Referat af 13. møde i Grønt Råd, d. 12. marts 2013 kl. 15.00 på Ærø Vand.
Dagsorden:
1. Besigtigelse af vandløbsprojekt i Ørbækken. v. Susanne Frederiksen.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde – Herunder stillingtagen til, hvor længe referater skal være tilgængelige på hjemmesiden.
4. Status v. Knud Nielsen.
5. Vandløbsprojekt i Kirkebækken, Bregninge. v. Carsten Schütter.
6. Ærø Sportsfiskeforenings arbejde. v. Kim Bang.
7. Orientering om status på Vandhandleplan og Natura2000 Handleplan. v. Terkel Broe
Christensen.
8. Orientering om affaldsplan 2013 – 2020. v. Kirsten Johansen.
9. Orientering om spildevandsplan 2013 – 2017. v. Kirsten Johansen.
10. Orientering om klimatilpasningsplan. v. Kirsten Johansen.
11. Orientering om strategisk energiplanlægning. v. Kirsten Johansen.
12. Orientering om proces for kommuneplan 2014 - 2018. v. Kirsten Johansen.
13. Mødetidsfastsættelse 2013.
14. Evt.
Tilstede: Knud Nielsen, Nils Ørum-Nielsen, Susanne C. Frederiksen, Kim Bang, Lars Ole Gjessing, Carsten Kjær Jensen, Jan Clausen, Kaj Allan Jørgensen, Ejgil Jensen, Christen Albert
Christensen, Terkel Broe Christensen, Karin Thumilaire, Kirsten Johansen, Carsten Schütter.
Afbud: Hanne La Boube, Søren Langkjær
Fraværende: Steen Andersen
Ad. 1.
Den nyligt åbnede del af Ørbækken (Kragnæs 3) på Brålandsvej 3, blev besigtiget. Jan Clausen
gør opmærksom på, at projektet let kunne udvides op i gennem Toftegårdsskoven.
Ad. 2.
Godkendt.
Ad. 3.
Godkendt.
Referaterne skal ligge på hjemmesiden min. 1 valgperiode og gerne 2.
Ad. 4.
Knud fortalte lidt om status på div. tidligere behandlede emner.
Grøftekanter. Det går fint, hvor kommunen slår og de private, der gerne vil have rabatten til at
ligne en græsplæne, kan vi ikke gøre meget ved.
Arealet ved flyvepladsen. Pasningen lykkedes ikke i 2012. Græsset blev slået for sent og det
anvendte maskineri var alt for tungt, så jorden er blevet kørt for hårdt sammen.
Slåning skal ske med lette maskiner og helst før 15. juli. Poppelgården har før tilbudt sig med
bistand til naturplejeopgaver og kommunen bør overveje at gå nye veje.
I Naturfredningsforeningens regi, bliver der i juni i år lavet et høsletlaug og gennemført et kursus for 12-14 personer.

P-plads ved Drejet. Kommunen har lovet at lade være med at fylde jord på dér igen. Der vokser tre slags forglemmigej på arealet.
Siv i anlægget i Ærøskøbing. Det er godt forsøgt, at fjerne sivene, men det optimale er slåning
i vækst og lige under vandoverfladen. Det må forventes, at der er et gentagende behov for
slåning.
Slangerod ved Rise Kirke. Menighedsrådet har lovet at give besked til rette vedkommende om
gerne at lade et bælte på min. 20 meter stå.
Voderup Klint. De grønne frøer bliver væk pga. manglende oprensning. Naturstyrelsen har lovet, at vandhullerne i Voderup står for tur.
Trappen er fortsat ikke helt stabil og bør efterses.
Ad. 5.
Carsten Schütter orienterede kort om baggrunden for projektet. Selve projektmaterialet kan
ses på www.aeroekommune.dk under Teknik og miljø – vandløb.
En strækning på 76 meter i Kirkebækken åbnes og giver mulighed for etablering af gydebanker for ørreder. Vandløbets vandkvalitet er fin.
Projektet er finansieret med 80 % tilskud fra Havørred Fyn og resten er kommunal finansiering
på anden vis.
Der mangler marksten til projektet og interesserede kan henvende sig til Carsten.
Projektet forventes klar medio april.
Lars Ole har læst en rapport fra DTU, hvor det fremgår, at det ikke kan betale sig at sætte fisk
ud på 6 navngivne lokaliteter på Ærø. Vandløbene er undersøgt med elektrofiskeri.
Det er ikke hverken sportsfiskernes eller administrationens opfattelse, at det er dækkende for
virkeligheden, hvor der jævnligt ses fisk i vandløbende.
Ad. 6.
Kim oplyser, at sportsfiskerne vil rense op i Eskebækken i nærmeste fremtid. Træstammer,
tagrør med videre generer.
Tranderup dal er smertensbarnet og har et stort potentiale. Foreningen håber på et fremtidigt
projekt, hvor en større del af vandløbet åbnes og genslynges.
De nye sluseklapper i Gråsten Nor er ikke fiske-venlige. Ørrederne kan ikke længere passere
og gå ind i ferskvandet, når kuldepåvirkningen er for stor og vinden presser vandet op. Det har
de kunnet tidligere og i vinter har man sandsynligvis derfor, kunnet observere døde fisk foran
sluserne.
Møllesørenden og kanalerne er ikke som sådan ørredvand og det bliver næppe egentligt gydevand, men det er udmærket vand at sætte yngel ud i for at give fiskene et lokalt tilholdssted.
Sportsfiskerne kunne have ønsket sig, at pumpelauget havde rådført sig med foreningen, inden der var foretaget indkøb.
Carsten Kjær Jensen spurgte om der så ikke var samme problematik i de andre nor, men i de
kanaler er ikke tidligere observeret ørreder. I Vitsø er set skaller, karusser og gedder.

Generelt betragtet er vandkvaliteten i vores vandløb god, nu der ikke længere tilledes spildevand i større mængder til dem.
Ad. 7.
Terkel orienterede kort om henholdsvis status for vandplanerne og om vådområdeprojektet i
Gråsten nor. Slides kunne ikke vises på mødet, men vedhæftes referatet.
Vandplanerne må forventes genbehandlet i 2013 og udsendt i fornyet høring.
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Ad. 8.
Affaldsplan for 2013-2020 er under udarbejdelse i fællesskab med Klintholm I/S kommunerne,
der udover Ærø er Langeland, Svendborg, Nyborg, Kerteminde og Faaborg-Midtfyn.
Planen forventes sat i offentlig høring efter sommerferien.
Der var flere af grønt råds medlemmer, der synes, at planen bør indeholde tiltag i forhold til
hjemmekompostering og til indsamling af organisk affald til bioforgasning.
I regeringens ressourceplan, som forventes at blive offentliggjort i nær fremtid, er der lagt op
til netop at genanvende organisk affald i en eller anden form, som ikke er forbrænding.
Ad. 9.
Ærø Kommunes spildevandsplan 2013-2017 er på vej til politisk behandling. Planen er primært
en opdatering i forhold til den gældende plan. Eneste kloakeringsprojekter er separatkloakering af 9 ejendomme på Egehovedvej og tilslutning af Søbygaard til offentlig kloak.
Der er ikke hjemmel til at udvide antallet af ejendomme i det åbne land, der skal have forbedret rensning af spildevandet. Hjemlen følger vandplanerne og en udvidelse af områderne forventes ikke før næste planperiode, der er 2016-2022.
Ad. 10.
Regeringen har i Regeringsaftalen besluttet, at kommunerne inden udgangen af 2013, skal
udarbejde en Klimatilpasningsplan, for at have plangrundlag for at imødegå fremtidige oversvømmelser. Oversvømmelsesproblematikken, i forhold til byområder på Ærø, er overskuelig
og der udarbejdes en minimumsplan, der skal indarbejdes i kommuneplanen som et kommuneplantillæg.
Ad. 11.
Ærø Kommune har fået udarbejdet en strategisk energiplan af nogle studerende på AUC. Planen er god og gennemarbejdet og foreligger på engelsk. Samtidig er Ærø Kommune indgået i
et samarbejde med de øvrige fynske kommuner under Fyns Projektet om en fælles fynsk strategisk energiplan, der skal gøde vandene for et samarbejde om nye energianlæg, der kan klare
de udfordringer kommunerne står med energipolitisk. F.eks. et kommende krav om genanvendelse af organisk affald.
Ad. 12.
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udskyde kommuneplanprocessen et år. Den seneste
kommuneplan blev godkendt for mindre end to år siden og en ny kommuneplan skulle efter
reglerne være godkendt inden udgangen af i år. Der arbejdes på, at den nuværende Kommu-

nalbestyrelse udarbejder udviklingsstrategien for 2014-2017 i løbet af året. Udviklingsstrategien er besluttet sidestillet med planstrategien, der danner grundlaget for kommuneplanlægningen. Det bliver således den nye Kommunalbestyrelse, som kommer til at beslutte, hvad kommunen vil arbejde for i de næste fire år.
Spørgsmål om vindmølleplanlægning, skovrejsning mv. bliver genbehandlet i forbindelse med
den kommende kommuneplanlægning.
Ad. 13.
Næste møde er fastsat til onsdag d. 2. oktober kl. 15.00. Mødested: Gerne ude i naturen, hvor
kommunen har kendskab til et projekt, som kan besigtiges.
Ad. 14.
Kaj Allan Jørgensen fandt, at saltning af kommunens biveje var overflødig. Foreslog overgang
til grusning på udsatte steder og undladelse af vintervedligehold på bivejene, med mindre der
lå meget sne.

