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Deltagere Leif Rothe Rasmussen, Flemming Risskov Jørgensen, Jørgen Pedersen, Peder Dammand, Claus
Birch, Jakob Harrekilde Jensen, Johan Møhlenfeldt,
Ole Grønbæk, Per Frank, Sven Rask og Toni Reese
Næsborg samt fra Assens Kommune Annette Bæk,
Karen Thirslund, Hans Ole Hansen, Katrine Juul
Larsen og Kim Walsted Knudsen.
Afbud

Mads Syndergaard og Martin Boe Madsen

Mødeleder Leif Rothe Rasmussen
Referent

Kim Walsted Knudsen, Miljø og Natur

Møde vedr. Grønt Råd
1.

Danmarks Vildeste Kommune
Karen Thirslund (Miljø og Natur) gennemgik baggrund og formål med konkurrencen samt
nogle af de initiativer, der er taget til mere biodiversitet i Assens Kommune.
Indsatser fremgår af kommunens Grønne Bog som kan ses på:
https://dkvild.dk/media/220149/groen-bog-fra-assens-kommune.pdf
Grønt Råd kom med forslag til øget indsats ved Skånemosen syd for Jordløse, idet flere arealer med fordel kan afgræsses i dette område – gerne om muligt hvis det kan suppleres med
stier. Dog skal stier planlægges i et omfang, hvor naturen ikke overbelastes (jf. mange besøgende i visse områder under Corona).
Middelfart Kommune har etableret en sommerfugleskov, hvilket evt. også kan etableres i
Assens Kommune.

2.

Strandplan
Hans Ole Hansen (Miljø og Natur) gennemgik et foreløbigt udkast til hvordan en strandplan
for de offentlige strande i kommunen vil kunne udformes.
Fra Grønt Råd kom der bemærkninger om, at botanikken på visse strande er værdifuld, og
at ophold bør ske i områder uden værdifulde arter – bl.a. dele af Damsbo Strand har fin vegetation.
Der blev samtidig gjort opmærksom på, at der bør være toiletter på de mest besøgte strandende.
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Det bør generelt tilstræbes, at strandplanen bliver overskuelig, og uden for mange typer af
strande – forslag til at nedtone naturstrande.
Husk om muligt, at håndtere autocampere i strandplanen, da de ofte benytter strandene.
3.

Byen og Bæltet
Katrine Juul Larsen (Miljø og Natur) gav en status på det foreløbige arbejde med Byen og
Bæltet, der udspringer af deltagelsen i partnerskabet ”Byen og det stigende havvand”, som
Realdania, Miljøministeriet og Kystdirektoratet står bag.
Ideen bag projektet er at beskytte Assens Næs og på sigt udsatte områder i hele Assens ved
at forener naturbaseret kystbeskyttelse og klimatilpasning med byudvikling og rekreativ udnyttelse i en helhedsorienteret kystbeskyttelsesløsning.
Grønt Råd var positive over for det skitserede udviklingsprojekt, som er i høring frem til den
24. juni 2021.

4.

Orientering fra kommunen
For at skabe mere liv i Naturcenteret på Bågø, så er det besluttet, at det forpagtes ud over en
kortere periode hen over sommerferien.
Det forventes, at der afholdes indvielse af Lundagerskoven den 9. oktober 2021.
Kommuneplanen er pt. i høring – se mere på: https://www.assens.dk/vaer-aktiv/bliv-hoert/offentliggoerelser/forslag-til-kommuneplan-2021-2033-i-offentlig-hoering/
Høringen varer frem til 6. august 2021.
Eventuelt
Sven Rask fortalte om Danmarks Naturfond, der i Jordløse Bakker er ved at gennemføre et
større græsningsprojekt, der også inkluderer skovgræsning.
Næste møde bliver onsdag den 1. september 2021, kl. 12 – og formentlig i Jordløse.
Send gerne ønsker til dagsorden, der indtil videre indeholder punkter om:
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