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1. Bordet rundt
Sommerturen blev kommenteret. Der var enighed om, at det var en rigtig god tur med inspirerende
besøgssteder og engagerede oplægsholdere. Dog var der rigeligt med pløjemarker. Det blev drøftet, hvorfor
der er en stor forskel på agerhøns ml. antal unger fra reden på Kalø i forhold til Sjælland samt vigtigheden af
insektvolde, randzoner, insektstriber mv. Et emne som Småbiotopgruppen evt. kan arbejde med i 2014
(Arbejdsgruppen består af TSL, PSS, OG, som ville bede MS om at deltage i gruppen).
Der blev orienteret som følger:
LHJ: I By og Land har aktiviteterne været begrænsede grundet udskiftning af medlemmer.
TSL: Skovforeningen har travlt med brændeafgift og opfølgning på den sidste storm. Der er kommet
over 50.000 kommentarer på Facebooksiden ’stopbraendeafgiften’.
LBD: Landdistriktsrådet har hele tiden nye sager, pt. med fokus på kildesortering af affald, hvor der
kommer til at mangle betaling til organisationer og fokus på stier og cykelstier.
FF: Friluftsrådet arbejder med adgangsveje til naturen, herunder Nordsøstien. FF følger status på det
nye renseanlæg, der blev taget i brug 20. december, og situationen på havet med målinger, hvor FF ikke
har registreret noget. FF gav ros til vandselskab og byråd, fordi der er blevet lyttet til borgerne i
processen.
MS: LMO’s formand Anders Laustsen bliver afløst af ny formand Christian Jensen. Fusionen ml.
landboforeninger er faldet i hak. Der er især travlt med høringssvar til vandplanerne, især hvad angår
randzoner, efterafgrøder og forbedring af vandløb.
TL: DOF bliver indblandet i en del sager med vindmøller. TL foreslog, at status på vindmøller i
Mariagerfjord tages op som emne på et kommende Grønt Råds møde. DOF er i gang med at kortlægge
hele DK’s ynglefuglebestand i et 4-årigt projekt.
OG: DN har tabt en fredningssag i Hadsund Syd. OG har været på tur i Kastbjerg Ådal, hvor der er
mærkværdige kileformede huller i landskabet med form som et vikingeskib. Der er tanker om, at der kan
have ligget et vikingeskibsværft i ådalen. Der afholdes naturtur i ådalen til foråret. DN har kommenteret
kommuneplanen, bl.a. klimaindsats + stier og været til et godt naturmøde med naturmedarbejdere i
kommunen. Der var besigtigelse på Marienhøj Hede, der nu er naturplejet med hegning, afgræsning og
fældning. Endvidere blev det oplyst, at der i 2014 arbejdes med plejeplaner for Ajstrup Bugt og Alstrup
Krat og der blev orienteret om kommunens stinetværksprojekt, hvortil der afventes tilsagn på Grøn
Vækst midler. DN har afholdt årsmøde med Jan Skriver om ugler og ørne i Lille Vildmose.
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KLJ: I Kastbjerg Ådal er NST i gang med en VVM-screening, hvor kommunen er VVM-myndighed,
men NST er projektansvarlig. Efter screeningen kan de egentlige myndighedsgodkendelser indhentes
henover vinter-forårsperioden. Derefter er der projektudførelse i 2014.
I Villestrup Ådal har NST opkøbt rettigheder til 7-8 dambrug, Der mangler et led ved Villestrup Gods,
hvor Villestrup Å skal føres udenom, men vand skal fastholdes i slotssøen og EU-lovgivning skal
opfyldes. Projektet forventes afsluttet i 2014.
FF spurgte ind til følgegruppemøder. Seneste er afholdt for 1 år siden på Mosskovgård. KJL meler i
NST, at FF skal inviteres med til kommende møder.
UW: Turistforeningerne mangler en organisationsplan for turistforeninger i kommunen. Planen var, at
det nuværende Byråd skulle godkende, men ellers forventes en organisationsplan godkendt af det nye
Byråd i starten af 2014. Udgangspunktet bliver, at der vil være mindre foreningsindflydelse fremover og
mere inddragelse af turisterhvervene. I Mariager arbejdes der med Cittaslow, herunder formidling med
skilte. I Arden arbejdes der på at trække Skoven ind i byen i samarbejde med NST.
JU: Kommunernes Landsforening (KL) har lavet debatrunde med byråd i DK, som alle peger på
behovet for at inddrage frivillige i fremtiden for at opretholde velstand, velfærd og vækst.


Korup Å-projektet er tæt på den afsluttende fase med jordfordeling. Deadline er forår 2014,
hvor projektet skal igangsættes for at kunne blive afrapporteret i 2014/2015.



Rockwool står overfor en udvidelse og ombygning i Vebbestrup. Der er pt. høring på VVM
(Vurdering af Virkninger på Miljøet). Til trods for en 30 % udvidelse, vil miljøet forbedres pga.
øget anvendelse af genanvendelige materialer og nye ovne.



Kommunen arbejder på højtryk med affaldsplanen, som forelægges Udvalget for Teknik og
Miljø i 2013 med henblik på at videregive bemærkninger til det nye udvalg, der forventes at
behandle affaldsplanen på møde i april/maj. Derefter kommer planen i høring, hvor Grønt Råd
kan komme med høringssvar.



Formålet med kommunens fokus på kildesortering af affald er, at øge genanvendelsesprocenten
fra medio 20 % til 50 % i 2050. Genanvendelsesprocenten kan øges væsentligt ved at indsamle
direkte ved husstande. Der er pt.19 spejdere, foreninger og skoler ud af 200 foreninger, som får
indtægter fra indsamling af papir. Forvaltningen vil spørge Udvalget for Teknik og Miljø, om
muligheden for at etablere en om en anden ordning til erstatning af den nuværende. Forslaget er
en miljøpulje, som flere kan søge, hvor der vil være et øget og bredere fokus på miljølæring - fx
adoptering af vejstrækning, udgivelse af pjece om miljøkasser eller andet.

På forespørgsel om valget oplyste JU, at der er konstituering af nye Byråd torsdag aften d.d. (5/12). For
Udvalget for Teknik og Miljø kommer der til at ske en stor forandring, idet der kun er to gengangere.
Udvalget skal agere indenfor rammerne af lovgivningen, men der kan komme forandringer på områder,
hvor der skal tages politisk stillingtagen.
Grønt Råds møde med Udvalget for Teknik og Miljø blev drøftet. Emnet tages på møde i 2014, når det
nye udvalg har haft tid til at sætte sig ind i opgaverne og det nye grønne råd er klar til at arbejde med
relevante emner.
IT: kommunen afventer svar på ansøgning til tilskud til et stinetværksprojekt, hvor det bliver muligt at
ansætte en projektleder til at lave kortlægning af private ruter samt opsøgende arbejde om lodsejeraftaler,
anlægs- og driftsaftaler med foreninger og private samt sammen med kommunen og relevante
interessenter udpege strækninger, der skal opgraderes eller etableres, steder, hvor der skal laves faciliteter
og formidling samt sikre fremdrift og gennemførsel af projektet. Ønsker til projektet er adgang til
fjorden, Villestrup og Kastbjerg Ådal, Fyrkat, ruter ved landsbyer og i det åbne land mv. JU oplyste, at
Byrådet også har fokus på en oplevelsesrute rundt om Mariager Fjord. OG henviste til stigruppens
ønske om stiforbindelse rundt om fjorden, der ikke nødvendigvis nede ved fjorden hele vejen, men kan
sno sig igennem det bagvedliggende landskab. Der er også behov for at sikre P-pladser ved adgangen til
fjorden

Side 2 af 4



De nordjyske kommuner har aftalt at gennemgå Nordsøstien for fejl og mangler, driftsaftaler,
markering, formidling og foldere med henblik på genoptryk og opgradering. I Mariagerfjord er
der behov for at få omlagt ruten ved den nye bro over Haslevgaarde Å samt det nye
projektforslag fra FF. OG gjorde opmærksom på den sydlige del af ruten, hvor der har været
problemer med væltede træer på den alternative sti ned til Trudsholm. IT bad Grønt råd melde
ind med forslag og viden om Nordsøstien til kommunen, så alle ønsker og problemområder,
kan vurderes i forbindelse med gennemgangen. Alle kommuner melder ind med status til det
Nordjyske samarbejdsnetværk for aktive naturoplevelser.



De nordjyske kommuner samarbejder med Region Nordjylland om Friluftsguiden.dk, hvor
friluftsdata med ruter, faciliteter, seværdigheder, overnatning mv. bliver registreret. Der mangler
stadig informationer på siden, men tanken er, at der på sigt kan hentes turist- og friluftsdata på
siden til tilrettelæggelse af individuelle ture. Der er gennem flere år løbende arbejdet på, at der
kan laves datadeling med udinaturen.dk, når Naturstyrelsen er klar til det.

IT bad medlemmer af Grønt Råd melde ind til IT eller IW, hvis der er naturture i 2014, der skal med i
naturtursfolderen for 2014. Deadline er mandag 9/12 eller efter aftale med UW.
LBD efterspurgte svar på henvendelse om en tilgroet sti til vandet ved Øster Hurup. IT og JU følger op.
2. Grønt partnerskabsprojekt fra Fruerlundparken
Fruerlundparken vil gerne søge midler fra Naturstyrelsens Grønne Partnerskabspulje i januar 2014 og beder derfor Grønt
Råd om at være partner i projektet med støtte samt om en udtalelse omkring projektet til Naturstyrelsen. De har i forvejen
projektmidler fra andre steder og har fået tilladelse til oprensning af to søer i Fruerlundparken efter naturbeskyttelsesloven
(se vedhæftede filer).
Grønt Råd drøftede projektet og der blev fremført forskellige synspunkter for og imod projektet:
 Det er positivt, at frivillige yder en stor indsats for at skabe aktiviteter, der kan komme turister
og lokalbefolkning til gode. Det er unikt at have et område, hvor det er muligt at afholde typer af
aktiviteter som musikkoncerter, biltræf, cirkus mv. Kultur er et godt aktiv for kommunen og der
kommer mange mennesker til aktiviteterne. Projektet er ret konkret og der er søgt tilladelser til
oprensning af søerne. I tilladelsen vurderer kommunen, at en oprensning kan give bedre forhold
for padder.
 Det er problematisk, at området er spærret for offentligheden med hegn og lås, bortset fra
aktiviteter med betaling eller ved leje. Søerne er kunstigt anlagte til bådsejlads, men er siden
vokset ind i naturbeskyttelse. Fruerlundparken bliver markedsført som et område til
brugerbetalte kultur- og oplevelsesaktiviteter, men der er ikke fokus på naturaktiviteter og
formidling. Formålet med at gøre søerne brugbare til sejlads med små både vil være forstyrrende
for fuglelivet. Det er ønsket, at flere skoler skal besøge parken, men der er ikke fremlagt planer
eller initiativer, der gør det muligt for skoler at benytte området.
Det blev konkluderet, at der ikke er enighed om, at projektet bør støttes af Grønt Råd. Derfor kan Grønt
Råd ikke indgå partnerskab omkring projektet eller give tilskud til det. Grønt Råd skriver en udtalelse
omkring projektet, som lægger vægt på det positive omkring frivilligt arbejde og aktiviteter, men også
peger på projektudviklingsmuligheder med øget offentlig tilgængelighed, mere fokus på naturfremme og
naturoplevelser samt konkrete initiativer til at øge naturformidlingen.
3. Økonomi og aktiviteter
Der var enighed om at støtte følgende projekter i 2013:
 Hadsund Skole har søgt tilskud til ændring af brinkerne til vandløbet Hjulrenden, der løber forbi
skolen. Formålet er dels at sikre børns færden ved vandløbet og dels i højere grad at inddrage
vandløbet i skolens undervisning. Det blev kommenteret, at der er lavet lodsejeraftaler, så skolen
aktivt kan bruge vandløbet i undervisningen og at vand er en god måde at fange børns
opmærksomhed på. Der er lagt gydegrus ud og der er ved el-fiskeri fundet yngel af havørreder i
vandløbet Der var enighed om at støtte projektet med det ansøgte beløb på 10.000 kr.
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Der arbejdes på at forlænge stien ved st. Blåkilde til en eng med unik blomsterflora og udvide
naturformidlingen med skilte. Grønt Råd vil gerne støtte projektet med tilskud på maks. 10.000
kr. til materialer. Der skal fremsendes et budget.
Der indkøbes materialer som lommeposer/veste el. lign. til Ren Kommune kampagnen til støtte
for den årlige affaldsindsamling i april - maks. beløb på 5.000 kr.

Projekter i 2014:
 Der var enighed om, at Grønt Råd gerne vil støtte et projektforslag fra FF om Nordsøstiens
forlængelse langs kysten neden for Hvirvelkærgård til Als, herunder indkøb af spang til en
forventet udgift på 10.000-15.000 kr. Projektet skal samkøres med de nordjyske kommuners
gennemgang og opdatering af Nordsøstien, der skal søges tilladelser og laves budget for
projektet. Der bør også tages hensyn til, at der fortsat er mulighed for at vælge en rute på toppen
af kystskråningen, hvor der er en fantastisk udgift, så denne ikke erstattes, men suppleres af en
kystnær rute igennem en skov af tagrør. Grønt Råd vil derfor udskyde støttegivningen til 2014,
når de nærmere projektdetaljer er på plads.
 Der blev fremsat et ønske om at reservere midler til et projekt om småbiotoper i 2014.
Øvrige ideer til projekter i 2014:
 Handicapstien nord for Øster Hurup bør omlægges, da den er tilgroet med rørskov (TL).
 Åbning af lukket adgang til kysten ved Øster Hurup (LBD)
 Postkort fra Grønt Råd med budskab om ren kommune eller værdifulde småbiotoper
 Bidrag til at ombygge skyttehus i Hobro Østerskov til madpakkehus
 Indkøb af grejkasser/rygsække til undersøgelse af naturen
4. Indstillinger til Grønt Råd
Der bliver udsendt et brev til foreninger og organisationer om indstilling af medlemmer til Grønt Råd i
næste byrådsperiode 2014-2017. Alle bortset fra BP er villige til at blive genindstillet til Grønt Råd,
hvilket noteres i brevet. Der er svarfrist den 10. januar, hvorefter af Grønt Råds sammensætning og
forretningsorden kan behandles af Udvalget for Teknik og Miljø primo februar. Grønt Råd kan derefter
mødes ultimo februar.
5. Eventuelt
Første møde i det nye Grønne Råd bliver torsdag 27. februar 2014 kl. 14-17 i mødelokale Skoven, Østergade
22, 9510 Arden.
Der blev afsluttet med julefrokost som tak for indsatsen.
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