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Mødet blev afholdt på rådhuset fra kl. 16 til 18.
1. Vandråd ved Jacob bruun
I forbindelse med forberedelsen af vandområdeplaner for tredje planperiode (VP3) skulle vandrådene
igen medvirke til at prioritere indsatserne for at forbedre vandmiljøet. Vandrådenes viden om de lokale
forhold medvirker til at udvælge de mest omkostningseffektive tiltag på de mest egnede strækninger.
Ved Grøntrådsmødet gennemgik projektleder Jacob Bruun fra Morsø Kommune de vandløb, som er i
risiko for ikke at leve op til målsætningen, samt fremlagde kommunens indsatsforslag. Herefter var der
en diskussion om de fremlagte indsatser, som skal danne grundlaget for indsatsprogrammet for
VP3. Morsø Kommune skulle melde indsatserne ind til Limfjordsrådet senest den 19. marts 2020. Der
forventes, at Morsø Kommune vil få tildelt 3,8 millioner kroner i planperioden til realiseringen af
indsatserne. Dertil kommer øvrige indsatser såsom Grønne Initiativer.
Jacob Bruun forklarede indledningsvis, at 71 km af kommunens vandløb ikke lever op til målsætningen
om god økologisk tilstand. Der var ligeledes en uddybning af overvågningsmetoderne DVFI (Dansk
Vandløbsfauna Indeks), DVPI (Dansk Vandløbsplante Indeks) og DFFVa (fiske indeks), som er
datagrundlaget for tilstandsvurderingen. Målet er, at der sikres fysisk variation, som forudsætningen for
en høj artsrigdom for alle organismegrupper. Indsatserne som kan komme på tale for de enkelte vandløb,
er begrænsning af næringsstofbelastning, udlægning af gydegrus, udlægning af substrat i form af store
sten eller ved, åbning af rørlagte grøfter og vandløb, og en indsats, hvor vandløbet og den ripariske zone
bliver bragt i niveau. Med hensyn til de foreslåede indsatser for de enkelte vandløb, henvises der til
PowerPoint-præsentationen, som bliver vedlagt som bilag til dette referat.
Der blev spurgt ind til, hvorledes et virkemiddel såsom et dobbeltprofil kunne indgå i
virkemiddelkataloget. Ved en dobbeltprofil forstås der, at eksisterende stejle brinker bliver afgravet, så
der dannes flade brinker. Ved normal vandføring løber vandløbet i bunden, mens det øvre profil har til
formål at føre vandet ved store afstrømninger. Morsø Kommune har ingen konkrete projekter, hvor der
bliver arbejdet med et vandløb i dobbeltprofil, men oplyser, at det fremover kan komme på tale som
virkemiddel i en konkretisering af de enkelte indsatser, eftersom nedlæggelsen af brinkerne sikrer mere
lys til vandløbet, som er positivt for såvel vandplanter som smådyr under forudsætning af, at opvæksten
af høje urter i den ripariske zone holdes ned. En afledt positiv effekt er, at der skabes bedre sammenhæng
imellem land og vand.
Der blev spurgt ind til økonomien, og om de 3,8 millioner kroner vil kunne dække samtlige foreslåede
indsatser. Morsø Kommune kunne meddele, at man på nuværende tidspunkt ikke ved, hvilke indsatser
der vil blive ført ud i livet, eftersom kommunens indsats er betinget af frivillighed fra lodsejerens side.
Der vil således blive indledt en dialog med de enkelte lodsejere, således at man kan kortlægge, hvilke
indsatser som er realiserbare i den kommende planperiode. Der blev derfor spurgt ind til, hvad lodsejere
selv kan gøre. Morsø Kommune kommenterede, at man kan kontakte kommunens
vandløbsmedarbejdere, hvis man har spørgsmål vedrørende mulige tiltag, som kan forbedre ens vandløb.
Enkelte medlemmer udtrykte et behov for mere viden vedrørende det rette vedligehold og de enkelte
vandløbsregulativer. Morsø Kommune informerede om, at regulativerne for de enkelte vandløb på
nuværende tidspunkt ikke er offentlig tilgængelige på kommunens hjemmeside, men at der kan arbejdes
på dette. Der blev ligeledes efterlyst, hvor man kan finde information om vandløbet er offentlig eller
privat. Kommunen henviser til miljøportalen vedrørende kortlægning af de beskyttede offentlige vandløb

( https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution), men opfordrer til, at
man kontakter kommunens vandløbsmedarbejdere, som kan give en mere detaljeret beskrivelse af det
enkelte vandløb. Kommunen forventer, at man i 2020 vil lægge et kort med de offentlige og private
vandløb samt regulativer på kommunens hjemmeside.
Der blev nævnt, at der er en større udfældning af okker ved Lyngbro Bæks nederste strækning.
Kommunen vil følge op på det. Der blev ligeledes spurgt ind til, hvorvidt Torrup-Skallerup Bæk kan
bringes i niveau med det omkringliggende terræn. Der var ingen øvrige bemærkninger til
vandrådsindsatserne, og Morsø Kommune vil indberette de mulige indsatser.
2. Blomsterstriber på Mors
Landbrugsorganisationen Landbo Thy og Dansk Naturfredningsforeningen havde inden mødet anmodet
om en drøftelse af blomsterstriberne på Mors. Der er enighed om, at projektet med blomsterstriberne på
Mors skal fortsætte i 2020, og kommunen tilkendegav, at man igen i år vil sponsorere frøene, mens
landbrugsorganisationerne Landbo Limfjord og Landbo Thy står for distributionen ud til lodsejere.
Der blev drøftet hvorvidt frøblandingen skal bestå af primært hjemmehørende arter og en større andel
flerårige arter. Morsø Kommune så gerne, at man arbejder for en artssammensætning af hjemmehørende
arter og flere flerårige, fordi størstedelen af insektfaunaen har de hjemmehørende og flerårige arter som
værtsplante, mens ikke-hjemmehørende arter kun anvendes af en mindre gruppe arter.
Landbrugsorganisationerne udtrykker, at projektet er et godt samarbejde imellem landmænd, de grønne
organisationer og det offentlige, og at det er god PR for landmænd som naturforvaltere. Dog ønskes der,
at man er tidligere ud med uddeling af frø og kommunikation omkring projektet, således at
blomsterstriberne kan etableres, samtidig med at landmændene begynder at så afgrøder. Landbo Thy
ønsker, at deres medlemmer ligeledes har mulighed for at deltage. Der er et ønske om, at
blomsterblandingen suppleres med en vildt-blanding, ligesom man har tilbudt lodsejerne i Thisted
Kommune.
Der var et ønske om mere information, herunder eventuelt et virkemiddelkatalog, som kan uddeles til
lodsejere. Kommunen oplyste, at man ikke i år kan nå at lave en informationsark, men at der allerede er
et virkemiddelkatalog udarbejdet af kommunen (https://www.mors.dk/media/6555/naturkatalog.pdf ).
Der blev oplyst, at Thisted Kommune har lavet et informationsark, som eventuelt kan blive anvendt a f
Morsø Kommune.
De grønne organisationer udtrykte et ønske om mindre slåning langs grøftekanter, og et større fokus på
tomme byggegrunde, hvor der eventuelt kunne arbejdes med såning og permakultur. Generelt var der
enighed om, at en accept af mindre slåning, accept af urter, som historisk er blevet betragtet som ukrudt,
og mindre pleje af grønne områder i bymiljøer kræver en holdningsændring iblandt borgere, hvilket tager
tid og dialog.
3. Skiltning ved Jølby Nor
Enkelte medlemmer udtrykte frustration over, at der i forbindelse med realiseringen af
vådområdeprojektet Jølby Nor er blevet opstillet skilte, som forbyder kørsel, og at der er udfordringer
med parkeringspladser. Morsø Kommune informerede om, at ejere af privatveje godt kan forbyde
motoriseret kørsel på deres vej, og at kommunen ikke har mulighed for at ændre på det, eller kan kræve
skiltene fjernet. Naturbeskyttelsesloven § 26 sikrer offentlighedens ret til at færdes til fods eller på cykel
på veje og stier i det åbne land. Hvis man hævder ens ret til at køre på en privat vej, skal denne tvist
afgøres ved domstolene. Kommunen er ikke myndighed i forbindelse med spørgsmål om hævd.
4. næste møde
Næste Grønt Råds møde afholdes den 24. september 2020 kl. 16. Mødet er et besøg af naturprojektet
Klov Bakker.

