8. marts 2017

Møde i Grønt Råd den 8. marts 2017
kl. 13.30 i mødesalen på Rådhuset i Varde
Deltagere: Bjarne Jøker Eg, Claus Christensen, Colin Seymour, Jan Pedersen, Jan Porsgaard, Kirstine Gottlieb,
Lasse Frøkjær Madsen, Laurids Bjerre, Lene B. Frandsen, Lisbeth Linding, Merete Vigen Hansen, Morten Vinding,
Per Mikkelsen, Søren Rask Jessen, Preben Friis-Hauge, Niels Christiansen, Klaus Fries, Lars-Bo Johansen
Afbud fra: Hanne Voetmann, Ole Hansen og Lasse Frøkjær, Søren Rask Jessen, Claus Christensen
Referent: Kathrine Kielgast

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af
dagsorden og referat fra
sidst

Der er et ønske fra rådet om at referater igen bliver tilgængelige på
kommunens hjemmeside. Det blev aftalt, at referaterne fra 2016
sendes ud med dagens referat.
Det blev desuden aftalt at man angiver en bagkant for møderne når
der mødeindkaldes.
Dagsorden og referat blev i øvrigt godkendt.

2. Velkomst og orientering
ved Formanden

Formanden bød velkommen til den nye landdistriktskonsulent –
Lisbeth Linding.
Formanden orienterede om:
Nedsættelse af vandråd - Vandrådene skal være etableret senest
den 20. april.
Strategimøder med landmænd
Per Mikkelsen opfordrede i den forbindelse til, at man på
landbrugsejendomme ikke rydder læbælter med så hård hånd som
man ser mange steder.

3. Forslag til Kommuneplan
– drøftelse og
orientering - oplæg ved
Klaus Fries

Rådet drøftede især Grønt Danmarkskort:
Herunder fredskovsarealer på 1300 ha som ikke er med i det grønne
danmarkskort og som Niels Christiansen mener, at man med fordel
kunne tage med i kortet fra starten. For eksempel er Ølgod Skov
ikke er med i Danmarkskortet.
Merete Vigen Hansen: Der er muligheder for at inddrage arealer som
ligger op til forskellige plantager selvom det i dag ikke er interessante
naturområder. Det ville give de private skovejere mulighed for også
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at være med til at øge biodiversiteten. Man kan med fordel udpege
flere områder i det åbne land. Det er vigtigt at kigge langsigtet.
Preben Friis-Hauge mente, at der er udpeget megen potentiel natur
på kortet.
Merete Vigen Hansen opfordrede til en holdningsændring, sådan at
man kan se udvikling i at investere i natur i stedet for altid at se, at
det begrænser nogen.
Preben Friis: Planen er, at kommuneplanen godkendes inden
sommerferien. Bemærkninger kan sendes til planogby@varde.dk.
4. Udkast til Friluftspolitik –
oplæg ved Ellen
Margrethe Hansen bilag medsendt
dagsordenen

Ellen Margrethe Hansen (ELMH) fortalte om de ændringer der er
kommet siden sidste møde hvor politikken blev behandlet i Grønt
Råd. Der var en del indspark, som man har indarbejdet i udkastet til
politikken.
Man arbejder på at få generel information om friluftsliv i Varde
Kommune samlet et sted.
Man blev enige om, at drøfte politikken på mødet i Grønt Råd den 31.
maj 2017.
Hanne Voetmann havde inden mødet fremsendt spørgsmål til
politikken, da hun ikke kunne deltage i mødet. Man var enige om, at
medlemmerne tager spørgsmålene med hjem som
opmærksomhedspunkter i forhold til behandling af punktet på mødet
næste gang.
Bemærkninger kan sendes til arbejdsgruppen senest den 31. marts
2017 på mail elmh@varde.dk

5. Naturpolitik og
naturseminar ved Klaus
Fries

De der er inviteret er; Grønt Råd, Byrådet, Udviklingsrådene (via
FUR), Naturparkrådet, Vi i naturen rådet, planafdelingen, og de der
ellers arbejder med natur i forvaltningen.
Invitationen er ikke personlig, men en invitation til hele den
organisation som de enkelte præsenterer.
Laurids Bjerre oplyste, at han sender en suppleant.
Klaus gennemgik oplæg til programmet:
Oplægsholderne skal tage udgangspunkt i VK naturpolitik og kigge ud
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– hvad kan vi trække ind i arbejdet med at leve vores naturpolitik ud.
6. Status på visionen –
hvad nåede vi i 2016 og
hvilke tiltag er særligt
prioriterede i 2017. Har
Grønt Råd inputs til
fokusområder? – ved
Kirstine Gottlieb

Kirstine gennemgik slides som sendes med referatet ud.
Visionsberetningen for 2016 blev udleveret.
Inputs fra Grønt Råd:
Morten Vinding: Opdragelse af de folk der færdes i naturen – fokus
på slid og på hvordan man efterlader naturen til dem der kommer
efter. På nationalparkplan arbejder man med en code of conduct,
men vi har jo også naturparken m.m.
Per Mikkelsen: Naturen starter nede ved vores gadedør og det er
vigtigt, at vi kigger i vores rabatter og hjemme hos os selv.
Merete Vigen Hansen: Opfordrede til at man tilmelder sig DN’s
affaldsindsamling som finder sted den 2. april.
Man kan opdele brugerne af naturen i 2 grupper: Dem der gerne vil
bruge naturen aktivt og dem der gerne vil have en mere stille
oplevelse. Det er vigtigt at man får uddannet og informeret om
forholdet mellem benyttelse og beskyttelse og hvordan man skal
færdes i naturen med og uden remedier
Der kommer mere skiltning på fondenes områder i forhold til at passe
på naturen. Ude i verden er de gode til at fortælle hvordan man skal
opføre sig. Det kunne man godt arbejde lidt mere med herhjemme.
Morten Vinding: Det er ærgerligt, at man ikke gør mere ud af
verdensarven i vores kommune. Det er ikke de samme arealer som
nationalparken. Skallingen og Langli er de eneste steder hvor man
kan opleve verdensarven uden Waders. Det er helt specielt det vi har
herude. Det kunne man godt italesætte lidt mere (også in-house).
Klaus Fries oplyste, at der er lavet en strategi for verdensarven.
Colin Seymour: Meget af det der laves i forhold til Verdensarven er
rettet mod turisterne – udad. Udenlandsk interesse kunne også
bruges til at skabe hjemlig interesse for områderne.
Nyt vadehavscenter åbnede den 2. februar som port til verdensarv.
Opfordring fra det Grønne Råd: Tag verdensarven med ind i visionen

7. Status på fredede
områder ved Klaus Fries

Man er færdige med naturplejen i de tre områder der tidligere er
orienteret om i Grønt Råd – Alslev Hede, Kvong Hede og Kirkeodde.
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Alslev Hede: Lodsejerne sætter selv dyr ud. Natursti er også med i
det. Der arbejdes på at få sat informationsmateriale op på
parkeringspladsen.
Kirkeodde: Der er ryddet færdigt og man satser på at krondyrene kan
holde det nede. Måske skal der en afpudsning til hen over efteråret.
Hennegårds Klitter: Feltregistrering er kørt, nu dialog med ejerne.
Det samme gælder Blåvand/Oksby – Boldbjerge.
Kvie Sø: Her skal der kigges på engarealer.
Vrøgum Kær: Forundersøgelse er i gang.
8. Status på Holme Å og
Ansager Dambrug ved
Jan Pedersen

Ansager Å: Projektet har været i 8 ugers høring og der er kun
kommet en enkelt bemærkning. Endelig vandløbsgodkendelse er
undervejs – klagefrist på 4 uger.
Dambrug og indtag til dambruget er lukket. Ansager by vil gerne
bruge området rekreativt. Der er dialog med menighedsrådet om at
købe jorden – man er så langt, at man er blevet enige om prisen.
Man forventer, om at spærringen kan fjernes til foråret så der kan
være opgang til hele Ansager Å.
Preben Friis-Hauge: Opfordrede til at inviterer de der måtte have
interesse til åbningen af åen når man har dato herfor.
Holme Å: De sidste år er gået med VVM-redegørelsen. Den har været
behandlet i udvalg og Byråd og er klar til at blive sendt ud.
Konklusionen er, at det er til overvejende gavn for naturinteresserne i
ådalen. Samtidig forbedrer man forholdene for Karlsgårde Sø. Den
skal dog stadig overvåges pga. det kviksølv der ligger på bunden.
Museet har også interesser og der er dialog omkring gravning osv.
Men man kommer til at udlede lidt mere kvælstof (15 tons) til
Vadehavet. (Der blev udledt7000 tons i 2014, så det er en lille del).
Der er dialog med landbruget og miljøstyrelsen omkring dette.
Miljøstyrelsen mener, at kommunen godt kan dispensere til at lave
den øgede udledning. Miljøministeren skal give dispensation til at
lukke Holme Kanal. Det kan vi som kommune ikke gøre selv.

9. Ørredkort - Oplæg ved
Jan Porsgaard

Undersøgelsen er lavet sidste efterår i Varde Å systemet. Tekstdelen
af undersøgelsen er ikke kommet endnu, men det er Ørredkortet.
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Man udsætter ørreder og laks i Varde Å Systemet for at teste
systemet. Der er retningslinjer for hvor og hvor mange fisk man må
sætte ud i systemet. Det skal være fisk fra Å systemet man sætter ud
altså - genetisk set de fisk der hører hjemme i systemet. Man
elektrofisker for at fange fisk til formålet og sender dem til Skjern
hvor man tager afkom fra dem. Dem får man så tilbage og kan sætte
ud i åen igen. Man klipper lidt af fedtfinnen på de små der bliver sat
ud igen for at kunne kende dem.
Undersøgelsen gennemføres cirka hvert 7. år.
Link til ørredkortet http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/Oerredkort
Der er mange steder i systemet hvor der ikke er ørreder. Rapporten
vil indeholde anbefalinger til hvad man kan gøre.
10.
Evt.
Næste møde –
ekskursion til fredede
områder?

Jan Porsgaard spurgte til hvornår der sker noget i forhold til
oplevelsesloops – man er i gang med processen – ønsker man at vide
mere kan man kontakte Jens Josephsen i Plan og Byudvikling på
jejo@varde.dk
Det blev aftalt, at mødet den 31. maj evt. kan kombineres med en
besigtigelse på Alslev Hede. Mødet kan evt. holdes derude.
Preben Friis Hauge orienterede om Kærgaard plantage: Regionen er
interesseret i at lave formidling om det og at benytte de faciliteter der
allerede eksisterer – fx ved Filsø.
Merete Vigen Hansen orienterede om Filsø-elipsen. Man regner med
indvielse samtidig med søens fødselsdag. Og om den afholdte Ørnens
Dag. Opfordring til at man næste år kunne gøre noget ud af Ørnens
Dag i visionssammenhæng.

