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REFERAT af Det Grønne Råds møde 
 

  
 
1. Velkommen 

Præsentationsrunde og velkommen til Verdens Skoves nye repræsen-
tant i rådet. 
 

2. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde 

Under evt. 5a: Sammensætning af Det Grønne Råd, 5b: Skiltning om fi-
skeri ved Aarhus Å ved Årslev Engsø og 5c: Aarhus Kommunes succes 
med deltagelse i Klima100, RealDania. 
 
 

TEKNIK OG MILJØ 
Center for Miljø og Energi 
Aarhus Kommune 

Vandmiljø og landbrug 
Grøndalsvej 1C, Postboks 4049 
8260 Viby J 
 
Telefon: 89 40 22 13 
Direkte telefon: 89 40 40 25 
 
E-mail: 
miljoeogenergi@aarhus.dk 
Direkte e-mail: 
leja@aarhus.dk 
www.aarhus.dk 
 
Sag: 13/033115-224 
Sagsbehandler: 
Lene Vinther Larsen 

Mødedato: Mandag den 4. juni 2018 
 

Mødetid: Kl. 12.00 til kl. 12.45 Kort møde  
Efterfølgende besigtigelsestur fra 13-15 med Teknisk 
Udvalg.  
 

Mødested: Rådhuset Lokale 390 
 

Deltagere:  Henning Ettrup, HE, Dansk Ornitologisk Forening, 
Lokalafdelingen Aarhus 

 Christian Johansen, CJ, Jagtforeningernes kommu-
nale fællesråd 

 Torben Ankjærø, TA, Danmarks Sportsfiskerforbund 
 Jørgen Vesterager, JV, Fællesrådene i Aarhus 
 Søren Højager, SH, Danmarks Naturfredningsfor-

ening i Aarhus 
 Morten Laursen, ML, Østjysk Familielandbrug 
 Erik Moes, EM, Friluftsrådet i Århus Bugt 
 Jens Gammelgaard, JG, Landboforeningerne  
 Søren Hald, SHA, Skov- og Naturstyrelsen, Søhøj-

landet 
 Anne Marie Prahl, AMP, Verdens Skove, ad hoc 

medlem 
 Lene Vinther Larsen, LV, Teknik og Miljø, Sekretær 

og referent 
 Simon Grünfeld, SG, Teknik og Miljø, Formand 

 
Afbud  Bent Hviid, BH, Idrætssamvirket Århus 

 Adam Knuth, AK, Dansk Skovforening 
 Nikolaj Sass Esbens, NSE, Dansk Botanisk For-

ening 
 

Kopi til Byrådet, suppleanter og hovedforeninger jf. kontaktdata  
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3. Opfølgning på referat fra sidste møde  

TA tog rådets fælles henvendelse til rådmanden for Teknik og Miljø op. 
Rådmanden gav ikke lovning på et møde inden sommerferien.  
Rådet drøftede mulighederne, og hvad er ønskerne nu? Debatten om 
Hav- og Fiskeripolitikken fylder i Byrådet. Også biodiversitet og det re-
kreative optager Teknisk Udvalg. Der kan bedes om foretræde til de em-
ner Teknisk Udvalg har på sin dagsorden.  
 
Der var fortsat bred opbakning til at gå videre med emnet om rekreativt 
fiskeri. Sportsfiskerne har ekspertisen på dette område, og opfordres til 
at holde fast i emnet og tage det op igen i rådet, så eventuelle nye fælles 
anbefalinger kan gives fra rådet eller fra organisationer/foreningerne 
selv. TA vil give rådet en orientering inden et foretræde for TU, og andre 
repræsentanter fra rådet kan dermed også deltage i foretrædet for TU.  
 

4. Meddelelser og orientering  

a. Status for Natura 2000-områder og Lokalt Naturråd 
Status for Natura 2000-områder: Miljø- og Fødevareministeriet har 
igangsat arbejdet med at se på justering af Natura 2000-område-
grænserne. Kommunen har i januar 2018 givet sit høringssvar til Mil-
jøstyrelsen, og et nyt forslag har været sendt i høring her i maj må-
ned. Aarhus Kommune har ingen yderligere bemærkninger til hø-
ringsforslagene. Natura2000-skovområderne syd for Aarhus by er 
blevet udvidet med ca. 380 ha oveni de eksisterende ca. 160 ha. 
Dertil er få ha med rigkærsarealer på nordsiden af Brabrand Sø ta-
get med.  
På landsplan er det foreslået at ca. 28.000 ha eksisterende Na-
tura2000-areal ikke længere skal være Natura2000-areal og ca. 
5.000 ha udpeges som nyt Natura2000-areal.  
Det kan være at den nye miljøminister ønsker en ny høringsrunde, 
men det vil tiden vise.  
 
Lokalt Naturråd: Naturrådet, der omfatter 7 østjyske kommuner, og 
som skal se på udpegning af Grønt Danmarkskort, har ca. 3 møder 
tilbage inden naturrådets arbejde skal være færdigt den 15. juli 
2018. Rådet giver sine bidrag til kommunens videre arbejde med 
Grønt Danmarkskort. Allerede i efteråret 2018 begynder Aarhus 
Kommune at se på Planstrategi 2019, som sætter retningen for ar-
bejdet med Kommuneplan 2021.  
ML, der er med i det lokale naturråd, orienterede om rådets ekskur-
sion dels til Nørrestrand ved Horsens, hvor der er etableret helårs-
græsning med Konik heste og Skotsk Højlandskvæg, dels til Vrads 
og Salten Å, hvor den næringsfattige og kuperede jord understøtter 
varieret natur med meget vand i ådalen. 
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b. Status for Vandområdeplaner 2015-2021.  

Ikke noget nyt siden sidst. 
 

c. Kort om program for dagens besigtigelsestur 
Kort gennemgang af programmet og deltagerne i turen.  
 
Der blev kommenteret på, at dagens tur blev til klimatilpasning og 
synergi til natur, skov og rekreative tiltag ved Slusen i midtbyen og til 
Egå Engsø, og ikke skov- og biodiversitetsturen til Hørret skov og 
Giber Å ved Vilhelmsborg. Det blev aftalt, at sidstnævnte lokaliteter 
kan være forslag til næste års besigtigelsestur.  
 
 

5. Evt.  

a. Sammensætning af Det Grønne Råd 
Forslag blev stillet af Friluftsrådet om at Verdens Skove skulle være fast 
medlem af Det Grønne Råd. Ændring i sammensætningen af rådet kræ-
ver Byrådets godkendelse. Det blev aftalt, at Verdens Skove selv skal 
anmode om at emnet tages op.  
 
b. Skiltning om fiskeri ved Aarhus Å ved Årslev Engsø 
Der er ved Aarhus Å udfordringer med, at der fiskes i den periode, hvor 
fiskene er fredet. Det er fiskerikontrollen, der er myndighed, men Aarhus 
Kommune vil i tilknytning til den nyindviede fiskebro ved Byleddet og 
Aarhus Å, opsætte et skilt, der fortæller om bl.a. hvilke perioder fiskene 
ikke må tages med hjem, men skal genudsættes. Det blev foreslået, at 
denne tekstdel også er tilgængelig på engelsk. Forvaltningen i Teknik og 
Miljø, Vand og Natur, (afd. hed tidligere vandmiljø og landbrug) går vi-
dere med emnet i samarbejde med Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere.  
 
c. Aarhus Kommunes succes med deltagelse i Klima100, RealDania  
Aarhus Kommune meldte flere realiserede klimaløsninger ind til RealDa-
nias konkurrence, hvor RealDania udpeger de bedste klimaløsninger i 
de danske kommuner for at øge videndelingen og den grønne omstilling 
i kommunerne. Hele 11 af de 100 udvalgte løsninger er fra Aarhus Kom-
mune. Læs mere her: https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikati-
oner/klima100 
 
 

6. Næste møde 
• Onsdag den 28. november 2018 

 


