Referat

21. december 2021

Forum

Grønt Råd

Tid

1. december 2021

Sted

Assens Rådhus

Deltager

Mads Syndergaard, Ole Grønbæk, Peder Danmand,
Per Frank, Sven Rask, Toni Reese, Flemming
Risskov Jørgensen, Leif Rothe Rasmussen, Annette
Bæk og Kim Walsted Knudsen,

Afbud

Claus Birch, Jakob Harrekilde Jensen, Johan
Møhlenfeldt Jensen og Martin Boe Madsen.

Mødeleder Leif Rothe Rasmussen
Referent

Kim Walsted Knudsen

Møde vedr.
1.

Vandforsyningsplan v. Lisbeth Hoberg Refstrup, Miljø og Natur
Lisbeth gav en status på vandforsyningen i Assens Kommune, grundvandets sårbarhed samt
det kommende arbejde med udarbejdelse og vedtagelse af en vandforsyningsplan.
Oplægget er vedhæftet mailen.

2.

Oplæg om muligheder for at indgå i Naturpark Lillebælt v. Ib Ivar Dahl, Helnæs
Fiskeriforening
Ib holdt et oplæg om potentialet for etablering af et stenrev i Helnæs Bugt og et oplæg om
perspektiverne ved at Assens og Faaborg Midtfyn Kommune indgår i et samarbejde om
etablering af en naturpark i området.
Oplæggene er vedhæftet mailen.

3.

Stiplan og borgerinddragelse v. Mette Maria Sørensen, Vej og Trafik
Mette Maria holdt et oplæg om udarbejdelsen af en stiplan i Assens Kommune, og at det lige
nu er muligt at komme med forslag til nye stiruter i kommunen. Stiruter indtegnes digitalt
og platformen er åben til d. 2. januar 2022.
•

Forslag til stier kan indgives her: https://www.assens.moetetraplan.dk/

Oplægget er vedhæftet mailen.
4.

Status på grødeskæringsforsøg v. Jannik Seslef, Miljø og Natur
Jannik holdt oplæg om grødeskæringsforsøget og gav en status på forsøget.

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

Oplægget er vedhæftet mailen.
5.

Drøftelse af efterbehandling i råstofgrave v. Mads Syndergaard, DOF
Mads havde spurgt til kommunens indstilling til efterbehandling af råstofgrave, og særligt
set i lyset af en sag ved Ålsbo, hvor der tilsyneladende bliver plantet træer efterfølgende. Det
er Assens Kommunes indstilling, at råstofgravene i videst mulig omfang bør retableres til
natur og med offentlig adgang. Naturen bør indfinde sig naturligt, og der bør ikke ske
væsentlige terrænbearbejdninger efter endt indvinding. Det er dog Regionen, som er
myndighed på råstofsagerne, hvor kommunen dog bliver hørt, og kommer med udtalelser i
forbindelse med ansøgte indvindinger.

6.

Info fra kommunen v. Annette Bæk
Annette gjorde opmærksom på, at vi i forbindelse med valget skal have nye politikere
repræsenteret i Grønt Råd. Der kommer info herom senere.
Claus Birch har ønsket at træde ud af kommunens Grønne Råd – tak til Claus for hans
deltagelse i det grønne råd.

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