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Referat af Grønt Råds møde

Torsdag den 22. maj 2014 kl. 14-17
Hos Mariagerfjord Vand, Islandsvej 7, 9560 Hadsund
Til stede: Per S. Sørensen (PSS), Torben Ladefoged (TL), Finn Frandsen (FF), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Lars Henning Jensen
(LHJ), Lone Bak Dalgaard (LBD) Uffe Westerberg (UW), Morten Schnack (MS), Jørgen Ussing (JU) og Inger Taylor (IT). Afbud: Per
Nielsen (PN), Thorkild Lund (TL), Ole Guldberg (OG), Torben Sommer Larsen (TSL).
Ikke til stede: Finn Bøje Nielsen (FBN)
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2. Rundvisning på renseanlægget
Anita Nancke og Sven Hassing gav et spændende oplæg og viste rundt på renseanlægget:
Bestyrelsen for Mariagerfjord Vand A/S (MFV) består af fem personer fra Byrådet, 2
brugerrepræsentanter og direktøren. Antallet af renseanlæg bliver reduceret fra 11 renseanlæg til 1
med en samlet administration og drift, hvilker giver meget synergi.
Udgangspunktet for at etablere det nye renseanlæg var, at renseanlægget i Hadsund og Als havde
behov for udbygninger for ca. 45 mio. kr. Der var ønske også politisk ønske om ikke at udlede
renset spildevand til Mariager Fjord. Efter en længere proces med meget dialog mellem de
forskellige parter og interessenter blev det besluttet at bygge 1 anlæg. Placeringen blev valgt efter
gennemførte undersøgelser af 10-15 steder. Den lange proces med dialog med interessenter var
meget gavnlig og ledte til at finde den bedste placering.
For at gøre spildevandssystemet energieffektivt, bliver der pumpet mindst muligt og det naturlige
fald udnyttes, så spildevandet kan løbe af sig selv i store dele af rørledningerne. Indløbet til
renseanlægget ligger i kote 25, procestankene i kote 24 og 23 osv. til kote 21 ved udløb, hvorefter
det rensede spildevand løber ud i Kattegat. Der er opsat nødstrømsgeneratorer og alarm (SRO)
systemer opsat for at tage forbehold for uforudsete hændelser.
Målinger viser, at der er gode miljøgevinster ved det nye anlæg. Udledningen af næringsstoffer,
bakterier og affaldsstoffer ligger under halvdelen af, hvad der kræves fra myndighedernes side.
FF bemærkede, at han har observeret meget liv ved kysten ved Kattegat og at ledningens
placering langt ude i Kattegat er tilfredsstillende.
Der bliver gennemført omfattende omlægninger af spildevandssystemet med rørledninger fra de
tidligere renseanlæg. I Hobro bliver der fx lagt en rørledning 10 meter under fjorden i 16 meters
dybde fra det tidligere rensningsanlæg til den store rørledning på nordsiden af fjorden.
MFV afholder ledningsejermøder og kommunemøder for at prøve at koordinere
gravearbejderne, så der skal graves mindst muligt.
Driftsbesparelser går primært på minimering af behovet for pumpning ved så vidt muligt at lave
spildevandet løbe selv frem for at pumpe.
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3. Gensidig orientering
Udveksling af informationer fra foreningerne.
LBD spurgte til høringsperiode for affaldsplanen.
JU oplyste, at affalds/ressourceplanen er i høring til den 10. juni. Der afholdes workshop i august
med foreninger, skoler mv. for at drøfte en ordning, der har fokus på miljø. I dag indsamler 19
organisationer/foreninger affald og får derved tilskud til egne aktiviteter, men der er ca. 200
organisationer/foreninger i kommunen, som ville kunne byde ind, hvis ordningen bliver lavet om.
JU opfordrede Grønt Råd til at komme med forslag og idéer.
KLJ orienterede om Kastbjerg Ådal: Der bliver afholdt en Natura 2000 markvandring den 12. juni
for at involvere lodsejere og interesserede. Mødestedet er ved Lambækdal, Hemvej 22 kl. 19-21.
JU orienterede om, at der har været møde om Villestrup Å projektet med slyngning af åen uden om
Villestrup Gods. Der er fremlagt forskellige projekter, der tager højde for naturtilstanden i åen
samtidigt med vandstanden i møllesøen og hensynet til bevaring af kulturarven. Der afventes nu
stillingtagen til, hvilket projekt der skal arbejdes videre med.
FF og IT orienterede om, at de nordjyske kommuner er i færd med at opdatere Nordsøstien. I
Mariager Fjord har der fra Grønt Råd og andre interessenter været ønske om at omlægge ruten på
strækninger – nord for Haslevgaarde Å og nord for Als. Der har været indkaldt til møde med
interessenter, hvor der blev drøftet mulige ruteforløb.
Nord for Als kan ruten føres på toppen af kystskrænten på et kommunalt areal.
Nord for Haslevgaarde Å er der ønske om at gennemføre et ruteforløb langs det forløb, hvor den
lokale arbejdsgruppe for broen over åen har flyttet markeringspælene til. Der er tale om en sti med
offentlig adgang, hvor kommunen i forvejen betaler for vedligehold af en bro. Gennemførslen
kræver, at kommunen ophæver stien til offentlig sti, hvilket Udvalget for Teknik og Miljø skal tage
stilling til. Alternativer er et ruteforløb lidt sydligere, hvis der kan laves aftaler herom eller at ruten
flyttes tilbage til sit gamle forløb, der løber zig-zag ind gennem sommerhusområderne.
Grønt Råd bakker op om nordlige stiforløb, hvor den lokale arbejdsgruppe har flyttet
markeringspælene til.
JU orienterede om, at Anne Navrbjerg er ansat fra 1. juni i et 1-prigt stinetværksprojekt. Der var
stemning for at bede Anne deltage i næste Grønt Råds møde.
4. Temamøde med Udvalget for teknik og miljø – emner og sted
På sidste møde blev foreslået et møde i juni 2014
Forslag til udvalg om mødetidspunkter er den 25. eller 30. juni 16-18, alternativt i
august. JU spørger på udvalgsmøde.
Emner til mødet med Udvalget for Teknik og miljø (UTM) er:
Det nye stiprojekt, da UTM kan blive nødt til at bakke op, hvis der kommer knaster.
 Hvad betyder det for en kommune?
 Stier til Kattegat i Øster Hurup, som forsvinder. Adgang til vandet.
 Vedligehold af stier.
Det blev foreslået at medlemmer kommer med input med forskellige synsvinkler. IT sender mail ud
med forslag til emner og beder om tilbagemeldinger fra medlemmerne.
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5. Uddeling af miljøpris 2014

Mariagerfjord Miljøpris skal uddeles og der skal nedsættes en miljøpriskomité.
Møde om uddeling af prisen med komitéen. Fra Grønt Råd deltager Finn Frandsen, Per S Sørensen
og Jørgen Ussing i miljøpriskomitéen.

6. Indkomne punkter

Status for primitive overnatningspladser ved fjorden (OG)
Mulige steder i Mariagerfjord området er sendt til NST. Punktet kan evt. indgå i overvejelserne i
forbindelse med stinetværksprojektet.
Status for stier (FF) Status for kortmateriale på Friluftsguiden (FF).
Punktet kan drøftes på næste møde, hvis Anne Navrbjerg kan deltage. Der var forslag om at
vende punkterne på mødet med UTM.

7. Nedsættelse af arbejdsgrupper
Skal der nedsættes arbejdsgrupper for emner, som Grønt Råd ønsker at arbejde med?
Punktet sættes på dagsordenen til næste møde i august.

8. Økonomi
Hvordan skal Grønt Råds midler prioriteres i 2014?
Der var enighed om at betale for genoptryk af Låenhusruten, da turistorganisationerne efterspørger
flyeren.
Forslag til øvrige prioriteringer i 2014 var:
 Reservation af midler til forbedring af Nordsøstien.
 Uddeling af frøposer – fx til cykelløb – 6. august eller senere.
Der blev nedsat en økonomigruppe, der skal komme med forslag til prioritering af midlerne i 2014.
Med i gruppen er Per S Sørensen, Lone Bak Dalgaard og Inger Taylor. Medlemmer, der ikke var til
stede, bedes melde tilbage, hvis de ønsker at deltage i gruppen. IT indkalder gruppen til møde.

9. Eventuelt

FF bemærkede, at der er behov for støtte op om Als Odde området, herunder ishuset, da det er
meget eftertragtet og der er mange besøgende til området.
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