Møde i Grønt Råd
Den 10. februar 2021
Kl. 13.30 – 16.00 – VIRTUELT i TEAMS
Deltagere: Jesper Arnth Jensen, Jan Pedersen, Hans Peter Due, Preben Friis-Hauge, Klaus Fries, Hanne
Voetmann, Morten Vinding, Lisbeth Linding, Karin Gustausen, Niels Christiansen, Laurids Bjerre, Steen
Thomsen
Suppleanter:
Afbud fra: Søren Rask Jessen, Jan Porsgaard (deres nye formand Steen Thomsen deltager i
stedet), Lasse Frøkjær, Bjarne Eg, Peter Nielsen, Merete Vigen Hansen, Per Mikkelsen, Lene
Frandsen

Dagsorden
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
og referat fra sidst
Velkomst og orientering ved
formanden
* Status på
vandområdeplanerne

Referat
Dagsorden og referat blev godkendt
Under vores seneste møde i det Grønne Råd aftalte vi at give en
status på indsatserne i den kommende Vandområdeplan.
Miljøministeriet skulle have udsendt et Udkast til
vandområdeplanen i december, men det er blevet udsat. Derfor
udsætter vi gennemgangen til det kommende møde i rådet, da vi
forventer at kende planerne på det tidspunkt.

*Klimasikring/vandparkering
* Ansættelse af Klima- og
bæredygtighedskonsulent

Der er igangsat en dialog mellem Sydvestjysk Landboforening og
Naturstyrelsen omkring forskellige nationale ordninger til
håndtering af klimaudfordringer med mere nedbør og samtidig
sikre en reduktion af drivhusgasser.
Ved seneste budgetaftalt er er der afsat ressourcer til håndtering
af klimaspørgsmål. I den forbindelse er der netop ansat en klimaog bæredygtighedskonsulent. Vedkommende er netop startet den
1. februar.
Klimakonsulenten inviteres med til næste møde i rådet for
at fortælle om arbejdet.

3.

Gennemgang af §3
beskyttet natur v. Klaus
Fries
Bilag – sagsfremstilling fra
udvalgsmøde

Sagen har været behandlet i december i Udvalget for Plan og
Teknik. I aftalen om registrering af §3 indgik, at man i 2020 skulle
give en midtvejsevaluering på perioden fra 2015 til 2020 på
registreringerne.
I Varde Kommune har vi gennemgået 16 procent af arealerne. Vi
når omkring de 32 % med denne kadence i 2025.
Hanne Voetmann spurgte til hvad der sker hvis man ikke når mere
end 32% når de 10 år er gået?
Der ligger ikke umiddelbart sanktionsmuligheder i aftalen.
Niels Christiansen: Med de ressourcer der er sat af når vi ikke det
vi skal – der må jo komme et udspil til fremtidige budgetter som
gør, at vi kan nå det niveau vi skal. Vi kan vel ikke bare lade stå
til.

Preben Friis-Hauge: Det er en politisk prioritering som må med til
budgetforhandlingerne, hvis der skal afsættes flere ressourcer.
Jesper Arnth: Landmændene vil gerne have afklaret hvor linjerne
ligger fordi man blandt andet står overfor at skulle tage noget
lavbundsjord ud, så det vil være oplagt at afsætte flere ressourcer
til området så landmændene kan få vished om hvor arealerne
ligger.
Hans Peter Due: Vi har en udfordring i forhold til at nå det til 2025
men det er et spørgsmål om hvor vi skal bruge ressourcerne i den
offentlige forvaltning. Der er ingen sanktioner hvis vi ikke når det,
men en forventning om at man når i mål.
4.

Forespørgselssager vedr.
§ 3 status v. Klaus Fries
Bilag – sagsfremstilling fra
udvalgsmøde

Der kommer mange statusforespørgsler til forvaltningen lige nu
hvor man kan se at § 3 grænserne ikke stemmer overens med
landmændenes markblokke. Der er behov afklaring på
afgrænsning af § 3 arealer og landmandens afgrænsning.
Landmændene kan blive trukket i støtte hvis det lapper over
hinanden.
Landbruget har meldt ind med, at der er sager på vej med omkring
600 – 900 arealer.
Udvalget besluttede ved behandling af sagen, at det tages med til
budgetlægningen i 2022 og i 2021 omprioriteres der med
eksisterende ressourcer for at håndtere det der kommer ind i år.
Jesper Arnth: Når man kigger på arealerne, er der lavet en
screening og meget har ændret sig hen over tid – der kommer en
KO og forbud mod gødskning og sprøjtning af arealerne fra 2022.
Preben: På budgetseminaret i år skal der tages stilling til flere
ressourcer i Naturcenteret som kan håndtere puklerne.

5.

Udvikling og faciliteter ved
Nysø v. Klaus Fries

Klaus: Der kommer så mange sager ind lige nu at vi skal have
fundet en proces for hvordan vi får det afviklet hurtigst muligt –
der er brug for en forventningsafstemning med landbruget. Nogle
haster mere end andre. Vi er i en opstartsfase hvor der er mange
der sender sager ind fordi der er lavet screeninger lige nu.
Projektet startede i februar 2020 med et interessentmøde hvor
man kunne komme med gode ideer. Der blev lavet et forslag som
Udvalget for Plan og Teknik nu har behandlet – det har også været
drøftet virtuelt med interessenterne hvor de blev præsenteret for
tegningerne. Reaktionerne fra interessenterne var positive.
Der er mange interessenter der kan se potentialer i udviklingen –
vinterbadning er fx blevet meget populært. Der er en fordel når
man skal tænke fundraising.

Klaus viste slides fra projektet som skal bruges til at vække interesse
hos fonde m.m. i forhold til finansiering
Vandet i Nysø er rent og godt til badning og vandaktiviteter.
Området har været brugt industrielt og det er der taget
udgangspunkt i for at give projektet noget kant.
Der skal rejses ca. 7 – 8 mio. kr. Tingene kan laves i etaper, så man
behøver ikke en samlet finansiering af hele projektet.
Niels Christiansen opfordrede til, at man husker at der kommer en
driftsfase der skal finansieres – vedligehold osv., og spurgte

samtidig til, om der har været ressourcer til at kigge på hvordan
aktiviteterne passer ind i fugleliv og fauna derude?
Preben Friis-Hauge svarede Niels Christiansen, at byrådet ved
seneste budgetseminar har afsat 50.000 kr. årligt til afledt drift i
Nysø projektet.
Klaus: Der er opmærksomhed på driften. Der er ved at blive
dannet forskellige foreninger derude der også skal have en rolle i
forhold til driften.
Beskyttelseshensyn: Søen er omfattet af naturbeskyttelsesloven
og de hensyn skal tænkes ind i projektet. Søen er rimelig
fuglefattig og har ikke et stort potentiale for ynglekolonier osv.

6.

Status på Holme Å v. Jan
Pedersen

Steen Thomsen: Opfordrede til at man tænker på Nordlys
Vækstpulje når der skal fundraises.
De tre broer er ved at blive skiftet på projektstrækningen – det er
store stålrørstunneller. Arbejdet er i bero lige nu pga. vejret men
går ellers planmæssigt. Broerne er høje nok til at der kan sejles
igennem – også med grødeskærebåde osv. Der er faunapassager
belagt med grus for vildt i siden af broerne.
Der er gang i rydning af træer langs den nordlige del, så der kan
lægges materiale op.
Arbejdet med sandfang er også i gang.
Vi er ikke stødt på grus ved gravearbejdet endnu – der er kun tre
eller 4 steder der er aftegning af grus i kanten, men ude i
vandløbet er der ikke tegn på grus, så der er ikke oplagte steder til
gydebanker.
Friluftsdelen: Der er virtuelt opstartsmøde til det rekreative den 4.
marts kl. 19. (rådet er inviteret via mail). Rådet opfordres til at
informere deres bagland om at denne del startes op nu.

7.

Fjernelse af Rynket Rose
ved Hennegårds Klitter og
Henne Mølleå v. Klaus Fries

Der er afsat 200.000 fra byrådets side til papirarbejdet i projektet.
Som en del af de afsatte midler til pleje af fredninger er der
igangsat rydning af opvækst i Hennegårds Klitter. Ved Henne Mølle
Å er der også igangsat en rydning her er det bl.a. også for at
begrænse mængden af flodskarn som samler dig i roserne.
I efteråret blev der ryddet nåletræer der var ved at vokse til i
Hennegårds klitter som er omfattet af en fredningskendelse for at
sikre klitlandskabet. Det var vokset så meget til at landskabet var
ved at forsvinde. Vi har også fjernet rynket rose og havde planlagt
at vi skulle bruge biorotoren som er brugt i klitterne, men den kom
til kort fordi arealet er så kuperet.
Området bliver afhegnet og afgræsset ekstensivt med heste. Der
er opmærksom på at det ikke bliver afgræsset for meget for der
dannes ikke ret meget foder i opvæksten.
Henne Mølleå: Samarbejde med Aage V. Jensen og ildsjæle fra
sommerhusområdet derude. Biorotoren kan ikke køre derude så de
skal skæres ned et par gange om året indtil de forsvinder.
Niels Christiansen spurgte til, om man overvejer at lave hegnet i
sammenhæng med statens arealer i området så man kan undgå
for meget ekstra hegn som kan være til gene for friluftslivet i
området.

8.

Naturseminar v. Klaus Fries

Klaus svarede, at der er opmærksomhed på det, men for at styre
græsningstrykket er der nødt til at være separate hegn. Man kan
stadig komme ind i området og hele området bliver hegnet ind.
Det hænger sammen med arealerne nord for og det er de samme
dyr der skal gå der.
Naturseminaret skulle have været afholdt i foråret 2020 men blev
udsat pga. Corona.
Formålet med seminaret er, at få hele kommunens mange aktører
til at mødes og netværke. Men det er også tænkt til at såvel byråd
som folk i forvaltningen som ikke arbejder med natur til daglig, har
mulighed for at få gratis læring.
Arbejdsgruppen har drøftet seminaret og de muligheder der er for
at afholde et seminar i foråret 2021. Det er næppe realistisk at vi
kan planlægge et stort fysisk møde inden sommerferien. Hvis vi
skal holde noget på denne side af sommerferien, skal det være
virtuelt. Hvis det skal udskydes, bliver det til næste forår fordi
efteråret kommer meget tæt på ny byrådsperiode.
Venter man til foråret 2022 vil man kunne klæde et nyt byråd på
ved et fysisk møde.
Preben afsluttede punktet: Det er op til arbejdsgruppen og
forvaltningen at beslutte hvordan og hvornår man ønsker
det gennemført – følge udviklingen på området.
Hanne Voetmann opfordrede til at man venter med at tage
beslutningen til februar er gået. Hvis det kan holdes inden sommer
kan det eventuelt kombineres med noget udendørs.

9.

10.

Gennemgang af DN’s
projekt Giftfrie Haver v.
Merete Vigen Hansen

Evt.

Udsættes da Merete ikke havde mulighed for at deltage, men der
er mere om emnet på DN’s side om Giftfrie Haver
https://www.giftfri-have.dk/
Jesper Arnth: Det er et godt initiativ. Landbrugets rådgivningsfirma
vil lave et vild med vilje projekt med faunastriber, blomsterstriber
og opfræsede striber som kan gro af sig selv til inspiration for
landmændene.
Miljøministeren har udskrevet en vild med vilje konkurrence. (info
sendes med referatet ud).
Naturnationalparker tages med som punkt næste gang – herunder
om der er statsejede arealer i Varde Kommune man overvejer at
byde ind med, eller de 15 steder er fastlagte.
Næste møde den 2. juni. Efter sommer er der planlagt møde den
7. oktober.
Karin Gustausen spurgte til info-skiltene ved Blåvand strand til
fuglebeskyttelse.
Der kigges på ny toiletbygning hvor man evt. kan samle skiltene.
Markeringen af 100 året for Karlsgårdeværket blev drøftet.

