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Observatør Assens
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Observatør Nordfyn
Observatør Nyborg
Observatør Odense
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Dagsorden
15.00 Velkomst og godkendelse af referat
15.15 Forslag til den videre proces
15:30 Præsentation af kort med forskellige værdier for bioscore og HNV
16:15 Diskussion af kriterier for værdifuld natur
17:00 Oplæg om økologiske forbindelseslinjer fra Peter Ruhlmann, Vejle Kommune
18:00 Diskussion af kriterier og metoder til økologiske forbindelseslinjer
18.30 Aftensmad
19:00 Fælles forslag til kriterier for økologiske forbindelseslinjer
19.30 Planlægning af næste møde samt evt. justering af ekskursion
19:50 Evt.
20:00 Tak for i dag

http://fynsk-naturraad.fmk.dk/forside/
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Dagsorden og referat
1

Velkomst og godkendelse af referat
Der var ingen kommentarer til referatet fra sidste møde.
Blandt de fremmødte blev der udtrykt utilfredshed med at informationen til lodsejerne angående
udpegninger til grønt danmarkskort kun sker i forbindelse med høring af kommuneplanen. Der er samtidig
en opfordring til en større lodsejerinddragelse. Udtalelsen føres ind i notat med bekymringer eller
forbehold i forhold til processen.
Der blev ligeledes bedt om at forkortelser for tekniske begreber blev beskrevet.
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Forslag til den videre proces
Forslag fremlagt til emnerne på de næste møder blev præsenteret.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naturråd 12. april
Værdifuld natur
Økologiske forbindelseslinjer
Ekskursion den 14. april Program gennemgås senere
Naturråd 15. maj
Økologiske forbindelseslinjer (beslutning omkring hvad vi arbejder videre med)
Potentiel natur og potentielle forbindelseslinjer (oplæg samt diskussion af metoder og kriterier)
Naturråd den 12. juni
Potentiel natur og potentielle forbindelseslinjer (beslutning omkring hvad vi arbejder videre med)
Snak op produkt og præsentation af kort.
Naturråd den 2. juli
Afslutning, anbefalinger til kommunerne og finpudsning
Mindretalsudtalelser ind
Den 15. juli - Naturrådet nedlægges

Forslaget er taget til efterretning med en række kommentarer.
DN foreslog at der løbende laves en opgørelse over forbehold fra de forskellige repræsentanter i
naturrådet, således at bekymringer m.m. løbende kan indskrives som udtalelser til kommunernes videre
arbejde med Grønt Danmarkskort.
Der efterspørges en henvisning til Svendborg Kommunes retningslinjer for udformning af Grønt
Danmarkskort. Retningslinjerne kan ses på Svendborg Kommunes hjemmeside.
http://kommuneplan.svendborg.dk/
Grønt Danmarkskort skal sikre sammenhæng mellem kommunerne. Det er derfor vigtigt at naturrådet
kommer med anbefalinger til hvorledes der skal arbejdes videre med denne sammenhæng.
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Præsentation af kort med forskellige værdier for bioscore og HNV
Der blev præsenteret et kort, der viste de forskellige udpegninger ved forskellige værdier for bioscore og
HNV (High Nature Value).
Der blev efterspurgt mulighed for selv at kunne arbejde med et kort og herigennem slå de forskellige
temaer til. (Odense Kommune undersøger mulighed for at oprette specialadgang via Odense.dk/kortinfo)
Der blev herefter diskuteret forskellige metoder til og baggrund for udpegningerne.
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Diskussion af kriterier for værdifuld natur
Det foreslås at vandløbene (udover dem der er N2000) skal udgøre en del af de prioriterede arealer.
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Der var desuden forslag om at man kunne se hvordan kortet ville se, ud hvis man tog skovarealerne helt ud
og tilsvarende hvis man tog alle fredsskovsarealer med.
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Oplæg om økologiske forbindelseslinjer fra Peter Ruhlmann, Vejle Kommune
Trekantområdet laver fælles kommuneplan. De har således allerede lavet Grønt Danmarkskort til
kommuneplan 2013 i Trekantområdet.
De områder, der er udpeget som natur er de områder, der har et ophæng i lovgivning. Beskyttet natur,
fredskov, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder m.m.

3
Naturrådet i Trekantsområdet foretager ikke udpegning af konkrete områder. Rådet er blevet enige om at
lave kriterier for udpegninger. Det er kommunerne, der står for de konkrete udpegningerne i
kommunerne.
Peter Ruhlmann har lovet at sende et notat med forklaringer på de tekniske termer. Notatet lægges ud på
hjemmesiden.
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Diskussion af kriterier og metoder til økologiske forbindelseslinjer
Der var en diskussion hvilke arealer der skal indgå som natur i Grønt Danmarkskort. Der var specielt fokus
på hvilke skovområder der burde indgå i en analyse samt hvordan vandløbene skulle indgå.
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Fælles forslag til kriterier for økologiske forbindelseslinjer
Det blev besluttet at sekretariatskommunen forsøger at lave en gis øvelse svarende til den som Vejle
Kommune havde lavet, med udgangspunkt i 2 scenarier:
1.

Et scenarie hvor vi følger modellen for trekantsområdet og hvor der bliver langt en bufferzone ud
på 250 meter omkring alle beskyttede naturområder som så efterfølgende bliver skåret ind til 50
meter for at illustrere de mulige sammenhænge.

2.

Et scenarie hvor vi tager udgangspunkt i de fælles kriterier som kommunerne har udarbejdet for
værdifuld natur og hvor der bliver lagt en bufferzone ud på 250 meter som så efterfølgende bliver
skåret ind til 50 meter.

Kortet præsenteres på næste naturrådsmøde.
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Planlægning af næste møde samt evt. justering af ekskursion
Programmet for ekskursionen blev gennemgået
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Evt.
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