Det Grønne Råd, Skive Kommune
Referat
møde d. 7. marts 2019
Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.
Mødetidspunkt: 16.00-18.00
Mødedeltagere:








Museum Salling, John Brinch Bertelsen
Dansk Ornitologisk forening, Gorm Währens
Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Skive Kommune, Niels
Martin Nielsen
Danmarks Naturfredningsforening, Arne Petersen
Naturstyrelsen, Bendt E. Andersen
Skive Idrætssamvirke, Erik Preisler
Dansk Skovforening, Birger Schütte

Fra Skive Kommune:

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

Teknik- og Miljøudvalget, Else Marie Trøst

Ann Ammitzbo (Byg og Miljø, chef)

Peter Haugsted (Byg og Miljø, teamleder og oplægsholder)

Merete Hornskov Davidsen (Byg og Miljø, referent)

Referat


Velkomst v. Ann
Præsentationsrunde.



Status for fredningsprocessen på Nordfur v/Peter Haugsted
Peter gennemgik status for fredningssagen.
Skive Kommune bad i efteråret Ø-udvalget om at nedsætte arbejdsgrupper, som skal komme med input til fredningen.
Der er den 31. januar 2019 afholdt fællesmøde med Ø-udvalget, arbejdsgrupperne og DN.
Arbejdsgrupperne skal i marts aflevere sammenskrivning af de enkelte gruppers konklusioner og anbefalinger således, at Ø-udvalget
kan se på det i april.
Derefter udarbejder DN forslag til fredningsbestemmelser.
DN og Skive Kommune drøfter forslaget og finder forhåbentlig frem
til noget fælles, som kan forelægges TMU.
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Byg og Miljø
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Tlf.: 99155500
Fax:
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Status for gelændersagen på Fur v/Peter Haugsted
Peter gennemgik sagen.
Afgørelsen fra 2014 om, at gelænderet ikke må være der, står ved
magt. Gelænderet er taget ned i februar 2019
Der blev diskuteret mange løsningsmuligheder i sagen, bl.a. at genskabe den originale bette jens’ hyw, en ekstra høj der kan give
samme udsigt, et gelænder der kan lægges ned, når det ikke er i
brug o.lign.
John oplyste, at der ikke er andre lignende sager i Danmark, som
man kan læne sig op ad.
Det blev drøftet at invitere en minister til at komme og se på sagen.
Det nytter ikke noget at invitere klagenævnet, da de ikke kommer ud
til den slags.
Det blev besluttet, at der laves en indbydelse til ministeren, som formanden for Det Grønne Råd og John Brinch Bertelsen skriver under
på.
John pointerede til slut, at sagen giver alle der arbejder med naturbeskyttelse et dårligt ry.



Status for plan for invasive arter v/Peter Haugsted
Peter gennemgik sagen.
Forvaltningen har 350.000 kr. i 2019 og 500.000 kr. i 2020 til udarbejdelse af planer for bekæmpelse af invasive arter.
Der er nedsat en intern arbejdsgruppe, som skal kigge på i hvilken
rækkefølge, bekæmpelsesplanerne skal laves. Der skal samtidig kigges på, om opgaverne med udarbejdelse af planerne skal ske inde i
huset, eller om der er brug for konsulenthjælp. En tids- og køreplan
vil være klar i løbet af april-maj 2019.
J.P. Hedevang oplyste, at han havde regnet med at nogle af pengene
skulle bruges på konkret bekæmpelse. Der er dog kun sat penge af
på anlægsbudgettet, så der er endnu ikke penge til driften af planerne, kun udarbejdelsen af dem. Men der vil der blive søgt om
driftsmidler igen i 2020.
Birger anbefalede, at jægerne inddrages i udarbejdelsen af mårhundeplanen, da de er rigtig godt i gang med arbejdet. Peter oplyste, at
det også er planen.
Gorm anbefalede, at man får engageret borgerne i kampen mod de
invasive arter. Det Grønne Råd kunne f.eks. stå bag en oplysningskampagne.



Faunastriber – bør de laves til flerårige striber? v/Merete
Davidsen
Merete gennemgik sagen.
Spørgsmålene gik på, om faunastriberne bør laves til flerårige striber,
og om frøblandingen bør være en mere bestøvervenlig blanding.

Der var opbakning til, at striberne laves flerårige. Birger oplyste
også, at han ofte lader sine striber ligge i flere år, men hvis der kommer for meget ukrudt i dem, f.eks. tidsler, bliver de lagt om. Han
gjorde desuden opmærksom på, at der skal være blomster i blandingen for, at den kan være flerårig ifht. EU-regler.
Gorm gjorde opmærksom på, at det også er billigere anlægsmæssigt,
at striberne ligger i flere år.
Niels Martin henviste til at læse mere i Miljø- og Fødevareministeriets
vejledning til vildtstriber.


Grønne Områder: Kan Det Grønne Råd være med til at skabe
retningslinjer, der sætter standarden for omfang og indhold af
grønne områder i Skive og andre byområder? v/Niels Martin
Nielsen
Niels Martin Nielsen fremlagde emnet.
Der var snak omkring sikring af grønne områder i byområder. Gorm
pointerede, at der er medarbejdere i Den Blå Diamant, der har
mange gode ideer omkring Big Blue.
Erik nævnte, at Skive er en fantastisk by, når det kommer til natur,
da der er grønne kiler på kryds og tværs af byen.
Der var ønske om at få en fremlæggelse i Det Grønne Råd om status
på Big Blue-projektet.
Else Marie oplyste, at der afholdes ”åbent hus”-møder om planstrategien i marts.
Link: www.bigblueskive.dk



Det Grønne Råd har medvirket til afholdelse af 2 møder om
naturtilstanden i Danmark og Skive Kommune samt et møde
om miljøtilstanden i Skive Fjord – evaluering v/Ann Ammitzbo
Ann fremlagde emnet.
Har møderne givet anledning til nye tanker?
Johan syntes, at mødet om fjorden gav en fælles forståelse for, hvordan fjordens tilstand er.
Birger foreslog, at Det Grønne Råd kunne opfordre til, at der laves
flere minivådområder. Men det er meget besværligt i forhold til anden
planlægning og krav. Der, hvor det er nemt at lave minivådområderne, er der ofte §3-områder. Birger opfordrede til, at kommunen
gør det lidt nemmere at lave minivådområder.
Han nævnte desuden, at han tror, at mange landmænd har indset, at
der skal gøres noget, og der vil begynde at komme mange ansøgninger om minivådområder.
J.P. Hedevang bakkede op om Birgers udsagn.
Ann pointerede, at kommunen stort set ingen ansøgninger har modtaget om minivådområder.

Ann nævnte, at politikerne er meget opmærksomme på, at vi kan få
store udfordringer med fjorden, når vandområdeplan 3 kommer. Hun
nævnte også, at muslingebrug kan være med til at fjerne den pulje af
kvælstof, der allerede er i fjorden.
Erik spurgte desuden ind til coast2coast-projektet. Ann fortalte, at
der kan gives en status på projektet på et senere møde.


Evt. v/Ann Ammitzbo
Der kom forslag ind til dagsordenspunkter til fremtidige møder:
Spildevandsseparering
Minivådområder ved Anders Lehnhardt (Landbo Limfjord)

