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1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendtes.

2.

Præsentation af nye medlemmer (DOF, DN, LandboSyd)
Sven Anker Schwebs, Lorens Nielsen og Søren Svennesen fik lov
til at starte med at præsentere sig og komme med deres forventninger til Grønt Råd.

3.

Gensidig orientering
Slotsmølle-projektet. Møllehjulet er restaureret og sat op.
Vandpumpe til recirkulering af vand etableres inden sommerferien 2019.
Kollund Skov. Første del af friluftsplanen er gennemført med
bl.a. stier, overnatningspladser, udekøkken, infotavler, folder
mm. Næste del omfatter ny skov, vådområder mm.
Dyrskue. Dette finder sted d. 24. og 25.5.19 med emnet klima
og oversvømmelse
Idekatalog Kassø. Kataloget præsenterer ideer til udvikling af
naturen i Kassø-området.
Plejeplan for Fladstendalen. Der skal udarbejdes en plejeplan
indenfor 2 år.

Blå Flag. Der har i sommer 2018 været problemer med hunde
på strandene, hvorfor udpegning af Badepunkt-strande har været overvejet. Det er besluttet at bibeholde alle Blå Flag-strande
og ikke at udpege Badepunkt-strande. Begrænsninger vedr. adgang med hunde på Blå Flag-strande vil blive tydeliggjort ved
hjælp af flere skilte.
Aabenraa Kommune havde i 2018 11 Blå flag strande. Disse
strande har også mulighed for at blive Blå Flag-strande i 2019,
og der er søgt for alle disse stande.
Bjergsalamander. Der planlægges en sti syd for Aabenraa og
hen til et bjergsalamander vandhul samt pleje af ca. 10 vandhuller i efteråret 2019.
Øvrige medlemmer fortalte, hvad der var sket siden sidste
møde i deres foreninger.
4.

Vandplanprojekter
Torben fortalte om vandplanprojekterne og viste en film (se vedhæftet fil). Desuden fortalte han, at der kommer en ny runde
vandråd til efteråret 2019, som dækker 2020/21.

5.

Muligheder for insektvenlig drift i Aabenraa Kommune
Biavlerforeningen Sønderjylland har rettet henvendelse til kommunen med opfordring om at blive bivenlig. Indsatsen vil være
til gavn for såvel bier som andre insekter og kræver at der i
kommunen udsås mindst 1 ha med pollen- og nektarproducerende blandinger. Udvalget besluttede at fremme insekternes levevilkår i den fremtidige drift af kommunale arealer og etablerer
min. 1 ha med pollen- og nektarproducerende frøblandinger.
Irmgard Kolb gennemgik, hvordan man kan blive bivenlig og
udleverede en folder herom (se mere på hjemmesiden
http://www.laksmoelle.dk/).

6.

Anvendelse af pesticider i Aabenraa Kommune
Tine fortalte, at kommunen har en pesticidpolitik og henviste til
opgørelser over forbrug af pesticider fra de sidste par år. Der anvendes et minimum af pesticider, dvs. kun ved japansk pileurt,
bjørneklo og ufremkommelige steder m.m.
Det nævntes desuden, at en ny statslig vejledning vedr. beskyttelse af boringsnære beskyttelseområder (BNBO) omkring drikkevandsboringer er på vej.
Kommunen er i gang med at lave indsatsplanlægning for grundvand.
Lorens nævnte, at kommunen tilsyneladende sprøjte med pesticider ved Grænsehallerne. Driftsenheden har oplyst, at de bekæmper ukrudt med fedtsyre. Metoden er ganske ufarlig og holder længere end, når ukrudtet brændes af med gas. Metoden
skader ikke miljøet, da fedtsyren bliver nedbrudt primært af bakterier som findes i jorden.
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7.

Evt.
Der er tidligere blevet udsendt materiale fra Arwos vedr. overløb
fra rensningsanlæg. DN pegede på, at der er registeret et stort
antal overløb, og at det strider mod kravet om maks. ét overløb
hvert 5. år. Vi er i gang med at undersøge det og giver en tilbagemelding.
Der blev spurgt til om kommunen har planer om åbning af flere
rørlagte vandløb. Der er ingen generel politik om at åbne rørlagte
vandløb.
Det blev meddelt, at der de sidste par år har været problemer
med at finde parkeringspladser, når man skal til dyrskuet. Dette
er bragt videre.
Der blev spurgte til en friluftsstrategi og –plan for kommunen, og
nævnte, at den tidligere formand havde lovet en tilbagemelding
om det.

8.

Næste møde d. 24.10.19 kl 15-17 (lokale 412), Rådhuset, Skelbækvej 2,
Aabenraa
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