
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

    
Beslutningsreferat af møde den 27. august 2020 i Haderslev Kommunes Grønne Råd. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Orientering om den kommende kommuneplan (Christina Vedel-Birch Andersen) 
4. Orientering om den udførte ombygning af stryget ved Gram slot (Kenn Meyhoff) 
5. Orientering om Naturbeskyttelseslovens §3 i relation til ønske om udstykning ved 

Årøsund Landevej (Helle Hartmann) 
6. Gensidig orientering (bl.a. status spildevandsplan, status vandråd, stier og 

stiplanlægning, hæfte om “bi-stand”) 
7. Eventuelt 
8. Næste mødedato 

  
 
Mødedeltagere:  Jens Peter Nielsen, Bent Karlsson, Karen Raagaard, Martin Martinsen, Preben 
Nielsen, Gitte Andersen, Mette Elstrup Steeman, Søren Rishøj Jakobsen, Christina Vedel-Birch 
Andersen, Kenn Meyhoff, Karsten Wandall, Helle Hartmann. 

 
Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Rækkefølgen af punkter ændres og Karsten Wandall, afd. leder for Miljøafdelingen, 
deltager. Dagsorden godkendes . 
 

2. Meddelelser 
Der er afbud fra Inge Gillesberg (NST) og Jens Venø Kjellerup (Skovdyrkerne Syd). Karen 
Raagaard er ny deltager i Det Grønne Råd for Dansk Ornitologisk Forening og Bent 
Karlsson er ny deltager for Danmarks Naturfredningsforening .  
 

3. Orientering om den udførte ombygning af stryget ved Gram slot 
Kenn Meyhoff fortalte om processen fra den første omlægning af stryget i 2014 til den 
nyligt afsluttede ændring i 2020. Indløbet til søen er nu ændret, der er lavet dobbeltprofil i 
vandløbet og vandløbsbunden er igen hævet til det oprindeligt projekterede niveau. 
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Flere af rådets medlemmer giver udtryk for, at det er en skam, at det har været 
nødvendigt at bruge penge på fejlretning i projektet. Men  det er godt at de problemer 
der var opstået, nu er løst.  
Preben Nielsen efterlyser et evalueringsmøde. Sportsfiskerforeningen har evt. mulighed 
for at supplere med udlægning af gydegrus. Der opfordres til at Preben kontakter 
Naturstyrelsen. 
Slides fra fremlæggelsen vedlægges referatet. 
 

4. Orientering om den kommende kommuneplan.  
 

Christina Vedel-Birch Andersen fortalte om processen omkring den lovbundne opgave 
med revision af kommuneplanen. Kommuneplanen udpeger retningslinjer for 
anvendelsen af arealer. Kommuneplanen anvendes ved sagsbehandling for at afklare 
hvilke konflikter der evt. kan være i en ønsket arealanvendelse. Planen gælder 12 år, 
men revideres hvert 4. år. Forud for kommuneplanen er der udarbejdet en planstrategi – 
et værktøj som beslutter hvilke temaer man vil revidere i den efterfølgende 
kommuneplan. Forslag til revideret kommuneplan kommer i offentlig høring i marts 
2021. Inden da vil der være en politisk høring og inddragelse. 
Haderslev Kommune er en del af Trekantområdet og en del af kommuneplanens 
temaer revideres i fællesskab. Andre temaer udpeges og revideres lokalt. 
Under fællesdelen hører produktionsvirksomheders placering, grøn omstilling, potentiel 
natur, turisme, strategiske planlægning for landsbyer, erosion og oversvømmelse. 
I den lokale del behandles Skrydstrup området, landskabsudpegning, by- og 
erhvervsudvikling, omdannelseslandsbyer og detailhandelsstruktur. 
 
Bent Karlsson ønsker at politikkerne har opmærksomhed på ikke at udsulte de mindre 
landsbyer, fordi der ikke kan udvikles der. Der bør afsættes ressourcer til at lave 
lokalplaner i flere områder, så man ved hvad man må og ikke må. 
 
Søren Rishøj ønsker at Udvalg for Plan og Miljø inddrages tidligt, hvis man ønsker at 
bygge uden for de områder som er udlagt til byggeri, så en ansøger tidligt kan få 
afklaret om der er politisk velvilje til et projekt. 
 
 

5. Orientering om Naturbeskyttelseslovens §3 i relation til ønske om udstykning ved Årøsund 
Landevej. 

 
Helle Hartmann redegjorde for hvordan Naturbeskyttelseslovens §3 fungerer. Den 
registrering af beskyttet natur, der vises på kommunens digitale kort, er en vejledende 
registrering, som ikke er juridisk bindende for hverken ejer eller kommunen. Det er altid 
den faktiske tilstand, f.eks. botanikken på stedet, der er afgørende for om et areal er 
beskyttet natur eller ej.  
Som følge af registreringens vejledende karakter kan ejer forespørge  på et konkret 
areal og har så krav på, inden for 4 uger, at få endeligt svar fra kommunen hvorvidt et 
areal er beskyttet eller ej. Hvis kommunen ikke inden for fristen har givet meddelelse 
om status, kan ejer iværksætte den ønskede aktivitet (dog ikke hvis arealet klart er 
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beskyttet – f.eks. søer). En meddelelse er som udgangspunkt  gældende i 3 år. 
Når kommunen undersøger om et areal er beskyttet natur, undersøges luftfotos tilbage i 
tiden (f.eks. dyrkningshistorie, arealstørrelse, fugtighedsforhold, jordbund, højdekurver, 
beliggenhed). Derudover er det afgørende hvilke planter der findes på arealet og hvor 
dominerende de enkelte plantearter er. Registrering af planter foretages ved hjælp af  et 
statsligt udarbejdet skema og efter en beskrevet metode. Ud fra registreringen kan der 
udregnes en naturværdi, som indgår i den samlede vurdering af et areals status. 
 
Både DN og DOF har været involveret i den konkrete sag men har ikke kunnet gøre 
noget som følge af den måde Naturbeskyttelsesloven fungerer på. Der opfordres til at 
der planlægges aktivt for natur og at interesseforeningerne inddrages tidligt i en 
planlægningsproces. Politiske signaler og mål for naturen efterlyses. 
 

6. Gensidig orientering (bl.a. status spildevandsplan, status vandråd, stier og stiplanlægning,  
hæfte om “bi-stand”) 

 
Karsten Wandall orienterede om status for vandråd (slides er vedlagt referatet). 
Haderslev Kommune deltager i vandråd for Lillebælt Jylland og Vadehavet. 
 
Flere af Det Grønne Råds medlemmer har oplevet at deltagelse i vandrådene har været 
en tung opgave. DOF har opgivet at deltage – oplever ikke at deltagelse flytter noget. 
Sportsfiskerforeningen og Friluftsrådet har også oplevet at det kan være svært at 
udveksle synspunkter og se muligheder i vandrådet. Desuden er det en udfordring at 
møderne  holdes i normal arbejdstid.  
Det foreslås at kommunerne er mere præcis i formulering af den opgave vandrådene 
skal løse, så der fokuseres mere på muligheder til gavn for vandløbene og der gives 
mindre rum til den enkeltes politiske dagsorden. Der er ønske om at kommunen følger 
op på den positive indsats der opnås i vandløbene via vandrådene og at man følger op 
med formidling og politisk opbakning. 
Karsten nævner, at der kan være mulighed for at finde lokale midler til opfølgning med 
rekreative tiltag, men det er endnu usikkert. 
 
Karsten Wandall orienterede om status for spildevandsplanen (slides er vedlagt 
referatet). Det forventes at der kommer mål for vandkvaliteten i dam og fjord i den 
kommende udgave af vandplaner. 
Kommunen opfordres til at tage imod alle tiltag der kan hjælpe på vandkvaliteten i 
dammen og fjorden – der er et stort potentiale i friluftsliv i forbindelse med disse. 
Det oplyses at kommunen har bedt om en analyse af hvad der skal til, for at forbedre 
vandkvaliteten i dam og fjord. Der arbejdes på at skaffe data og viden om økonomien. 
Der arbejdes sammen med Provas.  
DOF vil undersøge ynglesuccesen for toppet lappedykker – kraftig algevækst skygger 
så sivkanten bliver smallere og giver dårligere ynglesucces. 
Martin Martinsen spørger hvorfor Haderslev Kommune har fået færre strande med blå 
flag. Kommunen undersøger dette til næste møde. Til næste møde sættes et punkt på 
om blå flag – hvor mange har vi og hvor mange ønsker man at have 
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Christina Vedel-Birch Andersen fortalte at Udvalg for Plan og Miljø har besluttet at der 
skal udarbejdes en stiplan med udgangspunkt i de gode ønsker kommunen modtager 
udefra. Planen forlægges UPM som så prioriterer indsatsen. Det handler både om cykel- 
og gangstier i hele kommunen. 
Søren Rishøj Jakobsen supplerede med at UPM har besluttet at undersøge om den 
besparelse der skete, på vedligeholdelse af stier i det åbne land, for en del år siden, kan 
ændres. Håbet er at der igen kan vedligeholdes på nogle af de stier der blev sparet væk. 
 
Der er generelt et ønske om et samlet kort med overblik over alle stier, også på tværs af 
kommunegrænser. 
 

Helle Hartmann viste et hæfte med titlen ”Bi-stand” som er udarbejdet af en 
arbejdsgruppe under Odsherreds Kommunes Grønne Råd.: Link til hæftet til inspiration:  

http://www.e-pages.dk/odsherredkommune/376/ 
 
Til næste møde i Det Grønne Råd sættes et punkt på dagsorden om hvad rådet kan gøre 
for bier. Der kan også være andre emne som Det Grønne råd vælger at beskæftige sig 
med – rådets medlemmer melder ind til næste møde. Det ønskes generelt at synliggøre 
Det Grønne Råd. På næste møde sættes et punkt på om hvordan rådet ønsker at 
synliggøre sig. 

 
7. Eventuelt 

- Naturvejlederforeningen skifter navn til Naturvejledning Danmark. 
- Rådet ønsker en liste med alle deltagere i Det Grønne Råd. Helle undersøger om man 
må sende en sådan liste rundt eller om alle medlemmer skal give samtykke til det.  
- Preben Nielsen fortalte at der laves fiskebestandsanalyser i  østvendte vandløb i 
samarbejde med DTU og frivillige organisationer. 

 
8. Næste mødedato 

Kommunen indkalder til næste møde. 
 

Venlig hilsen 

Helle Hartmann 

Natursagsbehandler 
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