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Mødereferat Grønt Råd 7. april 2016
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden v/Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune
Ann Ammitzbo bød velkommen til alle og specielt til Søren Asp Mikkelsen, der indtræder som ny repræsentant for Favrskov Erhvervsråd. Herefter en kort præsentationsrunde, hvor også Søren Asp Mikkelsen præsenterede sig selv.

2.

Emner til drøftelse
a. Evaluering af rådet v/Ann Ammitzbo, Favrskov Kommune
Geert H. de Lichtenberg havde forud for mødet spurgt til, hvordan et medlem af
Grønt Råd var stillet i forbindelse med en eventuel ændring af tilhørsforhold til en
organisation. Ann Ammitzbo forklarede, at et medlem er personligt valgt for en byrådsperiode til at repræsentere et interesseområde. Her kan en person godt repræsentere flere organisationer. Ved næste valgperiode, er det i tilfælde af, at der
er flere personer, der ønsker at repræsentere et interesseområde, at Teknik- og
Miljøforvaltningen der skal udvælge, hvem der skal deltage. Udvælgelsen sker i
henhold til § 3.5 i vedtægterne.
Under evalueringen af aktiviteter og arbejdsform efterlyste Geert H. de Lichtenberg mere samspil mellem medlemmerne. Det kunne eventuelt ske ved, at hvert

medlem kort orienterede om aktiviteter, der kunne relatere til Grønt Råd, som
medlemmet havde arbejdet for, eller deltaget i, siden sidste møde.
Geert H. de Lichtenberg mente også, at medlemmernes mulighed for at komme
frem med egne konkrete emner og oplevelser var for begrænset, når det kun kan
ske ved at stille et dagsordenspunkt. Som eksempler orienterede han om sin deltagelse i et vådområdeprojekt, hvor det havde været en dårlig oplevelse med
kommunens konsulent. Dette var måske årsag til at projektet ikke blev til noget. I
et andet eksempel, ville Geert H. de Lichtenberg gøre opmærksom på, at en af
konsekvenserne ved nedklassificering af veje er, at der bliver lukket vejadgang til
grønne områder. Eksemplerne ville være gode at kunne diskutere i Grønt Råd.
Der blev stillet forslag om, at der kunne afholdes et ekstra møde om året, så der
blev tre møder, i stedet for som nu, hvor der afholdes to. Da afholdelse af tre møder kan være et spørgsmål om ressourcer, tages spørgsmålet med videre til forvaltningen.
Favrskov Kommune har følgende rettelse til vedtægterne: § 4.2 ”Formanden for
det grønne råd er den til enhver tid værende direktør for Teknik- og Kulturforvaltningen i Favrskov Kommune”, ændres til: ”Formanden for det grønne råd er den til
enhver tid værende Teknik- og Miljøchef i Favrskov Kommune”. Vedtægterne tilrettes efter næste møde i Grønt Råd, når der foreligger afklaring om antal møder
pr. år.
b. Orientering om håndteringen af beskyttet natur v/Rikke Rørby Graversen,
Favrskov Kommune
Link til rapporten: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/nationalnaturbeskyttelse/beskyttede-naturtyper-3/opdatering-af-3natur/kommuner/favrskov-kommune
Link til elektronisk kort: https://webkort.favrskov.dk/?profile=beskyttet_natur
Søg eventuelt ved at zoome ind på din adresse.
Poul Jensen udtrykte, at han ikke var tilfreds med den måde Favrskov Kommune
håndterer opfølgningen på statens § 3-eftersyn. Kommunen bør orientere lodsejere noget mere, inden man kommer på besigtigelse. Det er ubehageligt, at der går
fremmede mennesker rundt på ens ejendom. Jens Albert Hansen forklarede at
kommunen netop anvendte og havde fokus på denne fremgangsmåde, men at
kommunen i øvrigt ville tage bemærkningen til efterretning.
c. Mini vådområder v/ Chr. G. Jensen, Landboforening Kronjylland
Christian vil gerne have flere af medlemmerne med på ideen om udvikling af mini
vådområder. Det efterspørges, hvordan vi kommer videre.
d. Fredningsforslag v/Alfred Borg, DN-Favrskov

en del af Gudenådalen mellem Bjerringbro og Ulstrup i Viborg og Favrskov
Kommuner

Fredningsforslag Lysnet
Alfred Borg orienterede om status for to fredningsforslag, som DN arbejder sammen med DN-hovedafdelingen om at få fremsendt. DN har afholdt møder med de

lodsejere i Gudenåfredningen der forventes at blive mest berørt af projektet for, at
lytte til deres eventuelle ønsker. Der er også planlagt et offentligt møde herom
sammen med Venstre (Mødet er afholdt 20. april 2016). DN har planlagt et møde,
hvor alle berørte lodsejere i Lysnet fredningen vil blive informeret om planerne
(Mødet er afholdt 3. maj 2016).
e. Klima uge v/Alfred Borg, DN-Favrskov
Alfred Borg orienterede om status for projektet og ønskede Grønt Råds formelle
stillingtagen til afholdelse af Klima uge.
Det blev besluttet, at Grønt Råd anbefaler afholdelse af Klima uge i Favrskov
Kommune.
f. Henvendelse fra sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere v/Eva
Christensen, Favrskov Kommune
Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere (SDE) ønsker Grønt Råds hjælp
til, at SDE får et bedre sammenspil med danske kommuner. SDE ser frem til et referat, om rådets behandling af sagen.
Grønt Råd diskuterede oplægget, der var kommet fra SDE. Konklusionen blev, at
det ud fra Grønt Råds synspunkt og rådets forretningsorden, var mere nærliggende, at fremme forholdene for de vilde bier. Favrskov Kommune fremsender orientering til SDE om behandlingen af sagen.
3.

Emner til orientering
a. Kort status - Trækstien ved Ulstrup v/Jens Albert Hansen, Favrskov Kommune
Fase 1 er ved at være afsluttet. Denne del har, foruden midler fra Favrskov Kommune, fået tilskud fra Naturstyrelsen og Friluftsrådet, Fase 2 er påbegyndt i foråret
2016. Denne del har, foruden midler fra Favrskov Kommune, fået tilskud fra Lokale aktions grupper (LAG). Oversigtskort over områderne blev vist på PowerPoint.
b. Status for vådområdeprojekter i Favrskov Kommune. v/Jens Albert Hansen,
Favrskov Kommune
Vissing Enge: Er færdig-etableret. Drostrup-Stobdrup Enge: Jordfordeling og lodsejeraftaler afventer en færdig plan for vindmølleprojektet i samme område. Kollerup Enge: Forundersøgelsen er afsluttet 2015. Granslev By Enge: Forundersøgelse afsluttet 2015. Der er ikke pt. stor nok lodsejertilslutning til, at der arbejdes videre med projektet.
I forbindelse med 2. vandplanperiode (2016-2021) forventer Teknik og Kultur, at
søge om midler til forundersøgelse af et nyt stort vådområde. Forundersøgelsen
forventes gennemført primo 2017. Det nye vådområde på ca. 300 ha er beliggende tæt ved Vissing Enge. Oversigtskort blev vist på PowerPoint.
c. Naturvejlederkalender v/Eva Christensen, Favrskov Kommune
Naturvejlederkalender var til trykt til uddeling og kan findes på medsendte link.
http://naturportal.favrskov.dk/naturportal/aktivitetskalender
Der skal specielt annonceres for Skovens dag 1. maj ved Ulstrup Slot.
d. Status på skovrejsningsprojektet Himmerigsskov ved Hinnerup v/Eva Christensen, Favrskov Kommune

Parterne i skovrejsningsprojektet indgik i november 2015 en samarbejdsaftale om
udvidelse af statsskoven ”Himmerig Skov” ved Hinnerup. Parterne er Miljøministeriet v/ Naturstyrelsen, Hinnerup Vandværk og Favrskov Kommune. Erhvervelse af
arealer ønskes igangsat i 2016 og vil forløbe over en årrække fremover
4.

Eventuelt
a. Budget 2016, v/Jens Albert Hansen, Favrskov Kommune
Jens Albert Hansen orienterede om muligheder for, at foreninger kan komme med
forslag til Favrskov Kommunes budget. Orienteringsbrev og skabelon til forslag er
efterfølgende tilsendt medlemmerne 13. april 2016.
b. Dronningen kommer på besøg i Favrskov Kommune 7. september 2016,
v/Jens Albert Hansen, Favrskov Kommune

5.

Næste møde. Forslag til mødedatoer har efterfølgende været fremlagt Teknik- og
Miljøudvalget. Næste møde bliver 11. august 2016. Teknik- og Miljøudvalget vil
gerne, at det bliver et ordinært møde fra 14-16.

