Referat af 10. møde i Grønt Råd, d. 11. oktober 2011 kl. 16.00 på Ærø
Rådhus.
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Godkendelse af referat.

3.

Vand- og Naturplaner - orientering om evt. vådområdeprojekt i Gråsten nor.
v. Kirsten Johansen.

4.

Grundvands- og drikkevandssituationen på Ærø.
Er grænseværdier overholdt på samtlige vandværker?
Har et eller flere vandværker dispensationer? For hvad? Hvor længe?
Checkes der for bly?
I medierne er Ærø vist med et vandværk, som ikke overholder grænseværdier.
Hvilket?
v. Ærø Økologiforening.

5.

Status for indsatsplan.
v. DN

6.

Evt.

Tilstede: Karin Thumilaire, Susanne Frederiksen, Kim Bang, Kirsten Johansen, Kaj Allan
Jørgensen, Steen Andersen, Palle Kefer, Knud Nielsen
Afbud: Hanne La Boube, Rasmus Lohse, Søren Langkjær, Christen Albert Christensen, Nils
Ørum-Nielsen, Lars Ole Gjesing.
Fraværende: Carsten Kjær Jensen, Ejgil Jensen, Jan Clausen,.
Ad. 1.

Godkendt.

Ad. 2.

Referat af 08.02.11 og 15.02.11, godkendt.

Ad. 3.

Dagsordenspunkt til THU, d. 13.10.11, udleveret. Det grønne råd var umiddelbart
positivt indstillet overfor projektet. Det forudsættes, at slusen bevares.

492_2011_36687_ 492_2011_36680_B492_2011_36678_B492_2011_36677_B492_2011_36675_V
Notat_om_vådomr... ilag_3___Under... ilag_2___Kløve... ilag_1___KL_og... andplaner____V...

Ad. 4.

Ærø Økologiforenings medlem var ikke til stede.
Susanne Frederiksen var i tvivl om, hvilket vandværk, der har været i medierne,
men der er fund af pesticider i en boring tilhørende Rise Vandværk og på en
normalkontrol fra Ærøskøbing Vandværk. Fundene er ikke over grænseværdien.

Alle vandværker overholder kvalitetskravene til drikkevand på afgang fra
vandværk. Der er ingen grænseværdier for råvandet fra boringerne.
Eneste vandværk med dispensation er Marstal Vandforsyning, som har
dispensation til udvidet vandbehandling frem til 2016.
Mht. undersøgelser for bly overvåges dette ikke, da den indvundne mængde ikke
er stor nok til at udløse krav herom.
Evt. blyfund i vandet kan skyldes, at der er bly i enkelte gamle jordledninger. Det
vides ikke med sikkerhed, om der findes ledninger af den type på Ærø.
Ad. 5.

Danmarks Naturfredningsforenings medlem var ikke til stede.
Indsatsplanen er godkendt af kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig
høring. Høringsperioden er 12 uger.
Den nye regulering af de 25 meter i radius, dyrkningsfrie zoner blev drøftet.

Ad. 6.

Kim Bang foreslog at tagrørene i ”Anlægget” slås under vandoverfladen nogle
gange, så rørene druknes. Forebyggelse frem for bekæmpelse ønskes.
De grønne frøer og spændende vækster fortrænges af tilbageløbet saltvand og
tagrør. Nu er der rejer igen og det er tegn på, at vandet er blevet til brakvand.
Forslag: Der etableres en pumpeløsning som på St. Egholm.
Det grønne råd anbefaler, at der arbejdes med en løsning.
Knud Nilsen kvitterede for pæn slåning af vejrabatterne i år. Ærgerligt, at TDC
skulle grave, da de gjorde.
Husk arealet ved flyvepladsen næste år.
Kaj Allan Jørgensen påpegede, at hegnsbeskæringen i år ikke var udført fagligt
korrekt, under hensyntagen til den korrekte beskæring af de forskellige træer.
Det kan godt gøres ordentligt, også med maskine.
Palle Kefer kunne fortælle, at Life-projektet ved Vestre Strand er ved at være
afsluttet. Der er problemer med at skaffe vand til dyrene på arealet nedenfor
”Søkilden”.
Der kommer for meget saltvand i de eksisterende vandhuller.
Der er planer om at fjerne nogle af de rynkede roser ved badehusene.
Stenterne er ikke etableret endnu, men der er offentlig adgang til hele området.
Omkring Nevrestien har Kommunalbestyrelsen truffet ekspropriationsbeslutning.
Anlægsarbejdet forventes gennemført i 2012.
Teknisk Afdeling drøfter stadig overfladebelægning på stien. Vi havner nok på at
rette stien af med 2-3 cm. stenmel.

Skovløberen kommer og besigtiger ridestiprojektet i Drejskoven i den kommende
weekend, så vi kan få aftalt det nærmere forløb og beskæring.
Kystsikringsprojektet ved Eriks Hale har nu fået alle nødvendige tilladelser. Vi får
ikke lov at lave høfter.
De store sten på P-pladsen skal sandsynligvis anvendes til at lave en fugleø,
Halmø Barn, som er et myndighedskrav i forbindelse med udvidelse af
lystbådehavnen i Ærøskøbing.
Søby lokalråd har lovet at lave nogle bænke til Vitsø Nor, af lokalt akacietræ.
Mødedatoer i 2012:
8. februar og 10. oktober, kl. 16.00 – 18.00.
Hvis der kommer høringssvar vedr. indsatsplanen, som kan have rådets interesse,
indkaldes til et ekstraordinært møde i januar.

