
 

 

 

 

 

Beslutningsreferat fra møde i det Grønne Råd d. 27.10.16 

 

Tilstede: Ulla Lendal (DN). Arne Bondo-Andersen (Naturvejlederforeningen i DK), Jan 

Rosendahl (Danmarks Jægerforbund), Fin Sørensen (Friluftsrådet), Andreas Bonde 

(LandboSyd), Lars Skovmøller (Naturstyrelsen, stedfortræder), Dirk Nico Jürgensen 

(LHN), Christian Jensen (Sønderjysk Familielandbrug), Karsten Rindom (Landsforenin-

gen for De Danske Plantingsforeninger), Bent Sørensen (Teknik- og Miljøudvalget), 

Tine Fricke (Aabenraa Kommune), Hella Klindt Hünersen (Aabenraa Kommune, sekre-

tær). 

 

Fraværende: Lene Teppel Rasmusssen (DOF), Carl Petersen (Sportsfiskerforeningen 

Aabenraa), Jakob Engsig-Karup (Skovdyrkerforeningen Syd). 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Indlæg vedr. seneste ændring i Planloven – landzonebestemmelser, og 

herunder betydning for mulighederne for at bygge i det åbne land 

(bygge- og beskyttelseslinjer m.m.) v. Peter Mumm 

Kommunen orienterede om at Planloven har været i offentlig høring og en ny 

lov forventes at træde i kraft  1.1.17. Peter Mumm Team Byg  gennemgik, hvor 

der evt. vil ske ændringer. 

 

3. Bekæmpelse af japansk pileurt v. Søren Byskov Nielsen 

Søren B. Nielsen fra Team Natur gennemgik forskellige metoder (se nedenfor) , 

der er afprøvet af kommunen i sommeren 2016 for at bekæmpe japansk pile-

urt. 

 

Beskrivelse af forsøg: 

Hele forsøgsarealet blev gennemgravet i ca. 20 cm dybde. Overjordiske plante-

dele samt jordstængler blev fjernet. 

 Natur 

Skelbækvej 2 

6200 Aabenraa 

Tlf.: 7376 7676 

 

Dato: 11-11-2016 

Sagsnr.: 10/3999 

 

Kontakt: Hella Elisabeth Klindt 

Hünersen 

Direkte tlf.: 7376 7236 

E-mail: hehu@aabenraa.dk 

 



 Side 2 af 4 

På genvæksten blev der lavet 3 forskellige behandlinger i den resterende del af 

vækstsæsonen med gentagelse 4 gange med 3-4 ugers mellemrum: 

 

a. Sprøjtning med Roundup 

b. Sprøjtning med fedtsyre 

c. Mekanisk behandling ved fræsning. 

 

P.t. ser det ud til, at sprøjtning med Roundup virker bedst, men forsøget fort-

sætter i foråret 2017. 

 

4. Planlagte vandplanprojekter v. Søren Byskov Nielsen 

Søren B. Nielsen gennemgik vandplanerne og vådområdeindsatsen. Emnet vil 

løbende komme på Rådets dagsorden.  

 

5. Indlæg om " at passe på de frie kyster” i Aabenraa Kommune v. Ulla 

Lendal (DN) 

 

Ulla Lendal pegede på, at der er stor interesse blandt borgerne for at bevare 

kysterne jf. DN´s kampagne vedrørende regeringens forslag til ny planlov og 

ophævelse af strandbeskyttelseslinjen. Endvidere at det er vigtigt, at vi passer 

på det, vi har. 

DN har fokus på konkrete projekter f.eks. Loddenhøj Jollehavn, som berører 

kommunens kyster. 

 

6. Gensidig orientering fra Det Grønne Råd og Kommunen 

Hvad arbejder vi med for tiden: 

 

 Danmarks Naturfredningsforening 

Der bruges megen tid på høringssvar, hvor man oplever, at visualiseringerne 

ikke viser den reelle højde på bygningerne. Tine Fricke oplyste, at kommunen 

kvalitetssikrer visualiseringerne og sørger at sikre, at de afspejler de faktiske 

forhold. 

Er desuden i gang med at arrangere ture og møder for 2017 (annonceres). Der 

afholdes et offentligt møde om drikkevand d. 16.3.17 kl. 19.30 på Folkehjem. 

 

 Naturvejlederforeningen i DK 

Der arbejdes tæt sammen med Friluftsrådet og der laves selvstændige ture. 

 

 Danmarks Jægerforbund 

Jægerforbundet får nyt domicil i Rønde.  

Der skydes for mange gamle hjorte. Pramgæs er nogle steder en plage, men 

den er totalfredet. 

 

 Friluftsrådet 

Foreslår, at kommunen laver en samlet friluftsstrategi og spørger til, hvordan 

friluftsområdet er indarbejdet i kommunens planlægning. Der aftaltes, at 

kommunen (Kultur og Fritid) giver en skriftlig tilbagemelding på dette. 

Der er et godt samarbejde mellem Fredningsnævn, Forvaltning og de grønne 

foreninger vedr. fredningssager. 
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 LandboSyd 

Høringssvar vedr. Kassø-projekt. Der er løbende møder med kommunen vedr. 

vandløb. 

 

 Naturstyrelsen Sønderjylland 

Styrelsen er blevet delt op i en myndighedsforvaltning (SVANA dvs. Styrelsen 

for Vand- og Naturforvaltning) og en arealforvaltning (Naturstyrelsen). Man er i 

Naturstyrelsen i gang med at lave driftsplaner for de næste 15 år og alle bliver 

i den forbindelse hørt. 

Der arbejdes p.t. bl.a. i Hjelm skov og med oprydning på Store Okseø. 

Pr. 1/1 2017 overtages NaturErhvervstyrelsens arealer bl.a. i Tinglev Mose. 

 

 Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig 

Der er god dialog med kommunen bl.a. vedr. vandløb. 

 

 Sønderjysk Familielandbrug 

Der har været åben landbrug med 550 besøgende på et svinebrug. 

Der arbejdes på udfordringerne vedr. generationsskifte i landbrugserhvervet. 

 

 Landsforeningen for De Danske Plantningsforeninger 

Der har i 2015 været kollektiv beplantning i Aabenraa Kommune. Der er i alt 

plantet 17 km læhegn og 3 ha med småbeplantning dvs. i alt 86.000 nye plan-

ter. Fremover forventes ikke støtte via Finansloven. 

 

 Aabenraa Kommune: 

Der er sendt en ansøgning om tilskud vedr. klimaprojekter til SVANA. 

Forslag til Natura 2000-handleplaner kommer snart i høring. Der sendes be-

sked ud til alle medlemmer af Rådet – er sket. 

Indsatsplanlægning for grundvandsområdet. 

Udskiftning af pumper ved Dr. Margrethes vej er udsat til næste år. 

Der er nye cykelbyer undervejs i Rødekro og Løjt.  

Der er udarbejdet landsbyplaner for Tinglev, Løjt, Bolderslev og i Rødekro er 

man på vej. Der opfordres til at deltage i processen. 

Budgetplaner om tilpasning af affald og toiletter, bl.a. arbejde med adfærd og 

metoder - nudging. 

 

7. Forslag til punkter til kommende møde(r): Der må gerne løbende meldes 

ind med emner. 

Adgang til naturen og gåtur i Bolderslev Skov (Bent Sørensen) 

Håndtering af affald i det åbne land - adfærd og metode (Bent Sørensen) 

Klima: Hvad gør kommunen p.t. for at passe på klimaet og bliver borgerne in-

volveret? Holdning til vedvarende energi (vindmøller, solceller etc) (Ulla Lendal 

- DN) 

Hvad er konsekvenserne af Landbrugspakken for vandløb og vådområder? (Ulla 

Lendal - DN) 

Forslag til besigtigelser: 

Bolderslev Skov, Padborg cykelby, Markvildtlaug Vilsbæk. 
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8. Eventuelt 

DN: Frivillige har opsat reder til isfugle i Hellevad. 

 

9. Fastlæggelse af hvem, der afholder næste møde, dato og mødested. 

4. maj 2017 hos Bent Sørensen, Nybøl Skovvej 10, Nybøl, 6230 Rødekro. Fo-

reløbigt tidspunkt kl. 12.30 – 17.00. Program sendes senere. 

 

 

   

 


