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Referat af Grønt Råds møde
Torsdag den 5. februar 2009 kl. 14-16

på Arden Rådhus, Østergade 22, 9510 Arden, mødelokale ”Fjorden”
Til stede: Morten Schnack (MS), Kirsten Hjarnø Mathiassen (KHM), Ole Guldberg (OG), Kjeld Lundager Jørgensen
KLJ), Thorkild Lund (TL), Per Nielsen (PN), Finn Frandsen (FF), Per S. Sørensen (PSS), Lone Dalsgård (LD),
Børge Poulsen (BP), Jørgen Ussing (JU) (indtil punkt 4b) og Inger Taylor(IT).
Ikke til stede: Bent Klit Christensen(BKC).

1. Velkomst og aktuelt i kommunen
JU bød velkommen og der blev givet en præsentationsrunde af hensyn til Lone Dalsgaard, der er
blevet indstillet af Landdistriktsrådet til Grønt Råd i stedet for Jens Cæsar Jensen, idet han har
fået formandsposten i Landdistriktsrådet og derfor må prioritere sin tid.
Der blev udsendt en orienteringsskrivelse inden mødet om følgende punkter:
1. Vand og grundvandsområdet
2. 15 års genopdyrkningsret
3. Naturvisioner og kortlægning af kommunale skove
4. Orientering fra møde i Udvalget for Teknik og Miljø den 5/1 om projekt Aquarius.
5. Orientering fra møde i Udvalget for Teknik og miljø den 2/2 om Råstofplan 2008 og
Naturpleje ved Hobro Vesterfjord.
6. Sluk Luset kampagne
Der blev spurgt ind/svaret til enkelte punkter som følger:
Ad 2. Kommunen har modtaget 130 anmeldelser af små og meget store arealer. Det undersøges,
om arealerne er registreret på kommunens GIS-kort.
Ad 3. OG sender kommentarer vedrørende græsning i Hobro Østerskov (egeskoven).
PSS foreslog at tynde ud i bøgeskoven i Linddalene med henblik for foryngelse.
Ad 4. OG foreslog at formidle Aquarius projektet ved kommunens klimakonference i september.
Ad 5. Grønt Råd opfordres til at pege på relevante personer til følgegruppen, hvorefter
forvaltningen tager stilling til gruppens endelige sammensætning og kommissorium (se punkt 6).
2. PR - www.grontraad.dk, forum og folder
Grønt Råds hjemmeside www.grontraad.dk blev vist og der blev aftalt kodeord til det lukkede
forum for medlemmer af Grønt Råd. Kodeordet udsendes på separat mail.
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3. Orientering fra foreningerne (alle)
PN: Lystfiskerne er i fuld gang med restaurering af Bredkilde ved Kielstrup sø. Løbet lægges om i
forhold til gamle kort og der stabiliseres med marksten og efter 2-3 måneder med gydegrus på de
rette steder.
KHM: By og Land har netop fået medhold fra Naturklagenævnet i to sager om udsyn il gravhøje
samt stiforbindelse i Hobro Østerskov. Endvidere er der fokus på det tidligere forløb af
Hærvejen ved Onsild.
OG: DN- Mariagerfjord er også interesserede i at få etableret hærvejen. Var med til møde med
oplæg af Kjeld Hansen om bogen "Det tabte land" arrangeret af By og Land samt Arden
Kulturhus. OG har været med på vandløbssyn med J. P. Neergaard fra kommunen, hvilket forløb
godt og var professionelt håndteret og kan anbefales til andre. PN oplyste, at lystfiskerne har
forsøgt at komme med, men blev bedt om at vente til en andet vandløbssyn. DN arbejder videre
med klimakommunekampagnen og har fokus på kommuneplanen samt vand- og naturplanerne.
BP: Fjordhavnene har en del udviklingsplaner, som er taget med i overvejelserne for
kommuneplanen og der afventes et møde med borgmesteren og Formanden for Teknik og
Miljøudvalget. Der er løbende vedligeholdelse af vanddybden i havnene, som koster store afgifter
for udgravning.
KLJ: Skov- og Naturstyrelsen (SNS) Himmerland arbejder med naturgenopretning i
miljømilliardprojekter. I løbet af 2009 vil dambrugsdriften i Villestrup Å ophøre eftersom SNS
overtager ejendommene. I forbindelse med skødehandler vil SNS beholde arealer til formidling,
stier mv. Derefter er der ingen dambrugsdrift i Villestrup Å. Tidsplanen for naturgenopretningen
afhænger af VVM-behandlingen i Miljøcenter Århus.
I Kastbjerg Å bliver der iværksat 3 jordfordelingsrunder med henblik på græsningspleje og høslet
i ådalen. Af hensyn til våde enge med rigkær og næringsstoffølsomme arter må der ikke være
større plantevækster som fx buske og træer og engene må ikke blive vådere. Dvs. at der både skal
tages hensyn til vandløbets planter og fortages en form for bredskæring af åen. SNS vil forsøge at
finde en mellemmodel for grødeskæring, der kan tilgodese begge hensyn. Der har været afholdt et
vellykket vandløbssyn med Ålauget for Kastbjerg Å, hvor Bjarke Jensen og Jens Peter Neergaard
deltog fra kommunen. Der bliver afholdt en naturtur i Kastbjerg Ådal den 8. juni kl. 18.30 med
udgangspunkt i Bredkilde neden for Sem by. Lise Frederiksen fra kommunen har sagt ja til at gå
med og formidle rigkærene.
Kongsvad Mølle er gået i VVM-behandling. Projektet skal tilgodese Bæk-Lamprettens
muligheder for vandring ig gydepladser i vandløbet, hvilket er besværliggjort af en bro længere
oppe på vandløbet. Der vil blive set på justeringsmuligheder i forbindelse med broreparationer.
Huset bliver sat til sag uden mange betignelser. Ålekisten ved Glenstrup Sø bør udfases.
Miljøministeren har indkaldt til møde om en Naturkanon den 14/2 2009 kl. 13-15 i Rebild
Bakker, hvor Helge Kvisttorf er oplægsholder.
FF: I Friluftsrådet har FF fået til opgave af følge og orientere om Mariager Fjords tilstand samt
vandkvalitet, kystfriluftsliv og rekreative aktiviteter i øvrigt. Der henvises til Friluftsrådets
nyhedsbrev 1 - 2009 for kreds 3 Himmerland på linket:
http://www.fr-kreds3.dk/Nyhedsbreve/Nyhedsbrev%201-2009.pdf
FF opfordrer til, at der bliver samlet grøde op ved grødeskæring, idet der har været eksempler på,
at det lå og flød ved vandløbenes udløb i fjorden.
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LD: Orientering om omfordeling af ansvarsposter i Landdistriktsrådet, da Jens Cæsar Jensen har
fået formandsposten og må prioritere sin tid. LD har tidligere været i kontakt med Grønt Råd
gennem stiprojektet i Visborg, som Grønt Råd gav tilskud i 2008. Landdistriktsrådet har fokus
på, hvad der gør det attraktivt at flytte på landet og har øjne og ører åbne for, hvad der foregår i
landdistrikterne. Som eksempler blev nævnt et udviklingsprojekt ved Skelund-Veddum og et
projekt i naturområder i Døstrup. Landdistriktsrådet samarbejder med råd i andre kommuner eksempelvis et projekt om kultur i landdistrikter.
LD orienterede om nogle bunkers fra 2. verdenskrig, som kan være interessante for By og Land.
LD fremsender kontaktdetaljer til IT på en person med kendskab til beliggenheden.
TL: DOF afholder en række naturture i 2009/10, nogle med DN. I Aalborg Kommune er DOF
involveret i overvågning og pleje langs Limfjorden, hvilket indgår i en rapport. Fx har DOF
anbefalet, at der bliver hegnet ud i vandet for at undgå, at tagrør mv. dominerer på strandengen
og skabe bedre vilkår for engfugle. Til gående kan der laves stenter i hegnet selvom det betyder,
at man går imellem græssende dyr. Eksemplet er til inspiration for Mariagerfjord Kommune.
TL nævnte, at erfaringerne fra DOF-Nordjyllands repræsentanter i grønne råd viser, at
arbejdsformen som i Mariagerfjord Kommune er god, hvor politikere ikke deltager i ordinære
Grønt Råds møder. I grønne råd med politikere har møderne karakter af udvalgsmøder.
PSS: På jægernes årsmøde i Nordjylland blev Grønt Råds folder delt ud med det resultat, at andre
grønne råd gerne vil kopiere ideen. PSS tilslutter sig TLs synspunkt om Grønt Råds arbejdsform.
PSS pointerede, at det er vigtigt i forbindelse med stier og adgang til naturen, at alle brugere
tilgodeses, så det fx ikke resulterer i, at der bliver lukker for blandt andet jægerne.
PSS spurgte ind til planer for vindmøller og slamproblematikker i kommunen.
Mht. vindmøller er der i forbindelse med kommuneplanarbejdet blevet indkaldt forslag til
opstilling af vindmøller fra interesserede lodsejere og firmaer. De indsendte forslag bliver
behandlet sammen en kortlægning af kommunale arealer, der er velegnede til vindmøller under
hensyn til blandt andet afstandskrav til naboer, veje, naturområder, byer mv. Miljøministeriets
vindmøllesekretariat inddrages i kortlægningen. Arbejdet er endnu ikke færdigt.
Mht. slam, er det vedtaget, at slam fra egne anlæg ikke udbringes på lavtliggende områder og der
er sendt brev til leveringskommuner om Mariagerfjord Kommunes principper med en opfordring
til, at leveringskommunerne bakker op omkring principperne, men kommunen har ingen
lovhjeml til at tvinge det igennem.
PSS gjorde opmærksom på, at der stadig ikke er indkaldt til møde i brugergruppen for
vildtreservatet Mariager Fjord. PSS opfordrer kommunen til at bede om en plads i
brugergruppen og alle til at skubbe til SNS Fussingø for at få arrangeret et møde.
PSS bidrager gerne til stigruppens tiltag. hvor det er relevant (i området ved og øst for Hadsund).
MS: Landbruget arbejder med at drive rationelle og bæredygtige landbrug med hensyntagen til
naboer og natur.
4. Nyt fra arbejdsgrupperne
a.
Stier og ruter
OG gennemgik det seneste arbejde i naturstigruppen, herunder stiforløb ved Ajstrup Bugt,
Løvdal, Låenhus og fra Ajstrup til Trudsholm.
Ajstrup Bugt: Der arbejdes på at formidle sti og det fredede område ved Ajstrup Bugt syd for
Mariager Fjord ved Hadsund. Der er en tidligere P-plads på statens areal, som eventuelt kan
laves til teltplads i stedet for. OG har dialog med SNS Fussingø herom. PSS foreslog et
bord/bænkesæt ved fjorden.
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Løvdal: Der er lavet en aftale med ejeren af størstedelen af Løvdal Skov om at formidle en
vandrerute gennem skoven via Bredkilde og Kæmpestenen til Kielstrup Sø og langs fjorden.
Låenhus: Stigruppen vil gerne formidle en stirundtur langs fjorden og via eksisterende vej.
Stien kan være en del af en kommende fjordsti.
Ajstrup til Trudsholm: Der er i forvejen en god sti, som dog er blokeret af fældede træer på
en del af strækningen. OG sender kortudsnit til IT.
En lokal beboer ved Ajstrup har foreslået en cykelrute fra Hadsund til Ajstrup via
eksisterende grusveje/stier.
OG opfordrede landdistrikterne til at være opmærksomme på stier og ruter til formidling.
JU pointerede vigtigheden af at have respekt for lodsejernes rettigheder og skabe dialog.
PSS tilføjede, at det er vigtigt at fremtidssikre stier og ruter i tilfælde af ejerskifte mv.
TL orienterede om status for en sti nord for Øster Hurup. Der har været besigtigelse sammen
med Anders Horsten fra kommunen og skovfogeden for Aage V. Jensens Fonde med henblik
på at adskille ryttere og handicapsti. Skovfogeden vil sørge for at få fjernet fældede fyrretræer.
Aage V. Jensens Fonde vil gerne have egne skilte op til at markere stier og er i færd med at
udarbejde design og skiltemanual, der tager udgangspunkt i SNS' manual. Når design og
skiltemanualen foreligger, vil de indkalde til et skiltemøde. TL kontakter stigruppen, hvis
stier skal GPS registreres til kort.
b.
Affaldsgruppen
IT orienterede om status for kampagnen en Ren Kommune, hvortil der er givet tilskud fra
SNS' miljøinitiativpulje. Udvalget for Teknik og Miljø har på et temamøde om affald besluttet
at bakke op om kampagnen. Det er aftalt med fagenhederne Skole og Kultur og fritid, at de
videresender et brev fra Grønt Råd om indsamling i april med en opfordring til, at skoler og
landsbyer deltager. Der bliver sendt brev til Erhvervsråd og handelsstandsforeninger med
opfordring til, at virksomheder og butikker rydder op omkring deres egne arealer.
Kommunens GIS-afdeling har udarbejdet et kort via linket
www.mairagerjford.dk/renkommune til registrering af stækninger, hvor der er samlet ind,
mængder indsamlet, antal deltagere osv. Der er aftalt møder med konsulenter til at udarbejde
PR-materiale, idekatalog og forsøgsprojekt med uddeling af plastikposer til indsamling af
affald i biler. Affaldsgruppen holder møde d.d. efter Grønt Råds møde.
Der blev spurgt ind til, om kommunen/genbrugspladsernes personale kan sørge for, at der
bliver samlet affald på indfaldsveje til genbrugspladser, hvor der ofte ligger affald og flyder.
FF bemærkede, at det er uheldigt, at kommunen på den ene side skal fremstå som en ren
kommune og på den anden side ikke er lydhør overfor at få stillet en ekstra affaldskontainer
op, hvor det er nødvendigt for, at affald ikke skal til at flyde. Eksempel fra Helberskov.
5. Mariager Fjord Guiden - tilknytning til Grønt Råd?
IT orienterede om, at kommunen er blevet tilbudt at overtage Mariager Fjord Guiden, og
fremviste hjemmesiden www.mariagerfjordguiden.dk, hvortil der hører ca. 20 audioguidepæle.
For at sikre brede geografiske og emnemæssige udviklingsmuligheder for Mariager Fjord Guiden,
har kommunen foreslået, at den bliver tilknyttet til Grønt Råd, mens driften pt. overgår til Rold
Skov Natur og Kulturcenter. Der var bred enighed om, at Mariager Fjord Guiden bliver tilknyttet
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til Grønt Råd i samarbejde med Rold Skov Natur og kulturcenter om driften. Konceptet passer
godt ind i Grønt Råds øvrige arbejde med stier, ruter og natur- og kulturformidling.
6. Brugergruppe for naturpleje ved Hobro Vesterfjord
Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde den 2/2 2009 at bede Grønt Råd pege på
relevante personer til en følgegruppe for naturpleje på kommunale naturarealer ved Hobro
Vesterfjord. PN vil gerne deltage i følgegruppen som repræsentant for Grønt Råd, idet han selv
bor ved Hobro Vesterfjord. De øvrige medlemmer af Grønt Råd melder tilbage til IT med
eventuelle forslag til personer til følgegruppen.
7. Bustur for politikere om natur i kommunen ved Grønt Råd.
På grund af tidsmangel foreslog IT at nedsætte en arbejdsgruppe bestående at medlemmer, der
ønsker at vise naturområder til politikere på busturen. Arbejdsgruppen består af FF, PSS, OG, IT
samt relevante medarbejdere fra Natur og grundvand. Arbejdsgruppen har samme betingelser
som øvrige arbejdsgrupper. IT laver kommissorium med rådighedsbeløb på 3.000 kr. til
arbejdsgruppens arbejde.
8. Rekreative Ruter - seneste nyt
På grund af tidsmangel orienterede IT meget kort om, at projektet er blevet udskudt på grund af
andre partnere og ændringer til projektet. Punktet uddybes på næste Grønt Råds møde.
9. Klima i fokus - Grønt råds rolle? Miljøpris?
Punktet behandles på næste Grønt Råds møde.
10. Økonomi 2008 og 2009
IT uddelte statusoversigt for budget og regnskab 2008 til orientering. Regnskabet stemte
nogenlunde overens med budgettet bortset fra godt 1.000 kr. i uforbrugte midler.
11. Ny periode for Grønt råd fra 2009-2011
Medlemmer til Grønt Råd er valgt for 2 år af gangen, så i foråret 2009 skal der vælges
medlemmer til en ny 2-årig periode i Grønt Råd. Mariagerfjord Kommune vil inden næste Grønt
Råds møde udsende en forespørgsel om indstilling af repræsentanter til Grønt Råd til
organisationer i området. Hvis det ønskes af nuværende medlemmer kan der i forespørgslen
tilkendegives, hvor vidt nuværende medlemmer er villige til at blive genindstillet til Grønt Råd.
Der blev lavet en runde med forespørgsel om ønske om fortsættelse i Grønt Råd i 2009-2011.
Alle tilstedeværende (dvs. PN, KHM, OG, BP, KLJ, FF, LD, TL, PSS og MS) tilkendegav, at de
ønskede at vende det med deres bagland og vil genopstille til Grønt Råd i 2009-2011, hvis deres
organisationer er indforstået hermed. Der henvises til Grønt Råds forretningsorden for yderligere
procedurer.
Der var enighed om, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis kommunen hurtigst muligt udsender
forespørgsler, idet mange organisationer har bestyrelsesmøder i marts.
12. Eventuelt
IT sender naturtursfolderen for 2009/10 ud til Grønt Råd, når den bliver udgivet.
Der blev uddelt Grønt Råds foldere. Flere kan rekvireres ved henvendelse til IT.
Et punkt om fællesmøde med andre grønne råd i nærområder drøftes på næste møde.
Referent: Inger Taylor, dato: 25. februar 2009
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