By- og Kulturforvaltningen

Referat fra borgermøde den 24. august 2017

Erhverv og Bæredygtighed
Landbrug og Natur

Informationsmøde for lodsejere, i forbindelse med DNs ønske om at rejse en
fredningssag i Hesbjerg Kilen.
Mødet foregik den 24. august 2017, i Fangel forsamlingshus.

Nørregade 36
5000 Odense C

Til stede var:
Birgitte Bang Ingrisch (DN)
Carsten O. Hansen (DN Odense)
Kurt Due Johansen (DN Odense)
Charlotte Moosdorf, Afdelingschef BKF (OK)
Knud Søndergaard, Kontorchef Landbrug og Natur (OK)
Camilla Schmidt Pedersen (OK)
Ronja Nygaard Pedersen (OK)
Lars Kildahl Sønderby (OK)
Kim Walsted Knudsen (AK)
Ida Søkilde Jelnes (AK)
24 lodsejere
Referat
Birgitte Bang Ingrisch (Danmarks Naturfredningsforening - DN) byder
velkommen og fortæller om DNs ønske om at lave en fredning i netop Hesbjerg.
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DN har ret til at rejse fredningssager på lige fod med kommuner og stat. Et
samarbejde med myndighederne er at fortrække, da det skaber et bredt ejerskab,
men DN kan også rejse fredningssager alene.
Hvad kan en fredning?
- Beskytte naturen
- Beskytte landskabet og landsskabselementer (f.eks. forhindre
råstofgravning og tilplantning af lysåbne områder)
- Genoprette og/eller forbedre natur
- Forbedre adgangen til området
- Sikre at man får en samlet godtgørelse for eventuelt værditab på sin jord.
Hvorfor vil DN gerne frede Hesbjerg?
- Hesbjerg har meget værdifuld natur og er det største sammenhængende
skovområde i Odense Kommune.
o Sikre engperlemorsommerfuglen, samt dens levesteder.
o Sikke områder hvor der i dag er genopdyrkningsret og hvor der
har udviklet sig en fantastisk natur.
- Geologi og landskab
o Staten har udpeget området som Nationalt Geologisk
Interesseområde.
o Området har store forekomster af råstoffer og er derfor også
udpeget som råstofområde.
 En fredning kan stoppe fremtidig råstofgravning i
området.
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Rekreation
o Der findes allerede mange stier og der er interesse for aktiviteter i
området.
o DN vil forbedre disse muligheder.
Bynærhed
o En fredning vil åbne op for bedre formidling af adgang.

Hvilke trusler er der i området?
- Tilgroning/manglende pleje af de lysåbne arealer
- Konvertering af gamle løvskovsarealer til nåleskov
- Nedlæggelse af stier
- Råstofgravning
Området er stort set uberørt i dag.
Forslag til afgrænsning af området
- Området er udvalgt på baggrund af sammenhængende skov og geologi i
området.
DN arbejder videre med sagen og ønsker at indgå i et samarbejde/en dialog med
Odense Kommune og Assens Kommune.
Sagen skal behandles i begge kommuners byråd i starten af 2018.
Det bestræbes at ansøgningen om fredning sendes i starten af maj til
fredningsnævnet.
Hvis erstatningsbeløbet er mere end 0,5 mio. kr. eller der klages over fredningen
skal sagen også behandles i Miljø- og Fødevare klagenævnet.
Knud Søndergaard (Odense Kommune - OK)
OK har ikke taget stilling til om kommunen vil være medrejser af fredningen, men
er gået i dialog med DN, for at få indflydelse på fredningen, på vegne af borgere
og lodsejere.
OK vil skulle betale en del af erstatningen og føre tilsyn med fredningen
efterfølgende.
Området ligger i en del af kommunen som er udpeget som grøn korridor og er
vigtigt pga. de naturværdier og de spredningsmuligheder der udgøre området.
Der findes derudover mange rekreative værdier i området.
Der er til de relevante lodsejere udsendt et forbud efter naturbeskyttelseslovens
§34 – som tinglyser en fastlåsning af områder med genopdyrkningsret i 1 år.
Normalt vil OK indgå frivillige aftaler når naturen skal forbedres eller der skal
indgås græsningsaftaler. I dette tilfælde mener vi at en fredning vil kunne give os
mulighed for at lave noget bedre natur.
Sagen skal for det nye byråd efter valget – altså i starten af 2018.
Lodsejernes og de øvrige borgers meninger er vigtige i forbindelse med
præsentationen for politikkerne.
Forud for dette vil der være en offentlig besigtigelse, hvor lodsejere kan
tilkendegive deres holdninger til fredningen, samt stille flere spørgsmål til den.
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Der kan arrangeres møder med OK, mødet kan holdes på Slottet eller vi kan
komme ud til jer og ser på jeres arealer. Vi er interesserede i at hører hvad I har
af forslag, bekymringer, spørgsmål eller andet i denne forbindelse.
Camilla Schmidt Pedersen er kontaktperson fra Odense Kommune og kan
kontaktes på mail: campe@odense.dk eller på telefon 23287135.
Kim Walsted Knudsen (Assens Kommune – AK)
Fortalte lidt om de fredninger der allerede findes i Assens Kommune.
AK forholder sig til fredningen på lige fod med OK.
AK synes at fredningsforslaget er spændende, men at der heller ikke er taget
stilling til om AK vil være medrejser af fredningen.
AK vil ligeledes gerne høre lodsejeres holdning til fredningen, her er Kim Walsted
Knudsen kontaktperson og kan kontaktes på mail: kiwak@assens.dk eller på
telefon 64747226.
Politikkerne i både OK og AK bliver orienteret om fredningen på den 5.
september.
Åben dialog/spørgsmål/bemærkninger
Først står spørgsmål/bemærkning fra lodsejere, i pindene under er svarene fra
DN, OK og AK.
Bekymring for for stor tilgængelighed/for mange mennesker i området, bange for
at komme til at føle sig som dyr i zoo, hvis de nuværende stier begynder at blive
benyttet af flere.
- Der er allerede offentlig adgang på alle de eksisterende stier i området.
Dette fremgår af bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven kapitel 4.
Stierne må ikke spærres eller nedlægges uden forudgående anmeldelse
til kommunen.
Hvad vil kommunerne gøre for at få flere ud i området?
- Bedre formidling i området, f.eks. ved opsætning af informationstavler,
som beskriver området, historien, naturen e.l.
- Bedre tilgængelighed
- Skabe bedre sammenhæng mellem områderne med nye stier, som
placeres hensigtsmæssigt f.eks. i skel og så langt fra beboelse som
muligt.
- Der tages dog udgangspunkt i eksisterende stier.
- De præcise tiltag vil være en del af fredningsforslaget.
Vil området blive rekreativt på samme måde som Elmelund? – Opsætning af
borde-bænkesæt? Store brede stier? Offentlige toiletter?
- Elmelund er ejet af OK og staten og er dermed offentlig, hvor Hesbjerg
skov er privatejer og der gælder derfor nogle helt andre bestemmelser for
offentligheden her.
- Fredningen er en landskabsfredning og ikke en forøgelse af
publikumsfaciliteter.
- Der er ikke tænkt offentlig overtagelse/opkøb af arealer ind i forbindelse
med fredningen.
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Bekymring for planlæggelse af pligter og udgifter i forbindelse med fredningen.
- Kommunen vil få en ret til at pleje områderne (f.eks. stå stierne),
lodsejerne får ingen pligt til at gøre noget i forbindelse med fredningen.
- Lodsejere bliver ikke pålagt nogen udgifter i forbindelse med fredningen.
Problemer med mountainbikere – frygt for øget mountainbikeinteresse i området,
ved øget mængde stier.
- OK mener at en løsning kan være at tænke baner ind i de offentlige
skove og lave gode spor som er attraktive at bruge og derved holde dem
væk fra de private skove.
Tilladelse til andehuller indenfor fredningen?
- Det kommer an på de fredningsbestemmelser der kommer til at gælde.
- Allerede givne tilladelser bliver ikke påvirket.
Stier – hvordan vil stierne komme til at se ud?
- DN ønsker trampestier, som giver adgang til nuværende stisystemer.
Nej til fredning pga. frygt for fald i ejendomspris.
Frygt for forstyrrelse af dyrelivet i området.
- Der skal ikke nødvendigvis anlægges nye stier/veje ind i området.
- Man må kun færdes på stierne i private skove.
- Med fredningen kan der sørges for en øget vidensdeling af reglerne for
brug af private skove.
Må offentligheden komme ud i engene til de fredede sommerfugle?
- Hensigten er ikke at øge antallet af stier eller besøgene.
Mindre samarbejdsvillighed ved at få hevet en fredning ned over hovedet.
Den grønne korridor
- Betyder at området skal bevares som grøn struktur.
- Skovrejsning laves udenfor Elmelund (kommune- og statsejet), denne
skovrejsning er privat.
Hesbjerg Fonden har en sti gennem skoven. De oplever at folk bruger stierne og
ikke går udenfor dem, men at de følger pilene rundt. De oplever ikke at der bliver
smidt skrald på stien eller i nærheden af den.
De har ikke haft problemer med besøgende og er glade for at kunne lede
publikum i den rigtige retning – væk fra beboelsen.
Uddybning af fredningsforslaget
- Fastholdelse af visse stier, så de ikke kan nedlægges.
- Anlæggelse af en gennemgående sti fra Øghaven til Dyred Banke ønskes
af DN, gerne med brug af eksisterende stier.
o OK vil skulle betale anlæggelsen af en eventuel sti, samt
vedligeholde den.
o En eventuel sti vil skulle anlægges i dialog med lodsejer, så den
bliver mest muligt tålelig, det er dog i sidste ende fredningen som
udpeger hvor stien kommer til at ligge.
Tidsplan for processen
- Der findes ikke en egentlig tidsplan for processen
- Lige nu vides følgende:
o Politikere i OK og AK orienteres om fredningsforslaget den 5.
sep. 2017
o Offentlig besigtigelse i området den 28. sep. 2017
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o
o

De nye byråd tager i starten af 2018 stilling til om henholdsvis OK
og AK vil være medrejser af en fredningssag.
Det tilsigtes at fredningssagens sendes til behandling i
Fredningsnævnet i starten af maj 2018.

Jagt, vildtagre
- DN blander sig ikke i jagt.
- Men i fredningen kan der f.eks. stilles krav om at områder med vildtagre
ikke må øges i areal.
Lodsejere ønsker at blive hørt
- OK og AK ønsker en dialog med lodsejere
- Kommer gerne ud til møder hos lodsejere eller tager imod til møder på
Slottet.
Offentlig besigtigelse
- 2-3 timers vandring og snak om projektet
- Lodsejere får måske mulighed for at vise egne problemstillinger (ellers
kommer vi gerne ud og kigger på dem en anden dag).
Landbrugsjord indenfor fredningsområdet.
- Bliver ikke umiddelbart påvirket.
- Evt. må der ikke plantes juletræer på lang sigt.
Fredningsforslaget kommer i høring hos lodsejere fra Fredningsnævnet, når de
har modtaget det og går i gang med at behandle det.
Supplerende oplysninger
Vandløbsvedligeholdelse i Vosemoserenden:
Vosemoseafløbet er omfattet af regulativet for Odense Å øvre del område B.
Strækningen fra station 0 til 1757 vedligeholdes 2 gange årligt. 1. gang i juni – juli
og 2. gang i august – oktober.
Normalt anvendes der mejekurv på strækningen, dog undtaget de steder hvor der
ikke kan køres, her vedligeholdes der med håndkraft. Vandløbsmyndigheden har
flere gange hen over årene selv konstateret, at der bliver slået grøde og jævnfør
entreprenørens egne indberetninger bliver der slået grøde som regulativet og den
indgåede kontrakt med entreprenøren foreskriver.
Hvis 2. grødeskæring i år endnu ikke er foretaget er det helt i orden i forhold til
regulativet. Entreprenøren har helt til udgangen af oktober inden 2. skæring skal
være færdig.
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