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REFERAT onsdag den 27. november 2019
Mødedato:
Mødetid:
Mødested:
Deltagere:

Onsdag den 27. november 2019
Kl. 16.00 til kl. 18.15
Rådhuset, Aarhus C
 Henning Ettrup, HE, Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen Aarhus
 Sarina Misha Møller, SM, Verdens Skove
 Christian Johansen, CJ, Jagtforeningernes
kommunale fællesråd
 Arne Bager, AB, Danmarks Sportsfiskerforbund
 Bent Hviid, BH, Idrætssamvirket Århus
 Nikolaj Sass Esbens, NSE, Dansk Botanisk
Forening
 Søren Højager, SH, Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus
 Ralf Jensen, RJ, Østjysk Familielandbrug
 Erik Moes, EM, Friluftsrådet i Århus Bugt
 Simon Grünfeld, SG, Teknik og Miljø, Formand
 Lene Vinther Larsen, LV, Teknik og Miljø,
Sekretær og referent



Kopi til

Jørgen Vestager, JV, Fællesrådene i Aarhus
Jens Gammelgaard, JG, Landboforeningerne
 Adam Knuth, AK, Dansk Skovforening
 Søren Hald, Skov- og Naturstyrelsen, Søhøjlandet
Suppleanter og hovedforeninger jf. kontaktdata
Byrådet

1. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referat godkendt
2. Godkendelse af dagsorden for aktuelt møde
Godkendt. Emne til pkt. 9 Evt. om samarbejdsprojekt.
3. Aarhus Naturkanon
Byrådet vil gerne have en Naturkanon, der giver en positiv markering af særlige naturområder i Aarhus Kommune.

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Aarhus Kommune

Natur Vandløb og Landbrug
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 22 13
Direkte telefon: 89 40 40 25
E-mail:
vandognatur@mtm.aarhus.dk
Direkte e-mail:
leja@aarhus.dk
Sag: 19/006245-39
Sagsbehandler:
Lene Vinther Larsen

Pernille B. Kofoed, Aarhus Kommune, fortalte om processen frem mod lanceringen af en endelig naturkanon i foråret 2020, herunder rådets rolle i nomineringsfasen og evt. lanceringen. Se bilag 2 og 3.
Teknik og Miljø har udsendt bud på naturområder til nomineringen til Naturkanonen. Disse bud skal udvides med nomineringer fra Det Grønne Råd.
Rådet anbefaler at de store Natura2000 områder deles op i mindre områder
f.eks. adskille Marselisborgskov og Giber Å, så Giber Å ådal har sin egen.
Der er brug for mange flere forslag, så intet er for småt. Nomineringer sendes til Pernille Kofoed på kpeb@aarhus.dk senest den 6. januar 2020.
Beskrivelserne skal opfylde punkter angivet i bilag, og maksimalt fylde 1
side.

4. Udvidelse af Det Grønne Råd
Byrådet vil have Det Grønne Råd udvidet med maks.3 nye medlemmer for at
rådet i endnu højere grad kan være en stemme for kommunens biodiversitet.
Rådet har kunnet komme med forslag til medlemmer frem til rådsmødet og
på selve rådsmødet. På mødet blev udvidelsen, endelig udpegning og den
videre organisering drøftet. Forretningsorden for Det Grønne Råd var udsendt med dagsordenen – se bilag 4.
Udgangspunktet er, at Det Grønne Råd skal styrkes i stedet for at oprette et
nyt lignende råd med indstillingsret, og at samarbejdet med politikerne styrkes gennem dialog f.eks. med Teknisk Udvalg.
Nye medlemmer bliver tilknyttet rådet i et par år, ligesom Verdens Skove fast
er inviteret til at deltage i rådets møder. Der har endnu aldrig været behov
for afstemning og mindretalsudtalelser fra Det Grønne Råd.
Rådets medlemmer har indsendt flere bud på nye medlemmer, og et nyt
kom på mødedagen. Buddene er ud fra at de kan bidrage yderligere til rådets viden om biodiversitet herunder kendskab til arter og organismer i naturen.
Beslutning:
Følgende skal spørges ift. deres interesse i deltagelse:
 Naturhistorisk Museum
 Arternes Aarhus
 Aarhus Universitet, Department of Bioscience
Det blev desuden besluttet at foreninger som Århus Entomologklub/Entomologisk Forening og Foreningen til svampekundskabens fremme,
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Østjysk Lokalafdeling, kan inddrages med deres meget specifikke viden når
relevant.

5. Drøftelse af kommunikation med og mellem medlemmer i Det
Grønne Råd samt hvordan Det Grønne Råd vil gøre sin indflydelse
gældende. Ved DN. Underpunktet blev taget samlet.
Vi skal fortsat skabe fokus på vores arbejde, så vi viser, at vi kan og vil noget.
Beslutning: Når vi henvender os til eksterne parter skal det ske på ensartet
vis. Det Grønne Råd. Man bruger IKKE sin egen forening/organisations logo
mv. det forvirrer.
Brevpapir med adresse og genkendeligt udseende så det tydeligt fremgår at
Det Grønne Råd er afsender. Teknik og Miljø giver et bud på udseende.
I forretningsordenens pkt. 7 står der at formanden skal sende materialet
afsted, også til dialogmøder mv.
Beslutning: den rådet udpeger til at stå for det aktuelle emne, må også
sende materialet afsted, da formanden har haft mulighed for at se materialet
ligesom alle rådets medlemmer har.
Det Grønne Råd bruger dialogmøderne med Teknisk Udvalg og høringer.
Succes med Genslyngning af Aarhus Å og bidrag til Visionsplan for Aarhus
Bugten samt ”de grønne sager” hvor Det Grønne Råd har haft foretræde for
Teknisk Udvalg.
Rådet vil tage initiativ til arrangement om biodiversitet, naturkapital o.l. Rådet
vil være proaktivt og nedsættelse af udvalg/mindre grupper, der kan komme
med udspil.
Møderækken med dialogmøder med Teknisk Udvalg skal evalueres.
Beslutning: Søren Højager udarbejder et forslag til en tekst til Teknisk Udvalg om at Det Grønne Råd ser dialogmøderne som et meget positivt tiltag.
Resten af rådet sættes CC, og Simon sender den videre.
Dialog mellem møderne. Vi mødes tre gange om året, og skal have bidrag
sendt afsted mellem møderne. Behov for aftale om hvordan dialogen kan
foregå bedst muligt.
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Beslutning: Lene undersøger om Teknik og Miljø kan finde en relevant ITplatform, der opfylder at der kan skrives i dokumenterne fælles og have en
nem kommunikation (Facebook er ikke relevant)

6. Meddelelser og orientering
a. Tekniks Udvalgs dialogmøder v. Aarhus Kommune
Orientering om de emner der er relevante for rådet ift. benyttelse og beskyttelse af det grønne i Aarhus Kommune:
Dialogmøde den 23. oktober 2019:
1) Borgerskolen Paradiset,
2) Cirkulær økonomi i kommunens byggerier – genbrug af byggematerialer
3) Ådalens Arvesølv – forslag til ledetråde for en bevarende helhedsplan for
Aarhus Ådal.
https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-og-referater/visdagsorden/v/16009/teknisk-udvalg/referat/2019-10-23/?agendaId=418364#3
Det blev drøftet, at kommunen laver helhedsplaner for byudvikling, men ikke
for det åbne land. P.t. kan man komme med forslag og ideer til evaluering af
Planloven. Læs mere her: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/forslag-ogideer-til-aendring-af-planloven
Tiltag i ådalene blev drøftet herunder at der p.t. arbejdes nationalt for at lave
bedre finansieringsordninger for udtagning af lavbundsjorde. Blandt andet et
ønske fremsat af DN og Landbruget i fællesskab.
[Red: efter mødet er nationalt, bredt forlig om bl.a. jordfond og skovfond
vedtaget].
Dialogmøde den 25. november 2019:
1) Forslag vedr. ældrepolitik for kommunens træer
2) Forslag vedr. Sustainable Living Aarhus
3) Forslag vedr. Mårslet Helhedsplan fase II
Læs mere her: https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/dagsordner-ogreferater/vis-dagsorden/v/16009/teknisk-udvalg/referat/2019-1125/?agendaId=433982#8

b. Iltsvind i vandløb nedstrøms vådområdeprojekter v. Danmarks
Sportsfisker Forbund
Sportsfisker Forbundet har sat fokus på vådområder både lokalt og nationalt.
Der tales meget om Landbrugspakke og kvælstoffjernelse. Der er mange
positive effekter ved vådområder, men man skal være opmærksom på, at
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der også kan være negative effekter, som påvirker målopfyldelse. Minivådområder har positiv effekt, mens de større projekter, er der bekymring for
kan have negative effekter nogle steder.
Aarhus Kommune er i gang med at undersøge forholdene i Lyngbygaards Å
nedstrøms et større vådområdeprojekt for det lader til at åen er påvirket og
målopfyldelse ikke kan opnås. Årsagen er ikke kendt og relevante tiltag
overvejes. Der er samarbejde på tværs af kommunerne Silkeborg, Skanderborg og Aarhus kommuner.

7. Udkast til projektforslag til Grønne Projekter 2020
Forslag til næste års grønne projekter fremlægges til kommentering. Se
bilag 5. Projekterne blev drøftet og målet med projekterne fremlagt.
Beslutning:
Rådet kan anbefale projekterne.
Næste deadline for indsendelse af projektforslag er 1. oktober 2020, og forvaltningen vil gøre mere reklame for ordningen.

8. Emner til næste møder og fastsættelse af mødedatoer for 2020
Opdatering af listen over emner samlet i bilag 6 blev kort vendt.
Emne b. Drøftelse af Kommunens Skovdrift fra DOF-Østjylland. Blev en del
af besigtigelsesturen i september. Er dog stadig interesseret om mere om
forvaltningen af skovene fremover. Se beslutning under pkt. 9.
Emne d. Forslag til at der arbejdes med en Strategi for etablering af nye
naturprojekter i ådalene fra DSF. Er i tråd med dialogmødets emne den 23.
oktober ”Ådalens arvesølv” og nationale drøftelser om multifunktionel jordfordeling.
Beslutning: På næste møde kan skovrejsning og naturprojekter i kommunen tages op.
Den 22. juni 2020 skal vi have en besigtigelsestur sammen med Teknisk
Udvalg, og I har mulighed for at komme med forslag til emner og sted, og
derudfra kan Teknisk Udvalg lade sig inspirere.
Beslutning: På næste møde kommer rådet med forslag til besigtigelsesturen.

16. januar 2020
Side 5 af 7

9. Evt.
Jørgen Vestager stopper, da han fraflytter kommunen. Ny repræsentant
bliver udpeget.
Moesgaard Museum – arealer og bygninger.
Det blev oplyst af Erik, at Moesgaard Museum vil sælge bygninger ved
Skovmøllen og rydder store områder med træer ved Oldtidsstien. Lovmæssigt er det en mulighed, men synes det er ærgerlig og håber at områdets
karakter kan opretholdes fremover.
Slåning af grøftekanter. Emnet blev drøftet kort. Der er fortsat mange steder,
hvor der bliver slået urimeligt store bræmmer i vej- og stikanter. Det fremmer
ikke biodiversiteten.
I forlængelse heraf blev der spurgt til Moesgaard Vildskov, og mere om
kommunens forvaltning af skovene blev efterlyst.
Beslutning: Rådet vil tage emnet om vej- og stikanter op sammen med
opfølgning på den videre proces for Moesgaard Vildskov og fremtidig forvaltning af de kommunale skove.

10. Fastsættelse af mødedatoer for 2020
 Onsdag den 18. marts
 Mandag den 22. juni NY DATO – besigtigelsestur med Teknisk Udvalg
 Onsdag den 25. november – med julemiddag i Blixens

Vedlagt:
Bilag 1: (Referat fra mødet den 9. september 2019 udgår som bilag)
Bilag 2: Kriterier for nominering af naturområder og Aarhus Kommunes nominerede (nedenfor)
Bilag 3: Eksempler på beskrivelse af nominerede steder.
Bilag 4: Forretningsorden for Det Grønne Råd
Bilag 5: Udkast til projektforslag til Grønne Projekter 2020
Bilag 6: Liste over emner til kommende møder (nedenfor)
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BILAG 6
Liste med emner rådet har meldt ind til kommende møder
Opdateret med forslag den 27. november 2019 af Lene Vinther. Efter
hvert emne er angivet kommentering fra mødet den 19. februar 2019.
a. Forslag om fokus på kolonirugende fugle (pt. klyder og hættemåge) fra
DOF-Østjylland
Kan vente til efteråret 2019 jf. forslagsstiller
b. Drøftelse af Kommunens Skovdrift fra DOF-Østjylland.
Er højt prioriteret af rådets medlemmer. Del af besigtigelsesturen.
Forslag: Tages af listen.
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 Planstrategien
kan tages op, hvis rådet finder det relevant.
Forslag: Tages af listen.

d. Forslag til at der arbejdes med en Strategi for etablering af nye naturprojekter i ådalene fra DSF.
Har rimelig stor tilslutning fra rådet
e. Drøftelse af Forslag fra Alternativet Å om mere biodiversitet i vandløbene (som udløber af regulativrevisionen for vandløbene) fra DSF. Få
stemmer.
Var en del af budgetforhandlingerne men fik ikke midler.
Forslag: Tages af listen.
f.

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. Drøftet på rådsmøde.
Forslag: Tages af listen.

g. Revision af Danmarks fredninger fra DN.
Få stemmer, men skal snart på jf. forslagsstiller.
Forslag: Tages på dagsordenen til mødet den 18. marts 2020.
h. Tema om skovgræsning m. kvæg i skov – fordele og udfordringer fra DN
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