Noter fra halvdagsarrangement for Grønt Råd
Torsdag den 9. november kl. 12-18
På Bramslevgaard, Bramslev Bakker 4, Valsgaard, Hobro
1

Introduktion til dagen
Jørgen Ussing bød velkommen og gennemgik programmet

2

Adgang til naturen/fjorden – benyttelse og beskyttelse
Inger Taylor introducerede til opgaver med valg af billeder på friluftsliv og efterfølgende
drøftelser i grupper omkring interessenter og udfordringer.

3

Turisme, udfordringer og potentialer
Turistchef Kristina Lehmann Schjøtt, Mariagerfjord Kommunegav oplæg.

4

Benyttelse og beskyttelse
Oplæg fra Friluftsrådet ved Karin Winther (naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune)

5

Nye stier i Lindenborg og Maastrup Ådal
og aftaler med lodsejere – oplæg ved fagchef John Mønsted Jensen, Rebild Kommune

6

Inspiration fra andre projekter
Inger Taylor holdt oplæg om andres erfaringer med stivogtere, inddragelse af brugere mv.

8

Opsamling
Jørgen Ussing samlede op på dagen. Emnet er relevant at arbejde videre med det næste
Grønne Råd.

Ordinært møde i Grønt Råd (Jørgen)
Spørge UTM om deltagelse, dog vil GR anbefale, at der ikke er politisk
1. Nyt Grønt Råd fra 20182021 og evaluering af 20142017

2. Økonomi – fordeling af
midler

3. Gensidig orientering

deltagelse.
Vigtigt med årligt møde med UTM
Mødetid kl. 14 er ikke ideelt, men ok.
Inger Taylor sender ud mail til organisationer med forespørgsel om
medlemmer til Grønt Råd i 2018-2021. Forretningsordenen sendes med
ud.
Ideer er at:
 Lave en Grønt Råd pulje, som kan søges af offentligheden til
naturprojekter.
 Reservere et beløb til brugerråd, stivogter-pilotprojekt.
 Støtte ’Hjælp kirkeuglen’, hvor projektpengene er brugt, men
kirkeuglen har det stadig svært. Preben Pedersen er frivillig, som
leverer hanekyllinger til kirkeuglerne i yngletiden. Han har hidtil
fået betalt kørepenge, hvilket kunne støttes at Grønt Råd.
Ole Guldberg oplyste, at kommunen har bevilget 400.000 kr. til trappen
ved Frydensbjerg.
Jørgen Ussing fortalte, at LIFE-IP projektet har gode chancer hos EU. Det
løber i 8 kommuner i 8 år.
Jørgen Ussing orienterede om ny rapport om iltning og muslingebrug:
Iltnings-forprojektet har vist, at iltning i dybet ikke fjerner ret meget ilt og
at det belaster yderfjorden med fosfor og kvælstof.
Fem muslingebrug i fjorden kan fjerne ca. 60 T kvælstof og 4,4 tons fosfor.

Lars Henning Jensen spurgte til, om metal og plastik stadig hober sig op?
Jørgen Ussing fortalte, at der er et problem med at afsætte det, hvor
økonomien ikke er så god. De ædlere plastikarter bliver genanvendt.
Grønt Råd er interesseret i at besøge sorteringsanlægget i Aalborg i 2018.

4. Andet

Per Edgar Jørgensen orienterede om arrangementer i Mariagerfjord
Biavlerforening. Han opfordrede til at tage emnet op i Grønt Råd, fx med
at etablere en ’andels-bigård’ som et initiativ.
JU sagde tak til medlemmer af Grønt Råd for de forgangne fire år.

