
Beslutningsreferat fra temamøde i Det Grønne Råd d. 4. maj 2017

Samarbejde omkring udnyttelse af natur- og friluftsressourcerne i 
Aabenraa Kommune 

Til stede: Ulla Lendal (DN). Arne Bondo-Andersen (Naturvejlederforeningen i DK), Jan 
Rosendahl (Danmarks Jægerforbund), Fin Sørensen (Friluftsrådet), Andreas Bonde 
(LandboSyd), Inge Gillesberg (Naturstyrelsen), Lene Teppel Rasmussen (DOF), Dirk 
Jürgensen (LHN), Christian Jensen (Sønderjysk Familielandbrug), Karsten Rindom 
(Landsforeningen for De Danske Plantningsforeninger), Ole Hollænder 
(læplantningslaug), Bent Sørensen (Teknik- og Miljøudvalget), Tine Fricke (Aabenraa 
Kommune), Hella Klindt Hünersen (Aabenraa Kommune, sekretær).

Teknik- og Miljøudvalget: Bent Sørensen (formand for Grønt Råd), Helga Nørgaard, 
Jens Wistoft, Christian Panbo, Christian Lauridsen, Kurt Andresen, Thomas Juhl

Fraværende: Carl Petersen (Sportsfiskerforeningen Aabenraa), Kenni L. Mikkelsen 
(Skovdyrkerforeningen Syd)

Vækst- og udviklingsudvalget: Philip Tietje (formand) - afbud

Kultur- og fritidsudvalget: Hans Philip Tietje (formand) - afbud

Indlæg:

Eksempler fra området
• Inge Gillesberg fra Naturstyrelsen orienterede om Naturstyrelsens planer for 

offentlighedens brug af Natura 2000 området - Bolderslev Skov. Senere på 
dagen var der en gåtur i skoven.

• Bent Sørensen fortalte om stiprojektet ”Grønne Sløjfer” (folder udleveret), der 
er et eksempel på lokal involvering - Bolderslev Lokalråd. 
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• Henrik Hasling, Trafik og Anlæg orienterede med Bolderslev Skovvej som 
eksempel om anvendelse af 2-1 vej som instrument i stiplanlægningen (se 
vedhæftet fil).

Eksempler på samarbejde med lokalbefolkning og organisationer
• Bo Riis Duun, Kultur, Plan og Fritidschef, orienterede om erfaringer vedr. 

samarbejde omkring udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalsamfund i 
Aabenraa Kommune (se vedhæftet fil).

• Vibeke Nørby, Middelfart Kommune gennemgik kommunens stiplanlægning og 
fortalte bl.a. også om samarbejde med organisationer, borgere, lokaludvalg og 
lodsejere (se vedhæftet fil).

 
Drøftelse
Bent Sørensen åbnede for en drøftelse af muligheder for samarbejde omkring 
udnyttelse af kommunens natur- og friluftspotentiale og opfordrede til, at Grønt Råd 
enes om nogle konkrete områder, som man kan arbejde videre med.

På baggrund af drøftelsen konkluderes, at Grønt Råds medlemmer i fællesskab og 
hver for sig vil arbejde for følgende:

• Etablering af en frivillighedspilot/frivillighedskoordinator. Dette skal gøre det 
lettere, at få én ”indgang” til kommunen.

• Synliggøre natur – og friluftspotentialet i kommunen i forhold til de forskellige 
interessenter (borgere/ turister / tilflyttere / sport / undervisning mv).  

• Kortlægge hvad vi har i kommunen i dag i en fælles platform.
• Lave en zonering som viser, hvordan forskellige arealer er lukkede/åbne og 

hvordan de vedligeholdes og administreres i forhold til forskellige 
anvendelsesmuligheder og brugersegmenter (fra rå natur til adgang med biler).

• Udarbejde et ”hensynskatalog” så alle i Aabenraa kommune, der færdes i 
naturen og ønsker at indgå i projekter, får en fælles forståelse for, hvad 
forventningen er til gæster og lodsejere.

• Organisationer og frivillige  kan tilbyde at dele kendskabet til naturen med børn 
helt fra børnehaven og videre i uddannelsessystemet.

• Bidrage til at lokalplaner og udviklingsplaner forholder sig til udviklingen af 
potentialet i natur – og friluftsliv. 

Gensidig orientering:
Friluftsrådet har fået ny direktør, der bl.a. kommer og taler med Aabenraa´s 
borgmester d. 12.6.17  vedr. friluftsliv. Der ønskes svar på om der udarbejdes en 
Friluftsstrategi for Aabenraa kommune. 
Det Sønderjyske Fællesdyrskue er i år d. 2. og 3. juni.
Der er flaghejsning af det Blå Flag d. 5. juni. Der er i alt 11 strande i Aabenraa 
Kommune, der har fået tildelt Blå Flag.
Der er åbent landbrug den 3. søndag i september.
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Kommunen orienterede om Natur- og vandplanerne. Der er nedsat et vandråd for 
hvert hovedvandopland. Aabenraa Kommune er sekretariatskommune for Vidå/Kruså 
(se kommunens hjemmeside, https://www.aabenraa.dk/borger/natur-og-
miljoe/vand/vandraad/ ). Natur- og vandplanerne vil løbende komme på Rådets 
dagsorden.

Næste møde: 26. oktober 2017 kl. 15-17 på rådhuset i Aabenraa

Forslag til kommende mødeemner: Der må gerne løbende meldes ind med emner.

Forslag til besigtigelser: Markvildtlaug Vilsbæk, Padborg cykelby.


