1. MØDE I FYNSK NATURRÅD
3. februar 2018 kl 9:30 – 14:00
Naturskolen Åløkkestedet i Tarup Davinde
Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev
Deltagere (til stede / ikke til stede):
Bæredygtigt Landbrug
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Botanisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Entomologisk Selskab for Fyn
Friluftsrådet
Fyns Familielandbrug
Landboforeningen Centrovice
Landbrug og Fødevarer
Naturvejlederforeningen i Danmark
Patriotisk Selskab
Skovdyrkerforeningen Øerne
Skovforeningen
Vandpleje Fyn

Steen Rasmussen
Nis Rattenborg
Søren Knabe
Henrik Tranberg
Leif Bisschop-Larsen
Bo K. Stephensen
Erik Ehmsen
Ib W. Jensen
Lars Langskov Nielsen
Torben Lyngsøe Povlsen
Rikke Kaas Molin
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Ulrik Nielsen
Anders Ulrich
Jens Larsen Chris

Sekretariatskommune
Sekretariatskommune

Projektleder Jens Aamand Kristensen, biolog
Afdelingsleder Ole Tyrsted

Observatør Assens
Observatør Faaborg-Midtfyn
Observatør Kerteminde
Observatør Nordfyn
Observatør Nyborg
Observatør Odense
Observatør Svendborg, Ærø, Langeland

Ida K. Søkilde Jelnes, biolog
Julia Juhl Weisser, kommuneplanlægger
Martin Køhl Søholm, biolog
Esben Fjederholt, biolog
Johanne Fagerlind Hangaard, biolog
Lars Kildahl Sønderby, biolog
Dorit Fruergaard, biolog

Mødeleder
Ole Tyrsted

Referent
Ida K. Søkilde Jelnes

Dagsorden
9:30 Velkomst
9:35 Præsentation af medlemmer og observatører
10:05 Præsentation af naturrådets opgave
11:40 Frisk luft - kort gåtur
12:00 Frokost
12:30 Strukturering af den videre proces og naturrådets arbejde
13:50 Evt.
14:00 Tak for i dag
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Christian Heller
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Dagsorden og referat
1

Velkomst
Ole Tyrsted bød velkommen og gennemgik programmet for mødet.
Kort information om den politiske styregruppe.
Det er politisk valgt, at Faaborg-Midtfyn Kommune er sekretariatskommune for det fynske naturråd.
Det blev godkendt, at Landboforeningen Centrovice deltager med hovedmedlem og suppleant til mødet.
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Præsentation af medlemmer og observatører
Hvert medlem præsenterede sig og nævnte kort deres forventning til rådets arbejde.
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Præsentation af naturrådets arbejde
Oplægget vil blive lagt på naturrådets hjemmeside: www.fynsk-naturraad.fmk.dk. Julia Juhl Weisser
fremlagde slide 4 - 9 og Jens Aamand Kristensen fremlagde resten.
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Følgende emner blev diskuteret og/eller præciseret under oplægget:
Det er direkte skrevet ind i aftalen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti om Danmark i bedre balance fra juni 2016, at Grønt Danmarkskort ikke har
konsekvens for landbruget. (Aftalens ordlyd ses på slide 18)
De kommuner, der ikke har vedtaget Grønt Danmarkskort kan lave kortet som et kommuneplantillæg, men
det er ikke et krav. Det skal i princippet først ske i forbindelse med den næste kommuneplanrevision.
Det kan ikke ændres på, at kommunerne er forskellige steder i processen mht. vedtagelse af Grønt
Danmarkskort. Det er et rammevilkår for rådets arbejde.
Den politiske styregruppe har besluttet, at de ikke deltager til naturrådets møder. En mulighed kunne
være, at der planlægges et fællesmøde til sidst, hvor rådets arbejde præsenteres.
Kommunernes Grønne Råd har haft diskussioner og fået fremlagt det forarbejde om Grønt Danmarkskort,
som den kommunale arbejdsgruppe har udarbejdet. Det blev anbefalet at tage kontakt til repræsentanter i
de grønne råd for at høre nærmere om denne proces.
Middelfart Kommune har selv ønsket at indgå i naturråd med Trekantsområdet, da de i forvejen har et
samarbejde med kommunerne i det område om de øvrige kommuneplanemner. Middelfart Kommune har
deltaget i det samarbejde, der har været omkring Grønt Danmarkskort på Fyn forud for beslutning om
oprettelse af naturråd.
Naturrådet er med til at kvalitetssikre det forarbejde, der er lavet i kommunerne. Rådet besidder en masse
kompetencer, som er med til at styrke kommunens arbejde og giver mulighed for at lære en del af
hinanden.
Uddybning af de 4 naturtemaer:
1. Værdifuld natur: rummer alle Natura 2000- områder på land (dette er et lovkrav). De værdifulde
skove og lysåbne naturområder, småbiotoper mm. (dvs. ikke al natur skal med – kun den
værdifulde)
2. Potentiel ny natur: Ud fra den eksisterende værdifuld natur, skal der kigges på, hvor der kan
skabes sammenhænge mellem disse kerneområder.
3. Økologiske forbindelser: Eksempelvis langs vandløb, hegn, diger mv.
4. Potentiel økologiske forbindelser: Hvor er der behov for at skabe ekstra forbindelser mellem
naturområderne.
Ovennævnte fire naturtemaer giver til sammen Grønt Danmarkskort.
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Kommuneplanen fastsætter de mål, som kommunerne ønsker – dvs. den skal ses som et
prioriteringsværktøj. Der er ikke knyttet økonomi til kommuneplanen. Der er ikke afsat midler til projekter
inden for Grønt Danmarkskort. Det er kommunernes naturforvaltningsmidler, der kan bruges her.
Kommunerne er forpligtiget til at prioritere naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort.
Der er ingen krav til rådets output. Det kan f.eks. være kriterier for udpegning af Grønt Danmarkskort. Det
behøver ikke være et kort. Rådet beslutter selv, hvad resultatet skal være.
Der kom forslag om fremlæggelse fra en kommune, som er færdig med Grønt Danmarkskort. Det blev
ligeledes foreslået, at der på næste møde fremlægges de kriterier, som den administrative arbejdsgruppe
kom frem til. Arbejdsgruppen har kun haft fokus på kriterier for udpegning af Grønt Danmarkskort.
Svendborg Kommune, som har vedtaget Grønt Danmarkskort, har sikret sammenhæng over
kommunegrænsen gennem høringer hos nabokommuner, og kommunen har brugt arbejdsgruppens
kriterier i deres udpegning af Grønt Danmarkskort. Svendborg Kommune har fået deres Grønt
Danmarkskort godkendt af Staten.
Der blev udtrykt bekymring for, at kommende lovændringer medfører stramninger for områder, som
kommer med i kortet. Udgangspunktet for rådets arbejde er, hvordan loven ser ud i dag. Det blev
anbefalet, at rådets medlemmer kigger på eksisterende kort
(http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk). Der ligger allerede en række udpegninger
i dag. Naturtemaer i kommuneplanen er ikke noget nyt.
Det blev anbefalet, at der afholdes møder i felten, idet der er gode erfaringer fra vandrådene med at se
tingene på stedet, hvilket medførte gode diskussioner og man nåede bedre til enighed.
Det blev opfordret til at lytte og til at gå konstruktivt ind i rådsarbejdet.
Det er beklageligt med den korte tid til rådets arbejde. Naturrådsprocessen er besluttet af Miljøstyrelsen
og er et led i en procesrække, som Miljøstyrelsen har planlagt. Naturrådets arbejde slutter derfor senest
den 15. juli 2018.
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Strukturering af den videre proces og naturrådets arbejde
Naturrådet kan inddrage lodsejere og andre borgere, som de selv ønsker. Det blev foreslået, at
inddragelsen sker via medlemmernes bagland. F.eks. ved at indbyde til input. Det er ikke et krav, men blot
en mulighed. I forbindelse med kommunernes udpegning af Grønt Danmarkskort kommer der en offentlig
høring af kriterier og udpegninger.
Der blev truffet beslutning om følgende:
• Naturrådet mødes en gang om måneden (5 møder i alt) – der sendes en doodle til
hovedmedlemmet med 3-4 datoforslag pr. møde.
• Møderne ligger på hverdage i tidrummet: 14:00 – 19:00 og 15:00 – 20:00 – hver anden gang
starter møderne hhv. kl 14 og 15.
• Møderne holdes centralt – på Ringe Rådhus
• Der serveres aftensmad til møderne
• Der afholdes en ekskursion – tidligt i processen (senest april). Ekskursionen afholdes en lørdag
(hel dag).
• Sekretariatskommunen blev valgt til at varetage mødelederrollen. Ole Tyrsted og Jens Aamand
Kristensen varetager mødeledelsen i fællesskab. Styregruppen har valgt ikke at være mødeleder.
• Rådet afventer beslutning, om hvorledes der træffes beslutninger. Det var et ønske at tage
diskussionerne løbende om de udtalelser, der kommer.
• Alle mindretalsudtalelser kan føres til referat.
• Det blev besluttet, at rådet starter i helikopterperspektiv på næste møde. På den måde startes
med de overordnede diskussioner. Det er op til rådet, hvordan det vil arbejde videre herfra (kort,
udtalelser, principper).
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•

•

Mails fra rådsmedlemmerne sendes til Jens Aamand Kristensen på jenak@fmk.dk. Jens samler de
indkomne bemærkninger, og sender dem ud som nyhedsbreve (ugentligt). Nyhedsbrevene lægges
ligeledes på rådets hjemmeside.
Offentliggørelse af referater blev godkendt, idet der er tale om beslutningsreferater uden navns
nævnelse. Dagsordener, referater, bilag mm. lægges ud på hjemmesiden.

Følgende bemærkninger kom i forhold til indhold af ekskursionen:
• Den må gerne tage udgangspunkt i en konkret problemstilling. Det kræver dog, at der afsættes
god tid til det.
•

Det er bedre at se eksempler på arealer med problemstillinger frem for den gode historie. Evt.
mulighed for at høre en lodsejer, som er gået fra at være modspiller til medspiller.

•

Der kom forslag om, at rådet ser på naturprojektet ved Arreskov Sø, hvor der er udlagt arealer til
ny natur på privat jord.

•

Er formålet med ekskursionen: at se på eksisterende udpegninger, konkrete problemstillinger,
eksempler på kriterier eller andet?

•

Forslag om at ekskursionen går til Svendborg Kommune, hvor der er udpeget Grønt Danmarkskort
og høre hvilke overvejelser, der har været. Overvejelsesprocessen må gerne belyses.

•

Naturrådet er velkommen til at besøge Urup Dam, hvor Kerteminde Kommune har gennemført et
LIFE-projekt, etableret et vådområde samt lavet en sti rundt i området.

•

Det kunne være interessant at få kigget på kontrasten mellem værdifuld natur og værdifuldt
landbrugsområder.
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Det er muligt at fremvise kort ud fra evt. kriterier, som rådet kommer frem til og dermed vise udfaldet af
kriterierne. Det er i den forbindelse ikke muligt at fremskaffe nye data. Kortudtræk sker på baggrund af
eksisterende data.
Det blev foreslået at samle et kort med kommunernes nuværende naturudpegninger til næste møde.
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Eventuelt
Det digitale naturkort blev afslutningsvis vist. Viden uden for de digitale kort kan også inddrages i arbejdet.
Kort evaluering af mødet:
• Godt møde
• Positiv indstilling
• Godt med to mødeledere
• Godt med en gåtur/pause, hvor der er plads til at hyggesnakke
Navne på styregruppens medlemmer lægges ud på hjemmesiden.
Al det uddelte materiale lægges ud på hjemmesiden. I dag blev ”Vejledning om etablering af lokale
naturråd” og ”Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd” delt ud.
Hjemmesiden er ikke helt på plads endnu – rådets medlemmer får en mail, når hjemmesiden er oppe at
køre.
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Tak for i dag
Ole Tyrsted takkede for et godt møde.
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