Referat fra møde i Grønt råd 1.april 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.

Godkendelse af referat fra sidst.
Godkendelse af dagsorden.
Præsentation af Ærø Natur- og Energiskole ved Steen Andersen.
Vedligeholdelse af gadekær – status på 2018 (bilag vedhæftet).
Orientering ved Knud Nielsen.
5.
Retningslinjer for vedligeholdelse af vejrabatter og grøftekanter er revideret
(bilag vedhæftet).
Orientering ved Knud Nielsen.
6.
Orientering om arrangement i Medborgerhuset den 19. marts v. Jens Weiss og
Bjarne Mahler Schou
Orientering ved Knud Nielsen.
7.
Landsplandirektiv for 91 udviklingsområder i kystnærhedszonen – hvoraf Ærø
er et af projekterne.
Dansk Naturfredningsforening vil bede om en beskrivelse af det ønskede.
Orientering ved Mette Groth Rasmussen.
8.
Boringsnære beskyttelsesområder:
Øko-netværket ønsker følgende spørgsmål belyst: ”Bliver der på nuværende tidspunkt
sprøjtet med pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder på Ærø - og hvilke lokale
løsninger vil Ærø kommune i så fald iværksætte for at stoppe brugen af pesticider frem
mod år 2022 (jvf. Tillægsaftale til pesticidstrategien januar 2019)?” (bilag vedhæftet).
Orientering ved Kirsten Johansen.
9.
Dato for næste møde og valg af forening som skal give en præsentation.
10.
Eventuelt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Fremmødte: Hanne La Boube (suppleant for Sanne K. Christensen), Steen Andersen, Ejgil
Jensen, Søren Langkjær, Kaj Jørgensen, Kim Bang Jensen, Peter Hansted, Lars Ole Gjesing,
Erik Teglbjerg, Jan Clausen, Christen Albert Christensen, Kirsten Johansen, Mette Groth
Rasmussen og Kurt Nørmark.
Afbud: Thomas Albertsen, Sanne K. Christensen og Knud Nielsen.
Ad. 1.

Godkendt.

Ad. 2.

Godkendt.

Ad. 3.

Ærø Natur- og Energiskole blev oprettet i 1989 af privatpersoner med støtte fra
Ærøskøbing Kommune og daværende Fyns Amt.
Aktiviteter er i dag på lavt niveau. Der oppebæres indtægter fra salg af hæfter om
Ærø produceret af ”Landsbytosserne”. Hvis nogle er interesseret i at skrive, er I
velkomne til at kontakte Steen Andersen. Hæfterne bliver redigeret af
professionelle inden de udgives.
Steen Andersen fortalte om foreningens virke op igennem årene.
Foreningens fremtid blev drøftet. I øjeblikket kører den på vågeblus. Efter de
kommunale midler er blevet beskåret, har der ikke været så megen aktivitet.
Steen Andersen sender foreningens vedtægter til Kirsten Johansen.
Det Grønne Råd drøftede om der kunne være grundlag for en
naturvejlederstilling.
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Det grønne råd indstiller, at:
Steen Andersen taler med Allan Harsbo om hvad forventninger der kunne være
til en naturvejleder. Steen Andersen melder tilbage til Kirsten Johansen.



Naturvejlederstillingen kunne tænkes ind i naturpolitikken.



Hanne La Boube, foreslår at der stillingen også sammentænkes med
undervisning af øens børn på institutioner/skoler.

Ad. 4.

Udsættes til næste møde.

Ad. 5.

Udsættes til næste møde.

Ad. 6.

Kim Bang Jensen orienterede om arrangementet.

Ad. 7.

Mette Groth Rasmussen, Teknisk afdeling, orienterede om processen, op om
hvorfor netop disse områder blev udvalgt, hvor langt man er i arbejdet og den
videre proces, hvis det udpegede område udvælges. Indtil videre er der ikke
nogen planer hvad man evt. vil bruge området til.
Dansk Naturfredningsforening har indgivet høringssvar.
Det blev pointeret at der er tale om beliggenhed i kystnærhedszonen og ikke
indenfor strandbeskyttelseslinjerne i det pågældende planforslag til
landsplandirektiv.
Landplandirektiv for udlæg og omlacering af sommerhusområder i
kystnærhedszonen blev også drøftet – dette er i høring indtil 20-5-9. Kommunen
har fået tildelt 33 sommerhuse i Vitsø og 25 sommerhuse i Jørbæk. Da
kommunen har fået mulighed for at søge udlagt flere sommerhusgrunde, vil man
indkalde forslag fra borgerne på hvor disse kunne lægges.
Slides vedhæftes referatet.
Sommerhusområde høringen kan findes på kommunens hjemmeside.
https://www.aeroekommune.dk/politik/offentlige-hoeringer-afgoerelser/hoeringaf-forslag-til-landsplandirektiv

Ad. 8.

Kirsten Johansen orienterede om baggrunden for hvilke BNBO områder der er
valgt på Ærø. BNBO’erne er beskrevet på kort på hjemmesiden.
https://www.aeroekommune.dk/borger/vand-spildevand-ogbadevand/drikkevand/vandvaerkernes-vandledninger-og-forsyningsomraader
I øjeblikket er der i forhold til tillægsaftalen ikke udmøntet en lovgivning eller
modtaget en vejledning. Der igangsættes ikke noget, førend der som minimum
foreligger en vejledning.
Bolden ligger heller ikke hos kommunen, men hos vandværkerne og landbruget.
Solceller på beskyttelsesnære zoner blev drøftet.
Hanne La Boube - Øko-netværket spurgte ind til, om der må sprøjtes på BNBO
områder. Det må der godt, undtagen på de 25 meter-beskyttelseszoner der ligger
udenom boringerne.
Hanne La Boube - Øko-netværket spørger om ikke kommunerne har det endelige
ansvar for vandkvalitet. Kommunen har det overordnede myndighedsansvar og
fører tilsyn med vandværkerne.
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Næste møde bliver 16. september 2019 kl 15.00, hvor vi mødes på lossepladsen i
Husmarken. Derefter går turen til Rådhuset, hvor resten af mødet holdes.
Christen Albert Christensen præsenterer Ærø Familielandbrug næste gang.

Ad. 10.

Affaldssortering: Gavepapir skal i dagrenovation. Blanke bøger og reklamer kan
gå i Pap og papircontaineren.
Jan Clausen orienterede om strandrensningsdagen på Drejet og Strandby havn.
Der mødte ca. 55 mennesker op og det var en god dag. Det opleves, at der knap
er så meget affald som tidligere på strandene.
Kirsten Johansen orienterede om naturpolitikken. Kommissorium er godkendt og
torsdag i denne uge holder arbejdsgruppen møde. Arne Bruun fra Svendborg
Kommune deltager sammen med Palle Kefer fra Ærø Kommune. Kirsten Johansen
har trukket sig ud af arbejdet. Maja Johansen deltager også i møderne, da hun
indsamler inputs til arbejdet med den nye kommuneplan. Der mangler en
landmand i arbejdsgruppen, da Bent Nissen har trukket sig pga. manglende tid.
Har nogen et bud på ny, hører Kirsten gerne herom.
Foreningen Norden har 100 års jubilæum. Kommunen vil sammen med
foreningen gerne lave en event der markerer Foreningen Nordens jubilæum.
Forslaget er en lund, hvor der plantes træer som findes i de nordiske lande.
Kommunen stiller træer til rådighed, men mangler et sted til 15-20 træer.
Ejgil Jensen foreslog området ved Søby Mølle. Dette forslag arbejdes der videre
med.
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