
 

 
 
 
 
Referat fra mødet  i Grønt Råd d. 20. april 2015 
 
Tilstede: Ulla Lendal (Danmarks Naturfredningsforening), Arne Bondo-Andersen (Na-
turvejlederforeningen i DK), Lars Hornbek (Danmarks Jægerforbund), Fin Sørensen 
(Friluftsrådet), Mogens Dall (LandboSyd), Inge Gillesberg (Naturstyrelsen), Karl 
Schlichter (Dansk Ornitologisk Forening), Ole Hollænder (Landwirtschaftlicher 
Hauptverein für Nordschleswig), Kim Andersen (Sportsfiskerforeningen Aabenraa), 
Knud Strøm (Sønderjysk Familielandbrug), Bent Sørensen (Teknik og Miljøudvalget), 
Aase Østergaard (Aabenraa Kommune), Niels Julsgaard (Aabenraa Kommune), Hella 
Klindt Hünersen (Aabenraa Kommune, sekretær). 
 
 
Afbud: Chr. Jensen (Sønderjysk Familielandbrug) - suppleant Knud Strøm deltog. 
Karsten Rindom (Landsforeningen for De Danske Plantningsforeninger), Jakob Engsig-
Karup (Skovdyrkerforeningen Syd). 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Præsentation af medlemmerne i Det Grønne Råd 
 
Alle medlemmer præsenterede sig selv og deres forening eller organisation. 
 

3. Orientering om nyt formandskab, Kommissorium m.m. 
 
Aase Østergaard (tidl. formand) blev afløst af Bent Sørensen. Bent gennemgik 
nyt kommissorium og forretningsorden. Især blev det fremhævet, at møderne 
fremover holdes 2 gange årligt og at foreningerne/organisationerne – hvis de 
ønsker det - skiftes til at være arrangør. 
Der blev gjort opmærksom på, at de foreninger/organisationer, der ikke har 
udpeget en suppleant, bør gøre det snarest samt meddele det til sekretæren. 
 
 

4. Meddelelser fra Det Grønne Råd og Kommunen 
 
Bent orienterede om, at Gendarmstien nu er blevet godkendt som ”europæisk 
kvalitetsvandrevej” – som den første i Danmark. Certificeringen fejres d. 5. 
maj. I definitionen på vandrevejene indgår at de skal være naturlige med små 
græs- og jordstier, masser af afvekslende og smukke natur- og kulturoplevel-
ser, god skiltning så man ikke behøver bekymre sig om at fare vild, og gode 
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bænke med passende afstand, så man kan tage et hvil og nyde den smukke 
udsigt. 

 
Desuden orienterede Bent om, at Kulturstyrelsen i efteråret 2014 startet nogle 
sager om lovliggørelse af fjernelse af beskyttede sten- og jorddiger (overtræ-
delse af Museumslovens § 29a). Disse sager har ligget ubehandlet i en årræk-
ke. Kompetencefordelingen i dige sagerne er, at Kulturstyrelsen skal sikre lov-
liggørelse, mens kommunerne kan dispensere. 
 
I Aabenraa Kommune drejer det sig p.t. om 14 sager om fjernede dige stræk-
ninger, hvori lodsejerne er blevet oplyst om, at de kan søge en lovliggørende 
dispensation ved kommunen. Hvis ikke lodsejer søger en lovliggørende dispen-
sation, må det forventes, at Kulturstyrelsen vil give dem et påbud om retable-
ring af dige strækningerne. 
 
Fristerne givet af Kulturstyrelsen for indsendelse af ansøgning om dispensation 
er nu udløbet. Status er, at 7 dispensationsansøgninger er modtaget i kommu-
nen, 1 dispensationsansøgning er i vente, 1 lodsejer har meddelt at han ikke 
ønsker at søge, og 5 lodsejere har vi ikke hørt fra. Herudover har museet med-
delt, at de ikke indenfor de aftalte 6 ugers svarfrist kan komme med en kultur-
historisk udtalelse på de forespørgsler, kommunen har fremsendt til dem. 
Kommunen har p.t. ikke meddelt nogen afgørelser i dispensationssagerne end-
nu. 
 
Bent orienterede om Felsbækprojekt. I forbindelse med Felsbæk Møllesø har 
kommunen lagt vandløbet udenom søen. 
 
Bent gjorde opmærksom på, at medlemmerne skulle huske at se på Kommu-
nens hjemmeside - ”aktuelle høringer” og komme med bemærkninger -  lige-
som man også gerne må ”giv et tip på kort” til f.eks.  huller i asfalten, gadelys 
der ikke lyser. 
 
Kim fortalt om de afmærkede fredningszoner langs kysten og synes at Aaben-
raa Kommune skulle oplyse om det på hjemmesiden.  
 
Ole spurgte til udpegning af vindmølleområderne og opfordrede også til, at Det 
Grønne Råd fremover skulle høres i sådanne sager. Bent oplyste, at han et par 
dage senere skulle på en tematur, hvor man ville besøge forskellige områder. 
 
Ulla oplyste, at der er kommet en kendelse af fredningen Fladstendalen. 
Fredningen skal behandles i Klagenævnet, da erstatninger løber op over 
500.000 kr. 

 
Ulla oplyste, at der lige har været affaldsindsamling. Flere medlemmer af Rådet 
syntes, at det kunne blive et emne til et kommende møde. 
 
 

5. Behandling af dagsordenspunkt: Ansøgning om Lokale Grønne Partner-
skaber 
 
Rådet drøftede projektet ”Samarbejde og tillid mellem hest og rytter” (Bredmo-
se Rideklub) og anbefalede, at der meddeles tilskud. Det blev oplyst, at natur-
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styrelsen ikke havde behandlet ansøgningen og at naturstyrelsen skulle kvali-
tetssikre projektet. 
 

6. Input fra én af foreningerne 
 
Dette punkt blev udsat til næste møde. 
 

7. Evt. 
 
Ingen bemærkninger 
 

8. Fastlæggelse af hvem der afholder næste møde, dato og mødested 
 
Næste møde afholdes d. 8. oktober 2015 kl. 15.00-17 på LandboSyd, Pe-
berlyk 2, 6200 Aabenraa. Kontaktperson er Mogens Dall. 
 
 

 


