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Møde i Grønt Råd den 2. oktober 2017 kl. 13.30 – 16.00 på Materielgården i Sig
Deltagere: Keld Nørremark, Jan Pedersen, Jan Porsgaard, Lasse Frøkjær Madsen, Laurids Bjerre, Merete Vigen Hansen, Søren
Rask Jessen, Preben Friis-Hauge, Klaus Fries, Hanne Voetmann, Per Mikkelsen, Niels Christiansen, Lene Frandsen, Keld
Nørremark suppleant for Niels Chr. Laursen
Afbud fra: Morten Vinding, Lisbeth Linding, Bjarne Jøker Eg, Colin Seymour, Ole Hansen
Referent: Kathrine Kielgast

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden og referat
fra sidst

Dagsorden: Godkendt.
Referatet fra sidst: Godkendt.

2. Velkomst og orientering ved
Formanden

Forvaltningen har været i dialog med Kolding Kommune om projektet Vild med
Vilje. De havde ikke mulighed for at deltage ved dagens møde. Vi planlægger
et besøg hos dem til årets andet møde i 2018.

3. Dialogmøde med DOF, Friluftsrådet og
DN den 13. september samt
Sportsfiskerne den 20. september v./
Preben Friis-Hauge

Udvalget har igennem nogle år holdt dialogmøde med landbruget,
sommerhusgrundejerforeningerne, campingpladserne og vandløbsrådene. På
opfordring er der i september holdt dialogmøde med DOF, Friluftsrådet og DN
samt Sportsfiskerne. Referaterne er medsendt dagsordenen.
DOF, DN og Friluftsrådet vil gerne gentage dialogmødet. Sportsfiskerne var
positive, men man mangler en endelig afklaring på en evt. gentagelse.

4. Opfølgning på adgangsregler til
naturen v./ Klaus Fries

Problematikken har også været behandlet i Naturparkrådet. Aftalen var, at Colin
Seymour ville arbejde videre med det gennem Provarde i forhold til at informere
sommerhusgæsterne. Der vil især blive lagt vægt på, hvordan man færdes med
hund i naturen.
Der arbejdes desuden med Naturstyrelsen i forhold til skilte ved Blåvand og
Vejers. Der er lavet et første udkast til skilt.
Søren Rask Jessen: Trafikken mellem Blåvand og Vejers sydstrand har været
problematisk for forsvaret når de har skullet afholde øvelser. Det har været
svært at få området tømt for gæster.
Kitebuggykørsel på Vejers sydstrand har været tiltagende. Flere hjemmesider
har beskrevet, at der er fri kitebuggy-kørsel fra Skallingen til Ringkøbing Fjord.
Det har vi kæmpet med at få aflivet.
Man arbejder nu med at afgrænse kitebuggy-kørsel til Vejers Sydstrand.
Man har haft Design Fordi til at hjælpe med skiltene.
Det hænger sammen med en opgave med skiltning ved Skallingen m.m. De
skilteflader man har fået lov at sætte op er:

Selve kortet

Kort skriftligt supplement til kortet

Tavle der handler om badesikkerhed

Info om naturen
Indvielse af skiltet i Vejers kunne kombineres med et møde i grønt råd i
foråret. Man kunne invitere både Naturparkrådet og Grønt Råd.
Hanne Voetmann: Friluftsrådet har arrangeret 5 workshops i efteråret om
adgangsregler. Den der er tættest på afholdes i Kolding den 30. november kl.
16 – 19. Nærmere information følger.
Niels Christiansen spurgte til, om informationen om færdsel på stranden i Vejers
bliver tilgængelig elektronisk når man færdes i zonen.
Det er ikke tilfældet umiddelbart.
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Niels Christiansen fortalte om en ny trend på stranden – kørsel med små
radiostyrede, benzindrevne biler.
Per Mikkelsen spurgte til regler for flyvning med droner.
Søren Rask Jessen: Der er særlige droneregler i området – de fremgår af
droneregler.dk. Droneflyvning reguleres under Trafikstyrelsen. Naturstyrelsen er
ikke myndighed i luftrummet.
Man må ikke flyve over forsvarets arealer. Luftrummet ved vores vestkyst kan
lukkes på befaling.
5. Projekt Engsnarre:
 Hydrologiprojekt
 Græsningsprojekt i Alslev Marsk
v. /Klaus Fries

Kommunen har gennem noget tid sammen med forskellige parter i sagen
arbejdet på at finde en løsning bl.a. gennem henvendelser til Miljøministeren.
Parterne er blevet henvist til de eksisterende ordninger, derfor arbejdes der
med forskellige delløsninger. I Varde Kommune er det i øjeblikket et projekt i
Ho Bugt Enge og et græsningsprojekt i Alslev Marsk.
Preben: Kommunen mener ikke, at det er fair, at kommunen skal stå på mål for
erstatningerne til landmændene. Vi må se hvad vi gør når første sag rammer
os.
Merete: Vi kunne også tage et andet sigte: Hvordan kunne vi opnå det som
Engsnarre ikke har kunnet opnå. Hvad er mulighederne – i stedet for at afvente
erstatningssagerne. En mulighed kunne være en fredning – måske kunne
naturfonden se muligheder i området.
Preben: Man kunne godt forestille sig en fredning – helst i fordragelighed med
lodsejerne. Vi er stadig på gisningsstadie og ved ikke hvornår den første retssag
kommer. Vi ved heller ikke hvilken retning det lovmæssige peger i.
Søren Rask Jessen: Kan vi lære noget af de linjer der er tegnet i Værnengene i
forhold til engsnarreprojektet?
Enighed om, at de to situationer ikke kan sammenlignes.
Keld Nørremark: De lodsejere der er derude vil gerne fortsætte, men der skal
være økonomi i det. Måske kunne de grønne organisationer sætte penge i det
så vi kunne fortsætte og måske endda gøre det bedre. Landbruget bliver bange
for at lave nye aftaler hvis man ikke kan være sikker på at aftalerne er noget
værd.
Merete: En fredning er jo en plejeplan. Man skal gøre det fordi man er forpligtet
i forhold til natura 2000 og ikke for de grønne organisationers skyld.

6. Drøftelse af emner til naturseminar
for det nye byråd i 2. halvår af 2018
v./ Klaus Fries
Datoforslag: 18. oktober, 25. oktober,
29. november

Emneforslag:

Arealanvendelse

Natura 2000 kunne foldes mere ud

Hverdagsnatur i kommunen – eksempel Vild med Vilje – klæde dem på
der arbejder med driften

Gentagelse af info om begreber – begrebsafklaring og forpligtelser
m.m.
Arbejdsgruppe nedsættes på det første møde i 2018. Der arbejdes videre med
datoerne 25. oktober eller 29. november.

7. Status på vandløb





Holme Å genopretning
Ansager Mølle - nyt løb forbi
opstemningen?
Næste fjernelse af
vandløbsspærring
Sted og tid for indsats for at

Holme Å: VVM har været i høring i 11 uger hen over sommerferien – der er ikke
kommet bemærkninger i høringsperioden. Grunden til at det trak ud var
kvælstoftilførsel til Vadehavet. Der ligger et notat på hvordan det er løst. Sagen
behandles på Byrådet den 3. oktober. Planen er nu at få i gang med
fondsansøgninger og detailplanlægning – det er nemmere at søge fonde når der
ligger en VVM med enighed bag.
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reducere okker

Ansager Å: Nyt forløb blev gennemgået – vandløbet føres udenom
møllebygningen.

V./ Jan Pedersen
Ansager Byudvikling vil gerne lave en søpark med et vildt udtryk der hvor
dambrugsbassinerne er i dag. VK har kun med fjernelse af spærringen og
oprydning at gøre.
Merete spurgte til Søvig Bæk – fjernelse af spærringer – okkerbelastningen er
ret stor til Filsø.
Jan: Der er ikke noget i pipeline til det umiddelbart, men der kommer en runde
igen i 2021.
8. Opfølgning på klipning af grøftekanter
hen over sommeren v./ Klaus Fries

Merete havde lavet en aftale med Vej og Park om strækninger der ikke skulle
klippes hen over sommeren. Beskeden nåede dog aldrig ud til de folk der skulle
klippe.
Merete: Det skal funderes et sted, så det der bliver aftalt bliver gjort – det
handler rigtig meget om efteruddannelse af de medarbejdere der er sidste led.
Det skal starte op de rigtige steder.
Preben: Det har været lidt skuffende at se, at en Grønt Rådsbeslutning ikke har
kunnet få noget til at ske – ønsker derfor et orienteringspunkt på Udvalget for
Plan og Teknik hvor det fremgår præcist hvilke strækninger det drejer sig om.

9. Status på Friluftspolitikken v./ Klaus
Fries

Preben: Der er gjort et stort og flot stykke arbejde i arbejdsgruppen – politikken
er sendt til kommentering i rådet før mødet i dag, og er nu på vej til politisk
behandling.
Preben ønsker en opblødning af den formulering i politikken som omhandler
nedlæggelse af markveje.

10. Orientering fra arbejdet i Vandrådet v.
/Hanne Voetmann

Hanne Voetmann gennemgik seneste status for arbejdet i vandrådet for
Hovedopland Vadehavet. Som det ser ud lige nu, vil der ikke komme en samlet
anbefaling fra rådet, men i stedet en flertals- og mindretalsudtalelse.
Det har været en vanskelig og stor opgave der har skullet løses på kort tid. Man
har skullet kigge på 210 km. vandløb + 40 km yderligere okkervandløb fra
landbruget.
Der har været store problemer i flere af vandrådene – ministeren har sendt
breve til alle vandrådene.
Fra 1. oktober går man over til den kommunale behandling frem til jul. Nu er
det op til kommunerne at argumentere godt for de vandløb de gerne vil have
skal blive i planerne.
Preben: Som udgangspunkt tages der ikke vandløb ud, hvor der er planlagt en
indsats til at opnå måleopfyldelse.

11. Evt.:
 Formen på møderne
 Mødedatoer i 2018 – forslag til
dato for årets første møde 1.
marts 2018

Preben: Teknik og Miljøchefstillingen er p.t. vakant.
Evaluering af mødeformen:
Hanne Voetmann: Møderne er blevet bedre – vi kommer lidt mere ned i
materien. Vi er ved at komme ind i en god gænge som hun håber fortsætter.
Merete: Det kunne være spændende at kigge på nye opgaver som GR kunne
tage på sig. Det er fint at vi af og til kommer ud at se det vi har været med til
at skubbe på for.
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Niels Christiansen: Der findes et grønt råd i de fleste kommuner – kunne man
erfaringsudveksle på tværs?
Merete: Vi er godt kørende i Varde Kommune i forhold til hvad man hører rundt
omkring. Man kan altid blive bedre.
Preben: Man kunne planlægge en vidensdelingstur med et andet grønt råd –
finde en kommune som matcher lidt med Varde Kommune – hvor deres Grønne
Råd måske har ført til noget vi kunne lære af.
Merete: Miljøministeren vil gerne have taget store Natura 2000 arealer ud blandet andet i Varde Å Dal – det er ret store arealer der er taget ud. Hvem har
ønsket det? Merete anmoder om at se de indmeldinger kommunen har givet i
den tekniske høring.
Klaus: Der har været en teknisk høring og nu er den politiske høring i gang.
Forvaltningen skaber et overblik – kommunerne har den i officiel høring frem til
efter årsskiftet.
Niels Christiansen: Der har ikke været det samme fokus på at foreslå nye
arealer ind i projektet som at tage arealer ud.
Merete: Det er 8 – 10 % man vil tage ud. Fra DN’s side har vi budt ind med
arealer som kunne være egnede til nye udpegninger. Det har ministeren ikke
ønsket at tage imod. Vi har meget lidt udpegning i forhold til de lande vi ellers
sammenligner os med.
Merete: Spurgte til hvad det får af betydning, at staten har sat campingpladser
til salg – hvad kommer det til at betyde for naturen når det bliver solgt til
private lodsejere? Man kunne frygte en ’frisering’ af områderne.
Søren Rask Jessen: Der er mange af pladserne der er restriktioner på i form af
ex klitfredningslinjer og Natura 2000 områder – det følger med når man køber.
Preben: Der er mange gæster der efterspørger den ’naturlige’ campingplads.
Datoforslag til årets første møde: 1. marts 2018 kl. 13.30

