Grønt Råd Morsø Kommune
Referat fra møde den 21. april 2016
1. Velkomst og godkendelse af referat fra mødet den 16. oktober 2014.
v/Meiner Nørgaard
 Meiner Nørgaard bød velkommen. Der var ingen bemærkninger til referat.
2. Meddelelser
 Ditte Svendsen, NST orienterede om opdelingen af Naturstyrelsen i to enheder; en skov- og
arealafdeling i Sønderjylland og en vand- og naturafdeling (SVANA) i København.
Lokalafdeling NSTThy forbliver på Søholtvej i Thy.
 Bente Kristensen, Morsø Turistbureau, orienterede om ny lystfiskerguide: ”Lystfiskeri i
Limfjorden”, som kan købes på turistbureauet.
3. Indlæg fra Steen Folmer om arbejdet i den frivillige arbejdsgruppe i projekt Fremtidens
Landskaber på Nordmors
 Steen fortalte om, hvordan 7 sogne i fællesskab udarbejder en udviklingsplan for området
med de landskabsoplevelser det byder på. Målet er at styrke det eksisterende og skabe
opmærksomhed om de store kvaliteter området rummer, og derved fremme bosætning,
nye projekter og iværksætteri.
 Efterfølgende dialog om muligheder for geopark, naturpark samt aktuel plan om etablering
af ophalerampe ved Feggesund.
4. Status på Vandhandleplaner og de nye Vandområdeplaner v/Jens Ejner Jørgensen
 Morsø Kommune har netop søgt om 1,5 mio. kr. ved Naturerhverv til forundersøgelser af alle
indsatser i Vandplan 2009-2015. Enkelte konkrete indsatser blev vendt.
 De nye vandområdeplaner 2015-2021 blev gennemgået på kort. Vandområdeplanerne har
været i høring, hvor Limfjordssekretariatet har indgivet høringssvar som fælles talerør for
kommunerne omkring Limfjorden, og dermed også på vegne af Morsø Kommune.
Vandområdeplanerne er endnu ikke vedtaget.
5. Input til plejeplan for Salgjerhøj Fredningen v/Anja Sørensen
 Efterlysning af input til plejeplan for Salgjerhøjområdet. Der er flere interesser i området, der
kan varetages i en ny plejeplan for området, bl.a. offentlighedens adgang, rydning af
udsigtskiler, en høj der udsættes for omfattende slid og formidling af området. Meld
endelig ind til kommunen med forslag.
6. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo v/Anja Sørensen
 Forslag til indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo er i offentlig høring frem til den
24. juni 2016. Forslaget blev delt ud ved mødet, og kan nu også ses på kommunens
hjemmeside under høringer og godkendelser.
7. Mountainbikeruter i Legind Bjerge v/Anja Sørensen
 Kort orientering om etablering af MTB-spor i Legind Bjerge. Arbejdes forventes først igangsat
sidst på året.
8. Næste møde fastsat til onsdag den 26. oktober 2016 kl. 15.30-17.

9. Eventuelt
 Forespørgsel om der kan etableres en ø i Hund Sø med henblik på at sikre ænder mv. mod
rovdyr. Desuden blev der spurgt om der vil blive mulighed for fiskeri.
Der vil ikke blive anlagt en ø i søen, da det vil påvirke kvælstoffjernelsen. Selvom der er tale om en
større sø, vurderes en ø ikke at yde nogen nævneværdig beskyttelse mod rovdyr, da både mink,
mår, ræv mv. gerne svømmer.
Fiskeri vil være tilladt for bredejere. Hele projektområdet ejes i dag af Naturerhverv, men vil efter
projektets gennemførelse blive udbudt til salg.

Tak for et godt møde, og på gensyn til oktober.
Venlig hilsen
Anja Sørensen
Biolog og sekretær for Grønt Råd

