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Erik Preisler, Skive Idrætssamvirke
Anni Oppelstrup, Friluftsrådet
Jan Jensen, Danmarks Naturfredningsforening
Birger Schütte, Skovforeningen
Johan Lynderup, Skive Lystfiskerforening
John Brinch Bertelsen, Museum Salling
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Fra Skive Kommune:

J. P. Hedevang, Teknik- og Miljøudvalget, formand for Det Grønne
Råd

Anders Bøge, Teknik- og Miljøudvalget

Ann Ammitzbo (Byg og Miljø, chef)

Merete Hornskov Davidsen (Byg og Miljø, referent)

Nina Sohn Hansen (Byg og Miljø)

Referat


Velkomst v. Ann Ammitzbo



Spildevandsseparering v/Nina Sohn Hansen
Nina holdt et oplæg om spildevandsseparering i Skive Kommune.
Skive Kommune er ca. halvvejs med separering af spildevand i kommunen og forventer at være færdige om ca. 50 år. Skive begyndte
allerede med separatkloakering i 1960’erne.
Prioriteringen sker delvist efter, hvor der sker mange overløb til
vandløb. Men hvis der er et område med gamle ledninger, der ikke
kan holde mange år endnu, prioriteres det højest. J.P. Hedevang pointerede desuden, at hvis der sættes for mange projekter i gang,
kommer der mangel på kloakmestre, hvilket vil presse prisen i vejret,
og at der jo også er grænser for, hvor mange penge Skive Vand har.
Der blev spurgt til om, der findes en tidsbestemt liste over, hvor man
går i gang. Listen er vedlagt referatet.
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Der blev spurgt til, om der er forskel fra kommune til kommune. Nina
oplyste, at man i nogle kommuner ikke vil have nedsivning. I Skive
Kommune vil man gerne have nedsivning, dog ikke i OSD-områder,
hvis der bruges tagpap eller zinktagrender.
Nina pointerede desuden, at man ikke fritages for afgifter til Skive
Vand ved at nedsive sit tagvand.
Birger spurgte ind til, om der tænkes i andre løsninger i de områder,
der ikke separeres lige foreløbigt for at undgå overløb til vandløbene.
Nina oplyste, at det kigges der løbende på, men at det også afhænger af økonomien hos Skive Vand.
I nye boligområder tænkes separering/nedsivning ind fra starten af.
Birger fortalte, at landmændene mener, at der sker mange flere
overløb, end der oplyses, og at det er håbløst at være landmand, når
der ledes så meget spildevand ud i vandløbene og fjordene. Nina oplyste, at det er Miljøstyrelsen, der er tilsynsmyndighed på overløbene, og de kommer ikke så tit på tilsyn.
Nina oplyste desuden, at der måles på antal overløb nogle steder
men langtfra alle.
Skive Vand laver hvert år en plan over, hvad de vil lave i løbet af år.
Mht. spildevandsplanen kan man, som borger, normalt regne med
den ca. 4 år frem, som hovedregel. Det kan dog ændre sig pga. andet arbejde, fjernvarme, asfalt m.m.
I år er der hovedsageligt fokus på Skive By, hvor der laves separering i Vestbyen og på Viborgvej.
Enkeltejendommene ude i det åbne land er næsten færdige. De forventes at være helt færdige i 2020. Man kan blive fritaget, hvis der er
planer om nedrivning, vandforbruget er under 40 m3, eller hvis huset
værdi er under en vis grænse.
I det åbne land kan man kun påbyde folk at gøre noget, hvis de ligger indenfor indsatsområderne. Ligger de udenfor indsatsområderne,
kan der kun gøres noget, hvis der er tale om uhygiejniske forhold.
Birger pointerede til sidst, at der bør skrues op for separeringen, hvis
der kommer et tidspunkt, hvor entreprenørerne får bedre tid.


SmartFarm v/Anni Oppelstrup og Jan Jensen
Oplæg fra Anni Oppelstrup og Jan Jensen.
Friluftsrådet har fået mange henvendelser fra borgere ang. smartfarms. Der har været problemer ved Venøbugt, da udsigten er blevet
skæmmet. Der ligger sorte plasticrør på overfladen, som der også er
genskin fra.
Smartfarms er: Opdræt af blåmuslinger til biomasse, som skal bruges
til foder og minder om lineopdræt. Smartfarms er bare større og
mere tydelige i landskabet. Anlæggene er 750x250 meter. Der hænger net ned fra rørene, som muslingerne gror på. Efterhånden som

muslingerne gror, er det meningen, at plasticrørene skal synke længere ned i vandet. Men det er endnu ikke sket nogen steder.
Folk er bange for, at deres huspriser falder pga. en ødelagt udsigt, og
at anlæggene er godkendt på et tyndt grundlag.
Der er blevet skrevet til Fiskeriministeriet. Svaret var ikke så klart,
men man kan forlange, at anlæggene bliver fjernet igen, men de mener ikke, at det er nødvendigt i tilfældet ved Struer.
Farmene er også planlagt i Skive. Fire anlæg, to ved Junget og to ved
Astrup Vig.
Tilladelserne til Smartfarms gælder som udgangspunkt i 10 år, og der
er ikke en grænse for, hvor mange smartfarms en person må eje.
Anni oplyste, at anlæggene skal ligge, hvor der er god gennemstrømning, så affaldsstofferne ikke lægger sig lige under anlægget. Hvis
der er god gennemstrømning, vil alle affaldsstofferne fra muslingerne
strømme ind i Skive Fjord og måske skabe iltmangel. Der sætter sig
desuden al mulig andet på rørene, som skal børstes rene, og al dette
organiske materiale vil også blive ført ind i Skive Fjord. Det kan også
skabe problemer for Skive søsport.
Muslingerne lever af det der er i vandet, og det er ikke tilladt at
fodre. Så der fjernes meget organisk materiale, når hvert anlæg producerer 1000 ton muslinger.
Anni bemærker, at de gerne vil advare de andre Limfjords kommuner
om smartfarms.
Jan fortæller, at udgangspunktet for DN er, at folk hellere end gerne
må dyrke muslinger, da det fjerner organisk stof, det skal bare være
gennemtænkt fra starten af.
Ansøger regner med, at rørene vil blive trukket ned af den øgede
vægt fra muslingerne. I 2008 blev det dog konstateret, at anlægget
ikke vil synke, og der er ikke sket noget nyt siden.
DN mener, at ansøgningerne er mangelfulde, og at der er problemer
med både miljøet og udsigten.
Jan gør opmærksom på, at DN ikke har kunnet finde tilladelsen på
høringsportalen, og Hedevang bekræfter, at kommunen heller ikke
har set noget om sagen.
Det bliver besluttet, at forvaltningen tjekker op på formalia, og om
der har været noget i høring.
Anni oplyser, at hun er blevet pålagt af Friluftsrådet at gøre de andre
Limfjords kommuner opmærksomme på problemet.


Gelændersagen på Fur v/John Brinch Bertelsen
Der har været besøg af ministeren. Ministeren gentog meget, hvad
der tidligere er blevet sagt, men det var også forventet.

John mener ikke, at argumentet med, at udsigten er lige fin fra højen
som fra jorden, er valid. Gelænderet kræver en ny lov, ifølge ministeren.
Det var en god oplevelse, men med det forventede resultat.
John fortalte, at han mener, at det bør være styrelsen, der kommer
på besøg næste gang. Så kan de også få forklaret, at der er dispensationsmuligheder, og at der nok kun er ti gravhøje i landet, der kan
få brug for trappe og gelænder.
Anders fortæller, at der må findes en gyldig grund, så sagsbehandlerne har noget at argumentere med, og at det er vores opgave som
Grønt Råd at komme med de gode begrundelser.
John slog fast, at der er tale om en rigtig gravhøj. Det er bare navnet, der er flyttet til en anden rigtig gravhøj. Højen blev fredet i
1920. Ejeren ville have, at højen blev fredet og beskyttet. I 1949
kunne man allerede se, at der var et slidt spor henover højen.
Det blev besluttet, at John laver et udkast til en ny ansøgning, som
godkendes af Ø-udvalget og derefter bakkes op af Det Grønne Råd.


Direkte støtte til bekæmpelse af mårhunde v/Ann Ammitzbo
I forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag til budgettet for 2020
bliver der fremlagt et forslag til anlæg og drift i forbindelse med bekæmpelse af invasive arter. I afledt drift lægges der op til 300.000
kr. i 2020, og derefter 350.000 kr. de efterfølgende år.
Byrådet tager stilling til budgetforslaget i efteråret 2019.



Status på marmorkrebs i Skive Å v/Merete Hornskov Davidsen
Skive Kommune har udført forsøgsfiskeri efter marmorkrebs i perioden 28. februar 2019 til og med den 7. marts 2019, og i perioden 24.
april 2019 til og med den 6. maj 2019.
Der blev ikke fanget nogen marmorkrebs. Der blev kun fanget signalkrebs.



Forslag til ekskursion for Det Grønne Råd v/Ann Ammitzbo
Ekskursionen kommer til at ligge den 22. august 2019 kl. 12-16 (forventet tidspunkt). Destinationen bliver Lundø.



Evt. v/Ann Ammitzbo
Ros til oplægget om spildevandsseparering.
Ønske om status på vandløbsområdet på næste møde.

