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Møde i Grønt Råd den 1. marts 2018 kl. 13.30 – ca. 16.00 i mødesalen på Rådhuset
Deltagere: Kjeld Nøremark, Jan Pedersen, Jan Porsgaard, Laurids Bjerre, Merete Vigen Hansen, Søren Rask Jessen, Preben
Friis-Hauge, Klaus Fries, Hanne Voetmann, Per Mikkelsen, Niels Christiansen, Lene Frandsen, Morten Vinding, Lisbeth Linding,
Bjarne Jøker Eg, Lisbeth Kjær
Afbud fra: Lasse Frøkjær, Colin Seymour, Ole Hansen
Referent: Kathrine Kielgast

Dagsorden

Referat

1. Godkendelse af dagsorden og referat
fra sidst

Dagsorden og referat blev godkendt

2. Velkomst og orientering ved
Formanden

Lisbet Kjær er nyt medlem som tovholder på Vi i naturen rådet
Keld Nørremark overtager pladsen i rådet fra Niels Chr. Laursen fra Jysk
Landbrugsrådgivning
Preben Friis-Hauge orienterede om juletræssagen hvor Varde Kommunes
dispensation til at plante juletræer er blevet underkendt. Samtidig er der åbnet
op for at lodsejer kan plante energipil tæt ned mod Varde Å.
Preben foreslog, at man kunne henvende sig til ministeren og påpege
uhensigtsmæssighederne i at dyrke energipil i ådale. Det grønne råd kunne
være medunderskriver på en sådan henvendelse.
Lene Frandsen udtrykte bekymring for energipil – der er bopladser i området
som rødderne fra energipil vil ødelægge – der vil gå en stor kulturarv tabt i
området hvis der plantes pil.
Keld Nørremark: Tror ikke at der bliver det problem som man måske frygter – i
Ringkøbing Skjern Kommune har man erfaring for, at der ikke er afsætning i
energipilen.
Merete Vigen Hansen: Det er DN der har påklaget dispensationen. Hun er enig i
at energipil i ådalen ikke er ønskeligt. DN vil gerne være med til at prøve at
påvirke ministeren.
Til næste møde i Grønt Råd lægges der op til et beslutningspunkt hvor
rådet kan udtale sig og herefter sende sagen videre til udvalget.
Keld Nørremark påpegede, at man ikke må røre ved landmandens frie
dyrkningsret.
Preben Friis-Hauge foreslog, at man inviterer Peter Nielsen, som er valgt til
formand for Naturparkråd Vesterhavet med ind i det grønne råd.
Der var enighed og at invitere Peter Nielsen med i rådet. Forvaltningen
sørger for det praktiske i den forbindelse.

3. Status fra Naturcenteret v./ Klaus
Fries:



Handleplan for naturpolitikken
Rydning af Rynket Rose ved
Blåvand Fyr

Naturpolitikken: Der er lavet en bred ramme med indsatser for naturpolitikken
(Udsendt med referatet). Som det første har man valgt at sætte særlig fokus på
naturværdierne i de kommunale skove – der er blandt andet en del
fortidsminder i kommunens skove som kan løftes.
Lene B. Frandsen gjorde opmærksom på et sted med fire gravhøje som man
med fordel kunne lave et lille samlet naturområde omkring.
Laurids Bjerre spurgte til om bekæmpelse af mårhunde kan indgå som en del af
naturpolitikken.
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Klaus Fries: Det vil være en del af indsatserne overfor invasive arter.
Laurids Bjerre fortalte, at man har opgivet at holde mårhunden helt væk fra
Jylland og satser nu på at holde den væk fra Fyn og Sjælland, så nu må man
gøre noget lokalt.
Preben Friis-Hauge opfordrede Laurids Bjerre til at kontakte Hans Christian
Fuglsang, som har bragt problematikken op i nationalpark-regi
Morten Vinding: Historisk set kan man ikke komme af med en invasiv art - så
bekæmpelse er svær.
Status på rydning af Rynket Rose i Blåvand: Alt det kommunen ejer er blevet
ryddet. Det er gået planmæssigt. Der skal formodentlig en opfølgning til senere.
Der var affaldsindsamling i det ryddede område i vinterferien hvor der deltog
omkring 100 frivillige.
Preben Friis-Hauge spurgte til hvad man gør nu og fremadrettet, og om det er
en mulighed at opgaven fremadrettet kan ligge hos Vej og Park.
Klaus Fries svarede, at der nord for det sted der er ryddet nu ligger et Natura
2000 område hvor man kan søge om ekstern finansiering til rydning – det er
planen at man gør det.
Per Mikkelsen: Hvad gør man med sommerhusejere som ikke vil fjerne den –
den breder sig jo.
Klaus Fries svarede: Vi kan ikke gøre andet end bekæmpe på kommunens
arealer – sommerhusejerne er informeret via foldere og andet materiale.
Orientering om Engsnarre projektet og hydrologiprojekt i Ho Bugt Enge: Man
har fået tilsagn til at gå i gang med projektet. Man har fået 6 mio. til at
gennemføre projektet – en pulje er reserveret til erstatning til lodsejerne. Det er
80 procent af den nationale pulje.

4. Henvendelse om bidrag til projekt om
blomsterstriber v./ Klaus Fries

Der har været dialogmøde med landbruget hvor projektet blev drøftet.
Vælger man at gå med i det, skal Varde Kommune betale 15.000 kr. til
frøblanding. Sagen skal behandles i udvalget, men forinden vil kommunen gerne
høre det grønne råds bemærkninger til projektet.
Link til folderen: http://www.sagro.dk/media/6617/faunastriber-folderringkoebing-skjern-kommune.pdf
Nogle steder er man gået i gang sammen med lodsejere og jægere.
Merete Vigen Hansen: Blomsterstriber er et godt tiltag, men virker samtidig som
en lappeløsning. Det der virkelig kan gøre en forskel for biodiversiteten er at
lade være med at slå grøftekanterne, og at kommunen gør krav på sin
ejendomsret til grøftekanterne overfor lodsejerne. Det er vigtigt, at man ikke
kun tænker imagepleje, og at blomsterstriberne ikke erstatter de vilde
grøftekanter.
Keld Nørremark: Der er sået 150 kilometer i midt- og Vestjylland med
blomsterstriber.
Niels Christiansen: Det er et godt projekt – men man skal også se det i forhold
til hvor mange læhegn der er fjernet de senere år. Det er også et tilbageskridt
for dyr og natur.
Laurids Bjerre: Hver gang man bryder det landskab vi har i dag (flade marker)
så skaber det en natureffekt. Det er vigtigt for fx agerhøns med sådanne
områder.
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5. Drøftelse om forekomsten af snæbel i
Varde Å systemet v./ Jan Pedersen

Jan gav en status på hvordan snæblen har det i Varde Å systemet. Efter
udsættelse i 80’erne er det gået støt ned ad bakke, og Snæblen er næsten ikke
at finde i systemet mere.
Der lægges op til, at Varde Kommune sender en opfordring til ministeren om at
igangsætte en ny udsætning af yngel nu hvor der er fjernet en del spærringer
og forholdene for snæblen bør være mere optimale.
Laurids Bjerre: Det eneste rigtige at gøre er at indføre jagttider på de arter der
truer snæblen. Gjorde opmærksom på problematikken omkring fredede arter –
når bestanden igen har nået et fornuftigt niveau er det vigtigt, at man stopper
fredningen. Det sker næsten aldrig at man ophæver en fredning igen.
Morten Vinding: Man skal tænke på hvad der er effektivt – man skal tænke en
regulering af skarv ordentligt igennem og man skal tænke på hvem det er der
skal gøre det. Det er svært med de invasive arter, men det er ikke en
undskyldning for ikke at gøre noget.
Søren Rask Jessen: Man skal undersøge ordentligt om det er skarv og sæl der
virkelig er problemet. I Ringkøbing Skjern er man blevet overraskede over
skarvens funktion. Skarven spiser jo ikke ynglen – hvorfor slår den så ikke
igennem – er der gode ynglesteder i Varde Å systemet?
Jan Porsgaard: Når der elektrofiskes i Varde Å systemet kan vi ikke undgå at
møde andre fisk, og frem til at spærringen blev fjernet i Sig var der en del
Snæbler ved spærringen. Da spærringen blev fjernet, blev snæblerne mere
spredte og de har måske haft lidt sværere ved at finde hinanden.
Nu møder man spredte snæbler ved Nørholm og nogle gange ned til Sig.
I 2009- 2010 havde vi en streng vinter og skarven fandt ud af, at der var mad i
Varde Å systemet. Det er en klog fugl. Lige nu er der konstateret 200 skarver i
Varde Å vest for rensningsanlægget. I går blev der set 500 skarver nede ved
varde.
Varde Sportsfiskerforening har søgt og fået lov til at regulere skarven. Vi kan
overlevere en sådan reguleringstilladelse til en jæger frem til 31. marts 2018.
Bjarne Jøker Eg: Hvis man ikke får styr på skarv, sæl, fiskehejre og odder kan
man godt glemme at begynde igen.
Merete: Vi skal huske at det først som sidst er menneskets skyld når arter bliver
truede eller helt udryddede. Men fjernelse af flere spærringer og udsætning af
fisk vil helt sikkert gøre en forskel.
Preben Friis-Hauge takkede for de faldne bemærkninger: Der er bred enighed
om at det er en god ide at prøve at få snæblen tilbage med udsætning af yngel.
I rådet er der dog mange forskellige holdninger til hvad der skal til for at det
ikke skal ende som sidst.
Jan Pedersen arbejder videre og der kommer et forslag til udvalget.

6. Naturseminar for det nye byråd i 2.
halvår af 2018 v./ Klaus Fries

Merete Vigen Hansen. Det taler for den 25. oktober, at det kan holdes på
rådhuset tæt på forvaltningen så de har let adgang til deltagelse.

Emneforslag fra seneste møde:

Arealanvendelse

Natura 2000 kunne foldes mere
ud

Hverdagsnatur i kommunen –
eksempel Vild med Vilje – klæde
dem på der arbejder med driften

Gentagelse af info om begreber
– begrebsafklaring og
forpligtelser m.m.

Rådet besluttede på den baggrund, at naturseminaret holde den 25. oktober på
rådhuset.
Til arbejdsgruppen meldte følgende medlemmer sig: Klaus Fries, Merete Vigen,
Morten Vinding og Niels Christiansen.
Opfordring til rådet om at melde ind med forslag til emner og
oplægsholdere.
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Forslag til datoer: 25. oktober eller 29.
november – 29. november kan vi ikke
være på rådhuset

7. Serviceeftersyn på § 3 arealer v./
Klaus Fries

Klaus Fries gennemgik forløbet omkring § 3 arealerne.
Der tages budgetønske med frem til budgetseminar om flere penge til området.
Der også omprioriteret i forvaltningen.
Niels Christiansen: Vi har en arbejdsopgave liggende som bliver skubbet foran
os – det er 20 år gammelt og der kan måske gå 20 år mere før det er på plads.
Preben Friis-Hauge bemærkede, at der bides lidt af puklen hvert år.
Merete Vigen Hansen: DN ser gerne at der bliver taget en større bid hvert år –
og at vi i naturen kommunen sætter nogle flere penge af til det.

8. Evt.:
Dato for næste møde inkl. besøg
i Kolding – enten den 26. juni
eller den 23. maj

Dato for næste møde blev 26. juni med start over middag og besøg hos
Kolding Kommune for at se projektet Vild med Vilje. Nærmere info følger.
Preben Friis-Hauge informerede om det nye flag Badepunkt som er et nyt
nordisk badeflag med mere lempelige regler end det Blå Flag. Vi har sagt ja til
at køre det ved 4 strande – vi går lidt væk fra det blå flag da vi har svært ved at
honorere de krav der stilles til dette.
Hanne Voetmann: Badepunktsflaget har meget større fokus på hvad der er af
muligheder for at opleve naturoplevelser og friluftsoplevelser.
Preben Friis-Hauge kom med en opfordring til at sende punkter ind hvis der er
noget man gerne vil have drøftet. Man må også gerne sende punkter ind som
man ønsker at kommunen eller f.eks. Naturstyrelsen skal orientere om.
Hanne Voetmann opfordrede til, at der når der indkaldes punkter informeres om
hvad Varde Kommune har tænkt sig at komme med.
Merete Vigen Hansen orienterede om Ørnens dag ved Filsø. Der var 200 gæster
og man så 4 havørne og oddere. De 2 gamle havørne fløj i parringsflugt, så der
er håb for unger i år.

