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Harrekilde, Jørgen Pedersen og Ole Grønbæk.

Mødeleder Leif Rothe Rasmussen
Referent

Kim Walsted Knudsen

Møde i Grønt Råd
1.

Klimaindsatsen i Assens Kommune.
Klimakoordinator Sanne Munk fortalte om kommunens klimaindsatser jf. klimastrategien –
se vedhæftede oplæg. Velas inddrages i samarbejde med henblik på at få klimagevinster i
landbruget.
Grønt Råd gjorde opmærksom på, at kommunen skal være opmærksom på, at der sikres tilstrækkeligt med opladere til el-biler, så brugen af el-bilerne bliver let og praktisk mulig i
hverdagen.

2.

Biodiversitetsindsatser i Assens Kommune.
Karen Thirslund fortalte om diverse indsatser til gavn for en bedre biodiversitet – se vedhæftede oplæg. Indsatserne har haft forskellig karakter fra oplæg for lokale borgergrupper
til drøftelse med virksomheder og naturplejeprojekter med private lodsejere.
Peder Dammand gjorde opmærksom på at naturen også behøver frirum, og at den øgede
opmærksomhed på natur og rekreative mulighed ikke bør medføre forstyrrelse af sårbar natur.
Martin Boe Madsen foreslog at der etableres vibehuller mv. på marker i samarbejde med
lodsejere, der ønsker at indgå frivillige aftaler herom.
Per Frank gjorde igen opmærksom på, at der ligger et stort biologisk potentiale i naturindsatser i Skånemosen.
Karen afsluttede med at Grønt Råds medlemmer gerne må indsende forslag til gode indsatser, der fremadrettet vil kunne gavne biodiversiteten i kommunen.

3.

Lavbundsprojekter i Assens Kommune.

Kontaktperson: Kim Walsted Knudsen - dir. tlf.: 6474 7511

Jannik Seslef holdt et oplæg om den hidtidige indsats i kommunen samt planlagte projekter. Jannik gjorde blandt andet reklame for det nu (15. oktober) indviede projekt v. Damrenden v. Snave – der deltog ca. 30 til indvielsen.
4.

BNBO v. Lisbeth Refstrup
Lisbeth gennemgik indholdet i BNBO og at kommunen pt. er ved at risikovurdere alle
BNBO´er, hvorefter der igangsættes forhandlinger mellem vandværker og lodsejere. Første
område ved Holmehave er indledt – Lisbeth´s oplæg er vedhæftet.

5.

Orientering fra kommunen v. Annette og eventuelt
Annette orienterede kort om de kommende budgetforhandlinger og om tværkommunalt
samarbejde med kommunerne langs Lillebælt. Der arbejdes på fælles sekretariat, som skal
arbejde for bedre miljøtilstand i Lillebælt.


Info om indvielser af Damrenden og Lundager Skov



Indvielse af klimasøer d. 9. oktober 2021.



Næste møde bliver den 1. december 2021 kl. 15 på Rådhuset (vi afslutter med mad).
Ib Ivar Dahl fra Helnæs Bugt Fiskeriforening inviteres med til mødet for at fortælle
om muligheder for etablering af stenrev.

Foruden ovenstående så gav Rikke Schultz fra Jordløse en rundvisning på de nye stier og opholdssteder med infotavler, som er lavet i Jordløse. Projektet var et forsøgsprojekt med midler
fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen. Projektet rummer dels formidling af kulturhistoriske værdier i Jordløse dels etablerede stier i det åbne land samt shelters, udsigtspunkt og oplevelsespunkter.

Kontaktperson: Kim Walsted Knudsen - dir. tlf.: 6474 7511
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