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Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referat og dagsorden.
Meiner Nørgaard bød velkommen. Referat fra mødet den 16. oktober 2014 og dagens
dagsorden blev godkendt.
2. Medlemmer og kommunen orienterer
Gensidig orientering herunder, at Ditte Svendsen orienterede om, at der nu var udarbejdet
Driftsplan for Natura 2000 for statens områder. Se mere her http://naturstyrelsen.dk/lokaleenheder/lokale-nyheder/2015/jan/borgere-og-lokale-interessenter-skal-vaere-med-til-atindrette-naturen-i-thy-hanherred-og-paa-mors/
3. Vådområder på Mors
Michael E. Dickenson oplyste, at der var foretaget arkæologiske undersøgelser for Hundsø
og Biskæret. Jordfordelinger er på plads. Kommunen købte en ejendom og jorden herfra
indgik i jordfordelingen, som gav plads til p-plads og fugletårn, som placeres på sydsiden af
Hundsø-kanal.
For Sillerslev-Ørding Kær er staten efter 1½ år fortsat i gang med en jordfordeling. Ingen
ejendomme er opkøbt. Måske jordfordelingskendelse efter høst 2015.
For Mads Bjerg Enge har undersøgelse vist, at der ikke er tilstrækkelig fjernelse af kvælstof. Der er også en udfordring i forhold til fosfor. Projektet skrinlægges.
For Jølby Nor/Lyngbro Bæk er der foretaget en ejendomsmæssig forundersøgelse. Der er
3-400 ha. Der er ikke fuld enighed om projektets gennemførelse. Der afholdes møde herom
med lodsejerne.
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4. Naturstyrelsens registrering af § 3-områder
Anja Sørensen forklarede, at der er kommet ny lovgivning om tilsyn. NS har gennemgået
gamle registreringer.
Sidste registreringer er fra 90érne. Arealerne er i 2013 gennemgået på luftfotos og der er
fundet et antal ændringer eller ny natur, og der foretages besigtigelse. Der er kommet ny
natur og der er forsvundet natur. Der er på Mors en nettotilvækst på 10 %. 27 ha er forsvundet natur, hvoraf nogen er overtrædelse. Ca. 22 ha er natur inddraget til landbrugsarealer. Andet er inddraget til bebyggelse, tilgroet eller andet.
Kommunen har modtaget slutrapport. Kommunen skal handle på uoverensstemmelser og
går i gang hermed i forsommeren 2015. Der er konstateret 69 uoverensstemmelser. Der foretages et besøg ved uoverensstemmelser.
I forbindelse med registreringerne foretages opdatering af Miljøportalen. Der meddeles påbud.
5. Forbud mod hunde i det fri på strandengen ved Dråby Vig.
DN havde bedt om punktet på dagsordenen. Det er et problem med løsgående hunde på
arealet. Arealet er et fuglebeskyttelsesområde. Der yngleområde for klyder og havterner.
Det er lodsejerne, der bestemmer. Ditte Svendsen gjorde kommunen opmærksom på, at
kommunen ejer væsentlige dele af arealet med løsgående hunde. Det blev aftalt, at kommunen sætter et skilt op på sit areal med budskab om at hunde skal holdes i snor på med
begrundelse herfor.
Kommunen har efterfølgende sat skilt op efterfølgende om at hunde skal holdes i
snor. Kommunen arbejder herudover med et lukket indhegningsprojekt for at beskytte ynglearealerne, således at biler og hunde kun får adgang til p-pladsen.
6. Overfaldsbygværker v/ Dueholm å ved udløbet til Klosterbugten
DN har bedt om punktet. Det blev forinden mødet aftalt med DN, som har bedt om at få
punktet på dagsordenen, at DN tager en direkte kontakt til Morsø Forsyning herom.
7. Friluftrådet forslår oprettelse af Naturpark Nordmors for at bevare naturen og kulturen omkring molerindvindingerne
Friluftrådet har tidligere rejst punktet og har på tidligere møde uddelt skriftet Danske Naturparker – Hvordan kommer vi i gang?
Udviklingsprojektet Fremtidens landskaber på Nordmors er igangsat. Se mere her
http://www.morsoe.dk/Om-kommunen/Planlaegning/Fremtidens-landskaber-paaNordmors.aspx
Friluftrådet har givet udtryk for at området er interessant i forhold til Naturparker i området.
og deltager i arbejdet med fremtidens landskaber på Nordmors med en medarbejder fra Friluftsrådets hovedkontor.
8. Orientering om Naturplan Mors, som en del af Kommuneplanens Planstrategi
Kommunen og lokale foreninger skal udpege fremtidige naturområder på hele Mors, således, at fremtidige naturområder bliver udpeget og at udpegningerne indgår som et tema i
den kommende Kommuneplan 2017.
Se mere her http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/national-naturbeskyttelse/naturplandanmark/
9. Andet
Intet til referat.
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10. Næste møde afholdes torsdag den 22. oktober kl. 15.30 i ´Spisestedet´, Jernbanevej 7.

Venlig hilsen

Kaj Hyldig
Miljøingeniør
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