Referat af 14. møde i Grønt Råd, d. 2. oktober 2013.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Besigtigelse af vandløbsprojekt i Kirkebækken. v. Carsten Schütter .
Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Orientering ved formanden. (Knud Nielsen).
Vandløbsprojekt i Eskebækken, Voderup. v. Carsten Schütter.
Orientering om status på Vandhandleplanerne, hvor der både er en ny proces i gang for
1. generationsplanerne og en proces for 2. generationsplanerne. v. Terkel Broe
Christensen.
7. Orientering om godkendelse af indsatsplaner for grundvandet på Ærø v. Hans Perter
Birch Hansen, tidl. Svbg.
8. Evt.
Tilstede: Knud Nielsen, Nils Ørum-Nielsen, Susanne C. Frederiksen, Kim Bang, Lars Ole
Gjessing, Carsten Kjær Jensen, Ejgil Jensen, Christen Albert Christensen, Terkel Broe
Christensen, Hans Peter Birk Hansen, Karin Thumilaire, Carsten Schütter, Palle Kefer, Hanne
La Boube, Søren Langkjær, Steen Andersen, Kurt Nørmark.
Ad 1.
Den nyligt åbnede del af Kirkebækken, blev besigtiget og Carsten Schütter orienterede om
forløbet.
Ad 2.
Dagsorden godkendt.
Ad 3.
Referatet godkendt uden bemærkninger.
Ad 4.
Knud gjorde status på, tidligere behandlede emner.
Grøftekanter. Det går udmærket med, at slå grøftekanterne og vejrabatter.
Arealet ved flyvepladsen. I juni i år blev der lavet et høsletlaug, som slå arealerne. Det blev
en stor succes, ca. 700 eng ensian blev resultatet.
Slangerod Rise Kirke. Menighedsrådet har ladet 20 m stå i år og det har været en stor succes
for slangeroden.
Dammen i anlægget. Tagrørene har bredt sig ganske voldsom. Det Grønne Råd opfordrer
kommunen til at slå rørene ned. Det optimale er slåning i vækst og lige under vandoverfladen.
Bæk i Egehovedskoven. Positivt at kommunen har fritlagt en del af en rørlagt strækning i
Egehovedskoven.
Vandhuller i Voderup. Vandhullerne trænger til oprensning. Der er ingen grønne frøer i
vandhullerne p.t. Tidligere var der et par hundrede. Niels Ørum oplyser, at beskeden fra Anita
(Naturstyrelsen) er, at oprensningen af vandhullerne står først for. Niels følger op på sagen.

Ad 5.
Carsten Schütter orienterede om projekt Eskebæk. Carsten har søgt og fået midler hos
Havørrede Fyn til fjernelse af spærringer i form af krat, etablering af sandfang og gydegrus.
Projektet sættes i gang nu og lodsejerne kontaktes.
Ad 6.
Terkel orienterede om status på vandhandleplanerne, hvor der både er en ny proces i gang for
1. generationsplanerne og en proces for 2. generationsplanerne.
Ad 7.
Hans Peter orienterede om godkendelse af indsatsplanen for grundvandet på Ærø.
Ad 8.
Lars-Ole: Fortalte om omfattende opgravning af slam i søerne ved Vestre Strand. Palle Kefer
orienterede om, at der er tale om alm. vedligeholdelse, slammet afvandes og lægges ude ved
bjerget.
Hanne: Fortalte, at et stykke Ø-havssti udfra Borgnæs og ned til vandmøllen er pløjet op. Palle
har besigtiget stien.
Carsten Kjær: Spurgte til projekt vand i voldgraven ved Søbygård. Der blev talt om ikke at
afbryde vandforløbet helt til bækken nedstrøms, i forbindelse med der fyldes vand i
voldgraven.
Næste møde er fastsat til onsdag den 5. marts kl. 15.00.

