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001. Dagsorden til møde i Grønt Råd den 19. september 2012
Sagsnr.:
Fraværende:
Bilag:

Aage Grynderup, Erik Dalsgaard, Lars Brandt, Niels Krebs
Hansen

Sagsfremstilling
Program for mødet er følgende:
Vi mødes på vingården kl. 17 og holder møde indtil kl. 18 med efterfølgende
rundvisning, vinsmagning og vinbondens snack. Derefter kan vi fortsætte mødet.
Der er afbud fra Lars Brandt og Erik Dalsgaard, som dog erstattes af Leif Lyngsø
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.
2. Projekt om bro over Vilsted Sø
Projektforslaget er sendt til Grønt Råd med henblik på anbefaling. Da der har
været en heftig polemik om sagen, vil Leif Lyngsø fra Naturstyrelsen
gennemgå projektet på mødet. Dermed kan vi forhåbentlig få en god indsigt i
projektet og blive enige om en indstilling.
De foreløbige udtalelser er vedlagt som bilag
3. Renseeffekt i Vilsted Sø og miljøfremmede stoffer i udløb fra renseanlæg
Efter længere tids venten har vi fået lovning på data for indløb og afløb i
Vilsted Sø med henblik på at kunne formidle viden om effekten af
vådområdet.
På seneste møde talte vi om udledning af miljøfremmede stoffer fra
renseanlæg. Sekretæren lovede at prøve at finde data.
Kort redegørelse på mødet om de to emner. Så vidt muligt vil data blive
sendt inden mødet.
4. Budget 2013 i kommunen
Kort gennemgang af budgetforslaget med de forventede ændringer og
besparelser. Grønt Råd kan komme med bemærkninger til den kommunale
prioritering.
5. Orientering
På sidste møde blev der spurgt til om Lovns Borgerforening har anmodet
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kommunen om at etablere flere stier på Lovns. En mulig forklaring er, at det
har sit udspring i et milepælsprojekt med overskriften Rundtur på Louns
Halvø.
Kommunen har søgt om at blive Friluftskommune. Det blev i stedet
Svendborg.
Lidt om randzoner og handleplaner
6. Eventuelt og næste møde
Bilag
Udtalelser om bro over Vilsted Sø
DN Vesthimmerland har på sit seneste bestyrelsesmøde besigtiget og drøfte partnerskabet
”Bro over Vilsted Sø”
DN anerkender initiativtagernes store arbejde med projektbeskrivelsen og deres optimisme
om de forventede effekter, herunder en lettere adgang til nogle naturområder.
DN forholder sig til flg. tre forhold.
- Ejeren af søen – Aage V. Jensens Fond- har ifølge projektbeskrivelsen ikke
givet tilladelse til en bro
- Der er i projektet nogle naturbevaringshensyn, der ikke er belyst. Vilsted Sø er et
naturgenopretningsprojekt. Ved etableringen blev der fjernet en vej tværs over
søen. Hvorvidt det var af hensyn til søens etablering eller ønske om uforstyrrethed ingen færdsel over søen – er ikke kendt
Broen kommer i givet fald til at forløbe i afgrænsningen af den del af søen der er
reserveret uforstyrret fugleliv.
Søen er beskyttet som § 3 natur med en søbeskyttelseslinie, og kommunen skal i
givet fald dispensere fra denne beskyttelse.
- Grønt Råd skal give sin mening til kende over for Vesthimmerlands kommune
om projektstøtten på 100.000 kr. Et så stort projekt (4 mill.kr) finansieret af
eksterne midler bør kommunen have indflydelse på.
DN Vesthimmerland kan ikke i den skriftlige høring give sin fulde tilslutning, men ser gerne
sagen sat på dagsordenen på et kommende møde.
Venlig hilsen
Svend Dahl

vesthimmerland@dn.dk
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DOF kan ikke anbefale en bro over Vildsted Sø. Vi mener, at fuglelivet syd for søen vil blive
forstyrret væsentligt, hvis en bro åbner op for adgang for publikum direkte fra Ranum By.
Det er nok især erfaringerne med hærværk på sheltere i bynære omgivelser, som giver anledning til
bekymring. Dvs. den tiltrækning som bynære opholdssteder har på unge knallertkørere
med udprægede drikkevaner. De trodser jo gerne skilte med knallertkørsel forbudt.
Venlig hilsen
Gunnar Hansen
DOF-Vesthimmerland

Løgstør Sportsfiskerforening kan anbefale en bro over Vilsted Sø. Vi deler bestemt ikke DOF`s
bekymringer for fuglelivet i den sydlige ende af søen og slet ikke de mærkværdige og helt
uforståelige udtalelser om folk fra Ranum By. I forvejen er der stor færdsel af publikum hen til
fugletårnet, hvilket tilsyneladende ikke generer fuglelivet væsentligt. Der er vor opfattelse, at alle
skal have adgang til den kommende bro - bestemt også det publikum, som kommer direkte fra
Ranum By.
Med venlig hilsen
Aage Grynderup
Kære Elise Stilling
Både DN og DOF har nu kontaktet os om en evt. bro over Vilsted Sø. Jeg har nu fået kopi af din mail
til kommunens grønne råd.
Jeg havde måske fundet det naturligt at vi som arealejere var blevet orienteret.
Jeg går ud fra at Erik Dalsgård har overtaget arealansvaret fra Leif Lyngsø i NST Aalborg. Som led i
Amtets/NSTs forvaltning af området har der fra start været en decideret brugergruppe for søen. Denne
har ganske vist ikke holdt møde i et godt stykke tid, men jeg fornemmer at nogen af medlemmerne
herfra også gerne ville have været orienteret.
Med venlig hilsen

ANDERS SKOV

AAGE V. JENSEN NATURFOND

Beslutning i Grønt Råd den 19-09-2012
Leif Lyngsø fra Naturstyrelsen deltog i mødet som suppleant for Erik Dalsgaard.
ad 1
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ad 2 Projektansøgningen om bro over Vilsted Sø blev diskuteret, især
dilemmaet mellem at beskytte naturen og benytte den. Der var forbehold om
knallertkørsel og udseendet af broen.
Diskussionen endte med følgende udtalelse, som den 20. september blev sendt
til Kultur, Plan og Fritid og til Naturstyrelsen ved Leif Lyngsø med kopi til Grønt
Råd:
Et flertal i Grønt Råd anbefaler projektet under forudsætning af, at der gøres en
indsats for at hindre knallertkørsel på broen ved låger eller lignende. Desuden
skal broen gøres så ”usynlig” som muligt, så den falder ind i naturen.
ad 3 Om renseeffekt i Vilsted Sø blev uddelt en mail fra Naturstyrelsen med en
kort gennemgang af status. Kvælstofreduktionen lever stort set op til
forudsætningerne på 200 tons kvælstof om året. Fosforreduktionen er som
ventet negativ. Det vil sige, at der udledes mere efter søens etablering end før,
men udledningen er faldende.
Til orientering for medlemmerne vedlægges med referatet enkelte slides om
rensningen af søen.
Med hensyn til udledning ag miljøfremmede stoffer fra renseanlæg kunne
sekretæren referere til flere rapporter og artikler om rensningen. Renseanlæg
renser ikke for alle miljøfremmede stoffer, men der er ikke et samlet overblik
over effekten af udledningen af stofferne.
Til orientering for medlemmerne vedlægges med referatet kopi af enkelte artikler
om emnet.
ad 4 Effektiviseringer og besparelsesforslag blev gennemgået hvad angår det
grønne område. Rådet enedes om følgende udtalelse, som er sendt til Teknik- og
Miljøudvalgets møde den 24. september:
Rådet besluttede at udtale, at Rådet ikke ønsker besparelser på
Naturpleje/skove - drift TMU07 og Naturpleje - projekter TMU09 og at man
støtter bibeholdelse af naturvejlederordning TMU001 under driftsønsker.
ad 5 DN spurgte på sidste møde, om kommunen havde kendskab til stiprojekt
på Lovns. Det har vist sig, at der findes et milepælsprojekt om rundtur på Lovns
med udspring i Udvikling gennem afvikling. Udklippes vedlægges referatet.
Elise orienterede om randzoner og vand- og naturhandleplaner. Der er ikke
mange indsigelser til planerne, men mange henvendelser om randzoner.
Forvaltningen henviser de fleste henvendelser til NaturErhvervstyrelsen, som har
ansvaret for randzoneloven. Kun hvis der er berettiget tvivl om, hvorvidt en grøft
er et vandløb i vandløbslovens forstand, kan kommunen bidrage til afklaringen.
Henvendelsen fra FiskeriLAg om seminar om natur og vandløbsgenopretning har
haft god opbakning i de grønne råd. Det er derfor besluttet at lægge seminaret i
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april-maj 2013. Rådet hører nærmere.
ad 6 DN v/Svend Dahl roste spildevandsplanen, som lægger op til kun 3
renseanlæg på sigt. Erik Andersen spurgte til tømningsordningen, hvor han
mente, at skidtet hældes tilbage på septiktanken efter omrøring. Natur- og
miljøafdelingen kan oplyse, at tankene suges for flydeslam og bundslam i en
beholder. Den mellemste vandfase suges i en speciel tank og en portion ledes
tilbage i tanken.
Næste møde er aftalt til tirsdag den 15. januar 2013 kl. 17 i Farsø.

Underskrifter

Erik Andersen
Hans Kieldsen
Aage Grynderup
Ib Nielsen
J. Gunnar Hansen
Gustav Nielsen
Henrik Dalgaard
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Erik Grove Poulsen
Svend Dahl
Erik Dalsgaard
Lars Brandt
Niels Krebs Hansen
Bjarne Jensen
Elise Stilling
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