Referat fra møde den 10. februar 2016 i Grønt Råd
Dok.nr.:

11605/16

Sagsid.: 14/2118

Initialer: KAKK

Åben sag

Sted: Rådhuset i Varde - Mødesalen
Deltagere
Udvalget for Plan og Teknik – Varde Kommune – Preben Friis-Hauge
Naturcentret – Varde Kommune – Klaus Bertram Fries
Naturcentret – Varde Kommune – Jan Pedersen
Teknik og Miljø – Varde Kommune – Lars-Bo Johansen
Udvalget for Plan og Teknik – Varde Kommune – Niels Christiansen
Landdistriktskonsulent – Varde Kommune – Hanne Jespersen
Sportsfiskerforbundet i Danmark – Jan Porsgaard
Naturstyrelsen – Søren Rask Jessen
Varde Museum – Lene B. Frandsen
Dansk Akvakultur – Bjarne Jøker Eg

Friluftsrådet – Hanne Voetmann
Danmarks Naturfredningsforening – Merete Vigen Hansen
Sydvestjysk Landboforening – Claus Christensen
NaturKulturVarde – Xenia Salomonsen
Naturvejlederforeningen i Danmark – Morten Vinding
ProVarde - Colin John Seymour
Dansk Jægerforbund – Laurids Bjerre
Familielandbruget Sydvest – Per Mikkelsen
Fraværende
Dansk Ornitologisk Forening – Ole Hansen

Formand: Preben Friis-Hauge
Referent: Kathrine Kielgast

Punkt Referat
I.

Velkomst ved formand Preben Friis-Hauge
Preben bød velkommen – en særlig velkomst til Lars-Bo Johansen som afløser Mette Christensen som
teknik og miljøchef.

II.

Godkendelse af dagsorden/referat
Godkendt

III.

Fraværende
Ole Hansen fra DOF

IV.

Dagsorden

1. Formandens orientering
Der er opsat webcam ved Blåvand Fyr som bl.a. bruges til TV2-vejrets udsendelser og også kan ses på
naturparkens hjemmeside.
Varde Kommune har søgt om at få opsat Blå flag ved otte strande. Det er langt mere omfattende at blive
godkendt i år end det har været hidtil, så vi kan ikke være sikre på at få alle de blå flag vi plejer at have.
Der er afsat midler til fredninger, og i Udvalget er det besluttet at starte med Alslev Hede. Herefter går
man frem efter en prioriteret liste som Klaus kommer ind på under sine punkter.
§ 3 sager: Der er gang i processen med at kigge på de 441 uoverensstemmelser. Der er ansat en medarbejder fra medio marts til at arbejde med det.
Vand ved Grærup Strand: Kommunen er opmærksom på det naturmæssige i det.
Colin Seymour: Vil gerne påvirke Friluftsrådet til at give dispensationer i forbindelse med Blå Flag. Turist-

mæssigt er det vigtigt at beholde flagene da tyskerne lægger megen vægt på dem.

2. Introduktion til det nye Visionssekretariat – herunder også orientering om arbejdet i Vi i Naturen Rådet
og hvilken rolle/opgaver Grønt Råd er tiltænkt (Kirstine Gottlieb)
Kirstine Gottlieb præsenterer sig selv og visionssekretariatet. Som tidligere kultur- og fritidschef har hun
været en del af det forberedende arbejde med visionen. Det er vigtigt at holde sig for øje, at visionen ikke
kun er natur, men også handler om hvad naturen gør ved os.
Økonomiudvalget har sat nogle mål for visionsarbejdet:
 Udgangspunkt og ramme for Varde Kommunes aktiviteter og ydelser
 En positiv og ansvarsskabende fortælling om naturens værdier og muligheder for off. og priv. aktører
 Kendes og bruges aktivt af alle i Varde Kommune
 Tilfører kommunale ydelser merværdi
 Styrker virksomheders grundlag
 Gør Varde Kommune til et endnu bedre sted at bo og leve
Kirstine fortæller om Visionstræet: Det er en overordnet skitse som bruges til at sætte ramme for sekretariatets arbejde. De fire største grene udgøres af; Arrangementer og Oplevelser, Kommunikation og
Markedsføring, Varde Kommune lokal forankring og Netværk.
På netværksgrenen er en gren som hedder ’Faste Samarbejdspartnere’ som fx er Naturcenteret, NaturKulturVarde, Viinaturen Rådet, Provarde og Grønt Råd.
Viinaturen Rådet skal noget andet end for eksempel Grønt Råd - fokus hos Viinaturen Rådet er på visionen mere end på naturen i sig selv.
Viinaturen er opbygget omkring netværk og relationer. Nogle af de aktuelle indsatser er de fire markante
markeringer. Der bruges megen energi på at opbygge netværkssamarbejder.
Man er velkommen til at sende ideer til Kirstine eller Klaus.
Det blev bragt på banen hvorvidt Kirstine skal være en del af Grønt Råd. Preben lovede at muligheden
ville blive undersøgt.
Lene Frandsen: Spurgte til hvorfor museet ikke blev nævnt som en samarbejdspartner. Museet byder ind
med rigtig meget og også Arkæologi Vestjylland er en mulig samarbejdspartner. Man er i gang med at lave
en folder til militæret om at passe på fortidsminder og hjælpe dem til at passe mere på naturen.
Aktion: Forvaltningen undersøger om Kirstine Gottlieb kan optages som medlem

3. Regler for færdsel på strandene (Klaus Bertram Fries – KLBF)
Der opleves en stigende færdsel på strandene med motoriserede køretøjer. Det reguleres af naturbeskyttelsesloven og det er kommunen der er tilsynsmyndighed. Efter seneste møde har kommunen været i
kontakt med Forsvaret som er lodsejer. Forsvaret havde også fået en henvendelse og var i gang med at
forbedre skiltningen på stranden – både ved Blåvand og Vejers.
Colin Seymore opfordrede til at man også indtænker vinddrevne køretøjer i skiltningen.
Morten spurgte til, om man har tænkt de samme tanker ved Børsmose. Naturstyrelsen er af den opfattelse, at der allerede er fornuftig skiltning i dette område.
Forsvaret, Naturstyrelsen og Varde Kommune laver også infotavler både ved Vejers og Blåvand. Den
kommunale interesse er bl.a. også at få formidlet naturparken i denne sammenhæng.

Merete nævnte, at man med denne drøftelse har fået taget hul på snakken om strandsektionering.
Naturstyrelsen patruljerer ikke på strandene, men påtaler det hvis de ser noget ulovligt. Det blev nævnt,
at man efter særlige vejrforhold ser mange spor på stranden som formentlig stammer fra ravsamlere.

4. Klipning af grøftekanter (KLBF)
Forvaltningen har undersøgt lidt om erfaringer fra andre kommuner. Grøftekanterne er også et område
som er medtaget i naturpolitikken i forhold til hverdagsnatur. Vej og park er med på ideen men vi skal finde ud af hvad der kan lade sig gøre i forhold til lovgivning osv.
Det koster mere at holde kanterne hvis man skal samle biomassen ind når man har klippet.
Merete Vigen Hansen opfordrede til at man også melder ud til private lodsejere at de ikke behøver at slå
græsset i så store arealer omkring deres ejendomme. Man kunne lave en artikel om det eller påvirke borgerne på anden måde.
5. Vandplaner – oversigt over vandløbsprojekter (KLBF)

Klaus viste listen over hvilke ting der er gang i.
Xenia Salomonsen spurgte til det hvorvidt der er afsat ekstra midler til de 52 projekter som nævnes i naturpolitikken. Der er kun 12 emner på Klaus’ liste?
Preben Friis-Hauge svarede, at det bliver noget der skal tages stilling til under den politiske behandling.
Niels Christiansen nævnte, at man diskuterede det dengang man satte gang i vandplanerne. Penge kommer
fra staten, men kun til fjernelse af selve spærringerne.
Laurits Bjerre spurgte til om spærring der starter i Hjedding og går forbi Ølgod sammen med Lindbjerg
bæk er fjernet. (Klaus har svaret efter mødet: De spærringer fremgår som indsatser i forslagene til Vandområdeplanen. Vandområdeplanenere er endnu ikke vedtaget, og indsatserne indgår derfor endnu ikke
planlægningen).
Der blev spurgt til Holme Å:
Klaus orienterede om status. Udarbejdelsen af VVM er i gang. Den tager omkring et år. Tidligst i 2018 kan
man forvente, at der kommer til at ske noget fysisk. Kommunen skal i gang med at kontakte de der har
tilkendegivet, at de gerne vil støtte projektet. Der er lavet et katalog over de friluftsaktiviteter man kan
lave langs med åen. (Sendes ud med referatet).

6. Skiltning om fiskeriforbud ved Kvie Sø (KLBF)
DN har bedt kommunen kigge på fiskeri i Kvie Sø. Der er fiskeforbud og har været det siden 1997, men
alligevel opleves det, at der fiskes i søen.
Der er skiltning, men vi ser, at Kvie sø bliver brugt rigtig meget, men det er faktisk et fredet område. Det
ville være godt med noget mere oplysning.
Klaus: Der er ok skiltning omkring søen vedr. fiskeri forbudt.
Preben Friis-Hauge foreslog, at man tager det op på mødet med sommerhusgrundejerforeningerne hvor vi
kunne opfordre dem til at opfordre deres medlemmer til at lade være. Emnet medtages til dette møde.
Sportsfiskerne har ingen interesse i at drive fiskeri på Kvie Sø, men Jan Porsgaard mener godt, at man må
bruge de søer man har.
Merete Vigen Hansen: Det er en fredet sø og det er grundlaget for det område. Hvis man skal tillade fiskeri i søen skal man som minimum have kortlagt hvordan søen har det.
Niels Christiansen: Det er en fredning og det er kommunens ansvar.
Preben Friis-Hauge: Kommunen kan ikke afse fysiske ressourcer til at håndhæve forbuddet, men man kan
opfordre sommerhusgrundejerne til at informere.
Hanne Voetmann: Det er en god ide med sommerhusgrundejerne. Argumentet overfor dem skal være, at
der er tale om en fredet lobeliesø.

7. Behandling af udkast til naturpolitik – udkastet behandles med henblik på videregivelse til Udval-

get for Plan og Teknik inden offentlig høring (Udkast medsendt dagsordenen) (KLBF)
Det der er vigtigt i denne sammenhæng er at det Grønne Råd har fået politikken til behandling inden den
skal til politisk vedtagelse.
Der var tak til arbejdsgruppen for et flot stykke arbejde – det har været en god proces.
Politikken tager udspring i planstrategi 2015 og i de fem overordnede mål som er udstukket af Udvalget
for Plan og Teknik.
Der er fundet frem til otte indsatsområder der skal arbejdes videre med og som bilag til politikken ligger
et helt katalog af indsatser, som man kan tage fat i.
Xenia Salomonsen roste politikken og spurgte samtidig til om den er ment som inspiration?
Preben Friis-Hauge svarede, at det er en løftestang – det er nemmere at få gennemført noget hvis et enigt
byråd står bag en politik. Lars-Bo Johansen supplerede med, at man med en politik ved hvad man har at
agere ud fra som forvaltning.
Merete Vigen Hansen: Det interessante er første del af skrivet og herefter kommer så handledelen. Tit
vedtager man jo en politik og så kommer handlingerne efter. Her har man hele pakken.
Claus Christensen undrede sig over, at man ikke har tænkt klimaforandringerne med ind.
Klaus svarede, at det er beskrevet lidt, men hovedparten ligger i Klimatilpasningsplanen.
Lene Frandsen: Bemærkning til indsatsområde 7: Anbefaler at man rydder alle gravhøjene i de kommunale
skove og åbner nogle små nicher til dem.
Gravhøjene og pleje af fortidsminder kunne godt få en linje i indsatskataloget.
Xenia Salomonsen: Bemærkning til indsatsområde 4: Har man brugt den nye nationale friluftspolitik som
inspiration – hvis ikke kunne den evt. bruges som inspiration i det fremtidige arbejde.
Merete Vigen Hansen: I snakken inden vi gik i gang var vi enige om, at dette ikke skulle være en friluftspolitik. Den kan vi lave senere. Men vi kan godt nævne fx læringsaspektet i naturen.
Hanne Voetmann foreslog, at man kigger på læsevenligheden i layoutet – læg siderne med indsatskataloget
ned så alt står på samme side.
Claus Christensen: Nøglen til at vi kan lykkes med det her kan være jordfordeling. Landbrugsforeningen
kommer med noget i høringsfasen i forhold til dette. Der kører projekter på det andre steder i landet.
(Efter mødet har DN sendt link rundt til rådet med inspiration i forhold til emnet jordfordeling).
Preben Friis-Hague: Hvis det er en succes denne måde at gøre tingene på kan vi brede den ud til andre
områder.
8. Drøftelse af seminar om naturforvaltning for politikere, ansatte og andre grønne i Varde kom-

mune (KLBF)
Preben nævnte det seminar der blev afholdt ved Forsyningen som inspiration. Man kunne måske tænke
det lidt ind i forhold til at klæde politikkerne på til at løfte opgaven omkring naturpolitikken.
Merete nævnte, at kommunen især med den valgte vision burde være ekstra opmærksom på naturforvaltningen.
Der var enighed om, at det kunne være spændende og der var forslag om, at man måske kunne koble teo-

ri og praksis og tage ud i landskabet for at se på tingene.
Enighed om at vi går efter at få planlagt et seminar og Naturcenteret er tovholder. Seminaret skal afholdes
i 2016.
9. Evt.

Næste møde: Kathrine sender Doodle ud – mødet holdes inden sommerferien.

