Grønt Råd Morsø Kommune
Referat fra møde den 2. maj 2019
Efter fin præsentation af friluftsprojektet i Smedebjerge (Birgitte Gregersen) og Byhaven (Inge-Lis
Damgaard) fortsatte mødet i Skovhytten.
Blomsterstriber, grøftekanter og tomme grunde:
Generel snak om blomsterstriber. Morsø Kommune har i 2019 bidraget til et samarbejde med
landbruget om blomsterstriber på landbrugsarealer langs grøftekanterne, for at
landskabsforskønne, skåne grøftekanterne for randpåvirkning, og skabe bedre betingelser for
insektlivet. Der er ønske fra LandboNord om annoncering/pressemeddelelse, så flere kan komme
med næste år, og at man ser på flere muligheder for at inddrage ”skæve hjørner” og at så flerårige
arter til gavn for overvintrende insektlarver.
Endvidere præsenterede Steffen Skou fra Teknisk Drift, at Morsø Kommune har udpeget nogle
vejstrækninger, hvor vi fra i 2019 kører med ændret klipning af grøftekanter. De klippes således
kun forår (og måske efterår), og i 10 cm højde, for at skabe bedre betingelser for de blomstrende
rosetplanter og insektlarverne. Der er udpeget strækninger, hvor udsigtsforholdene er gode,
rabatterne brede, og vejopbygningen er sket med mere næringsfattig mineraljord. Det drejer sig
om Nørrebro, Skræppedalsvej, Næssundvej og hele Feggesundvej. Undersøgelser viser, at det
ikke kun gavner insektlivet og forskønner landskabet, men også medfører en væsentlig reduktion
af græspollen.
Karin fra DN fortalte om, at man på Jørsby Kirkegård sår insektblandinger på de tomme kistegravpladser. Der bliver færre kistebegravelser på de danske kirkegårde, og da urnegravpladserne
er meget mindre, bliver der større tomme arealer.
På nogle af de tomme grunde, hvor der på den kommunale nedrivningspulje er blevet fjernet
bygninger, arbejder kommunen med at plante træer eller tilså med blomsterblandinger til gavn for
insektlivet.
Der er således gang i mange gode tiltag fra flere sider, og vi håber at se positive resultater af det.
Godkendelse af referat fra sidste møde:
Der orienteres om, at det forventes, at ny spildevandsplan kommer i 8 ugers høring inden
sommerferien. Man kan her komme med bemærkninger til prioriteringen af indsatsen.
Meddelelser:
Præsentation af nyt medlem i rådet: Thy-Mors Fritidsfiskerforening
Eventuelt:
Erhvervsfiskerne og Fritidsfiskerne påpeger et stigende problem med sæler i Limfjorden. De spiser
store mængder fisk og går nu også op i vandløbene for at jage.
Som det er idag kan man få tilladelse til regulering af skadevoldende vildt. Tilladelse søges ved
Naturstyrelsen, gennem www.virk.dk. Læs evt. nærmere om det på
https://mst.dk/friluftsliv/jagt/skadevoldende-vildt/
Jeg har været i kontakt med både Limfjordssekretariatet og Miljøstyrelsen. På baggrund af en
henvendelse til Miljø- og Fødevareministeren i 2018 fra bl.a. Ferskvandsfiskerforeningen, kom der i

juni 2018 en ændring til Vildtskadebekendtgørelsen. Med denne blev det nemmere at få tilladelse
til regulering af sæler. Naturstyrelsen har efterfølgende imødekommet alle ansøgninger om
regulering af sæler, hvor der var et aktuelt problem, men efterfølgende er kun en meget lille del af
disse tilladelser blevet udnyttet, og kun ganske få sæler blevet skudt. Det ser ud til at bortskydning
af sæler i vandløb har en meget stor skræmmeeffekt, på øvrige sæler.
Antallet af sæler i Limfjorden er de sidste 20 år blev registreret 2 gange årligt ved overflyvninger i
hhv. ynglesæsonen og fældesæsonen, hvor sælerne ligger på land. Antallet af sæler har ikke
ændret sig over disse år, dog ser bestanden ud til at være nedadgående indenfor de sidste par år.
Samtidig viser undersøgelser, at sælerne i Limfjorden er mindre end sælerne i de øvrige danske
farvande. På baggrund af disse data konkluderer styrelsen, at ændringen i sælernes adfærd
afspejler fødeknaphed (p.g.a. andre faktorer) i Limfjorden, hvilket i stigende grad får dem til at søge
deres føde i garn og åer. Miljøstyrelsen vurderer, at der med den seneste ændring i
Vildtskadebekendtgørelsen ikke er grundlag for at tillade yderligere regulering af sæler i
Limfjorden, men at der skal andre indsatser til for at forbedre forholdene for fiskebestandene i
Limfjorden.
Ser man sæler i vandløbene opfordres man til at indberette det via observationsportalen:
http://aakmef.maps.arcgis.com/apps/GeoForm/index.html?appid=a8a12366ae444a949cfe53a9453
e3e66
Eventuelt:
Opbakning til det udendørs arrangement, og ønske om næste møde også bliver holdt udendørs.
Det foreslås at man kommer ud at se på blomsterstriber, og der er ønske om at se Klov Bakker.
Næste møde:
Torsdag den 3. oktober 2019 kl. 15.30 i Klov Bakker, Nørrekærvej 10, 7950 Erslev. Husk
påklædning efter vejret!

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

