
 

 

Referat af møde i Det Grønne Råd d. 24.10.19 

 

Deltagere: Fin Sørensen, Friluftsrådet  

 Jan Rosendahl, Danmarks Jægerforbund 

 Lorens Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening 

 Arne Bondo-Andersen, Naturvejlederforeningen i DK 

 Christian Jensen, Sønderjysk Familielandbrug 

 Søren Svennesen, LandboSyd 

 Dirk Jürgensen, Landwirschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig 

   

 Arne Leyh Petersen, formand for Grønt Råd  

 Tine Fricke, Aabenraa Kommune  

 Lise Ellingsgaard Baastrup, Aabenraa Kommune  

 

Deltog ikke:  Inge Gillesberg, Naturstyrelsen  

 Carl D. Petersen, Sportsfiskerforeningen Aabenraa 

 Svend Anker Schwebs, Dansk Ornitologisk Forening 

Karsten Rindom, Landsforeningen for Danske Plantningsforeninger – har 

meldt sig ud af Grønt Råd på grund af faldende aktivitet 

Irmgard Kolb, Biavlerforeningen Sønderjylland 

Kenni Mikkelsen, Skovdyrkerforeningen Syd 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 

2. Gensidig orientering 

Fra kommunen:  

Status på Blå Flag 2019  

Aabenraa Kommune har i 2019 haft 11 Blå Flag strande. Der bliver søgt Blå 

Flag for alle 11 strande for 2020.  

 

Hunde på Blå Flag strande: Det er svært for hundeejere at gennemskue reg-

lerne, da de varierer efter sæson. I højsæson er der forbud for hunde, i skul-

dersæson skal de holdes i snor og lavsæson må de medbringes uden snor. Der 

er sat skilte op på pæle med gældende regler, som også kan ses her: 

https://www.aabenraa.dk/media/4026556/hunde-paa-blaa-flag-strande.pdf.  

 

Planer for næste års arbejde: næste år skal der arbejdes med forbedring af 

kort og affaldssortering. Afgrænsningen af Blå Flag-stranden ved Skarrev vil 

muligvis blive ændret lidt. 

 

Der blev peget på, at det er et stigende problem, at Blå Flag strandenes facili-

teter benyttes i fm. ulovlig campering. 
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Regional cykelrute 

Cykelruten mellem Rudbøl og Padborg har skiftet status fra national til regio-

nal. Ruten er uændret, men der er andre krav til skiltning fra vejdirektoratet. 

 

Forprojekt vedr. Hostrup Sø 

I statens vandområdeplaner for 2015-2021 er der anført en indsats for at for-

bedre søens tilstand.  

Forholdet mellem fredfisk og rovfisk er ude af balance. Problemet skal løses 

ved at fjerne ca. 80 % af fredfiskene (ca. 27 tons). Der er kommet tilskud til 

en forundersøgelse, som skal forberede et udbud af opgaven.  

 

Der givet tilladelse til et fugletårn ved søens østside.  

 

Evt. klimaprojekt  

Realdania har udbudt pilotprojekter med fokus på ”Byerne og det stigende hav-

vand” - Aabenraa Kommune kom ikke med i første omgang, men er opfordret 

til at søge igen i en supplerende ansøgningsrunde.  

 

Kommunen deltager p.t. i projektet Coherent, som ledes af DTU (slutter i 

2020).   

 

Klimatiltaget på poppelalle er godt i gang. Der skal genplantes popler sidst i 

projektet, som er stiklinger fra de gamle popler.  

 

Kommende plejeplan for Fladstendalen m.m. 

Efter fredningen skal Aabenraa Kommune løbende lave plejeplaner, der er gæl-

dende i en periode på fem år. Udkast til første plejeplan er tænkt til næste år, 

hvor udsigtskiler, skiltning på stier og pleje af udvalgte områder er med i over-

vejelserne til indholdet.    

 

Fra øvrige medlemmer af rådet:  

Orienteringsrunde om, hvad der er sket siden sidste møde. 

 

Dirk Jürgensen kommenterede årets vandløbsvedligeholdelse. 

 

Jan Rosendahl udtrykte utilfredshed med kommunens afslag på tilskud om re-

gulering af mårhunde og vaskebjørne.  

3. Igangværende indsatsplanlægning for grundvand 

Aabenraa Kommune er i gang med hovedplanen og de to første delplaner (ud 

af i alt otte), som forventes færdige i 2020. Thomas Lübbers fra Aabenraa 

kommunes rent vands-gruppe står for indsatsplanlægningen. Formålet er, at 

sikre nok rent drikkevand nu og fremover.  

4. Orientering om hvilke beskyttelser, der kan gælde for læ-

hegn 

Der fældes i øjeblikket en del læhegn, formentlig til brug for flis til varmevær-

ker. 
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Levende hegn er ikke omfattet af en generel beskyttelse. I anledning af en fo-

respørgsel fra DN om beskyttelse af levende hegn, har kommunen sammenfat-

tet gældende regler på området - se bilag.  

 

Dirk Jürgensen foreslog, at man orienterer om, hvordan man plejer levende 

hegn.  

5. Eventuelt  

Lorens Nielsen spurgte til opfølgning på sit spørgsmål fra seneste møde (punk-

tet ”eventuelt”) vedr. begrænsninger for antallet af overløb. Spørgsmålet kan 

ikke besvares enkelt, da det afhænger af, om der er tale om overløb fra rens-

ningsanlæg eller andre anlæg, ligesom myndighedsopgaven varierer for for-

skellige anlæg. Det aftaltes derfor, at kommunen inviterer Lorens til et møde 

med relevante sagsbehandler(e), mhp. mulighed for at informere mere detalje-

ret om gældende regler på området. Arne Leyh Petersen ønskede også at del-

tage i mødet. 

6. Næste møde  

Afholdes den 16.4.2020 på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa. 
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Bilag: Svar på henvendelse fra DN ang. beskyttelse af levende 

hegn og, og hvor/hvordan man kan finde oplysninger om det. 

Beskyttelse af levende hegn: 

- De levende hegn er direkte nævnt i Løjt Land-fredningen: ”Den nuværende beplant-

ning langs vejene, herunder markveje, og alle eksisterende levende hegn i øvrigt skal 

også opretholdes.” Fredningsnævnet skal derfor inddrages, hvis de levende hegn øn-

skes fjernet eller skåret ned. 

 

- De levende hegn på Varnæs er omfattet af Varnæs-fredningen. De må derfor ikke 

fjernes, men de må plejes og vedligeholdes. Regelmæssig nedskæring er en del af den 

gængse pleje af læhegn, så selvom det ser voldsomt ud, er det ikke noget, kommunen 

kan forbyde. Hvis et levende hegn ønskes fjernet og evt. også, hvis det skæres helt 

ned, skal Fredningsnævnet inddrages på forhånd for at få deres vurdering. 

 

- Levende hegn på stendiger: Digets evt. bevoksning med træer og buske er ikke be-

skyttet. Derfor er der heller ikke et forbud mod indgreb i beplantning eller bevoksning 

på et dige i form af traditionel beskæring af træer og buske. Fældning af træer eller 

buske på diget ved afsavning ved roden betragtes heller ikke som en tilstandsæn-

dring. Der må derimod ikke fjernes rødder eller andre tiltag, der kan beskadige selve 

diget. 

 

- Generel beskyttelse af levende hegn: Levende hegn må fjernes efter ejerens for-

godtbefindende, hvis det ikke er et fælleshegn (flere ejere). Man må dog ikke fælde 

træer, hvor der yngler og lever flagermus og bestemte fugle; 

 Man må ikke fælde redetræer for fugle der ruger i kolonier fra 1. februar til 31. juli. 

 Man må ikke fælde redetræer for rovfugle og ugler fra 1. februar til 31. august. 

 Man må ikke fælde redetræer for ørne, sort stork og rød glente. 

 Man må ikke fælde hule træer og træer med spættehuller fra 1. november til 31. 

august. 

Herudover må de levende hegn beskæres, stynes eller skæres ned som et led i den al-

mindelige drift og pleje. 

 

- Endelig kan der være nogle særlige forhold, der spiller ind: 

- Lokalplaner kan indeholde vilkår om ikke at fjerne læhegn/beplantninger 

- Tinglyst udsigtsfredning på enkelte matrikler, hvor læhegn/beplantninger skal 

holdes nede i en bestemt højde (eks Kruså) 

- Enkelte træer kan være fredet (Bov-området) 

 

Her kan du finde oplysninger: 

Kommunen har ingen samlet oversigt over levende hegn. På kommunens hjemmeside 

kan man dog finde digitale kort over Fredede områder og Beskyttede sten- og jorddi-

ger. På kortet over de fredede områder kan man få et overblik over, om et givent læ-

hegn ligger inden for eller uden for fredningen, og dermed, om det er beskyttet af 

fredningsbestemmelserne. På kortet over de beskyttede sten- og jorddiger kan man 

se, hvor digerne findes og dermed få en indikation på, om det er i orden helt at fjerne 

et levende hegn, der måtte vokse oven på diget. 
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