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Møde i Grønt råd, Assens Kommune
Pkt. 1: Natur og friluftspolitik
Grønt Råd drøftede udkastet til Natur og friluftspolitik og pegede bl.a. på













Vigtigt med anvende visse centrale ord, da de dermed lettere går videre i strategien.
Politikken skal være mere direkte tale i formuleringerne, hvem er vi og hvad vil vi? Det skal
konkretiseres mere, hvad vi har magt over, hvilke samarbejdspartner skal etableres og hvad kan
vi i forhold til lodsejere?
Mere om natur og sundhed
Husk det økonomiske aspekt i forhold til samarbejdspartnere, både landbrug og grønne
organisationer. Der skal være en prioriteringer i forhold til indsatsen, skal det fx være bynatur
eller § 3 natur?
Man skal være opmærksom på, at der kan være dilemmaer/udfordringer i forhold til
nuværende/flere borgere og flere turister.
Også dilemma ift. biodiversitet og flere brugere - det er ikke altid hensigtsmæssigt med mange
brugere på værdifulde steder.
Husk kysten skal være i fokus, også i forhold til Kyst- og lystfiskercenteret.
Det er bedre at lave ”kunstig” natur fx skovrejsning, grusgrave m.m. og få folk derud, end til de
mest værdifulde steder, som skal være uforstyrret.
Husk blomsterstriber, det giver noget for turismen. Med små tiltag i det bynære kommer man
hurtigt langt.
Husk kommunens egen jord, og beskriv hvad indsatsen er på kommunens jord og muligheder
for opkøb.






Godt med en konkret indsatser Der skal etableres mere samarbejde mellem kommune,
landmænd og naturforeninger.
Vi mangler sommerfugle i landskabet, der skal være indsatser her.
Udpining af jorden vil være en fordel i visse områder
Der er tekst, der ikke er korrekt: Vi har ikke lystfisker i åerne, men kun i havet – skriv det der er
rigtigt. Vi mangler eksempler på fx gunstige forhold i vandløb. Den bliver lidt for flyvsk. Man må
ikke sejle med kano og kajak i mange vandløb – kun Odense å.

Pkt. II: Orientering fra Assens Kommune (Annette Bæk)











Orientering om, at Blå støttepunkter har været en succes – især de små steder med 2 – 4
pladser. Der har været +1400 overnatninger hen over sommeren i de ny etablerede shelters.
Der er indviet 19 nye shelters siden sidste møde.
Ny stilling i Assens Kommune, som omfatter Havørred Fyn. Assens Kommune har overtaget
projektledelsen af Havørred Fyn fra Odense Kommune.
Skovrejsning ved Lundager og planer om tilplantninger i 2021. Ca. 50 ha, som Naturstyrelsen
bliver ejere af. Der kommer et borgermøde den 3. oktober – Grønt Råd inviteres.
Indvielse i Tommerup af Kirkebjergsøerne den 24. oktober, som er et klimatilpasningsprojekt.
Nyt regnvandsprojekt ved Tommerup Stationsby: Der er købt 7 ha., hvor der skal etableres
bassiner. Lokalrådet er inddraget. Der skal laves stier m.m. derude og evt. afgræsning. Per, vil
gerne inddrages, hvis kommunen søger Friluftsmidler, da han kan kommentere på det i forhold
til evt. at kvalificere projektet.
DK2020: Assens Kommune er med i et samarbejde med andre kommuner. Der skal derfor laves
en klimaplan2020, som lever op til de ambitiøse målsætninger i DK2020.
Orientering om solcellepark ved Ebberup.
Fælleskommunalt LIFE-projekt på Fyn: De fynske kommuner søger om midler fra EU (LIFEmidler) Projektet går ud på at skabe natur på tværs af kommunerne. Projektets budget ligger på
mellem 80 – 100 mio. kr.

Er der nogle ting som skal sættes på til temaer næste gang:



Kyst og lystfiskercenter
Solceller

Næste møde: tirsdag d. 27. oktober kl. 12:00
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