Det Grønne Råd, Skive Kommune
Referat
Møde torsdag den 21. november 2019
Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.
Mødetidspunkt: 16.00-18.00
Deltagere:
Fra organisationer:
Anni Oppelstrup, Friluftsrådet
Arne Petersen, Danmarks Naturfredningsforening Skive-Salling
Birger Schütte, Skovdyrkerne Midt
Bo Pagh Schulz, Museum Salling
Johan Lynderup, Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn
John Brinch Bertelsen, Museum Salling
Niels Martin Nielsen, Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Skive Kommune, ankom 16.30
Fra Skive Kommune:
J. P. Hedevang, Teknik- og Miljøudvalget, formand for Det Grønne Råd, gik
kl. 17.15 efter punkt 5
Anders Bøge, Teknik- og Miljøudvalget
Ann Ammitzbo (Byg og Miljø, chef)
Katarina Maria Sandberg (Byg og Miljø, sekretær)
Mette W. Bonde (Byg og Miljø, sekretær, referent)
Kent Alex Larsen (Teamleder Drift & Anlæg, oplægsholder)
Michael Gramkow (Byg og Miljø, oplægsholder)
Karina Kobæk (Plan & Support, oplægsholder)
Fraværende med afbud:
Repræsentant fra Dansk Ornitologisk Forening
Repræsentant fra Landbo Limfjord
Repræsentant fra Naturstyrelsen
Repræsentant fra Skive Idrætssamvirke

Referat
1. Velkomst v. Ann Ammitzbo
Præsentationsrunde
Merete Hornskov Davidsen stopper som sekretær, tak til Merete.
Katarina Maria Sandberg og Mette W. Bonde fra Byg og Miljø, har fået sekretærposten.
2. Skovrejsningen i Fjends v/Kent Alex Larsen
Skovrejsningen skal ske nordøst for Hald, syd for renseanlægget og nord for
plejehjemmet. Kommunen har købt bynær jord, der har været borgerdialog i
forløbet. Skoven bliver trukket væk fra bebyggelse, idet borgerne har haft
ønske om fortsat udsigt fra deres boliger. Skoven vil primært bestå af løvfældende træer som bøg og eg, rødel på våde områder samt grupper af blom-
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strende buske. Efter borgerønske laves der også en hundeskov, men ingen
naturlegeplads. Det er vigtigt, at der er natur og ikke alt for plejede arealer.
Der vil være bevoksning på 4,5 hektar ud af 8 hektar i alt. Dermed er der
også åbne områder og på disse, vil der være eng, som slås 2 gange årligt.
Der skal sløjfes nogle dræn, og det skal undersøges, hvordan vandet vil bevæge sig. 50 æbletræer er plantet af skolen langs vejen. Kommunen har
brugt 1,2 millioner kr. til jordkøb, 200.000 kr. til plantning og anlæggelse af
stier, sidstnævnte koster mest. Stierne er af en kvalitet, så plejehjemsbeboerne også kan bruge dem. Det vil forbedre kvaliteten af landsbyen generelt,
at der anlægges en skov.
Der er søgt og bevilliget 200.000 kr. fra ”Danmark planter træer”, de skal
bruges på et nyt skovprojekt. Der er mange bindinger og papirarbejde i forbindelse med ansøgninger, så det tager noget tid.
Andre steder til skovrejsning kunne være projekter ved Nørre Søby og Balling. Men de 200.000 kr. rækker ikke langt.
3. Vandløbsprojekter v/Michael Gramkow
Der er 2 typer projekter:
1.Vandområdeplan 2015-21 med 25 strækninger, hvor en realisering skal
være i gang senest 2021 og
2.Kommunale projekter med en kommunalpulje til vand- og naturprojekter.
Der arbejdes på et projekt i 2019-2020, som går ud på at lægge Rusted Mølleå uden om Brokholm sø.
I 2018 blev der lavet et projekt med udlægning af gydebanker og skjulesten i
Bustrup Bæk. Før projektet blev der fanget 10 ørreder på strækningen, året
efter 65 ørreder samt 10 ål - der er altså kommet flere fisk. Anlægsudgifterne var ca. 35.000 kr. Der er en årlig pulje på 500.000 kr. at arbejde med.
Derudover kan Lystfiskerforeninger søge penge hjem.
Der tales om lystfiskerturisme i hele Limfjordsområdet, bæredygtigt fiskeri
med fisk produceret lokalt. Kommunen kan ikke gøre det alene, det involverer også frivilligt arbejde, hvor indsatsen lægges, hvor det giver mening.
Der er ikke observeret signalkrebs andre steder end i Skive – Karup Å systemet. Signalkrebsen borer i brinken, så brinken falder ned, det er et problem.
Man er urolig for, hvad der kan ske med det øvrige dyreliv, idet krebsen er
altædende.
Vandområdeplanprojekter: 6 er færdige og 8 er aktive, projekterne skal laves, hvor det giver mest for pengene. Der kan være flere indsatser i et område. Stort set alle forundersøgelser er lavet, kommunen skal nu i gang med
realiseringer, og beløb skal søges hos staten. Målet er, at der bliver bedre
forhold for fisk, dyr og planter.
4. Lokalt Vandråd i Skive Kommune v/Michael Gramkow
I forbindelse af udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 20212027, skal der nedsættes et nyt vandråd for oplandet til Limfjorden. Det må
maksimalt bestå af 20 medlemmer, og det skal repræsenteres af foreninger
og organisationer, der varetager forskellige interesser i forhold til planlægning af vand. 2. december vil der ske offentliggørelse af medlemmerne, og så
afventer man en beskrivelse af opgaven fra Staten, som skal lave et program
fremadrettet.
Limfjordsrådet vil varetage sekretariatsfunktionen i det nye vandråd.

Skive Kommune planlægger derudover at lave et lokalt vandråd for Skive
Kommune, som medlemmer af Grønt Råd inviteres til at deltage i. Vi afventer
pt. en beskrivelse af opgaven, inden invitationer sendes ud.
Det blev diskuteret, om der er styr på spildevandsoverløbene. Michael fortalte, at der er godt kendskab til overløb i de store offentlige overløb, men
mindre kendskab i de private vandløb. Overløbsproblematikken skal løses i
samarbejde med Skive Vand. Miljøstyrelsen er myndighed på området, og de
vil aflægge Skive Vand et besøg.
5. BigBlue Skive v/ Karina Kobæk
Karina gav en status over de 4 anlægsprojekter. Der er en fornyelse for 40
millioner kr. i gang blandt andet med bidrag fra Spar Vest Fonden.
Projekterne omfatter Banestien mellem Østerbro og Skive Havn, ny idrætsog kulturpark ved Skive Stadion og museum, et anlæg med sti og klimasikring ved Gl. Skivehus fra Elværksbroen til Østerbro samt klimasikring og ophold ved Skive Å overfor Søndercentret.
Der vil blive åbnet op til Skive Å, så man kan nyde udsigten og sidde ved
bænke med beplantning omkring. Den gamle jernbanebro ved Søndercentret
indgår i banestien, den bliver totalrenoveret og vil stå færdig i år. Det går
rigtig stærkt fremad nu. Belysningen kommer til næste år med regnbuefarver
nogle timer hver aften. Regnbuefarverne sker via LED-belysning, som slukkes
om natten af hensyn til dyrelivet.
Design og anlæg af Idræts- og kulturparken vil ske fra starten af 2020.
Med hele BigBlue Skive arbejder man med kvalitet, åbner åen op mod byen
og skaber gode bosætningsmuligheder.
Karina viste 3 film fra projekterne.
6. Verdensmål – natur v/ Bo Pagh Schulz
FN har vedtaget 17 verdensmål, der danner rammen for den globale udviklingsindsats over de næste 15 år. 2020 er udpeget som Naturens år.
I den forbindelse kommer der en ny DR-udsendelse om Danmarks natur,
”Vilde vidunderlige Danmark”, som vises i 2020.
Friluftsrådet har oplysninger på deres hjemmeside om ”Vores Natur”-puljen,
hvor der fortælles om, at foreninger kan søge penge til naturaktiviteter.
Der er ”naturstafetten” med aktiviteter, hvor foreninger kan byde ind, og Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig er med i stafetten og vises i uge 34 på
DR1. Museum Salling har søgt penge til projektet, og er der andre gode ideer
til projekter, må man gerne henvende sig til Bo. Naturhistorisk Museum i
Aarhus er også involveret.
Der skal være handlemål på natur, og Bo fortæller, at der allerede sker meget konkret i Skiveområdet - klimasikring ved Big Blue-projektet, Greenlab
med søstjerner, Thise med græs – Skiveegnen er godt med.
Greta Thunberg er meget i medierne og siger, at verden ikke gør noget, men
vi gør noget her i Skive området. Vi har her lokalt landbrugsparceller, der går
tilbage til natur = rewildering (genforvilde). Rewilding handler om at lade naturen gøre arbejdet selv i stedet for at pleje naturen.
Vi skal have de gode historier ud.
Punktet tages op på næste møde igen. Her forventer Bo at vide noget mere
om, hvad der sker i forhold til et eventuelt projekt i Skive Kommune, hvor
der fortælles om den gode historie i forhold til Verdensmålene.

7. Eventuelt
Skive Ådal v/ Mette W. Bonde
Der er hermed en status fra Flemming Kofoed i Byg og Miljø på vådområdeprojektet Skive-Karup Å / Koholm Å. På grund af en regnefejl i statens beregninger af næringsstoffer, blev Skive Kommune sidste vinter bedt om at genberegne vores projekt med de nye og mere korrekte beregningsmodeller.
Resultaterne af disse beregninger vil foreligge i denne vinter, hvorefter projektet skal tilpasses. Vi går ud i offentligheden med det tilpassede projektforslag omkring februar måned 2020.
Projektforslaget sendes herefter til Miljøstyrelsen, der skal godkende det tilpassede projekt.
Efter Miljøstyrelsens godkendelse af projektet skal Landbrugsstyrelsen i gang
med opkøb af de berørte jorder – det vil der nok gå et års tid med.
Så den tidligste igangsættelse af den fysiske del af projektet kan gå i gang i
2021.
Hvis der er nyt, kan Flemming Kofoed komme til næste møde og fortælle om
projektet.
Orientering om Smartfarms v/Ann Ammitzbo
Der er ikke ret meget nyt. Høringerne, der skulle have været sendt til Skive
Kommune, var sendt til Struer Kommune. Der er efterfølgende sendt et politisk høringssvar i forhold til etablering af smartfarms.
Der har været afholdt en temadag for embedsmænd fra styrelser og kommuner, hvor Skive Kommune har tilkendegivet, at vi gerne fra embedsmands
side ser en ændring i lovgivningen, således at det bliver kommunerne, der
kan bestemme, hvor muslingebrug bliver placeret.
De kan fjerne mange næringsstoffer, men de ser ikke pæne ud og bør ikke
ligge hvor som helst. Det var meningen, at de skulle sænkes under vandoverfladen, men søstjernerne æder derved muslingerne, og rammerne er
også blevet ødelagt på bunden.
Birger tilkendegav, at det var mærkeligt, at der med alle de restriktioner, der
ligger på kystområdet, kan ske så fri placering af smartfarms.
Budget og midler til bekæmpelse af invasive arter v/Ann Ammitzbo
På anlægsbudgettet er der afsat 300.000 kr., der skal også være penge til
driften. Bjørneklo, mårhund, signalkrebs og japansk pileurt er de mest problematiske invasive arter.
I 2018 blev der nedlagt 130 mårhunde, og i 2019 228 mårhunde indtil nu.
Der er givet 20.000 kr. lokalt. Der er stor ros til de lokale jægere, de gør et
godt stykke frivilligt arbejde, det er vigtigt, at de får gode jagtforhold.
Staten har nedsat en pulje til bekæmpelse af mårhund, og på under 1 døgn
er der indkommet ansøgninger for et større beløb, end der er afsat.
Til næste møde i Grønt Råd:

”Verdens mål – Natur” (punkt 6)

Vådområdeprojektet Skive-Karup Å / Koholm Å (fra eventuelt)
Tak for et godt møde.

