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Til stede: Kim Jæger (KJ), Torben Ladefoged (TLa), Finn Frandsen (FF), Thorkild Lund (TLu), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Lars
Henning Jensen (LHJ), Torben Sommer Larsen (TSL), Lone Bak Dalgaard (LBD) Per S. Sørensen (PSS), Jørgen Ussing (JU) og Inger
Taylor (IT). Gæst: Anne Navrbjerg, Stinetværksprojektet (AN) Afbud: Ole Guldberg (OG), Per Nielsen (PN), Uffe Westerberg (UW).
Ikke til stede: Morten Schnack (MS).

1. Velkomst og præsentation

Formand Jørgen Ussing bød velkommen. Der var en kort præsentationsrunde af hensyn til Kim
Jæger, der er nyt medlem for fjordhavnene (HAVSU).

2. Stinetværksprojekt

Projektleder Anne Navrbjerg præsenterede rammer og indhold i stinetværksprojektet. Grønt
Råds muligheder for samarbejde i projektet blev drøftet.
Der var blandt andet følgende bemærkninger:
 Det er vigtigt at prioritere de lavt hængende frugter, kvalitet i ruterne og at det gavner flest
muligt lokale og turister.
 Der er ikke mulighed for ret mange stier for så lille et budget uden frivilligt arbejde og uden
driftsmidler i budgettet.
 Der er behov for opbakning fra lodsejere og lokale til vedligehold
 Det blev foreslået at invitere Friluftsrådet med i styregruppen.
 Det er vigtigere at prioritere lokalbefolkning frem for turister for at få den lokale forankring.
 Der blev foreslået samarbejde omkring forbedring af Nordsøstien.
 Ved det videre arbejde med fjordsti, bør der også indgå synergi til andre områder i visionen.

3. Opsamling fra temamøde med Udvalget for Teknik og miljø (UTM)

Mødet med UTM blev drøftet, herunder eventuel fælles opfordringer til udvalget fra Grønt Råd.
Kommentarer var blandt andet:
 Det er gavnligt at have et årligt møde med udvalget, men i Rebild er Grønt Råd også
høringsberettiget.
 Udvalget modtager referater fra Grønt Råd og JU er bindeled. Der er forskellige interesser
og holdninger, men også enighed i Grønt Råd, så det er bedre at sætte et punkt på fra Grønt
Råd på møder i Udvalget for Teknik og Miljø end at være høringspart i sager.
 Det er svært at vurdere, hvad udvalget fik ud af mødet med Grønt Råd, da ikke alle ytrede
sig, hvilket muligvis kan hænge sammen med, at det er et nyt udvalg.
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Emner til udvalget kan være:
 Affaldsområdet, hvor der fx er fokus på en ordning med miljøagenter med inddragelse af
børn og unge, hvilket Grønt Råd har haft fokus på i længere tid. Der er lagt op til en
prøveperiode med en pulje, hvor de 19 organisationer, der hidtil har samlet papir og pap,
inviteres til at melde miljøaktiviteter ind for at blive miljøagenter og derved få udbetalt støtte
til aktiviteter. Der er ca. 200 andre foreninger og organisationer, der kunne komme i
betragtning på sigt.
o Ulempen ved miljøagentordningen kan være, at det er de foreninger, der har en person,
der er dygtig til at skrive en ansøgning, der har held med at få støtte frem for andre.
o Det er vigtigt at sortering fungerer og ikke bliver hældt sammen. Tilskud fra
Miljøagentordningen kan kun være indenfor affaldsområdet, da det er takstfinansieret.
o Idéer til miljøagentordningen er
 at komme med idéer til skraldespande, der er synlige, men falder godt ind i landskabet.
 At samle affalds langs rabatter og adoptere specifikke strækninger
 Øget fokus på at rydde overdrev og enge for uønsket opvækst
 Vedligehold af stier og ruter i samarbejde med lokale, der spreder sig som ringe i vandet –
eksempelvis er flere begyndt frivilligt at slå stier ved Øster Hurup siden Beboerforeningen
ved Haslevgaarde Å er begyndt at holde delstrækninger på nordsøstien.
Der er behov for at tale videre om evt. fælles punkt til Udvalget for Teknik og Miljø, så punktet
behandles på næste møde.

4. Nedsættelse af arbejdsgrupper

Det blev drøftet om der skal nedsættes arbejdsgrupper. FF foreslog at genoptage arbejdet med
primitive overnatningspladser ved Mariager Fjord. IT spørger Naturstyrelsen om status for det
hidtidige arbejde med pladser, der er meldt ind.
TLa foreslog en arbejdsgruppe omkring Dansk naturemballagehåndtering.
LBD foreslog en arbejdsgruppe om formidling af de emner, som Grønt Råd står for.
Der blev ikke nedsat arbejdsgrupper.

5. Økonomi

Den nedsatte økonomigruppe med PSS, LBD og IT har været samlet og uddelte en liste med
forslag til disponering af Grønt Råds midler. Listen blev gennemgået og kommenteret. Derefter
valgte alle tilstedeværende medlemmer, de to forslag, som de syntes bedst om. De forslag, der fik
flest stemmer var i prioriteret rækkefølge:
I.

II.

III.

IV.

Uddeling af træer og blomsterfrø - til at gøre Mariagerfjord kønnere. Det kan være i
form af gavekort til træer på en planteskole eller frøposer til uddeling, da dette er lettere
end at indkøbe træer til uddeling. Der kan samtidigt fortælles lidt om Grønt Råd.
Skolepulje - til at understøtte skolers natur og miljøundervisning og arbejde med at få
Grønt Flag. Skoler kan søge udstyr, broer, stiafmærkninger, udflugter, kampagner,
informationsmaterialer, tryk af PR for grøn adfærd mv. med emner indenfor Grønt Råds
formål.
Affaldsindsamling og Nordsøstien
a. Ren Kommune - støtte til affaldsindsamling med veste eller lignende. Forslag til
2015 er at få lavet informationsskilte der kan gøre opmærksom på
affaldsindsamlingen – fx ”Husk Ren Dag” – med hilsen fra Grønt Råd.
b. Nordsøstien – tilskud til spang, markeringspæle mv. til at forbedre ruten.
Fuglekasser og Korup Å
a. Fuglekasser – Uddeling af fuglekasser fx uglekasser
b. Korup Å – Platform og formidlingsplancher hvis der kommer e stiforløb med åen.
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6. Eventuelt

PSS orienterede om et projekt med at genskabe planteliv i Nissum fjord, hvor jægerne har været
med til at gøre opmærksom på problemer med manglende bundvegetation. IT indscanner den
medbragte tekst og vedhæfter som bilag til referatet og videresender med kopi til kommunens
naturafdeling.
PSS orienterede også om, at der bliver arbejdet på, at ishuset på Als Odde, kan genåbne til Påske
2015.
FF bemærkede, at Mariager Fjord er ramt af iltsvind, men har det nogenlunde godt i yderfjorden,
hvor der er ålegræs og havgræs samt forekomst af skubber.
FF kommenterede endvidere, at det er godt, at rensningsanlæggets udledning i Kattegat ligger så
langt ude, da der er fint med bundvegetation og liv langs kattegatkysten.
TL opfordrede til at bruge ruter og stier ved guidede naturture for at få dem synliggjort for flest
muligt., fx med tur langs Nordsøstien.

7. Vandretur i Kastbjerg Ådal

Kjeld Lundager Jørgensen og Per Edgar Jørgensen (stigruppen) viste nogle flotte områder frem
med potentialer for stier i Kastbjerg Ådal.
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