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Vedr.: J.nr. 06.02.11-P21-1-19, ekspropriation, Hadsundvej 122, 9550 Mariager

I denne sag har jeg fremsat mine indsigelser overfor udvalget ved brev af 18. maj 2020.
Dette har Mariagerfjord Kommune besvaret ved brev hertil af 15. juni 2020.
Det har givet min klient til yderligere bemærkninger, og jeg skal derfor anføre følgende:
Ad nødvendig indgriben:
Der oplyses, at der ikke findes nogen muligheder langs åen som, er mere egnet til formålet.
Der må således være andre muligheder, og det er min klients opfattelse, at disse ikke er undersøgt til bunds.
Ad alternativ placering:
Mariagerfjord Kommune anfører flere gange, at det er svært at få en §3 godkendelse. Det skal
i den forbindelse nævnes, at hvis man får en ny tilladelse, vil den gamle automatisk falde væk.
Det er ikke overbevisende, at man fra Mariagerfjord Kommunes side beder om en forhåndsvurdering fra Mariagerfjord Kommunes eget naturkontor. Det virker forkert, at den biolog der
skriver vurderingen er ansat og placeret i naturafdelingen, hvor sagsbehandleren også sidder.
Bent Holt har tidligere haft kontakt med biologen, der skulle foretage forhåndsvurderingen fra
naturkontoret. Dette har været i forbindelse med etableringen af indhegning og solvarmeanlæg til hegn og vandoppumpning til dyrene, hvor der blev søgt om tilskud til fjernelse af buske mv.
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side 2

Det er Bent Holts opfattelse at en forhåndsvurdering bør indhentes fra uafhængig tredjemand.
Bent Holt har kontaktet den entreprenør som Mariagerfjord Kommune anvender til grødeskæring mv. Bent Holt ville gerne have hans vurdering af mulighederne for, at der kunne ske grødeskæring på et andet sted ved åen.
Dette har den pågældende entreprenør ikke villet svare på, da han efter Bent Holts opfattelse
ikke kunne give et objektivt svar.
På baggrund af ovenstående skal jeg derfor anmode om, at man fra udvalgets side indhenter
en uvildig rådgivning, om mulighederne for en alternativ anbringelse af grødeplads.

Med venlig hilsen

Olav Pedersen
(Elektronisk post uden underskrift)

