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Referat - Grønt Råd 30. marts 2017
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden v/ Eva Christensen, Favrskov Kommune
Velkommen til Johannes Birk Schwarz. Joannes repræsenterer Turisme i Favrskov
Kommune. Johannes er Erhvervskoordinator og deltager også i møder omkring
Gudenåen. Direktør for Teknik og Miljø Jørgen Bjelskou har fået arbejde som
koncerndirektør for Regional Udvikling i Region Syddanmark. Jørgen Bjelskou har
fratrådt sin stilling hos Favrskov Kommune med udgangen af februar 2017.

2. Emner til drøftelse
a. Naturvejlederkalender v/Vibe Søndergaard Jensen, Favrskov Kommune

Naturvejleder Vibe Søndergaard Jensen præsenterede aktiviteterne i
naturvejlederkalenderen samt hjemmesiden Oplev Favrskov. Vibe kan også findes på
Facebook. https://www.facebook.com/favrskovkommunefriluftsliv/?fref=ts
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Derefter fulgte en præsentation af Skovens Dag, hvor der i år er aktiviteter i
Himmerigeskoven, Hinnerup Ridecenter og Naturværket. Skovens Dag afholdes altid
1. søndag i maj. Første gang Skovens Dag blev afholdt i Favrskov var der 150
deltagere, mens deltagertallet sidste år var steget til 500 deltagere.
Vibe præsenterede også de øvrige aktiviteter for resten af 2017. Aktiviteterne kan
findes på hjemmesiden.
https://oplev.favrskov.dk/natur-og-aktiviteter
På spørgsmål fra Alfred Borg orienterede Vibe om den rullende naturvogn, som er en
selvstændig aktivitet, som kører i 80 dage om året i tilknytning til kommunen skoler.
Den administreres fra Rønbækskolen.
b. BEDRE FAVRSKOV v/Mette Thorndal, Favrskov Kommune

Klimakoordinator Mette Thorndahl præsenterede det nye projekt ”BEDRE
FAVRSKOV”. Formålet med projektet er at fremme energiforbedringer i boliger samt i
små og mellemstore virksomheder. I projektet kan boligejere og små og mellemstore
virksomheder, eksempelvis butikker, kontorer og landbrug få et gratis energitjek. Det
centrale omdrejningspunkt i projektet er, at det er foreninger og fællesskaber, som
skal igangsætte forskellige energispare-aktiviteter. De foreninger/fællesskaber som
igangsætter flest aktiviteter kan vinde præmier på op til 20.000 kr. Projektet er støttet
af Energistyrelsen med 1,2 millioner kroner og løber i 2017 og 2018. I kan læse mere
om projektet på www.favrskov.dk/bedrefavrskov
c. Kort oplæg fra medlemmerne (5.min)

Ole Juul Andersen NST – Søhøjlandet

Ole orienterede om flere organisatoriske ændringer. Naturstyrelsens opgaver er
fremover, at udføre forskellige opgaver i skovene, drift af styrelsens skove og
naturarealer og langs kysterne i Danmark:
 Hovedkontoret er flyttet til Randbøl.
 Overvågning og sagsbehandling er flyttet til Fussingø.
 Kystdirektoratet er overflyttet til Naturstyrelsen og holder til i Lemvig.
Driften af statens arealer i 8 kommuner har Søhøjlandet bibeholdt
Naturstyrelsen har medvirket til et formidlingskoncept mellem Silkeborg og
Skanderborg kommuner i forbindelse med Gudenåen. Dette giver potentiale for
samarbejde på tværs omkring f.eks. turisme.
Der er lavet en beskrivelse af Himmelbjergruten i samarbejde med lodsejere i området.
Ole Just Andersen orienterede om, at Naturstyrelsen har mulighed for at indgå og
medvirke i forskellige samarbejdsprojekter uanset om Naturstyrelsen er en del af
projektet eller ej.


Søren Westermann, Dansk Cyklistforbund Favrskov

Søren oplyste om, at de deltager i Skovens Dag. Der er lavet en cykelrute, der
forbinder de forskellige områder, hvor der er aktiviteter på dagen. Dansk
Cyklistforbund deltog også i Klimaugen.
Dansk Cyklistforbund har særlig fokus på skolebørn, hvilket er i god
overensstemmelse med kommunens trafikplaner.

Cykelmilliarden er ophørt i 2015, men nu er der kommet nye midler i det nye
transportforlig, hvor der er afsat 100 millioner kr. til cykler.
En Transportvaneundersøgelsen som DTU har lavet viser, at der er færre (fra 15 % til
12,5 %) der cykler.
Der blev givet opfordring til, at Grønt Råd kunne benytte cykler i stedet for buskørsel,
når vi laver besigtigelsesture sammen med TMU.

Geert H. de Lichtenberg stillede spørgsmål til kommunens prioriteringer af
anlægsmidler til anlæg af cykelstier Lyngå-Hadsten og fra Laurbjerg mod Houlberg, og
om hvorfor cykelstien ikke var ført helt til Hadsten.
Spørgsmålet tages med til Ann Ammitzbo, der ikke var til stede på mødet.
MTB-ryttere blev drøftet. Eventuelle muligheder for adskillelse af MTB-spor fra øvrige
skovstier og om man kunne indføre cykeltegn i lighed med, at ryttere betaler for at
ride i skovene.
Til næste møde 7. september 2017 er Jørn S. Stougaard (Jagtsammenslutningen
Favrskov) og Svend Møller Jensen (DOF, Favrskov) valgt til at holde oplæg.
d. Inspiration til bedre udnyttelse af medlemmernes kompetencer v/Eva

Christensen, Favrskov Kommune
Eva Christensen gennemgik konklusioner fra et Erfa-netværksmøde, hun har deltaget i
vedrørende grønne råd i Region Midtjylland. På mødet deltog repræsentanter fra 14.
kommuner, og her var den generelle holdning, at rådene fungerede fint. Der var en
del inspiration til hvordan man kunne lave forbedrende tiltag.
Deltagerne blev bedt om at gå i tænkeboks om hvorvidt man ønsker ændringer
vedrørende vedtægter og forretningsorden. Efter kommunevalget i november 2017
inviteres til et kommende Grønt Råd, hvor der er muligheder for at lave ændringer.
3. Emner til orientering
a. Plan for skovrejsning v. Hinnerup v/ Ole Juul Andersen

Ole Juul Andersen præsenterede arbejdet med etablering af Himmerigeskoven og
fremviste planen for skovrejsning.
Ole pointerede, at dilemmamøder er de møder der huskes bedst, f.eks. landmand
contra beskyttelse af naturområder. Ole opfordrede samtidigt til, at møderne holdes
ude hvor problemstillingerne er.
Der er Skovrådsmøde 29. marts 2017 for borgere og interesseorganisationer.
Status på Himmerigeskoven: Himmerigsskoven udgør i dag 100 ha. I samarbejde med
Favrskov Kommune og vandværket er der udlagt yderligere 100 ha., heraf 44 ha til
beplantning af ny skov i løbet af foråret. Arealet tilplantes både med traditionel skov
hvor, der indgår lysåbne arealer og med en blanding af egeskov og bøgeskov samt
engarealer. Der tages hensyn til landskabets form i beplantningsplanen.
b. Status Favrskov Enge v/ Eva Christensen, Favrskov Kommune
Favrskov Enge
Favrskov Kommune har fået 1,1 mio. kr. til at udføre forundersøgelse.
Der er inviteret ca. 100 lodsejere til møde onsdag 5. april og Favrskov Kommune har
ligeledes inviteret medlemmernes landboforeningerne til at deltage i mødet. Der vil
være indlæg fra landbrugserhvervet om fordele og muligheder ved at indgå i

vådområde ordningen. Vi håber på en positiv modtagelse af forundersøgelsen og
projektet.
Det vil også blive undersøgt, hvad lodsejerne tænker om rekreative elementer i et
eventuelt projektområde, og om hvad der er af muligheder ved en evt. realisering af
projektet. Der er udsendt pressemeddelelse og nyhed kan læses på Favrskov.dk.
Forundersøgelsen forventes afsluttet midt 2018.
Galten Enge er under realisering – lodsejer forhandlingerne er i gang.
Drostrup Enge ligger stille og afventer afklaring af vindmølleprojektet.
Kollerup Enge – der er søgt om midler til realisering og der forventes positivt tilsagn
efter en sagsbehandling på ca. 3 md, hvorefter kommunen går i gang med at forhandle
med lodsejerne.
Vandråd
Staten har besluttet, at der skal udpeges Vandråd for hvert vanddistrikt i
Vandområdeplanerne. I Favrskov Kommune er det først og fremmest Randers Fjord
vandrådet, der har betydning. Kun en meget lille del af kommunen andrager Århus
Bugt.
Viborg Kommune er sekretariatskommune og første opgave for kommunerne bliver
inden 20. april at udpege højest 20 medlemmer til rådet. Klaus Overgaard Kristensen
deltager som observatør for Favrskov Kommune i Randers Fjord vandråd, og
kommunen forventer ikke at deltage i Århus Bugts vandråd.
Vandrådets sekretariat har udsendt information til medlemmerne af det tidligere
vandråd om at melde tilbage, hvis de ønsker at medvirke igen. Der er deadline for at
melde tilbage den 3. april.

c. Status på Klimaugen v/Alfred Borg, Danmarks Naturfredningsforening
Alfred Borg gav en foreløbig status på klimaugen, hvor DN står bag Klima Favrskov.

Ugen startede allerede 21. februar med en velbesøgt kunstudstilling på Inside i
Hammel.
Klimaugen bød på et stort udbud af aktiviteter, hvor mange borgere kiggede forbi,
blandt andet på fjernvarmeværker og genbrugsstationer. Et stort tilløbsstykke var
Jesper Theilgaards oplæg på Frijsenborg efterskole, hvor der deltog 450 elever.
Der er evaluering af Klimaugen 2. maj kl. 16:00 – 17:30. Mødet afholdes på Inside.
Der var en del snak om fremtidig forankring af klimaugen, hvoraf det fremgik at Grønt
Råd ikke var det optimale sted at lave forankringen. DN vil overveje at lave en
ansøgning til budgetlægningen i Favrskov Kommune med henblik på at få midler til en
klimauge i 2018. Der er ansøgningsfrist til budgettet 20. april.

d. Status Natura2000 v/Eva Christensen, Favrskov Kommune
Randers og Favrskov kommuner har udarbejdet et forslag til Natura 2000-handleplan
for Bjerre Skov og Haslund Skov, 2016-21. Forslaget har været til politisk behandling i
kommunerne og i offentlig høring i otte uger, med høringsfrist 15. december 2016.
Grønt Råd fik 13. oktober 2016 tilsendt forslag til Naturhandleplan Bjerre skov og
Haslund Skov.

Der indkom bemærkninger fra Miljøstyrelsen og Danmarks NaturfredningsforeningFavrskov. Bemærkningerne fra Miljøstyrelsen var orientering om, at benytte de rigtige
lovhenvisninger. Styrelsen for Vand- og Natur har i forløbet skiftet navn til
Miljøstyrelsen. Bemærkningerne fra Danmarks Naturfredningsforening omhandlede
elleskovene, som er omfattet af den gældende skovhandleplan- 2010-2021 og er
således ikke en del af den handleplan, der er i høring.
Planen er vedtaget af byrådet 28. marts 2017. Handleplanen skal være endelig
vedtaget senest 20. april 2017.
Tilpasning af Natura 2000-områdegrænser
Som et initiativ i Naturpakken har Miljøstyrelsen inviteret kommunerne til at komme
med forslag til at mindske andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer og udvide
områder med mere værdifuld natur, der understøtter direktivmål i Natura 2000områderne.
Kommunerne inddrages på to forskellige tidspunkter i processen. Dels en første
mulighed for teknisk – fagligt indspil, og dels en efterfølgende politisk høring med
inddragelse af interessenter, lodsejere m.fl. forventet juni til september 2017. EUKommissionen skal godkende ændringerne og det skal kunne dokumenteres, at arter
og naturtyper omfattet af direktiverne ikke lider skade.
Favrskov Kommune har inden 24. marts 2017 indmeldt tekniske rettelser. Rettelserne
er udelukkende tilretninger, så områdegrænsen følger opdyrket areal eller
matrikelafgrænsninger.
e. Mulighed for at abonnere på ”Din natur” (Naturplan Danmark) v/Eva
Christensen
Som en del af aftalen om Naturpakken er Din Natur udviklet - en tjeneste, der fortæller
om ændringer i den vejledende registrering af § 3-beskyttet natur. Din Natur er udviklet
af Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal, i samarbejde med Landbrug & Fødevarer
og kommunerne. https://dinnatur.miljoeportal.dk/
f. Forslag til projekter i Friluftsstrategi v/Eva Christensen
Grønt Råd har fået tilsendt indkaldelse af forslag til projekter pr. mail. Deadline for
indsendelse af forslag er 15. maj 2017. https://www.favrskov.dk/nyheder/nye-projektertil-friluftsstrategien
4. Eventuelt
a. Foreningsforslag budget 2018-21 v/ Eva Christensen, Favrskov Kommune
Grønt Råd har fået invitation fremsendt pr. mail. Det er nu muligt at indsende forslag til
Favrskov Kommunes budget 2018-21. Forslag til budgettet sendes til
TK_budget@favrskov.dk Frist for indsendelse af forslagene er 20. april 2017.
b. Næste møde sammen med TMU
Torsdag 7. september 2017 – Tur i Lilleådalen. Kl. 14.00 – 16.00 (15.45).
Vi starter mødet i Hinnerup

