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Referat af Grønt Råd møde
Torsdag den 5. november 2015 kl. 14-17
Mødelokale Skoven, Rådhuset, Østergade 22, 9510 Arden
Til stede: Morten Schnack (MS), Per Rytter Andersen (PRA), Finn Frandsen (FF), Ole Guldberg (OG), Torben Ladefoged (TLa),
Torben Sommer Larsen (TSL), Per S. Sørensen (PSS), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Lars Henning Jensen (LHJ), Jørgen Ussing
(JU) og Inger Taylor (IT). Afbud/ikke til stede: Ole Madsen (OM), Per Nielsen (PN), Thorkild Lund (TLu), Uffe Westerberg (UW).

1. Velkomst og gensidig orientering
JU bød velkommen med oplysninger om afbud og en særlig velkommen til Per Rytter Andersen, der
afløser Lone Bak Dalgaard fra Landdistriktsrådet, hvorefter, der var en præsentationsrunde.
Under gensidig orientering blev følgende drøftet:
Cykelsti og hastighed
FF vil gerne give ros til cykelstien fra Als til Øster Hurup og ønsker at få nedsat hastigheden mellem Als
til Øster Hurup til 70 km/t på hele strækningen. FF har haft kontakt til Park og Trafik herom.
Ålegræs
PSS oplyste, at Ålegræsprojektet i yderfjorden har fået afslag om tilskud fra Velux Foundations, så har
PSS kontakt til Dansk jægerforbunds formand, som vil forsøge at få taget projektet op igen ad andre
veje. PSS oplyste, at der er kommet lidt ålegræs i små plamager hist og pist, men det er ikke nok, fordi
det er sårbart. Så der er fortsat behov for at plante ålegræs ud. OG supplerede, at det vælter frem med
ålegræs ved Vive. JU oplyste, at der har været høstet frø syd for udmundingen af fjorden i Kattegat.,
hvor der nogle steder er meget.
Iltningsprojekt
Der blev spurgt til muligheder for iltningsprojekt i fjorden. JU orienterede om Temamøde for Byrådet
om fjordens tilstand, hvor iltning af fjorden var på dagsordenen. Landbrug- og Fødevareorganisationen
SEGES i Aarhus har arbejdet videre med at bringe mulighederne i spil overfor staten med at bruge
iltning som virkemiddel til vandplaner. Rådgivnings- og forskningsorganisationen DHI har lavet en
rapport om iltning af bundvand, som viser, i hvilket omfang, der kan fjernes kvælstof ved iltning. Det kan
være et af flere virkemidler, der kan bidrage til at fjerne kvælstof fra fjorden. I vandplanerne er fjorden
opdelt i inderfjord og yderfjord med forskellige krav til fjernelse af kvælstof.
MS oplyste, at der i regeringen bliver nedsat en gruppe, der skal gennemgå forskelligt EU-lovgivning,
herunder – vandramme- og nitratdirektivet, med henblik på at vurdere, hvordan implementeringen er i
Danmark i forhold til andre EU-lande.
Der blev spurgt til kvælstof-niveau i fjorden i forhold til 1997 og hvor kvælstof kommer fra. JU oplyste,
at der er sket en reduktion siden 1997 og at undersøgelser har vist, at størstedelen kommer fra
landbrug, en lille del fra spildevand og resten fra byer og baggrundsbidrag. MS pointerede, at der går en
vis årrække, inden tiltag virker i fjorden på grund af fjorden fysik og geografi. Så selv hvis der intet bliver
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gjort, vil der fortsat være en reduktion som følge af de tiltag, der allerede er gennemført. MS mener, der
er en overimplementering af vandplaner i DK i forhold til udlandet. LHJ bemærkede, at der er uligheder i
dyrkningsvilkår på flere måder mellem landene.
Energi
TLa henviste til den afholdte bustur for Byrådet om energi og efterfølgende sagsbehandling, hvor det er
besluttet i Byrådet, at ambitionen for Mariagerfjord Kommune er selvforsyning, hvilket er en
mellemvision. Det ville klæde kommunen at gå efter at være netto-eksportør. Det kunne være et emne,
som Grønt Råd kan bringe op for Udvalget for Teknik og Miljø, når kommunen på mange måder brander
sig på at gå foran.
Emnet blev drøftet, herunder at det kan være af interesse for alle medlemmer af Grønt Råd, at
kommunen sigter så højt som muligt og vedtager videst mulige mål, der ligger over 100 % selvforsyning.
Så må der bagefter ses på, hvor langt det er muligt at nå. Der er meget beskæftigelse for virksomheder
og landbrug med danske arbejdspladser - og for teknologier som solvarme i fjernvarmen, brint osv.
Antallet af arbejdspladser på forskellige energiområder som vind, sol, biogas og brint blev drøftet. TLa
oplyste, at der er over 200 arbejdspladser i Mariagerfjord Kommune relateret til vindmøller – dertil
kommer solceller, brint og andre teknologier. Et mål om at være eksportør af energi, med lagring af
vindenergi som brint, må ikke undervurderes i forhold til det signalværdi, det har. PSO-afgift blev
drøftet, herunder behovet for at hjælpe nye teknologier og initiativer i gang, samt at vindmøller er med
til at sænke energipriserne på el-børsen, Nordpool, fordi de kan melde en lav produktionspris ind, mens
kulkraftværker er dyre at starte op og derfor må melde et højere prisniveau ind.
Det blev vedtaget, at TLa forfatter et udkast til et fælles dokument til Udvalget for Teknik og Miljø, som
sendes til kommentering i Grønt Råd og derefter til politikerne.
Fredning og stier
OG orienterede om en revision af fredningen ved Kielstrup Sø, som skrider frem planmæssigt, med godt
samarbejde med kommunen, hvor adgang til fredninger og stier også indgår.
St. Blåkilde stiprojektet ser ud til at være gået i stå, da lodsejeren ikke vil være med. UW spørges om
status herfor.
Korup Å projektet blev drøftet, fordi flere medlemmer af Grønt Råd var med på besigtigelsestur 3i.
oktober, hvor ca. 100 mennesker deltog. Status er, at staten har opkøbt jord, men der skal nu laves
jordfordeling, inden der kan laves andre tiltag. Landbylauget og lokale i Skelund gerne have lavet både
sti, opholdsplads, bro og shelter i området.

2.

Forslag til mødedatoer 2016

De foreslåede mødedatoer blev drøftet og ændret. I 2016 holder Grønt Råd ordinære møder på
følgende datoer:
Torsdag 11/2 kl. 14-17
Torsdag 2/6 kl. 14-17
Torsdag 25/8 kl. 14-17
Torsdag 3/11 kl. 14-17
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3.

Fagligt emne

Det blev drøftet, hvad Grønt Råd ønsker at drøfte med udvalget fra Teknik og Miljø i forhold til
Biodiversitet og stier. En mulighed er at få oplægsholdere udefra til at komme med korte oplæg om
emnerne, hvilke muligheder kommuner har for at fremme biodiversitet og stier og hvilke resultater, der
kan opnås. Emnerne omkring grøftekanter, græsning og naturbeskyttelse samt formen for temamødet
blev drøftet, blandt andet vigtigheden af, at det er inspirerende og livlige oplægsholdere, som kan
lægge op til gode drøftelser mellem Udvalg og Grønt Råd. Morten DD Hansen fra Molslaboratoriet, der
er en god og livlig naturformidler, blev foreslået til emnet om biodiversitet (evt. Rasmus Ejrnæs fra
Aarhus Universitet). Kirsten Böttger fra Aalborg Universitet blev foreslået til oplæg om stier, fordi hun
har stor viden om projekter med certificering af stier i Tyskland, hvor der er sket en stor udvikling i
naturturisme og bosætning som følge af stiprojekterne.

4.

Primitive overnatningspladser

OG og FF efterlyser resultaterne fra arbejdet med primitive overnatningspladser, hvor medlemmer fra
Grønt Råd deltog i en arbejdsgruppe. Det blev oplyst, at kajakfolket efterlyser primitive
overnatningspladser langs fjorden og at en lodsejer ved Krogen vil gerne stille jord til rådighed for en
primitiv lejrplads. Friluftsrådet vil gerne have en samlet plan og ønsker at få effektueret primitive
lejrpladser ved fjorden. Det er ikke nødvendigt med shelters alle steder, ofte bare muligheden for at
sætte et telt op.
IT fremlagde et kort og en oversigt med muligheder for primitive overnatningspladser, der blev
udarbejdet på baggrund af arbejdsgruppens resultater. Turistorganisationen havde kontakt med
campingpladser og Grønt Råds repræsentant for havnene havde kontakt med lystbådehavnene. På
kortet er alle ønsker til omtrentlige placeringer af primitive overnatningspladser vist – også ønsker til
placeringer i naturområder. Oplysninger fra kajakroere om, at der helst skal være maksimalt 15 km
mellem opholdssteder på begge sider af fjorden, indgik i overvejelserne. Materialet er afleveret til
Naturstyrelsen i forbindelse med projekt ’Fra grænsen til Grenen’, der havde til formål at formidle
muligheder for kajak- og kanosejlads langs Jyllands østkyst. Projektet blev dog ikke realiseret.
Materialet kan fortsat være nyttigt, hvis kommunen skal behandle ansøgninger om primitive
overnatningspladser. Der er lavet udkast til en beskrivelse af kortlægningen med vejledning for
shelters/primitive overnatningspladser, som kan benyttes til behandling af sager om primitive
overnatningspladser.
Der var en bred drøftelse af emnet.
Grønt Råd nedsatte en arbejdsgruppe bestående af FF, LHJ og OG. IT indkalder gruppen til møde og
gennemgår status for det hidtidige arbejde.

5.

Temamøde med Udvalget for teknik og miljø

Emnerne Biodiversitet og Stier blev drøftet under punkt 2. Der var enighed om at tage kontakt til
oplægsholderne og forsøge at afholde et 3-timers temamøde 14. januar kl. 16-19, alternativt 11. februar
kl. 16-19. Oplægget til program for mødet kan være:
16.00
Velkomst
16.10
Biodiversitet (oplæg og drøftelse)
17.20
Spisning
17.45
Potentialer med stier (oplæg og drøftelse)
18.55
Afrunding og afslutning
IT følger op på kontakt og indkaldelser i dialog med JU.
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6.

Økonomi – forslag til udmøntning af budgetmidler

Regnskabet blev uddelt. Det blev drøftet, hvad Grønt Råd vil prioritere at bruge midler på i 2015:
- 20.000 kr. til forbedring af Nordsøstien med spang flere steder og omlægning af ruten ved hegning,
herunder 1.500 kr. til grus på Nordsøstien ved Haslevgaarde Å. Gruset er udlagt og kommunens
Naturafdeling har sagt god for det på eksisterende stier.
- 3.500 kr. til informationsskilt ved Frydensbjerg i Mariager under forudsætning af, at formidlingen
henviser til stier i området.
- 6.500 kr. som ramme til forbedring af bro til badning mv. ved Holmgård ved Glenstrup sø.
Budget og regnskab blev vedtaget.

7.

Eventuelt

Grønt Råd har modtaget en mail fra SDE ”Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere”, som beder
om hjælp til ”at værne om danske honningbier, hvis arbejde er uvurderlig for såvel naturen, som for os
mennesker.” Emnet blev drøftet. OG tager emnet op til drøftelse i Danmarks Naturfredningsforening.
JU nævnte, at der er indstillet 5 kandidater til Mariagerfjord Miljøpris og at miljøpriskomitéen holder
møde om udvælgelse af en vinder efter Grønt Råds møde.
Øvrige emner, der blev vendt var:
Ansøgningen om naturen som driftsgren i landbruget, der stadig er med i opløbet om tilskud på 8 mio.
kr. fra Velux Foundations. Endelig svar forventes i december.
Det offentlige møde i Kastbjerg Ådal blev drøftet. FF roste KLJ og kommunerne for mødet og var meget
positiv over den store opbakning fra lokalområdet til stier i ådalen.
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