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Samarbejde om fællesseminar om natur- og vandløbsgenopretning
De grønne råd i de 6 kommuner, som indgår i FiskeriLAG Midt-Nords dækningsområde,
samarbejdede i efteråret 2010 om en konference om de statslige vand og naturplaner.
Tilbagemeldingerne på samarbejde var meget positive, både med hensyn til det faglige
indhold/niveau og muligheden for netværksdannelse på tværs af de grønne råd, FiskeriLAGen og
andre med interesse for natur- og vandløbsspørgsmål.
På baggrund af de positive tilbagemeldinger foreslår FiskeriLAG Midt-Nords bestyrelse og den
kommunale- og regionale følgegruppe for FiskeriLAGen (herefter kaldet Følgegruppen) at gentage
succesen med at samle repræsentanter fra de 6 grønne råd og FiskeriLAGens bestyrelse om et
emne af fællesinteresse.
Grønt Råd i Brønderslev Kommune indbydes til at deltage i seminar med udgangspunkt i temaet
Natur- og vandløbsgenopretning.
Afholdelse af et fælleseminar er p.t. på idestadiet og planlægningen vil kun fortsætte, såfremt de
Grønne Råd er interesseret. På nuværende tidspunkt er ideen følgende:
Indhold:
Udgangspunktet kan være genopretningsprojekterne omkring Villestrup Å.
• Oplæg om effekter af vandsløbspleje og naturgenopretning af fiskeplejekonsulent Jan
Nielsen, DTU Aqua Silkeborg og Biolog Peter Markman, Naturstyrelsen, Aalborg.
• ”On location” (fx se elfiskeri og de konkrete genopretningsprojekter ved Villestrup Å)
• Se filmen om genopretning af Villestrup Å
Tidspunkt:
September / oktober 2012 eller foråret 2013
Et eftermiddags-/aftensarrangement.

Pris:
Forventeligt ml. 200-250 pr. deltager til eftermiddagskaffe og aftensmad, som betales af det grønne
råd og FiskeriLAGen (hvert råd melder antal deltagere til og afregner i forholdt til dette).
Tilmelding og betaling for deltagerantal vil først blive aktuelt, når eller hvis arrangementet har
tilstrækkelig interesse og skal gennemføres.
Vi forventer, at de to oplægsholdere stiller op uden krav om honorar, men skal tilbydes forplejning
uden omkostninger.
Tovholdere:
To repræsentanter fra Følgegruppe, Søren C. Sørensen, Viborg Kommune og David Nyegaard
Mikkelsen, Brønderslev Kommune samt Koordinator for FiskeriLAGen Lisbeth Machholm har tilbud
at forestå planlægning af seminaret.

Vi vil gerne have en tilbagemelding fra Det Grønne Råd i Brønderslev Kommune, med hensyn til
interesse i fællesseminar med ovenstående indhold, senest med udgangen af august. Besked kan
stiles til Lisbeth Machholm på lpm-sbu@aalborg.dk eller tlf. 9931 1944.

På vegne af FiskeriLAG Midt-Nord og Følgegruppen
Lisbeth P. Machholm
Koordinator

Kopi til:
De grønne råd i FiskeriLAGens dækningsområde (Brønderselv, Mariagerfjord, Rebild,
Vesthimmerlands, Viborg og Aalborg Kommuner)

