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1.

Vandrådsarbejde og senest nyt om vandløbsadministration (v/ Gunilla Ørbech,
Miljø & Natur)
Vandråd:
På baggrund af Gunillas oplæg (vedlagt som bilag til referatet) var der en drøftelse af
vandrådsprocessen i 2017, hvor opgaverne var opfattende og komplekse samtidigt med at
tidsplanen var kort. Det undrer, at der er lyttet så lidt til vandrådenes input, når der nu er
blevet efterlyst et virkelighedstjek.
I år skal der oprettes nye våndråd, der ligesom i 2014 skal byde ind med, hvilke virkemidler
til forbedring af de fysiske forhold i vandløb, der skal bruges i den kommende
vandområdeplanperiode. Processen forventes igangsat til sommer med frist for oprettelse af
vandråd primo september.
Resultatet i 2017 fra vandrådet i Lillebælt/Fyn var godt. Det var ikke alle vandråd i DK, der
havde samme oplevelse.
Vandløbsadministration:
I december 2017 kom der en rapport fra ekspertudvalget med forslag til ændret
vandløbsforvaltning. Rapporten ses her:
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Ekspertudvalget_rapport.pdf
Fem punkter fra ekspertudvalgets rapport, blev fremhævet under oplægget. Assens
Kommune har besluttet at igangsætte opdatering af de 113 vandløbsregulativer, der er
gældende for Assens Kommune. De fleste er senest revideret i 1990’erne.
Der udarbejdet ét regulativ af gangen– blandt andet for at den enkelte lodsejer kun skal søge
information i ét regulativ. Dvs. det er ikke tanken at udarbejde fællesbestemmelser for alle
kommunens vandløb først. Det er dog forventningen, at fællesbestemmelserne for de enkelte
regulativer udarbejdes ud fra samme skabelon.
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Der er afsat midler til opgaven de næste fire år, men det forventes at tage 5-6 år.
Til mødet blev der spurgt til høringen vedr. ændret afgrænsning af vandløb i
Vandområdeplanen. I finder høringssvaret her (under punkt 7 på dagsordenen):
https://www.assens.dk/vores-kommune/politik/dagsordener-og-referater/miljoe-teknikog-plan/2019-01-07-0800-946/
2.

Orientering om hvordan kommunens grønne områder forvaltes (v/ Freddy
Nielsen, Entreprenørgården)
Den nuværende plejeplan for de grønne områder er en 60 siders rapport, som har været
anvendt siden kommunesammenlægningen og til nu. Miljø, Teknik og Plan har nikket til en
besparelse, hvor der i de grønne områder kun slås stier og ikke hele fladen.
Der er ligeledes et oplæg til at der fra 2020 sker en reduktion i græsslåningen på
byrabatterne til en gang om måneden. Hvis der er økonomi til det, er det et ønske at forsøge
at omlægge byrabatterne til en saltresistent staudebeplantning. Der har været et forsøg med
staudeblandingen i tre rundkørsler i Assens by.
I forhold til vejkanerne i det åbne land kan der ske en ændring i slåningspraksis for klasse 2
og 3 veje, hvor der fremover, hvor forslaget besluttes, vil blive tage et skår i foråret og et om
efteråret. Klasse 1 vejene vil blive slået som hidtil.
Vejkanterne ved arealerne med græsfrø bliver fortsat slået efter gældende lovgivning.
Fjernelse af det afklippet materiale ligger ikke i planerne, de det vil fordoble prisen på
opgaven.
Kommunens skove: ca. 10% er parklignende. De resterende 90% er naturskove, hvor der kun
foretages sikkerhedsbeskæringer. Der er blevet uddannet en medarbejder, der kan sprænge
trækroner.
Farlige træer blev diskuteret i forhold til færdsel i skove i blæsevejr. Færdsel i skove sker på
eget ansvar, men ikke i tilfælde ift. dårlig vedligehold. Kommunen laver sikkerhedstjek og
vurdere risikotræer. Entreprenørgården har uddannet to til at kunne vurdere risikotræer.
Der er 65 fodboldbaner i kommunen. De drives kun ved slåning og uden pesticider.
Sidste efterår blev der sået en frøblanding på et areal på jordbassinerne. Arealet viste sig at
indeholde mange sten.

3.

Solcelleanlæg (v/ Birgitte Hjerrild, Plan & Kultur)
Birgitte holdt oplæg om solcelleprojektet (oplægget er vedlagt som bilag til referatet).
Assens Kommune har modtaget en ansøgning fra Better Energy på et solcelleanlæg på et
areal på 69 ha. Indtil nu er 3,8 ha, det største solenergianlæg i kommunen.
Better Energy har selv hørt naboerm som for størstepartens vedkommende er positive.
Projektområdet ligger lige uden for kommuneplantemaet ”særligt værdifuldt landskab” og
ligger inden for ”særlig værdifulde landbrugsområder”.
Der blev fremvist en kort film fra et solcelleanlæg på a. 80 ha.
Solcelleanlægget vil blive drevet økologisk uden pesticider.
Assens Kommune igangsætter nu planlægningen for projektet. Det vil sige at der startes op
på foroffentlighedsfasen. Der skal laves et kommuneplantillæg og der skal gennemføres en
miljøvurdering af projektet.
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Grønt Råd og de enkelte organisationer er velkommen til at komme med bemærkninger til
projektet i foroffentlighedsfasen.
4.

Orientering fra kommunen v/ Annette Bæk
Assens Kommunes nye vision 2030 (Med Vilje og Hjerte) vedtages lige op lidt. Naturen har
fået stor plads i visionen. I kan finde den her:
https://www.assens.dk/media/180484/assens_kommune_vision_2030_071218_13korr.pd
f
Der er indviet de første to strækning er af Lillebæltstien. Stien ved Damsbo har den
linjeføring, som var muligt at land med lodejer.
De Blå Støttepunkter afventer Kystdirektoratets afgørelse i forhold til
strandbeskyttelseslinjen.
Der blev indviet to vådområder i 2018. I 2019 er kommunen i gang med 4
vådområdeprojekter og arbejder videre på 4 vådområdeprojekter.
Jordfordelingskontoret arbejder på at lande skovrejsningsprojektet ved Assens. I forhold til
Brylle Vandskov, så har kommunen købt 13 ha af skoven, som blev plantet for 3 år siden.
Det blev orienteret om en ny pris, som skal hædre Fyns bedste Bike Island initiativ. Se mere
om prisen: https://www.visitfyn.dk/fyn/bike-island-prisen-2019
Der er ansat en projektchef til Kyst- og Lystfiskercenteret. Det blev Arne Kvist Rønnest, som
kommer fra en stilling som direktør for Fonden Esrum Kloster & Møllegård. Se nyheden:
https://www.assens.dk/vores-kommune/nyt-fra-assens-kommune/nyhederpressemeddelelser/nyansat-projektchef-i-waders-og-jakkesaet/
Det blev foreslået, at Grønt Råd afholder et ekstra møde om Kyst- og Lystfiskercenteret, hvor
rådet mødes på lokaliteten med efterfølgende møde – evt. på Fishing Lodge. Der var
opbakning til forslaget.

5.

Eventuelt
Baltic Pipe-line: Kommunen er involveret som myndigved i forhold sagsbehandle ansøgning
om digegennembrud, krydsning af vandløb og lignende.
Friluftsrådet er i gang med en kampagne om nedlæggelse af markveje. Assens Kommune har
svaret på henvendelsen. Nedlæggelse af markveje behandles efter naturbeskyttelsesloven
og/eller vejloven.
Næste møde om Kyst- og Lystfiskercenteret på Agernæs: fredag den 5. april 2019, kl. 11-14.
Der kommer besked om mødested m.m. sammen med mødeindkaldelsen.
Næste ordinært møde på Assens Rådhus: tirsdag den 21. maj 2019, kl 1214.
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