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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 
2. Opfølgning fra sidste møde 
De fleste emner fra sidst blev behandlet i de nedenstående punkter. 
 
3. Orientering om Odense Fjord samarbejdet 
Odense Fjord seminardagen var en god dag med gode indlæg og god diskussion fra 
alle parter. Arrangørerne har ved evalueringen talt om at mødet skulle gentages med 
et interval på 2-3 år. De politiske medlemmer til Odense Fjord rådet er nu udpegede: 
Palle Hansborg-Sørensen fra Kerteminde, Kurt Christensen fra Nordfyn og Poul 
Falch fra Odense. Repræsentanter fra turistområdet i Nordfyns Kommune kommer 
snart på besøg i Kerteminde for at se hvordan samarbejdet mellem kommune og 
branche fungerer her. 
 
4. Orientering om Friluftsrådets konkurrence, Danmarks Friluftskommune 2010 
Kerteminde Kommune har den 15. juni indsendt ansøgning til Friluftsrådet i konkur-
rencen Danmarks Friluftskommune 2010. Ansøgningen er skrevet i et samarbejde 
med Turistbureauet, Fjord & Bælt og Munkebo Fodslaw. Desuden har mange af 
kommunens foreninger inden for friluftsområdet (sejlklub, roklub, kajakklub, DN, m.fl.) 
samt Landsbyrådet har været involveret. Vinderen forventes annonceret omkring 1. 
september. 
 
5. Vand- og Naturplaner, Vådområdeprojekter i kommunen 
Kommunen fremlagde de tanker for nye vådområder som er blevet muliggjort via 
aftalen mellem KL og regeringen som følge af Grøn Vækst. Målene i Grøn Vækst er 
hentet fra vandplanerne, som pt. kun ligger i udkastform, hvilket vanskeliggør arbej-
det lidt. Kerteminde Kommunes arealer afvander enten til Storebælt eller til Odense 
Fjord, og der skal findes forskellige arealstørrelser i de to områder. For Storebæltsop-
landet skal der pt. ikke etableres vådområder i Kerteminde Kommune. For Odense 
Fjord oplandet, skal der i alt etableres 432 ha, hvoraf 45 ha placeres i Kerteminde 
Kommune. Disse deles i fire områder: 6 ha skal placeres ved Lillestrand på Hinds-
holm, 8 ha ved Tavlundsmoserne øst for Mesinge, samt to områder omkring Urup 
Dam på 14 og 17 ha. For de to sidste områder har Kerteminde Kommune ansøgt 
Staten om penge til forundersøgelser, mens det forventes at de to mindre områder 
kan laves som private projekter. Finansieringen af de private projekter er dog endnu 
ikke på plads, hvorfor det er vanskeligt at komme med noget helt konkret. Jacob 
Hansen Rye (jhr@kerteminde.dk) er tovholder på vådområdeprojekterne og har yder-
ligere information. 
Punktet affødte en del debat om nogle af de andre emner fra Grøn Vækst, samt 
vand- og naturplanerne, men da der dels ikke er aftalt yderligere finansiering fra Sta-
tens side om Grøn Vækst emnerne, og da vand- og naturplanerne stadig kun ligger i 
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udkast, blev meget af snakken spekulativ. Det blev påpeget at den økonomiske 
ramme måske er for lille, der blev talt om efterafgrøde, reduktion af fosforudledning, 
reduktion af gylleudledning. 
Seneste udtalelse fra Staten om vand- og naturplanerne indikerer at de kommer i 
offentlig høring den 1. september. Grønt Råd har stadig emnet som fokuspunkt. 
 
6. Emner til senere møder: Evt. Skove – tilstand og anvendelse 
Dette er et vanskeligt spørgsmål, da kommunen dels ikke er myndighed på særlig 
meget inden for skovområdet, og dels ikke er skovejer i særlig stor stil. Overordnet 
set, kan det nævnes at der er mindre skov i kommunen end landsgennemsnittet. Der 
er udlagt forholdsvis store arealer som positive skovrejsningsområder, hvor der kan 
opnås tilskud til plantning af skov. Se desuden kommuneplanen 
http://kerteminde.odeum.com/dk/det_aabne_land/skovrejsning/skovrejsning.htm 
Fra Skovdyrkerforeningen blev det nævnt at de forsøger at lade nogle større stam-
mer ligge i skoven, men at man bør huske på at mange skove er en del af en virk-
somhed der skal drives. 
 
Af andre emner til de næste møder blev det foreslået at planstrategien der kommer til 
at fokusere på ”tilgængelighed”, hvilket skal ses meget bredt. Rådet kunne diskutere 
de forskellige hensyn til lodsejere, borgere og naturen som skal tages ved 
øget/forbedret tilgængelighed. 
Det blev foreslået at der arbejdes mere intenst med tankerne om mere sammenhæn-
gende natur, hvilket har interesse både for Grønt Råd og de lokale landsbyråd. 
Tilgængeligheden til naturområderne via cykelstier langs vores veje bør overvejes. 
 
7. Næste møde 
Næste møde er lagt til 18. november. 
 
8. Eventuelt 
H.H. Rudolf Iuel nævnte at der snart udkommer en opdateret folder om ture og stier i 
Lundsgård skovene. Folderen er udarbejdet sammen med Turistbureauet og støttet 
af Skov- og Naturstyrelsen. 
Stig Bille Brahe Selby fortalte at de på Rønninge Søgård havde deltaget i Skovens 
Dag i maj, hvor 15-20 deltagere havde trodset noget dårligt vejr og fået en rundtur i 
skovene. Det var første gang at de deltog i arrangementet, men de ville sikkert været 
tilbage igen næste år. 
 


