alle bedes sætte et
stort kryds i kalenderen. Det blev aftalt, at JU og IT arrangerer en tur i det østjyske med fokus på
natur, adgang til naturen, småbiotoper, energi og ressourcer i det omfang, det er muligt.
e. Mariagerfjord Miljøpris 2013
UW, OG og JU deltager i udvælgelseskomitéen sammen med repræsentanter for Udvalget for
Teknik og Miljø. Det blev drøftet, hvordan der bedst bliver gjort opmærksom på miljøprisen for at
få flere, gode indstillinger. Forslag var at kontakte Erhvervsrådet og interesseorganisationer,
netværksgrupper. Det blev også foreslået at gøre det så simpelt som muligt at søge.

3. Friluftskommune
JU orienterede om status med, at Mariagerfjord Kommune er i gang med at søge om at blive
Danmarks Friluftskommune 2013. Temaet er som tidligere nævnt natur- og miljøundervisning. Der
er kommet et bredt samarbejde omkring projektet med deltagere på tværs af kommunale
fagområder, fra GASmuseet, Affaldsselskabet, Vandselskabet og Naturskolen – hvor Grønt Råd
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også kan bidrage. Der kommer svar i september. Uanset om kommunen vinder titlen eller ej, har
partnerne aftalt at arbejde videre med et samarbejde omkring natur- og miljøundervisning. Dog vil
titlen og de 250.000 kr., der er på højkant få stor betydning for det fokus, der bliver på temaet.
Grønt Råd har tidligere flere gange opfordret til mere og anderledes natur- og miljøundervisning til
skoler og befolkning, så derfor kan projektet også ses som en forlængelse af Grønt Råds indsats på
området.

4. Ansøgning fra Birgittaforeningen om støtte til pilgrimsprojekt

Birgittaforeningen søger om et tilskud fra Grønt Råd til indretning af primitiv overnatning til
vandrere. Det blev besluttet at give et tilskud på 10.000 kr. til projektet på betingelse af, at stedet er
åbent for alle og bliver formidlet bredt ud. Det er endvidere en betingelse for tilskuddet, at projektet
får tilstrækkelig tilskud til at blive gennemført.

5. Valg/genvalg til Grønt Råd
Medlemmer til Grønt Råd er valgt 4 år af gangen, så i efteråret 2013 skal der vælges medlemmer
til en ny 4-årig periode i Grønt Råd. LBD har allerede fået grønt lys fra Landdistriktsrådet, om at
hun fortsætter som deres repræsentant i Grønt Råd. IT sender en forespørgsel rundt om, hvem der
ønsker at fortsætte, inden der sendes et brev med indstilling af Grønt Råds repræsentanter til
organisationerne. Derved kan der i brevet gøres opmærksom på, om den nuværende repræsentant er
interesseret i at fortsætte.

6. Orientering om klima- og energihandleplan

IT orienterede om, at kommunen er i gang med at omsætte klimastrategien til handlinger i en
handleplan med fokus på både energi og klimatilpasning. Der var mini-klimakonference på Cemtec
den 26. juni kl. 14, hvor Grønt Råd blev inviteret til at deltage. Invitationen blev udsendt til
medlemmer pr. mail. TSL og LBD deltog.

7. Økonomi
Der er d.d. ca. 50.000 kr. til rådighed for aktiviteter i 2013, når igangværende tiltag og tilskud er
betalt.

8. Eventuelt
OG gjorde opmærksom på, at det er muligt at etablere Spor i Landskabet. IT sender ud sammen
med referatet.
FF spurgte til status for opgradering af Nordsøstien, så den kan gå langs kysten fra Als til Øster
Hurup. IT oplyste, at der er indkaldt til møde i de nordjyske kommuner i september, hvor
Nordsøstien er sat på dagsordenen. Der er behov for samarbejde med de øvrige kommuner og
formidling af ruten.
LBD uddelte en folder med retursystem fra Matas og opfordrede Grønt Råd til at benytte sig at
tilbuddet.
Referent: intay, 5/7/2013
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