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Referat af Grønt Råd møde

Torsdag den 6. november 2014 kl. 14-17
Mødested: Mødelokale Skoven, Rådhuset, Østergade 22, 9510 Arden
Tilstede: Ole Guldberg (OG), Per Nielsen (PN), Finn Frandsen (FF), Thorkild Lund (TL), Torben Sommer Larsen (TSL), Lone Bak
Dalgaard (LBD) Per S. Sørensen (PSS), Per Nielsen (PN), Uffe Westerberg (UW), Jørgen Ussing (JU) og Inger Taylor (IT). Afbud:
Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Lars Henning Jensen (LHJ), Morten Schnack (MS), Torben Ladefoged (TL), Ole Madsen (OM).

1. Velkomst og formandens orientering
Jørgen Ussing bød velkommen og formandens orientering blev drøftet, herunder:
Affaldsplan:
 Der blev spurgt ind til ændringer ved husstandsindsamling. Der er fokus på øget kildesortering
med en gradvis indfasning, med to containere til enfamilieshuse. Husstandsindsamlingen omfatter henholdsvis papir, pap og plast samt dagrenovation – senere bliver denne container delt i to,
så der også kan indsamles organisk affald. Der skal vedtages nye affaldsregulativer. Fremover
vil der blive indført 14-dages tømning. Der kommer licitation i foråret 2015, forventeligt med
en længere entreprise, så den valgte renovatør har mulighed for at investere og forrente nyt udstyr.
 Der blev spurgt ind til muligheder for at udnytte indsamlet organisk affald i biogasanlæg i Mariagerfjord-området og evt. andre steder. Dette skal undersøges frem til 2017.
 Indsamlede mængder blev drøftet. Mængden af indsamlet papir forventes at blive øget fra nuværende niveau på under 50 % til ca. 70 % ved at husstandsindsamle frem for have frivillige
indsamlinger. Der kommer en miljøagentordning til de frivillige organisationer, der tidligere har
samlet papir og pap, hvor de kan søge tilskud til andre miljøinitiativer.
 Det blev kommenteret, at der skal være mulighed for let sortering og adgang til genbrug. I Mariagerfjord Kommune er det genbrugspladser indenfor 15 km radius.
 Det blev bemærket, at det er vigtigt, at linjen er klar, at der bliver fulgt op løbende.
Vandløbsvedligehold:
Der blev spurgt til vandløbsvedligehold, herunder betydning af de nye vandplaner. Projekter under
vandplanenerne er godt i gang med at blive realiseret. Hvis der kommer nye virkemidler som følge
af de nye vandplaner, kan kommunen prøve at få dem indarbejdet i de nye vandløbsregulativer.
Kommunen er myndighed for alle vandløb der er underlagt vandløbsloven, både private som offentlige. Men kommunen har kun ansvaret for vedligeholdelsen af de offentlige. Staten har stået for
nedlæggelse af dambrug i Villestrup Å og kommunen har kun været hørt. Hvor vandløb er naboskel
mellem kommuner, aftales der kommuner imellem, hvem der varetager vandløbsvedligeholdelsen.
2. Stinetværksprojekt - status
Projektleder Anne Navrbjerg orienterede om status for stinetværksprojektet, der løber fra juni 2014juli 2015, hvor ca. 850.000 kr. skal bruges til fysiske tiltag. Første del af projektperioden har været en
procesfase med høringer og kortlægning af eksisterende og ønsker til ruter og faciliteter.
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Der er indkommet mange lokale stier, hvor folk færdes, forslag fra turistorganisationen, ønsker fra
Grønt Råd osv. Alle stier og ruter samt ønsker til nye bliver lagt ind på kommunens GIS-kort, så det
er tilgængeligt for fremtidig projekter og til formidling.
Der er et stort ønske om at kunne færdes i sit lokalområde væk fra asfaltveje, så der er kommet en
del henvendelser om nedlæggelse af stier, men disse er kanaliseret videre til kommunens medarbejdere. Andre projekter som Sea Trout Mariager Fjord er givet videre til VisitMariagerfjord, som arbejder videre med det. De har også valgt at bakke op ved at fokusere på vandreturisme i 2015.
Nu er projektet gået ind i en handlingsfase efter at styregruppen har prioriteret overordnede indsatsområder for projektet. Styregruppen skal tage endelig stilling til konkrete indsatsområder i december. Overordnet er fokus på:
 Fjorden og hvad er muligt at gøre tilgængeligt ad frivillighedens vej (fjordsti er ikke i stinetværksprojektet). Vi har nogle knaldgode stier allerede! Men de skal formidles mere. Enkelte
lodsejere vil lave små stier og der vil være fokus på opholdspladser, borde/bænkesæt og formidling rundt om fjorden.
 Fyrkat med en informationsportal, der dirigerer turister, lokale og hærvejsrejsende ind i fjordlandskabet.
 Lystbådehavnen, hvor der bliver åbnet op til naturområdet.
 Cykelrute fra Rold Skov til Fjorden fra Rebildporten til Stinesminde. Det giver mulighed for at
skabe cykelrundture – fx fra skov til fjord, langs fjorden og tilbage via hærvejen.
 Andre mindre steder – fx Mosely, Glenstrup Sø mv.
Ideer kan stadig indsamles til en fremtidig plan for stier, herunder fjordstien.
FF efterspurgte en tekst/rapport om status, der kan bruges til orientering af Friluftsrådet. Anne vil
forbeholde detaljer til forelæggelse for styregruppen. Herefter bliver Grønt Råd orienteret. Referatet
udsendes til brug for orientering af organisationer.
Uffe og Ole har undersøgt muligheder for forbindelser på sydsiden af Mariager Fjord og efterspørger hjælp og rådgivning fra andre Grønt Råds medlemmer. Emnet blev drøftet. Anne og Uffe kontakter TSL og MS som repræsentanter for skovbrug og landbrug for at drøfte mulighederne nærmere på et møde. Endvidere kontaktes AgriNords styregruppemedlem.

3. Nedsættelse af arbejdsgrupper til prioriterede emner

På september mødet blev Grønt Råd aktiviteter i 2014 (I-VI) prioriteret. Realisering blev drøftet:

I. Uddeling af træer og blomsterfrø: Det blev drøftet, at det at vigtigt at have fokus på, hvilke frøblandinger, der vælges og hvilke træer, der plantes, dvs. at det er danske hjemmehørende planter. Projektet er sæsonafhængigt, ikke så egnet til vinteren.
II. Skolepulje: LBD vil gerne indgå i en arbejdsgruppe om udvikling af en skolepulje.
III. a. Affaldsindsamling: OG tager vender muligheden for at indkøbe skilte til affaldsindsamlingen og melder tilbage, hvad der efterspørges. UW indkalder herefter Ole og Lone til møde om skilte
til affaldsindsamling.
b. Nordsøsti: IT indkalder FF og TL til dialogmøde om Nordsøstien.

IV. a. Fuglekasser: Punktet blev ikke drøftet
b. Korup Å: PSS oplyste, at der lokalt bliver arbejdet med en sti ved Korup Å
4. Økonomi – prioritering af midler på indsatser (se herover)

Grønt Råd prioriterede midler på følgende indsatser:
Der er i afsat 15.000 kr. til forbedring af Nordsøstien.
OG foreslog, at Grønt Råd støtter et formidlingsprojekt ved Hohøj og Alstrup Krat, hvor der arbejdes med et Grønt Partnerskabsprojekt. Der var enighed om at støtte projektet med 10.000 kr.
Resten af midlerne fordeles på henholdsvis skilte til affaldsindsamlingen og skolepuljen.
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5. Fælles punkt fra Grønt Råd til Udvalget for Teknik og miljø (UTM)

Følgende blev drøftet: om tiltag, som Grønt Råd kan foreslå for Udvalget for Teknik og
Miljø enten som dagsordenspunkt eller til næste fællesmøde.
Opfølgning på rensningsanlægsprojekterne vedrørende kvaliteten i vandet nord for og syd
for udledning af rensningsanlægget. Naturen ser ikke ud til at være påvirket af udledningen.
Grønt Råd vil gerne sætte fokus på naturpleje, da kommunen er rig på naturområder, der har
brug for pleje, men har få ressourcer til rådighed. Eksempelvis har der været afholdt naturplejedage i kommunale skove i 2014, hvor frivillige har hjulpet til rydning. Jægerne har også
lavet frivillig naturpleje i mange år. Hjælp fra frivillige til naturpleje eller afbrænding kan også
være muligt på gravhøje, diger og øer i fjorden. Det er en god mulighed for at kunne engagere frivillige og samtidigt få mere naturpleje for pengene. Store engstrækninger ved kattegatkysten er i fare for at gro til, det kunne være ønskeligt med afgræsning. Mariagerfjord Kommune har indgået samarbejde med landmænd og AgriNord om naturpleje, hvortil det er lykkes at opnå støtte på ca. 2,5 mio. kr. fra EU. Der var enighed om at sætte naturpleje på
dagsordenen til næste møde med Udvalget for Teknik og Miljø. JU og IT bedes arbejde videre med at finde oplægsholdere, der kan afdække økonomiske, turisme- og naturmæssige
muligheder ved naturpleje, inddrage landmænd med naturplejeerfaringer samt erhvervschef
vedr. betydningen for lokale mikrovirksomheder og branding (NOGET, Cittaslow mv.).
OG orienterede om, at DN har haft en aftale med Lone Andersen, Kulturarvsstyrelen, om
registrering og formidling af fortidsminder, som Mariagerfjord Kommune har ca. 1080 af.
Desværre har Lone Andersen meddelt, at hun ikke har tid til det.
Fortidsminder og kulturarv kunne være et punkt, som Grønt Råd kunne beskrive og stille til
Udvalget for Teknik og Miljø samt Udvalget for Kultur og Fritid. DN vil gerne gå ind og
støtte et projekt om fortidsminder med midler.
6. Gensidig orientering
LBD er blevet bedt om oplysninger om den gamle smedje i Visborg i forbindelse med en
geologisk undersøgelse af kulturspor. Det blev drøftet, hvem der kan have yderligere oplysninger, hun kan bruge.
TL orienterede om, at der er et stort fokus op nationalparker. Lille Vildmose foreningen.
afholder Symposium fra 10-15 på fredag den 14. november på Lille Vildmosecentret om
Fremtidens danske nationalparker, hvor der er spændende indlæg om nationalparker af politikere, nationalparkfolk og andre fagpersoner. Der er sendt indbydelse ud til en kreds, der
kan have interesse for det, men der er stadig få ledige pladser. Deltagelse koster 300 kr. med
frokost. Yderligere oplysninger og tilmelding skal ske til Bo Gregersen på vildmoseforeningen@bbnpost.dk eller 25197551.
Den danske stat har fået en grov påtale fra Rigsrevisionen om, at nationalparkmidler ikke er
brugt på natur men på alt andet.
Den 6. december inviterer Friluftsrådet endvidere til debat om Nationalparker i København.
7. Eventuelt

IT orienterede om projekt Nordjyske Bioenergimodeller, og der blev uddelt aviser om projektet.
PSS opfordrede Grønt Råds medlemmer til at bruge bogen Mariager Fjords Natur, som Grønt Råd
har støttet, som repræsentation ved relevante lejligheder.. PSS har brugt den med stor succes.
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