Referat fra informationsmøde om grønt råd
Torsdag den 15. marts 2007 kl. 19-21.30

Deltagerliste er vedlagt.
Referent: Lisa Lorentzen
Der er vedlagt en Power Point præsentation fra aftenens præsentation.
1. Natur og Miljøchef Jørgen Ussing (JU) bød velkommen og gennemgik aftenens program (se vedlagte
powerpointpræsentation).
2. Miljø- og udviklingskoordinator Inger Taylor (IT) fortalte om baggrunden for Grønt råd – dels som et
frivilligt tiltag i kommuner for at leve op til Danmarks internationale forpligtigelser med at fremme en
bæredygtig, miljøansvarlig udvikling – og dels som en lovpligtige ordning for amterne under
Naturbeskyttelsesloven fra 1992- 2004. Som eksempel på amtslige grønne råd fortalte Leder af Natur
og Grundvand, Bjarke Jensen (BJ) om det grønne råd i Nordjyllands Amt: Nordjyllands Amts grønne
råd blev hurtigt udvidet fra ”det grønne” til også at omfatte ”det våde”. Der var 6 medlemmer fra
grønne interessegrupper samt 2-3 teknikere fra amtet. Politikere deltog ved temamøder. Amtets
grønne råd var dels et orienteringsforum, hvor amtets teknikere orienterede om, hvad der var gang i,
samt et debatforum, hvor det grønne råd blev hørt i forbindelse med forskellige større beslutninger.
IT gav et par eksempler på grønne råd i kommuner: Fra Hvidovre og Farum, samt lokalt fra Hobro og
Hadsund kommuner. I Hvidovre Kommune var det grønne råd nedsat af kommunen og forvaltningen
fungerede som sekretariat. Rådet var først og fremmest et dialogforum, men har blandt andet bidraget
økonomisk og med sekretærhjælp til rådmedlemmers kampagner, fx Miljøtrafikugen. I Farum er det
grønne råd opstået via en gruppe ildsjæle og er kun indirekte støttet af kommunen. Dog er der politisk
repræsentation i rådet. Kommunen giver tilskud til et Miljøcenter med aflønning af en grøn guide samt
80.000 kr. til miljøaktiviteter. Den grønne guide fungerer som sekretær for det grønne råd.
I Hobro har der været et meget bredt grønt råd i form af Borgernes Miljøforum, som blandt andet har
bidraget til kommunens affaldsplan, afholdt foredrag og debataftener samt arbejdet med
græsningslaug. I Hadsund kommune har der været et grønt råd med udvalgte organisationer, som
blandt andet har lavet og uddelt fuglekasser og bidraget til åbning og genslyngning af et rørlagt
vandløb.
I kommuner svinger opgaver og sammensætningen af grønne råd derfor meget, hvor amternes
grønne råd er mere ensartede. Største forskel fra amternes grønne råd er, at kommunernes oftest
også har omfattet aktiviteter/igangsætning af projekter.
3. JU gennemgik rammerne for det grønne råd. Der kan vælges en repræsentant fra hver af områderne
a) Natur og miljø, b) Friluftsliv generelt, c) Skoverhverv, d) Landbrugserhverv, e) Øvrige erhverv, f) Turisme, g)
Jagt, h) Lyst- og erhvervsfiskeri, i) Sejlads, j) Fugle og internationale forpligtigelser samt k) Vandre/cykelruter og
-aktiviteter. Hvor der er flere end én interesseorganisation, der er interesseret i at deltage, må de derfor
indbyrdes aftale, hvem der skal deltage. Alternativt vil der blive valgt en repræsentant fra den
interesseorganisation, der har det største medlemstal eller den største lokalgeografiske udbredelse. Derudover
kan der sidde en repræsentant fra kommunens Landdistriktsråd og Skov- og Naturstyrelsen samt
2medarbejdere fra kommunens teknik- og miljøforvaltning + evt. politisk repræsentation. Rådet kan maksimalt
have 15 medlemmer (+ evt. pol. rep.).

Der er afsat 80 timer til sekretærfunktion og 50.000 kr. til møder og aktiviteter/projekter i det grønne
råd. Der afholdes 4 årlige møder fra. Kl. 14-16, hvoraf to er temamøder (se i øvrigt Power Point
præsentation).
4. BJ fremlagde nogle problemstillinger og udfordringer i forhold til, at Mariagerfjord Kommune har
forholdsvis meget natur og begrænsede ressourcer. Kommunen har det planmæssige ansvar for
naturen, men lodsejerne er i høj grad forvaltere af naturen, mens interessegrupper meget er brugere
af naturen. Hver især kan bidrage til at løse problemstillinger og tage udfordringerne op.
5. Efter pause var der dialog om opgaver for det grønne råd, hvor der på flipover blev noteret følgende
forslag til det grønne råds opgaver:
• Fjorden og dens miljø => rent vandmiljø
• Kommuneplan
• Grønne partnerskaber (forbedring af natur, rekreative tiltag, formidling – se
www.groennepartnerskaber.dk)
• Adgang til naturen – offentlig adgang
• Vandre-, cykel-, og ridestier => naturruter
• Naturskolen på Låenhus
• Handicapadgang
• Friluftsliv i naturen
• Forståelse for hinandens interesser
• Dialog!
• Aktivt fundraising
• Borgerinddragelse => arbejdsgrupper
• Naturbeskrivelser
• Målrettede naturruter
• Ad hoc – Politisk Mariager Fjord Udvalg
• Grundvand
• Formidling via kommunens hjemmeside
• Affald i naturen => Ren Kommune
• Råd i forbindelse med lokalplaner ang. naturstier mv.
6. Øvrige kommentarer og bidrag, puljet efter emne, var:
Aktivitetsmidler:
Der blev spurgt, hvor vidt 50.000 kr. til møder og aktiviteter kan forhøjes? JU svarede, at der ikke er
bevilget ekstra midler til det grønne råd, men at beløbet er taget ud af det bevilgede budget for natur
og miljø i 2007, hvor 50.000 kr. er ret mange penge til et ikke-lovbestemt formål. Derfor er der ikke
umiddelbart mulighed for at forhøje det, men er der grundlag for det, kan Udvalget for Teknik og Miljø
beslutte at prioritere midlerne anderledes i kommende budgetår.
Der blev gjort opmærksom på, at oprettelse af et grønt råd kan være en mulighed for at søge flere
statslige midler til området – fx grønne partnerskaber, hvor kommunen kan søge, men der er krav om
lokal opbakning. Dvs. tilslutning fra det grønne råd er en god indgang. Endvidere kan det grønne råd
ad denne vej bidrage til projekter vedrørende Miljøministeriets ”miljømilliard”.
Der blev spurgt til sammenhængen mellem grønt råd og Miljømilliarden. IT fortæller, at Mariagerfjord
er udpeget som indsatsområde for miljøprojekter via Miljøministeriets miljømilliard. Skov og

Naturstyrelsen, som lokalt administrerer miljømilliarden gennem Buderupholm Statsskovsdistrikt
(BSD) har en plads i rådet, så de er orienteret om Grønt Råds arbejde og omvendt kan orientere og
miljøprojekter under miljømilliarden.
Forespørgslen blev suppleret af Kjeld L. Jørgensen (KLJ), BSD, der orienterede om, at miljømilliarden
fortrinsvis vil blive brugt til store projekter og at BSD nedsætter dialoggrupper, der kan bidrage til
miljøprojekter under miljømilliarden. Endvidere henviste KLJ til den del af miljømilliarden, der hedder
Grønne Partnerskaber, hvor er bevilget 50 mio. kr. over 3 år, heraf 10 mio. kr. i 2007 – for hele
Danmark. Her kan der søges bredt indenfor natur, genopretning, pleje, tiltag indenfor friluftsliv, stier,
legepladser, styrke befolkningens viden om natur m.v. Se evt. under
http://www.gronnepartnerskaber.dk. Her ligger info samt ansøgningsskema.
IT supplerede med at underrette om, at kommunen i samarbejde med Rebild Kommune er i gang med
det indledende arbejde med at tage initiativ til at få nedsat en lokal aktionsgruppe og søge for
forhåndsgodkendelse til midler under det nye Landdistriktsprogram fra regeringen og EU.
Kommunerne er igangsætter, men derudover skal der være en nedefra og op tilgang (bottom up) –
dvs. at det er interessenter fra landdistrikterne, der bliver omdrejningspunkt for programmet, hvis
området bliver godkendt til det. Den lokale aktionsgruppe har mulighed for udover egentlige
landdistriktsmidler at søge om at forvalte nogle af natur og miljømidlerne under
landdistriktsprogrammet.
Landdistriktsråd og Mariager Fjord Udvalg:
Der blev spurgt til Kommunens Landdistriktsråd og til Mariager Fjord Udvalget. IT svarede, at
kommunen har nedsat et Landdistriktsråd, hvorfra der kan udpeges en repræsentant til det grønne
råd. Landdistriktsrådet er en paraplyorganisation over Landsbyrådene i de tidligere kommuner.
BJ svarede, at Mariager Fjord Udvalget blev nedsat i forbindelse med Nordjylland og Århus Amts
indsatsplan for Mariager Fjord. Da de tidligere amter og kommuner ikke længere eksisterer, må
Mariager Fjord Udvalget anses for at være nedlagt. Det kunne være en opgave for det grønne råd.
Adgang til naturen:
Der blev fra flere sider påpeget, at der er behov for flere vandre, cykel og ridestier – i det hele taget
offentlig adgang til naturen med plads til alle, herunder mere handicapadgang og færdiggørelse af de
planer amterne havde for etablering af naturstier. Endvidere naturruter og turforslag, hvor ”Spor i
Landskabet” er et godt eksempel. Derved kan Grønt Råd bidrage til at få folk ud i naturen, så de
sætter pris på den og dermed passer bedre på den. Konkret blev der opfordret til at tænke ryttere ind,
når der skal arbejdes med stier mv., da der er mange ryttere og som er trætte af at ride på vejen.
Mariager Fjord:
Det blev bemærket, at selve fjorden og fjordens miljø er en vigtig opgave.
Der blev orienteret om, at alle havne i kommunen nu er samlet under fjordhavnenes
samarbejdsudvalg, som har stor interesse for at være med til at forbedre miljø i fjorden.
Dialog, borgerinddragelse og formidling:
Det blev bemærket, at det er godt med den demokratiske måde, kommunen lægger op til grønt råd.
Mange kommuner har nedsat grønne råd med forhåndsudpegede medlemmer.

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne bidrage til at sætte præg på, hvordan kommunen udvikler
sig. Kommuneplanen er et at de områder, hvor grønt råd gerne ses inddraget.
Det blev anført, at det grønne råd kan være en døråbner til vores fælles interesser.
DOF’s dialog med jægerne er livsvigtig. I Natura 2000 vil det være relevant. Her kan Grønt råd være
et godt forum herfor.
Der er også behov for at bruge Naturskolen ved Låenhus, som godt nok skal servicere skolerne, men
borgerne bør også få mulighed for at bruge Naturskolen.
Det grønne råd skal være et dialogforum, men også mere end det.. Det skal også være aktivt og
bruge fundraising m.v. til at skaffe midler til aktiviteter/projekter. Derudover kan grønt råd kan være
indgang til nedsættelse af arbejdsgrupper.
Det blev foreslået at bruge Landboforeningernes mangeårige erfaringer med at lave naturplaner til at
opnå en god viden om naturen. Dette kunne udbredes flere steder.
Mulighed for oprettelse af politiske ad hoc udvalg blev nævnt – dvs. at Udvalget for Teknik og Miljø
kan bede Byrådet om nedsættelse af udvalg på tværs. Denne mulighed blev kommenteret positivt
flere steder fra.
Andre forslag:
Grundvand blev nævnt som et oplagt emne for grønt råd, da det berører os alle. Kommunen skal
nedsætte dialoggrupper for grundvand, hvor emnet også vil blive berørt.
Der var forslag om at lægge dagsordner, referater m.v. for grønt råd på kommunens hjemmeside, så
alle har mulighed for at se, hvad det grønne råd arbejder med. IT vil forsøge at få referat af mødet lagt
ud samt fremtidige dagsordner og referater for det grønne råd.
Det ville være fint, hvis det grønne råd kunne være med til at supplere kampagner – fx DN´s
Affaldskampagne – med tiltag der kan mindske hvor meget affald, der smides i naturen.
Der var forslag om, at lokalplaner vendes i grønt råd inden vedtagelse for at undgå uheldige
stridigheder om natur. JU bemærkede, at det vil være for tidskrævende for kommunen med
forelæggelse af lokalplaner for grønt råd, som kun mødes 4 gange årligt. Kommunen har en række
opgaver, der lovpligtigt skal høres hos forskellige instanser, herunder grønne organisationer.
Det blev nævnt, at forslag om eftermiddagsmøder kan være et problem for nogle at deltage i. JU
bemærkede, at det var af ressourcemæssige årsager, at møderne var foreslået afholdt om
eftermiddagen og at de nærmere praktiske foranstaltninger omkring møder mv. eventuelt kan ændres,
hvis der viser sig at være behov for det.
7. Opsamling
JU og IT gav en række eksempler på, hvad det grønne råd kunne arbejde med. Flere af punkterne var
enslydende med bidragene fra deltagerne på mødet. Endvidere blev det videre forløb skitseret:

Den 22. marts 2007: Der er frist for indmelding af repræsentanter til det grønne råd senest den 22.
marts 2007, indmelding til Inger Taylor på 97 11 36 12 eller intay@mariagerfjord.dk
Den 26. marts 2007 behandler Udvalget for Teknik og Miljø punkt om grønt råd med en stadfæstelse
af, at rådet skal nedsættes på baggrund af interessetilkendegivelser fra interesseorganisationer,
forretningsorden for grønt råd samt eventuel politisk deltagelse i grønt råd.
Under forudsætning af vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø, vil det første møde i grønt råd blive
afholdt medio april 2007.

