Grønt Råd Morsø Kommune
Referat fra møde den 4. oktober 2018
1. Velkomst og godkendelse af referat fra mødet den 15. marts 2018
 Meiner Nørgaard bød velkommen. Præsentation af rådsmedlemmer, da vi har fået
en ny forening repræsenteret i rådet: Foreningen til bevarelse af Mosebjerg og
Stærhøj.
2. Input/spørgsmål fra rådet
 BFN har indviet et nyt Naturcenter ved Tved Gl. Skole:
http://bfn-nyt.dk/naturcenter-tved-gl-skole-indviet/
3. Spildevandshåndtering på Mors v/Vivian S. Søndergaard, Morsø Forsyning
 Gennemgang af udfordringer og prioriteringer
 Spørgsmål fra rådet vedr. spildevandshåndtering i Vils, hvor der er problemer med
oversvømmede marker i forbindelse med større regnvandshændelser, hvor der
kommer store mængder vand fra Vils. Problemet bliver taget med på det næste
snitflademøde mellem Morsø Kommune og Morsø Forsyning.
 Carsten fra Morsø Kommune orienterede om, at der er en revision af
spildevandsplan på vej til 2019, hvor den kommer i 8 ugers høring. Der er i den
forbindeæse mulighed for at byde ind på prioriteringerne.
Derudover var der mange gode og relevante spørgsmål fra rådet, som jeg håber alle synes
de har fået svar på.
4. Kort orientering
 Orientering om status på
 Jølby Nor vådområdeprojekt og vandløbsrestaureringsprojekter
 Bekæmpelse af invasive arter
Ny bekendtgørelse har været i høring, og forventes at træde i kraft 1.
januar 2019. Den rummer en liste over 13 arter som ikke må indføres til
Danmark, og her bliver bl.a. rynket rose også omfattet af forbud mod
flytning, udveksling og udsætning i miljøet.
 Morsø Kommune har netop besluttet at yde et tilskud på 25.000 til
jagtorganisationerne i Thy og på Mors til regulering af den invasive
mårhund.
 Grønt Danmarkskort er i det lokale Naturråd for Thisted og Morsø
Kommuner blevet udarbejdet med udgangspunkt i det Grønt Råd lavede
sidste år. Der er lavet enkelte tilføjelser på Mors.
 Vandreudstillingen Fremtidens Landskaber 2019
5. Eventuelt
 Rådet efterlyser holdepladser/vigepladser ved Biskæret på de gode udsigtspunkter
ved svinget i Jørsby og Tyskerkanalen

 Rådet spørger om Morsø Kommune har overvejet at sponsorere faunastriber til
landbruget. Det vil komme an på en konkret ansøgning.
6. Næste møde: fastsat til torsdag den 2. maj 2019, kl. 15.30, mødested Smedebjerge i Vils.
Tak for et godt møde, og på gensyn til maj.
Anja Sørensen
Biolog og sekretær for Grønt Råd

