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Poul Nold Jensen, Friluftsrådet Limfjord Syd.
John Hansen, Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Viborg (suppleant).
Kirsten Marie Haugstrup, Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland.
Jørgen Buch, Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening.
Tage Toft, Danmarks Jægerforbund, Region 2.
Anders Ahrenfeldt, Landboorganisationerne i Viborg kommune.
Christian Als, Dansk Skovforening.
Steen Bonne Rasmussen, Miljøministeriet, Naturstyrelsen (suppleant).
Stine Damborg Hust, Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg (formand for Rådet – mødeleder).
Kai O. Andersen, Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg (næstformand for Rådet).
Hans Jørn Laursen, direktør, Viborg Kommune, Teknik & Miljø (sekretær for Rådet).
Jørgen Jørgensen, afdelingsleder Natur og Vand, Viborg Kommune, Teknik & Miljø.
Hanne Døssing Hornum, biolog, Viborg Kommune, Teknik & Miljø (under punkt 1 og 2).
Lotte Kunstmann, landskabsarkitekt, Viborg Kommune, Teknik & Miljø.
Rune Rauff Schulz, skov- og landskabsingeniør, Viborg Kommune, Teknik & Miljø.
Jann Ribergaard, biolog/naturformidler, Viborg Kommune, Teknik & Miljø (referent).

Afbud:
 Jeppe Bo Nielsen, Turistforeningen for Viborg og Omegn.
 Claus Bo Andreasen, ViborgEgnens Erhvervsråd.
Dagsorden:
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden.
Orientering om Landskabsstrategi for Nørreådalen - Viborg Kommune.
Opfølgning på referatet fra seneste møde.

4.

Orientering og drøftelse: Kommissorium for naturgenopretning af Hjarbæk Fjord – jf. KMU beslutning 29/4-21 (punkt ønsket af Danmarks Sportsfiskerforbund), herunder drøftelse af organisationernes interesse for deltagelse i en arbejdsgruppe.
Med udgangspunkt i kommissoriet skal det Grønne Råd pege på 3 medlemmer til projektets
arbejdsgruppe. Udpegning af repræsentanter skal ikke nødvendigvis ske på mødet, men Rådet
har lejlighed til at drøfte emnet, herunder hvilke organisationer der er interesserede i at være
repræsenteret.
Det Grønne Råd er selv følgegruppe for projektet, så repræsentanterne i arbejdsgruppen behøver ikke at være medlemmer af Rådet, men kan være udpeget af Rådet.

5.

Orientering og drøftelse: Status og proces for Viborg Kommunes Natur- og Parkplan jf. TU-beslutning 28/4-21 og KMU-beslutning 29/4-21.

6.

Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget, herunder orientering om Summit41 i Ødalen i Bruunshåb.
Evt. emner til den fælles besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget onsdag den 22. september 2021 kl. 12.00-17.
Eventuelt og næste møde.

7.
8.

Referat:
Ad 1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Ad 2.

Orientering om Landskabsstrategi for Nørreådalen - Viborg Kommune 1.

Hanne Døssing Hornum fra Viborg Kommune, Teknik & Miljø orienterede ud fra et PPT-oplæg - vedhæftet referatet 2. Herfra kan nævnes:
Højdepunkterne fra processen er følgende:




Der er gennemført 194 interviews med ca. 70 % deltagelse.
Der er trods corona gennemført en inddragelsesproces og virtuelle møder med succes.
Der er indhentet MUFJO-tilsagn.

Interviews viser bl.a. følgende:






En meget stor andel af landbrugerne oplever problemer med våde enge og oversvømmelser.
Der er stor interesse blandt ådalens landmænd for at deltage i ordninger der fremmer biomassehøst, rydning af opvækst, genoptagning af græsning og etablering af vådområder.
Der er udbredt interesse for at få sine engarealer afgræsset af andre og i at deltage i fællesgræsning.
Et stort flertal udtrykker interesse i fælles projekter, planer og jordfordeling.
Der er rigtig gode forudsætninger for at udarbejde en strategi, der vil gøre en forskel.

Den videre proces er følgende:




Der er nedsat strategigrupper - en regional og en lokal.
De skal komme med to strategiudkast i juni.
Der skal komme en endelig strategi ultimo 2021.

Kirsten Marie Haugstrup fra Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland spurgte, hvem der sad i
grupperne, da det ikke fremgår af hjemmesiden.
Hanne Døssing Hornum fra Viborg Kommune, Teknik & Miljø svarede, at det skyldes GDPR, og at man
er velkommen til at kontakte hende, hvis man vil i kontakt med nogle fra grupperne.
Tage Toft fra Danmarks Jægerforbund, Region 2 spurgte i den forbindelse til, hvordan man sikrer adgangsmuligheder ved nye vådområder, fx konkret omkring Jordbro Engsø. Han lovede at finde en lokal
kontakt til jægerne i Nørreå-dalen.
Jørgen Buch fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening opfordrede til, at man sørgede
for at få tinglyst rettigheder til fx stiforløb, da frivillige aftaler ingen gyldighed har ved fx ejerskifte.
Jørgen Jørgensen fra Viborg Kommune, Teknik & Miljø svarede, at processen skulle gerne skabe den
dialog, der gør sådan noget muligt. Den her måde at arbejde på er en god indgang til multifunktionelle
projekter, men det tager tid. Hvis vi kan komme i mål i Nørreå-dalen, kan vi komme i mål mange steder.

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/udvikling-og-planer/udvikling/vi-udvikler-natur-og-klimaprojekter/landskabsstrategi-for-noerreaadalen/
2 https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/raad-naevn-og-kommissioner/rad/det-groenne-raad/moedeplandagsordener-referater-og-administrationsgrundlag/#ordinrt-mde-onsdag-den-19-maj-2021
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Ad 3.

Opfølgning på referatet fra seneste møde.

Jørgen Buch fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening havde indsendt følgende kommentar: ”Du skriver i referatet om vådområde noget, der ser ud, som om det kun er i Viborg kommune,
genslyngninger ikke har ført til noget godt. Jeg mener at jeg sagde, at det kun var forholdene i Viborg
kommune, jeg kendte noget til. Det var i hvert tilfælde det, jeg mente”.
Det blev taget til efterretning.
Christian Als fra Dansk Skovforening udtalte, at det er godt, at træpolitikken er kommet på.
Referatet i øvrigt godkendt.

Ad 4.

Orientering og drøftelse: Kommissorium for naturgenopretning af Hjarbæk Fjord – jf. KMUbeslutning 29/4-21 (punkt ønsket af Danmarks Sportsfiskerforbund), herunder drøftelse af
organisationernes interesse for deltagelse i en arbejdsgruppe.

Jørgen Buch fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening udtalte, at det er et fantastisk
godt initiativ, men pas nu på, at det ikke ender i rådgiverrapporter. Man burde måske opfatte Hjarbæk
Fjord som en sø. Man kan kigge til Vejle Fjord, hvor der er nogle erfaringer. Arbejdet bør vel ske på
baggrund af Limfjordsrådets plan. Hvem skal skrive konklusionen? Han opfordrede kommunen til at
sørge for at få så mange statslige tilskud hjem som muligt, da de kommunale puljer ikke er nok. Han oplyste, at sportsfiskerne følger fiskenes vandring ved dæmningen, og udtalte, at sportsfiskerne gerne vil
have fjernelse af dæmningen med i kataloget. Han foreslog, at garnfiskerne kom med i arbejdsgruppen
og ville kunne skabe en kontakt
Jørgen Jørgensen fra Viborg Kommune, Teknik & Miljø svarede, at der er tale om en fase 1 med en
indledende undersøgelse, som skal beskrive, hvad der egentligt er muligt. Den eksisterende viden skal
op på bordet, og meget af arbejdet er lavet. Der skal kigges på bl.a. basisanalysen, slusepraksis og forslag til indsatser, og det skal sættes ind i en lokal og regional sammenhæng. Kan vi som kommune gøre
noget, fx lavbundsprojekter og minivådområder m.m.? Det skulle gerne udmunde i en handlingsplan i
fase 2. Kommunen forestiller sig en 3-4 repræsentanter fra rådets organisationer i arbejdsgruppen.
Anders Ahrenfeldt fra Landboorganisationerne i Viborg kommune oplyste, at man i landbruget har en
gruppe, der arbejder med Hjarbæk Fjord. Der er masser af landmænd ved fjorden, som ejer små arealer, som kunne blive til natur, men hvor de ikke selv kan løfte opgaven. Han foreslog Jakob Gade til arbejdsgruppen.
John Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening Afdeling udtalte, at det er en god ide at sætte fokus på Hjarbæk Fjord, især på vandskifte og udledning af næringsstoffer. Udplantning af ålegræs bør
også undersøges. Han foreslog Leif Pedersen, Låstrup, til arbejdsgruppen.
Kirsten Marie Haugstrup fra Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland ville også gerne byde til arbejdsgruppen, da fjorden er et vigtigt fugleområde.
Tage Toft fra Danmarks Jægerforbund, Region 2 oplyste, at selv om fjorden er vildtreservat, kunne
man overveje, om jægerne også skulle være med i arbejdsgruppen, evt. som observatør.
Næstformanden og Jørgen Jørgensen fra Viborg Kommune, Teknik & Miljø oplyste, at politikerne har
sat 2 x 500.000 kr. af til projektet i 2012 og 2022. Beløbet vil kunne skubbes, hvis det blive nødvendigt.
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Ad 5.

Orientering og drøftelse: Status og proces for Viborg Kommunes Natur- og Parkplan jf. TUbeslutning 28/4-21 og KMU-beslutning 29/4-21.

Lotte Kunstmann fra Viborg Kommune, Teknik & Miljø orienterede ud fra et PPT-oplæg - vedhæftet
referatet 3. Herfra kan nævnes:
Kommunen har indtil videre lavet udkast til områdeplaner for 50 ud af flere hundrede større og mindre
grønne arealer, som kommunen ejer eller driver. Der foreslås følgende proces og indhold:













Områdeplanerne skal høres gennem en offentlig inddragelse.
Rammerne for områdeplanerne drøftes på møde i det Grønne Råd den 19. maj 2021.
TU og KMU godkender rammerne for planerne og processen for offentlig inddragelse på baggrund af drøftelserne i det Grønne Råd (på møder i august).
Der afholdes borgermøder på 6 aktuelle lokaliteter i nærområderne i september 2021 (Karup,
Stoholm, Møldrup, Bjerringbro, Tjele og Viborg).
Inddragelsen sker desuden ved brug af en digital app.
Områdeplanernes opbygning og form ligger fast.
Der tilføjes afsnit om biodiversitet, og planerne opdateres.
Zoneringernes udstrækning/placering kan diskuteres.
Der modtages gerne input fra borgere til faciliteter, plejeniveau, zoneringer og biodiversitet.
Forvaltningen tilretter områdeplanerne, som herefter vil fungere som administrationsgrundlag.
Ved store interessekonflikter og modstridende ønsker for specifikke områdeplaner, sendes
disse tilbage til TU og KMU til endelig stillingtagen.
Ultimo 2021 udarbejdes endelig tilretning af områdeplanerne.

Steen Bonne Rasmussen fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen spurgte, om de 6 lokaliteter i de seks
gamle kommuner er bredt dækkende for områdeplanerne, hvilket Lotte Kunstmann fra Viborg Kommune, Teknik & Miljø svarede bekræftende på.
Kirsten Marie Haugstrup fra Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland bemærkede om områdeplanerne, at fuglekasser også er biodiversitet, og at man skal huske de organismer, der ikke kan tale deres egen sag, fx fuglene.
Anders Ahrenfeldt fra Landboorganisationerne i Viborg kommune udtalte, at der bør kigges på stillezoner. Her under corona-perioden er der blevet meget mere trafik i naturen, og det er derfor tæt på
de større byer svært at lave stillezoner. Måske vil der være mulighed for at sætte fokus på nogle mindre naturområder længere væk fra byerne, fx små moselodder.
John Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening Afdeling støttede op om, at biodiversitet og zonering, især stilleområder, er vigtigt.
Christian Als fra Dansk Skovforening anbefalede, at man huskede at få tænkt grønne områder og oaser
ind i kommende udstykninger. Han opfordrede til, at man fik de 50 tilbud samlet, måske i trykt form, så
man kunne besøge andre steder end de sædvanlige.
Formanden bemærkede hertil, at vi godt kan gøre mere for at reklamere for vores fine naturområder
og vores indsatser i dem, fx gennem en mere populær og mundret udgave af vores ”Administrationsgrundlag for naturindsatsen”.
Jørgen Buch fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening udtalte, at formidlingen er vigtig, og at den bør være lidt mere kundeorienteret.
Poul Nold Jensen fra Friluftsrådet Limfjord Syd opfordrede til, at man også tænkte på tilgængelighed.

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/raad-naevn-og-kommissioner/rad/det-groenne-raad/moedeplandagsordener-referater-og-administrationsgrundlag/#ordinrt-mde-onsdag-den-19-maj-2021
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Ad 6.

Orientering om relevante emner fra Klima- og Miljøudvalget 4, herunder orientering om
Summit41 i Ødalen i Bruunshåb 5.

Formanden og Jørgen Jørgensen fra Viborg Kommune, Teknik & Miljø orienterede og svarede på
spørgsmål:










Ad 7.

Summit41 i Ødalen i Bruunshåb: Der havde ikke på forhånd været dialog, men det er der nu,
og det er godt.
Rune Rauff Schulz fra Viborg Kommune, Teknik & Miljø supplerede med, at der havde været
utilfredshed fra naboer og meget slitage i skovbunden, og at det lignede en kommerciel aktivitet. Vi styrer efter reglerne om offentlighedens adgang til naturen.
Grødeskæring i Gudenåen: Der er fortsat ikke enighed mellem kommunerne om antallet af
grødeskæringer. Formanden og næstformanden regner på Byrådets møde den 19. maj 6 at få
mandat til at forhandle med Silkeborg Kommune. Sagen trænger til en afslutning.
John Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening Afdeling spurgte, hvordan det forholder
sig til Helhedsplan for Gudenåen.
Jørgen Jørgensen fra Viborg Kommune, Teknik & Miljø svarede, at Helhedsplanen for Gudenåen handler om alle muligheder generelt – grødeskæring er bare ét af de konkrete virkemidler.
Affald: Udvalget bruger meget tid på at drøfte de nye systemer, herunder supplerende tiltag i
forbindelse med planerne for sortering i 10 fraktioner.
Kirsten Marie Haugstrup fra Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland udtalte, at det ville
være dejligt, hvis vi havde en national ordning, så hver kommune ikke skulle opfinde deres og
forskellige løsninger.
Formanden svarede, at Revas er med i frontlinjen om landsdækkende løsninger for både indsamling og afsætning af forskellige affaldsfraktioner.
Grøn omstilling og solcelleanlæg: Næstformanden udtalte, at det er en stor sag. Problematikken om solcelleanlæg minder lidt om problematikken om vindmøller – vi skal have grøn omstilling, men der er udfordringer: Solcelleanlæg fylder vildt meget, og det er ikke særligt kønt.
Der er ikke areal nok i Danmark til at dække alle hensyn.
Christian Als fra Dansk Skovforening anbefalede, at man lavede tre-rækkede læhegn rundt
om anlæggene.
Formanden og næstformanden svarede, at det er et vilkår, at der skal laves slørende beplantning rundt om anlæggene.
Jørgen Buch fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Viborg Lokalforening udtalte, at han fandt
Viborgs nye hotel meget mere visuelt dominerende.
John Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening Afdeling udtalte, at det er godt, at kommunen prioriterer de arealer, der ikke kan bære en solcellepark. De bør ikke ligge i ådalene,
men hellere i majsmarker.
Evt. emner til den fælles besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget onsdag den 22. september 2021 kl. 12.00-17.

Alle opfordres til at indsende forslag til lokaliteter og emner. Forvaltningen vil samle dem til et forslag.
Nørreå-dalen kunne være et bud.

Ad 8.

Eventuelt og næste møde.

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2a7f96cc0800a2&committee=bfe0500b12f2459dad24071788213392&offset=0&limit=12
5 https://summit41.nu/
6 https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/byradet/2021-05-19-17-00-2367/#7-regulativ-for-gudenen---foresprgsel-om-genoptagelse-af-kommunale-drftelser-forud-for-statslig-afgrelse
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John Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening Afdeling spurgte, hvordan det gør med udtagning
af lavbundsjorder.
Jørgen Jørgensen fra Viborg Kommune, Teknik & Miljø svarede, at Klima- og Miljøudvalget har sagt ja
til, at vi kan øge indsatsen med lavbundsprojekter. Vi går ud og ansætter folk til at drive projekterne.
Næste møde er jf. den aftalte mødeplan 7 onsdag den 22. september maj 2021 kl. 10.30-12 med efterfølgende fælles frokost og besigtigelsestur med Klima- og Miljøudvalget kl. 12.00-17.
Mødet slut ca. kl. 16.30.



https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/raad-naevn-og-kommissioner/rad/det-groenne-raad/moedeplandagsordener-og-referater/#mdeplan-for-2021
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