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Referat af møde nr. 20 i Grønt Råd torsdag den 22. oktober 2015 kl.
15.30-17.00 i ´Spisestedet´ Jernbanevej 7.
Dagsorden:
1. Velkomst og godkendelse af referat og dagsorden.
Meiner Nørgaard bød velkommen. Referat fra mødet den 16. april 2015 med bemærkning
fra Ditte Svendsen om, at driftsplanen er for alle Naturstyrelsen Thys arealer. Driftsplan for
Natura 2000 arealerne udarbejdes næste år i samarbejde med de to kommuner. Dagens
dagsorden blev godkendt.
2. Medlemmer og kommunen orienterer
Arne Kirk orienterede.
Område/landsbyfornyelse i Karby, Flade, Ø. Jølby, Ørding, Ø. Assels er afsluttet. Sejerlsev
næste år. Vils og Hvidbjerg er også på vej. Planer udføres i samarbejde med borgere og
virksomheder. Bevillinger godkendes i ministerier.
Der er nu sat skilte om ved Dråby Vig om forbud mod løsgående hunde.
Vandplan og vandhandleplaner skulle være afsluttet i 2010. Vandplanen blev underkendt
og kommunens Vandhandleplan bortfaldt på den baggrund. Kommunens nye handleplan
var itil behandling i UTM i går og sendes nu i høring. Staten finansierer indsatser. I statens
nye Vandplan er der sket indskrænkninger. Nu hedder det Områdeplan i stedet for Vandplan. Staten har kørt en inddragende proces. Foreslået indsats i Solbjerg og Skarum å. For
Dueholm å, har staten udtaget den øverste del af vandløbet af planen og indsats for fjernelse af en spærring er udsat til næste planperiode. Kommunen kunne søge statens pulje
om midler til indsats. Dette blev ikke gjort. Kommunen har ikke planer om at fremme indsatsen i frohold til statens udmelding.
Stærhøj molerindvindingen. Efter mødet er VVM-redegørelsen vedtaget i Region Nordjylland. Se den her
https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocmeetingindex.aspx?id=1489
Optagelse af Hanklit som verdensarv under Unesco. Der mangler fortsat dokumentation og
der er nu tilknyttet en geolog som tovholder.
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Per fra DN gav udtryk for en hårdhændet oprensning af Dueholm å og oplyste, at den ved
Limfjordsvej ligger 1,5 m. under regulativets niveau.
Jens Ejnar svarer hertil, at det kan oplyses, at vi ved Limfjordsvej har foretaget 2 grødeskæringer i 2015, hhv. den 21/7 og 5/10. Sidst grødeskæring blev foretaget lidt senere end
vi normalt foretager denne skæring.
I 2014, blev der foretaget grødeskæring den 5/6 og 4/8, samt en ekstraordinær grødeskæring den 10/12.
I 2013, blev der foretaget grødeskæring den 10/7 og 26/9.
En oprensning har vi ikke foretaget ved Limfjordsvej.
Bunden ligger indenfor 10 cm af den i regulativet bestemte bundkote.
Niels fra sportsfiskerne oplyste, at man fremover mere tillægger fisk en værdi ved faunaundersøgelser af vandløb.
Det blev oplyst, at Vejerslev bæks tilstand var blevet forværret efter kloakering. Efter mødet
er forholdet undersøgt nærmere. Morsø Forsyning har i 2014 foretaget strømpeforing af
spildevandsledning i i bl.a. Vejerslev og Vils. Der blev i den forbindelse foretaget en undersøgelse for fejlkobling til afløbssystemet. Forsyningen fandt 40 fejlkoblinger og der er i dag
16 fejlkoblinger tilbage at ændre. Det kan være årsagen til dårligere vandløbskvalitet.
3. Status på fjordhaver
Nordea har samlet set bevilliget3 mio. kr. til fjordhaver Aalborg, Løgstør, Nykøbing og Lemvig. Der er i Nykøbing stiftet en Fjordhaveforening med 50 medlemmer og tilladelser er
meddelt. Etableringen sker ud for Vildsund Blue på Øroddevej ca. 250 m. fra kysten på 4-5
meters vanddybde i næste uge. Er for private til eget brug.
Formidling tænkes ind. Bente fra Turistbureauet gav udtryk for en turistmæssig interesse i
et samarbejde om fortællingen på vandet. Der skal i så fald indgås en aftale mellem bestyrelsen og turistbureauet.
Karl fra muslingefiskerne gav udtryk for at placering ikke kunne holde en sæson på grund
af beliggenheden på kanten, hvor bølgerne bryder. Anlægget vil blive revet løs. Det burde i
stedet ligge ved Fårup Vig, hvor det kan ligge i læ. Anja fortalte, at biolog Carsten Fomsgaard på Skaldyrcentret har været rådgiver på projektets placering. Grønt Råd er spændt
på at følge projektet.
4. Status for Planstrategi
Planstrategien tager sit udgangspunkt i Serviceplan 2020. Læs mere her
http://www.morsoe.dk/om-kommunen/serviceplan2020.aspx
Planstrategien fastsætter følgende temaer: Erhverv, bo på Mors, Sundhed og bæredygtighed, kultur og fritid og frivillighed og samskabelse. Planstrategien er visionær og lægger op
til kommuneplanen, som kommer efterfølgende. Kommunen inviterer i den forbindelse til
Erhvervs- og turismetræf den 23. november. Se mere her
http://morsoe.dk/Nyheder/Erhvervs-og-turismetraef-paa-Mors.aspx
I februar 2016 inviteres til et tilsvarende træf under titlen Samskabelse og frivillighed. Hvis
en forening vil holde et særskilt møde herom– kommer vi gerne ud.
Per fra DN kom med forslag om lokal vedligeholdelse af fællesområder i landsbyer. Meiner
oplyste, at kommunen gerne ville indgå i et samarbejde herom. Det vil en mulighed at tage
det på som et punkt på ½ års møderne m/beboerforeningerne. Meiner oplyste, at kommunen kunne give et tilskud, og at der kan indgås aftaler med hver enkelt beboer/borgerforening. Poul Kristensen gav udtryk for, at kommunen skal tage initiativet.
Parallel med planstrategien køres projektet: Yderområde på forkant, hvori turisme indgå.
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5. Status for fremtidens landskaber på Nordmors
Området omkring Sejerslev. Blev startet op i sommer. Nu er borgerne ved definere en strategi for landskabet, der forventes færdiggjort ved årets udgang. Borgere fra Fårtoft er med i
gruppen, der nu er blevet integreret. Geologi og kulturarv indgår med Skarregård, tørreladen, udskibning af moler ved Skarrehage, hvordan er moleret udnyttet og geologien om de
tre geologiske buer, som binder områderne sammen. Hvor skal beplantning fremhæve
landskaber i stedet for sløring og hvor skal det ikke. Der arbejdes med stier og adgang med
oplevelsescenter (Molercenter). Hvor skal det placeres? Hvordan inddrages frivillighed?
Der foretages indsatser og der skal prioriteres og søges penge fra fonde.
6. Status på vådområder på Mors.
Hundsø og Biskæret etableres i 2016. Sillerslev Ørding Kær mangler jordfordeling på plads
før realisering og Jølby Nor mangler tilsagn. Jølby Nor omfatter 400 ha og forundersøgelse
er udført. Og positive tilkendegivelser. Der er sået tvivl om udlægning af vådområdet vil påvirke landbrugets fremtidige udvikling med krav til udvaskning. Det mener vi ikke. Det kan
dog ikke udelades, at der på den baggrund kan dannes ny natur og skal beskyttes. Der
mangler svar på ministeriet. Ansøgning er indsendt til Naturstyrelsen. Endeligt tilsagn er
endnu ikke meddelt.
Der blev talt om vandløbene Pudsgård Bæk og Solbjerg å og stillet spørgsmål til om vandløbene skulle løbe ind i søen eller løbe særskilt uden om søen og fordele og ulemper herved. Forholdet afklaret under detailprojekteringen. Det er en forudsætning at vandløbenes
målsætning skal opfyldes.
Der er meddelt afslag på fosforprojektet Legind Vejle. Cykelstien fra Nykøbing til Legind
skal være færdig 1. december 2015.
7. Andet
Ditte Svendsen fra Naturstyrelsen Thy opfordrede foreninger o. a. , herunder Morsø Kommune til at tilmelde sig et møde den 5. november om hvad der skal ske med Naturstyrelsens arealer i Thy og på Mors de næste 15 år. Mødet foregår kl. 16.00 i Naturstyrelsens
bygninger ved Vester Vandet. Send en mail for tilmelding til Ditte.
Niels fra sportsfiskerne gav udtryk for, at der udledes urenset spildevand til Vejerslev Bæk
og Skallerup å. Efter mødet er forholdet undersøgt nærmere. Sportsfiskerne ville foretage
en klage over forholdet.
Morsø Forsyning har i 2014 foretaget strømpeforing af spildevandsledning i Vejerslev/Vils
og Thorup/Skallerup. I forbindelse med strømpeforingen er der begge steder i 2014 foretaget undersøgelse af fejltilslutninger af spildevand til overfladevandssystem. Forsyningen
fandt 40 fejlkoblinger. Kommunen har meddelt påbud og der er i dag 16 fejlkoblinger tilbage
at ændre i Vils/Vejerslev. I Thorup/Skallerup var der 10 fejltilslutninger. Efter påbud er der
her 3 tilbage. Kommunen følger de sidste til ´dørs´. Det er helt klart, at disse direkte udledninger til overfladevandssystemet har medvirket til en forringelse af vandkvaliteten i Vejerslev Bæk og Skallerup å.
På mødet var de kommunale deltagere ikke vidende og ovennævnte indsats og opfordrede
på den baggrund og at indsende klagen til Morsø Forsyning og Morsø Kommune, hvorefter
vi ville forholde os nærmere til klagen.
Det kan oplyses, at der herudover er indsatser i forhold til fejltilslutninger i Bjergby, Erslev,
Flade, Fårup, Solbjerg, Sundby og Ørding.
8. Næste møde afholdes torsdag den 14. april kl. 15.30 i ´Spisestedet´, Jernbanevej 7.
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Venlig hilsen
Kaj Hyldig
Miljøingeniør
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