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Referat for Grønt Råds møde

Torsdag den 8. september 2011 kl. 14-16.30
på Restaurant Bramslev Bakker, Bramslev Bakker 5, 9500 Hobro
Til stede: Finn Frandsen (FF), Lars Henning Jensen (LHJ), Lone Bak Dalgaard (LBD), Ole Guldberg (OG), Børge
Poulsen (BP), Per S. Sørensen (PSS), Thorkild Lund (TL), Kjeld Lundager Jørgensen (KLJ), Torben Sommer Larsen
(TSL), Jørgen Ussing (JU), Inger Taylor (IT)
Afbud: Per Nielsen (PN), Hanne Thomsen (HT)
Ikke til stede: Morten Schnack (MS)

1. Velkomst og gensidig orientering
Turistdirektør Ejvind Lassen var på besøg for at orientere om initiativer i
Turistorganisationen om adgang til naturen og fjorden, herunder Lystfiskerpladser, kano- og
kajaksejlads, primitiv overnatning mv. og vende problemstillinger omkring færdsel og
lodsejerinteresser. Grøn Råd blev bedt om at medvirke til at afholde et debatmøde om
adgang i samarbejde med Turistorganisationen og landboorganisationer. Der var interesse
for at Grønt Råd medvirker til et fællesmøde.
Der var følgende bemærkninger til gensidig orientering og formandens orientering:
FF spurgte ind til Spildevandsplanen vedrørende rørledningen fra det nye rensningsanlæg,
om den bliver lagt 4-4½ km ud i havet? JU henviste til Mariagerfjord Vandservice, hvor JU
ikke længere er direktør.
LBD roste kommunen for at lytte til borgerne i sagen om placering af rensningsanlæg ved
Hadsund.
OG bemærkede at det er positivt at kommunen har sendt klimastrategien i høring, er tæt på
at have plan- og Agenda21 strategien klar, vil gøre noget ved oprydning i det åbne land og er
med i pilotprojektet om registrering af naturområder beskyttet under
Naturbeskyttelseslovens § 3. Samtidigt beklagede han, at det ikke er muligt for kommunen at
gribe ind, hvis et naturområde gror til og derved gror ud af sin § 3-beskyttelse.
JU uddybede med at Mariagerfjord Kommune deltager som en af 5 kommuner i
pilotprojektet, hvorefter alle kommuner skal have registreret § 3 natur hvert 10. år, dog er
der kun midler til statens arbejde, intet til kommunerne. I Mariagerfjord Kommune er der
ca. 6000 arealer, hvoraf 10-15 % er problematiske med forventning om omfattende
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sagsbehandling. Udvalget for Teknik og Miljø skriver til Miljøministeren om problematikken
og behovet for ekstra ressourcer og midler.
BP bemærkede, at det er træls, at sagen om sti i Hobro Østerskov endte med , at der skal
etableres en erstatningssti frem for den oprindelige sti. JU orienterede om, at kommunens
driftsafdeling arbejder på at udarbejde en pris til at etablere erstatsningsstien, som bliver
sendt til lodsejeren. Stien bliver en jordsti, som falder ind i området og kræver mindst mulig
gravearbejde af hensyn til egetræernes rødder.
FF bemærkede, at Friluftsrådet på seneste nordjyske møde for Grønt Råds repræsentanter
havde ros til naturformidlingen i Mariagerfjord-området.
2. Henvendelse om Grønt partnerskabsprojekt
IT havde på forhånd fremsendt et udkast til en udtalelse fra Grønt Råd om projekt
Skrødstrup Møllesø. Grønt Råd sagde god for udtalelsen og vil gerne medfinansiere
projektet med 10.000 kr.
3. Økonomi
IT uddelte skema med økonomistatus. Grønt Råds økonomi blev drøftet, det faste budget
samt overførte midler fra 2010.
På forespørgsel fra FF, blev det vedtaget at forøge tilskuddet til projektet om en bro over
Haslevgaarde Å fra 10.000 kr. til 15.000 kr. Betingelse for tilskuddet er, at der ikke anvendes
trykimprægneret træ. Tegninger over brokonstruktionen skal så vidt muligt stilles til rådighed
for andre projekter.
Jævnfør punkt 2 blev det vedtaget at støtte projekt Skrødstrup Møllesø med 10.000 kr.
Øvrige forslag til brug af midler var:
LBD foreslog skiltning til den offentlige strand i Øster Hurup
OG foreslog gangbro over Kastbjerg Å
LHJ foreslog 2 x spang på våde strækninger på Låenhusruten
Punktet drøftes igen i november mødet.
4. Fællesmøde med Udvalget for Teknik og Miljø
Fællesmøde med Udvalget for Teknik og Miljø (UTM) blev aflyst på grund af udskrivelse af
Folketingsvalget. Det blev aftalt at undersøge Udvalgets kalendere i forhold til to nye datoer
til afholdelse af fællesmødet:
Torsdag den 27. oktober (Ikke velegnet, da der er Byrådsmøde samme dag, IT -031011)
Torsdag den 10. november (Ikke velegnet, da der er Temamøde i Byrådet samme dag, IT -031011)
Fællesmødet mellem Grønt Rød og Udvalget for Teknik og miljø bliver i stedet:
Mandag den 5. december kl. 12.30-16 i Bakkehuset, Lille Vildmose (Tofte Skov), hvortil der
bliver udsendt en invitation.
Der blev foreslået følgende emner til drøftelse med UTM på fællesmødet:
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Problematikker omkring benyttelse kontra beskyttelse – både af natur, af erhverv og den
private ejendomsret.
Lille Vildmose – hvordan kan Tofte Skov/dele af Lille Vildmose udnyttes som en attraktion
for kommunen? For eksempel kunne fællesarrangementet bestå af en guidet rundtur på ca. 2
timer med efterfølgende møde og bespisning i Bakkehuset.
Andre senere muligheder kan være:
o
Besigtigelse af Låenhusruten på et tidspunkt, når den er helt færdig – evt. sammen med
Løvdalsruten.
o

Klimastrategien som emne og drøftelse af, hvordan den kan realiseres.

o

Muligheder for primitive overnatningspladser som følge af møde mellem interessenter
i juni måned. (Der er endnu ikke udsendt referat fra mødet. IT rykker
VisitMariagerfjord).

o

Besigtigelse af de nye naturområder og adgangsforhold ved Villestrup Å som følge af
Naturstyrelsens naturgenopretningsprojekter. KLJ orienterede om, at der er fremdrift i
projektet, dog er salg af boliger pt. stagneret. Der har været afholdt et enkelt møde
med kommunen og stier og formidling. Der var forslag om at have det som punkt på
Grønt Råds møde i november sammen med projektet ved Kastbjerg Å.

5. Drøftelse af afspærring af havneareal v/ Per S. Sørensen
PSS forelagde en problemstilling omkring adgang til et offentligt areal ved Kongsdal Havn.
Kommunen har givet havnen tilladelse til at opsætte en bom, så kun personer med nøgle til
bommen kan køre ind på arealet. Det er dog fortsat muligt at gå eller cykle forbi.
Problemstillingen er, at samtidigt med afspærring af havnearealet afspærres der også for
adgang til et meget benyttet offentligt udsigtsareal, hvilket betyder, at personer, der ikke er i
stand til at cykle eller gå op til udsigtspunktet er helt afskåret herfra. Problemstillingen blev
drøftet. PSS vil tage direkte kontakt til kommunen om problematikkerne.
6. Eventuelt
Tidsperiode for valg til Grønt Råd er i henhold til forretningsordenen 2 år, hvorfor der er
behov for genvalg. Baggrunden for at sætte perioden til 2 år, var, at medlemmerne derved
ikke skulle binde sig for længere tid af gangen. I praksis har det vist sig, at medlemmer, der
på permanent basis bliver forhindret i at deltage, sørger for at der bliver udpeget en anden
person fra baglandet til at deltage i Grønt Råd. Endvidere har det vist sig, at 2 år er meget
kort tid til at få Grønt Råd til at fungere optimalt, idet der kun afholdes ca. 4-5 møder årligt.
Emnet blev drøftes og der var enighed om, at valg til Grønt Råd ideelt bør følge
Byrådsperioden på 4 år.
LHJ gjorde opmærksom på, at der mangler markeringspæle enkelte steder og spang to steder
på Låenhusruten. IT orienterede om, at der er søgt og afventes dispensation fra
strandbeskyttelseslinjen hos Naturstyrelsen til etablering af spang og følger op på status
herfor.
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OG foreslog, at Grønt Råd selv skal indstille kandidater til miljøprisen. Baggrunden var, at
der kun var en enkelt indstilling til Mariagerfjord Miljøpris, hvilket, miljøpriskomitéen
vurderede, var for lidt. Derfor blev Miljøprisen ikke uddelt i 2011. LBD angav, at en af
grundene kan være, at miljøildsjæle har fokus på sagen, ikke miljøprisen. Der var enighed om
at tage det op som emne på et møde i 2012.
OG spurgte til henvendelserne til UTM om stier og affald. JU og IT følger op på det!
OG orienterede om, at stigruppen fortsat registrerer stier og roste TLs arbejde med en
sti/rute nord for Øster Hurup. Der er udarbejdet en folder for Ajstrup Bugt fredningen, der
skal suppleres med informationsskilte.
DN er i gang med at gennemgå Lindalene i Hadsund med henblik på formidling og roser
plejen af området.
7. Næste møde
Næste møde er torsdag den 10. november kl. 14-17
Emner er bl. a. Villestrup Å og Kastbjerg ådals projekterne.
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