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Tilstede: Ole Guldberg (OG), Lars Henning Jensen (LHJ), Finn Frandsen (FF), Thorkild Lund (TLu), Lone Bak Dalgaard (LBD),
Per S. Sørensen (PSS), Torben Sommer Larsen (TSL), Anders Laustsen (AL) i stedet for Morten Schnack (MS), Jørgen Ussing (JU) og
Inger Taylor (IT). Afbud/ikke til stede: Ole Madsen (OM), Per Nielsen (PN), Uffe Westerberg (UW), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ),
Torben Ladefoged (TLa)

1. Velkomst og siden sidst

Jørgen Ussing bød velkommen og formandens orientering blev drøftet. Der var præsentationsrunde, da
Anders Laustsen var stedfortræder for Morten Schnack.
Grøftekanter
TLu – rejste problematikken med, at flere private lodsejere slår grøftekanter som en græsplæne, så der ikke er
plads til vilde planter og dyr. Emnet blev drøftet. AL oplyste, at landmænd ikke må pløje vejrabatter. Ofte er
vejen lagt på landmandens mark uden, at der er afsat skelpæle. Hvis det har været dyrket hidtil, må det dyrkes,
ellers ikke. Hvis der dyrkes frøgræsblandinger, så kan landmanden ringe til kommunen og få grøftekanter
slået. AL mener, at det er bedre at arbejde for natur andre steder. LHJ påpegede, at det er en problemstilling,
at byfolk med havetraktor uautoriseret slår vejgrøfter og en anden problemstilling, at der bliver pløjet tæt.
LBD påpegede, at det også er et spørgsmål om sikkerhed på landet på små veje. PSS foreslog, at den yderste
meter langs vejen bliver slået, så smådyr kan nå at stoppe op, inden de bliver kørt ned.
Temamøde om Mariager Fjord
JU orienterede om temamøde om Mariager Fjords tilstand med oplægsholdere fra NST, Aalborg Universitet,
AgriNord, Niras, Videnscenter for landbrug, Universitet i Sverige og Dansk Hydraulisk Institut. Emner var
bl.a.
- Forsøg med pumpning af ilt til bunden af vandområder med gode erfaringer.
- Iltning af Furesø og Hald sø og potentialer ved at pumpe rent ilt i den dybe del af fjorden for at fjerne
næringsstoffer. Der mangler en forundersøgelse på miljøforbedringer kontra omkostninger og teknik.
- Målrettede virkemidler med erfaringer fra Aquarius-projektet ved Lundsgårds Bæk, hvor forskellige i
jordenes binding af kvælstof er undersøgt, herunder robuste kontra sårbare jorde, hvor der kan gødes
mere eller mindre mod kompensation.
- NST fortalte om miljøkrav i DK, vandområdeplaner, vådområder, lavbundsområder og nedsatte udvalg,
der skal finde målrettede virkemidler, der både er samfundsøkonomiske og erhvervsøkonomisk funderet.
Emnet blev drøftet. På spørgsmål om, hvor omkostningstungt et iltningsprojekt er oplyste JU, at det koster
ca. 60 kr./kg kvælstof fjernet, samt ca. 20 mio. kr. i anlægspris og 3 mio. kr. årligt at drive et iltningsprojekt
Det bør derfor være et virkemiddel i statens virkemiddelkatalog.
Ålegræsprojekt
PSS spurgte til projekt om ålegræs i Mariager Fjord? JU oplyste, at der var på temamødet om Mariager Fjord
var et indlæg om ålegræs af Videnscenter for Landbrug. Formålet med et ålegræsprojekt er at høste frø i
Kattegat og udplante i yderfjorden. Der er sendt en ansøgning til Velux Foundations om et projekt over 3 år.
Det kunne også være et virkemiddel. LHJ gjorde opmærksom på, at hidtidige tiltag har haft dobbelt virkning
– mindsket udledning af næringsstoffer, men der er også en oplevelsesmæssig kvalitet med landskabelige
værdier. Der bør være flere effekter på de virkemidler, der vælges.

Side 1 af 3

AL bemærkede, at kendte virkemidler til at fjerne kvælstof fra Mariager Fjord som braklægning koster mere
end iltning, så landbruget er interesseret i at få afprøvet mulighederne. Selv økologisk bedrift kan ikke leve op
til krav om reduktion af udledninger. Landbruget ønsker en bred palette af virkemidler.
TLu mente, at det er en god ide at tilplante områder med ålegræs, da det har svært med at etablere sig selv og
er grundlag for fødekæden. Lysbuget knortegås, der fouragerer på ålegræs, er ikke i fremgang til trods for
fredninger mv.
PSS bemærkede, der findes luftfoto fra mange år, som viser udbredelsen af ålegræs i fjorden.
Affaldssortering
JU oplyste, at affaldskontainere er valgt. Den billigste, men også en fornuftig spand, er valgt, da der var flere
millioner at spare. Den, der blev peget på fra arbejdsgruppen, var den mest robuste, men tog også mere plads
hos borgeren.
FF beklagede, at affaldskontainere i Øster Hurup er blevet fjernet, inden der er lavet en anden ordning for
sommerhusgæster, hvilket betyder, at affald ligger og flyder nogle steder. JU oplyste, at sommerhusejere, der
udlejer sommerhuse selv skal sørge for at bestille tømning og kontainere til deres sommerhuse, så der er
kapacitet til at rumme affald fra udlejning. Praksis har nogle steder været, at affaldet fra privat udlejning bare
bliver smidt i offentlige kontainere.
LDB efterlyste et skilt med forklaring til lejere. JU oplyste, at det er udlejernes ansvar at give de rette
instrukser til sine lejere. Emnet har været til politisk behandling og der har været en stor informationsindsats i
området. Der var enighed om, at det er et fælles ansvar at holde sommerhusområder rene.

2. Fagligt emne

IT fortalte om kommunens arbejde med strategisk energiplanlægning. Se vedhæftede oplæg. Endvidere blev
der vist film om energiomstilling fra projekt Nordjyske Bioenergimodeller – den kan ses på: Vimeo:
https://vimeo.com/126228715 eller YouTube: https://youtu.be/oUkr7ROb5fE
Emnet blev drøftet.

3. Gensidig orientering
PSS beklagede, at jægerne fik en meget kort frist til at regulere Råger i Hadsund. Jægerne fik tilladelse til at
skyde gamle råger, men Per S. Sørensen modtog tilladelsen dagen inden den udløb, selvom den var givet 4
uger tidligere. Det gjorde det nærmest umulig at udnytte tilladelsen og få reguleret rågerne tilstrækkeligt. PSS
efterspørger en bedre timing i fremtiden og vil genre kontaktes på telefonen, hvis der er spørgsmål dertil.
Rågeregulering blev drøftet, herunder overvejelser om brug af falkejagt.
 TLu oplyste, at DOF er imod falkejagt frem for regulering ved afskydning, kender til hvordan det er
foregået i udlandet, regulering med afskydning. Det afgøres ikke lokalt, men i vildtforvaltningsrådet,
som vist ikke er positivt stemt for det. TLu påpegede, at der også er folk, der er positive overfor
råger, som sætter pris på naturens dynamik, hvor rågerne skrål om morgenen i foråret er en del af
oplevelsen.
 AL oplyste, at landbruget har store problemer med råger, så mange vil gerne have dem væk.
 LHJ mente, at problemet skal løses, evt. gennem forsøgsordninger og fuldskalaforsøg, da der er
etiske problemer med falkejagt.
 FF mener, at råger bør reduceres, også gerne skarven.
 TSL går ind for, at der skal ske en reduktion.
 PSS opfordrede til en samlet henvendelse til miljøministeren om regulering af råger. Der er igangsat
forsøg i Randers Kommune, hvor man måler i tre år for at få erfaringer med forskellige tiltag.
OG oplyste, om aktiviteter i DN:
 At der er igangsat et projekt om små mårdyr, der skal give oplysninger om, hvor de er. Der bliver
udsat tunneller med pap og sværtestof, så mårdyrene kan sætte spor, hvor de færdes.
 At DN arbejder med en fredningsgennemgang af Kielstrup Sø, hvor der skal noget med naturpleje
og offentligt adgang ind.
 At DN har tabt en sag, der var anket til Natur og Miljøklagenævnet om at bevare en hulvej i Ajstrup
Fredningen, hvor der er givet tilladelse fra Fredningsnævnet til, at store skovmaskiner skulle ned i
skoven og derved måtte grave den gamle hulvej bredere.
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At der nu er fældet et stort område med granner i Oxendalen i Alstrup Krat Fredningen
Om Natur Tjek-listen til registrering af dyr og planter via en APP. Alle kan sende informationer ind
om dyr, planter og naturområder via mobiltelefon.

TSL oplyste, at Naturstyrelsen har indrapporteret til EU i 2013, at skovenes tilstand er ugunstig, men i den
nyeste indrapportering siger de, at tilstanden er god.
JU orienterede om Korup Å, hvor sagen skal være afsluttet i 2015 med hensyn til økonomi.
Naturgenopretningen har været indklaget til Natur og miljøklagenævnet, som har givet projektet medhold.
Ekspropriation var håndteret korrekt på nær et vilkår, som NaturErhverv har sat ind om, at området skal stå
som lysåbent areal med lokale arter, hvilket er for upræcist, så det udgår.
FF beklagede, at den nye strækning af Nordsøstien nedenfor Hvirvelkærgård en plovfure, som bør jævnes ud,
så det er lettere af færdes der.

4. Status for stinetværksprojektet

IT uddelte oversigtsfolderen og fortalte om resultaterne fra stinetværksprojektet, suppleret af JU. Projektet
præsenteres for Byrådet i september.

5. Temamøde med Udvalget for Teknik og Miljø

Emner til temamøde med Udvalget blev drøftet. Følgende blev foreslået:
 Affald med fokus på den nye affaldsplan og affaldssortering.
 Opfølgning på stiprojekter med udbygning og vedligehold. Projektet er født ud af
Landdistriktsmidler og ønsker om stier ved fjorden. Så håbet er, at Udvalget vil sætte ressourcer af til
et videre forløb.
 Vandplaner er aktuelle, men er meget bestemt fra staten, så kommunen har ikke så meget indflydelse
på dem, men der kan man godt tage snakken.
 Biodiversitet og naturens mangfoldighed med grøftekanter, naturbeskyttelse og græsnings projekter.
Selvom der var stor interesse for vandplaner, blev det valgt fra, da foreningerne har haft mulighed for at give
deres holdninger til kende igennem høringssvar til staten. Det blev foreslået at sætte vandplanerne på som
emne på næste Grønt råds møde i stedet for.
Emner til drøftelse med Udvalget blev derfor Stier og Biodiversitet (evt. affald)

6. Uddeling af Miljøpris 2015

Til Miljøpriskomitéen blev valgt OG, FF og JU.

7. Økonomi
Skema med status for økonomien blev uddelt og godkendt.
I forhold til Nordsøstien kan Grønt råd evt. hjælpe med tilskud til hegning og låger, spang. IT undersøger,
hvad der er brug for.

8. Eventuelt
Intet.
intay, 10. juni 2015
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