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Referat møde i Grønt Råd 10. april 2019
Kommunens kommende budget Hans Minor Vedel fortalte at kommunen arbejder
med plan- og bæredygtighedsstrategi 2030+, hvor der er stor fokus på naturen i
arbejdet med at udvikle Favrskov til en god bosætningskommune. Der satses på
nærhed til naturen, den funktionelle brug samt naturen i sig selv. Kommunen har fokus
på, biodiversitet og beskyttelse af grundvandet gennem ambitiøse
skovrejsningsprojekter i samarbejde med vandværker og Naturstyrelsen. Hans Minor
Vedel nævnte de positive tiltag vedrørende lodsejersamarbejde med borgere omkring
gudenådalen ved Ulstrup, som en model på hvordan man kan komme langt med
inddragelse. Der arbejdes på forpligtende vandsamarbejder i vandværkernes vandråd
og om en fordelingsnøgle vedrørende indbetaling til en fond. Landsbyrådene er en
vigtig spiller i at sikre, at vi får udnyttet de grønne områder i og omkring byerne.
Christian Jensen udtrykte sin bekymring om, hvordan fordelingsnøglen vil blive
udarbejdet, hvis hvert vandværk selv kan beslutte kriterier for fordelingen. Christian
Jensen efterspurgte om Favrskov Kommune har mulighed for at lave en opgørelse
over, hvem der er storforbrugere af vand i kommunen, om der eventuelt er større
virksomheder, der har større vandforbrug end landbruget. Hans Minor Vedel vil
undersøge om det er muligt at lave en sådan opgørelse.

Biodiversitetsplan Hans Minor Vedel fortalte at kommunen er i gang med arbejdet
med at lave en plan for biologisk mangfoldighed. Grønt Råd forventes at blive
inddraget i efteråret 2019.
Status på dialog med lodsejerne i Gudenådalen Katrine Wisgaard, fortalte om den
dialog der foregår med lodsejerne i Gudenådalen, hvor ønsket er at forbedre
tilgængeligheden til og på trækstien samt langs Hagenstrup Møllebæk. Bedre
farbarhed på trækstien en større del af året. Sikre udsigtskiler mellem Gudenå og
Busbjerg og synliggørelse af ådalens udformning på udvalgte steder. Dialogen har
medført at der også er kommet nogle nye ønsker, bl.a. et ønske om en bro over
Gudenåen, så man kan købe en is ved Bamsebo Camping. De nye ønsker tages med i
det videre arbejde. Dialogen er startet på baggrund af et ønske fra politikerne og
Danmarks Naturfredningsforening har på denne baggrund sat deres videre arbejde
med udarbejdelse af et fredningsforslag i bero. Der kom positiv tilbagemeldinger om
kommunens arbejde med dialogen med borgere fra Peter B. Laursen og Geert H. de
Lichtenberg kom med forslag om en Da Vinci Bro. Søren Westermann spurgte ind til
økonomien i arbejdet, om det eventuelt ville være billigere for Favrskov Kommune, hvis
man i stedet får en fredning. Hans Minor Vedel kommenterede, at der er stor gevinst i
at have lodsejerne med på ideerne og derved opnå bedre ejerskab. Alfred Borg
kommenterede, at DN er meget positive overfor at Favrskov Kommune går i dialog
med lodsejerne.
Friluftsstrategi opfølgning Hans Minor Vedel fortalte at de ni initiativer som
repræsentanter fra Grønt Råd har været med til at udvælge, har været til behandling i
Kultur- og Fritidsudvalget. Hovedfokus har været at godkende grydeklare
foreningsbårne projekter. Initiativerne skal senere fremlægges på Byrådsmøde.
Referat kan fremsøges her
1. Etablering af løbespor i Skoven ved Søndervangsskolen. X-FIT fight Cancer
113.242 kr. - Godkendt
2 Orienteringsløbskort/ruter. Spejdersamrådet Favrskov 60.000 kr - Godkendt
3 Nytænkning af gadekær og stiforbindelse i Sall. Sall Beboerforening 50.000 kr.
- Godkendt
4 Friluftsfaciliteter ved Nørreåen. Ålum Borgerforening (Randers Kommune)
50.000 kr. - Godkendt
5 Informationsdome i Skjød nær byens gadekær. Skjød Borger- og
Idrætsforening 30.000 kr. - afvist
6 Etablering af forhindringsbane/tarzanbane ved shelter i Skjød. Skjød Borgerog Idrætsforening 20.400 kr. - Godkendt
7 Sti mellem Norring og Hinnerup via et hjørne af Frijsenborgskoven. Lokale
lodsejere og DN 50.000 kr. – forundersøgelse - afvist
8 Styrket naturbegejstring. Junior Rangers. Dagsinstitutioner og Skoler i
Favrskov kommune samt naturvejleder 100.000 kr. – Godkendt
9 Oprensning af Lergravssøen i UIstrup. DN. 90.000 kr.- afvist
Projekt – Oplevelses og bevægelsespark, Hammel Idrætscenter bevilliges 100.000 kr.
Vådområder Lokalt fælles initiativ Christian G. Jensen og Alfred Borg, henholdsvis
formand for Landboforeningen Kronjylland og formand for Danmarks

Naturfredningsforening Favrskov har sammen været i medierne om at hylde et fælles
udspil fra Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening om udtagning
af lavbundsjorder som et centralt virkemiddel til at reducere klimaudledning og
kvælstofudledning. Christian G. Jensen fortalte at han har fået mange tilbagemeldinger
fra sine medlemmer, der ikke helt har været enig med ham om tiltaget. Christian G.
Jensen mener dog fortsat at der er behov for god dialog mellem parterne og henviste
til at det nu er tredje gang der afholdes Klima-uge i Favrskov og der også her er et godt
samarbejde. Klima er et emne der fortsat er behov for at have dialog om. Der er også
gang i en del lavbundsprojekter og Christian G. Jensen fornemmer nye tider for at
fremme dialogen mellem landbruget og Danmarks Naturfredningsforening. Alfred Borg
bifalder det gode samarbejde og mener ikke at det ene udelukker det andet. Med
hensyn til jordfordeling, som kan være svær at få startet op, så ville det være godt, hvis
der var en økonomisk pulje man kunne starte op med. Alfred Borg roste Christian G.
Jensen for hans gode arbejde med at påvirke sine landbrugskolleger til at samarbejde.
Vådområder Status i Favrskov Kommune Jens Albert Hansen fortalte om Drostrup
Enge, der stadig afventer, at der bliver lavet færdig plan for vindmølleprojektet i
området. Galten Enge. Her er det ikke lykkedes at blive enige med alle lodsejere
vedrørende jordfordeling, hvorfor projektet indtil videre er opgivet. Favrskov enge er
opdelt i en i vest og to i øst. Forundersøgelsen er afsluttet og har resulteret i opdeling i
de tre delområder. Efterfølgende er der sendt to ansøgninger til staten om
gennemførelse af projekterne, en for vest og en for øst. Der forventes svar på
ansøgningerne inden sommerferien. John Eistrøm spurgte ind til, hvordan lystfiskerne
skal forholde sig efter vådområderne er gennemført, hvortil Jens Albert Hansen
svarede, at de nok skal forvente, at de skal ud og lave nye aftaler, måske afhængigt af
om arealerne har fået nye ejere. Jens Albert Hansen afsluttede med at fortælle om
Kollerup Enge, der nu er klar til realisering. Der forventes myndighedssagsbehandling i
efteråret 2019 og der forventes indvielse ultimo 2020.
Projektet kan ses på Miljøstyrelsens portal om klimatilpasning. Notat for status om
projekter medsendes referatet.
https://www.klimatilpasning.dk/sektorer/natur/synergiprojekter/favrskov-kommunekollerup-enge/
Eventuelt
Sandor Hestbæk Markus orienterede om kommende arrangement om plantning af
Folkeskov 24.april 2019 ved Himmerigsskoven. https://www.growingtrees.dk/
Thorkil Danielsen orienterede om Skovens dag, 5. maj 2019, som i år er ved Kollerup
Gods i Hadsten fra kl. 10-15.
Peter B. Laursen orienterede om at teatret Wunderland opfører ”spådommen om Høje
Stene – På sporet af en skjult kulturarv” ved Vejrslev fra 25. maj – 16. juni 2019.
Geert H. de Lichtenberg fortalte om en problematik i forbindelse med de mange sære
forespørgsler om kreative udfoldelser som han får henvendelser om. Han siger
generelt nej til motor kørsel, men hvordan forholder man sig til MTB? Han kunne
ønske, der var flere steder i kommunen hvor der kunne laves baner. En problematik er

også hvordan vi skal forholde os til elmotorer på MTB, hvordan spotter vi de benyttes
og hvordan kan man løse det?
Herefter viste Christian G. Jensen rundt på sin ejendom, hvor han havde lavet mange
forskellige naturforbedrende tiltag. Tak for en rigtig fin og oplysende rundvisning som
hovedparten af deltagerne deltog i.
Næste planlagte møder: Torsdag 5. september (kl. 14.00-16:00), med TMU i Ulstrup.
Onsdag 13.november kl. 14.00 – 17.00. her tænkes planlagt besøg hos Frijsenborg,
der gerne vil vise os rundt.

