Natur og Miljø

Grønt råd

Dato:
Sagsnr.:

Ref. af møde nr. 17 af 13. marts 2014

Navn:
Direkte tlf.nr.:
E- mail

05-09-2014
773-2007-7383

Kaj Hyldig
9970 7076
tekh23@morsoe.dk

Referat af møde i Grønt Råd torsdag den 13. marts 2014 kl. 15.30-17.00 i kantinen,
Jernbanevej 7.
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referat og dagsorden.
Meiner Nørgaard bød velkommen. Referat af sidste møde og dagens dagsorden blev godkendt.
2. Orientering
Svend Erik Villadsen oplyste om, at der har været Åbent landbrug med 900 mennesker.
Per Nielsen oplyste, at der har været Naturens dag ved Årbæk Mølle Strand og Skovens
dag i maj i Legind Bjerge.
Arne Kirk orienterede om, at Vandplanen blev underkendt pga. for kort høringsperiode.
Vandplanen skal i høring 8 uger indtil 26. august 2014. Der er lagt op til lempede målsætninger for flere vandløb. Samtidig med forløbet opstarter 2. generations Vandplaner 201521 med en ny proces og mere inddragelse. Der nedsættes et Vandråd for vandoplandet
Limfjorden. Der nedsættes lokale vandråd med Poul Roesen som koordinator. Der indkaldes til møde herom.
Endvidere, at projekt Landsbyfornyelse i Sejerslev, hvor natur- og landskab inddrages i projektet. Roste beboerne for den store villig til inddragelse. Københavns Universitet er med.
BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) skal sikre rent drikkevand. Der skal ske opfølgning på indsats.
Stærhøj har stået stille. Klager over Råstofplanen udarbejdet af Region Nordjylland. Der
udarbejdes VVM-redegørelse med hovedvægt på det landskabelige og trafik herfra.
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3. Status på vådområder på Mors v/Michael E. Dickenson
Michael orienterede om vådområde-projekternes status. Hundsø, Biskæret, Sillerslev Ørding Kær. Krav om fosforfældning i Biskæret og Sillerslev. Se indlægget her:

4. Status for store husdyrbrug v/Arne Kirk
Naturstyrelsen er fremkommet med en indsigelse i forhold til det udlagte område hertil i
kommuneplanen. Der må ikke bygges i de kystnære udlagte områder til større husdyrbrug.
Tak for jeres indsats.
Resultatet ses i Kommuneplan 2013-2025 her:
http://morsoe.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=401
5. Status for regulering af måger v/Kaj Hyldig
Der var i Grønt Råd enighed om at igangsætte en indsats for regulering af måger i Nykøbing. Jægernes Kommunale Fællesråd har tilbudt assistance. Vildkonsulenten søges om tilladelse til skydning af måger i foråret. Herefter søges om tilladelse til pensling mv. af æg på
flade bygninger over 200 m2 i sommermånederne.
6. Uddeling af Årets Naturpris i Grønt Råd v/Kaj Hyldig
Intet nyt.

Venlig hilsen

Kaj Hyldig
Miljøingeniør
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