Referat af 5. møde i Grønt Råd, Ærø Kommune, d. 20. oktober 2009 på
Ærø Rådhus.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af dagsorden.
Godkendelse af referat.
Valg af formand og næstformand.
Kommuneplan.
Vand- og Naturplaner - status.
Nationalpark.
- grænsedragning
- arbejdsgrupper
Nevresti - projektændringer.
Orientering om forlægning af Husmarksvejen v. Olde Mølle.
Affaldsplanlægning og deponiet fremtid.
Fastsættelse af mødetidspunkter i 2010.
Evt.

Deltagere: Ole Wej Petersen, Ejgil Jensen, Terkel Broe Christensen, Palle Kefer, Jørgen Friis,
Kim Bang, Knud Nielsen, Søren Langkjær, Chr. Alb. Christensen, Carsten Kjær Jensen, Hanne
La Boube, Kirsten Johansen (referent).
Afbud: Jan Clausen.
Lars Ole Gjesing (LOG) bød velkommen og det blev oplyst, at landbruget d.d. har udpeget Kaj
Allan Jørgensen, som deres repræsentant i det grønne råd på Ærø.
Ad. 1. Godkendt.
Ad. 2. Godkendt.
Ad. 3. Det står ikke i forretningsordnen, at der skal vælges en næstformand, men da det har
vist sig praktisk, vælges også denne gang en næstformand. Ændring af forretningsordnen
medtages som punkt på næste møde.
Knud Nielsen (KN) blev foreslået og enstemmig valgt som formand.
Jan Clausen (JC) blev enstemmigt valgt som næstformand. JC havde inden mødet meddelt, at
han godt ville lade sig opstille til denne post.
Ad. 4. Jørgen Friis (JF)gennemgik opbygningen af kommuneplanen, der for første gang er 100
% digital. Høringsfasen er endnu ikke skudt i gang, men det er valgt, at offentligheden skal
kunne følge arbejdet på kommunens hjemmeside. Forslag og kommentarer modtages således
allerede nu og lægges ud på hjemmesiden. Der vil ikke blive sendt svar o.l. fra administration
eller politikere til borgerne på henvendelser på dette tidspunkt.
Kommuneplanarbejdet kan følges på www.aeroekommune.dk under planportal.
http://planportal.aeroekommune.dk/kommuneplan
Kommuneplanen ventes først endelig godkendt under den nye kommunalbestyrelse ca. marts
måned 2010.

Ad. 5. Terkel B. Christensen (TBC) gennemgik kort baggrunden for vand- og naturplanerne.
Vand- og naturplanerne er nu et år forsinket, men der er en forventning til, at der sker noget
meget snart.
Forhandlinger omkring økonomi og forhandlinger med landbruget har været medvirkende årsager til forsinkelsen.
Kommunens opgave bliver at få udmøntet Statens vandplaner til handleplaner. Oprindeligt
skulle målopfyldelse ske i 2015, men nu forventer man en fristforlængelse til 2016. Herefter
kører forløbet igen i en syv-årig turnus, som forventes afløst af endnu en syv-årig turnus.
Vandplanerne – står over anden planlægning.
Landet inddeles sandsynligvis i 3 vidensniveauer. Det sydfynske Øhav placeres sandsynligvis i
vidensniveau 2, hvor der skal gøres lidt mindre end på vidensniveau 1.
Naturplanerne adskiller sig fra vandplanerne ved kun at beskæftige sig med natura 2000 områderne og målene bliver ikke bundet op på en given tidsfrist.
Målene for vandplanerne er endnu ikke fastlagt, men vil sandsynligvis basere sig på:
Faunaklasser for vandløb.
Planktonmål for søer.
Ålegræssets udbredelse i kystvande.
De gennemgåede slides kan ses i vedhæftede.

Vand- og
Naturplaner Status okt. 09 til Det Grønne Råd på Ærø.ppt

TBC præsenterede kort en pjece, som Svendborg Kommune har udarbejdet, med orientering
om regler på naturområdet. Folderen vil blive rundsendt til borgerne på landet i Svendborg,
Ærø og Langeland kommuner. Postomdeles i november.
___________________________________________________________________________
KN mindede om, at man for et års tid siden udarbejdede et forslag til en rabatplejeplan og nu
er det tid til at evaluere.
KN ønsker uberørt cikorie i hele plantens blomstringstid langs alle veje. Desværre gik det ikke
sådan langs de gamle amtsveje i år.
KN glæder sig til at se det hele blomstre næste år.
KN nævnte desuden det lille areal ved flyvepladsen, som ikke er blevet slået i år. Det kan nås
endnu i år.
Der er tale om vækststed for en rødliste art, hvorfor kommunen har en plejeforpligtigelse.
Kirsten Johansen (KJO) oplyste, at arealet sandsynligvis ikke er blevet slået fordi flyvepladsen
selv har overtaget al græsslåning.
KJO meddelte, at der vil blive fulgt op på problematikken.

Ad. 6. Palle Kefer (PAK) orienterede kort om, hvorfor grænserne for nationalparken var trukket som de var. På Ærø er grænset trukket langs vandskellet, så afvanding til ø-havet er medtaget og afvanding til Østersøen er udtaget.
Byer er generelt udtaget, dog er Ærøskøbing medtaget under hensyntagen til byens særpræg.
LOG mener, at det vil svække markedsføringsværdien for nationalparken når man på Ærø zigzagger ud og ind af parken. Grænsen burde trækkes langs Østersøkysten og evt. et lille stykke
ude, så de værdifulde stenrev bliver medtaget.
KN er enig og mener, at det er synd Marstal by ikke er med. Set med turismebrillerne på.
Udpegningen er foretaget af styregruppen i samarbejde med nationalparksekretariatet.
Ole Wej Petersen (OWP) mener, at grænsedragningen skal bibeholdes under hensyntagen til
den skepsis, der også er på øen.
Eigil Jensen (EJ) mener, at man mangler viden om, hvad det betyder at blive en nationalpark.
Når man ved det, kan man snakke grænsedragning.
Søren Langkjær (SL) er skeptisk overfor nationalparktanken og erklærer sig enig med OWP.
LOG mener, at den sammenhæng, der kulturhistorisk er på øen, er et væsentligt argument for
at binde by og land sammen og tage hele øen med.
Hanne La Boube (HLB) er af den opfattelse, at det er på landet modstanden mod nationalparken findes og der således ikke er argument for at udtage byerne.
PAK påpeger, at der i oplægget til nationalpark står noget om byer og der således kan være en
grund til at byerne er udtaget. PAK orienterede i øvrigt om nationalparksekretariatets nyhedsbreve, hvor mange spørgsmål besvares og hvor man i det seneste nyhedsbrev har behandlet
nogle af de myter, der er omkring nationalparksekretariatets arbejde.
LOG mener man i rådet skal anbefale Kommunalbestyrelsen at ændre grænserne.
Chr. Alb. Christensen (CAC) mener der er så mange restriktioner i forvejen for landbruget, at
man for hans skyld godt kan tage hele øen med.
Carsten K. Jensen (CKJ) har været på Mols med nationalparkgruppen. Arbejdsgrupperne skal
definere indholdet i nationalparken og derfor er der ingen der ved, hvad begrebet indeholder.
Det grønne råd diskuterede, om grænsedragningen bør ænders til at omfatte hele øen, men
der var ikke enighed herom. De enkelte foreninger opfordres til at melde indstillinger ind til
nationalparksekretariatet, hver i sær.
PAK orienterede efterfølgende kort om arbejdsgrupperne.
Ad. 7 PAK orienterede om Nevresti-projektet, som nu er ændret i henhold til en kommunalbestyrelsesbeslutning. Stien er reduceret til et 4,5 meter totalbredde projekt, der følger kystlinjen. 2 meter ridesti og 2 meter cykelsti. Samt 50 cm. rabat mod kysten.
Ridestien kommer til at ligge tættest på markerne, for at mindske risikoen for erodering af
cykelstien.

Åstedsforretningen er indvarslet til at foregå i november og kommunen håber lodsejerne dukker op denne gang, så der kan aftales placering af overkørsler m.v.
SL bragte nationalparksnakken i spil og der var en alm. forventning om, at der under alle omstændigheder ville ske ekspropriation i lign. sager.
Ad. 8 PAK orienterede om projektet, hvor planlægningsprocessen er igangsat og anlægsarbejdet forventes igangsat i foråret 2010.
Ad. 9 KJO orienterede om den kommende affaldsplan og at alle er velkommen til at fremsende
forslag til planen.
Planen skal være godkendt pr. 01.01.2010, men dette er ikke realistisk.
KJO orienterede om deponiets fremtid under hensyntagen til den nye deponeringsbekendtgørelse, hvor anlægget enten skal fortsættes og taksterne hæves til ca. 4000 kr. pr. ton affald til
deponering eller nedlukkes fra årsskiftet. Hvis anlægget nedlukkes skal der meget hurtigt findes en alternativ løsning til lokal deponering. De fynske deponier samt de sønderjyske, har
meddelt, at de gerne vil modtage affaldet. Prisen her er til sammenligning ca. 700 kr. pr. tons.
Kommunalpolitikerne har sendt en anmodning til miljøministeren om dispensation fra reglerne
i deponeringsbekendtgørelsen, indtil deponiet i Husmarken er fyldt, hvilket afhængig af
mængden, vil ske indenfor 5-10 år. Argumentet er dels spild af ressourcer samt den øgede
transportbelastning, som ikke er i overensstemmelse med de klimaproblematikker, der tales så
meget om.
OWP forklarede, at årsagen til, at prisen skal stige så drastisk ved videreførelse er, at kommunen skal stille en garanti på ca. 13 mio. kr. som deponiet skal forrente. Garantien skal dække
nedlukningsudgifter, de næste 30 år. Ligeledes skal der afsættes midler til udvidelse af perkolatsystemet og øget overvågning af overfladevand, grundvand og gas. Under hensyntagen til
tankerne om selskabsdannelse på affaldsområdet, skal udgifterne bæres af deponiet alene og
fordeles på de relativt få tons affald, som deponeres. Priserne er høje i forvejen (1480 kr. pr.
tons i 2009).
Ad. 10 Næste møde fastsættes til tirsdag d. 16. marts 2010 kl. 16.00. Mødested Toftegårdsskoven.
Der fastsættes desuden tirsdag d. 12. oktober 2010 kl. 16.00.
Ad. 11 Kortmateriale over øens stier og primitive lejrpladser er ikke opdateret. SL efterlyser
nye kort.
Skov- og Naturstyrelsen er i gang med et hjemmesidekoncept.
Der er enighed om at opdatering er påkrævet.
Der er enighed om, at Turistforeningen kontaktes omkring problematikken.
CKJ gør opmærksom på, at den oprindelige markvej i Vitsø Nor kan benyttes til ridning. Opfordring til teknisk afdeling om at kontakte Åge V. Jensens fond, nu vejen forlægges, så ridning
fortsat er mulig.
HLB spørger om, hvad der skal ske på ”Skidten”. KJO svarer, at der ikke skal ske yderligere,
men at arealet igen medtages som et område, hvor bevoksningen skal slås.

LOG ønsker et punkt om Skidten behandlet ved næste møde i, så niveauet for slåning bliver
afstemt med det grønne råd.
HLB spurgte om hvor langt man var med vindmøller ved Vejsnæs. KJO orienterede om, at der
er modtaget en ansøgning fra Vind 4 om opstilling af de tre møller. Placering sker på det område som Statens vindmøllesekretariat har udpeget som et potentielt vindmøllerejsningsområde.
Hele planlægningsarbejdet er igangsat. Så bliver det op til Kommunalbestyrelsen at beslutte
herefter.
HLB rejste spørgsmål om afgræsning af Voderup Klint. Henvises til Skov- og Naturstyrelsen.

