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Godkendt referat af møde d. 6. december 2018 i Haderslev Kommunes Grønne Råd. 
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Tilstede: Johan Schmidt, Jens Peter Nielsen, Knud Sindberg, Martin Martinsen, Preben Nielsen, 

Christina Thye, Gitte Andersen, Søren Rishøj Jakobsen, Christina Vedel-Birch Andersen, Jørn 

Mejer, Helle Hartmann. 

Afbud: Inge Gillesberg, Jens Venøe Kjellerup, Mette Steeman. 

 

 

Referat: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.   

 

2. Meddelelser 

Søren Rishøj er formand for rådet i denne valgperiode og han opfordrer rådets medlemmer til 

at komme med input til fremtidige møder. Relevante emner vil kunne bringes videre til Udvalg 

for Plan og Miljø. 

Jens Peter Nielsen er ny repræsentant for Sønderjysk Familielandbrug. Knud Sindberg er ny 

repræsentant for Naturfredningsforening.  

Christina Vedel-Birch Andersen er afdelingsleder i Planlægningsafdelingen. 

 

3. Orientering fra Kultur og Fritid om igangværende projekter 

Jørn Mejer fra Kultur og Fritid orienterede om projekter som afdelingen er involveret i. 

Haderslev får værtsskab for VM i mountainbike i 2022. Ruten er under udarbejdelse i dialog 

med lodsejerne og Naturstyrelsen (gennem Dyrehaven). Der er velvilje fra lodsejerne og 

Naturstyrelsen. Der har været afholdt et offentligt arrangement om projektet, som dog havde 

begrænset fremmøde. 
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Regattaforeningen vil gerne holde flere arrangementer på Dammen og der har været holdt 

møde med dem. Hvis der kan findes penge, vil man gerne udvide banens længde. Udvidelsen 

af banen kan kræve tilladelser – det er vigtigt at have styr på disse. 

Et projekt med navnet ”Æ sinne sti” har fået penge fra Nordeas kyst til kyst pulje. Stien skal 

gå fra Hejlsminde til Haderslev fjord. Projektet indeholder også kano/kajakfaciliteter m.m. 

langs kyststrækningen. Der er lagt op til at Kommunen skal finansiere den del, der drejer sig 

om sti (sagen vil blive forelagt Udvalg for Plan og Miljø). 

Hejsager vinterbadere har fået tilskud til sauna og toiletfaciliteter, som skal ligge ved det 

eksisterende omklædningshus. 

Haderslev kajakklub har fået tilskud til anskaffelse af paddlebords. 

Haderslev dykkerklub ønsker at lave et rev ved sunket skib. Der er ikke kendskab til status for 

projektet. 

Der er bevilliget kommunale midler til en folder med overblik over stier i kommunen. Den vil 

være klar til næste sæson. 

Kultur og Fritid arbejder, i partnerskab med Vedsted borgerforening, for et nyt og større 

badeanlæg i Vedsted sø. 

 

4. Orientering om Lokalt Naturråds anbefalinger 

Helle Hartmann orienterede om forløbet af det Lokale Naturråds arbejde.  

Regeringen havde besluttet, at der skulle nedsættes Lokale Naturråd. Deres opgave var at 

komme med anbefalinger til kommunernes udpegning af temaer til Grønt Danmarkskort (som 

er en del af kommuneplanen). Haderslev Kommune har, over sommeren, deltaget som 

observatør i et Lokalt Naturråd, med deltagelse af de 7 kommuner i Trekantsområdet. Det er 

de samme kommuner, som også har lavet fælles kommuneplan.  Kolding/Vejle har varetaget 

sekretariatsopgaven. Hen over sommeren har der været afholdt møder og resultatet er en 

række anbefalinger til kommunerne. Disse er også sendt til Miljøministeren og til KL. 

På mødet blev der udleveret en kopi af de anbefalinger som det Lokale Naturråd har sendt til 

kommunernes politikere (anbefalingerne vedlægges referatet). 

Trekantskommunerne havde allerede, inden der blev nedsat et lokalt naturråd, udpeget 

temaer til Grønt Danmarkskort. Dette er sket i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 

2017. Anbefalingerne fra rådet kan derfor først bruges ved næste kommuneplan. 

Haderslev Kommunes Udvalg for Plan og Miljø har fået forelagt Naturrådets anbefalinger. 

Udvalgets beslutning vedlægges referatet. 

 

5. Kortlægning af kvælstoffølsom natur 

Christina Vedel-Birch Andersen orienterede om den opgave staten har pålagt kommunerne, om 

kortlægning af kvælstoffølsom natur (ikke skovnatur). Kommunerne får penge fra staten til 

opgaven. Formålet med opgaven er at lette sagsbehandlingen af ansøgninger om husdyrbrug 

godkendelser. Over 2 år skal der registreres botanik på i alt 104 arealer i Haderslev Kommune. 

Opgaven udføres dels af en konsulent, dels af kommunens egne naturmedarbejdere. 

 

Johan Schmidt opfordrer kommunen til, at give besked til lodsejere som evt. får registreret 

kvælstoffølsom natur på deres ejendom. Det kan have betydning for fremtidige udvidelser af 

husdyrbrug. (Kommentar efter møde: Lodsejerne har fået besked om, at der registreres 

botanik på deres areal. Der bliver ikke taget stilling til hvor kvælstoffølsomt arealet er i 

forbindelse med registreringen. Der bliver kun registreret hvilke planter der findes.) 

 

6. Registrering af diger 

Christina Vedel-Birch Andersen orienterede om at Slots- og Kulturstyrelsen har en pulje til 

konkret registrering af diger. Der kræves 50 % medfinansiering fra kommunerne. I dag er 

administrationsgrundlaget for diger et grundkort fra 1992. Kortgrundlaget er mangelfuldt. 

Diger er beskyttede ud fra landskabelige, kulturhistoriske og biologiske kriterier. I dag 

vurderes det fra sag til sag, om et dige er bevaringsværdigt og Haderslev Museum høres. 

Udvalg for Plan og Miljø har behandlet sagen om projekt med konkret registrering af diger. 
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Foreløbig er det besluttet at orientere lodsejere og bede dem om bemærkninger til de 

gældende udpegninger af diger. Beslutning om evt. ansøgning om tilskud til konkret udpegning 

af diger afventer. 

Johan Schmidt forslog at undersøge om det vil være muligt, at lave et samarbejde med 

landbrugsorganisationerne om en registrering af digerne. Man kunne evt. samarbejde om 

processen og henvendelser til lodsejerne. 

 

7. Landskabsregistrering. 

Christina Vedel-Birch Andersen orienterede om et tillæg til kommuneplanen om 

landskabsudpegning. I dag findes et ældre materiale om landskabsværdier fra amtet og der er 

brug for opdateret viden. Det forventes at kommunen, i 2019, er færdig med en ny 

registrering af landskabelige værdier. Tillægget kommer i høring og vil først derefter blive 

vedtaget. Den nye landskabsudpegning er lavet ved at fagpersoner har været ude og kigge på 

landskabet. Der har været kontakt til nabokommunerne, for at koordinere på tværs af 

kommunegrænserne. Udpegningen skal bruges som grundlag for sagsbehandling i kommunen. 

 

Johan Schmidt bemærkede, at landskabsregistreringen kan bruges i forbindelse med 

markedsføring af Haderslev Kommune. I URS (Udviklingsråd Sønderjylland) arbejder man på 

at markedsføre landsdelen som ”Den grønne Landsdel”. På næste møde i Det grønne råd, kan 

Johan evt. orientere om URS´s arbejde.  

 

8. Kystsikringsopgaven 

Christina Vedel-Birch Andersen orienterede om at kommunen, fra 1. sept. 2018, har overtaget 

myndighedsopgaven vedr. kystsikring fra Kystdirektoratet. De første opgaver er blevet 

overdraget til kommunen. Der er blevet lavet et uddannelsesmodul, som skal sikre at 

kommunen har de faglige forudsætninger for at løse opgaven. Et par medarbejdere har 

deltaget i uddannelsen. Der vil blive forelagt en opstartssag for Udvalg for Plan og Miljø, hvor 

det skal besluttes, hvilken praksis Haderslev Kommune skal have fremover. 

 

9. Stier, stiplanlægning og friluftsstrategi 

Christina Vedel-Birch Andersen orienterede om tiltag som Teknik og Miljø har været involveret 

i inden for området.  

- På sydsiden af Slivsø har Naturstyrelsen lavet en plankebro så det, også i vådt føre, bliver 

muligt at færdes på stien. 

- Der er bevilliget penge til en borgergruppe som har opsat ny ruteafmærkning og pæle på sti 

ved Mølby 

- I Nustrup er der kommet belysning på stien 

- Der er kommet belysning på cykelsti ved Fjelstrupvej 

- Der er ansøgt og opnået puljemidler til forbedring af afmærkning af de nationale cykelruter 

N3 og N5 (udføres i 2019). 

- Der bliver lavet cykelsti fra Vojens til Over Jerstal 

 

Kommunen har ingen stiplanlægning. Konkrete henvendelser vedr. ønsker om stier behandles 

løbende i Udvalg for Plan og Miljø. 

 

Chr. Thye påpeger at Hærvejsstien syd for Tørning Mølle (Tværforte) er meget mangelfuld, 

ligesom stien nord for Stevning Dam er dårlig. 

Martin Iversen og Knud Sindberg opfordrer kommunen til flere stier og bedre vedligeholdelse. 

Johan Schmidt opfordrer til at nedlægge nogle af stierne, så der bliver mulighed for bedre 

vedligeholdelse af dem der er vigtigst. 

 

10. Gensidig orientering  

Intet 
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11. Eventuelt 

Preben Nielsen opfordrede til at Tørning Kanal bliver renset op, så der kan fiskes langs den og 

sejles i den.  

 

Gitte Andersen har, på trægruppens vegne, spurgt til nogle popler ved ride huset, som er 

blevet ringet og fældet. Kommunens driftsafdeling har oplyst, at træerne blev fældet fordi de 

ødelagde belægningen på stedet. Træerne blev ringet forud for fældningen. Formålet med 

dette er at begrænse rodskud efter at træerne er fældet. Gitte opfordrer kommunen til at 

informere forud for fældninger. 

 

Gitte Andersen fortalte at trægruppen, i samarbejde med Byhistorisk arkiv, har fået lavet QR 

koder og skilte til træerne på Tørning Banke. Trægruppen har uddelt en træpris til Svend Emil 

som har lavet en samling af egetræer (se vedhæftede). Naturvejlederforeningen arbejder med 

sikring af midler til fortsat efteruddannelse af naturvejledere, med et ”Krible-Krable”projekt og 

med strategi for naturvejledning. 

 

Johan Schmidt orienterede om den store opgave, med etablering af minivådområder, i 

samarbejde med kommunen. Der er ret stramme regler for hvordan de skal etableres og hvor 

meget kvælstof de skal fjerne. Minivådområderne kan ikke ”vokse ind” i § 3 beskyttet natur. 

Der er flere forsøgsprojekter i gang, men der skal mange anlæg til for at nå målet om 

kvælstoffjernelse. 

 

Preben Nielsen opfordrede kommunen til at gøre Fuglsøens omgivelser mere tilgængelige. 

Søen bruges til årlig fiskekonkurrence for børn og bevoksningen omkring søen gør det svært at 

fiske. Preben sender et kort til kommunen, med angivelse af hvor problemet findes. 

Sønderjysk sportsfiskerforening deltager i lystfiskeriets dag, som afholdes ved Dyringkær. Der 

er god tilgængelighed på stedet og der er mellem 70 og 90 deltagere i arrangementet.  

 

12. Næste møde 

Der indkaldes i maj 2019. Der er forslag om  

- Besigtigelsestur til Tørning Mølle (de nye skilte ved træerne – evt. deltagelse fra trægruppen) 

- Besigtigelse af stryg ved Gelså (v. spejderlejr) 

- Besøg hos landmand som har lavet vildtbeplantning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


