Møde i Grønt Råd
Mandag den 1. oktober 2018
Kl. 13.30 – 16.00 – Mødesalen, Rådhuset
Deltagere: Keld Nørremark, Jan Pedersen, Jan Porsgaard, Merete Vigen Hansen, Søren Rask Jessen,
Preben Friis-Hauge, Klaus Fries, Hanne Voetmann, Per Mikkelsen, Niels Christiansen, Morten Vinding,
Lisbeth Linding, Bjarne Jøker Eg, Lisbeth Kjær, Lene B. Frandsen, Peter Nielsen
Afbud fra: Lasse Frøkjær, Laurids Bjerre, Ole Hansen, Colin Seymour

Dagsorden
1. Velkomst og orientering
ved formanden

2. Status på
Friluftsstrategien

3. Projekter under
Naturpolitikken 2018 v. /
Klaus Fries

Referat
Preben Friis-Hauge bød velkommen – særligt velkommen til det nye
medlem Peter Nielsen – formand for Naturpark Vesterhavet samt
eleven fra Politik og Analyse der er med som observatør til dagens
møde.
Orientering om Grindsted forureningen. Der er fundet vinylchlorid i
prøverne fra Varde Å. Man har henvendt sig til Ministeriet som stadig
er i gang med at behandle sagen. Forureningen følges i forhold til
betydningen for Varde Å.
Friluftsstrategien er netop godkendt på møde i Udvalget for Plan og
Teknik – den er på vej i økonomiudvalg og byråd. Strategien er
godkendt i den form den er lagt op til behandling – der er altså ikke
ændringer i det forslag arbejdsgruppen har femlagt.
Strategien har været ude i høring. Der er indkommet to høringssvar
fra hhv. Forsvaret og Grundejerforeningen Gyldenvang. Ingen af dem
har givet anledninger til ændringer i strategien.
Preben Friis-Hauge understregede, at han ikke ønsker at der bliver
rørt ved Naturpolitikken og Friluftsstrategien i forbindelse med det
forestående arbejde i VK med gennemgang af alle politikker og
strategier.
Klaus gennemgår projekterne under naturpolitikken. (se slide)








Rydning af gravhøje i Sdr. Plantage
Kortlægning af naturværdier i Kommunens egne skove – nogle
er mere spændende end andre i forhold til naturværdier
Rydning af rynket rose i Blåvand
Endrup – rydning
Vandløbsprojekter – et af de store er Ansager Mølle
Vejkantsprojekt – kortlægning af de vejkanter hvor der er
potentialer. Projektet er finansieret af 15. juni Fonden og
involverer tre kommuner.
Stier i Vestermarkskoven i den nordlige del af Varde

Input til aktiviteter i 2019:
Niels Christiansen bragte bekæmpelse af glansbladet hæg op. De
breder sig der hvor der er ryddet langs veje og ved rastepladser.
Merete Vigen Hansen foreslog et vejkantsprojekt i samarbejde med
andre kommuner.
Keld Nørremark: Faunastriber – der skal nedsættes nogle
arbejdsgrupper – 9 kommuner er med. Hvis nogen gerne vil være
med er man velkommen. Skriv til Kathrine som videreformilder.
Lene Frandsen melder ind, hvis hun har viden om konkrete gravhøje
der trænger.

Merete Vigen Hansen foreslog at man prioriterer mere
biodiversitetsfremmende tiltag
Niels Christiansen foreslog, at listen opdeles i nye tiltag affødt af
naturpolitikken og de ting som kommunen alligevel er forpligtet til i
den daglige drift.
I forbindelse med punktet blev der spurgt til status på Holme Å: Der
arbejdes hårdt på at finde penge men man er i gang med
detailprojektering. Der er tilsagn fra forskellige interessenter. Man tror
på, at det kommer ret snart.
Der var enighed om, at indsatser for 2019 drøftes igen på
næste møde hvor der tages endelig beslutning i forhold til
ønsker fra rådet.
4. Opfølgning på
besigtigelsen af Vild Med
Vilje i Kolding i juni
Medlemmerne opfordres
til at komme med forslag
til ’Vilde steder’

Der er 9 forskellige steder i Kolding Kommune under konceptet Vild
med Vilje. Der var besigtigelse af to steder i Kolding kommune – en
skov og en bypark.
Man gør meget ud af formidlingen af projekterne så borgerne ikke
tror, at de ’vilde’ områder er resultater af besparelser eller mislighold
fra kommunens side.
I byparken var det meget tydeligt hvordan folk kanaliseres rundt i
parken via slåede stier mellem de mere ’vilde’ arealer.
De høje græs bliver slået i efteråret og fjernet – det trækker
næringsstoffer ud af arealet og går lige op økonomisk i forhold til at
det kun skal slås en gang om året.
Preben Friis-Hauge: Noget af det interessante at høre om var,
hvordan projekterne var blevet til internt i kommunen. Der havde
været en del udfordringer i samarbejdet mellem naturafdelingen og
driftsafdelingen.
Merete Vigen Hansen: De timer der frigives, når man ikke skal klippe
græs så ofte, skulle gerne kunne bruges til noget andet konstruktivt i
driftsafdelingen. Det er et spørgsmål om mindset og efteruddannelse
for de ansatte i Driften. Der er en tendens til at de kører helt på
automatpilot i stedet for rent faktisk at kigge på de arealer de kører
hen over. Et eksempel er hjørnet ved Nybrovej/Nymindegabvej som
nu er blevet helt ryddet og pløjet op – her var ellers lyng. Ærgerligt.
Klaus drøfter sagen med driftsafdelingen.
Forslag til ’Vild med Vilje-områder’ i Varde Kommune:

Område ved gymnasiet - Campus

Ølgod – anlæg på højre hånd – (her er der allerede noget i
gang)

Cirkuspladsen

De bagerste områder i Arnbjerg

Oksbøl

Bag ved nøddelunden og fyrrelunden

De grønne kiler i Varde Syd

Samarbejdsprojekt med en grundejerforening f.eks.
Troldhøjen

Virksomheder som har store grønne arealer der bare bliver
slået med plænegræs

Frelloskolen
Det kunne være spændende at involvere Udviklingsrådene i projekter
ude i deres områder.

Der var enighed om, at Grønt råd opfordrer Byrådet til at indgå
i ordningen Vild med Vilje.
5. Program for
naturseminar den 25.
oktober v. / Klaus Fries

6. Revision af
vandløbsregulativer
Gennemgang og
drøftelse af 2 eksempler
v. / Jan Pedersen

Arbejdsgruppen har sammensat et program for Naturseminar 18 med
overskriften ’Verdensarv og Hverdagsnatur’. Seminaret vil have fokus
på spændet mellem disse to ’yderpunkter’ i naturen i vores kommune.
Seminaret indeholder følgende oplæg:

Nationalpark Vadehavet fortæller om Verdensarven

Emil Brandtoft fra Aarhus Universitet fortæller om biodiversitet
på kommunale arealer

Naturstyrelsen fortæller om LIFE-projekt i Himmerland
Vandløbsregulativerne skal gennemgås med jævne mellemrum.
Forvaltningen er i gang med at kigge på de overordnede principper for
regulativerne som i princippet er en sammenskrivning af det vi ved
om vandløbet i dag. Regulativerne indeholder bestemmelser om
grødeskæring, hegning, vanding, bræmmer m.m.
Der er 360 vandløb der skal kigges på i Varde Kommune.
For at forenkle processen deler man det op i et hovedregulativ som
beskriver alt det overordnede og et særregulativ for hver af de 360
vandløb. Det gør det nemmere at overskue for lodsejerne.
Regulativerne for de enkelte vandløb kan laves på to måder:
Skikkelsesregulativ hvor der er en defineret skikkelse der skal holdes.
Det giver et ustabilt vandløb og det er næsten umuligt at lave
målopfyldelse for vandløbet. Det primære mål for sådan et vandløb er
vandafledning
Vandføringsregulativ som lader vandløbet udvikle sig naturligt. Det
sikrer en bedre målopfyldelse, men er sværere at kontrollere for
lodsejerne.
Den videre proces:
•
Forelægges udvalget for Plan – og Teknik og Byrådet
•
Fremlægges i 8 ugers høring, sammen med en regulering af
Linding Å
•
Reguleringen for Linding Å sendes til fredningsnævnet med
anmodning om dispensation
•
Endelig vedtagelse af Regulativer og regulering
•
4 ugers klagefrist

7. Snæblen i Varde Å v. /
Jan Porsgaard (bilag)

På mødet den 5. marts drøftede Grønt Råd løsninger og trusler for
snæblen i Varde Å systemet.
Sportsfiskerforeningen opfordrer på den baggrund til at man kigger på
de gamle åslyngninger som gror til. Det kunne gavne snæblen at
fjerne noget af den vegetation der er vokset op.
Ved slotsbanken er indløbet groet helt til. Den nye Sydhavn – her har
man lavet en Snæbel-lomme – det lille indhak vil nok ikke gavne
snæblen synderligt.
Jan Pedersen: Det ville måske gavne snæblen at få noget mere kant i
vandløbet.
Lene Frandsen: Arkæologisk kunne det bliver ret dyrt.
Søren Rask: Snæblen har brug for lavvandede stillestående områder.
Man taler om at gøre det i Ribe Å. Det er et større projekt.
Bjarne Jøker: Det kan blive et problem at det sander til igen over tid.
Skarven er også en trussel.

Forvaltningen har lavet et forslag til brev til Miljø- og
Fødevareministeren om en handleplan for snæblen. I brevet foreslås
en handleplan med fire punkter:

Sikring af genmateriale fra de fisk der er tilbage

Igangsætte en udsætningsplan for Snæblen

Yderligere forskning i hvorfor Snæblen fortsat har tilbagegang

Fortsat sikring af midler til fjernelse af spærringer,
restaurering af vandløb og fastholdelse af forvaltningsplaner
for artens prædatorer
Man kunne søge Horizon 2020 midler til et projekt hvis man kan få
Holland og Tyskland med. (EU midler).
Enighed om at brevet sendes til Miljø- og Fødevareministeren.
8. Myndighedsgodkendelse
af kystbeskyttelse er
flyttet til kommunerne
v./ Klaus Fries

9. Orientering om arbejdet i
Naturrådet for de 4
Vadehavskommuner –
hvordan er det gået og
hvad er der kommet ud
af det v./ Klaus Fries

Kystdirektoratet har overdraget behandling af projekter som f.eks.
sandfodring, diger osv. til kommunerne.
Varde Kommune har fået overdraget nogle sager fra Kystdirektoratet
hvor man primært skal sørge for at frister bliver overholdt og tage
hånd om klager.
Der mangler stadig en afklaring på hvor meget økonomi der følger
med over til kommunerne.
Naturråd 7 bestod af forskellige organisationer dækkende
Vadehavsområdet.
Rådet er kommet med anbefalinger til stat og kommuner og de er nu
sendt til KL.
De tre forudsætninger for anbefalingerne er:
•
Grønt Danmarkskort er et planlægnings- og
prioriteringsredskab
•
Grønt Danmarkskort vil ikke få betydning for eksisterende
husdyrbedrifter eller for driften af den landbrugsjord, der
måtte indgå i udpegningen
•
Realiseringen af Grønt Danmarkskort forudsætter ikke
nødvendigvis intensiv pleje af arealerne
Der er to typer anbefalinger:
•
Konkrete anbefalinger til hvilke hensyn kommunerne bør tage,
når de udpeger/revidere kortet.
•
Generelle anbefalinger til stat og kommuner med relation til
realisering af Grønt Danmarkskort.
Niels Christiansen: Der er nogle organisationer der har sat kraftige
fingeraftryk på Grønt Danmarkskort – ambitionsniveauet er dalet
kraftigt i forhold til naturen.
Søren Rask Jessen: Det er nogle udmærkede anbefalinger – ideen og
ambitionen med Grønt Danmarkskort er jo at binde et landskab af
sammenhængende naturområder.
Merete Vigen Hansen: Jordfordeling er et af de værktøjer man kan
bruge til forvaltning af landskabet i fremtiden.

10.Ny lokal struktur i
Friluftsrådet v./ Hanne
Voetmann

Hanne gennemgik de lokale ændringer i strukturen for Friluftsrådet.
Ændringerne betyder, at man kommer til at have meget mere fokus
på kommunerne og kan gå mere ind i noget lokalt arbejde.
En del af arbejdet kommer fremover til at foregå i temagrupper som
enten kan være faste grupper eller ad hoc. Grupperne kan gå på

tværs af kommuner og et eksempel på et emne som kunne tages op i
en ad hoc gruppe kunne være højspændingsmasterne.
Den kommuneansvarlige er som udgangspunkt medlem af Det Grønne
Råd.
Man afprøver den nye struktur 3 forskellige steder i landet;
Storkøbenhavn Nord, Aarhus Bugt og Sydvestjylland (Varde, Esbjerg,
Tønder og Fanø).
Det vil få betydning for en del af organisationerne i Det Grønne Råd.
Der ligger et større arbejde med at få talt med foreningerne i de
enkelte kommuner inden 1. marts 2019.
Det hele vil være ændret i løbet af de næste 3 år.

11.Nyt fra visionsrådet v./
Lisbeth Kjær

Vi er på vej ind i en ny fase af visionsarbejdet. Der genansættes ikke
en visionspilot, men budgettet og målsætningerne for visionen
fastholdes.
Det er meningen, at visionen nu skal ud at leve lidt mere i
fagområderne, men at der stadig skal være én indgang til kommunen
når det handler om visionen
Vi i naturen rådet fastholdes og er forankret i Politik og Analyse. Rådet
skal fremover hægtes tættere op på fagområderne og fagcheferne
inviteres ind i rådet på skift.
De fire markante markeringer er forankret i Naturcenteret og
kommunikationsafdelingen står for branding af kommunen gennem
visionen.
Det er vigtigt, at visionen også bliver forankret i det nye byråd. Derfor
afholdes der temamøde i januar for byrådet med fokus på visionen.
Der er opmærksomhed på snitfladerne mellem Grønt Råd og
Visionsrådet. Fremover vil der være et fast punkt på møderne i hvert
råd med ’nyt’ fra det andet råd.
Visionspuljen på 350.000 kr. kan søges af alle – læs mere her
Preben Friis-Hauge: Man bør overveje at koordinere de forskellige
puljer som borgerne kan søge. Under Udvalget for Plan og Teknik
ligger f.eks. en pulje til landsbyforskønnelse, under Udvalget for
Økonomi og Erhverv ligger udviklingspuljen, Under Udvalget for Kultur
og Fritid ligger de kulturelle puljer og puljer til større arrangementer.

12.Evt.
Næste møde i Grønt Råd
(Forslag: 14. januar 2019)

Et eller andet sted er der jo en sammenhæng i puljerne.
Niels Christiansen: Der er kommet en ny planlov som giver
kommunerne mulighed for at lave udvikling i kystnære områder. I dag
er der begrænsninger i forhold til kystnærhedszonen. Loven giver
mulighed for at kommunerne hvert 4. år kan tage arealer ud af
kystnærhedszonen. Det kræver dog, at der ikke er væsentlige natur
og miljøinteresser i det.
I Varde Kommune ligger der forslag til at udtage følgende områder af
kystnærhedszonen og gøre dem til såkaldte udviklingsområder:

et område ved Billum med henblik på byudvikling,

et område ved Vrøgum med henblik på byudvikling,

et område ved Henne Stationsby med henblik på
erhvervsmæssig landdistriktsudvikling og

mulighed for byudvikling




et område ved Billum med henblik på erhvervsmæssig
landdistriktsudvikling og
et område ved Lønne med henblik på erhvervsmæssig
landdistriktsudvikling.

Der bliver holdt et offentligt møde i høringsfasen med den planfaglige
del når udviklingsstrategien bliver sendt i høring.
Merete Vigen Hansen: Det nye byråd er ikke blevet præsenteret for
visionen rettidigt, så man fornemmer, at den ikke lever i det nye
byråd hvilket også kan ses i udviklingsstrategien som stikker i alle
retninger.
Regeringen har arbejdet for denne liberalisering af planloven. Man
skal tage vidtgående hensyn til, at folk der bosætter sig eller bor på
landet ikke nødvendigvis er interesserede i at der skyder noget op i
baghaven. Bosætningsmæssigt kan det gøre det sværere at få folk til
at slå sig ned på landet.
Der har været indvielse af naturrum Filsø og det er taget i brug.
Opfordring til at tage ud og se det.
Preben oplyste, at der bliver indvielse 7. november kl. 15.00 i Ølgod
af levested for Grøn Mosaik guldsmed.
Næste møde i Grønt Råd fastlægges til den 14. januar 2019. Der
kommer punkt på om fredninger jf. artikel i dk.Nyt den 1. oktober)

