Dagsorden til møde den 9. juni 2016 i Grønt Råd
Dok.nr.:

74713/16

Sagsid.: 14/2118

Initialer: KAKK

Åben sag

Sted: Rådhuset i Varde - Mødesalen
Deltagere
Udvalget for Plan og Teknik – Varde Kommune – Preben Friis-Hauge
Naturcentret – Varde Kommune – Klaus Bertram Fries
Naturvejlederforeningen i Danmark – Morten Vinding
Teknik og Miljø – Varde Kommune – Lars-Bo Johansen
Dansk Jægerforbund – Laurids Bjerre
Landdistriktskonsulent – Varde Kommune – Hanne Jespersen
Sportsfiskerforbundet i Danmark – Jan Porsgaard
Naturstyrelsen – Søren Rask Jessen
Dansk Ornitologisk Forening – Ole Hansen
Sydvestjysk Landboforening – Claus Christensen

Friluftsrådet – Hanne Voetmann
Fraværende
NaturKulturVarde – Xenia Salomonsen
Afbud:
Dansk Akvakultur – Bjarne Jøker Eg
Danmarks Naturfredningsforening – Merete Vigen Hansen
ProVarde - Colin John Seymour
Familielandbruget Sydvest – Per Mikkelsen
Varde Museum – Lene B. Frandsen
Udvalget for Plan og Teknik – Varde Kommune – Niels Christiansen

Formand: Preben Friis-Hauge
Referent: Kathrine Kielgast

Punkt Referat
I.

Velkomst ved formand Preben Friis-Hauge

II.

Godkendelse af dagsorden/referat
Godkendt

III.

Afbud og fraværende
Lene Frandsen fra Varde Museum (afbud), Niels Christiansen fra Udvalget for Plan og Teknik (afbud), Merete Vigen Hansen (afbud), Colin Seymour (afbud), Per Mikkelsen (afbud), Bjarne Jøker
Eg (Afbud), Xenia Salomonsen (fraværende)

IV.

Dagsorden
1. Formandens orientering







Blå Flag– orientering om åbning
Kystlivredning
Status på § 3 sager
Regulering af færdsel på strandene
VOS – Vandoplandsstyregruppe – Vadehavet
Ny dato for naturseminar

De blå flag blev hejst 1. juni ved kommunens strande. Der er 35 færre blå flag på landplan i år –
især de nordjyske strande har meldt sig ud. Varde Kommune vil gerne blive ved med at have dialogen med Friluftsrådet om blå flag.
I år er der også kystlivreddere ved Hvidbjerg strand foruden Vejers og Henne.
Status på § 3 sager: Varde Kommune er i gang – i marts blev der ansat en ny medarbejder i to år.

Færdsel på strandene: Ansøgninger om skilte er sendt til Kystdirektoratet
VOS: Nu er man også kommet i gang med en styregruppe for Vadehavet. Formand for teknisk
udvalg i Vejen er formand, og de har også sekretariatsvirksomheden for gruppen. Gruppen består
af alle de kommuner der leder vand ud i vadehavet.
Ny dato for naturseminar: Seminaret var planlagt til at ligge den 5. oktober i år, men Udvalget for
Plan og Teknik er blevet optaget af et andet arrangement den dag. Man foreslår, at finde en ny
dato i starten af 2017.
Ole Hansen spurgte ind hvornår skiltene ved strandene kommer op? Det afhænger af sagsbehandlingstiden hos Kystdirektoratet, og det kan godt tage noget tid.
Aktion: Der gives en status på arbejdet med § 3 sagerne på næste møde.
2. Region Syddanmarks Råstofplan – orientering om hvad planen betyder for Varde Kommune
(Klaus Bertram Fries)
Det er regionen der laver råstofplanen som beskriver deciderede graveområder og råstofinteresseområder.
I Varde Kommune bliver der udlagt nye områder til grus og sand ved Alslev og Bastrup. Der er
ligeledes i Alslev udlagt interesseområder i det nye forslag.
Kommunen udarbejder et høringssvar til planen som skal behandles på næste møde i Udvalget
for Plan og Teknik.
Man kan se hele planen på regionens hjemmeside her:
https://www.regionsyddanmark.dk/wm484576
3. Status på Friluftsstrategi (Klaus Bertram Fries)
Lige nu er der i administrationen nedsat en arbejdsgruppe med Ellen Margrethe Hansen fra Vej
og Park som tovholder. Der er møde i arbejdsgruppen om 14 dage. Ellen Margrethe vil meget
gerne have inputs og ideer til hvordan man kan involvere det grønne råd.
Preben foreslog, at man anvender den samme model som omkring Naturpolitikken.
Grønt råd vil gerne involveres og nedsætte en arbejdsgruppe. Det blev aftalt, at man giver en
melding pr. mail hvis man vil være med en uges tid efter referatet er gået ud. Kathrine skriver en
reminder herom i mailen med referatet.
Morten Vinding, Hanne Voetmann og Ole Hansen vil gerne være med.
Idehæfte fra Friluftsrådet kan findes på siden her: http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftslivfor-alle/friluftsliv-i-kommunerne/friluftspolitik-i-kommunen.aspx
4. Udarbejdelse af Natura-2000 handleplaner (Klaus Bertram Fries)
Kommunen er i gang med koordineringsfase med naturstyrelsen, kystdirektoratet og nabokommunerne. Planerne skal godkendes i alle byrådene i nabokommunerne.
Nyt i planerne er sikring af naturpleje og overførsel af indsatser fra den gamle periode, se på
sammenhæng i naturen og sikre levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.
PP sendes ud med referatet.

5. Optagelse af Visionspilot Kirstine Gottlieb som medlem af Grønt Råd (Preben Friis-Hauge)

Der var enighed om at optage visionspiloten som medlem af Grønt Råd
6. Nationalparkdag og Skovens dag, Åens dag og Karlsgårdedag (Kommende aktiviteter) (Klaus Bertram Fries)
Skovens dag blev afholdt tre steder. I Sdr. Plantage, i Ulvdalslund Arveplantage og i Ølgod Byskov. Kirstine Gottlieb koordinerede dagen sammen med Naturcenteret.
På Nationalparkdag åbnede man også for Naturparken.
Varde Å dag en god platform for visionen.
Der var generelt bred enighed i rådet om, at det er uheldigt at blande nationalpark og naturparken sammen. Man oplever, at borgerne og turisterne har svært ved at skelne mellem de to. Det
er vigtigt, at an får gjort opmærksom på, at der er en forskel.
Et forslag kunne være at man laver en naturparkdag som kan stå alene.
Søren Jessen var enig i, at der er noget navneforvirring omkring nationalparkdage – fx var der fejring af nationalparkdagen i Nymindegab som jo ligger i naturparken.
Hanne Voetmann mente, at man nu har dannet sig nogle erfaringer og man må nok prøve at finde
en anden dag til naturparkdag.
Søren Jessen nævnte, at man måske kunne tænke naturens dag ind også.
Hanne Jespersen orienterede om Mælkefestival i Helle Hallen og opfordrede til at man bakker op
om arrangementet den 16. og 17. september.
Aktion: Forvaltningen giver besked til Naturparksrådet om, at det grønne råd ønsker en
adskillelse af naturparkdag og nationalparkdag.
7. Status på velkomstområde ved Filsø (Søren Rask Jessen)

Søren orienterede om det planlagte velkomstområde ved Filsø nord for avlsgården. Man arbejder
med en model med opholdsareal, parkeringsareal og udsigtsareal..
Man har arbejdet med ny indkørselsvej til stedet som så man undgår at skulle køre ind ved avlsgården.
Man har nu fået alle tilladelser på plads så man kan gå i gang med den endelige projektering. Planen er en indvielse i foråret 2017 og man regner med 70.000 – 100.000 gæster om året.
Den største udfordring har været, at den nye indkørselsvej går i gennem et habitat- og natura
2000 område. Det har gjort, at man har måttet anlægge vejen på en noget anderledes måde end
normalt for at kompromittere naturen mindst muligt.
Der var enighed i rådet om, at det er et super flot projekt.
8. Evt.

Morten Vinding nævnte problematik med hundelorte i vandet ved Nysø.
Klaus oplyste, at der bliver taget prøver af vandet derude og at der står skilte ligesom der er en
decideret hundebadesø.
Rådet blev opfordret til at skrive en mail til Klaus på klbf@varde.dk hvis man har en ide til hvordan man kan løse dette problem.
Laurits Bjerre spurgte til procedure i forhold til åbning af rørlagte vandløb.
Klaus svarede, at det er vandplanerne der styrer hvad det er forvaltningen er i gang med. Lige nu
er der fokus på spærringer, og de rørlagte strækninger der ligger her har første prioritet.
Man har tidligere fritlagt strækninger sammen med landmænd og frivillige og Varde Kommune er
positiv overfor denne model.
Ole Hansen: Punkt til næste møde om den nye Naturplan
Jan Porsgaard spurgte til en status på Holme Å.
VVM redegørelsen er i gang. I forhold til opstemningen ved Ansager Mølle, så skal dambrugsejerens aftale først udløbe inden man kan gå i gang.
Det er menighedsrådet der ejer arealet hvor dambruget ligger. Varde Kommune har købt stemmeretten og skal lave passagen, men Varde Kommune kan ikke bestemme hvad arealet skal bruges til.
Hanne Jespersen nævnte, at Ansager Byudvikling har lavet en udviklingsplan som ligger på kommunens hjemmeside. De er i gang med et projekt ved stemmeværkspladsen og har fået LAG midler til det.
Hanne Voetmann bragte problematik med mange cyklende på Blåbjergvej på banen. Enten kan
man lave en cykelsti langs vejen eller man kunne gøre en indsats med skilte for at lede folk ind
gennem skoven ad cykelrute 1 derude. Man skal have skilte op med hhv. cykelvej til Nørre Nebel
og cykelvej til Henne Strand.
Morten Vinding udtrykte ros til Kommunen fordi man har taget fat på at renovere vejen ud til
Langli.
Der udsendes doodle med referat om næste mødedato.
Aktion: Forvaltningen sender ønsket om cykelsti/bedre skiltning til cyklende fra Henne til
Nørre Nebel til Vej og Park.

