Møde i Grønt Råd
Torsdag den 15. maj 2019
Kl. 13.30 – 16.00 – Skolestuen v. Filsø
Deltagere: Thomas Høj, Jan Pedersen, Hans Peter Due, Jan Porsgaard, Merete Vigen Hansen, Søren Rask
Jessen, Preben Friis-Hauge, Klaus Fries, Hanne Voetmann, Per Mikkelsen, Morten Vinding, Lisbeth
Linding, Lisbeth Kjær, Lene B. Frandsen, Lasse Frøkjær, Laurids Bjerre, Colin Seymour, Karin Gustausen,
Peter Nielsen, Bjarne Jøker Eg, Niels Christiansen
Afbud fra:

Dagsorden
1. Velkomst og orientering ved
formanden

2. Vild med Vilje – status fra
arbejdsgruppen og oplæg
fra Philip Hahn-Petersen fra
foreningen Vild med Vilje –
ca. 15 min.

Referat
Preben bød velkommen - en særlig velkomst til rådets nye
medlemmer:

Karin Gustausen fra DOF

Thomas Høj fra Sydvestjysk Landboforening

Hans Peter Due – Teknik & Miljøchef, Varde Kommune
Philip holdt oplæg om forskellige projekter under Vild med Vilje og
fortalte om hvilke tiltag man kan gøre for at ’bevilde’ naturen i
blandt andet bynære omgivelser som haver og parker. Blandt
andet:

Det er vigtigt at se på hvad der er af natur i et område i
forvejen og tage udgangspunkt i det

Det kan være godt med forstyrrelser i et landskab

Der findes forskellige frøblandinger med hjemmehørende
arter

Man skal som udgangspunkt værne om den natur der er på
stedet, men i haver og bykerne er det en god løsning at så
frøblandinger

I Varde Kommune er der noget af den bedste natur langs
hele vestkysten
Udvalget for Plan og Teknik har indtil videre udvalgt 3 steder til
Vild med Vilje projektet: Oksbølparken, Nordre Boulevard, Ølgod
Byskov
Der er desuden 6 steder som er boblere.
Merete spurgte til baggrunden for, at antallet af områder er
reduceret i forhold til det der er meldt ind.
Preben svarede, at man gerne vil introducere konceptet lidt ad
gangen og er med på, at der skal flere områder til på sigt.

3. Oplæg om regulering af
mårhunde – ved Karsten
Klint og Jakob Arnbjerg –
ca. 20 min.

De to jægere fortalte om deres oplevelser med regulering af
mårhunde i Varde Kommunes østlige del.
Mårhundebanden har fået 10.000 kr. fra Varde Kommune – de er
brugt på kameraer, fælder og pejleudstyr til gravgående hunde.
Jægerne har brug for mere udstyr til deres hunde.
Der er allerede skudt mange mårhunde i denne sæson og hvis ikke
arten reguleres vil det få uoverskuelige konsekvenser. De formerer
sig hurtigt, og spiser stort set alt lige æg til harekillinger. De bor
typisk i rævegrave og grævlingehuller og lige nu er det tydeligt

hvis en grav er beboet af mårhunde da de fælder lys underuld og
det typisk sidder i kanten af hullerne.
Som privat borger skal man ikke længere søge om regulering.
Mårhundene må skydes året rundt og alle må sætte fælder op.
Jægerne opfordrede til at være opmærksomme når man færdes i
naturen og på egne matrikler ude på landet. Og melde ind hvis
man ser mårhunde.
Merete: Der er sat projekter i gang for at undersøge det nærmere
og få kortlagt hvor skadelig arten egentlig og på hvad mårhunden
betyder for det danske landskab på den lange bane.
Den generelle tilbagegang for fuglene i naturen skyldes den måde
vi forvalter vores natur på – der er ikke plads nok til de vilde dyr
som vi har trængt alt for meget.
Morten: Vi har mange rovdyr som presser alle de arter der har det
skidt fordi der ikke er plads til dem.
Punktet sluttede med en opfordring til rådets medlemmer om at
melde ind når man ser en mårhund derude.
Kontaktpersoner:
Egon Høgedahl fra Nørre Nebel er kontaktperson for hele
kommunen. Han formidler kontakten til den gruppe der skal tage
sig af det. Telefon: 20475566
De to oplægsholdere:
Jakob: 60183136
Karsten: 28510581
Note efterfølgende:

Varde Kommune har på det årlige møde med kommunens
jagtlejere (Jægerrådet i Varde Kommune) i april 2019 også
drøftet mårhunde. Her blev det aftalt jægerne godt må
regulere mårhunde i kommunens skove
Udpluk fra referatet:

Det vil være muligt at etablere foderpladser eller fældeplader til
mårhunde i kommunens skove. Placeringen af pladserne skal
godkendes af kommunen.
Kommunen ønsker ikke etablering af kunstgrave.
4.

Samarbejde mellem DN og
Landbrug & Fødevarer
omkring jordfordeling i det
åbne land. v./ Niels
Christiansen

På KL´s Teknik- og Miljøkonference holdt DN og Landbrug og
Fødevarer et oplæg om jordfordeling som kan være et redskab til
at skabe mere natur og bedre produktionsarealer.
Man kom med en opfordring til kommunerne i forhold til at agere
facilitator eller fødselshjælper i den proces. Niels Christiansen
opfordrede til en drøftelse af hvad man kan være i Varde
Kommune.
Preben: Man tager formentlig sagen op på dialogmødet mellem
landbruget og kommunen som finder sted en gang om året. Det er
stadig et forholdsvist nyt tiltag.
Thomas Høj: Man skal være opmærksom på, at der også er
udgifter forbundet med det. Det er nødvendigt, at det skydes i
gang med nogle midler og at der skaffes erstatningsjord evt. fra
nedlagte landbrug.

Preben: Det er flot at samarbejdet er startet på det centrale niveau
og vi skal også have en dialog om det lokalt.
Merete: Der er afsat 200 mio. ved seneste finanslov til
jordfordeling og der er sat nogle projekter i gang som man kan
udvikle på baggrund af. Til en start kunne man screene kommune
og kortlægge egnede arealer.
Lene: Har en drøm om at få fredet arealerne omkring gravhøjene –
man kunne tage ganske lidt jord ud omkring nogle
gravhøjsgrupper.
Thomas Høj: Tror på at der er et generationsskifte på vej i
landbruget. De yngre landmænd er nok lidt mere naturmindede
end den gamle generation.
Merete: De fredede diger er også frøbanker og værdifuld natur som
er vigtige at bevare.
Hanne Voetmann oplyste, at man i mange år har haft et
jordfordelingsudvalg i Tønder – man kunne kontakte dem for
erfaringer.

5. Status for Det Grønne
Danmarkskort i Varde
Kommune samt hvilke
bestræbelser, der er i gang
fra kommunens side, med
henblik på yderligere
udpegning af arealer. v./
Niels Christiansen

Preben indledte punktet med at fortælle, at Det Grønne
Danmarkskort er indføjet i kommuneplanen i 2017. Der har været
nedsat flere naturråd som er kommet med anbefalinger til Det
Grønne Danmarkskort.
Der kommer en ny kommuneplan i sommeren 2021. Forvaltningen
lytter til naturrådenes anbefalinger og tager højde for dem til
kommuneplanrevisionen.
Niels Christiansen: Der ligger en bold hos kommunerne i forhold til
at udvide arealerne i Det Grønne Danmarkskort og lave bedre
korridorer.
Klaus: Vores Grønne Danmarkskort var lavet da anbefalingerne
kom. Arealerne til større landbrug skal med i revisionen. Vi skal
også kigge på hvordan man i retningslinjer sikrer at der ikke sker
indgreb i form af byvækst osv.
Preben: De særlige interesseområder for Grønt Danmarkskort vil vi
gerne runde forbi grønt Råd inden processen starter op.

6. Hyrdebrev fra
Fødevareministeren Pesticidstrategi - hvad gør
Varde Kommune? v./ Niels
Christiansen

Hanne Voetmann: Naturrådets anbefalinger for vores område er
lavet i et samarbejde mellem 4 grønne og 4
erhvervsorganisationer. Vi har valgt at respektere, at kommunerne
havde lavet et Grønt Danmarkskort som var en del af
kommuneplanen. Vores anbefalinger går på hvad man så kan
forbedre fremadrettet når man skal lave en ny kommuneplan.
Niels Christiansen: Pesticidproblemet er måske større end vi havde
regnet med, og vi må se på det med andre øjne end hidtil.
Kommunerne har tre år til at sikre boringer i de områder hvor der
er vandindvindingsinteresser. Man kunne godt starte arbejdet op i
kommunen allerede nu.
Klaus: Forvaltningen inddrager løbende vandværkerne og
afventer forhandlinger mellem KL og regeringerne
Merete; Det er et område der kalder på handling, det er noget
danskerne er bekymrede over.

Preben: Der skal ligge en lov der legitimerer en kommunal
handling – før vi kan gøre noget.
På næste møde i Grønt Råd gås lidt mere i dybden med emnet
Boringsnære Beskyttelsesområde (BNBO)
7. Aftalen mellem Forsvaret og
NST v./ Merete Vigen
Hansen

Preben: På udvalgsmøde den 2. maj fik udvalget en orientering fra
Naturstyrelsen – det nye var, at man fik en opfattelse af de
indledende ønsker der var til spor i terrænet. Når de enkelte
projekter skal udføres, skal der søges tilladelser hos de enkelte
myndigheder.
Merete: Vi kan forhåbentlig være med til at påvirke processen –
efter mødet i Oksbøl bad Merete om et ekstra møde i brugerrådet
med mere dybdegående info.
På dette møde fik man fremlagt hvor langt man var med sporene –
hvordan kan vi komme ind og øve indflydelse hvis der er områder
hvor det er særligt problematisk i forhold til naturen/fredede
områder/natura 2000 områder.
Merete har været i dialog med DN’s sekretariat i København – det
er noget af det mest gennemgribende der er lavet i lang tid i dette
område. Sekretariatet er enige i, at det er en sag af national
karakter og formanden har derfor sendt brev til ministrene.
Preben: Preben deltog selv i borgermødet og har efterfølgende
bedt om en orientering fra Naturstyrelsen. Kommunen har ikke
været inddraget. Vi kan ikke blande os i processen mellem de to
styrelser. Vi afventer de konkrete ansøgninger.
Merete: De kan lukke vores plantager ned i lange perioder så fra et
turisthensyn er det måske heller ikke optimalt. Vi har mange større
events som foregår i plantagerne – bla. Mountainbikeløb m.m. som
vil skulle aflyses hvis der ligger en øvelse på samme tid.
Hanne Voetmann: Det blev nævnt at der snart skal indkaldes til et
møde med sommerhusgrundejerforeninger og også et nyt møde
med kommunen.
Preben: Kommunen har møde den 21. maj med forsvaret.
Møde med det nye fællesudvalg for sommerhusgrundejerforeninger
den 27. maj

8. Varde Ådal og Operation
Engsnarre v./ Klaus Fries

9. Kystsikring ved Blåvand v./
Klaus Fries

Søren Rask Jessen: Det er forsvarets proces – mødet i brugerrådet
var for at afdække problemer og interesser i forbindelse med
sporføringen.
Naturstyrelsen havde et godt møde med deres brugerråd – hvor
problemer blev peget ud og man fik nyttige hints med tilbage – er
spændt på at se det nye udkast.
Forslag om fredning behandles i udvalget inden sommer.
Der har været en forhøring hvor der er kommet en del høringssvar
som vi arbejder med nu.
Det store hydrologiprojekt kører og der har lige været møder med
potentielle afgræssere i området. Der er også planlagt
lodsejermøder.
Det andet projekt er i Alslev Marsk – Vidbæk enge hvor man tager
et hjørne mere med i afgræsningsprojektet end det der er søgt om
tilskud til.
Varde Kommune har en fællesaftale med kystdirektoratet om
kystsikring ved Blåvand som skal genforhandles i år.
Kommunen har sammen med Kystdirektoratet sandfodret for at
sikre kyststrækningen. I forslaget til den nye fællesaftale er
strækningen udvidet fra ishuset til høfde 10a og samtidig er
målsætningen med sandfodringen nu at fastholde kyststrækningen.

10.Naturparkplan – orientering
v./ Klaus Fries

Varde Kommune har endnu ikke indgået aftalen med
Kystdirektoratet. Ud over fællesaftalen ved Blåvand har Staten
fællesaftaler ved Skagen og ved Lønstrup.
Der har været afholdt Rådsmøde hvor forslag til ny naturparkplan
er drøftet inden den kommer til politisk behandling. For at man kan
fortsætte med at være naturpark skal man revidere planen
indimellem. Når den har været behandlet politisk, bliver den sendt i
høring hos Grønt Råd.
Merete efterlyste lidt mere proces omkring planen. Der kunne godt
have været afholdt et møde for partnere hvor man havde arbejdet
lidt mere med planen. Det er blevet lidt uklart hvad man skal
bruges til som partner.
Niels Christiansen: Måske kan nye generationer af landmænd se
fordelen i at være med i naturparken så man får en lidt mere
naturlig afgrænsning af parken end i dag.

11. Status for genopretning af
Holme Å samt
okkerrensningsanlæg i
Skonager Lilleå v./ Jan
Pedersen
12.Beslutningspunkt: Udvidelse
af deltagerkredsen i rådet

Klaus: Afgrænsningen af parken er diskuteret flere gange. Det skal
falde sammen med kommuneplanrevisionen. Afgrænsningen er
afhængig af kommuneplanen og en justering af naturparkens
afgrænsning vil derfor naturligt kunne tages op som en del af
kommuneplanrevisionen. Det er aftalt, at man i Naturparkrådet vil
drøfte afgrænsningen.
Holme Å: Der arbejdes fortsat på de sidste forhandlinger med en
række fonde i forhold til finansiering. Der kommer noget ud
indenfor den næste uge 14 dage.
Okkeranlægget: Kommunen gjorde indsigelse i forhold til at tage
det ud. Staten har ikke lyttet holder fast i at tage den øvre del af
Skonager Lilleå ud. Nu har kommunen søgt om tilladelse til at lave
et okkeranlæg.
Hvis man ønsker at udvide deltagerkredsen i rådet med Fælles
udvalget for Sommerhusgrundejerforeningerne skal der laves en
indstilling til Udvalget for Plan og Teknik da det er Varde Kommune
der bestemmer hvem der sidder i rådet.
Preben mødes årligt med alle grundejerforeninger og der er
halvårlige møder med det nye fællesudvalg.
Grundejerforeningerne repræsenterer ikke grønne eller
erhvervsorganisationer.

Der var enighed om ikke at udvide rådets deltagerkreds.
13. Evt.
Næste møde i Grønt Råd

Det blev aftalt, at næste møde holdes den 16. september – som
udgangspunkt i Varde.

