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1. Velkomst og gensidig orientering
Der var kommentarer til formandens orientering om:
o Stigruppen har fremsendt et forslag til en henvendelse til Udvalget for Teknik og Miljø
om at bakke op omkring stiprojekter i kommunen. Det blev drøftet, om henvendelsen
skal fremsendes til kommunen, hvorefter forvaltningen kan vedlægge det som et
dagsordenspunkt eller om det var en emne, som Grønt Råd skal drøfte med Udvalget på
et fællesmøde. Det blev foreslået at søge fonde til stiprojekter, men det løser ikke
opgaver med drift, hvilket flere påpegede som værende vigtig.
o TL oplyste, at DOF laver fugletællinger i Hobro Østerskov og vil gerne finde en person,
der kan bidrage til det videre arbejde.
o Der blev orienteret om mødet om emnerne ”natur og miljø” samt ”det åbne land” med
eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udarbejdelse af Mariagerfjord Strategi
2011 (Planstrategi og Agenda 21 Strategi), hvor flere medlemmer fra Grønt Råd deltog.
o OG har fremsendt et forslag til en henvendelse til Udvalget for Teknik og Miljø, som
drøftes på næste møde.
OG oplyste, at klagegebyrer er steget fra 500 kr. til 3.000 kr., men det har ingen indflydelse
på, hvor mange sager DN klager over. DN har 100 års jubilæum i 2011.
2. Konference om vand- og naturplaner
a. Evaluering af konference
Generelt var der tilfredshed med arrangementet, både afvikling og indlæg, gåtur samt dialog
på tværs. Selve indholdet af vand- og naturplanerne kan virke lidt uoverskueligt og med
mange elementer, som kræver faglig indsigt. Der blev udtrykt bekymring for
ambitionsniveauet og den tilsyneladende mangel på midler til at realisere planerne. Der blev
anført, at der mangler målinger på bl.a. fisk. Endvidere er der mest fokus på vandplanerne,
så der er behov for at få mere fokus på naturplanerne.
b. Indsendelse af høringssvar
IT gennemgik på nst.dk, hvordan der kan indsendes høringssvar.
Der blev endnu engang gjort opmærksom på, at høringen i kommunerne i foråret 2010 var
en teknisk høring, hvor kun faktuelle rettelser mv. blev behandlet. Alle andre høringssvar
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skal indsendes i høringsfasen fra den 4. oktober og et halvt år frem. Alle, der tidligere
uopfordret har indsendt høringssvar, skal derfor indsende høringssvar igen.
Flere foreninger er allerede gået sammen om fælles høringssvar på tværs af lokalområder
eller regionale områder.
3. Nyt om Naturstyrelsen
KLJ orienterede om den nye Naturstyrelse, der er blevet etableret med virkning fra
1/1/2011 ved en sammenlægning af Skov- og Naturstyrelsen samt By og
Landskabsstyrelsen. Hjemmesiden hedder www. naturstyrelsen.dk - en genvej dertil er at
taste ”nst” i adresselinjen på webbrowseren og så trykke ”Ctrl” og ”Enter” tasterne
samtidigt.
I hovedtræk har de ansatte de samme opgaver som før 1/1/2011, men der vil ske gradvise
ændringer. Naturstyrelsen har ca. 12.000 ansatte fordelt på 21 enheder med en direktør og 7
vicedirektører. Naturstyrelsen har adresse på Haraldsgade i København og rundt i landet,
som er opdelt i tre landsdele, Nord, Syd og Øst. Der har været fire dobbeltfusioner, hvoraf
denne ene er Miljøcenter Aalborg og SNS Himmerland, som er blevet til Naturstyrelsen
Aalborg og har to adresser, Arealforvaltningen i Regionshuset samt på Mosskovgaard. Der
er oprettet et callcenter med tlf. 72543000.
4. Arbejdsplan og mål for 2011
a. Emner og møder
Det blev foreslået følgende:
o En tur rundt i kommunen.
o Fællesmøde med et andet/andre Grønt Råd, andre regioner
o Møde med Udvalget for Teknik og Miljø
o Guidet vandretur med stigruppen
o Fokus på stigruppens arbejde
o Samspil med projekt om pilgrims-/vandreruter
b. Arbejdsgrupper
1. Stigruppen
2. Gruppe om primitive overnatningspladser
3. Affaldsgruppen
4. Miljøpriskomité
c. Økonomi og budget
Projektet om naturen ved Mariager Fjord i billeder blev diskuteret. Det blev besluttet, at
Grønt Råd støtter med 5.000 kr. og medlemmerne byder ind med forslag, tekst mv. til natur,
der skal males/tegnes og formidles.
Det blev besluttet, at affaldsgruppen kan bruge op til 5.000 kr. på indkøb af affaldsveste til
uddeling ved affaldsindsamlingen.
5. Eventuelt
Der var en generel drøftelse af udfordringer og muligheder ved udtynding og rydning af
træbevoksning, herunder birketræer i moser.
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