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Møde i Grønt Råd den 27. oktober 2020
1.

Referat fra sidste møde blev godkendt.

2.

Oplæg om forestående kommuneplanrevision v. Karin (Plan og Kultur).
Karin fortalte om kommuneplanrevisionen, der er gået i gang, og som følger rammerne fra
den tidligere vedtagne vision – herunder drømmeboliger til alle, natur og miljø samt flere
jobs og kvalificeret arbejdskraft.
Kommuneplanen er den overordnede ramme for udviklingen af kommunen (i byerne og på
landet), og for en række af de afgørelser der kan meddeles jf. diverse sektor lovgivning.
Byrådet skal have en temadag om kommuneplanen. Det forventes at landsbyudvikling bliver et flere nye temaer. Turisme, Kyst- og Lysfiskercenteret, klimaforandringer og verdensmål er andre nye tema.
Hovedstrukturen med de nuværende bånd bibeholdes – Kystbåndet, midterbåndet og byvækstbåndet.
Per Frank gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at småvirksomheder i de små byer også
tilgodeses.
Martin spurgte til hvordan landbrugserhvervet er tilgodeset i kommuneplanen. Karin svarede, at landbruget ikke påvirkes væsentligt med de rammer, der udlægges i medfør af kommuneplanlægningen.
Klimaforebyggelse og Grønt Danmarkskort er også plantemaer, som der arbejdes med i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.

Kontaktperson: Kim Walsted Knudsen - dir. tlf.: 6474 7226

Karins oplæg er vedhæftet mailen.
3.

Oplæg om solcelleprojekter v. Ann-Mett (Plan og Kultur).
Ann-Mett fortalte, at der begynder at være flere forespørgsler om muligheden for opsætning
af solceller i det åbne land. Det forventes, at blive et emne som kommer til at indgå med en
øget vægt end hidtil i den kommende kommuneplanrevision. I dag mangler vi konkrete retningslinjer i kommuneplanen for opstilling af solceller i større skala. 2 mindre projekter er
afvist på grund af konflikt med landskabsinteresser – herunder kuperet terræn og for små
arealer.
I større skala er der pt. 2 solcelleprojektet 1 ved Ebberup og 1 ved Assens Fjernvarme. Ved
Ebberup er projektarealet knap 70 ha. Projektet er dog påklaget, og ligger nu i klagenævnet
– der er klaget over lokalplan og miljøvurderingsrapport.
Ved Assens Fjernvarme er arealet væsentligt mindre. En del af arealet omfatter areal udlagt
til erhverv, men hvor muligheden til solceller er tilstede i lokalplanen.
Ved yderligere 2 projekter er der pt. dialog mellem kommunen og projektejer.
I forhold til kommuneplanlægningen er det relevant med retningslinjer for landskabsinteresser og klima.
Ole gjorde opmærksom på, at solcelleprojekter kan bidrage til øget biodiversitet – det kunne
være krav til vilkår i en tilladelse.
Martin foreslog, at det kunne være en fordel, hvis lodsejer selv kunne se et sted i kommuneplanen, om vedkommende har arealer i særligt egnede områder til solceller.
Ann-Mett´s oplæg er vedhæftet mailen.

4.

Oplæg om skovrejsning ved Lundager v. Peter Worm (Miljø og Natur).
Peter fortalte om skovrejsningen ved Lundager, hvor der plantes ca. 60 ha skov. Skovrejsningen har været et projekt med deltagelse af Assens Forsyning, Assens Kommune og Naturstyrelsen, hvor det er Naturstyrelsen, som står som endelig ejer.
Den væsentligste baggrund for projektet har været grundvandsinteresser. Herudover har rekreative muligheder for borgere i Assens været aktuelt.
I 2020 har der været en proces med borgerinddragelse i forhold til indretning af skovens rekreative faciliteter – møderækken på 5 møder er endnu ikke afsluttet (webinar). 1. plan til
indretning af skoven foreligger nu, og danner grundlag for den videre borgerinddragelse. En
af de tidligere nævnte udfordringer, der er nævnt er, at der bør sikres en god trafiksikker adgang til skoven fra Assens. Der er på den baggrund rettet henvendelse til Vejdirektoratet, da
det er en statsvej.
Martin gjorde opmærksom på at skovrejsningsprocessen har været for lang med inddragelse af mange lodsejere. Annette fortalte at flere projekter har været inddraget i jordfordelingen, hvor opkøb af en enkelt ejendom har indgået i bl.a. Aborg Minde vådområdeprojekt og
Lundager Skov.
Peters oplæg er vedhæftet mailen.

5.

Oplæg om multifunktionel jordfordeling (MUFJO) v. Tommerup v. Jannik Seslef (Miljø og
Natur)
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Jannik fortalte om ønsket om multifunktionel jordfordeling (MUFJO) ved Holmehave nordvest for Verninge. Jannik gjorde opmærksom på, at det kun er ansøgning af midler til undersøgelse af muligheder for jordfordeling, og ikke selve jordhandler.
Vandcenter Syd er en væsentlig aktør i projektet, da de er interesseret i en beskyttelse af
grundvandet i området, der bl.a. danner grundlag for drikkevand til Odense. Foruden drikkevandsbeskyttelsen ønskes et projekt i området at sikre arrondering af landbrug, rekreative hensyn, biodiversitet, klima og overfladevand – herunder tilbageholdelse af kvælstof.
Janniks oplæg er vedhæftet mailen.
6.

Projekt på Assens Næs v. Katrine Juul Larsen (Miljø og Natur)
Katrine fortalte om projektet ved Assens Næs (byen og bæltet), som skal beskytte området
mod havvandsstigninger. Projektet tager afsæt i Klimasikringsplanen fra 2018 – hvor den
grønne linje blev valgt som primære kystsikringslinje. Herudover tænkes projektet i sammenhæng med udviklingsplanen for Assens – herunder det vilde bylandskab og sammenhængen til jordbassinerne.
Projektets formål er at undersøge mulighederne for etablering af et klitlandskab ved Assens
Næs, som beskytter området mod fremtidige oversvømmelser og erosion samtidig med at
det fungerer landskabeligt og rekreativt.
Projektet indgår som et af flere pilotprojekter i Realdania.
Katrines slides er vedhæftet mailen.

7.

Evt.
Per Frank spurgte til drift af kyststi. Annette fortalte at der forventeligt vil blive kanaliseret
flere midler til driften i 2021.
Annette kunne oplyse, at Natur- og Friluftspolitiken er fortsat under udarbejdelse, og at den
forventes vedtaget i det nye år.
Per Frank foreslog, at der indkaldes en person fra Friluftsrådet til at fortælle om muligheder for oprettelse af naturparker.
Leif gjorde opmærksom på, at der lokalt i Helnæs området har været stillet forslag om, at
der arbejdes for udpegning af Helnæs som Naturpark. Det blev foreslået, at Ib Ivar Dahl inviteres med til næste møde i det nye år, for at fortælle om tankerne bag en evt. udpegning af
området som Naturpark.
Kort evaluering af mødeformen. OK for de deltagene – dog overvejes det, at vi lader enkelte
sidde på Rådhuset.
Næste møde bliver torsdag den 14. januar kl. 15:00.
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