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Præsentation af dagsorden v/Kurt Bjerrum. 

Kurt modtager gerne punkter til næste møde. 

 

1. Fovrfeld-kilen 

Overordnet vision: Et rekreativt bynært naturområde med synergi 

mellem rekreation, klimatilpasning og naturgenopretning. 

 

Rekreative bynære naturområder: et samlet stinet, faciliteter i 

landskabet, rekreativ anvendelse af regnvand. 

 

Klimtilpasning: klimaændringer betyder mere vand, og derfor er der brug 

for at ådalen kan rumme mere vand og fungere som buffer. Man ønsker 

at arbejde mod en god økologisk tilstand i Fovrfeld Bæk, aflede noget af 

overfladevandet ved separatkloakering, og derved forbedre 

badevandskvaliteten ved Sædding Strand. 

 

Planen er forventet godkendt lige om lidt, og derefter skal den i offentlig 

høring frem til 31. august. Høringssvar indarbejdes, planen sendes 

igennem udvalg og byråd igen, og godkendes derefter endeligt i 

november 2018. 2 mio. kr. er afsat til projektering i 2018/19. 25 mio. kr. 

til anlæg er ansøgt til budget 2019. 

Der opfordres til at læse planen, når den kommer i høring. 

 

2. Fokus på parker – drøftelse 

Politisk indsatsområde: Parkmiljøer. 



”Det grønne er danskernes foretrukne motionsrum”. Park dækker over 

beplantninger, grønne områder, bynær natur, adgang til det åbne land, 

sammenhængende stisystemer, naturen. Ikke kun de ”friserede” parker. 

 

Udarbejdelse af vision, som skal indeholde:  

- Styrkelse de bynære rekreative områder.  

- Tematisering: fra de rolige til de aktive områder. Der skal være 

stier rettet mod både mountainbikere og folk med rollator. 

- Klimatilpasninger og rekreative områder. 

Billederne i den vedlagte præsentation viser fint, hvor mange forskellige 

tilbud og muligheder vi allerede har.  

 

Hvad skal der til, for at vi får flere ud i de grønne områder? Hvad er 

vigtigst, hvad er kritisk? Videnskaben siger, at der skal være noget at gå 

efter og nogle at følges med. Der drøftes i grupper. 

Opsamling: 

- Det er vigtigt at få involveret børnene. 

- Tilgængeligheden skal være nem, fx så man kan komme med 

busser dertil. Dog stadig gerne bynært. 

- Gerne afmærkede ruter, som kobles med læring fx over 

mobiltelefonen.  

- Der skal gerne være noget for alle aldersgrupper, og gerne samlet 

i nærheden af hinanden, så hele familien kan komme på tur.  

- Vigtigt med en synliggørelse af, hvem der har fortrinsret, uden at 

udelukke nogen. ”Her er for alle, men vi tager særligt hensyn til 

XXX” 

- Henrik Hansen: Markedsføring af allerede eksisterende tilbud. Fx 

lave konkurrencer for de skoler, som bruger 

orienteringsløbsposterne. Her kan man med fordel også lære at 

bruge et kort. 

- Leif Jørgensen: man kan hente inspiration ved Kongeåstien, til de 

mere ”vilde” områder. Der er god viden at hente når man går 

ruten. 

- Henrik Hansen: der kommer et stort stisystem nede ved 

tøndermarsken, som også er bygget op om både kultur og natur. 

Her kan man måske hente inspiration. 

- Sarah Nørris: vi skal være bedre til at markedsføre det vi allerede 

har. 

- Karen Jepsen: involver Vadehavet og hele kommunen. 

- Leif Jørgensen: måske kunne man lave nogle stilleområder. Der er 

allerede lagt nogle ud i kommuneplanen, men de fungerer ikke 

optimalt.  

- Kurt Bjerrum: motion er et vigtigt tema at få integreret.  

 

Der opfordres til, at hvis man har nogle temaer, som man brænder for, 

så meldes de ind til Vej & Park/Ulla Bækman. 

 

3. Planstrategi for den kommende kommuneplan 

Arbejdet med en ny kommuneplanstrategi er sat i gang, sideløbende med 

at der skal laves en opdateret vision for kommunen. Strategien bliver 

kombineret med helhedsplanen for kommunen, og bliver todelt; et 

projektkatalog og en baggrundsrapport. 

 

Som noget nyt kommer der konkrete projekter med i strategien. 



Står på søjler af de forskellige sektorer; fx social og sundhed, 

erhvervsområdet osv.  

 

Temaer i Kommuneplanstrategien: 

- Storbyregion Esbjerg+Byer og Borgere: Hvad forestiller vi os i alle 

kommunens byer, fra de største til de mindste hvilken udvikling 

har vi, og hvad regner vi med og ønsker at få? Herunder også 

bosætning, hvor vi gerne vil inddrage borgerne og deres ønsker.  

 

- Uddannelsesbyen: plads til de studerende, både campus og 

boliger. Hvordan understøtter vi uddannelserne med 

kommuneplanen? Det er det største hængeparti i Strategi 2020, 

så der skal laves en beskrivelse af, hvordan man vil komme i mål 

med det.  

 

- Erhvervsområder til fremtidens behov: Esbjerg Kommune er 

interessant på energisiden, og det giver også et spin off til de 

virksomheder, som servicerer energivirksomhederne. Der skal 

gerne skabes synergi til uddannelserne. 

Naturrådet kommer med deres anbefaling til 

landbrugsplanlægning i løbet af et par måneder, og der vil på den 

baggrund blive lavet en revision af Grønt Danmarkskort. 

 

- Rekreation og natur: hvordan udvikler vi naturen, så den bliver 

bevaret samtidig med at samfundsudviklingen går stærkt. 

Landbrugsplanlægning og natur, hvordan spiller det bedst 

sammen. Fokus på tilgængelighed og sammenhæng i de grønne 

områder. Synliggørelse af nationalpark, fx porten til verdensarven. 

Klimatilpasning i det åbne land, så man ikke længere primært 

fokuserer på byerne. 

 

Leif Jørgensen spørger om det drejer sig om 2018 eller næste fase. 

Peter Bagge svarer at vi taler næste fase, dvs. den kommende 

kommuneplan fra 2022-2034. 

Leif Jørgensen mener at det lyder lovende, og mere progressivt end den 

nuværende kommuneplan. 

 

Karen Kjær spørger til tidslinjen. 

Peter Bagge svarer at næste forår skal strategien i 8 ugers høring. 

Derefter opsamling af høringssvar. Godkendes af Byrådet i slutningen af 

2019.  

 

Leif Jørgensen spørger om der bliver lagt nogle bindinger ind ift. 

Nationalpark Vadehavet? Er det kun rent formelt, at kommunen 

inddrager nationalparken? 

Peter Bagge svarer at det er ikke tanken, at der skal lægges bindinger. 

Men nationalparken skal tænkes ind, så den bliver mere synlig.  

Leif Jørgensen opfordrer til at der arbejdes på at bevare og fremme 

naturværdierne, ikke kun synliggøre dem, samtidig med at man bruger 

nationalparken mere profileringsmæssigt. 

Hans Kjær understreger at strategien netop lægger op til, at man skal 

bruge nationalparken progressivt. 

 

4. Esbjerg Havn 



Illustrationen viser det projekt som handler om udvidelsen. To områder 

på ca. en halv mio. kvadratmeter hver. Esbjerg Havn kan se, at de 

kommer til at mangle kajplads, hvilket er baggrunden for hele projektet. 

Esbjerg Kommune er myndighed sammen med Trafik-, Bygge og 

Boligstyrelsen.  

Projektet har været i idéhøring. Der er kommet ca. 29 høringssvar ind. 

De bliver forelagt på Plan og Miljøudvalgsmøde. Der er kommet mange 

gode input til, hvad man skal kigge på i den fremadrettede planlægning.  

 

5. Status på Kongeåen 

Der bliver lavet både en rapport og en sammenfatning. Offentliggøres 

ultimo juni. Derefter skal det i høring. 

 

Leif Jørgensen spørger hvad målet med rapporten er. 

Christina Føns fortæller at man ønsker at se på alle tænkelige løsninger, 

og få dem beskrevet, så det er muligt efterfølgende at træffe den bedste 

politiske beslutning. 

Hans Kjær supplerer med at alle løsningsmuligheder bliver beskrevet, 

herunder effekt, økonomi.  

Leif Jørgensen spørger hvor økonomien ligger. 

Hans Kjær fortæller at det indgår i rapporten, hvad økonomien og 

lovgivningen er i hver løsning, og det afgør også ofte, hvad økonomien 

er. Målet er, at der ligger et gennemarbejdet materiale, som politikerne 

kan træffe beslutning ud fra. 

Kurt Bjerrum fortæller at der også pågår drøftelse med Vejen og Kolding 

kommuner om løsninger. 

Hans Kjær siger at løsningen kan være at man kan holde vandet tilbage 

eller lave nogle søer, som samler vandet op. Formændene for de tre 

kommuner mødes, og ser om man kan finde en fælles løsning. 

Leif Jørgensen spørger om man har været for dårlige til at sikre et 

tværkommunalt samarbejde? 

Hans Kjær tror ikke det er tilfældet, men hvis problemet er i én kommune 

og løsningen i en anden, så kan det være svært at få taget hul på. 

Karen Kjær supplerer med, at som loven er skrevet nu, er der ikke nogle 

kommuner som er forpligtet til at hjælpe Esbjerg. Men det ser ud til at 

blive ændret med den nye lovgivning.  

 

6. Ny trilateral deklaration for Vadehavet 

Der er et gammelt samarbejde mellem Danmark, Tyskland og Holland, 

hvor der nu er lavet en deklaration for samarbejdet. Holland har haft 

formandskabet, og næste gang er det Tyskland.  

 

I Danmark har vi Vadehavsbekendtgørelsen, og en Vadehavsplan som det 

forvaltningsgrundlag, der er med til at implementere det trilaterale 

samarbejde i Danmark. Samarbejdet betyder ikke, at der skal 

igangsættes en masse nyt arbejde og ny lovgivning. Mange af 

forpligtelserne har vi allerede gennem enten EU eller egen national 

lovgivning.   

Man vil gerne have en lokal forankring, fx frivillige organisationer, 

NGO’er, skoler osv. 

I vedlagte præsentation kan man læse uddybninger af følgende emner 

under det trilaterale samarbejde: 

Wadden Sea World Heritage. Nature conservation and integrated 

ecosystem management. Sustainable development. Cooperation. 



 

Leif Jørgensen spørger om det skal forstås sådan at Esbjerg Kommune 

ikke har noget nyt ansvar. 

Christina Føns svarer at vi har ikke noget budgetansvar, det er statens 

ansvar. Der hvor vi får nogle opgaver, vil det nok særligt være om 

turisme, hvor vi håber på et EU-projekt, hvor kommunerne deltager og 

hvor der skal arbejdes med udmøntningen af turismestrategien. I og med 

at det er tre lande der er involveret, så er der ikke lagt nogle klare krav 

om, hvordan man skal løse tingene, men i stedet opfordringer til at holde 

fokus på bestemte emner. 

Leif Jørgensen gør opmærksom på, at der kommer meget lysforurening, 

som kan forstyrre trækfugle.  

Christina Føns svarer, at det har typisk været ude på øerne man har 

arbejdet med lysforurening. 

Leif Jørgensen spørger om Esbjerg Kommune opfatter bassin 5 og 6 som 

miljøvenlig havn 

Christina Føns fortæller at Esbjerg Havn er en del af et trilateralt netværk 

for havne, som understøtter det trilaterale samarbejde om Vadehavet. 

 

7. Eventuelt 

Karen Jepsen: Fanø har Grønt Rådsmøde næste uge. De har været i gang 

med at arbejde med en code of conduct på tre forskellige sprog. Ønsket 

er at lære folk, hvordan man gebærder sig i naturen, fx ang. løsgående 

hunde. Derudover er den naturplejeplan for Fanø, som Esbjerg Kommune 

har udarbejdet netop kommet. Man er langt bagefter grundet meget regn 

i løbet af vinteren, men det er godt, at der er kommet en plan. 

Man har netop forbudt heliumballoner på Fanø, de forurener meget.  

 

Afbud skal fremover sendes til: mifre@esbjergkommune.dk 


	Random..pdf

