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Første møde i grønt råd – torsdag den 4. oktober  
 
 
Referat  
Tilstede: 
Tonny Jack Hansen, John Hagen Hansen, Kirsten Dynesen, HH Rudolf Iuel, Stig Bille Brahe 
Selby, Mogens Ribo Pedersen, Erik Buch var supp. For Søren Larsen, Dorit Fruergaard, Ole 
Elmer, Torben Andersen, Lisbet Stemann Funk og Hanne Raunsmed (ref.) 
 
Velkomst 
Lisbet bød velkommen og indledte mødet med en kort præsentation af medlemmerne, 
efterfulgt af et kort oplæg om rådets rolle – nemlig som dialogforum for Kerteminde 
Kommune. 
 
Kommissorium 
Godkendt med få rettelser: Formand og næstformand udpeges af Miljø&Teknikudvalget. Og 
rådets medlemmer sidder en byrådsperiode. 
 
Møder i Grønt råd 

- Oktober, marts og juni fra kl. 16.00 til 18.00 – første torsdag i måneden hvis det er 
muligt 

- Kommende møder – torsdag den 13/3 – og onsdag 4/6 
 

 
Elektronisk kommunikation 
Der var enighed om en bæredygtig kommunikation via email og på www.kerteminde.dk – hvor 
Grønt råd har sit eget forum. Enighed om at medlemslisten er tilgængelig digitalt. 
 
Planstrategi 2007 for Kerteminde Kommune 
Kort gennemgang af planstrategiens emner og formålet med ”bæredygtighedsboxene” – 
nemlig at styrke bæredygtigheden i hvert emne – og samtidigt synliggøre den. 
 
Input fra Grønt råd: 
Husk der er tre målgrupper – beboere, borgere og turister. Beboerne har brug for 
hverdagsoplevelser i naturen. Alle har forskellige behov både i hverdagen og i weekenderne. 
Det der kan binde sundhed og natur sammen er kultur, så historien er synlig i områderne! 
Arbejd med at få gjort de grønne oplevelser synlige! 
Jo flere folk jo mere trafik – kortlæg først og planlæg så alles interesser tilgodeses. Det er 
svært at regulere baglæns – og husk lodsejerne.  
F.eks. Lillestranden(Fynshoved) som er et unikt område -  
Skab overblik, husk folk har vaner og danner mønster! 
Husk grønne partnerskaber kan også være en mulighed 
Oplagt også at arbejde med tilgængelighed på vandet f.eks. kajak og kano muligheder, det er 
vandet der binder kommunen sammen. 
Arbejd med en klar afgrænsning imellem land og by – og bevar mangfoldigheden. 
Ide fra Hillerød – Alle borgere skal have en grøn oplevelse tæt på – max 500 meter. 
 
Opfordring til Grønt råd: 
Mail gerne input til planstrategien til hrn@kerteminde.dk inden 23/10 – og gerne før så 
forslagene kan blive indarbejdet i planstrategien. 
 
Tidshorisonten er: 
30/10 – forelægges planstrategien på Miljø&Teknikudvalgsmøde, 13/11 på ØK og 20/11 på 
byrådsmøde. Derefter er der 8 ugers offentlighed – så planstrategien godkendes forhåbentlig 
i løbet af januar. 
 
 
 



2 
C:\Documents and Settings\drh\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK1\referat 
0510.doc 

Vand og natur på den lokale dagsorden 
På www.kl.dk er der yderligere oplysninger og alle medlemmer fik folderen redskaber til vand 
og natur udleveret. Også her må Grønt råd meget gerne bidrage ved at sende en mail til 
hrn@kerteminde.dk. 
Tidsfristen er 8/12. 
 
Naturperler i Kerteminde Kommune 
Kort gennemgang af naturprojekter, en ajourført fortegnelse er tilgængelig på 
www.kerteminde.dk  
Godt råd fra Grønt råd – skriv så alle kan forstå ! 
 
Tårup inddæmmende strand 
Projektet bygger på en rapport fra Fyns Amt(2004) hvor mulighederne for naturforbedringer i 
området blev belyst. Der arbejdes med at lægge dele af området tilbage til referencestanden. 
Formålet er at skabe et attraktivt bynært vådområde med høj biologisk kvalitet. Godt fra Grønt 
råd: Husk lodsejerne! 
 
Fyns hoved – Habitatsområde H91 
Fyens største og bedst udviklede overdrev mange sjældne planter og dyr. Bl.a. Lav 
Hindebæger som er udpeget af Connie Hedegaard, som en art der kræver en særlig indsats. 
Lav Hindebæger er en indikere at der er tale om en god strandeng.  
Problemet med området er at der mangler ”afgræsning” … Her kom Grønt råd med forslag 
om Kogræsserlaug og at der måske kunne arbejdes med grønne ungdomsprojekter.  
 
Munkebo – oplevelser fra kyst til kyst 
Et samarbejde mellem Munkebo Kommune og Fyns Amt om et stisystem rundt om Munkebo. 
Projektet danner udgangspunkt for en plan09-ansøgning om tilgængelig rundt i Kerteminde 
Kommune. Her kan Grønt råd hjælpe med yderligere belysning af naturoplevelser. 
 
Kertinge Nor 
Visionen er at binde Kerteminde Kommune sammen om Kertinge Nor. En af 
kulturoplevelserne kunne være Ladbyskibet. Også her kunne Grønt råd hjælpe med 
naturoplevelser. 
 
Langø Hoved 
I hovedtræk som Fyns Hoved og med den samme afgræsningsproblematik. Et andet problem 
er parkering i området. Her skal mulighederne kortlægges. 
 
Urup Dam – Habitatsområde H97 
Et af de områder med flest arter, her er fundet 375 forskellige planter. Dele af Urup dam er 
fredet. Områdets historie går 200 år tilbage. Også her er der problemer med afgræsning. 
 
Romsø Habitatsområde H93 og fuglehabitatsområde H77 
Det meste af Romsø er fredet og her yngler bl.a Huldue. Også her er der 
naturplejeproblemer. 
 
Skal Kerteminde kOmmune have et kogræsserlaug? 
En opsamling på områderne viser at et af de store problemer er afgræsninger, så her er ideer 
og løsninger fra Grønt råd meget velkomment. Og gerne græsning kombineret med alm. 
landbrugspleje. 
 
Overvågning 
Udover naturområderne arbejdes der også med forskellige former for overvågning af dyr og 
planter i Kerteminde Kommune. 
 
En bæredygtig arkitekturpolitik 
For Kerteminde Kommune – her fremkom der ønsker om at være opmærksom på ”de røde 
tage” på bl.a. Hindsholmvej  
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Og at Fyns Amt har registeret kyst arkitekturen som måske kan bruges som udgangspunkt. 
Så det også bliver en arkitekturpolitik for både land og by.  
Grønt råd må også meget gerne komme med inspiration til formuleringer om bæredygtighed i 
f.eks. lokalplaner. 
Der arbejdes med at lave en arbejdsgruppe som har til formål at formulere et udkast til en 
bæredygtig arkitekturpolitik. 
Søren Larsen er foreslået som et af medlemmerne fra ”Grønt råd”  
 
Ajour på www.kerteminde.dk 
Vi (miljø&plan) vil løbende holde Grønt råd ajour med, hvad der er af kurser og lign tiltag med 
grønne oplevelser. Og alle er velkomne med inspiration og ideer – mail dem til 
hrn@kerteminde.dk  
 
Næste møde 
Er den 13/3 fra kl. 16.00 til 18.00 
 


