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Referat af møde med Grønt Råd d. 17. december 2019
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Skovrejsning, Lundager (Peter, Miljø & Natur)
Peter Worm fra Miljø og Natur fortalte om processen frem mod etableringen af Lundager
Skov, der blev indviet den 10. december 2019.
Projektet startede i 2013, med det store gennembrud i 2018, hvor NaturErhverv erhvervede
en lokal landbrugsejendom, der kunne indgå i jordfordelingen. Der er i dag erhvervet ca. 50
hektar til skov. Skovrejsningsområdet ligger centralt i indvindingsområdet for drikkevand
og godt i forhold Assens by og rekreative interesser.
Jakob Harrekilde supplerede med, at der kan komme afstandskrav til blandt andet ejendomme (haver mv.), beskyttede naturtyper og i forhold til landbyen. Der plantes uden
sprøjtning og gødskning, renholdelse sker mekanisk.
Mulighed for at enkelte arealer henlægges til skovetablering ved naturlig succession.
Per spurgte til om der etableres brugerråd. Jakob svarede, at der ikke ville blive oprettet et
egentlig brugerråd, men at der vil være gode muligheder for information og for at komme
med input. Der vil bl.a. blive oprettet et nyhedsbrev, ligesom der vil blive afholdt offentlige
møder, møder for naboer og evt. andre interessegrupper”.
Toni spurgte til tidsperspektivet, og gjorde opmærksom på at det kan tage lang tid inden der
kommer en fin natur. Jakob supplerede med, at der er mulighed for at indarbejde hydrologiske tiltag for at få nogle vådere områder til gavn for biodiversiteten på kort sigt.
Claus påpegede at det evt. kunne være en fordel med brug af pesticider ét år for at sikre renholdelsen fremadrettet, og at det vil være af mindre omfang i det større billede, da arealet
har været dyrket over lang tid. Jakob gjorde opmærksom på, at det ikke er en mulighed i
Naturstyrelsen. Annette gjorde opmærksom på, at arealet er omfattet af forbud brug af pesticider jf. tinglysning, som er en betingelse for finansiering af skovrejsningen (til drikkevandsbeskyttelse).

3.

Status for vådområdeindsats (Jannik, Miljø & Natur)
Jannik Seslef fra Miljø og Natur holdt et oplæg om vådområdeindsatsen i Assens Kommune
– oplægget er vedhæftet. Projekterne er grundlæggende spredt over hele kommunen. Projekterne gennemføres på baggrund af frivillig deltagelse af lodsejere. Projekterne er alle i
fremdrift med løbende lodsejerdialog.
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Der indtænkes i et vist omfang synergieffekter i forhold til natur og friluftsliv – afhængig af
hvad effekten vurderes at vær fremadrettet.
Jannik fortalte at kommunens pt. største vådområdeprojekt er ved Aborg Minde med ca.
116 ha. Det er tanken at det nuværende dige skal gennembrydes, så havvand kan trænge ind
i området midlertidigt – området undersøges fortsat.
Nedlæggelse af stier i det åbne land- kommunens muligheder for at håndhæve
loven (Per Frank)
Per Frank fra Friluftsrådet spurgte ind til kommunens muligheder for håndhævelse af nedlagte eller spærrede stier i det åbne land. Kim Walsted Knudsen fra Miljø og Natur kunne
fortælle, at kommunen har muligheder for håndhævelse med udgangspunkt i naturbeskyttelseslovens §§ 26 og 26a. Dog kan visse veje og stier også i enkelte tilfælde nedlæggelse efter anmeldelse til kommunen, hvis de ikke har en rekreativ betydning, eller hvis der eksisterer et tilfredsstillende alternativ i umiddelbar nærhed. Assens Kommune har afgjort enkelte
sager, som er påklaget og efterfølgende stadfæstet af klagenævnet.
Grønt Råd opfordres til at indberette kendskab til veje eller stier i det åbne land som er
uretmæssigt fjernet, da kommunen ikke opfanger alle.
4.

Pleje af de artsrige lokaliteter (Toni Reese)
Toni Reese Næsborg fra Botanisk Forening spurgte til Assens Kommunes indsats på artsrige
lokaliteter. Kim Walsted Knudsen kunne oplyse, at plejen er fortsat på lokaliteter som Bastholm, Strandengene på Baagø og Enemærket. Toppen på Helnæs, de botanisk mest værdifulde dele af Plouskær Mose, mose v. Blåkildevej og Mygblomstengen på Helnæs ryddes
skånsomt for nyopvækst. Mygblomstengen er ryddet 2 gange i 2019, og har haft en god bestand af individer v. Miljøstyrelsens seneste overvågning.
Assens Kommune har yderligere bidraget til hegning af eng på Soldatermaden v. Hagenskov, eng/mose v, Stærmosevej, udvidelse af hegning v. Vestermose på Baagø, hegning v.
Brylle Vandskov, paddeskrab på Helnæs samt rydning af stendige v. Damsbo og Gyvel på
lynglokalitet v. Rasteplads på Faaborgvej.

5.

Orientering om Lystfiskercenteret (Arne, Plan & Kultur)
Arne Kvist Rønnest fra Plan og Kultur fortalte om status for arbejdet med etablering af center for lystfiskeri i Assens Kommune. Arne fortalte, at der arbejdes med en bærende idé om
at centeret skal formidle det æstetiske og sanselige i den magi, der er i lystfiskeriet. Herudover er det ønsket at centeret skal oplyse og formidle naturen og de undersøiske vandlandskaber.
Centeret skal således give en ny glæde over den danske natur samtidig med at fiskerne får
ny inspiration til lystfiskeriet. Assens Kommune er fortsat ved at udvikle på idéen, og indsamler løbende idéer fra centrale aktører i markedet.
Arne gav en række bud på formidling og involvering for den besøgende.
Vigtigt at centeret rammer den besøgende, så man bliver interesseret i lystfiskeri og den natur, der er grundlaget for lystfiskeri.
Arne fortalte om den centrale placering på vestkysten, hvor der er potentiale for samarbejde
og sampil med blandt andet Øhavet, Naturama, naturpark Lillebælt mv.
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Peder Dammand bemærkede, at det er vigtigt, at de unge tiltrækkes, og at de får let adgang
til centeret – herunder at der er offentlig transport eller mulighed for tilkøb af bus.
Mads Syndergaard gjorde gældende, at det er vigtigt, at man hurtigt får navnet lagt fast, og
at navnet signalerer noget spændende, der ikke kun er dragende for lystfiskere.
Per Frank – Vigtigt med spektakulær arkitektur, da det vil kunne tiltrække et bredere segment end kun lystfiskere og naturinteresserede. Vadehavscenteret blev nævnt som eksempel.
Arne gjorde afslutningsvist opmærksom på, at det vigtigt at få fortalt den gode historie og de
synergier, der kan være forbundet med etablering af et centeret.
6.

7.

Orientering fra Assens Kommune (Annette Bæk, Miljø & Natur)


Kystdirektoratets afgørelse om ophævet strandbeskyttelseslinje på bl.a. dele af jordbassinerne. Afslag til ophævelse ved Agernæs Havn.



Vandråd – Første møde 17. november, og derefter det næste halve års tid. Der skal i
arbejdes tages stilling til hvilke virkemidler der anbefales.



Blå Støttepunkter – licitation d. 17. november, hvor det afgøres hvem der får opgaven.



Grønt Topmøde – Hvordan laves der en fælles fynsk vision for miljøet på Fyn – herunder evt. også natur og drikkevand.



Kasse til Vandrefalk i skorsten – Assens Kommune går videre med idéen.

Evt.

Assens Kommune er i samarbejde med lokale med til at der formentlig bliver lavet et MTB-spor
i Vissenbjerg.
Der blev henvist til at Naturstyrelsen har erfaring med MTB i bl.a. Vestjylland og Svanninge
Bakker, og at der kan trækkes på deres erfaringer.
Assens Kommune indgår i kampagne med de øvrige fynske kommuner om hvordan andefodring bør foregå, for at det ikke skal bidrage til forurening af vandhuller og søer.
I 2020 kommer der stort fokus på biodiversitet – blandt andet med DR´s fokus på biodiversitet. Se evt. mere på: https://www.friluftsraadet.dk/vores-natur. Oplæg til dagsorden på kommende møde.
Næste møde:
Nyt møde – 11. marts 2020, kl. 12:00 – 15:00.
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