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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. Medlemmer og kommunen orienterer
Arne Kirk orienterede om opstart af et nyt projekt om og for Nordmors. København Universitet er inddraget. Det handler om bosætning og turisme. Aalborg Universitet er inddraget i
jordfordelingsmulighed. Der har efterfølgende været afholdt opstartsmøder.
1.ste generationsvandplan er i høring. Den 1.ste blev underkendt i Natur- og Miljøklagenæv
net. Ny offentlighedsfase med bemærkninger inden 20.12.2014.
Generationsvandplaner er igangsat. Input for indsats i vandløb. Til Vandopland Limfjorden.
Lokal arbejdsgruppe har peget på indsats i Skarum å og Solbjerg å. 2. gen vandplan bygger på, at 1. gen. vandplaner er vedtaget og gennemført.
Kommunes er ikke længere myndighed i forhold til råstofindvindingstilladelser, som er
overgået til regionen. I forhold til Stærhøj skal regionsrådet tage stilling til et Kommuneplantillæg, som regionsrådet har indstillet.der er indkommet bemærkninger til kommunens
VVM-vurdering fra 2-3 foreninger og fra beboere. Sagen er nu ved regionen, som overtager
ansvaret for sagens behandling.
Der foretages landsbyforskønnelse i Sejerslev, Flade, Karby, Ø. Jølby, Ø. Assels og Ørding. Næste år (2015) indsats i Vils, Øster Hvidbjerg (2016). Herefter Sundby og Bjergby.
Der arbejdes med pladser og infrastruktur. Nu indsats i de ”7 sogne” med støtte fra real
Dania og Friluftsrådet. Ejstrup Bæk frilægges, hvilket flere gav udtryk for var en god ide´.
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3. Statens nye registrering af § 3-områder
Udsat til næste møde.
4. Hvad sker der med vandløbene i henhold til Vandplanen og 2. generationsvandplanen?
Jens Ejner Jørgensen fortalte om indsatser Solbjerg å, Skarum å og Vejerslev å. Der er
opgang af ørreder i Skarum å. Der var enighed om indsats til forbedring af vandløbet og der
skal bruges 4 mio. kr. herpå. I Solberg å går ørreder ligeledes op og gyder. Spildevand er
et problem i Vejerslev å. Villadsen roste kommunen for mødet herom i sommeren 2014.
Niels Larsen fra Sportsfiskerne opfordrede til at få spærringerne væk i Dueholm å.
Jens Ejner fortalte om vandløbsvedligeholdelse efter Aalborg-modellen og om nødvendigheden af et målrettet tilsyn og justering af vedligeholdelsen efter behov.
5. Friluftrådet foreslår oprettelse af naturpark på Nordmors for at bevare naturen og
kulturen omkring molerindvindingen
v/repræsentant fra friluftrådet.
Udsat til næste møde.
6. Etablering af vådområder
Arne Kirk orienterede om, at der er 5 projekter undervejs. De to første er Hundsø og Biskæret, hvor der nu kun er myndighedsbehandlingen tilbage. For Sillerslev Kær er Naturstyrelsen i gang med lodsejerforhandlinger. Afklaring gennem vinteren. Mads Bjerg Enge og
Lyngbro trækker ud, idet der er krav om supplerende fosforundersøgelser. Der er en nettofosforgevinst. Ser godt ud. Undersøgelserne er ikke færdig. Der skal ske en integration af
naturhensyn, hvis det er muligt.
Ditte Svendsen oplyser, at Naturstyrelsen kan bevillige penge til småprojekter på landbrugsjord og oplyser, at der ikke er ansøgninger. Landbrugets repræsentanter kan bringe
oplysningen videre.
Ditte oplyser endvidere, at Skovlovssager behandles af Skovdistrikt Himmerland.
7. Mågeregulering i Nykøbing
Mågereguleringen 2014 blev en succes. Kaj Hyldig og Kjeld Gregersen var enige om, at
fortsætte indsatsen i foråret 2015 ved skydning og skræmning. Der var stort arbejde og lidt
udbytte ved pensling med æg, hvorfor dette ikke videreføres, hvilket også er helt i overensstemmelse med planen fra 2014. I år skydes endvidere ved M. C. Holmskolen og ved Biblioteket. Tak til Jægernes Kommunale Fællesråd for indsatsen.
Næste møde afholdes den 16. april kl. 15.30-17.00 i Spisestedet, Administrationsbygningen,
Jernbanevej 7, Nykøbing M.
Venlig hilsen

Kaj Hyldig
Miljøingeniør
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