Referat af 7. møde i Grønt Råd, Ærø Kommune, d. 12. oktober 2010 på
Ærø Rådhus.
Dagsorden:
1.
2.
3.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat.
Opfølgning på rabatvedligeholdelsen i 2010.
v/Knud Nielsen og Kim Bang.
Orientering om udviklingen for engensian på flyvepladsen.
v/Knud Nielsen.
Respons fra Skov- og Naturstyrelsen vedr. vedligeholdelse af Voderup Klint.
v/Knud Nielsen.
Kommuneplanens udpegning af skovrejsningsområder.
Spørgsmål fra Carsten Kjær Jensen pva. DN.
- Hvad ønsker et flertal af kommunalbestyrelsen vedtaget?
- Er det til gavn for de berørte lodsejere?
- Hvordan vil kommunen beskytte drikkevandsressourcerne?
- Eventuel afstemning om en henstilling til kommunalbestyrelsen fra Det Grønne
Råd.
Orientering om forprojekt for vådområde ved Møllesøen.
v/Kirsten Johansen
Evt.

4.
5.
6.

7.
8.

Deltagere: Karin Thumilaire, Ejgil Jensen, Knud Nielsen, Søren Langkjær, Chr. Alb. Christensen, Steen Kruse, Lars Ole Gjesing, Kim Bang, Kaj Allan Jørgensen, Carsten Kjær Jensen, Kirsten Johansen (referent).
Afbud: Rasmus Lohse, Hanne La Boube, Kiwi La Boube, Jan Clausen.
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Godkendt
Ad. 3. Kim Bang orienterede om, at der var afholdt et godt og konstruktivt møde med Park og
Vej. Der var god dialog om tidspunkter for slåning og hvorfor dette var interessant.
Park og Vej efterlyste en manual over, hvilke planter, der skulle være opmærksomhed på. Kim
Bang og Knud Nielsen har udarbejdet et udkast til en manual for miljøvenlig slåning af grøftekanter i Ærø Kommune, på baggrund af et arbejdsnotat fra Bornholms Regionskommune.
Fokus på:
•

Forårs- og efterårsslåning samt på særligt værdifulde rabatstrækninger. Ofte bør afklip
fjernes. Poppelgaarden er involveret i sammenrivning og opsamling af afklip mellem
rundkørslerne.

•

At, private haveejere ikke skal slå rabatter, bortset fra ved egen grund.

•

At, grøftekanter og rabatter ikke pløjes op.

•

Genplantning af popler.

Knud Nielsen roste indsatsen i 2010.
Kim Bang og Knud Nielsen færdiggør oplægget med de input, som medlemmerne af det grønne råd havde, og videresender det til Teknik- og Havneudvalget.
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Ad. 4. Engareal ved flyvepladsen er ét af de arealer, der kræver særlig pasning. Der har været
en meget fin bestand af engensian i år.
Ad. 5. Knud Nielsen orienterede om problemerne i Voderup Klint, med tilslemmede og tilgroede vandhuller. Knud Nielsen har sendt et brev til Skov- og Naturstyrelsen (SNS) herom og har
fået en god tilbagemelding herfra. SNS har oplyst, at plejeansvaret er deres.
Ad. 6. Carsten K. Jensen beder om at få at vide, hvad Kommunalbestyrelsen har tænkt sig
omkring skovrejsning.
Karin Thumilaire orienterede om det politiske forløb i sagen.
Argumentet for reduktion af arealer udlagt til skovrejsning var bl.a. hensynet til fjernvarmens
halmforsyning.
Karin Thumilaire var umiddelbart af den overbevisning, at der ikke kan rejses politisk flertal for
en udvidelse af arealet.
Der var en diskussion i rådet om for eller imod plantning af pil.
Der var desuden en gensidig vidensdeling om økonomien i skovrejsning.
Hvad sker der, hvis man planter skov, hvor skov er uønsket? Kirsten Johansen har efter mødet
undersøgt retsvirkningen og det skal tages bogstaveligt, når skovrejsning er uønsket. Kommunen har i så fald myndighed til at kræve beplantningen fjernet.
Der var en diskussion i rådet om for eller imod pasning af skove på ”skovbrugsfaglig vis” eller
på ”naturens betingelser”.
Der var enighed om, at skovplantning også skal ses som grundvandsbeskyttelse og afhjælpe
CO2-problematikken.
Der kan ikke skaffes enighed i Det grønne Råd om en fælles indstilling til Kommunalbestyrelsen.
De enkelte organisationer opfordres til at fremsætte egne høringssvar til Kommuneplanen, når
den kommer i høring.
Carsten K. Jensen ønsker at få ført til referat, at der bør arbejdes videre med fleksibel skovrejsning som kendt fra Vejle Kommune.
Dette affødte en diskussion om fordele og ulemper ved den type planlægning.
Ad. 7. Kirsten Johansen orienterede kort om status for Møllesøprojektet. Der er bevilliget midler til gennemførelse af et forprojekt ligesom konsulentydelsen har været udbudt. Der er ind-

gået aftale med Rambøll om udarbejdelse af forprojektet og første tekniske gennemgang af
området blev gennemført fredag d. 1. oktober. Rådgiveren er umiddelbart overbevist om, at
der kan gennemføres et godt vådområdeprojekt på arealerne. Den tekniske del af forprojektet
vedrørende lodsejerkontakt og registrering af afløbsforhold fra de enkelte ejendomme er endnu ikke gennemført. Det forudses, at der kan være behov for etablering af afværgeforanstaltninger for en enkelt ejendom.
Lodsejerne har indtil videre ikke været positivt stemt for projektet.
Vand- og naturplanerne kom i høring d. 4. oktober. Planerne kan kun læses digitalt på By- og
Landskabsstyrelsens hjemmeside. Se vedhæftede link:
http://www.blst.dk/VANDET/Vandplaner/Se_vandplanerne/Det_Sydfynske_Oehav/1_15_Det_S
ydfynske_Oehav.htm
og følgebrev:
http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/FF73B973-A530-4FA6-B52F54E7023C210A/114413/Hoeringsbrevogbilagunderskrevet04102010.pdf
Det aftaltes, at Terkel Broe Christensen ved næste møde skal fremlægge planforslagenes væsentligste indsatsområder i relation til Ærø Kommune.
Fristen for afgivelse af høringssvar udløber 6. april 2011.
Ad. 8. Carsten Kjær Jensen spurgte om der var nogen, som havde læst Kommunalbestyrelsens hvidbog, som er en del af Kommuneplanen. Der var en kort snak herom.
Lars Ole Gjesing spurgte om, der var sket en fejl med slåning af arealet ved ”Skidten”. Kirsten
Johansen oplyste, at man havde vurderet tidligere i år, at det også i år var nødvendigt med en
kraftig beskæring for at holde brombærbevoksningen i ave. Det fastholdes, at der skal ske en
ekstensiv vedligeholdelse af arealet.
Ejgil Jensen orienterede om udkastet til indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen, der nu snart
ligger klar til politisk godkendelse. Se udkastet på:
http://www.aeroekommune.dk/teknik+og+milj%c3%b8/drikkevand/s%c3%b8by,+%c3%a6r
%c3%b8sk%c3%b8bing,+st-c8-+rise+vandv%c3%a6rker,+%c3%a6r%c3%b8+vand+as-c8+udkast+til+indsatsplan+for+grundvandsbeskyttelse
Kirsten Johansen orienterede om Life-projekt for spredningskorridorer og oprensning/etablering af vandhuller, som Ærø Kommune har lagt foreløbig billet ind på.
Kirsten Johansen orienterede om rundtur ved Vestre Strand med SNS og Lars Briggs om det
gennemførte naturprojekt derude. Turen var en succes og lignende bør indtænkes ved nye
projekter.
Møder i 2011:
Tirsdag d. 8. februar og tirsdag d. 25. oktober. Begge dage kl. 16.00 – 18.00.
Mødet d. 8. februar skal indeholde en behandling af høringsforslaget for vand- og naturplaner.

