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Påtegning 1
Til
Samarbejdsaftale mellem Assens Kommune, Assens Vandværk A/S og Miljø- og Fødevareministeriet v/Naturstyrelsen om etablering af en ny fredskov Lundager Skov ved Assens
Skovrejsningsaftalen af 29. september 2016 forudsætter at et igangværende magelæg, hvor der
ønskes erhvervet ca. 60 ha til skovrejsning ved jordfordeling, bliver gennemført i 2016. Dette har
vist sig ikke at være muligt. Derfor har aftalens parter ønsket at ændre på aftalen, så det i gangværende arbejde med undersøgelse af muligheden for en jordfordeling eller mageskifter kan
fortsætte og gennemføres, hvis muligt.
Som konsekvens af den ændrede tidshorisont tilføjes en mulighed i aftalen om, at Assens
Kommune kan spare medfinansiering op hos Naturstyrelsen. Desuden indsættes et afsnit med
Naturstyrelsens forbehold i forhold til bevilling på kommende finanslove og prioritering af de
afsatte midler, samt et afsnit om Assens Vandværks forbehold i forhold til Forsyningssekretariatets
godkendelse af skovrejsning i 2018, som tillæg til de økonomiske rammer.
På baggrund af ovennævnte forhold foretages der følgende ændringer i aftalen:

Sidst i § 2 Aftalens omfang tilføjes følgende afsnit:
Naturstyrelsen indgår i aftalen under forudsætning af bevilling til statslig skovrejsning på
finansloven. Bevillinger på finansloven gives for et år af gangen, dvs. bortfalder bevillingerne, så
kan Naturstyrelsen ikke opfylde sin del af aftalen. Endvidere afhænger udmøntningen af midlerne,
af de politiske udmeldte kriterier. På nuværende tidspunkt er det et politisk kriterium at
anvendelse af bevillingen til statslig skovrejsning, at midlerne anvendes, hvor medfinansieringen
fra vandværker og kommuner er størst. Medfinansieringen i dette projekt er 75 %, hvilket, i
øjeblikket, er højt.
Assens Vandværk indgår i aftalen under forudsætning af, at Forsyningssekretariatet i 2017
godkender skovrejsning i 2018 som tillæg til de økonomiske rammer. Tillægget til de økonomiske
rammer skal, inden godkendelse i Forsyningssekretariatet, først godkendes af bestyrelsen til
Assens Vandværk og efterfølgende af Assens Kommunes byråd.

Efter § 5 Økonomi tilføjes følgende, selvstændige afsnit:
§ 5A Afbetalings- og opsparingsordning
Naturstyrelsen har, som angivet i tekstanmærkning BV2.2.13 i finanslov 2016, mulighed for at
fungere som ”bank” indenfor visse rammer, der fastsættes af de bevilgende myndigheder. Såfremt
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at tekstanmærkningen i kommende finanslovsaftaler ændres vil denne aftale ændres i
overensstemmelse hermed.
Pt er rammerne, at Naturstyrelsen inden for et samlet loft på 30 mio. kr. kan lægge ud for
kommuners og vandforsyningsselskabers bidrag til etablering af nye statsskove. Dvs. det kan
aftales at en kommune afbetaler deres bidrag til en erhvervelse i et projektområde i op til 10 år.
Dvs. erhverver Naturstyrelsen et areal til 2x kr. som kommune skal medfinansiere 50 % af, så er
der mulighed for, at kommunen kan fordele udgiften på x kroner i 10 år. Dvs. x/10 kr. hvert år i 10
år. Tilsvarende gælder vandforsyningsselskaber. Her kræves dog en garanti fra kommunen.
Der er også mulighed for en opsparingsordning, hvis situationen er den, at der ikke umiddelbart er
arealer til salg i projektområdet. Der oprettes en konto i Naturstyrelsens balanceregnskab, hvor de
opsparede midler deponeres. Midlerne står hos Naturstyrelsen, men pengene, der sættes ind, er
kommunens eller vandforsyningsselskabets. Kontoen navngives med projektnavnet ”Lundager
Skov”. Herved kan opspares medfinansieringsbeløb til kommende erhvervelser, f.eks. hvis en
kommune indbetaler x/5 kr. til en sådan bankkonto i 5 år, så kan kommune betale sin andel på x
kr. med det samme, når den store centrale ejendom i projektområdet kommer til salg og Naturstyrelsen køber den efter 5 år fra projektets start. Opgives projektet, så udbetales pengene på
kontoen til kommunen eller vandforsyningsselskabet. Mht. opsparingsordningen skal
understreges, at der ikke gives renter.
Derudover fortsætter aftalen uændret.
For Assens Kommune, den
Borgmester Søren Steen Andersen

For Naturstyrelsen, den
Skovrider Jakob Harrekilde

For Assens Vandværk, den
Bestyrelsesformand Hans Bjerregaard
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