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Referat fra møde i Grønt Råd
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2.

Vandråd v/Gunilla Ørbech, Miljø og Natur
Gunilla holdt oplæg om det igangværende arbejde med etablering af vandråd. Rådene har
frist til 22. september 2020 til at komme med forslag til vandløbsindsatssen i indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2021-2027.
Mads bemærkede at opgaven virker meget specifik, og at den umiddelbart retter sig mod de
grønne organisationer, idet forbedringer er rettet mod de fysiske forhold i vandløbene.
Gunilla bemærkede at opgaven fortsat er bred og ønsket er at anbefalingerne fra Vandrådet
er bredt forankret.
Ros fra Per og friluftsrådet vedr. det tidligere arbejde i vandrådet, hvor der blev skab god
konsensus på tværs af interesser omkring udtalelserne.
Gunilla´s oplæg er vedhæftet mailen med referatet.

3.

Status for overløbshændelser fra rensningsanlæg v/Michael Dissing Nielsen, Assens Forsyning.
Michael holdt et oplæg om Assens Forsynings virksomheder – herunder spildevandsstrategi, nyt rensningsanlæg og separatkloakering. Fokus var dog i særlig grad på status for
overløb fra bygværker.
Spildevandsstrategien handler bl.a. centralisering med ét renseanlæg og herunder muligheder for produktion af biogas og energineutralitet. Herudover et væsentligt fokus på separatkloakering.
Michael gjorde opmærksom på, at enkelte rensningsanlæg allerede er lukket ned – heriblandt Ørsted og Helnæs.
Michaels oplæg er vedhæftet mailen med referatet.

4.

Bekæmpelse af måger v. Rådhus v/ Mads Syndergaard (DOF)
Mads spurgte ind til historikken fra i sommers, hvor der i forbindelse med regulering af
sølvmåger ved en fejl blev skudt 2 stormmåger (unger).
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Kim oplyste at kommunens reguleringsjæger, der er tilmeldt som reguleringsjæger under
Danmark Jægerforbund, ved en fejl kom til at skyde de to Stormmåger. Assens Kommune
redegjorde detaljeret for forløbet til Naturstyrelsen, og orienterede efterfølgende Fyns Politi
om hændelsen.
Naturstyrelsen og Fyns Politi agter ikke at gøre yderligere i den konkrete hændelse, der betragtes som afsluttet.
Mads foreslog at der sættes en kasse til Vandrefalk i skorstenen. Kim oplyste, at dette har
været forsøgt tidligere at sætte en kasse på siden af skorstenen, og at det ikke har været muligt – primært af æstetiske årsager.
Mads foreslog, at kassen sættes ned i skorstenen, hvor den ikke vil syne af meget. Det blev
aftalt at Assens Kommune, Miljø og Natur undersøger denne mulighed yderligere.
DOF vil muligvis kunne bidrage med en levering af en kasse.
5.

Assens Kommunes klimastrategi 2020- 2050/ DK2020 samarbejdet
Kort intro v. Leif om at Assens Kommune nu er blevet en del af kommunesamarbejde,
DK2020, med RealDania, om indsatsen om at opfylde Parisaftalen. Assens deltager i
DK2020sammen med 19 andre kommuner i Danmark.
Annette – Der arbejdes pt. med at udvikle et regnskab for CO2 belastningen, så man kan se
prognoser, der skal hjælpe til at vi kan planlægge os frem til at gå i nul med udledning af
CO2 i 2050.
Leif ser positivt på projektet, da det bidrager med gode værktøjer til beregninger, prognoser
og reduktioner af CO2.
Assens Kommunes deltagelse i DK2020 sættes på dagsorden til næste møde i Grønt Råd.

6.

Orientering v/ Assens Kommune, herunder status for:


Placering af Lystfiskercenter (Toni Reese)
Annette redegjorde kort for at placeringen af centeret ved Agernæs Havn fortsat er
uafklaret med Kystdirektoratet, som endnu ikke har truffet beslutning af om strandbeskyttelseslinjen kan ophæves i området.
Der er derfor nu nye overvejelser om alternative placeringsmuligheder, herunder
formentlig med en borgerinddragelsesproces.
Mulighed for møde med Arne til næste møde.



Vådområder (Peder Dammand)
Udskydes til næste møde, da Peder var blevet nødt til at forlade mødet.

7.

Orientering
Annette orienterede om at der er afsat midler til næste års budget til Natur- og Friluftspolitik – herunder til indsatser.
Mads orienterede om at DOF er ved at lave en bog om naturgenopretningsprojekter, som
måske vil kunne give idéer og inspiration til projekter i Assens Kommune.
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Annette oplyste at RealDania har givet midler til undersøgelse af klimatiltag mod højvande
ved kysten v. Assens Næs. På bagrund af en række undersøgelser – herunder sandvandring
langs kysten – laves der et projektforslag, der skitserer mulighederne for at indrettet det
kystnære område så det kan fungere som kystsikring samtidig med at dets rekreative værdi
øges.
Afslutningsvist var der forslag fra Leif om at afholde et senere møde i eller omkring Brylle
Vandskov, så Grønt Råd kan se resultaterne af skovrejsningsprojektet, der er gennemført af
VandCenterSyd og HedeDanmark.
Peder Dammand gjorde opmærksom på en ny bogudgivelse fra Skovdyrkerne – Klimaskoven.
Per spurgte til status for arbejdet med Lillebæltstien og etablering af shelters (Blå Støttepunkter). Annette fortalte at sidste del af Lillebæltstien fortsat er uafklaret, men at der jo nu
er midler i 2021 til at fortsætte arbejdet i regi af Natur- og Friluftspolitik. Etablering af shelters langs kysten er i gang og shelters forventes opsat endeligt i foråret 2020. Pt. arbejdes
der på at få opgaven med bygning og opsætning af shelters i udbud. Shelters laves overordnet som de nye/moderne, der er lavet i langs øhavs stien.
Claus informerede om et EU støttet (Climate-KIC) projekt til fremme af cykelkampagner.
Fredag den 15. november 2019 afholdes der en konference i Vejle/Kongernes Jelling –
Gormsgade 23, 7300 Jelling. Assens Kommune fik brochure som videreformidles intern til
kollegaer i trafik. Leif tilføjede at der i Assens Kommune er fokus på at få cykelstien i Aarup
gjort færdig, og at der måske snart kan søges midler fra forligsfonden til blandt andet cykelstier.
Næste møde bliver den 17. december 2019, kl. 12:00 (sted udmeldes senere).
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