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Til Grønt Råd, Kerteminde  
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Referat af møde den 18. november 2010 20-11-2010 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning fra sidste møde 
3. Høring af vand- og naturplaner, implikationer for Kerteminde Kommune 
4. Vådområder under Grøn Vækst, offentlige og private projekter 
5. Udvidelse af Odense Havneterminal 
6. Planstrategi 2011, Det åbne Land 
7. Rekreativt område med sølandskab nær Kerteminde by, skitsetanker 
8. Næste møde 
9. Eventuelt 

 
Referat: 

1. Godkendt 
 
2. Året Friluftskommune 2010. Prisen blev givet til Esbjerg. Søren Larsen oplyste 

desuden, at en af begrundelserne for at Middelfart kom i finalerunden skyldes 
deres indsats indenfor fondssøgning. 

 
3. Høringsdokumenterne til de fire Natura 2000-områder i kommunen kan findes 

på: http://www.blst.dk/NATUREN/Planforslag/001_125/107_Fyns_hoved.htm 
http://www.blst.dk/NATUREN/Planforslag/001_125/109_Romsoe.htm 
http://www.blst.dk/NATUREN/Planforslag/001_125/110_Odense.htm 
http://www.blst.dk/NATUREN/Planforslag/001_125/113_Urup.htm 
Høringsdokumenterne for vandoplandene Odense Fjord og Storebælt kan findes 
på: 
http://www.blst.dk/VANDET/Vandplaner/Se_vandplanerne/Odense_Fjord/1_13_
Odense_Fjord.htm 
http://www.blst.dk/VANDET/Vandplaner/Se_vandplanerne/Storebaelt/1_14_Store
baelt.htm 
 
For Kerteminde Kommune betyder planerne som de foreligger nu, at der skal 
laves en del indsatser i vores vandløb, med restaureringer (udlægning af 
gydegrus og skjulesten), genåbning af rørlagte strækninger og fjernelse af 
spærringer. Dette er en velkendt opgave, som kommunen har foretaget i flere år 
(med støtte fra Havørred Fyn og fisketegnsmidlerne). Opgaven vil blive 
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Side2/4 arbejdsmæssigt tung, hvis den skal gennemføres for alle 27 registrerede 
vandløb i kommunen inden 2015, men den er ikke umulig. 
 
Et andet stort indsatsområde bliver spildevand i det åbne land, hvor udledninger 
fra enkeltliggende ejendomme skal renses bedre. Her er der både en indsats 
som forventes gjort inden 2012 (der er fastlagt i regionplanerne), samt en ny 
indsats. Samlet set forventer kommunen i en foreløbig analyse at der skal laves 
spildevands-forbedringer på omkring 250 ejendomme. 
 
Den tredje større blok bliver de regnvandsbetingede overløb fra kloaksystemet. 
Disse udledninger er sporadiske, men alvorlige når de kommer, idet de kan 
sidestilles lidt med gylleudslip. De forsager at der sendes en kraftigt 
iltforbrugende prop ned i gennem vandløbssystemet med stor faunadød til følge. 
For Kerteminde Kommune findes op til 10 steder, hvor dette kan forekomme, og 
der skal arbejdes på at forhindre eller som minimum mindske sandsynligheden 
for overløb. 
 
På landbrugssiden lægges der også op til en del tiltag med efterafgrøder, 
pløjningsforbud mv. Dette vil indgå i den generelle landbrugslovgivning, og det 
kan pt. ikke vurderes hvilken konsekvens det specifikt vil have for landbruget i 
kommunen. 
 
For Natura 2000-områderne skal der eksempelvis etableres mere af naturtypen 
rigkær i Urup Dam-området, mere kalkoverdrev i Fynshoved-området, mere 
strandeng i Odense Fjord-området og om muligt udvidelse af surt overdrev og 
avneknippemose i Romsø-området. Generelt for Natura 2000-områderne kan 
man sige, at det eneste forhold uden for områdernes afgrænsning, der kigges på 
er næringsstoftilførslen, ellers skal alle andre tiltag holdes inden for områdernes 
nuværende afgrænsning. Yderligere er der for Natura 2000-områderne ingen 
tidsfrist på hvornår der skal være målopfyldelse. 
 

4. De tekniske forundersøgelser for de offentlige projekter ved Urup er næsten 
gennemført. Det ser ud til at projekterne har svært ved at opfylde Statens krav 
om en kvælstofreduktion på mere end 113 kg/ha/år, men der regnes lidt fortsat 
på tingene. Projekterne vil have stor positiv effekt på det internationale 
naturbeskyttelsesområde ved Urup, så kommunen mener stadig at det er de 
bedste steder at lægge nye vådområder. Der arbejdes samtidig med at screene 
to andre områder for deres potentiale. Desuden er to private lodsejere i gang 
med at undersøge et par områder, hvor der kan laves private 
vådområdeprojekter. 

 
5. Odense Havn har ansøgt om at inddæmme og opfylde ca. 40 hektar af Odense 

Fjord som udvidelse af havneterminalen. Projektet kan ses på 
http://kerteminde.dk/For%20virksomheder/Erhvervshavne/Odense%20Havneter
minal.aspx. Hvis linket ikke virker, kan man gå ind www.kerteminde.dk og bruge 
søgeordet ”Odense Havn” i søgefunktionen. 

 
 
6. Planstrategien udpeger en række fokuspunkter fra kommuneplanen, som 

kommunen vil arbejde målrettet med i de kommende fire år. For Det åbne Land 
har Miljø- og Teknikudvalget drøftet emnet ud fra dokumentet på 
http://131.165.149.53/Dagsordenspublicering/Dagsordenspublicering/Aabendags
orden/Milj%c3%b8-%20og%20Teknikudvalget/07-09-
2010%2014.30.00/Referat/08-09-2010%2011.31.55/588941.PDF  



 

 

 

 

 

 

 

Side3/4 Rudolf Iuel foreslog at man kiggede på både bred og smal tilgængelighed. 
Måske kan man finde aktiviteter som giver en geografisk smal tilgængelighed, 
men som kan udnyttes bedre, og muligvis give et økonomiske incitament. 
Samtidig kan besøgsstrømmen måske styres, således at presset på visse andre 
besøgsområder mindskes eller ikke intensiveres. 

 
7. Miljø- og Teknikudvalgets godkendte den 9. november et nyt udkast til hvordan 

området mellem Kerteminde og Tårup skal se ud i fremtiden. De hidtidige planer 
(Tårup inddæmmede Strand) har fokuseret meget på skabelse af et større 
naturområde, og det har mødt en del modstand blandt lodsejerne i området. 
Samtidig er der ikke tegn på at projektet kan få tilført offentlige natur- og 
miljømidler i forbindelse med vandplanerne. Miljø- og Kulturforvaltningen har 
derfor vendt projektet igen, og ud fra tre overliggende tanker lavet nedenstående 
konceptskitse. 

 
Tankerne er: 

a) Området skal være vådere end nu. 
b) Omkostningerne til afværgeforanstaltninger som følge af vådlægningen 

skal minimeres. 
c) Lodsejerne skal være positivt indstillet på projektet. 

 
Da der samtidig arbejdes på et projekt med at etablere en golfbane nord for 
Kerteminde by, skal dette også holdes for øje, således at de to projekter kan 
opnå en synergieffekt, der forbedrer kvaliteten af dem begge. 
 
Det kan ikke understreges tydeligt nok hvor meget en skitse nedenstående kort i 
virkeligheden er. Intet på kortet er vedtaget eller besluttet. 

 
Der nedsættes nu en arbejdsgruppe med interessenter som skal arbejde videre 
med sølandskabet for at få lagt forskellige rekreative og naturmæssige elementer 
ind. Organisationerne i Grønt Råd inviteres med ind i arbejdsgruppen, der 
forventes egentligt opstartet i januar 2011. 



 

 

 

 

 

 

 

Side4/4  
Fra DN, DOF og Friluftsrådet det kritiseret at der med dette koncept blev givet 
mindre plads til den vilde natur i forhold til det tidligere projekt. Derefter blev det 
vendt at der i det konkrete design af området kan blive lagt friarealer ind, hvor 
tingene får lov at udvikle sig helt naturligt. I forhold til forstyrrelser af fugle som 
følge af menneskelig aktivitet, kan stier dels lægges i maksimal afstand til yngle- 
og fødesøgningsarealer, og desuden kan forskellige former for bevoksning 
bruges til at skjule folks færdsel for fuglene. Rudolf Iuel, der i rådet repræsenterer 
Dansk Landbrug, men som samtidig er formand for Tårup Strand Pumpelag og 
er lodsejer i området, udtalte at det er den mest realistiske skitse han har set, når 
det gælder sandsynligheden for at gennemføre projektet. 

 
8. På mødet blev 1/3, 7/6, 20/9 og 14/11 valgt som datoer for Grønt Råds møder i 

2011. Fra Mogens Ribo Pedersen blev der udtrykt ønske om at rådet kunne 
holde nogle af møderne ude af huset. Dette var der bred enighed om, og det 
efterkommes selvfølgelig. 

 
9. Hans Christian Jantzen: Havørred Fyn havde netop på datoen for rådets møde 

20 års jubilæum og fremviste en ny bog (En drøm af en fisk) som er udkommet i 
den forbindelse. 

 
 
Venlig hilsen 
Formand Torben Andersen og 
 
Sekretær Jacob Hansen Rye 


