
 

 

 
 
 
Referat af møde i Det Grønne Råd torsdag d. 7. april 2022 
 
Deltagere: 
Erik Uldall Hansen, formand for Udvalget for Bæredygtig Udvikling 
Aase Østergaard, Danmarks Naturfredningsforening 
Fin Sørensen, Friluftsrådet  
Palle Johansen, Danmarks Jægerforbund/Jægerrådet 
Søren Svennesen, LandboSyd  
Dirk Jürgensen, Landwirschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig  
Inge Gillesberg, Naturstyrelsen 
Carl Detlef Lerup Grann, Sportsfiskerforeningen Aabenraa 
Irmgard Kolb, Biavlerforeningen Sønderjylland  
Peter Damgaard Brusendorff (Dansk Ornitologisk Forening) 
Anders Friis Sørensen, Sønderjysk Familielandbrug 
Barbara Frenzel, afdelingschef, Aabenraa Kommune 
Helle Frederiksen, Aabenraa Kommune (referent) 
 
 
Deltog ikke:  
Tine Fricke, teamleder i Team Natur & GIS, Aabenraa Kommune 
Lorens Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening  
Arne Bondo-Andersen, Naturvejlederforeningen i Danmark  
Kenni Mikkelsen, Skovdyrkerforeningen Syd 
 
 

2. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
Kort præsentationsrunde af medlemmer. 
Ingen bemærkninger til referatet fra forrige møde d. 20. maj. 
Dagsordenen godkendtes. 
 

3. Forventninger til arbejdet i Det Grønne Råd 
Bordet rundt.  
Hvad har været særligt godt ved møderne? 
Er der ønsker til ændringer i forhold til tidligere? 
Ønsker til møderne fremadrettet? 
Er udvalget stadig relevant i lyset af f.eks. andre informationkanaler og 
samarbejdsfora? 
 
Der kan konkluderes, at der er behov for de to årlige møder i Grønt Råd.  
På møderne er der mulighed for dialog, diskussioner og orientering. 
 
Generel udmelding fra alle er, at udvalget i høj grad fortsat er relevant. Der skal være 
mere tid til åben dialog. Et møde á to timer to gange årligt er ikke nok. Der er fortsat 
behov for to årlige møder, men derudover er der et ønske fra alle, om en tur ud af 
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huset ud over disse to møder, da det giver mulighed for at tale og netværke med 
hinanden indbyrdes. 
 
 

4. Præsentation af strategi for større biodiversitet i Aabenraa 
Kommune v/Søren Byskov Nielsen 
 
Søren Byskov Nielsen præsenterede Biodiversitetsstrategien og nogle af de projekter 
der arbejdes på.  
 
Redegørelse for formål og indhold i biodiversitetsstrategien samt status for arbejdet, 
jvf. tilsendte strategi til mødedeltagere. 
 
Den biologiske mangfoldighed falder i Danmark og resten af Europa med foruroligende 
hastighed. Det gælder også i Aabenraa Kommune.  
Levesteder for dyr og planter har trange kår, og arter bliver sjældnere eller forsvinder 
helt fra den danske natur. 
 
Aabenraa Kommune har derfor udarbejdet en biodiversitetsstrategi, der har til formål 
at være med til at ændre denne udvikling i den positive retning, så der kommer en 
bedre, rigere og vildere natur i kommunen. 
 
Strategien er en opfølgning på kommunens Strategi og Bæredygtig Udvikling, hvor vi 
både ønsker at forfølge den grønne dagsorden og at sikre udvikling på det sociale og 
også økonomiske område, helt i tråd med FN´s verdensmål. 
 
Søren Byskov Nielsen oplyste om, at biodiversitetsstrategien er tænkt som et 
idékatalog, hvor der kan søges inspiration til naturforbedrende indsatser på egen 
grund, og at en skøn natur er som der står i biodiversitetsrapporten ikke kun af 
afgørende betydning for planter og dyr, men er også med til at give gode oplevelser 
og er vigtig for borgernes trivsel og bosætning, og den kan være medvirkende til, at 
skabe en endnu bedre ramme for nuværende og fremtidige generationer i Aabenraa 
Kommune. 
 
Indsatsen kræver dog også en væsentlig holdningsændring ift. varieret bynatur ikke 
opfattes som rodet og grimt, men i stedet som spændende og værdifuld. 
Aabenraa Kommune deltager i konkurrence DKvild. En landsdækkende konkurrence 
om at blive den vildeste kommune. Aabenraa Kommunes bidrag til konkurrencen vil 
være udarbejdelse af en konkret handleplan for, hvordan biodiversiteten styrkes og 
øges på kommunens arealer rundt om i kommunen. Aabenraa vil have fokus på at 
forbedre og skabe mere plads. 
 
Det kommer til at omfatte en række handlemuligheder i en bred pallette af 
indsatsområder, og omfatter nye måder at tænke biodiversitet ind i driften af de 
kommunale arealer. 
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Søren Byskov Nielsen nævner her Varnæs og Kollund som et synergiprojekt samt 
reetablering af deponiet i Sdr. Hostrup som biodiversitetsareal, hvor kommunen gerne 
vil være med ind over for at skabe en mere sammenhængende natur. 
 
Man er bevidste om, hvilke udfordringer det kan give ift. borgerhenvendelser. 
Henvendelser bl.a. omkring græsslåning og det æstetiske. 
Aase: Oplyser om, at der er skrevet til foreninger der kan have interesse i et 
samarbejde omkring biodiversitet. Desværre er der ikke kommet så mange 
tilbagemeldinger som håbet på. 
 
Indvielse af biodiversitetstrappen i juni. 
 
 

5. DK2020 v/ Jeppe Uldal Kræmmergaard 
Kort præsentation af DK2020.  
Aabenraa Kommune er en af de 96 kommuner, der frivilligt indgår i DK2020. Arbejdet 
har til formål at implementere Paris-aftalens mål i Danmark og udvikle 
klimahandleplaner, herunder at sætte mål for klimatilpasning. 
Der orienteres om kommunens arbejde.  
 
DK2020 giver danske kommuner mulighed for at løfte det lokale klimaarbejde. 
Gennem forløbet får kommunerne rådgivning og sparring til at udvikle ambitiøse 
lokale klimahandlingsplaner, som viser vejen til netto-nuludledning for kommunen 
som geografisk område senest i 2050, og som viser, hvordan kommunen vil tilpasse 
sig klimaforandringerne. 

Det er Realdania og Concito, der sammen med det internationale bynetværk C40 står 
bag DK2020. En partnerskabsaftale mellem Realdania, KL og de fem regioner giver 
alle danske kommuner mulighed for at blive en del af DK2020. 

Danmarks forpligtelse til klimahandling skal også være kommunernes forpligtelse, og i 
Aabenraa Kommune er vi klar til at forpligte os. Helt konkret har et samlet byråd afsat 
4,5 millioner kroner i budgettet ”Bæredygtig Vækst 2.0” til arbejdet med 
klimaplanlægning i DK2020. Der skal sættes en ny retning nu, hvis vi skal komme 
fremtidens klimaudfordringer i forkøbet. 
Det er vi klar til at forpligte os til med konkret handling, mål og økonomi. Det er 
vigtigt, at fremtidens planer udvikles i tæt samarbejde med borgere, erhvervslivet og 
øvrige aktører, så vi sikrer medejerskab, der skaber reel forandring. 

Irmgard: Skal levestandarden bibeholdes skal der arbejdes med personlige 
holdninger og kigges på vores forbrugsvaner. 

Inge: Vi skal gøre det der er muligt for at nå i mål.  

Erik: Sønderborg Kommune er foran med ProjectZero. Der er stor fokus på det der 
kan gøres i Aabenraa Kommune, og fokus på at fortælle hvad vi allerede nu gør for at 
blive bedre. 

https://www.aabenraa.dk/vores-kommune/nyheder/arkiv/baeredygtig-vaekst-20-hele-aabenraa-byraad-indgaar-baeredygtigt-og-velfaerdsorienteret-budgetforlig/
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Jeppe oplyser om, at bæredygtig udvikling ikke bare er et projekt for os, men en 
vedvarende dagsorden. Det er denne tilgang, vi ønsker at bidrage med i DK2020, og 
denne forpligtelse, vi ønsker sparring på at omsætte til konkret klimahandling. 

Søren: Efterspørger mere info omkring Fonden for Retfærdig Omstilling, som er et 
af den Europæiske Unions vigtigste værktøjer til at støtte regioner i omstilling til 
klimaneutralitet senest i 2050. 

Barbara og Erik er ikke oplyst om denne Fond, men følger op på det, da de ikke har 
kendskab til dennes eksistens og har brug for mere viden for at kunne udtale sig 
herom. 

Jeppe oplyser om, at man gerne må tage kontakt til ham, har man idéer eller input. 

Kontaktoplysninger:  

Jeppe Uldal Kræmmergaard (projektleder for DK2020) 

Telefon: 7376 6336 

Mail: juk@aabenraa.dk 

 

6. Opfølgning fra forrige møde 
Barbara orientere:  
 
Mulitifunktionel jordfordeling – der er ingen aktuelle projekter der kan tages i spil. 
 
Jagtaftaler – Barbara oplyser Palle og Fin på mødet om, at de er inviteret til møde 
midt maj vedrørende jagt på kommunale arealer. 
 
Fin: Oplyser, at mødet pga. snarligt generalforsamling skal være før. 
 
Barbara følger op på dette med Tom snarest, og kontakter Fin og Palle ift. dato for nyt 
møde. 
 
Inge: Oplyser om, at det har været begrænset med tilmeldinger til jagt for nyjægere. 
Er der et behov? 
 
Fin: Oplyser, at behovet er der. Der er 36 jagtforeninger. Den enkelte melder sig 
oftest ind i den jagtforening, hvor de i forvejen kender nogle. Det bør prioriteres 
højere da det er efterspurgt. 
 

1. Eventuelt 
Ingen bemærkninger.  
 
 
2. Næste møde 
Afholdes torsdag d. 27.10.2022 på Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa 
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