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Referat af møde i Det Grønne Råd torsdag d. 28. oktober 2021
Deltagere:
Fin Sørensen, Friluftsrådet
Palle Johansen, Danmarks Jægerforbund/Jægerrådet
Lorens Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening
Arne Bondo-Andersen, Naturvejlederforeningen i Danmark
Christian Jensen, Sønderjysk Familielandbrug
Søren Svennesen, LandboSyd
Dirk Jürgensen, Landwirschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig
Inge Gillesberg, Naturstyrelsen
Arne Leyh Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, Aabenraa Kommune
Tine Fricke, teamleder i Team Natur & GIS, Aabenraa Kommune (referent)
Deltog ikke:
Irmgard Kolb, Biavlerforeningen Sønderjylland
Carl D. Petersen, Sportsfiskerforeningen Aabenraa
Kenni Mikkelsen, Skovdyrkerforeningen Syd

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden
Der var ingen bemærkninger til referatet fra forrige møde d. 20. maj.
Dagsordenen godkendtes.

2. Gensidig orientering
- Lorens Nielsen, DN:
LN efterlyste en opfølgning på mødet d. 18. februar 2020 i Aabenraa Kommune vedrørende multifunktionel jordfordeling.
Varslede en henvendelse til kommunen om, hvorvidt man vil være med i en gruppe
vedr. biodiversitet.

-

Chr. Jensen, Sønderjysk Familielandbrug

Orienterede bl.a. om ny aftale vedr. co2, jordfordeling mv., ny landbrugsreform på
vej, hvor grønne tiltag vægtes mere, så der forventes kraftig reduktion af landbrugsstøtten.
Sønderjysk Familielandbrug har 100 års jubilæum – jubilæumsskrift kan fås ved henvendelse til kontoret, reception afholdes d. 13. november i Agerskov. Interesserede er
velkomne.

-

Inge Gillesberg, Naturstyrelsen Sønderjylland

Orienterede om lavbundsjorder, regeringens seneste udpegning af områder, der skal
være urørte (= uden forstlig drift mens pleje, jagt, vedligeholdelse af veje, stier og
publikumsfaciliteter mv. opretholdes). Hovedparten af NST Sønderjyllands arealer berøres. Frem til 2026 skal udarbejdes forvaltningsplaner.
Forvaltningsplaner vedr. første runde urørt skov er p.t. under udarbejdelse.
Naturnationalparker under udpegning – bl.a. Pamhule skov. Forventeligt uden jagt
mv. Hegn (aht. afgræsning) er et diskussionsemne pga. frygt for begrænsning af offentlighedens adgang.

-

Søren Svennesen, LandboSyd

Er spændte på resultatet af rapport, som er bestilt udarbejdet vedrørende tilstanden
af bl.a. Aabenraa Fjord.
Landmænd er usikre på, om de er købt eller solgt vedr. solceller.

-

Dirk Jürgensen, LHN

Vigtigt at være opmærksom på konsekvenserne for landbruget af klimatiltag. Undrer
sig over, at solcelleanlæg kan miljøgodkendes, da jorden under anlæggene er gold.

-

Palle Johansen, Danmarks Jægerforbund

Orienterede om mårhunderegulering – i år nedlagt 450 stk. Ønsker også regulering på
kommunens arealer.
Tine Fricke viderebringer til rette vedkommende mhp. at undersøge mulighederne.
Fin Sørensen pegede på, at Aabenraa Kommune mangler i en oversigt i tidsskriftet
Jæger over, hvordan der drives jagt på kommunernes arealer. Ønsker afklaring af,
hvilke jagtaftaler, man har, og hvordan jagten tænkes drevet fremover, herunder hvilke muligheder der er for nyjægerjagt og for regulering af mårhunde. Der bør være en
politik og aftale med Jægerrådet, ikke med den enkelte jagtforening.
Tine Fricke viderebringer synspunkterne til rette vedkommende.

-

Arne Bondo-Andersen, Naturvejlederforeningen i Danmark

Ny struktur, hvor formand mv. vælges direkte af de enkelte foreninger. Arne BondoAndersen valgt til formand, Fin Sørensen er kommuneansvarlig for Aabenraa og repræsentant i Det Grønne Råd. Brev herom sendt til de 3 borgmestre, men intet svar
modtaget fra Aabenraa Kommune. Kopi af brevet blev udlevet til kommunens repræsentanter.
Tine Fricke undersøger, hvorfor henvendelsen ikke er besvaret.

-

Fin Sørensen, Friluftsrådet

Orienterede om kampagnen ”Gå Nye Veje”, som skal stoppe skilteskoven.
Pegede på, at man generelt ikke har så god kontakt til Aabenraa Kommune i f.t. samarbejdet med øvrige kommuner.

-

Tine Fricke, Aabenraa Kommune

Orienterede om Blå Flag-sæsonen, risikostyringsplan og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse har været i offentlig høring og ventes endeligt godkendt snarest. Vandforsyningsplanen under revision. Landskabskarakteranalyse under udarbejdelse.
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3. Plan for større biodiversitet i Aabenraa Kommune
Søren redegjorde for formål og indhold i den kommende biodiversitetsplan samt status
for arbejdet, jf. vedlagte slides. Vil formentlig komme til at ligne Aalborg Kommunes
biodiversitetsplan og koncentrere sig om kommunens arealer. Informationsindsatsen
ventes at være et væsentligt element, da der kræves en holdningsændring.
DN opfordrede til, at man i højere grad beskytter gamle/større træer langs vejene.
Dette vil indgå som et element i planen.
Indsatsplanen for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo er under revision, en ny plan forelægges udvalget i november. Planen er nødvendig for at kunne påbyde lodsejere at foretage bekæmpelse.
Ca. 70 af kommunes lokaliteter er bekæmpet, ca. 30 resterer.
Der er ca. 50 registrerede forekomster på private arealer, som bekæmpes af lodsejerne.
Japansk Pileurt/Kæmpepileurt – vi har ingen hjemmel til at påbyde private lodsejere
at bekæmpe. Bekæmpelse er en stor udfordring, da det både er dyrt og vanskeligt.

4. Status for vandplanprojekter v/Søren Byskov Nielsen
Nuværende vandområdeplaner udløber ultimo 2021 - vi når næsten gennem vandløbsindsatserne.
Vådområdeprojekterne udspringer også af vandområdeplanerne. Vi har gennemført 3
projekter (Rønshoved, Grøngrøft, Sandskær) og 3 forundersøgelser vedr. projekter,
som er skrinlagt. Det er vanskeligt at finde flere egnede projekter bl.a. pga. lille
opland, risiko for mobilisering af fosfor til områder, der i forvejen er fosforbelastede,
samt lodsejermodstand.

5. Hostrup sø – biomanipulationsprojekt v/Søren Byskov Nielsen
Danmarks største projekt af denne type, en indsats i statens vandområdeplaner.
Næringsstofindholdet er lavt, så søen burde være mere klarvandet, men der er ubalance pga. mange fredfisk (skaller, brasen), som lever af dyreplankton som skulle holde planteplankton nede. Målet er at nedbringe mængden af fredfisk, så rovfiskene kan
følge med og holde bestanden nede fremover.
Fiskene (anslået til ca. 45 tons i alt) køres til Sønderborg forbrænding + afsættes i
mindre omfang til diverse aftagere.

6. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

7. Næste møde
Afholdes torsdag d. 7.04.2022 på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa
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