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Dagsorden Grønt Råd 2. juni 2021
1.

Velkomst v. Sidsel Homann

2.

Spildevandsplanen
Favrskov Kommune er i gang med en ny spildevansplan, som forventes i offentlig
høring i efteråret. Vi vil gerne præsentere udkastet til planen, som bl.a. indeholder
retningslinjer for håndtering af klimavand samt påbegynder kloakseparering i Hadsten midtby.

Sagsbehandler:
Konstantin Andoni
Tlf. 6073 6944
akon@favrskov.dk

Referat:
Favrskov Forsyning orienterede om det igangværende arbejde med den kommende spildevangsplan og besvarede spørgsmål fra deltagerne.
3.

Kollerup Enge (et oplæg med dias)
Teknik og Miljø orienterer om, at Staten har bevilget medfinansiering til etablering
af vådområdeprojektet Kollerup Enge.
Referat:
Favrskov Kommune orienterede om det igangværende arbejde med Kollerup
Enge, herunder genslyngningen af Lilleåen.

4.

Vårfluepladsen (et oplæg med dias)
Teknik og Miljø orienterer om, at der er frigivet anlægsbevilling til etablering af
Vårfluepladsen, som skal fungere som bindeled mellem Hadsten midtby og vådområdeprojektet Kollerup Enge.
Referat:
Favrskov Kommune orienterede om det igangværende arbejde med at etablere
Vårfluepladsen, som er en aktivitetsplads ved Kollerup Enge.

5.

Status på biodiversitetsplanen
Teknik og Miljø orienterer om status på udrulning af biodiversitetsplanen. Der har
senest været afholdt virtuelt borgermøde for grundejerforeninger og haveejere.
Referat:

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Teknik og Miljø Sekretariatet
Torvegade 7
Sagsnr.
EMN-2020-22878
Dokument nr.
2414684

Favrskov Kommune orienterede om det igangværende arbejde med biodiversitet i
kommunen.
6.

Status på arbejdet med en samlet stiforbindelse langs hele Gudenåen
Teknik og Miljø orienterer om det nuværende arbejde med at etablere en sammenhængende stiforbindelse langs hele Gudenåen fra kildernes udspring i Vejle
Kommune og til Randers Fjord.
Referat:
Favrskov Kommune orienterede om det igangværende gudenåprojekt, herunder
arbejdet med at skaffe finansiering til den sammenhængende stiforbindelse.
Det blev nævnt, at der i formidlingen også vil være fokus på, at brugere af Gudenåestien tager hensyn til natur og omgivelser, når de færdes der. Gode råd til, hvordan denne indsats tilrettelægges, kan rettes til Dennis Jensen (dennj@favrskov.dk).
Der var en generel drøftelse af, hvordan man opnår den rette balance mellem
menneskers brug af naturområder og dyrenes levevis (balance mellem beskyttelse og benyttelse). Der var enighed om, at det i høj grad handler om formidling.

7.

Nyt vedrørende multifunktionel jordfordeling (MUFJO)
Teknik og Miljø orienterer om, at man sammen med Naturstyrelsen og Kronjyllands Landboforening har besluttet ikke at indsende ansøgning til statens pulje til
medfinansiering af multifunktionelle jordfordelingsprojekter. Der arbejdes stadig for
en skovrejsning i området mellem Hadsten og Hadbjerg.
Referat:
Favrskov Kommune orienterede om arbejdet med multifunktionel jordfordeling i
kommunen. Selvom der ikke blev sendt ansøgning til statens pulje til medfinansiering, arbejdes der fortsat med skovrejsning i kommunen. Fokus er på seks områder, hvor der er særlige grundvandsinteresser, og kommunen starter med at rejse
skov ved Hadsten og Hadbjerg, hvor der allerede er etableret en god kontakt til
berørte lodsejere. Byrådet træffer beslutning herom i juni 2021.

8.

Eventuelt
Referat:
Intet til eventuelt.

9.

Mødekalender 2021
Favrskov Kommune har foreslår at ændre tidspunktet for det fælles møde med
TM-U til torsdag 2. september 2021 kl. 14.00-17.00.
Referat:
Godkendt.

