
Referat, Grønt Råd, 4/2-09 
Tilstede: Lisbet Stemann Funk (LSF), Torben Andersen (TA), Ole Elmer (OE), Tonny Jack 
Nielsen (TJN), Peter Storm (PS), H.H. Rudolf Iuel (RI), Stig Bille Brahe Selby (SBS), Mogens 
Ribo Petersen (MRP), Søren Larsen (SL), Jens Østergaard (JØ), Hanne Raunsmed Andersen 
(HRA), Jacob Hansen Rye (JHR) 
Fraværende: Kirsten Dynesen 
 
Dagsorden 

1. Velkomst (LSF) 
2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra 25/9 2008 
3. Lundsgårds Landbrugshave – Orientering fra RI 
4. Kommuneplan 09 (HRA, JHR) 
5. Orientering fra Miljø- og Teknikforvaltningen (OE, JHR) 
6. Eventuelt – Trappen ved Klinten, andre emner modtages gerne inden mødet 

 
Ad 2) Forslag til stisystem om Odense Fjord mangler stadig på hjemmesiden. Kommer snarest. 
Kort med registreringer af diger på Hindsholm er fundet, pt. hos Østfyns Museer for digitalisering. 
Referat godkendt. 
 
Ad 3) RI: Projektet kan indenfor de næste par dage finde på www.lundsgaardgods.dk. Realdania 
kan bruges til bygningskultur i DK, der i blandt nedlagte landbrugsbygninger i det åbne land. Vil 
prøve at skaffe grundlag for at bringe flere personer tilbage til godset og landbrugsproduktion til 
de mange bygninger. Fire-trinskoncept: 1) økologisk produktion, 2) 1/3 af sædskiftet kan lejes af 
økologiske specialproducenter, fælles maskinpark og bygninger (lager og salgsvirksomhed), 3) 
fælles salgsbranding, 4) Besøgstjeneste, landbrugshave, dele af driften. Forundersøgelse skal 
være afsluttet september 2009. En del interessenter, men intet konkret endnu, økologiske 
omlæggelse kræver 2 år. I første omgang kræves der nok ikke meget konkret planlægning, men 
hvis ”by og herregård”-tætheden kan bibeholdes som nu. 
Fælles udtryk fra Rådets medlemmer om at det er en positiv og spændende tanke. 
 
Ad 4) Præsentation af KP (HRA). RI ønsker boligområdet ved Skrækkenborg fjernet, og han 
påpeger at der bør udvises forsigtighed ved udvidelse af Søvangsparken. JHR sender PP-
præsentation fra lokalrådsmødet på Hindsholm. Se på Grønt Råds hjemmeside. 
Ad 4a) RI: Kertinge Mark har vist nok tilhørt bispen i Odense og har derfor andet udseende. 
b) MRP: Pirolen og kirkeuglen er tilknyttet popler. Bringes med ind i projektet. 
c) Digeregistreringer fra Miljøportalen sendes med referatet. Se nedenfor eller på 
http://kort.arealinfo.dk/  
d) Vand- og Naturplaner kan tidligst forventes i marts til 6 måneders høring.  
 
Ad 5) OE: Braklagte områder henlægges i 15 år som mulig landbrugsjord (genopdyrkningsret). 
115 ansøgninger. MTU: Måle og Viby bevarende lokalplaner sættes i gang. 2-3 års projekt. 
Lindøbolig lokalplanerne færdiggøres. JHR: Dræby møller i høring til 24. marts. 
Havbrugsansøgning fra Fiskeridirektoratet kommenteres. LSF: Fra grønt råd i Odense er der 
kommet forespørgsel om en temadag om Odense Fjord. Arbejdsgruppe skal ligge klar 23/2. Det 
foreslås at temadagen skal omfatte hele grønt råd, hvilket medlemmerne nikkede ja til. SL og TJP 
vil gerne være med i arb.grp. Mijøforum Fyn har årsmøde den 1/4 om byggeri og byplanlægning 
med miljøhensyn. Ideer fra Bo Stephensen: Flere fuglekasser i kommunens grønne områder og 
parker. (SBS: Ide om stor skallesluger kasser). PS: Der udsættes i øjeblikket 200 agerhøns af 
jægerne om året. Ole: ynglende kystfugle og padde overvågning gøres tilgængeligt. Næsten 
ingen paddeyngel sidste år. Rapporterne ligger på kommunens hjemmeside under 
naturforvaltning/overvågning 
http://www.kerteminde.dk/For%20borgere/Miljø%20og%20teknik/Naturforvaltning/Overvågning.as
px . 
 



Ad 6) Trappen ved Klinten. Den sidste del fjernes efter misbrug af arealet. Park og Vej sættes i 
sving. Kitesurfere ved Fællesstranden (Fynshoved). Kerteminde Kommune og SNS sætter sig 
sammen og finder på noget. 
 
Ad 7) Mødedatoerne bibeholdes. 
 
Skrevet af 
Jacob Hansen Rye 
 
Digeregistreringer fra http://kort.arealinfo.dk/ 

 
 


