
Referat af møde i Grønt Råd den 13.marts 2008 
 
Tilstede: 
Tonny Jack Hansen, HH Rudolf Iuel, Stig Bill Brahe, Mogens Ribo Pedersen, Erik Buch (supp. For 
Søren Larsen), Anni Borup (erstatter Dorit Fruergaard), Ole Elmer, Torben Andersen, Lisbeth 
Stemann Funk og Hanne Raunsmed (ref) 
Afbud: Kirsten Dynesen, John Hagen Hansen og Bjarne Ellegaard 
Gæster: Jacob Rye og Frode Thorhauge (naturteam) 
 
Velkomst og sidens sidst 
Lisbet bød velkommen og der var en kort ”siden sidst”. 
Nyerhvervelse af jord  
Anni fortalte om nyerhvervelse af jord på Fyns Hoved, indkøbt af Fyns Statsskovdistrikt. 
Afgræsning 
Stig fortalte om afgræsningsmulighederne og at økonomien er et problem, Frode går videre med 
de økonomiske muligheder for hjælp til græsningslaug igennem naturteamet. Det tegner godt i 
Urupdam. Et centralt initiativ til afgræsning kan styrke mangfoldigheden af dyre og fuglelivet. 
Slørugler 
Lisbet fortalte om Kerteminde Kommunes slørugleprojekt, Stig håber at sløruglekasserne giver 
gevinst og Rudolf har i hvert fald en slørugle. 
Beredskabsplan 
Kerteminde Kommunes beredskabsplan er sat i gang og kan ses på www.kerteminde.dk.  
Jordflytningsregulativ 
Der er udarbejdet regulativ for jordflytning, regulativet kan downloades på www.kerteminde.dk  
Ny program for friluftsrådet 
Friluftrådets program er gjort færdig og Søren fortæller om det på næste møde i juni. 
Saml affald med DN og Kerteminde Kommune 
DN holder affaldsdag den 13/4 – Miljø og Teknikforvaltningen deltager – Hele Kerteminde 
Kommune er blevet opfordret til at deltage. Martin(naturteam) kontakter DN for yderligere 
information. Grønt Råd opfordres til at deltage – Rudolf anbefaler at man også samler ved 
”Klinten”. 
 
Møder i Grønt Råd 
Næste møde er onsdag den 4/6 fra 16.00 til 18.00 
Emner til dagsorden: 
Mere om Stats Skov Distriktets nyerhvervelse på Fyns Hoved 
Søren Larsen præsenterer ”Friluftsrådets politik” 
Frode introducerer ny friluftsvejleder (Ansat af Odense, Nordfyns og Kerteminde Kommuner.) 
 
Count Down 2010 
Kerteminde Kommune er som en del af Region SydDanmark med i CountDown og i januar skrev 
Lisbet sammen med to spejdere under på, at Kerteminde Kommune vil styrke mangfoldigheden i 
naturen og øge tilgængeligheden i form at udbyggede stistystemer. 
Bekæmpelse af Bjørneklo er en del af Count Down 2010, Jakob fortalte om Kerteminde 
Kommunes indsatsplan for bl. a bjørneklo.  
Ros fra Grønt Råd til indsatsplanen, men husk også japansk pileurt. 
 
Formidling af Grønt Råds arbejde 
God ide at lave link til medlemmernes hjemmesider, Hanne kontakter webmaster på 
www.kerteminde.dk for dette. 
Positiv stemning for at Grønt Råd er aktive i forbindelse med naturformidling. Frode har kontakter 
til Urup Dam området og der arbejdes på en forårstur. 



Ønske fra friluftsrådet – et dialogforum på hjemmesiden evt. kombineret med at man kan tilmelde 
sig et nyhedsbrev. Hanne undersøger mulighederne til den 4/6. 
Forslag til at man bruger siloerne på havnen til formidling af ”grønne oplevelser” i Kerteminde 
Kommune.  
 
Stisystemer og naturformidling 
Frode gennemgik nogle af Kerteminde Kommunes stisystemer. Bl. a det nye stisystem ved 
Munkebo som begynder at tager form og giver oplevelser i form af variationer i landskabet. DOF 
gør opmærksom på at man nogle steder skal holde afstand til fuglelivet! Og Rudolf på,  at man skal 
være opmærksom på lodsejerne – så projektet bliver til fordel for alle!! 
Der skal også arbejdes med formidling af projektet jævnfør sidste møde, hvor der blev talt om de 
tre målgrupper: turister, borgere og beboere. 
Der bemærkes at der bør laves en status på hvad der er af informationsmateriale og hvordan det 
kan kombineres med nye tiltag – gerne også elektronisk. 
 
Ny friluftsvejleder 
I forbindelse med bl. a formidling af grønne oplevelser ved Odense Fjord har de tre kommuner 
ansat en friluftsvejlder, som der kommer mere om på næste møde. 
 
Planstrategien 
 - er på vej til vedtagelse i Byrådet og det betyder at fokusområderne i planstrategien også bliver 
temaer i den kommende kommuneplan, her er Grønt Råd velkomment med inspiration til ”det 
åbne land” – det kan være i form af arkitekturpolitik, retningslinier for landzonetilladelser og 
vedligeholdelse af det fynske landskab f.eks. poplerne. Lisbet anbefalede i den forbindelse Erland 
Porsmoses bog: ”De fynske diger og hegn”. En del af kommuneplanen er også masterplaner for de 
tre hovedbyer og disse identitet i forhold til naturen. De statslige interesser i forbindelse med 
kommuneplanen indgår også som en del af kommuneplanen. Her er der en dialog i gang allerede. 
 
Lokalplaner 
Kort gennemgang af de lokalplaner som er i høring og dem som kommer.  
Hvad kendetegner Langeskov? 
En større lokalplan er på vej i Langeskov – hvor der bl.a arbejdes med kig til det åbne land, kig 
som følger gamle stendiger og beplantninger. Formålet er at understreger områdets karaktertræk 
og samtidigt lave en glidende overgang mellem land og by.  
Særligt industriminde 
Kulturarvsstyrelsen udpegede i 2007 Lindø-området som særligt industriminde og i den forbindelse 
udarbejdes der en bevarende lokalplan for området. En lokalplan som også giver muligheder for at 
tilpasse boligerne nutidens krav til en bolig. Og som også tager højde for de landskabelige 
kvaliteter som området har. Arbejdstitlen er: ”fra industrisamfund til velfærdsstat.” 
 
Lyset over Kerteminde 
Kort orientering om havnekonkurrencen og udvikling af havnen efterfølgende. Efter 
høringsperioden er afsluttet – er det planen at påbegynde trafik og miljøundersøgelser, så projektet 
kan bygge på fakta fra området. Alle indsigelserne til projektet kan ses på www.kerteminde.dk  
 
Evt 
Ingen kommentarer  
 
Næste møde  
4/6 kl. 16.00 til 18.00 – indlæg og ideer er velkomne – mailes til hrn@kerteminde.dk  
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


