Grønt Råd Morsø Kommune
Referat fra møde den 26. oktober 2016
1. Velkomst og godkendelse af referat fra mødet den 21. april 2016. V/Meiner Nørgaard
 Meiner Nørgaard bød velkommen. Der var ingen bemærkninger til referat.
2. Meddelelser
 Ingen
3. Natura 2000 handleplaner v/Anja Sørensen
 Gennemgang af proces, den hidtidige indsats og den planlagte indsats.
 Snak om forstyrrelser af ynglefugle. Der er fokus på forstyrrelser i den overordnede
planlægning og sagsbehandling. Desuden er der reservatrestriktioner der fastsætter
bestemmelser. Indsats i handleplaner sker i kraft af skiltning og opsætning af hegn.
 Sikring af odder mod påkørsler. Odderen er i fremgang, og der opleves derfor også et
stigende antal påkørsler. Odderen er udbredt i alle åbne vandløbssystemer på Mors, og der
er opmærksomhed på at få lavet odderpassager ved nye rørbroer under veje, senest under
Kongevejen i forbindelse med vådområdeprojekt Hund Sø.
4. Status på vådområdeprojekter v/Arne Kirk
 Kort orientering om vådområdeprojekterne på Mors.
5. Aktuel vindmølleplanlægning v/Helle T. Bertelsen
 Gennemgang af processen. Der blev snakket om mulighederne for at indgå i arbejdsgrupper
omkring planlægningen. Arbejdsgruppernes anbefalinger indgår i høringsfasen. Der er to
arbejdsgrupper: ”Vindmøllers indflydelse på natur og landskab – mere natur med
vindmøller og støj fra vindmøller, samt lavfrekvent støj” og ”Generel input til klima- og
energiplanlægning”. Der afholdes i alt 3 workshops, og arbejdsgruppernes mødesekvens i
øvrigt aftales individuelt. Hvis man har lyst til at indgå i en arbejdsgruppe kan man kontakte
Helle på htb@morsoe.dk
6. Lokale støttepunkter for friluftsliv v/Helle Bertelsen
 Helle fortalte om baggrunden for udpegningen, og hvordan kommunen har arbejdet konkret
med det. Kommuneplantemaet kan ses på kommunens hjemmeside.
7. Næste møde fastsat til torsdag den 27. april 2017 kl. 15.30-17.
8. Eventuelt
 Stenindsamling til stenrev i Løgstør Bredning (Limfjordsrådets projekt etablering af stenrev)
den 3. november i grusgrav ved Kløvenhøj.
 Spørgsmål om vindmølle ved Næssundvej, hvordan er udsigterne til at få det fjernet? Det er
en længere varende proces, som hidtil ikke har været en prioriteret opgave.
 Snak om solcelleanlæg ved Limfjordsvej, som er under opførelse af Nykøbing Mors
Fjernvarmeværk. 12 MW anlæg med 1.326 solpaneler og en 6.000 m3 akkumuleringstank.
Forventes sat i drift medio november 2016.
Tak for et godt møde, og på gensyn til april.
Anja Sørensen
Biolog og sekretær for Grønt Råd

