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1. En biodiversitetsplan for Morsø Kommune med forankring i Grønt Råd
DN på Mors har et ønske om, at Morsø Kommune udarbejder en biodiversitetsplan. Formålet er, at
kommunen har en politik for, hvordan der aktivt arbejdes med biodiversitet på Mors. Flere
kommuner har de senere år udarbejdet en lignende plan. Der er dog en del variation i omfanget af
de forskellige kommuners biodiversitetsplan.
Forvaltningen lægger op til, at en biodiversitetsplan kan udarbejdes i Grønt Råds regi, hvor
medlemmerne bidrager til indholdet af planen. Planen skal tage afsæt i og supplere Morsø
Kommunes Kommuneplan 2021. Efter udarbejdelsen vil biodiversitetsplanen indstilles til politisk
behandling.
Der tages en drøftelse af interessen for at udarbejde en biodiversitetsplan med deltagelse af
medlemmerne i Grønt Råd. Der er ikke en entydig tilbagemelding om, at medlemmerne er
interesseret i det, men der drøftes i stedet for enkelte indsatser, som kan indgå i planen.
Beslutningen udsættes, og forvaltningen vil tage en drøftelse med de enkelte organisationer.
Arbejdet vil først kunne påbegyndes i den næste periode (2022-2026), hvor kommuneplanen vil
være gældende.
2. DN´s kampagne ”Pas på den beskyttede natur”, orientering fra forvaltningen
Danmarks Naturfredningsforening har sendt et brev til kommunerne angående kommunernes
indsats med registrering af § 3-arealer. KL har indgået en aftale med Regeringen om, at
kommunerne i perioden 2015-2025 skal gennemgå de beskyttede naturarealer. DN Morsø er
utilfreds med, at der ifølge Miljøstyrelsens tal kun er gennemgået 1,69 % i perioden 2015-2019.
Forvaltningen fortæller, at den lave antal skyldes, at kommunen ikke har indberettet registrering for
årene 2015-2018 (4 år). For 2019 er der indberettet 1,69 %. Den lave antal skyldes, at det primært
er mindre ammoniakfølsomme naturområder, som er blevet besigtiget. Kommunen har ikke
systematisk opgjort, hvilke beskyttede arealer der ellers er blevet vurderet i forbindelse med
sagsbehandlingen indtil 2020.
For 2020 er der indberettet 14,63 %. Der vurderes, at tallet for 2021 bliver endnu højere, eftersom
kommunen modtager en del henvendelser vedrørende tekniske rettelser af afgrænsningen af de §
3-beskyttede arealer, fordi lodsejerne oplever problemer med arealstøtte på grund af
krydsoverensstemmelserne. Forvaltningen registrerer også mere systematisk, hvilke arealer der
bliver berørt i forbindelse med sagsbehandlingen.
3. Naturkapitalindeks, Grønt Danmarkskort og Naturrådet
Naturkapitalindekset
Naturkapitalindekset, som er udarbejdet af DCE, diskuteres. Morsø Kommune ligger lavt på listen
som nr. 95. DN Mors mener, at det er utilfredsstillende, og at der skal arbejdes målrettet med at få
forbedret placeringen.

Der forklares, at naturkapitalindekset primært er en opgørelse over arealdisponeringen. Der
beregnes en naturværdi ud fra hvor meget areal der er henholdsvis by, opdyrket landbrugsjord,
skov og lysåbne naturarealer. Eftersom Mors har meget god frugtbar landbrugsjord, er andelen af
denne højt, hvilket trækker ned i indekset. Hvis man ser på kvaliteten af kun naturarealerne i stedet
for kvantiteten af disse, ligger Morsø Kommune på nr. 67 med 71/100.
Der gøres opmærksom på, at Morsø Kommunes aktive indsats med vådområdeprojekter forøger
andelen af areal, som ikke bliver omlagt. Derved forbedres forudsætninger for en bedre placering i
naturkapitalindekset. På tilsvarende vis kan skovrejsning forøge scoren.
Grønt Danmarkskort
Morsø Kommune skal vedtage en ny kommuneplan i efteråret 2021. I den forbindelse skal der
foretages en revision af indsatsen i Grønt Danmarkskort. Forvaltningen orienterer om, at alle
Natura 2000-områder, fredede områder, fredskove og beskyttede naturarealer indgår i de
eksisterende naturbeskyttelsesområder og eksisterende forbindelseskorridorer. Forvaltningen har
foretaget en analyse, således at udpegningerne bedre stemmer overens med målsætningerne som
beskrevet i vejledningen for Grønt Danmarkskort.
Udpegningen vedrørende de potentielle naturbeskyttelsesområder og forbindelseskorridorer er
tilpasset, således at de ligger i direkte forlængelse af de arealer, som er udpeget til at være
henholdsvis eksisterende naturbeskyttelsesområder og korridorer. Data er ligeledes blevet renset
for overlap.
Naturrådet
I forbindelse med Grønt Danmarkskort har der været nedsat en Naturråd for Morsø Kommune og
Thisted Kommune. Naturrådet er kommet med anbefalingerne til såvel retningslinjerne i
kommuneplanen og udpegningen af flere arealer, som potentielle naturbeskyttelsesområder og
korridorer.
Forvaltningen har indarbejdet de anbefalede retningslinjer i Kommuneplan 2021 med få rettelser.
Forvaltningen har ligeledes medtaget udpegningerne som potentielle naturbeskyttelsesområder og
korridorer på nær de foreslåede molerbakker fra Sundby til øst for Karby (område J på kortet) og
digerne imellem Legind Bjerge og Sønder Herred Plantage (område E på kortet).
For molerbakkerne er begrundelsen, at udpegningen næsten udelukkende er landbrugsjord i
omdrift, hvor mulighederne for konvertering til naturareal er meget begrænset. Der vil ikke kunne
skabes større økologisk sammenhæng. Desuden afventer kommunen en dom vedrørende
anmeldte rettigheder af råstofindvinding, som kan have betydning for kommunens planlægning.
Administration af beskyttede diger forvaltes efter museumsloven § 29a. Det er forvaltningens
vurdering, at digernes funktion som økologiske forbindelsesled imellem levestederne er
begrænset, og ikke større end for eksempel levende hegn eller krat. Forvaltningen har derfor
vurderet, at administrationen af digerne ikke skal kompliceres ved at inddrage dem i Grønt
Danmarkskort og de dertilhørende retningslinjer.
4. Konkurrencen ”Danmarks vildeste natur”
Miljøministeren Lea Wermelin har igangsat en konkurrence, hvor kommunerne skal dystes om at
være Danmarks vildeste natur. Formålet med konkurrencen er at forøge kendskabet til potentielle
biodiversitetsindsatser, som såvel kommunerne som borgerne kan gøre brug af.
Morsø Kommune har tilmeldt sig konkurrencen, og borgmesteren har meldt ud, at man gerne så,
at civilsamfundet blev inddraget. Man vil gå i dialog med blandt andet naturorganisationer og
landdistriktsrådet om indsatserne og formidlingen heraf.

På mødet i Grønt Råd udtrykkes der fra politisk side utilfredshed over, at DN Mors efter et møde
med kommunen ikke aktivt vil bidrage i konkurrencen, men i stedet for kun anbefaler, at
kommunen afsætter flere midler til blandt andet medarbejdere. Politisk mener man, at DN har
presset på for at deltage, men nu ikke vil engagere sig.
DN Mors forklarer, at det må bero på en misforståelse, og at de gerne vil bidrage. DN Mors gør
opmærksom på, at foreningen kun består af frivillige med begrænset tid. Der aftales, at dialogen
optages på ny.
5. Græsningsprojekt ved Ørding Ferieby, orientering fra forvaltningen
Forvaltningen orienterer om et græsningsprojekt ved Ørding Ferieby.
En lodsejer har kontaktet kommunen vedrørende muligheden for naturpleje på et strandengsareal
på ca. 14 ha øst for Ørding Ferieby. Forvaltningen har formidlet kontakt til en dyreholder, som vil
græsse arealet ekstensivt med dexterkvæg. Forvaltningen har udarbejdet de nødvendige
dispensationer og udtalelser, og står for hegningen. Projektet er i tråd med kommuneplanens mål
om plejen af strandengene på Mors, og vurderes at kunne sikre og forbedre naturværdierne i
området.
Der har været et behov for at tilpasse det oprindelige projekterede hegn, fordi borgerne i
lokalsamfundet udtrykte bekymring for at skulle gå i et hegn, hvor de kunne møde græssende dyr.
Forvaltningen har efter dialog med Meiner Nørgaard og Ansgar Nygaard ændret på hegnslinjen,
således at der fortsat kan gås på langs stranden, uden at man går indenfor hegningen. Færisten
ved vejen er ligeledes flyttet, således at der er en kortere strækning, hvor kreaturerne kan gå fra
det sydlige delområde og til det nordlige. Borgerne er blevet orienteret om de projekterede
ændringer.
Hegnet forventes at være færdig medio maj 2021, hvorefter kreaturerne vil blive sat ud.
6. Blomsterstriber
Landboforeninger og kommunen har i år igen arbejdet sammen om udlevering af frø til
blomsterstriber til landmænd på Mors. Projektet er blevet drøftet.
Mødet er blevet hævet kl. 17.00. Det næste møde afholdes i oktober 2021.

