
 

 

Referat af møde i Det Grønne Råd d. 25.10.18 

 

Deltagere:  Fin Sørensen, Friluftsrådet 

 Jan Rosendahl, Danmarks Jægerforbund 

 Ulla Lendal, Danmarks Naturfredningsforening 

 Arne Bondo-Andersen, Naturvejlederforeningen i DK 

 Christian Jensen, Sønderjysk Familielandbrug 

 Andreas Bonde, LandboSyd 

 Irmgard Kolb, Bioavlerforeningen Sønderjylland 

 Dirk Jürgensen, Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig 

 

 Arne Leyh Petersen, fmd. for Teknik- og Miljøudvalget 

 Tine Fricke, Aabenraa Kommune 

 Hella Klindt Hünersen, Aabenraa Kommune (sekretær) 

  

 

Afbud: Inge Gillesberg, Naturstyrelsen 

 Lene Teppel Rasmussen, Dansk Ornitologisk Forening 

 Karsten Rindom, Landsforeningen for De Danske Plantningsforeninger 

 Carl D. Petersen, Sportsfiskerforeningen Aabenraa 

 Kenni L. Mikkelsen, Skovdyrkerforeningen Syd 

  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendtes. 

2. Gensidig orientering 

Dirk Jürgensen, Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig fik lov til at 

starte med at præsentere sig og komme med sine forventninger til Grønt Råd, 

da han ikke deltog i forrige møde. 

Pumpe- og sluseprojektet ved Slotsmølleåens udløb. 

Kommunen har haft inviteret 3 rådgivere - som har gode erfaringer/referencer 

på dette område – for at se på muligheder i forbindelse med en ny sluse og 

pumpestation ved Mølleåens udløb. En af rådgiverne skal nu udvælges til at 

udarbejde et skitseprojekt og økonomisk overslag. 

Poppelallé. Et firma har gennemgået alle træer for styrke og levedygtighed, 

og et antal er fældet. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at igangsætte pro-

jektering af en ny allé med tilhørende diger straks. 

Slotsmølle-projekt blev kort præsenteret – bl.a. skal møllehjulet restaureres 

og en vandpumpe etableres til recirkulering af vand. A.P. Møller Fonden har bi-

draget til projektet, som gennemføres i samarbejde med Byhistorisk Forening. 

Pleje af vandhuller til bjergsalamander går i gang efter efterårsferien. Der 

er i år i alt 9 vandhuller, der bliver plejet. Hertil får den lokale Bjergsalamander 

gruppe 30.000 kr. Aabenraa Kommune har besluttet, at bjergsalamanderen 

skal være kommunens ansvarsart. 

Blå Flag. Aabenraa Kommune har i 2018 haft 11 Blå Flag strande. Disse stran-

de har også mulighed for at blive Blå Flag-strande i 2019, hvis kommunen øn-

sker det.  
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Vandplanprojekter. Der er i 2018 gennemført projekter ved Barsbæk (Løjt) 

og Skelbæk. Begge steder er der udlagt grus og lavet restaurering af vandlø-

bene. Senere på året skal et lignende arbejde udføres ved Slotsmølleåen (Ri-

se). 

Den nye frivillighedspilot/landdistriktskoordinator er Katrine Callesen, 

kcal@aabenraa.dk, M 20570021 

Input fra erfamøde vedr. kommunernes Grønne Råd, hvor Hella Hüner-

sen deltog. De fleste kommuner har et Grønt Råd eller lignende. Disse råd er 

sammensat på forskelligvis med hensyn til organisationer og foreninger. Det er 

også forskelligt om rådene har politisk deltagelse eller ikke.  

Rådene mødes fra 5-6 til 2-3 gange årligt. Nogle råd mødes hver gang ude i 

marken (evt. valgfrit) og med et efterfølgende møde samt andre flytter møder-

ne rundt i kommunerne eller holder dem ude hos de forskellige foreninger og 

organisationer. 

Nogle råd holder workshops med oplæg mm.  

Opgaverne i rådene er også meget forskellige. F.eks. har nogle råd ansvar for 

at holde Naturens Dag eller lave miljø- og naturformidlingsaktiviteter i forbin-

delse med Blå Flag arrangementer, sådan som også Strandskaderne fra Genner 

gør i Aabenraa Kommune. 

 

Øvrige medlemmer fortalte om hvad der var sket siden sidste møde i deres 

foreninger. 

 

3. Ny spildevandsplan 

Lisbeth Møller Jensen gennemgik den nye spildevandsplan (se vedhæftet fil). 

Kommunen eftersender svar fra Arwos. 

 

4. Kystsikring 

Tine Fricke gennemgik kort kommunens opgave i medfør af ny kystbeskyttel-

seslov. Aabenraa Kommune har fået overdraget 3 sager, hvoraf 2 er afsluttet 

og 1 skal behandles. 

 

5. Præsentation af naturrådets anbefalinger vedr. Grønt Danmarkskort og 

drøftelse af Naturrådets tilbud om at fortsætte 

Tine Fricke gennemgik Naturrådets anbefalinger (tidligere sendt i forbindelse 

med indkaldelse til mødet).  

Herefter blev det diskuteret om kommunen bør tage imod Naturrådets tilbud 

om fremover at komme med input til projekter og planer og hvad der er Det 

Grønne Råds rolle i forhold til sådanne opgaver. 

Der var enighed om, at kommunen ikke bør tage imod Naturrådets tilbud, og at 

Det Grønne Råd gerne vil inddrages mere i forhold til projekter og planer. 

 

6. Evt. - 

 

7. Næste møde d. 11. april 2019 på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa. 

 

Husk at melde tilbage vedr. suppleanter ! 
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