
 

 

 

 

 

 

 
Referat af møde i Grønt Råd, 2. september 2009 
 

 

Deltagere: 
Lisbet Stemann Funk, Tonny Jack Nielsen, Peter Storm, H.H. Rudolf Iuel, Stig Bille 
Brahe Selby, Søren Larsen, Jens Østergaard, Hanne Raunsmed Andersen, Kirsten 
Dynesen, Hans Jantzen (referent) 
 
Afbud: 
Torben Andersen, Mogens Ribo Petersen, Jacob Hansen Rye 
 
 

Miljø- og Kulturforvaltning 

Hans Schacksvej 4 

5300 Kerteminde 

Tlf.: 21 34 12 68 

Fax: 65 15 14 99 

Email: jhr@kerteminde.dk 

www.kerteminde.dk 

Som nyt medlem af Grønt Råd, præsenterede Hans Jantzen kort sig selv. Er i forbin-
delse med organisationsændring i Miljø- og Kulturforvaltningen udnævnt til afdelings-
leder for Natur, Miljø og Kultur. 
 

1. Referat fra mødet den 4. februar 2009 og opfølgning herpå. 

Rudolf Iuel orienterede om arbejdet med Lundsgaards Landbrugshave. I forbin-

delse med arbejdet udvikles koncepter og idéer. For en del af arealet, som er ud-

lagt, vil der kunne være økologisk drift i løbet af 2 år. For den resterende del vil 

der gå 4 år. 

Jens Østergaard orienterede om det igangværende arbejde med forslag til lokali-

teter til Kite-surfing. 

DOF er i øjeblikket i gang med en udredning af interessenterne. Efterfølgende vil 

der blive indkaldt til et fællesmøde. Der vil blive foretaget en kortlægning over lo-

kalitet og deres sårbarhed kombineret med årstid. På baggrund af arbejdet vil der 

blive udarbejdet oversigt over områder/tidspunkter på året, som kan være egnet 

til kitesurfing. 

 

2. Kommuneplan 2009-21. 

Hanne Raunsmed Andersen gennem gik den digitale kommuneplan og hvordan 

denne er opbygget. 

Kommuneplan er sendt i høring den 1. september. 

Der blev udleveret print fra den digitale kommuneplan med følgende emner: 

a. Det åbne land og landsbyerne 

b. Lokalbyerne – og deres udvikling 

c. Masterplan for  

1. Kerteminde med hovedvægten på købstaden i udvikling med fokus på 

turisme og bosætning. 

2. Munkebo med fokus på erhvervsudvikling samt bosætning mellem 

fjord og nor. 

3. Langeskov med fokus på erhvervsudvikling samt bosætning i gode mil-

jøer. 

d. Erhverv og turisme.  

Endelig blev arkitekturpolitik berørt med særlig fokus på kulturarv. Som nye tiltag 

kan der fremover søges fondsmidler til bygninger som har status af bevarings-

værdige. Fondsmidlerne bliver derved skattefrie. 

Cleantek-begrebet blev drøftet i relation til kommuneplan. Kan områder udlæg-

ges hertil og vil det kunne være et attraktivt tiltag udviklingsmæssigt? 
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Rammer for kommuneplan blev gennemgået. 

På visse områder udarbejdes tillæg til kommuneplanen. 

Områder udlagt til golf blev drøftet. Er der mulighed for at søge fondsmidler? Vis-

se fonde kan kun søges, hvis projekter er miljøvenlige. Forskellige golfbaner og 

deres drift blev drøftet med henblik på miljøbelastning. 

Der afholdes borgermøde om kommuneplanen på Kerteminde Skole tirsdag den 

15. september kl. 19. 

 

3.  Kommuneplan 2009-21– med fokus på klima 

Lisbet Stemann Funk orienterede om forslag til placering af større vindmølle i 

Kerteminde Kommune. 

Rådet tog forslaget til efterretning med bemærkning om, at det var forslag til ste-

der hvor der kunne placeres større møller, men ikke skulle placeres. 

 

4.  Kommuneplan 2009-21 – med fokus på hundeskove 

Lisbet Stemann Funk orienterede om tankerne om, at der indrettes et skovareal 

som hundeskov: 

Rådet tog forslaget til efterretning. 

I forbindelse med behandling af punktet blev der orienteret om, at mange rådyr 

var syge og der var en meget høj dødelighed. Der er ca. 15% af bestanden tilba-

ge på Fyn. På arealerne ved ”den kommende hundeskov” er der en del rådyr, 

hvoraf nogle er syge. 

Peter Storm forespurgte, om det var muligt at få en tilladelse fra Kerteminde 

Kommune til at afskyde/indfange syge dyr med henblik på undersøgelse på År-

hus Universitet, hvor Anne Sofie Hammer står for projektet. 

 

5.  Østfyns Museer har udarbejdet ansøgning om grønne partnerskaber til et projekt 

om bevarelse og forbedring af stynede træer. Ansøgningen skal sendes til Skov- 

og Naturstyrelsen med en udtalelse fra Grønt Råd. Ansøgningen har været fore-

lagt Grønt Råd i Nyborg Kommune. Udtalelse herfra er vedlagt. 

Lisbet Stemann Funk havde udarbejdet forslag til udtalelse med en klar anbefa-

ling af projektet. Udtalelsen blev godkendt og indarbejdes i brev, som matcher 

svar fra Nyborg Kommune. 

I forbindelse med behandlingen af punktet blev der orienteret om, at der efter for-

lydender ikke er mange penge tilbage i projektet, så ansøgningen skal snarest 

sendes til Skov- og Naturstyrelsen. 

 NB: Efter mødets afholdelse har SNS givet afslag på ansøgningen, og styre-

gruppen for projektet: Østfyns Museer, Kerteminde Kommune og HedeDanmark 

undersøger pt. andre muligheder for støtte. 

 

6.  Danmarks Naturfredningsforening har udgivet hæftet Fremtidens Natur i Kerte-

minde. 

Tonny Jack Nielsen gennemgik indholdet af hæftet. 

Mange plantearter er under pres. 40 plantearter forsvundet fra området, heraf 5 

rødlistearter. 



 

 

 

 

 

 

 

 Baggrunden er: 

Tilgroning på grund af manglende afgræsning, da der ikke er nok kvæg. 

Eutrofiering fra landbrug 

Også padder og insekter er påvirket. 

Vandhuller bør oprenses og der kan graves nye. 

Skove – mangel på levesteder i de intensivt dyrkede skove. Er der mulighed for, 

at døde træer blive stående/liggende. Kan der gives tilskud til ekstensiv drift. 

Stierne/naturområderne er meget fine initiativer: Munkebo-stien, Nordskov enge, 

Dalby Høj 

Sti ved Bregnør /dæmningen blev påtalt. Manglende vedligeholdelse gør, at den 

er vanskelig passabel. 

Søren Larsen roste materialet. For Friluftsrådets 92 organiserede foreninger og 

øvrige selvorganiserede grupper er der god inspiration at hente i det fine katalog. 

 

7. Countdown 2010. Stop for nedgang i biodiversitet inden 2010. 

Naturteamet har været i gang med omfattende naturgenopretning og –bevaring. 

Der har været igangsat omfattende arbejder med maskinel rydning af tilgroede 

arealer, opsætning af hegn og efterfølgende afgræsning af køer og får. 

Naturteamet har desuden været i gang med omfattende registrering af § 3 områ-

der, således at plante- og dyrearter er beskrevet af kommunens medarbejdere 

med bistand fra rådgivere. 

Der har været afholdt møder med lokale lodsejere, hvor man har drøftet mulig-

hederne for at iværksætte naturbevaring, hvor der er en udvikling i gang, som vil 

medføre at blandt andet overdrev gror til. Hvordan finansieres opsætning af 

hegn? Hvordan afgræsses arealerne hensigtsmæssigt? 

Dalby Høj, Urup Mose, Fyns Hoved, Bogensø er områder med naturpleje, som 

har vist tydelige resultater. I Urup Mose er der for nylig fundet Gul Star. 

Der er desuden omfattende registrering af padder og kystfugle. 

 

8.  Hvordan skal Grønt Råd fremstå i medierne? 

Grønt Råd er RÅDGIVENDE over for politikerne i Kerteminde kommune. Derfor 

skal rådet ikke ”fremstå” mere markant i medierne. Da de enkelte medlemmer 

der ved vil blive nødt til at agere politisk, og derfor ikke ville kunne give politiker-

ne den nødvendige sparring og orientering som rådet er til for. 

 

9.  Orientering fra kommunen 

Arkitekturens Dag den 1. oktober: Hanne Raunsmed Andersen uddelte materiale 

Fjordens Dag den 13. september: Katalog over aktiviteter blev uddelt 

Desuden blev strategiplan for Havørred Fyn uddelt. 

 

10. Vand- og naturplaner 

Der er ikke modtaget materialer. Høring er annonceret med start i begyndelsen 

af oktober. 

 

Næste møde afholdes den 2. december 2009 


