
 

 

  

 

 

Grønt Råd 

Referat 

 

 

 

Møde 18. marts 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 1 - Rådhuset 
 

Program 

Kl. 16.00 - Claus Falk og Kresten Bjørn Krab-Bjerre (B&O) vedr. pkt. 1 

Kl. 16.25 - John P. Hansen vedr. pkt. 2 

Kl. 16.35 - Martin F. Larsen vedr. pkt. 3 

Kl. 16.50 - Tina M. Pedersen vedr. pkt. 4 

Kl. 17.10 - Tina M. Pedersen vedr. pkt. 5 

Kl. 17.20 - Helle Lyng (DN) og John P. Hansen vedr. pkt. 6 

Kl. 17.30 - Helle Lyng (DN) og John P. Hansen vedr. pkt. 7 

Kl. 17.40 - Helle Lyng (DN) og John P. Hansen vedr. pkt. 8 

Kl. 17.50 - pkt. 9 

  

Deltagere 

1. Anni Juhl Jørgensen - Friluftsrådet 

2. Dennis Borbjerggaard - Nordvestjysk Fritidsfiskerforening  

3. Frands Jensen - Danmarks Jægerforbund 

4. Helle Lyng - Danmarks Naturfredningsforening 

5. Henning Givskov - Naturvejlederforeningen 

6. Henrik Holm - Danmarks Naturfredningsforening 

7. Jakob Bisgaard - Struer Kommune 

8. John Christoffersen - Struer Kommune 

9. John Patuel Hansen - Struer Kommune 

10. Leif Gravesen - Landboforeningerne 

11. Marianne Bredal - Struer Kommune 

12. Poul Nygaard - Landboforeningerne 

13. Poul Ravnsbæk - Naturstyrelsen 

14. Robert Lynge Andersen - Landboforeningerne 

15. Sven Åge Knudsen - Dansk Ornitologisk Forening 

 

 

Pkt. Tekst Side 

1 Amplified Views - Lydkunst  1 

2 Revision af kommissorium  2 

3 Kilen  2 
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01.00.00-P20-3-18 

1.        Amplified Views - Lydkunst 

Resumé 

Amplified Views er et lydkunstprojekt i regi af Lydens By. Amplified Views består af fem 

aluminiumsskærme, der opstilles på unikke steder i Struer Kommune. Titlen Forstærke-

de udsigter understreger, at skulpturerne både skal markere en særlig udsigt og samti-

dig forstærke oplevelsen af denne. 

Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes. 

Sagsfremstilling 

Kunstværket Amplified Views er et projekt i regi af Lydens By og er et samarbejde mel-

lem den anerkendte kunstner Ursula Nistrup, virksomheden Bang & Olufsen samt Struer 

Kommune (se Bilag 1 for projektbeskrivelse og udtalelse fra Statens Kunstfond + B&O). 

Projektet planlægges indviet med opstillingen af et værk på den tidligere erhvervshavn i 

Struer.  

  

Amplified Views består af fem aluminiumsskærme, der opstilles på unikke steder i Struer 

Kommune. Titlen Amplified Views ('Forstærkede Udsigter') understreger, at strukturerne 

både skal markere en særlig udsigt og samtidig forstærke oplevelsen af denne gennem 

refleksion af naturens lyde, således disse fremstår stærkere. Det enkelte kunstværk ud-

arbejdes specifikt til stedet, således det spiller sammen med landskab og natur. Et pro-

jektmål er at få flere mennesker ud i naturen ved at give dem en uvant og forstærket 

naturoplevelse. 

  

Kunstværket Amplified Views kan sidestilles med andre 'kunst i naturen-projekter' i 

Danmark, som eksempelvis Realdanias 'Steder i landskabet' med udsigtsplatformene i 

Hanstholmreservatet eller kunstruten 'Malernes Fyn', hvor der er opstillet guldrammer på 

unikke natursteder, som Svanninge Bakker eller Fyns Hoved.  

  

Kunstværkernes størrelse og udformning vil variere, så de passer ind i landskaberne, 

men værkernes maksimale dimensioner vil være en længde på 5 m og en højde på 2,5 

m. Kunstværkerne vil blive farvet efter omgivelserne og vil inden for strandbeskyttelses-

linjen have en mat overflade.  

Beslutning 

Oplægget er vedhæftet som bilag. 

  

Er man interesseret i at høre mere, kan man kontakte Claus Falk fra Struer Kommune 

eller Kresten Bjørn Krab-Bjerre fra B&O. 

Bilag 

• Bilag 1 projektpræsentation og udtalelser fra Statens Kunstfond og B&O 

../../../../SBSYS/Drift/Temp/rikkevj/Dagsorden/Bilag/Punkt_1_Bilag_1_Bilag_1_projektpraesentation_og_udtalelser_fra_Statens_Kunstfond_og_BO.pdf
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• Præsentation Grønt Råd - Amplified View 

  

01.05.00-A08-1-18 

2.        Revision af kommissorium 

Administrationen indstiller, 

at det det reviderede kommissorium godkendes. 

  

Sagsfremstilling 

I forbindelse med opdatering af kommissoriet skal foreningerne i stedet for 'Bordet 

rundt' melde punkter ind til dagsordenen. 

Punktet 'Eventuelt' indgår som et fast punkt på dagsordenen til indskydelser på mødet.  

Beslutning 

Der findes fremadrettet et bedre egnet lokale end Mødelokale 1 på rådhuset. 

  

Referater vil fremadrettet fremgå af hjemmesiden - www.struer.dk. 

  

Kommissoriet godkendes med følgende rettelser: 

• Det slettes af kommissoriet, at Teknik-, Miljø og Klimaudvalget kan opløse rådet 

eller ændre kommissoriet - under ’Ændring af rådets sammensætning’. 

• Det tilføjes kommissoriet, at det er tilladt at medbring en specialist i forhold til et 

dagsordenspunkt.  

  

Revideret kommissorie er vedlagt som bilag. 

  

Bilag 

• Kommissorium, Grønt Råd i Struer Kommune_180319 

• Kommissorium, Grønt Råd i Struer Kommune_180319 

  

01.05.00-A08-1-18 

3.        Kilen  

Resumé 

Orientering om arbejdet med Kilen med udgangspunkt i status og det igangværende ar-

bejde mod en bedre miljøtilstand.  

Administrationen indstiller, 

../../../../SBSYS/Drift/Temp/rikkevj/Dagsorden/Bilag/Punkt_1_Bilag_2_Praesentation_Groent_Raad__Amplified_View.pdf
../../../../SBSYS/Drift/Temp/rikkevj/Dagsorden/Bilag/Punkt_2_Bilag_1_Kommissorium_Groent_Raad_i_Struer_Kommune_180319.pdf
../../../../SBSYS/Drift/Temp/rikkevj/Dagsorden/Bilag/Punkt_2_Bilag_2_Kommissorium_Groent_Raad_i_Struer_Kommune_270319.pdf
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at Grønt Råd orienteres om status samt det fremadrettede arbejde med Kilen. 

Sagsfremstilling 

Grønt Råd introduceres for den viden og lovgivning, vi har for Kilen. Herunder redegøres 

der ganske kort for Vandområdeplanerne, Kilens målsætning og indsatsbehov. Herunder 

fremlægges hovedkonklusionerne i den nyligt udarbejdede DCE rapport, der er lavet om 

Kilens miljøtilstand. Der orienteres endvidere om det fremadrettet arbejde med at skabe 

en sø i balance.  

  

Beslutning 

Oplægget er vedlagt som bilag. 

  

Det blev blandt andet drøftet, hvor næringsstofferne til Kilen kom fra. 

Bilag 

• Oplæg Grønt Råd marts 2019 

  

01.05.00-P20-1-18 

4.        Naturpark Venø 

Resumé 

Struer Kommune er i gang med at undersøge mulighederne for at gennemføre et unikt 

naturprojekt på Venø. Projektet skal genskabe øens forsvundne natur og vil kunne bi-

drage positivt til kommunens naturkapital. Et vigtigt projektmål er også at understøtte 

Venøs udvikling ved at fremme øens turisme og erhvervsmuligheder.  

Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes med henblik på Grønt Råds tanker om og inputs til projektet. 

Sagsfremstilling 

På baggrund af en lodsejerhenvendelse er Struer Kommune (i samarbejde med lodsejer) 

i færd med at undersøge muligheden for at lave et naturprojekt på Venøs sydlige del. 

Projektet skal genskabe tidligere hede- og vådområder til gavn for sjældne planter og 

fugle.  

Erfaringer fra andre steder i Danmark, som eksempelvis Sydlangeland og Mols Bjerge, 

har vist, at naturprojekter kan blive turistmagneter og kan understøtte det lokale er-

hverv. Det er således målet at skabe et unikt naturområde på Venø på 150-200 ha, som 

vil bidrage positivt til Venøs udvikling.  

DN lokalafdeling Struer har indsendt en projekt-støtteerklæring. Projektet støttes desu-

den af øens beboerforening VenøBoen. 

../../../../SBSYS/Drift/Temp/rikkevj/Dagsorden/Bilag/Punkt_3_Bilag_1_Oplaeg_Groent_Raad_marts_2019.pdf
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For nærmere projektdetaljer se bilag. 

Beslutning 

Der var enighed om, at det er et spændende projekt. 

  

Grønt Rådsmedlemmerne undersøger støttemuligheder til projektet og vender tilbage til 

Plan og Miljø med eventuelle forslag. 

Bilag 

• Mere natur på Venø 

  

01.00.00-P20-1-11 

5.        Oddesundtårnet 

Resumé 

I december 2018 indviede Struer Kommunes borgmester Oddesunds nye vartegn 'Od-

desundtårnet'. Tårnet er et led i en samlet plan for udviklingen af Oddesund. Udviklingen 

af området sker i samarbejde med lokale og interesseorganisationer. 

Administrationen indstiller, 

at Grønt Råd orienteres om projektet i Oddesund. 

Sagsfremstilling 

Det har gennem en længere årrække været et ønske at skabe et samlende vartegn for 

Oddesund, som skal være med til at skabe rammerne for formidlingen af historier fra 

området – men på en måde, hvor besøgende efterfølgende får lyst til at bevæge sig ud i 

landskabet for at opleve historierne og naturen på egen krop. 

  

Det har været en længere proces, som startede tilbage i 2011 med en henvendelse fra 

Oddesund Nord Beboerforening, der ønskede samarbejde og sparring om udvikling af 

området. I 2013 godkendte kommunen en helhedsplan for Oddesund (vedlagt som bi-

lag), og i 2015 blev det besluttet at prioritere formidlingstårnet som det første projekt i 

planen. Herefter er der gået flere år med fondssøgning, og projektet har i perioden stået 

stille. Men i 2018 gik det stærkt. 

• Anlægsopgaven blev sendt i udbud hos forskellige entreprenører i foråret. 

• Første ”spadestik” blev taget den 14. maj, hvor en gammel is-skovl fra det gamle 

Garnhus blev anvendt. 

• Indvielsen af Oddesundtårnet fandt sted den 4. december med stor opbakning fra 

lokalområdet. Vi havde et rigtig godt arrangement, som bød på taler, snorklipning 

og en lille anretning med lokale muslinger. 

• Efterfølgende har håndværkerne brugt små to uger på at færdiggøre forskellige 

småting. 

  

../../../../SBSYS/Drift/Temp/rikkevj/Dagsorden/Bilag/Punkt_4_Bilag_1_Mere_natur_paa_Venoe.pdf
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Det har været en stram tidsplan, men det har været nødvendigt, da projektet ud over 

kommunens andel er støttet af fondsmidler. Men på trods af den komprimerede tidsplan 

er projektet lykkes ud over al forventning. Det kan vi takke arkitekter og ikke mindst 

håndværkere for. De har ydet en stor indsats og lagt frivillige arbejdstimer i projektet for 

at få enderne til at nå sammen til rette tid. 

  

Vi ser således frem til, at vi for alvor kan tage Oddesundtårnet i brug i 2019. 

Beslutning 

Next step er, at der vil blive sat skilte op ved vejen 

Bilag 

• Oddesund_helhedsplan 

  

01.05.00-A08-1-18 

6.        Kunststofsbane ved Energi Park 

DN indstiller, 

at der orienteres om kunststofsbanen ved Struer Energipark 

Sagsfremstilling 

Dansk Naturfredningsforening ønsker, at administrationen orientere om: 

• hvordan det sikres, at banen ikke skader den omkringliggende natur 

• hvordan det sikres, at dét, banen er lavet af, ikke er gamle dæk, som ikke er mil-

jøgodkendt. 

Beslutning 

Det er politisk vedtaget, at der skal etableres en kunststofsbane. 

  

Processen er således, at der pt. indsamles inputs - blandt andet hos en af landets første 

kunststofsbaner, som ikke miljøforurener, herefter skal der samles midler ind til projek-

tet. 

  

01.05.00-A08-1-18 

7.        Kommuneplanen - målopfyldelse vedr. naturen 

DN indstiller, 

at der rapporteres en status for opnåelse af målene i kommuneplanen ang. naturen. 

Beslutning 

../../../../SBSYS/Drift/Temp/rikkevj/Dagsorden/Bilag/Punkt_5_Bilag_1_Oddesund_helhedsplan.pdf
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Målopfyldelsen vedr. natur i Kommuneplanen er udelukkende beskrevet på et overordnet 

plan. Der, hvor det fremgår mest konkret, står der, at kommunen årligt skal undersøge 

20-25 naturarealer, men der står ikke, hvad der skal undersøges for. Kommunen oply-

ser, at der foretages langt flere undersøgelser. 

  

Konkrete Mål og handlinger vil fremgå af en ny naturstrategi, som er under snarlig udar-

bejdelse.  

  

DN bemærker, at der tidligere har været forslag om tilplantning med danske planter ved 

indfaldsvejene/faunastriberne og ønsker status på dette forhold. 

  

Kommunen har fået anbefalet, at der ikke plantes hjemmehørende arter i faunastriber-

ne. Derudover tilkendegiver kommunens Teknisk Drift og Anlæg, at beplantningen ikke 

er hensigtsmæssig i forhold til græsslåning. I forhold til sidstnævnte undersøges det, om 

der blot er tale om en ændret arbejdsgang. Tilbagemelding på næste Grønt Rådsmøde.  

  

01.05.00-A08-1-18 

8.        Muslingeopdræt i Limfjorden 

DN indstiller, 

at der orienteres om projektet vedr. muslingeopdræt i Limfjorden. 

Beslutning 

DN stiller spørgsmålstegn ved anlæggets lovlighed i forhold til bekendtgørelsen. 

  

Struer Kommune har undersøgt forholdene og mener ikke, at der er noget at komme 

efter i forhold til bekendtgørelsen. Da der er tale som søterritorie er kommunen udeluk-

kende høringspart. 

  

Der er enighed om, at Rådet i samlet flok skal forsøge, at undgå, at der opstilles lignen-

de anlæg andre steder i Limfjorden. DN bærer denne advarsel videre til Limfjordsnet-

værket, hvorefter det bringes videre til Limfjordsrådet. 

  

  

01.05.00-A08-1-18 

9.        Eventuelt 

Beslutning 

Frands Jensen: 

Mågebestanden er pt. reguleret med 15 måger. Målsætningen er, at der skal skydes om-

kring 30 måger - denne målsætning ser ud til at holde stik.  

  

John Patuel Hansen: 

Det er vigtigt, at man tilmelder sig Grønt Rådsmøderne, så er der mad og drikke nok til 

alle. 
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Poul Nygaard: 

Det vil være en fordel, hvis der adgangskode til netværket/WIFI til møderne. 

  

 


