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1. Velkomst
JU bød velkommen og der var præsentationsrunde samt præsentation af direktør Søren Erikstrup fra
Mariagerfjord Vand.

2. Fremtidig spildevandsrensning
FF har efterspurgt en dialog med Mariagerfjord Vand, som er i dialog med Vesthimmerland og Rebild
kommuner om at modtage spildevand fra de to kommuner. Direktør Søren Erikstrup fra Mariagerfjord Vand
fortalte om renseanlægget og om emnet. Se vedhæftede oplæg.
FF spurgte til søsalat ved Haslevgaarde Å sidste år og i år.
Der er lavet prøver ved udløbet og 50 m i forskellige retninger. Der er ikke mere næring end det der er mål
ved udledning fra renseanlægget. Der er ingen tegn på opblomstring af søsalat ved bunden. Så det kan ikke
forklares ift. udløbet fra renseanlægget.
PSS spurgte til udledning – hvis det rensede spildevand er så rent, hvorfor kan det så ikke ledes i fjorden?
SE fortalte, at renset spildevand ikke er rent, bare renere, men er fx ikke renset for E. coli bakterier. Der er
lavet en ekstra sikring med tilbageholdelse af spildevand ved Oue-anlægget, hvis en pumpe skulle gå i stykker.
Der blev spurgt til planer om at koble andre kommuner på renseanlægget i Hadsund.
Driftsøkonomisk er det langt bedre og der bruges mere grøn energi på det nye renseanlæg, hvor der også er
kapacitet for at udnytte det bedre ved at rense mere. I Rebild er det mest det gamle Nørager kommuneområde (ca. 10.000 PE), i Vesthimmerlands Kommune er det mest Aars renseanlæg og opland (ca. 40.000
PE). Mariagerfjord Renseanlæg er beregnet til 75.000 PE og med en lille udbygning forberedt til 110.000 PE
og kan dermed godt håndtere det ekstra spildevand, også med plads til variationer i mængden af spildevand
fra Mariagerfjord. Det vil forbedre driftsøkonomien, men der vil fortsat være de samme skrappe krav til
rensning af spildevandet. Til gengæld vil det frigøre Hjarbæk Fjord og Limfjorden for renset spildevand, som
i stedet for kan blive ledt ud i Kattegat.

3. Natur og friluftspolitik

FF har fremsendt oplæg til Natur- og Friluftspolitik fra Rebild Kommune som inspiration. Natur og
friluftspolitikken blev drøftet.
TLu anførte, at Naturpolitikken bør skilles fra friluftspolitikken, da naturen ikke er rigtigt integreret.
FF foreslog, at natur- og friluftspolitikken kan være et fælles emne på et møde med det grønne råd i Rebild.
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Der var enighed om, at oplægget kan bruges som inspiration til Mariagerfjord Kommunes arbejde med en
Biodiversitetsstrategi. JU og IT sender det til naturkontoret.

4. Forslag om etablering af et ’Fjordråd’

Aftale et heldagsarrangement med inspiration fra brugerråd i Hammer Bakker om dialog mellem aktører og
lodsejere om adgang og brug af naturen.
Emnet blev drøftet. Det kan bruges som et indspark til det nye Udvalg for Teknik og Miljø om beskyttelse
kontra benyttelse. JU og IT arrangerer et heldagsarrangement senere på året – en torsdag i efteråret - med
inspirationsoplæg udefra.

5. Mini-bioblitz
TLu fortalte på sidste møde om et værktøj, der kaldes bioblitz, som er et arrangement, hvor eksperter i løbet
af et døgn registrerer så meget natur som muligt. Der afholdes fx en bioblitz i slutningen af august i Lille
Vildmose. Det blev aftalt på sidste møde, at medlemmer til næste møde spørger deres bagland og
’søsterforeninger’, hvem der vil være med til at lave mini-bioblitz. TLu orienterede om Mini-bioblitz i Lille
Vildmose den 25.-26. august, hvor kompetente naturfolk er inviteret til at hjælpe med at identificere arter.
Grønt Råd afventer resultatet af mini-bioblitzen i Lille Vildmose. Kommunen scorer ikke højt på
biodiversitet, men sandsynligvis mest fordi det ikke er meldt ind og registreret. En mini-bioblitz på
lavpraktisk niveau kan bidrage til at skabe opmærksomhed blandt lokalbefolkningen omkring biodiversitet i
Mariagerfjord-området, så flere kan melde ind med arter på nationale registre. Grønt Råd kan måske
arrangere et mini-bioblitz i 2018.

6. Gensidig orientering
PEJ orienterede om naturtur om naturprojekt og nye ruter i Kastbjerg Ådal den 22/8 og om den officielle
indvielsesdato den 24/9.
KLJ viste de nye stier i Kastbjerg Ådal, hvor der er dialog med en nedsat stigruppe, hvor landsbyer, lodsejere,
kommuner og stat er repræsenteret. Der bliver etableret små p-pladser med plads til 3-4 biler. Der kommer
nye broer, blandt andet fra Sem til Enslev-siden. De lokale har søgt ekstra penge hjem til at få repareret
Spektakelbroen, som ikke bruges mere som bro, men som bliver madpakkebro med bord-bænkesæt på. Der
er også søgt til bænke og bord-bænkesæt andre steder i ådalen. Det har været en lang vej med projektet, der
startede som et miljømilliardprojekt for ca. 10 år siden – til i dag, hvor det snart skal rundes af.

7. Økonomi
Økonomien er den samme som på sidste møde.

8. Emner og dato for næste møde, evt.
Næste møde er aftalt til den 7. september og foreslåede emner er mini-bioblitz og heldagsarrangement om
dialog mellem aktører og lodsejere om adgang og brug af naturen.

9. Besigtigelse i Kastbjerg Ådal/Glenstrup Sø
Inger viste billeder fra projektet ved Glenstrup Sø med oprensning af tagrør, fjernelse af spærring (ålekiste)
mv. De, der har lyst, kan køre forbi Holmgård, hvor projektet kan ses fra vejen.
Grønt Råd besøgte de nye stier ved Kvottupgård.
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