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Referat møde i Grønt Råd 15.november 2018
Rundvisning på Bidstrup Gods. Geert H. de Lichtenberg viste rundt og fortalte om
det store arbejde med at vedligeholde og restaurere stuerne på godset. Der blev også
fortalt sjove historier om de flotte guldaldermalerier, der hænger over dørene. Stor tak
til Geert for at lægge lokale til mødet.
Budget 2019-22 Hans Minor Vedel fortalte om tiltag i budget 2019-22. Politikerne har
stor opmærksomhed på udledning, grundvand og natur og 9 ud at 10 af politikernes
egne forslag hører under Teknik og Kulturforvaltningen. Eksempler på nye tiltag
vedrører: Biologisk mangfoldighed, Hadsten midtbys problematik vedrørende stigende
vandstand i Lilleåen og der bliver nedsat et nyt udvalg til at belyse kollektiv trafik og
miljøvenlig transport. Derudover er der stor fokus på tilgængeligheden ved Gudenåen
og problematikken vedrørende grødeskæring, varmeforsyning og CO2-udledning og
indsatsplaner for drikkevand. Der var stor spørgelyst og der blev spurgt ind til flere
igangværende projekter bl.a. Kollerup enge og Favrskov Enge, der begge er projekter,
der kun kan gennemføres ved frivillighed. Christian Jensen spurgte ind til
vandsamarbejdet, hvor vandrådet opretter en fond og vil gerne høre hvordan man
tænker fordelingen af indbetaling til denne fond. Spørgsmålet tages med hjem til
afklaring. Hans fortalte, at kommunen er ved at forberede ny planstrategi, en strategi,
hvor man ser 12 år frem i tiden. Favrskov Kommune vil være bosætningskommune og

vores bynære natur kommer til at fylde mere og så der skal arbejdes med at forbedre
adgangsveje til naturen.
Favrskov Kommunes Friluftsstrategi og handlingsplan. Anders Bjerggaard Nielsen
fra Favrskov Kommunes Kultur og Fritid fortalte om hvilke fritidsprojekter der er blevet
gennemført siden 2014 og om den nye handlingsplan for 2019-2020, hvor alle har
mulighed for at komme med forslag indtil 1. januar 2019. Grønt Råds medlemmer
opfordres til at komme med forslag. Anders viste eksempler på aktiviteter, hvor Grønt
Råd måske kunne gå i front. Disse aktiviteter kan eventuelt bruges til at rekruttere nye
medlemmer. Forslag kan sendes til kulturogfritid@favrskov.dk se mere på
kommunens hjemmeside: https://favrskov.dk/borger/fritid-og-kultur/stoette-tilfriluftslivet
Der forventes politisk behandling i marts 2019, hvor der skal vedtages projekter for
500.000 kr. Det forventes også, at der blive mulighed for projekter for yderligere
500.000 kr. i 2020, men det afventer politisk stillingtagen.
Idéer til udmøntning af handlingsplan. Efter Anders´ oplæg opfordrede Hans til
dialog omkring forslag og ideer til projekter. Jørn Stougaard opfordrede til at der blev
ind tænkt kørestolsbrugere og barnevogne, når man lavede projekter. Geert var
interesserede i hvilke målgrupper man skal lave projekter for. Er det lokale eller turister
udefra, er det jægere eller fiskere der kommer ude fra, så har kommunen ikke mange
overnatningsmuligheder at tilbyde. Christian opfordrede til, at man kunne arbejde med
at få flere samt synliggøre bed and break fast steder. Der blev også efterspurgt en
sammenhængende plan for turisme, herregårde og kirker. Søren Westermann
efterlyste bedre forhold for dem der sejler på Gudenåen og Alfred Borg mangler foldere
om overnatningssteder. Det blev aftalt, at repræsentanter fra Grønt Råd skal indkaldes
til at arbejde med de indkomne projekter. Anders vil efterspørge deltagere efter 14.
januar 2019. Alfred og Søren meldte på forhånd, at de gerne vil deltage.
Eventuelt Hans orienterede om rottebekæmpelse. Der er kommet en ny lovgivning og
Favrskov Kommune arbejder på at hjemtage opgaven med tilsyn fra marts 2019.
Kommunens opstart har ikke været optimalt og Hans inviterede Christian Jensen til
dialog omkring løsning af opgaven med rottetilsyn og rottebekæmpelse. Hans vil gerne
have udvalgsformand Anders G. Christensen med. Til næste møde orienteres om
status på rottebekæmpelsen.
Jørn Stougaard meddelte, at han stopper i Grønt Råd og vil meddele når der er fundet
en afløser. Grønt Råd siger tak for Jørns input og deltagelse i møderne.
Næste planlagte møder
Christian Jensen inviterede og vil gerne afholde næste møde. Dato, tidspunkt og
dagsorden meddeles senere.

