Det Grønne Råd, Skive Kommune
Referat
Møde torsdag den 5. marts 2020
Mødet blev afholdt i Den Blå Diamant, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.
Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00.
Mødet blev afsluttet kl. 17.00.
Deltagere:
Fra organisationer:
Anni Oppelstrup, Friluftsrådet
Asbjørn Nordam, Skive Idrætssamvirke, ankom kl. 15.46
Bendt E. Andersen, Naturstyrelsen
Birger Schütte, Skovdyrkerne Midt
Bo Pagh Schulz, Museum Salling
Gorm Wæhrens, Dansk Ornitologisk Forening
Jesper Thomsen, Landbo Limfjord
John Brinch Bertelsen, Museum Salling
Niels Odgaard, Danmarks Naturfredningsforening Skive-Salling
Fra Skive Kommune:
J. P. Hedevang, Teknik- og Miljøudvalget, formand for Det Grønne Råd, gik
kl. 16.45 efter punkt 6
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)
Carsten Dietz Pedersen (Plan & Support, oplægsholder)
Fraværende med afbud:
Johan Lynderup, Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn
Niels Martin Nielsen, Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd i Skive Kommune
Gæster fra kl. 15.00-16.00:
Sven og Sanne Hørup samt Olav Johnsen

Referat
1. Velkomst ved Ann Ammitzbo
Præsentationsrunde.
2. Godkendelse af dagsorden ved Ann Ammitzbo
Godkendt.
3. Opfølgning af referat fra sidste møde ved Ann Ammitzbo
Projektforslaget vedrørende Skive-Karup Å er sendt til Miljøstyrelsen (vedr.
punkt 7 på sidste møde den 21.11.2019).
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4. Smartfarms i Skive Fjord ved Sanne og Sven Hørup, kl. 15-16
Sanne og Sven Hørup havde taget Olav Johnsen med til at fortælle om deres
sag.
Olav, Sanne og Sven fortalte om deres oplevelse af smartfarms ved Mogenstrup og Astrup Vig. De er bekymrede for forurening derfra, under og omkring
anlægget. Det fylder meget på vandet og har et omfang på 250 meter x 750
meter, derved skæmmer det udsigten. Der er mågegener, sygdomme m.v. De
mener ikke, at der er regler på området og at der er tænkt på økonomisk vinding, ikke miljøforbedringer.
Det er Fiskeristyrelsen, der er myndighed på området.
Der er gentagne gange søgt aktindsigt hos bl.a. Fiskeristyrelsen, men de ”svarer i øst og vest”.
De håber, at Det Grønne Råd kan hjælpe med, at der bliver gjort noget ved sagen, som efter deres mening ikke bliver taget alvorligt af myndighederne.
De udleverede undervejs supplerende materiale til rådets medlemmer.
J. P. Hedevang fortalte, at anlæggene skulle fjerne kvælstof og forbedre vandkvaliteten, og at kommunen var høringspart.
I Skive Kommune har TMU givet et høringssvar, hvori man opfordrer Fiskeristyrelsen til, at anlæggene skal placeres i områder med god vandudskiftning
og god bundstrøm. Man opfordrer til, at det vurderes, om placeringen i Astrup
Vig er optimal i forhold til at undgå iltsvind. Dertil bliver anlæggene synlige fra
Jenle, Jeppe Aakjærs Kunstnerhjem, samt sommerhusområdet tæt på - det er
skæmmende, man opfordrer til at finde en anden placering. Sejladsen i fjorden
skal der også være opmærksomhed på, den må ikke hindres pga. anlæggene.
Der blev i Det Grønne Råd udtrykt vilje fra de forskellige parter til at få fakta
frem og sagen afklaret.
5. Thyborøn Kanal – er det godt for Skive Fjord og Lovns Bredning?
Ved Anni Oppelstrup og Carsten Dietz Pedersen
Der er lavet en undersøgelse i regi af Coast to Coast – Climate Challenge -hvor
Kystdirektoratet er en del af projektgruppen. Arbejdet foregår lige nu i EU-regi.
I delprojektet med Thyborøn Kanal er Rambøll konsulenter.
Det er undersøgt, hvordan man kan beskytte Limfjorden mod stormflod. Dette
belyses i Rambølls rapport, som er en VVM-lignende redegørelse og interessentanalyse.
Carsten redegjorde ud fra rapporten om, hvad der vil ske med Limfjorden med
de kommende vandstandsstigninger. Der sker nu en naturlig udvidelse af
tværsnittet af Thyborøn Kanal og det undersøges, om man kan indsnævre kanalen til 250 m bredde og 13 m dybde, og hvad konsekvenserne vil blive.
Indsnævringen vil medvirke til en væsentlig reduktion af stormflodsvandstande
og varigheden af denne. Vandgennemstrømningen forventes ikke at blive reduceret i forhold til i dag. Påvirkning af Natur og Natura 2000 forventes at være
begrænset, det afhænger dog også af, hvor hurtigt høfderne udbygges. Der er
tale om store samfundsinvesteringer ved byggeriet, men det vil medføre besparelser ved stormflod.
Rapporten vurderer, forventer og antager, hvad der vil ske, nærmere kan vi
ikke komme. Der blev diskuteret vandgennemstrømning og vigtigheden af
denne i forhold til næringsstofindhold, dyreliv og fjordens kvalitet.
6. Invasive arter, bl.a. hybenroser ved Mette W. Bonde
Skive Kommune har ikke afsat driftsmidler til bekæmpelse af hybenrose.
Derfor sker der ingen form for bekæmpelse på kommunens arealer.

Nu er der ved at blive lavet en indsatsplan til bekæmpelse af invasive arter
som for eksempel hybenrose og japansk pileurt. Fremadrettet forventes øvrige
invasive arter (på Miljøstyrelsens liste) at blive indarbejdet i indsatsplanen.
I 2020-2021 er der fokus på bekæmpelse af kæmpebjørneklo og mårhund.
Kommunen kan, når der foreligger en endelig vedtaget og offentliggjort indsatsplan for kæmpebjørneklo, pålægge ejere og brugere af arealer, at bekæmpe planten. Skive Kommune har besluttet at starte indsatsen og udarbejde en indsatsplan for kæmpebjørneklo, fordi der foreligger en bekendtgørelse for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.
Derudover har Skive Kommune afsat driftsmidler – 50.000 kr. - til bekæmpelse af mårhund for at komme i gang nu.
Her vil Skive Kommune inden længe invitere lokale jagtforeninger til et informationsmøde i forhold til, hvordan man i samarbejde med Kommunen kan få
del i midler til bekæmpelse af mårhund.
Der var enighed om, at de invasive arter er et stort problem.
Jægerne vil især bruge kameraer, natkikkerter og fælder til jagten, og de har
et godt kendskab til, hvor mårhundene er. Jægerne gør en stor indsats frivilligt
og det blev foreslået, at man eventuelt kunne give en dusør pr. hale.
Der er i 2020 afsat 450.000 kr. til at lave bekæmpelsesplaner. Til budget 2021
vil der blive fremsat forslag om, at der afsættes driftsmidler til at følge op på
planerne og til bekæmpelse af mårhunde.
7. Forslag til ekskursion for Det Grønne Råd ved Ann Ammitzbo
Ekskursionen kommer til at ligge torsdag den 7. maj 2020 kl. 12-16.
Det blev vedtaget at mødes på Jenle, hvor der spises madpakker først. Dernæst er destinationen området ved Mogenstrup og endelig Thise.
Birger Schütte vil planlægge besøget ved Jenle og Mogenstrup.
Skovrider Bendt E. Andersen, Naturstyrelsen, vil spørge en skovfoged fra Naturstyrelsen om at vise rundt.
Derefter går turen til Sønder Thise for at se på byfornyelse, hvor Tonie Holmberg Kristensen fra Skive Kommune vil præsentere udviklingsplanen for området.
Andre forslag var:
Skive Ådal for at se på tiltag med stier.
Etablerede vådområder eller vådområder med konkrete planer.
Steder med planlagte tiltag i vandløbene.
8. Eventuelt ved Ann Ammitzbo
Asbjørn Nordam, Skive Idrætssamvirke, præsenterede sig, han har taget over
efter Erik Preisler. Asbjørn havde et godt indtryk af Skiveområdet, hvor der er
mange positive tiltag på idrætsområdet.

