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Den 9. november 2010

Vand og naturkonference 28. november 2010
- resultat af unikt samarbejde mellem 6 kommuner og Fiskeri-LAG
Når det bliver den 28. november, og deltagerne i konferencen om de statslige vand- og
naturplaner bydes velkommen, er det resultatet af et enestående samarbejde mellem 6
kommunale grønne råd og FiskeriLAG Midt-Nord.
De længe ventede planer for vand og natur er nu tilgængelige for alle interesserede. Men det er
vanskeligt stof, der formidles. Denne udfordring har FiskeriLAG Midt-Nord og de grønne råd fra de
6 kommuner; Brønderslev, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland, Viborg og Aalborg, taget op. De
er gået sammen om at afholde en konference den 28. november, hvor deltagerne bliver bedre
rustet til de udfordringer og muligheder, der er i forbindelse med planerne.
På konferencen vil dygtige folk fra Miljøcenter Aalborg og kommunerne fortælle om indholdet i de
statslige vand- og naturplaner samt hvordan de forventes gennemført. Hele 4 vandplaner og
utallige naturplaner får indflydelse på de 6 kommuners vådområder, så det er et stort geografisk
område, der vil komme fokus på. På konferencen vil Skov- og Naturstyrelsen og lokale
projektledere også præsentere deltagerne for forskellige naturgenopretningsprojekter, der kan
tjene som inspiration til fremtidige projekter.
Formand for FiskeriLAG Midt-Nord Lars Schönberg-Hemme er meget glad for at være deltager i
samarbejdet om konferencen; ”Et af FiskeriLAG Midt-Nord’s formål er at medvirke til at skabe
netværk på tværs af forskellige interessegrupper inden for natur og miljøområdet. Ved at bringe
forskellige interessegrupper sammen og give dem en fælles viden om muligheder og udfordringer i
forhold til vand- og naturplanerne, er det vores håb, at en positiv udvikling sættes i gang til gavn for
vores dejlige natur og vandmiljøet. I FiskeriLAG’ens bestyrelse er vi derfor meget glad for
samarbejdet med de 6 kommunale grønne råd om konferencen. Herigennem får vi alle mulighed
for at blive klogere på forholdene”.

Samarbejdet mellem de 6 kommunale grønne råd og FiskeriLAG Midt-Nord startede i sommer,
hvor parterne som følge af den fælles interesse for naturen og dyrelivet fandt hinanden. Man
besluttede at slå pjalterne sammen og holde en konference, hvor naturinteresserede med
tilknytning til de grønne råd og FiskeriLAG Midt-Nord skulle inviteres.
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