Referat af temamøde mellem
Udvalget for Teknik og Miljø (UTM) og Grønt Råd
Torsdag den 13. november kl. 16 - ca. 19
på Rådhuset, Østergade 21, 9510 Arden, Mødelokale Skoven & Fjorden.
Til Stede: Preben Christensen, Søren Schnack, Bjarne Pedersen, Melanie Simick, Lisbeth Toft, Finn Frandsen, Per S. Sørensen, Jens
Cæsar Jensen, Per Nielsen, Børge Poulsen, Kjeld Lundager Jørgensen, Thorkild Lund, Ole Guldberg, Jørgen Ussing og Inger Taylor.
Afbud: Jess Laursen, Morten Schnack, Kirsten Hjarnø Mathiassen.
Ikke til stede: Niels Kristian Kirketerp, Bent Klit Christensen.

1. Velkomst og præsentation
Jørgen Ussing bød velkommen, hvorefter der var en præsentationsrunde, hvor
medlemmer af Grønt Råd fortalte hvad og hvem, de repræsenterer samt hvad deres
særlige interesse er for at sidde i Grønt Råd.
2. Stiprojekter
Ole Guldberg fortalte om den nedsatte stigruppe under Grønt Råd samt stigruppens
arbejde med at registrere stier og ruter via GPS samt eksempler på deres forslag til nye
stier, herunder en "Fjordsti". Væsentligt for gruppens arbejde er dels at registrere stier og
ruter, så de ikke forsvinder, dels at inddrage lodsejere langs stier eller ruter, der er
velegnede til formidling samt dels at foreslå nye ruter og faciliteter til prioritering i UTM.
3. "En Ren Kommune"
Børge Poulsen refererede om affaldsindsamlingskampagnen i april 2008, iværksat af
Danmarks Naturfredningsforening, som Grønt Råd støttede op omkring ved at opfordre
skoler, foreninger, sejlere, landbrug med flere til at deltage. Der deltog flere indsamlere
end i tidligere år og blev indsamlet store mængder affald. Især i Mariager og Hadsund var
der stor tilslutning - i Mariager delvist, fordi arrangementet har været afholdt i mange år, i
Hadsund delvist, fordi mange borgerforeninger inddrages i indsamlingen.
I 2009 vil Grønt Råd igen bakke op om indsatsen og forsøge at udbrede konceptet om
"En Ren Kommune" ved at opfordre butikker, erhverv og landdistrikter til at deltage, ved
at lave et idekatalog med affaldsaktiviteter til skoler og spejdere, at lave mere PR på
arrangementet, at uddele en eller flere miljøpriser og lignende tiltag.
UTM skal have et temamøde om affald den 11. december, hvor UTM bad om, at Grønt
Råds initiativ kan indgå som emne med henblik på at fremme kommunal opbakning til
konceptet "En Ren Kommune".

4. UTMs forventninger til Grønt Råd samt interessetilkendegivelse fra Grønt Råd.
Der var en dialog mellem medlemmer af UTM og af Grønt Råd om gensidige
forventninger og interesser. Emner, der blev fremhævet, var:
• Indførelse af en Miljøpris, hvor Grønt Råd indstiller prisvindere til UTM
• Høring af langsigtede politikker, strategier og planer i Grønt Råd som fx
kommuneplan, Vand- og Naturplaner mv. Grønt Råd blev bedt om at komme med et
forslag til emner, hvori de er særligt interesserede i at blive hørt, som UTM kan tage
stilling til.
• Mulighed for ytring af holdninger i forhold, der fx relaterer sig til miljøtilstanden i
Mariager Fjord - enten som samlet bidrag fra Grønt Råd eller ført til referat ved Grønt
Råds møder.
• Mulighed for at høre Grønt Råd om udvalgte UTM sager, hvor UTM ønsker emnet
drøftet i et bredt forum med synspunkter og erfaring fra mange forskellige fagområder
og synsvinkler.
• Samspil mellem Grønts Råds arbejde og kommunale arbejdsfelter som fx
affaldsindsamling samt stiregistrering og ruteformidling og andre emner som klima,
lavenergihuse, Mariager Fjord mv.
5. Eventuelt
Grønt Råd vil gerne invitere UTM på en bustur rundt i kommunen i foråret 2009, hvor
Rådets medlemmer vil fortælle om udfordringer og igangværende aktiviteter på udvalgte
steder. Det blev aftalt, at Grønt Råd skal arbejde videre med initiativet.
Thorkild Lund sluttede mødet med at rose Grønt Råds arbejde set ud fra et Nordjysk
perspektiv, hvor det er hans vurdering af det Grønne Råd i Mariagerfjord Kommune er et
af de bedst fungerende Grønne Råd i Nordjylland.
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