Referat af 9. møde i Grønt Råd, d. 15. februar kl. 15.00 på Ærø Rådhus.
Dagsorden:
1.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i Ærø Kommune.
v. Hans Peter Birk Hansen, Svendborg Kommune.

2

Skovrejsning, Kommuneplan vs. Grundvandsbeskyttelse.
v. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen.
(Hans Peter Birk Hansen, Svendborg Kommune.)

3.

Evt.

Tilstede: Hans Peter Birk Hansen, Karin Thumilaire, Susanne Frederiksen, Lars Ole Gjesing,
Erik Christensen, Kim Bang, Christen Albert Christensen, Steen Andersen, Carsten Kjær
Jensen, Søren Langkjær, Rasmus Lohse, Kirsten Johansen, Kaj Allan Jørgensen.
Afbud: Knud Nielsen, Ejgil Jensen, Hanne La Boube, Jan Clausen.
Ordstyrer: Rasmus Lohse i formanden og næstformandens fravær.
Ad. 1. Hans Peter Birk Hansen (HPBH) gennemgik konklusionerne på kortlægningen af
grundvandet, der blev påbegyndt af Fyns Amt og afsluttet af Staten i 2009. Kortlægningen
ligger til grund for Indsatsplanen for grundvandsindsatsen i Ærø Kommune.
HPBH gennemgik herefter indsatsplanens opbygning og beskrev, at indsatsplanens formål er at
afveje alle interesser og nå et kompromis imellem de forskellige interesser.
Indsatserne beskrives i de forskellige retningslinjer i Indsatsplanen.
Det grønne råd diskuterede kvælstofgrænseværdier og effekten af mindskning af
kvælstofforbruget, herunder den aktuelle belastning af grundvandet på Ærø.
Carsten Kjær Jensen (CKJ) spurgte til, hvad der sker med Round Up problematikken og om
man ikke kan måle udvaskningen under muldlaget.
HPBH bekræfter, at det kan man godt, men at man er nødt til at forholde sig reguleringen af
kemikalier i forh. til godkendelsesordningen. Problematikken får næppe BAM-omfang, men
man skal være opmærksomme.
Det grønne råd diskuterede pesticider og kemikalieforbrug i et historisk perspektiv vs. nutidig
benyttelse.
Ad. 2. CKJ opfordrer til, at der i hele området med særlige grundvandsinteresser kan etableres
frivillig skovrejsning. Det vil være god økonomi for både Kommune og Vandværker.
Lars Ole Gjesing (LOG) opfordrer til, at de ”hvide områder” gøres til områder, hvor
skovrejsning er ønsket, når området ligger indenfor indsatsområde.
Det grønne råd diskuterede skovrejsning generelt, herunder for og imod skovrejsning på Ærø i
al almindelighed.

Medlemmerne af Det grønne råd blev enige om at anbefale Kommunalbestyrelsen, at hele det
areal, der i Kommuneplanen er beliggende i indsatsområderne for pesticider og kvælstof, bør
udlægges til skovrejsningsområde, når skovrejsning ikke specifikt er uønsket i området.
Søren Langkjær (SL) bemærkede, at det skal sikres, at skovrejsning skal ske af frivillighedens
vej.
Ad. 3. LOG spurgte til sluseproblematikken i vandplanerne jf. seneste møde. Kirsten Johansen
(KJO) orienterede om, at kommunen vil indgive høringssvar om problematikken.
Kaj Allan Jørgensen opfordrer alle foreninger til at fremsætte høringssvar om problematikken.
Næste møde d. 25. oktober 2011. Mødetidspunktet fastsættes til kl. 15.00 fremover.

