Grønt Råd Morsø Kommune
Referat fra møde den 15. marts 2018
1. Velkomst og godkendelse af referat fra mødet den 21. september 2017
 Meiner Nørgaard bød velkommen.
2. Input/spørgsmål fra rådet
 Ros til kommunen for høringssvar til ændringsforslaget til Natura 2000
områdeafgrænsningen
 Vær opmærksom på, at der 17. maj 2018 er udsendt nyt høringsforslag til justering
af Natura 2000 afgrænsningen. Miljøstyrelsen har taget Morsø Kommunes
høringssvar vedr. Natura 2000 område nr. 42 fra første høringsforslag til
efterretning, og rette Natura 2000 området tilbage til det oprindelige, med en lille
udvidelse.
 Spørgsmål om afgrænsningen af Natura 2000 området i Løgstør Bredning
 Dette område er afgrænsningen ikke ændret på, jf. referatet fra sidste møde. Der
er i øvrigt endnu ikke sket endelige ændringer af Natura 2000 afgræsningerne, da
høringssvarene stadig behandles
 Spørgsmål til forsinkelsesbassiner ved regnudløb – hvorfor er de ikke etableret endnu, hvad
er tidshorisonten?
 Det besluttes at det kommer på dagsorden til næste Grønt Råds møde.
 Der spørges ind til udløb fra Mollerup Mølle. Kommer der forsinkelsesbassin fra regnudløb
fra de eksisterende bygninger?
 En del af de eksisterende bygninger bliver sammen med alt nybyggeri koblet på det
nye forsinkelsesbassin. Endvidere bliver afløb fra eksisterende vaskeplads og
benzinstanderpladsen koblet på spildevandssystemet. Dette skal være
færdigetableret til oktober 2018. Derefter vil der kun være enkelte afløb ved
hovedindkørslen der fortsat ledes på det gamle afløbssystem.
3. Vandløbsvedligehold og VPI og VPII indsatser
 DN spørger ind til dambrugsregulering – Markmølle Dambrug udgør ifølge DN en ulovlig
spærring i Dueholm Å
o Dambruget er etableret på baggrund af en landvæsenskendelse fra 1960, som giver
det ret til opstemningen. Kommunens tilsyn med dambrug er udliciteret til Niras,
som i deres tilsynsrapporter beskriver at stemmeværket er lovligt, og lever op til
vilkårene i landvæsenskendelsen. Dambruget miljøgodkendelse er pt under
revurdering, og der er søgt om fornyet tilladelse til indvinding af både
overfladevand og grundvand.
4. Kort nyt
 Præsentation af Feggesund havneprojektet. Der spørges ind til vanddybde ved anløbsbroen.
 Det kan oplyses at vanddybden er 3 m ved anløbsbroen. Jeg kan i øvrigt henvise til
www.havneguide.dk hvor man kan læse om de enkelte havne og deres
indretninger.

5. Eventuelt: ingen bemærkninger.
6. Næste møde: fastsat til torsdag den 4. oktober 2018 kl 15.30.
Tak for et godt møde, og på gensyn til marts.
Anja Sørensen
Biolog og sekretær for Grønt Råd

