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Mødereferat Grønt Råd 11. august 2016
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune
Ann Ammitzbo bød velkommen til Ole Juul Andersen, der indtræder som ny repræsentant for Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Ann Ammitzbo orienterede om, at Jakob Andreasen Ljungberg, der har repræsenteret Turisme i Favrskov Kommune
har fået andet arbejde. Pladsen vil blive besat, når der er ansat en ny i stillingen.
Herefter en kort præsentationsrunde, hvor også Ole Juul Andersen præsenterede
sig selv.

2.

Emner til drøftelse
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a. Orientering om Planstrategi v/Hedda Møller, Favrskov Kommune (20 min
samt 25 min til drøftelser)
Planstrategien udarbejdes hver 4. år. Hovedvægten lægges på Infrastruktur og
samarbejde, by og Erhvervsudvikling og et grønt liv i Favrskov. I oplægget blev
hovedvægten lagt på friluftsoplevelser. Alfred Borg opfordrede til at forbedre
stiadgangen til naturen i de små landsbyer. Svend Møller kommenterede Lilleådalens udvikling og var bekymret for byens udvikling ned mod Lilleåen. Jørn
Stougaard opfordrede til at flere skal ud i naturen og have våde fødder, i stedet
for at der blev bygget flere træbroer. Der burde laves flere fiskepladser for kørestolsbrugere. Ann Ammitzbo sammenfattede det til, at man skal planlægge
byudvikling under hensyntagen til Lilleådalens natur. Thorkild Danielsen opfordrede til at oprette flere cykelstier, særligt på udsatte steder, hvilket Kurt Andreassen bemærkede, at det arbejdes der allerede på.
b. Hvordan ønsker medlemmerne mere samspil hinanden imellem, v/Ann
Ammitzbo, Favrskov Kommune (10 min)
Efter dialog om flere muligheder, blev konklusionen, at der til hvert møde skal
udvælges to medlemmer. Medlemmet skal holde et kort oplæg på ca. 5 min,
indeholdende aktuelle tiltag indenfor deres fagområde, der kan have relevans
for Grønt Råd. Medlemmerne udvælges på det forrige møde. Til næste møde
er valgt Ole Juul Andersen (NST – Søhøjlandet) og Søren Westermann (Dansk
Cyklistforbund Favrskov).
c. Forslag fra Grønt Råd om afholdelse af et ekstra årlig møde (i alt tre årlige
møder), v/Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune (10 min)
Ann Ammitzbo orienterede om, at der ikke er ressourcer til afholdelse af et ekstra møde, men at medlemmerne er velkomne til selv at afholde møde, uden
deltagelse fra kommunen. Favrskov Kommune vil være behjælpelig med at
booke lokale og sørge for forplejning ved et ekstra møde. Alfred Borg mente, at
denne mulighed kan benyttes, hvis der opstår ekstra behov.

3.

Emner til orientering
a. Status for vådområdeprojekter – herunder Favrskov Enge, v/Jens Albert
Hansen, Favrskov Kommune (10 min)
Notat for status om projekter medsendes referatet. Poul Jensen ønsker, at
lodsejerorganisationerne varsles og informeres i den tidligste fase. Jens Albert
Hansen forklarede at det også var sket via Landboforeningen Kronjylland i det
store projekt Favrskov Enge, men at kommunen vil have for øje at overveje det
ved alle projekter – herunder også Østjysk Familielandbrug. Alfred Borg spurgte om det er muligt, at finde betaling for en forundersøgelse af de overdrev, der
støder op til Favrskov enge projektet, så de eventuelt kunne inddrages. Det er
ikke en mulighed at inddrage øvrige arealer i vandplanerne, så hvis der kunne
findes penge andre steder, ville det være en god ide. Således havde Favrskov
Kommune allerede hørt Naturfonden herom, dog uden held.
Natura 2000, nyt indsatsprogram, v/Eva Christensen, Favrskov Kommune
(10 min)

Anden generation af Natura 2000-plan er vedtaget 2016 – 2021 og en ny handleplan er under udarbejdelse i samarbejde med Randers kommune. Nyt i handleplanen er, at der er øget fokus på interessentinddragelse. Grønt Råd vil blive
inddraget. Forslag til handleplan skal være politisk godkendt 20. oktober 2016,
hvorefter forslaget kommer i høring.
http://svana.dk/media/189310/229_n2000plan_2016-21.pdf
b. Oplev Favrskov, ny hjemmeside v/Jens Albert Hansen, Favrskov Kommune
(10 min)
Favrskov har åbnet for en ny hjemmeside. På Oplev.favrskov.dk kan I finde
ideer og inspiration til en masse forskellige oplevelser. Naturportalen er flyttet til
denne side og vil med tiden blive lukket, når Oplev.Favrskov er helt på plads.
Desværre kan der ikke udsendes nyhedsmail via Oplev.Favrskov.
4.

Eventuelt
a. Nyt i skovrejsningssag v. Hinnerup, v/Jens Albert Hansen, Favrskov Kommune
(10 min)
Ole Juul Andersen orienterede om status for skovrejsning i forbindelse med
beskyttelse af grundvand ved Hinnerup. Der er opstået mulighed for at søge
midler, men der er kort ansøgningsfrist. Ole Juul Andersen fortalte, at de i forbindelse med opkøb har god dialog med lodsejerne. Poul Jensen påpegede
vigtigheden af, at der kom hurtig afklaring på hvilke arealer der skal tilplantes
nu og hvilke der kan jordbearbejdes og indgå i næste års drift. På næste møde
i Grønt Råd, vil Ole Juul Andersen orientere om planerne for at lave området til
et aktivt friluftsområde.
b. Alfred Borg gav en status på Klimaugen. Klimaugen afholdes i uge 11 i 2017.
Der arbejdes videre med en uformel organisering og ambitionsniveauet er sat
ned.

5.

Næste møde torsdag 30 marts. Kl. 15-17

