
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Teknik & Miljø 

Natur & Vandmiljø 

Torvegade 74, 6700 Esbjerg 

 

Dato 10. oktober 2018 

Sagsid 17/28252 

 

 

 Telefon 76 16 16 16 

www.esbjergkommune.dk 

Møde i Grønt Råd - 10. oktober 2018 

Mødet afholdes onsdag d. 10. oktober 2018 kl. 14.30-16.30. Torvegade 

74, Mødelokale 6. 

 

Dagsorden: 

1. Dialog om mødeformen i Grønt råd  

2. Oversvømmelse – Udpegning af risikoområder i 2018 

3. Konklusioner fra Naturrådet 

4. Orientering om kommende ændringer i Natura 2000 grænserne –  

a. Hvad er inde/ude? Hvornår træder ændringerne i kraft. 

5. Kongeåen - Status og konklusioner 

6. Udvikling af Byparken 

7. Eventuelt 

 

Deltagere: 

Niels Chr. Laursen – Sydvestjysk Landboforening 

Henrik Hansen – Friluftsrådet 

Karen Jeppesen – Fanø Kommune 

Leif Wagner Jørgensen – Danmarks Naturfredningsforening 

Jens Haahr Møller – Danmarks Jægerforbund 

Kurt Bjerrum – Byrådet 

Hans Kjær – Esbjerg Kommune 

Christina Føns – Esbjerg Kommune 

Peter Bagge – Esbjerg Kommune 

Mikkel Frederiksen – Esbjerg Kommune 

 

Afbud: 

Sarah Nørris – Esbjerg Byråd 

David Dupont-Mouritzen – Fiskeri- og Søfartsmuseet 

Bent Jepsen – Familielandbruget 

Bent Johansen – Vattenfall 

Lars Hammer-Bek – Sydvestjysk Sportsfiskerforening 

Jan Steinbring Jensen – Naturstyrelsen 

Ole Hansen – Dansk Ornitologisk Forening 

Steen Frydenlund Jensen – Sydvestjyske Museer 

Morten Andersson – Esbjerg Kommune 

Henrik Kikkenborg – Esbjerg Kommune 
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Dagens punkter 

Dialog om mødeform i Grønt råd  

Kurt Bjerrum – Ønsker at styrke sammenholdet og motivationen til at 

deltage i rådets møder. Foreslår bla. udflugter til forskellige steder, som 

er relevante for rådets arbejde. Kurt efterlyser forslag til udflugtsmål fra 

rådets medlemmer 

 

Niels Laursen – Foreslår besøg v. naturgenopretningsprojekter, ligesom i 

Varde. Niels vil også gerne have medarbejder fra landboforeningen med 

til møderne i rådet, da det er disse medarbejdere, som besidder særlig 

faglig viden, som kan være relevant i de sager og emner, som diskuteres 

i rådet. 

 

Henrik Hansen – Ønsker at rådet inddrages i de indledende faser af 

projekter og er også interesseret i ekskursioner. 

 

Leif Wagner – Er meget positivt stemt efter workshop om Grønt 

Danmarkskort. Efterlyser også dialog i rådet om evt. kommende 

jordfordelinger og arealanvendelse i forhold til landbrug og natur.  

 

Niels Laursen – Jordfordelingsprojekter stammer ofte fra landbruget selv. 

Mener at beslutninger skal træffes i fællesskab mellem myndigheder, 

interesseorganisationer og lodsejere. 

 

Henrik Hansen – Nævner jordfordelingsnævn, som indsamler og fordeler 

arealer i forbindelse med jordfordelingsprojekter. Sådan et nævn 

eksisterer i Tønder i dag og har eksisteret i Ribe Amt. 

 

Hans Kjær – Udfordring at skaffe kapital til den slags institutioner. Er 

også godt tilfreds med dialogen i forbindelse med workshop om Grønt 

Danmarkskort. 

 

Kurt Bjerrum – Spørger til om medlemmer ønsker at tage medarbejdere 

og andre gæster med til møderne, for at bidrage med faglige 

kompetencer og ekspertviden.  

 

Der er enighed om at det skal være muligt at inddrage eksperter/gæster 

til mødet fremover 

 

Leif Wagner – Foreslår ekskursioner til Marbæk, som bliver nyt N2000 

område.  

 

Hans Kjær - Foreslår Kongeåen som udflugtsmål. 

 

Niels Laursen – Nævner spejderhytte v. Kongeåen, som muligt 

mødelokale i forbindelse med en ekskursion til kongeåen. 

 

Leif Wagner – Fortæller at Morten DD holder opæg for grønne råd i andre 

kommunen. Leif mener at Morten DD kan måske bidrage med 

interessante emner, som kan diskuteres i rådet og efterlyser i øvrigt at 

kommunen markerer sig som mere ”grøn”. 
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Oversvømmelse – Udpegning af risikoområder i 2018 

Indledende præsentation v. Peter Bagge. 

 

Bilag til punktet: 

 PowerPoint Præsentation om udpegning af risikoområder 

 

Resume af præsentation:  

Staten har undersøgt risikoen for oversvømmelser i Danmark. Kommunen 

har efterlyst inddragelse af kulturarv i kort for prioritering af områder. 

Esbjerg by er nu kommet højt op på listen over risikoområder, men Ribe 

by rangerer stadig lavt på listen. 

 

Der er for tiden en offentlig høring om udpegningerne af risokoområder i 

Danmark. Kommunen tager udpegninger til efterretning, men indgår i 

dialog med kystdirektoratet omkring de data som er lagt til grund for 

udpegningerne. Kystdirektoratet foretager den endelige udpegning. 

Kommune udarbejder plan på baggrund af resultaterne af 

kystdirektoratets arbejde. Derefter skal planen behandles politisk og i 

offentlig høring i kommunen. 

 

Arbejdet skal resultere i en indsatsplan i forhold til evt. alvorlige 

oversvømmelser i fremtiden. Peter fortæller i den forbindelse at planen 

ikke handler om diger, men om andre lokale afværgeforanstaltninger. 

 

Karen Jeppesen – Fortæller at Fanø ikke er med på risikokortet. Vil 

indsende høringssvar fordi de gerne vil med på kortet. Vil gerne gøre 

opmærksom på at kommunen ikke selv har råd til at vedligeholde diger. 

Ønsker forståelse i folketinget for at der eksisterer diger i Danmark og at 

det kræver midler at vedligeholde dem. 

 

Hans Kjær – Nævner at staten bidrager ikke økonomisk til områder, som 

er i risiko for oversvømmelser. 

 

Karen Jeppesen – Mener at en kæmpe samfundsværdi er i risiko for at gå 

tabt ved kommende oversvømmelser. 

 

Kurt Bjerrum – Tildeling af midler finder først sted efterfølgende. 

 

Henrik Hansen – Planen skal ses som en endelig prioritering, hvis der 

opstår en katastrofesituation, hvor store samfundsværdier skal prioriteres 

i forhold til hinanden. Risokokortet skal måske bruges mere som 

udgangspunkt for forebyggelse og identifikation af risikoområder. 

 

Leif Wagner – Fremhæver en sag fra Kerteminde hvor lodsejere blev bedt 

om selv at betale for klimasikring af havneområder. 

 

Kurt Bjerrum – Mener at klimasikring er en samfundsopgave. 

 

Hans Kjær – Processen med at finde udsatte områder er sat i gang. Hvem 

der betaler hvad afhænger af de enkelte sager og af lokale forhold. 

 

Konklusioner fra Naturrådet 

Præsentation om Naturrådets arbejde v. Peter Bagge 
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Bilag til punktet: 

 PowerPoint præsentation om Naturrådets arbejde 

 Naturrådets anbefalinger 

 

Resume af præsentation: 

Formålet med naturrådet var at bistå kommunen med at udarbejde et 

grønt danmarkskort. Rådets funktion var at vejlede kommunen. 

Kommunen skal prioritere at inddrage rådets anbefalinger i arbejdet med 

det grønne danmarkskort. 

 

Esbjerg Fanø, Varde og Tønder indgik i fælles naturråd. – Naturråd nr. 7. 

Staten godkendte denne løsning frem for statens eget forslag. Esbjerg 

Kommune var sekretariat for rådet. 

 

Rådet var sammensat af erhvervs- natur- og landbrugsforeninger.  

Seks møder blev afholdt. De første to møder var tilrettelagt af 

sekretariatet. De resterende 4 møder blev tilrettelagt af rådet selv. 

Naturrådet valgte at holde sine anbefalinger på et overordnet plan og 

arbejde med at lave et planlægnings og prioriteringsredskab, som kunne 

bruges af kommunerne. Rådet ønskede at det grønne danmarkskort ikke 

skulle medføre nye bindinger eller begrænsninger for landbrugsbedrifter. 

Rådet var også enige om at kortet ikke skulle forpligtige lodsejere til 

intensiv pleje af naturarealer. 

 

Naturrådet mente også at kyster og store vestvendte vandløb skulle 

udgøre skelettet i det grønne danmarkskort. Rådet ønskede at skabe 

store sammenhængende arealer for både landbrug og natur. Kortet skulle 

i den forbindelse sikre områder med høj naturkvalitet frem for mange 

små områder af lavere naturkvalitet. Danmarkskortet skal forsøge at 

udvide naturområder indad, frem for at udvide udad på landbrugsjorder 

og på den måde skabe både robuste natur- og landbrugsarealer. 

 

Anbefalinger om ændring af landbrugets støtteordninger. Mere aktivt 

arbejde med jordfordeling. Arbejde aktivt med lodsejere om 

naturprojekter. Baseret på dialog og frivillighed.  

 

Rådet lagde stor vægt på at resultatet af rådets arbejde skulle være 

baseret på enighed i rådet. Processen endte da også med at rådets 

anbefalinger var et udtryk for enighed i rådet, på tværs af 

medlemmernes forskellige holdninger til rådets arbejdsområde. 

 

Anbefalingerne er blevet forelagt Plan- og Miljøudvalget og Indgår nu i 

nogen grad allerede i forvaltningen. KL sender resultaterne rundt til andre 

naturråd i Danmark og samler i øvrigt resultaterne fra de andre naturråd. 

Grønt Danmarkskort i Esbjerg kommune revideres i forbindelse med 

kommuneplan en for 2022 til 2034.  

 

Leif Wagner – Spørger hvorfor kommunen udskyder at indarbejde 

anbefalingerne til den kommende planperiode, frem for at inddrage 

anbefalingerne nu? 

 

Kurt Bjerrum– Fortæller at arbejde med kommende plan allerede er sat i 

gang.  
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Peter Bagge – Fortæller at det grønne danmarkskort er allerede i brug. 

Det er en dynamisk dokument, som skifter form løbende. Naturrådets 

anbefalinger anvendes allerede i dag. 

 

Leif Wagner– Spørger om Grønt Råd kan blive inddraget i processen med 

at implementere anbefalingerne.  

 

Hans Kjær – Mener at det er en oplagt mulighed. Et kommende forslag 

om en egentlig strategi kan indgå i rådets dagsordener. 

 

Henrik Hansen – Roser Naturrådets arbejde på vegne af Friluftsrådets 

egen repræsentant i naturrådet.  

 

Orientering om kommende ændringer i Natura 2000 grænserne – 

Hvad er inde/ude? Hvornår træder ændringerne i kraft? 

Præsentation om Ændrede grænser for Natura2000 området v. Mikkel 

Frederiksen. 

 

Bilag til punktet: 

 PowerPoint præsentation om ændrede grænser for Natura2000 

områder i Esbjerg Kommune 

 

Resume af præsentation: 

Ændringen af Natura2000 områdernes grænse er nu fastlagt efter en 

længere proces i staten, kommunerne og en offentlig høring. 

 

Staten har indledningsvist tilrettet kortet over Natura2000 områderne 

efter luftfotos, så grænserne nu passer med naturlige skel og andre 

grænser i landskabet. Herefter er intensivt drevne landbrugsarealer og 

byområder taget ud af Natura2000 områderne, i det omfang Staten har 

vurderet at de ikke har bidraget til at beskytte de arter og naturtyper, 

som områderne skal beskytte. Statens forslag til de nye grænser er 

derefter sendt i en teknisk høring hos en række myndigheder. Blandt 

andet kommunerne, som i den forbindelse har indsendt deres 

anbefalinger til de nye grænser. Til sidste har de nye Natura2000 

grænser været i offentlig høring. 

 

Esbjerg kommune har i forbindelse med den tekniske høring anbefalet at 

Natura2000 områderne trækkes længere væk fra områderne omkring 

Esbjerg Havn og sejlrenden nord om Fanø. Desuden har kommunen 

foreslået at de kommunalt ejede områder i Marbæk inddrages i 

Natura2000 og at ca. 1900 ha marsk skal forblive beskyttet, af hensyn til 

fremtidige støttemuligheder til ekstensivering af driften i marsken. 

 

Staten har efterfølgende inddraget områderne i Marbæk i Natura2000 og 

udvidet sejlrenden nord om Fanø. Natura2000 området omkring havnen 

reduceres dog ikke og staten tager de foreslåede 1900ha ud af 

beskyttelsen     

 

Leif Wagner -  Spørger til hvornår ændringerne træder i kraft 

 

Mikkel Frederiksen – Svarer at ændringerne i afgrænsningen af 

fuglebeskyttelsesområderne træder i kraft fra d. 1. november 2018. 
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Ændringerne af habitatområdernes grænser skal først godkendes af 

europakommissionen. Hvilket forventes at ske i slutningen af 2019. 

Forvaltningen vil indtil ændringerne træder i kraft, forvalte de nye 

Natura2000 områder som omfattet af lovgivningen på området. Det 

samme gælder for de områder som trækkes ud af Natura2000, frem til 

ændringerne træder i kraft. 

 

Kongeåen - Status og konklusioner 

Præsentation om borgerinddragelse i forbindelse ved oversvømmelser 

ved Kongeåen v. Christina Føns. 

 

Bilag til punktet: 

 PowerPoint præsentation om Kongeåen 

  

Resume af præsentationen: 

Esbjerg Kommune har afholdt borgermøde, lodsejermøde og offentlig 

høring. Der er kommet i alt 23 høringssvar med forslag til løsninger.  

 

Forslagene falder inden for de følgende overordnede kategorier: 

 Ønsker løsning på bundkote 

 Sandfang 

 Nyt regulativ som fastholder lav bundkote og ændring af drift 

 Etablering af diger 

 Projekt som kan inddrage andre interessentgrupper i arbejdet 

/Jordfordeling 

 Vadehavskanalen udvides. 

 Flytte udløb til Øksenlo. 

 

De politiske udvalg præsenteres for forslagene og arbejder frem mod 

mulig løsning på problematikken. 

 

Udvikling af Byparken 

Præsentation om plan for ændring af Byparken v. Musikhuset i Esbjerg v. 

Mads Astrup 

 

Bilag til punktet: 

 PowerPoint præsentation om Byparken 

 

Esbjerg Kommune vil udskrive arkitektkonkurrence om forslag til 

fornyelse af Byparken. 

 

Ændringerne af parken skal skabe mere liv i parken, som ligger ved 

musikhuset og kunstmuseet. Det er dog en vanskelig opgave da terrænet 

falder meget stejlt ned mod havnene, de store bøgetræer i parken skal 

bevares og gennemskæres af Hulvejen, som er vigtig for afvikling af 

trafikken gennem byen i dag. Desuden er der ca. 10 bunkere nedgravet i 

parken. Kommunen ønsker også en bedre sammenhæng mellem parken 

og musikhuset. 

 

Planen skal skabe mulighed for en bedre udnyttelse af amfiscenen i 

parken. Der skal skabes plads til flere mennesker og der skal være 

mulighed for bedre afspærring i forbindelse med arrangementer.  
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En opdatering af legepladsen og bedre adgang til toiletbygningen i parken 

er også med i arkitektkonkurrencen. 

 

Konkurrencen udskrives i november 2018. Fristen for forslag er d. 19. 

april 2019 og vinderen skal være fundet midt i juni samme år. 

 

Leif Wagner – Bemærker at parken er ret lille og foreslår derfor 

nedgravning af Hulvejen, som en mulighed, for at skabe bedre plads i 

parken. 

 

Eventuelt 

Christina – Mandø indgår i opløb om naturkanon. Et blandt 30 områder. 

Opfordrer til at give sin stemme til øen, så den kan komme med. 

Afstemningen kan finde her: https://naturkanon.dk/nominerede/mandoe/ 

 

Hans Kjær – Opfordrer rådets medlemmer til at bringe Christinas 

opfordring videre. 

 

 

 

https://naturkanon.dk/nominerede/mandoe/


Punkt 2. Statens  udpegning af risikoområder jfr.  oversvømmelsesloven



Proces 

10.09.2018 - 22.10.2018: Offentlig høring
22.12.2018: Endelig udpegning af områder
22.12.2018 - 22.12.2019 Kortlægning og risikovurdering
22.12.2019 - 22.12.2020 Udarbejdelse af plan
22.12.2020 – 22.10 2021 Politisk behandling og off. høring

Planforslaget skal i 6 måneders offentlig høring før endelig 
vedtagelse. 
Bredt samarbejde om indsatser i planen.
Indsatser vil kræve store investeringer – statslige midler.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naturråd 7

Dato 7. juni 2018

 

  

Anbefalinger fra Naturråd 7 

Indledning  
Rammerne for Naturrådets arbejde 
Rammerne for Naturrådets arbejde er fastlagt i bekendtgørelse om 
etablering af lokale naturråd af 7. august 2017. Ifølge bekendtgørelsen 
skal Naturråd 7 dække kommunerne Varde, Fanø, Esbjerg og Tønder.  
 
Tidsplanen for Naturrådets arbejde er ligeledes fastlagt i 
bekendtgørelsen; Naturrådet skulle være nedsat senest den 15. januar 
2018 efter minimum fire ugers forudgående annoncering efter 
medlemmer. Naturrådets arbejde skal være afsluttet senest den 15. juli 
2018. 
 
Naturråd 7 blev således nedsat den 15. januar 2018 efter forudgående 
annoncering efter medlemmer på tværs af de fire kommuner. Naturrådet 
var samlet første gang den 29. januar 2018 og har afholdt i alt seks 
møder frem til den 7. juni 2018, hvor Naturrådet afsluttede arbejdet med 
samstemmigt at vedtage en række anbefalinger anbefalinger.   
 
 
Naturråd 7 bestod af følgende organisationer: 

 Dansk Ornitologisk Forening (Ingelise Sørensen/ Peter Tougaard) 
 Dansk Skovforening (Mogens Lunde) 
 Sydvestjysk Landboforening (Lisbeth Tønning/Bjarne Nørtoft) 
 Sønderjysk Landboforening (Asger Thode Kristensen/ Peter 

Aalykke Jensen) 
 Danmarks Naturfredningsforening (Klaus Bjørn Jacobsen/Søren 

Eller) 
 Friluftsrådet (Hanne Voetmann/ Karsten Schmidt) 
 Bæredygtigt Landbrug (Hans Henrik Pørksen/ Peter Rosendal) 
 Danmarks Sportsfiskerforbund (Simon Simonsen/ Lars Hammer-

Bek) 
 
 
Rådets tilgang til opgaven 
Bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd giver Naturrådene 
metodefrihed i forhold til, hvordan rådet ønsker at arbejde og hvordan 
rådet ønsker at afrapportere til kommunerne.   
 



 
 

 

 

Ved Naturrådets start havde Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner udpeget 
et Grønt Danmarkskort i forbindelse med den seneste 
kommuneplanrevision. Tønder Kommune arbejder fortsat med 
udpegningen af Grønt Danmarkskort. Med det udgangspunkt har 
Naturrådet valgt at arbejde med en række strategiske anbefalinger til, 
hvordan kommunerne kan håndtere fremtidige revisioner af Grønt 
Danmarkskort. Tilgangen med overordnede, strategiske anbefalinger er 
valgt for at gøre anbefalingerne anvendelige på tværs af de fire 
kommuner. Anbefalingerne vil dels kunne bruges i en samlet revision af 
Grønt Danmarkskort i de enkelte kommuner, men også i forbindelse med 
mindre ændringer i kommuneplanerne.  
 
Rådet har valgt at komme med to typer af anbefalinger. Dels konkrete 
anbefalinger til, hvilke hensyn kommunerne bør tage, når de 
udpeger/reviderer udpegningen af Grønt Danmarkskort. Dels en række 
mere generelle anbefalinger med relation til realiseringen af Grønt 
Danmarkskort.   
 
Forudsætninger for Naturrådets anbefalinger 
Naturrådet har valgt at lægge følgende forudsætninger til grund for deres 
anbefalinger:    

 Grønt Danmarkskort er et planlægnings- og prioriteringsredskab. 
Det skal synliggøre den eksisterende værdifulde natur og vise, 
hvor naturen på sigt kan udvides. Lodsejeren er ikke forpligtet til 
at realisere udpegningen og etablere natur. Eventuel realiseringen 
sker i samarbejde med lodsejeren.   
 

 Grønt Danmarkskort vil ikke få betydning for eksisterende 
husdyrbedrifter eller for driften af den landbrugsjord, der måtte 
indgå i udpegningen.  

 
 Realiseringen af Grønt Danmarkskort forudsætter ikke 

nødvendigvis intensiv pleje af arealerne. Uberørte arealer kan 
rumme mange forskellige arter – også selv om de på sigt springer 
i skov. Den enkelte lodsejer pålægges ikke omkostninger som 
følge af udpegningen.  

 
Anbefalinger 
Ved revision af Grønt Danmarkskort anbefaler Naturrådet: 

 At de bærende elementer i Grønt Danmarkskort er de kystnære 
arealer og de store vestvendte vandløb; Vidå, Brede Å, Ribe Å-
system, Kongeåen, Sneum Å-system og Varde Å.   
 

 At der arbejdes for at skabe færre, men større og mere robuste 
naturområder, da det minimerer den negative randeffekt fra 
omgivelserne. Tilsvarende skal der planlægges for robuste 
landbrugsområder, der friholdes for Grønt Danmarkskort, for på 
den måde at sikre særligt landbrugets husdyrproduktion. Små 
”øer” af landbrugsjord omgivet af Grønt Danmarkskort er ikke 
attraktive for landbruget.  

 
 At man ved udpegning og revision af Grønt Danmarkskort satser 

på kvalitetsnatur frem for kvantitet. Ikke alt §3-beskyttet natur og 



 
 

 

 

alle fredskovspligtige skove er af en kvalitet, der kan begrunde en 
udpegning som Grønt Danmarkskort. 

 
 At værktøjer som HNV-indekset, biodiversitetskortet og 

kommunernes egne §3-kortlægninger bruges til at identificere 
kvalitetsnatur og dermed kvalificere udpegningen af Grønt 
Danmarkskort. 

 
 At områder med kendte forekomster af bilag IV-arter prioriteres 

højt ved udpegningen af Grønt Danmarkskort. 
 

 At udpegningen tager udgangspunkt i eksisterende værdifuld 
natur og at udvidelser så vidt muligt sker som hul-udfyldning, 
hvor der udvides indad.  
 

 At planlægningen for ny natur primært sker på marginaljorder, 
mens de bedste dyrkningsjorde friholdes. Planlægning for Grønt 
Danmarkskort på regulær landbrugsjord skal ske med omtanke.  
  

 At kommunerne ser på, hvor der ligger store husdyrbrug og 
inddrager det i afvejningen af, hvilke arealer, der skal udpeges 
som Grønt Danmarkskort. Kommunen skal søge at sikre 
husdyrbrugenes fremtidige udvidelsesmuligheder.  
 

 At Grønt Danmarkskort og udpegningen af arealer til store 
husdyrbrug som udgangspunkt ikke overlapper.   
 

 At der udpeges områder til Grønt Danmarkskort, hvor der kan 
opnås en synergieffekt mellem realiseringen af Grønt 
Danmarkskort og andre funktioner eller beskyttelser. Eksempelvis 
områder, der bliver våde som følge af klimaændringer eller 
klimatilpasningsprojekter, områder der anvendes rekreativt eller 
områder, der er udpeget som kulturmiljøer.  

 
Øvrige anbefalinger fra Naturrådet til stat og kommuner: 

 Landbrugets støtteordninger bør ændres. Som de er udformet i 
dag er støtteordningerne problematiske, idet lodsejerne ikke har 
noget incitament til at bevare småbiotoper, levende hegn, 
bræmmer med videre. Disse landskabselementer har betydning 
for naturindholdet i agerlandet.  

 
 Det anbefales, at der arbejdes mere aktivt med jordfordeling som 

værktøj. Naturrådet ser gerne, at staten, fonde med videre aktivt 
går ind i jordfordelingssager og opkøber natur og potentiel natur.    

 
 I forbindelse med naturgenopretning bør myndighederne forsøge 

at invitere så mange interessenter med ind i projektet som muligt. 
Eksempelvis kan de grønne organisationer være aktive 
medspillere.  

 
 Frivillighed og dialog er vigtige redskaber – særligt når Grønt 

Danmarkskort skal realiseres. Det er vigtigt med fokus på 
processen, og et godt samarbejde kan blive en god historie for alle 
involverede.   



 
 

 

 

 
Anbefalingerne er godkendt af et samlet Naturråd d. 7. juni 2018 
 
På vegne af Naturråd 7 
 

 

  
____________________________________ 
Peter Bagge,  
Planchef Esbjerg Kommune 

 
 



Naturrådet 
Formål, proces og resultater



Formål

Naturrådets formål var fastlagt i ”Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd”:
§6: Det lokale Naturråd skal bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i 
Grønt Danmarkskort. 

Rådets anbefalinger er vejledende, men kommunerne skal inddrage anbefalingerne ved revision af Grønt 
Danmarkskort.



Naturråd 7

Naturråd 7 dækker:
• Esbjerg
• Fanø
• Varde 
• Tønder 



Rådets medlemmer

• Bæredygtigt Landbrug
• Danmarks Naturfredningsforening
• Danmarks Sportsfiskerforbund
• Dansk Ornitologisk Forening
• Dansk Skovforening
• Friluftsrådet
• Sydvestjysk Landboforening
• Sønderjysk Landboforening



Proces

• Rådet har mødtes seks gange i perioden januar til juni 2018

• Rådet har på baggrund af faglige oplæg og spørgsmål fra sekretariatet 
diskuteret principper for udpegningen af Grønt Danmarkskort.



Forudsætninger for anbefalinger, uddrag

• Grønt Danmarkskort er et planlægnings- og prioriteringsredskab. 

• Grønt Danmarkskort vil ikke få betydning for eksisterende 
husdyrbedrifter eller for driften af den landbrugsjord, der måtte indgå 
i udpegningen.

• Realiseringen af Grønt Danmarkskort forudsætter ikke nødvendigvis 
intensiv pleje af arealerne. 



Rådets anbefalinger, uddrag

• De bærende elementer i Grønt Danmarkskort er de kystnære arealer 
og de store vestvendte vandløb.

• Skab færre, men større og mere robuste naturområder. Tilsvarende 
skal der planlægges for robuste landbrugsområder, der friholdes for 
Grønt Danmarkskort

• Sats på kvalitetsnatur frem for kvantitet. 



Rådets anbefalinger, uddrag

• Tag udgangspunkt i eksisterende værdifuld natur og udvid ”indad” 
(huludfyldning). 

• Planlægningen for ny natur primært sker på marginaljorder, mens de 
bedste dyrkningsjorde friholdes.

• Se på, hvor der ligger store husdyrbrug og inddrager det i afvejningen 
af, hvilke arealer, der skal udpeges.



Øvrige anbefalinger, uden for opgaven

• Landbrugets støtteordninger bør ændres

• Arbejd aktivt med jordfordeling

• Inddrag interessenter i forbindelse med naturgenopretning

• Frivillighed og dialog er vigtige redskaber – særligt når Grønt 
Danmarkskort skal realiseres



Opfølgning

• Anbefalingerne blev forelagt Plan og Miljøudvalget i august 

• KL arbejder på at samle anbefalingerne fra alle landets naturråd i et 
fælles dokument, som sendes til Erhvervsministeren og 
Miljøministeren

• Grønt Danmarkskort forventes revideret i forbindelse med 
kommuneplan 2022-34 i Esbjerg Kommune. 



Grønt Råd 10. oktober 2018

Punkt 4
Orientering om revision af Natura 2000-
afgrænsningen



Baggrund
• Revision er del af aftale om Naturpakken fra maj 2016
• Kvalitetssikring af eksisterende grænser
• Gennemgang af byområder og intensivt drevne 

landbrugsområder i Natura 2000 - som ikke bidrager til 
beskyttelsen

• Teknisk-faglig fase i foråret 2017 med bidrag fra kommunerne 
• Offentlig høring fra 28. september 2017 til 3. januar 2018
• Politisk behandling efteråret 2017



Statens forlag til ændringer

• Langs Kongeå, Sneum Å og Holsted Å udtages intensivt drevne 
landbrugsarealer

• Ca 1.900 ha i marsken fra Vilslev til Høgsbro tages ud (arealer 
på geest-randen, men også lavtliggende marsk)

Natura 2000-
område

Natura 2000-
områdets størrelse

Fjernes fra Natura 
2000 på land

Tilføjes Natura 2000 
på land

Fjernes i alt på land

Vadehavet med Ribe 
Å, Tved Å og Varde Å 
vest for Varde

151.158 ha, heraf 
ca. 55.600 ha på 
land

5.863 ha 29 ha 5.834 ha

Sneum Å og Holsted 
Ådal

514 ha 34 ha 8 ha 26 ha

Kongeå 805 ha 46 ha 5 ha 41 ha



Esbjerg Kommunes forslag til ændringer

• Medtage de kommunalt ejede arealer i Marbæk (udvidelse af 
eksisterende Natura 2000-område)

• Ændring/udvidelse af sejlrende ind til Esbjerg Havn samt 
udtagning af areal øst for havnen

• Bibeholde lavtliggende marskarealer i Natura 2000 (hensyn til 
fugleliv og lodsejernes mulighed for støtte til fremtidig 
ekstensivering/naturprojekter)



Marbæk
Blåt areal = eksisterende
Rød streg = forslag



Esbjerg Havn



Arealer i marsken
Sort streg = ønskes bibeholdt



Resultatet
• Marbæk med i Natura 2000
• Sejlrende vest for Fanø rettes
• Sejlrende NØ for Fanø og arealer øst for Esbjerg Havn bliver i 

Natura 2000
• 1.900 ha marskarealer ude af Natura 2000







Grønt Råd

Status Kongeåen



Punkt 5 – Kongeåen 
• 1 lodsejermøde
• 1 borgermøde
• 22 høringssvar – flere hvor der 

er mere end en underskriver

• Der er 8 kategorier af løsningsforslag 
der anbefales:
◦ Sænke bundkoten i vandløbet
◦ Etablere 1 eller flere 

sandfang
◦ Nyt regulativ
◦ Se på den løbende drift
◦ Etablere diger
◦ Etablere et projekt
◦ Reetablere Vadehavskanalen
◦ Ændre udløbet til Øksenlo

• Teknik & Byggeudvalget 2. november
• Plan & Miljøudvalget 6. november
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