
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af møde i Det Grønne Råd d. 20.05.2021 

 

Deltagere: Fin Sørensen, Friluftsrådet  

 Palle Johansen, 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 

 Irmgard Kolb, Biavlerforeningen Sønderjylland 

 Kenni Mikkelsen, Skovdyrkerforeningen Syd 

   

 Arne Leyh Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget 

 Tine Fricke, Aabenraa Kommune  

 Rasmus Højer Dall, Aabenraa Kommune (referent)  

 

Deltog ikke:  Inge Gillesberg, Naturstyrelsen  

 Carl D. Petersen, Sportsfiskerforeningen Aabenraa 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendtes 

2. Gensidig orientering 

 

Fra kommunen:  

 

Kommunen har i 2021 11 godkendte Blå Flag strande. 

 

Kommunen har pga. Covid-19 lige som sidste år arrangeret flaghejsning uden 

offentlige arrangementer og med visning på facebook.  

Flaghejsning foregår d. 5 juni ved Skarrev. Arne Leyh Petersen og Fin Sørensen 

hejser flaget. 

Fin Sørensen pegede på, at den seneste genåbning giver mulighed for 

afholdelse af offentlige arrangementer. Det aftaltes, at forvaltningen genovejer 

mulighederne for offentlige arrangementer en ekstra gang. 

Aabenraa Kommune har efterfølgende besluttet, at arrangementet fastholdes 

som en lukket begivenhed. Dels vil det være meget vanskeligt at styre 

deltagerantallet, hvis det bliver godt vejr, og dels havde de lokale arrangører 

allerede fået besked om det, og vil have svært ved at ændre kurs med så kort 

varsel. 

 

Driftsenheden er i gang med udskiftning af infotavler på strandene. 



 

 

 

 

 
 

Side 2 af 4 

Det har været overvejet, om der er mulighed for at få blåt flag ved Naldtang 

Strand – indtil videre følges badevandsprøverne i et par år. 

 

Der er udarbejdet forslag til hovedplan samt 8 indsatsplaner for 

grundvandsbeskyttelse. Planerne forventes sendt i offentlig høring og 

endeligt godkendt inden udgangen af året. 

Der arbejdes på revision af vandforsyningsplanen, som skal sikre kommunens 

drikkevandsforsyning nu og i fremtiden. 

 

Risikostyringsplanen er i offentlig høring til 9. oktober: 

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/aktuelle-hoeringer/klimatilpasning-

og-risikostyring/ 

Et af de planlagte tiltag er etablering af et pumpesluse-system ved 

Mølleåens udløb, hvor forventet start på byggeri er omkring august 2021. 

 

Kommunen er en del af DK2020, og skal udarbejde en klimaplan, der 

forventes klar medio 2022., Jakob Jacobsen er ansat i Team Natur & GIS som 

klimamedarbejder (vedr. klimatilpasning) til dette projekt.  

 

Udarbejdelse af en landskabskarakteranalyse er i gang med Niras som 

konsulent. Forventes færdig i slutningen af 2021 

 

Arne Leyh Pedersen oplyste, at der er stor politisk bevågenhed på 

biodiversitet, jf. også dagsordenens pkt. 6 og 7. 

 

 

Orientering fra de øvrige medlemmer 

 

Søren: etablering af minivådområder 

 

Lorens: DN står for et Blå flag-arrangement 4. juli ved Varnæs med dykning, 

kajakroning mv. 

Kører kampagne mod nedsætning af hegn og diger. Prøver at få beskyttet 

træer og hegn. 

 

Dirk: Naturtjek (initiativ fra SEGES) på landbrugsgårde er fint, men der 

mangler afklaring på økonomien/indtjening. 

 

Kenni: Har været involveret i skovningsplaner for Kollund Skov hvor 

hovedparten af skoven er lagt urørt. Har som forarbejde fjernet ikke-

hjemmehørende arter. Kun den nordlige ende mangler ”behandling” 

 

Palle: Med støtte fra kommunen er der indkøbt vildtkameraer til bekæmpelse 

af mårhund. I 2020 blev der nedlagt 400 mårhunde. Regulerer desuden råger. 

Der er ikke så mange vaskebjørne, men der er fokus på dem. 

 

Fin: Overrækkelses- og flaghejsningsarrangementer, burde kunne afholdes 

med de gældende forsamlingsforbud. 
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Arne Bondo-Andersen: Staten har udpeget 9000 ha som urørt 

skov/nationalpark i landet. Heraf 1200 ha i Aabenraa kommune. Nævnte, at 

planlagt hegning (aht. store græsningsdyr) er et problem for friluftslivet. Ingen 

hegn er dog planlagt i Aabenraa Kommune. 

3. Henvendelse fra Team Kultur/Billedkunstrådet: Vil Det 

Grønne Råd være partner i kunstprojektet ”Metropolis 

Landskab”? v/ Lise Lotte Urfe 

Lise Lotte orienterede om projektet, jf. bilag udsendt med dagsordenen.  

Projektet er planlagt med en varighed på 3 år, hvis der opnås bevilling til det. 

Hvis der ikke opnås bevilling, bliver det kun 1 år. 

 

Første år: 10 kunstnere går hver en 12 timers tur i start august, rundt i 

kommunen. 

Andet år: 12 iscenesatte borgermøder omkring et relevant emne, med en 

ordstyrer for at løfte debatten om landskabet: hvilke værdier lægger vi vægt 

på, hvad vil vi med landskab. 

Tredje år: ”kunstnerrecidency”. 

 

Der var enighed om, at Det Grønne Råd ikke ønsker at deltage i projektet som 

samlet enhed, men at medlemmerne enkeltvist, enten personligt eller som 

repræsentanter for deres respektive organisationer, kan vælge at deltage. 

 

Interesserede kan kontakte Lise Lotte Urfe på mail llu@aabenraa.dk. 

4. Kommunens planer vedr. udlæg af store solcelleområder 

v/Lene Nebel 

Lene orienterede om status og rammer for placering solenergianlæg. 

Kommunen planlægger områder med solcelleanlæg med bæredygtighed for øje 

i fremtiden. Som udgangspunkt er det lodsejerinteresse, som styrer, hvilke 

områder der kommer i spil. Kommunen har udarbejdet interne ”retningslinjer 

for større solenergianlæg på terræn i det åbne land”, som bl.a. omhandler 

hensyntagen til natur og landskab. 

5. Orientering om regnbetingede overløb fra fælleskloakken 

v/ Katrin á Norði (slides vedlagt) 

Fælleskloakkerne er presset bla. grundet større nedbørsmængder, samt større 

befæstet arealer end da fælleskloakkerne blev etableret. 

Arwos sætter ind på flere områder for at imødekomme udfordringen. 

 

 Sparrebassiner 

 Overløbsanlæg 

 Udløb af regnvand på private arealer. 

 Slutrecipienter 

 

Der er lavet actionplan for forskellige byer for at imødekomme udfordringen. 
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Ekstra bemærkning fra Katrin: De har flere overløbsbygværker end der er 

udløb i PULS, da flere af bygværkerne kan have samme udløb. Hvis der er 

spørgsmål til dette, så må man gerne kontakte Karin på: kn@arwos.dk 

6. Plan for større biodiversitet i Aabenraa Kommune v/ Søren 

Byskov Nielsen (slides vedlagt) 

Punktet blev udsat til næste møde.  

7. Hostrup Sø – biomanipulationsprojekt v/Søren Byskov 

Nielsen (slides vedlagt) 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Skulle der være særlig interesse for biomanipulation i Hostrup Sø, henvises til 

dette link:  

Skidtfisk for millioner 

https://www.youtube.com/watch?v=GWeFCW-Z_l8 

8. Næste møde 

Afholdes d. 28 oktober 2021 på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWeFCW-Z_l8

