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Møde i Grønt Råd den 31. maj 2017
kl. 13.00 Besigtigelse af Alslev Hede (45 minutter). Mødet fortsætter herefter i mødesalen
på Rådhuset i Varde fra 14.00 til 16.00
Deltagere: Niels Chr. Laursen, Jan Pedersen, Helge Højstrup Jensen (suppleant for Jan Porsgaard), Lasse Frøkjær Madsen,
Laurids Bjerre, Lisbeth Linding, Merete Vigen Hansen, Morten Vinding, Søren Rask Jessen, Preben Friis-Hauge, Klaus Fries,
Lars-Bo Johansen, Hanne Voetmann, Lasse Frøkjær
Afbud fra: Colin Seymour, Bjarne Jøker Eg, Kirstine Gottlieb, Per Mikkelsen, Ole Hansen, Niels Christiansen, Lene Frandsen
Referent: Kathrine Kielgast
Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden og referat
fra sidst

Godkendt

2. Velkomst og orientering ved
Formanden:

Strategisamtaler med
Landbruget

Film om Kyst til Kyst stien

Velkommen til Niels Chr. Laursen som afløser Claus Christensen i Grønt Råd og
til suppleant Helge Højstrup Jensen fra Varde Sportsfiskerforening.
Som et nyt tiltag har forvaltningen afholdt strategisamtaler med landbruget.
Samtalerne er en åben og ligefrem dialog mellem forvaltningen og
landmændene om fx fremtidsplaner for bedriften, nye muligheder m.m.
Der planlægges dialogmøde med lystfiskerne og flere grønne organisationer i
andet halvår af 2017.
Sammen med Vejen, Billund og Vejle Kommuner har Varde Kommune indgået
et samarbejde med DK4, som producerer en programrække af 3 programmer
om Kyst til Kyst stien. Optagelserne er i gang nu og udsendelserne forventes
vist hen over sommeren. Der sendes mail til GR når man ved hvornår
programmerne bliver sendt.
Lasse Frøkjær og Morten Vinding har været med i udsendelserne. De to af
programmerne har meget indhold fra Varde Kommune.
Nyt fra Visionen: De markante markeringer er store naturbegivenheder som
giver borgerne oplevelser af og viden om vores varierede natur. Det er samtidig
anledning hvor vi får synliggjort visionen og så den dermed bliver mere kendt
som et grundlag for tænkning og aktiviteter.
De 2 markeringer har begge været anledning til at mange borgere, helt gratis,
har kunne komme ud og få store naturoplevelser i kommunen, og
naturoplevelser med en meget stor variation.
Skovens dag 7. maj, 4 steder i kommunen:

Nyminde Plantage (Naturstyrelsen ansvarlig)

Ølgod Byskov (frivillige ansvarlige)

Ansager Plantage (frivillige ansvarlige)

Ved den gl. skovfogedbolig i Varde (NaturKulturVarde ansvarlig)
Samlet anslås besøgsantallet at være 800-900 ved alle 4 steder og med meget
stor variation i deltagerantallet.
Indtrykket er, at borgerne har fået store oplevelser på stederne og fået mere
kendskab til lokale naturområder.
Herudover glæder jeg min over den geografiske bredde i stederne.
Mange frivillige har også været involveret i arrangementerne. Det er en stor
lokal styrke og en måde hvor kendskabet til visionen kommer bredere ud. Dvs.
både via de besøgende og via de frivillige/ansatte som er med til at afvikle
arrangementerne.
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Nationalparkdag den 21. maj, afholdt ved Ho Bugt.
Fejring af nationalparkdagen var helt nytænkt i forhold til de tidligere år (afholdt
med tur og mad på Skallingen).
NaturKulturVarde var arrangør og temaet var ”tidevandet”. Der blev budt på en
stor variation af fortællinger og oplevelser i området og med nationalparkens
særkende som hjertet i fortællingen og oplevelsen.
Deltagerne gik en god tur i området og mødte undervejs forskellige vejledere på
”poster”, der fortalte om nationalpark og tidevandets betydning ud fra
forskellige emner.
Der var 125 deltagere hvilket var under ½ af hvad der var plads til.
Arrangementet havde været markedsført i mange forskellige medier, men der
vurderes også på om der evt. kan markedsføres med andre fortællinger, billeder
og ord, så flere benytter sig af tilbuddet.
Indholdsmæssigt vurderes arrangementet at være på meget højt niveau og
deltagerne var også meget positive, så det er dermed også vurderingen af
arrangementet med fordel kan gentages.
3. Rapport om flodperlemusling v./ Klaus
Fries

Der er indsamlet prøver 3 steder i Varde Å. Forekomsten af flodperlemusling
bestemmes ud fra DNA prøver. Som forberedelse er der taget prøver i vandløb
hvor man ved muslingen findes og i vandløb hvor man er sikker på at den ikke
findes. Dette for at sikre præcise prøver fra Varde Å.
Resultaterne var positive for 2 af de 3 steder i Varde Å (negativ ved Sig). Man
mener, at der er en ok forekomst i Varde Å, men man ved ikke om muslingerne
er sterile eller ej.
En af motivationerne for at gå videre med Holme Å projektet er også at skabe
flere levesteder for flodperlemuslingen.

4. Adgangsregler til naturen, herunder
hunde uden snor, kørsel på stranden,
MTB m.m.
v./ Morten Vinding

Morten beder Grønt Råd drøfte hvordan man kan håndtere de konflikter der kan
opstå mellem forskellige brugergrupper i naturen. Flere har en oplevelse af, at
man ikke får et pænt svar, hvis man siger noget til folk der bryder reglerne i
naturen.
Kan man gøre noget for at håndhæve og respektere reglerne mere eller skal
reglerne evt. lempes?
Et eksempel er Sdr. Plantage hvor der er store grupper af MTB kørere og hvor
man ofte møder hundeluftere med løse hunde. Kunne man aktivere
brugergrupperne selv til at deltage i en løsning?
Laurids Bjerre: Oplever meget ofte løse hunde som også fanges af
vildtkameraer. Møder man en person flere gange må man jo foretage en
anmeldelse som så giver en bøde.
Søren Rask: Foreslog at gøre Sdr. Plantage til en stor hundeskov.
Naturstyrelsen har lige lavet en stor hundeskov uden hegn på Fanø. I
Nordsjælland har man mange uhegnede hundeskove hvor man ikke har
negative erfaringer. Vildtet bliver efterhånden vant til hunde – de står og følger
hundene og har fundet ud af hvordan hunde opfører sig hvis de har færten af
råvildt. Man har altså afprøvet og har erfaringer. Hegnede hundeskove er også
problematiske fordi mange ikke mener at have ansvar for egen hund – de
klager over at hunde af og til slipper ud hundeskoven – hunden skal til enhver
tid være under kontrol også selvom den er løs i en hundeskov. Hegnede skove
løser ikke alle problemer.
Erfaringer med at snakke med folk er gode når man beder folk om at tage
hundene i snor.
Gennem dialoger og konsekvent kontakttagen kan man få et godt resultat. Har
man logotøj på som naturstyrelsesmedarbejder skaber det mere respekt.
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Merete Vigen Hansen: Ved Filsø oplever man ofte hunde uden snor. En
udfordring er, at folk er ligeglade selvom de godt ved det. Det er både vildt,
men også andre folk som ikke synes at det er spændende med løse hunde.
Merete foreslår strandsektionering – evt. hvor man må have hunden fri hele
året.
Hanne Voetmann: Friluftsrådet kører lige nu to kampagner – Oplev mere – brug
naturen – generelt om brugen af naturen. Flink af natur – i øjeblikket er der
fokus på løse hunde. Der er materiale at få. Der er meget mere om begge
kampagner på Facebook.
Klaus Fries: Varde Kommune kunne godt understøtte kampagnerne via nogle af
de platforme vi har tilgængelige – Visionen og Naturparken fx
Merete foreslog, at man har kampagnerne med i kommunens opslag i
ugeaviserne.
Morten Vinding foreslog, at man kunne oplyse om emnet i
turistinformationsmaterialerne.
Preben Friis-Hauge foreslog, at man finder et sted eller to i VK hvor vi
kan lave et forsøg med en ikke hegnet hundeskov, men det skal være
efter en dialog med lodsejere, jægere osv. Kampagnerne vil vi også
arbejde videre med.
Søren Rask Jessen opfordrede til at man bruger Naturstyrelsens side ’Ud i
naturen’ og lægger kommunens hundeskove herud. Han foreslog også, at man
kan uddele små kort hvor hundeskovene er afmærkede
De fleste danske hundeejere kender godt reglerne for hunde i snor, men
turisterne kan være en udfordring. Man kunne målrette en kampagne mod
turisterne.
Merete Vigen Hansen: Kommunen kunne godt lave en kampagne fx få info i
bags sammen med nøglen til sommerhusene.
Preben Friis-Hauge: Vi undersøger hvad muligheder vi har for at køre
koordinerede kampagner og få lagt faciliteter på Naturstyrelsens
hjemmeside.
Vi følger op på næste møde.

5. Evaluering af naturseminar v./ Klaus
Fries

Preben Friis-Hauge: Seminaret har været drøftet i udvalget og der var enighed
om, at det var et godt seminar som gav nye inputs.
Merete Vigen Hansen: Dejligt med stort fremmøde. Det kunne være en ide som
noget årligt tilbagevendende. Det er vigtigt, at man hele tiden er klædt godt på
og at man måske kan komme mere ned i substansen end det var muligt den
ene dag.
Hanne Voetmann: God ide med et seminar hvert år. Man kunne også ligge et
seminar i hver byrådsperiode.
Preben Friis-Hauge: Det kunne også være en ide at tage fat i nogle af de lokale
projekter som forvaltningen arbejder med i det daglige.
Enighed om, på næste møde at drøfte emner til et seminar for det nye
byråd i andet halvår af 2018.
Et forslag til emne for seminaret kunne være Verdensarven.
Merete Vigen Hansen: Flere af de store fonde har mere og mere øje for at lave
nye naturprojekter – man kunne få en fra en fond til at fortælle om hvad der
kræves osv. Man kunne også have workshop om det i Grønt Råd. Vi kunne også
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lave nogle møder med afsæt i oplæg fra folk ude fra – både i dialogmøder men
også i GR.
6. Behandling af Friluftspolitikken
v./ Ellen Margrethe Hansen

Ellen Margrethe oplyste, at der ikke er rettet noget siden sidst – der er stadig
sproglige ting der kan gøres bedre. Der lægges op til en drøftelse af indholdet i
politikken.
Lasse Frøkjær: Under første indsatsområde – hvorfor er det kun stranden? Man
kunne godt sige indretning af naturen så flest mulige interessegrupper
tilgodeses. Man kunne godt tage skovene med også.
Er visionen skarp nok? Naturen er tilgængelig til friluftsaktiviteter for alle
Merete Vigen Hansen foreslog, at man tager noget med om benyttelse og
beskyttelse i under visionen.
Søren Rask Jessen: Man kunne godt have et afsnit mere hvor man skriver noget
i retning af at man med friluftspolitikken ønsker at finde et afbalanceret
friluftsliv med respekt for den unikke natur i kommunen.
Klaus Fries: Arbejdsgruppen indkaldes nu igen og arbejder videre og så sender
vi forslaget ud til GR inden mødet næste gang. Før der kommer en politisk
behandling.
Hanne Voetmann har sendt nogle kommentarer ind som ikke er med – Hanne
vil gerne arbejde med politikken hen over sommeren. Hun mener ikke at
udkastet er godt nok som det er.
Rådet opfordres til at sende en mail til Hanne Voetmann hvis man kommer i
tanke om noget.
Søren Rask Jessen: Det er godt at der står noget om sammenhæng hen over
kommunegrænser.

7. Drift af kommunale grøftekanter udmøntning af Naturpolitikken
v./ Merete Vigen Hansen

Truslerne mod blomstrende, artsrige grøftekanter kan være sprøjtning og
gødning, privat slåning og tidspunkt herfor.
Som kommune kan man godt signalere, at kommunen gerne selv vil drifte sine
grøftekanter – der er en tendens til, at mange private slår kommunens
grøftekanter ud for deres egne ejendomme.
Der kunne godt være strækninger hvor det giver god mening at vente med at
slå til senere på året.
Man kan forholdsvist nemt lave biodiversitetsfremmende tiltag gennem en
praksis for slåning og en formidling til lodsejere om kun at slå på egen matrikel.
Grøftekanter og vejskrænter er beskrevet som en opgave i naturpolitikken.
Det kunne være en del af sparekataloget, at man ikke slår kanterne så ofte.
Projektet Vild med Vilje – forslag om at vi på mødet den 2. oktober kan
få et oplæg om projektet i Kolding.
Preben Friis-Hauge: Der er flere steder hvor det er mere oplagte end andre.
Samtidig er det træls at skulle ud og genoprette grøfter.
Merete: Vi har en trang til at det hele skal være parklignende – der skal ikke så
meget til. Man kan også slå noget og lade noget stå med vilje.
Niels Chr. Laursen: Enig i, at landbruget ikke skal sprøjte ind over
grøftekanterne.
Ellen Margrethe Hansen: Forkanterne i grøfterne slås pga. trafiksikkerhed –
bagkanten slås kun hvert andet år. Hvis vi ikke slår langs cykelstierne får vi
henvendelser når græsset er for langt og slår ind over benene.
Vi kunne godt finde udvalgte steder hvor vi ikke slår – fx Karlsgårde Søvej.
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Søren Rask Jessen: Man burde gøre sig nogle erfaringer – Naturstyrelsen har
prøvet at lade være med at slå langs cykelstierne – nogle steder gik det ikke
fordi græsset blev meget langt. Det er værd at få afprøvet og få nogle
erfaringer med det.
Lars-Bo Johansen: Foreslog, at man kunne bruge Giv et Praj mediet på
kommunens hjemmeside til at melde steder ind hvor man kunne lade være med
at slå så ofte.
Merete Vigen Hansen: Opfordrede til et kort over kommunen som viser hvor der
er fx orkideer osv. – kan måske skrives ind i allerede eksisterende redskaber.
Preben Friis-Hauge: Opsummerede – Merete Vigen Hansen og Ellen
Margrethe Hansen finder ud af hvilke stræk vi prøver at lade være med
at slå hen over sommeren. Som en test fokuseres på gl. Blåbjerg
Kommune.

8. Orientering om Kærgård Plantage v./
Region Syddanmark

Slides medsendes referatet.

9. Evt:
Bioblitz på Varde Øvelsesterræn,
lørdag den 10. juni kl. 10-13.

Bilag medsendt
Ny dato for næste møde: 2. oktober 2017 kl. 13.30
Lasse: Æ skiv sejler igen på Varde Å – NKV er kontaktperson på det.

