Grønt Råd Morsø Kommune
Referat fra møde den 21. september 2017
1. Velkomst og godkendelse af referat fra mødet den 27. april 2017
 Meiner Nørgaard bød velkommen. Det blev fra rådet bemærket, at der havde manglet
politikere til seneste Grønt Råds møde, hvor der blev arbejdet med Grønt Danmarkskort.
2. Fremlæggelse af Grønt Danmarkskort.
 Der er tale om en positiv-udpegning, som ikke kommer til at indebære nogle restriktioner for
lodsejere, men som kommer til at danne grundlag for tilskudsordninger til
naturforbedrende tiltag. Bliver vedtaget sammen med kommuneplanen omkring årsskiftet.
3. Meddelelser
 Natura 2000: Der blev stillet spørgsmålstegn ved Natura 2000 afgrænsningen i Løgstør
Bredning. Der er ikke ændret i Natura 2000 afgræsningen. Landbrugsstyrelsen har givet
midlertidig tilladelse (kvote) til fiskeri indenfor Natura 2000 området. Denne tilladelse skal
søges hvert år, og gives efterfølgende i september måned, på vilkår, som er gældende indtil
efterfølgende år, juli måned. I den nuværende tilladelse er der tilladelse til fiskeri indenfor
dele af Natura 2000 området. Dette ændrer dog ikke ved områdets status som Natura 2000
område og vildtreservat.
 Invasive arter: Der spørges ind til bekæmpelse af eng-brandbæger. Der er ikke tale om en
invasiv art, men en naturligt hjemmehørende art. Den vækker bekymring, da den er giftig
for køer og heste, hvis den kommer i foderet. Morsø Kommune foretager ikke en særskilt
indsats mod planten, den bliver slået i forbindelse med grøftekantsslåninger. Derudover
ejer kommunen få naturarealer, og på byggetomter foretages der hyppig slåning for at
undgå ukrudtsgener generelt for omkringboende.
 Vådområdeprojekter: Der forudses problemer med især bramgæs på omkringliggende
landbrugsarealer, da vådområderne tiltrækker mange gæs, der på få dage kan afgræsse
betydelige arealer. Der kan blive behov for yderligere reguleringstilladelser.
4. Markvildtlaug – indlægget udskydes til et senere tidspunkt
5. Klima-indsats – håndtering af stigende regnvandsmængder
 Rådet anbefaler at man starter med at lave regnvandsbassiner inden man ændrer
spildevandsledninger. Dette er også kommunens ønskede fremgangsmåde, og den
fremgangsmåde der er brugt ved fx Kærvej.
6. Debatpunkter på opfordring fra DN
 Ændringer i rabatklipningsmetoder kan skabe mere naturlige og kønne grøftekanter, især
ved opsamling af afklip. Dette er dog en dyr metode. Rådet foreslår afsætning at afklip til
biogasanlæg. I samarbejde med DN kan der udpeges strækninger hvor kantslåning
udelades, eller der slås hyppigere.
 Vejtræsbeskæring sker nogle gange hårdhændet og efterlader et ikke så æstetisk resultat.
Rådet anbefaler, at man ikke beskærer kronetræer, men i stedet fælder dem, hvis de giver
problemer for trafiksikkerheden, eller alternativt beskærer nænsomt/manuelt uden at
skade kronen. Krat og buske kan tåle mere hård og ensidig beskæring.

 Morsø Kommune bruger sprøjtemidler på parkeringspladser og ved kommunale bygninger.
Som udgangspunkt bruges der ikke sprøjtemidler på naturarealer. Enkelte steder kan lokale
beboerforeninger dog have ”taget sagen i egen hånd”, hvilket løses i dialog med
kommunen, da anvendelse af pesticider i beskyttede naturområder kræver dispensation,
og som der ifølge retspraksis kun dispenseres til i områder, hvor maskinel bekæmpelse er
umuliggjort af adgangsforhold.
7. Eventuelt: ingen bemærkninger.
8. Næste møde: fastsat til torsdag den 15. marts 2018 kl 15.30.
Tak for et godt møde, og på gensyn til marts.
Anja Sørensen
Biolog og sekretær for Grønt Råd

