Referat af 8. møde i Grønt Råd, Ærø Kommune, d. 8. februar 2011 på Ærø
Rådhus.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat.
Vand- og Naturplaner - Høring, med fokus på konsekvenserne for Ærø Kommune.
v. Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune.
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i Ærø Kommune.
v. Hans Peter Birk Hansen, Svendborg Kommune.
Skovrejsning, Kommuneplan vs. Grundvandsbeskyttelse.
v. Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen.
(Hans Peter Birk Hansen, Svendborg Kommune.
Evt.

Deltagere: Palle Kefer, Kaj Allan Jørgensen, Hanne La Boube, Lars Ole Gjesing, Ejgil Jensen,
Steen Andersen, Rasmus Lohse, Chr. Albert Christensen, Jan Clausen, Susanne Chemnitz
Frederiksen, Søren Langkjær, Kim Bang, Hans Peter Birk Hansen, Carsten Kjær Jensen, Knud
Nielsen, Kirsten Johansen, Terkel Broe Christensen, Dorit Fruergaard.
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Godkendt med følgende bemærkninger:
Lars Ole Gjesing opfordrer kommunen til at få taget analyser af brombærene i Skidten, under
henvisning til områdets tidligere benyttelse.
Jan Clausen oplyste, at han og Kirsten Johansen havde aftalt, at referater fra møderne i Grønt
Råd forelægges politikkerne via meddelelsespunktet på Teknik- og Havneudvalgets dagsorden.
Dette for at sikre, at referaterne bliver læst af politikkerne.
Ad. 3. Terkel Broe Christensen gennemgik forslaget til vandplanerne, som Staten har i høring
frem til 6. april 2011.
Høringssvar indgives på www.naturstyrelsen.dk
Alle kan afgive høringssvar digitalt på ovennævnte hjemmeside.
Dorit Fruergaard gennemgik forslaget til Natura 2000-planerne, som ligeledes er i høring frem
til 6. april 2011.
Det grønne Råd gør opmærksom på, at der i vandplanerne står, at der skal fjernes spærringer
ved sluserne Vitsø Nor, Stokkeby Nor og Gråsten Nor. Der er enighed om, at der må være tale
om en fejl, da ingen kan være interesserede i at lade norene oversvømme med havvand.
Lars Ole Gjesing spurgte til, hvad der skulle ske med de øvrige naturarealer (den som ikke var
med på kortene) - de ferske enge i Gråsten Nor blev nævnt.
Dorit Fruergaard svarede, at Natura 2000-indsatsen kun er rettet mod habitat-naturtyperne og
arterne, som er omfattet af direktiverne (habitat- og fuglebeskyttelse) - den øvrige del af

naturen er ikke omfattet.
Efterfølgende har Dorit Fruergaard fremsendt en bemærkning om, at de ferske engarealer (der
ikke er habitat-naturtype) i Gråsten Nor vil komme til at spille en stor rolle i at tilgodese kravet
om at sikre de forskellige fuglearter de nødvendige levesteder.
Slides fra mødet kan ses på Ærø Kommunes hjemmeside under ”grønt råd”, hvor de vil ligge
som bilag til referatet for mødet d. 08.02.2011.
Ad. 4. Det blev besluttet, at udskyde behandlingen af dette punkt til et ekstraordinært møde
d. 15.02.2011 i stedet, pga. tidspres.
Ad. 5. Det blev besluttet, at udskyde behandlingen af dette punkt til et ekstraordinært møde
d. 15.02.2011 i stedet, pga. tidspres.
Ad. 6. Carsten Kjær Jensen ønskede udleveret et kortbilag til næste møde, der viste
skovrejsningsområder sammen med områder med særlig drikkevandsinteresse.
Kommunens hjemmeside er nede og der er ingen tidshorisont for, hvornår den er oppe igen.
Efter mødet er høringsfristen for kommentarer til Kommuneplanen skubbet til 29. marts pga.
hjemmesidenedbruddet.
Naturstyrelsens arealer må ikke sprøjtes jf. Knud Nielsen. Kommunens forpagtninger sker
ligeledes på vilkår om ikke at benytte kemiske plantebeskyttelsesmidler.
Kim Bang ærgrer sig over fældningen af popler, der er vigtige for flagermusene. Det er
nødvendigt at have fokus på alle naturtyper.

