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REFERAT af Det Grønne Råds møde den 19. februar 2019 

 

1. Velkommen til Blixens 

Præsentation runde da der er nyt medlem fra Verdens Skove 

 

2. Godkendelse af referat fra seneste møde 

Godkendt 

 
3. Godkendelse og prioritering af dagsorden for aktuelt møde 

Pkt. 7 flyttes op før pkt. 5 og bliver pkt. 4d 

 
4. Opfølgning v. rådet – se bilag 1 for supplerende bemærkninger til 

emnerne 

a. Naturens Stemme – opfølgning på deltagelse på Teknisk-

Udvalgsmødet, TU-mødet, i januar. Se også bilag 2 fra DN. 

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 

 

Direkte e-mail: 

leja@aarhus.dk 

 

Sag: 19/006245-18 

Sagsbehandler: 

Lene Vinther Larsen 

Mødedato: Tirsdag den 19. februar 2019 

Mødetid: Kl. 16.00 til kl. 18.00 

Mødested: Blixens lokale Y1.144 

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

 Anna Kirstine, KA, Verdens Skove 

 Michael Filtenborg, MF, Jagtforeningernes kom-
munale fællesråd 

 Torben Ankjærø, TA, Danmarks Sportsfiskerfor-
bund 

 Jørgen Vestager, JV, Fællesrådene i Aarhus 

 Bent Hviid, BH, Idrætssamvirket Århus 

 Knud Erik Hesselbjerg, Skov- og Naturstyrelsen, 
Søhøjlandet 

 Nikolaj Sass Esbens, NSE, Dansk Botanisk For-
ening 

 Jens Gammelgaard, JG, Landboforeningerne  

 Søren Højager, SH, Danmarks Naturfredningsfor-
ening i Aarhus 

 Morten Laursen, ML, Østjysk Familielandbrug 

 Erik Moes, EM, Friluftsrådet i Århus Bugt 

 Simon Grünfeld, SG, Teknik og Miljø, Formand 

 Lene Vinther Larsen, LV, Teknik og Miljø, Sekre-
tær og referent 

Afbud  Adam Knuth, AK, Dansk Skovforening 

Kopi til (Byrådet, suppleanter og hovedforeninger jf. kontakt-

data, og referatet offentliggøres på kommunens hjem-

meside – når referatet er godkendt) 
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SG: De tre emner, Naturens Stemme, Naturkanon samt Biodiversitets-

plan med insekt- og bivenlig by, tages op igen til marts eller april i TU.  

 

SH: Der er mange arter i kommunen, og rådet her har mulighed for at 

hive kompetencer ind.  

Politikerne efterlyser en sparringspartner, og vi i rådet har efterlyst, at 

blive brugt som rådgiver for kommunen langt mere direkte end hidtil. Nu 

kan det ændres.  

Rådet kan blive mere rådgivende og præge dagsordenen herunder bru-

ge internettet i større grad end tidligere. En temaaften, hvor rådet præ-

senterer ”Naturen og den biologiske mangfoldighed” vil være et godt, 

næste skridt. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til dette og afklares, 

hvordan Byrådet/Teknisk Udvalg kommer med.  

 

TA: Der er forslag om Naturens stemme som et særskilt råd. I stedet 

anbefale, at Det Grønne Råd styrkes. Kompetencer hentes ind fra ek-

sperter f.eks. til insekterne på land, mens vandløbsinsekterne kender 

DSF. Det skal stadig ikke være et for stort forum. Overveje om det skal 

være faste medlemmer for at få mere indflydelse.  

 

LV: Kommissoriet giver mulighed for at rådet tilknytter ad hoc medlem-

mer. Der har endnu ikke været behov for afstemning eller brug af min-

dretalsudtalelser i rådet, men det er der mulighed for.  

 

KH: Der er lige nu en større politisk interesse for hvad der sker i Det 

Grønne Råd. Det skal da bruges.  

 

Beslutning 

Enstemmigt vedtaget: Det Grønne Råd skal fastholdes og være ”Natu-

rens Stemme”. Der er ikke brug for indstillingsret, men tættere dialog 

mellem Det Grønne Råd og politikerne. Dermed bliver rådgivning af 

kommunen muligt, som netop er det Byrådet har besluttet ved oprettel-

sen af Det Grønne Råd.  

 

SH laver udkast til svar til formanden for TU, som formanden opfordrede 

rådet til ved foretræde for TU i januar. SH rundsender notat. LV sender 

kontaktadresse på TU.  

 

b. Naturkanon og Biodiversitetsplan med insekt- og bivenlig kommu-

ne – opfølgning på foretræde for Teknisk Udvalg, TU 

Naturkanon 

SH: DN er direkte nævnt, som deltager i juryen for udvælgelse af lokali-

teter til Lokal Naturkanon. Det vil vi i DN gerne, men vi vil også gerne bi-

drage til udvælgelseskriterier.  
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TA: Hele Det Grønne Råd kan inddrages og være med til at kvalificere 

hvilke lokaliteter, der skal udpeges.   

 

JV: Der er behov for rekreative områder, hvor naturoplevelser og tilgæn-

gelighed til naturen er vigtige emner. Nogle naturområder er sårbare og 

skal ikke udpeges i en Lokal Naturkanon. Fællesrådene vil gerne være 

med hvis det bliver aktuelt f.eks. som tovholder.  

 

Beslutning:  

SH skriver to linjer til emnet. Linjerne afsendes sammen med skrivet til 

formanden for TU besluttet i pkt. 4a. 

 

Biodiversitetsplan 

SH: Der er ikke brug for flere planer, da kommunen allerede har en Na-

turkvalitetsplan. Det er mest vigtig at realisere det vi allerede har af pla-

ner i kommunen fremfor at få nye planer.  

 

TA: Naturkvalitetsplanen går meget på plantesamfundene i den tørre, 

terrestriske natur. Naturkvalitetsplanen kan med fordel udvides til at om-

fatte forskellige dyresamfund, såsom insekter og pattedyr. 

 

HE: Planen skal udvides, så den omfatter flere, andre organisme.  

 

MF: Enig i at planen kan inkludere flere organismer, og der skal være 

indsatsområder. 

 

Beslutning:  

ML, NE, MF og TA vil formulere konkrete initiativer til TU om hvordan 

den samlede natur i Aarhus Kommune kan forvaltes. Dokumentet sen-

des CC til resten af rådet.  

 

c. Henvendelse til Det Grønne Råd om rent drikkevand i Beder-Malling 

ved DN. Se bilag 3. 

SH: Borgergruppen bag Rent Drikkevand i Beder-Malling havde sit em-

ne på TU-mødet mandag den 18. februar 2019. Emnet er en jordfond til 

realisering af en GrønRing om Aarhus. Vi i rådet har fået henvendelsen 

tilsendt direkte, og vi skal svare borgergruppen. Rådet kan også skrive til 

Byrådet om at det er en god ide. Vi kan inddrage, hvad vores erfaringer 

er fra sager i Ålborg, Århus og Egedal.  

 

Landbrugsorganisationen har anket afgørelserne til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Sagen i Egedal er afgjort til kommunens fordel. Den sag 

er nu anket til Byretten, og går vel videre til Landsretten.  
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Forslag fra borgerne i Beder-Malling gør, at man kan komme udover de 

her sager. Senest er DN og Landbrug & Fødevarer blevet enige om en 

fælles, frivillig ordning. Økonomisk rummer forslaget om en GrønRing 

også crowdfunding. Der er et langt tidsperspektiv på fyrre år. DN kan 

anbefale forslaget.  

 

JG: Landsforslaget fra Landbrug & Fødevare og DN er jordfordeling, 

hvor lavbundsarealer byttes med bedre jord eller til bedre jordafrunde-

ring. Men 6000ha er et stort areal.   

 

Rådet er enige om at borgergruppens jordfond er en god ide og med 

den lange periode giver det mening. Der dog ikke enighed i rådet om 

borgergruppens argumenter ift. foruening af drikkevand eller ej.  

 

Beslutning 

Der er brug for mere tid til drøftelse af emnet, så emnet kommer på næ-

ste møde.  

 

d. Meddelelser og orientering v. rådets medlemmer (oprindelig pkt. 7 

på dagsordenen) 

Engsøproblematikkerne: Danmarks Sportsfiskerforbund, DSF, vil sætte 

fokus på engsøproblematikken og ørreddødeligheden overfor politiker-

ne. 

Miljøstyrelsen er tidligere vendt tilbage med, at de ser det ikke som et 

led i deres opgave at finansiere en sådan opgave i forbindelse med sta-

tens vandplaner. DSF blev inviteret til at fremlægge engsø-

problematikkerne for TU. Politikerne ser nu på sagen.  

 

ML: Årslev Engsø virker til det formål den er etableret, nemlig at fjerne 

næringsstoffer fra vandet. Den effekt skal fastholdes.   

 

Enighed om i rådet, at der skal ske en ekspertvurdering af forslaget og 

analyse af påvirkninger og om forslaget kan realiseres. Der skal laves 

flere vurderinger af virkning på miljø, vandmiljø, natur mv.  

 

Beslutning 

TA er tovholder og går videre med engsøproblematikken. Når der er 

analyser og undersøgelser, som rådet kan drøfte, tages emnet på igen 

til stillingtagen i rådet ift. projektet.  
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5. Hvordan kan rådets samlede holdning til et emne bedst kommuni-

keres ud i offentligheden? 

Kort drøftelse af at formanden er ansat i kommunen, og står i kom-

missoriet til at være den der udtaler sig på rådets vegne. I nogle sa-

ger, er det en fordel at andre kan udtale sig.  

 

Beslutning 

Det blev aftalt, at der udpeges en tovholder blandt medlemmerne for 

hver konkret sag, hvor rådet gerne vil kommunikere direkte til politi-

kere. Der udpeges ikke en permanent næstformand for rådet. 

 

 

6. Rådet drøfter det kommende års emner til de ordinære møder - se 

bilag 1 for supplerende bemærkninger til emnerne 

Rådets medlemmer meldte ind hvilke(t) emne(r) de hver især ønskede 

på dagsordenen på næste møde.  

 

a. Forslag om fokus på kolonirugende fugle (pt. klyder og hættemå-

ge) fra DOF-Østjylland  

Kan vente til efteråret jf. forslagsstiller 

 

b. Drøftelse af Kommunens Skovdrift fra DOF-Østjylland 

Er højt prioriteret af rådets medlemmer 

 

c. Planstrategi 2019 til drøftelse på Grønt Råds møde inden politisk 

vedtagelse herunder link til Visionsplanen for Århusbugten fra DSF 

Er på dagsordenen 20. marts som ”en grønnere by med mere 

blåt”, rummer også rekreative forhold. Andre emner fra Plan-

strategien kan tages op, hvis rådet finder det relevant. 

 

d. Forslag til at der arbejdes med en Strategi for etablering af nye na-

turprojekter i ådalene fra DSF.  

Har rimelig stor tilslutning fra rådet 

 

e. Drøftelse af Forslag fra Alternativet Å om mere biodiversitet i vand-

løbene (som afløber af regulativrevisionen for vandløbene) fra DSF. 

Få stemmer 

f.  

g. Algevækst i Aarhus Å og Giber Å om præcisering og uddybning til 

klapning af sediment på bredderne af Giber Å ved Vilhelmsborg fra 

Østjydsk Familiebrug.  

Få stemmer 

 

h. Revision af Danmarks fredninger fra DN.  

Få stemmer, men skal snart på jf. forslagsstiller. 
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Ovenstående er udgangspunkt for sammensætning af dagsordenen 

sammen med beslutninger under andre emner på mødet. 

 

 

7. Meddelelser og orientering v. Rådets Medlemmer (er nu 4d) 

 

 
8. Evt.  

a. Det Grønne Råd ved Botanisk Forening og Verdens Skove er begge 

interesserede i at deltage i den tur, som forvaltningen skal have sammen 

med Byrådet om driften af de kommunale skove. 

 

[Ref: Efter mødet har vi modtaget Rådmandens tilbagemelding. Byrådet 

ønsker at fastholde, at turen er for dem og repræsentanter fra Teknik og 

Miljø, men Rådet er altid velkomne til at komme med egne forslag til 

ekskursioner med Teknisk Udvalg eller byrådet.] 

 

b. Borger har bedt om at rådet orienteres om skovfældning i Sydbyen på 

kommunalt areal. Aftalt at LV sender henvendelsen til rådet efter aftale 

med borger.  

 

 
9. Næste møde 

• Onsdag den 20. marts 2019 

• Onsdag den 21. august 2019 (besigtigelsestur) 

• Onsdag den 27. november 2019 

 


