6. MØDE I FYNSK NATURRÅD
2. juli 2018 kl. 15:00 – 20:00
Ringe Rådhus, Mødelokale M11
Tinghøj Alle 2, 5750 Ringe
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

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
Jens Aamand Kristensen

Referent
Johanne Fagerlind Hangaard

Dagsorden
15.00 Velkomst og godkendelse af referat
15.15 Præsentation af kort over arealer under kote 0,75 m og bufferzoner langs kysten
15:45 Diskussion af oplæg til endeligt produkt
16:15 Diskussion og justering af de kriterier der er besluttet
17:00 Pause
17:10 Nye kriterier fremlægges og diskuteres
18:00 Aftensmad
18:30 Finjustering af det endelige produkt
19:30 Bekymringsnotat og mindretalsudtalelser
19:50 Evt.
20:00 Tak for denne gang
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Bjørn Petersen
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Chris Gregers Halling
Else Klint
Per Arne Simonsen
Allan Mortensen
Hans Jakob Clausen
Claus Hestholm
Christian Heller
Stig Bille-Brahe-Selby
Heine Fischer Møller
Lars-Hågen Lange
Chris Gregers Halling

1

Dagsorden og referat
1

Velkomst og godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

2

Præsentation af kort over kystnære arealer
Kort med udlægning af areal i kote 0.75 og indenfor kystlinje på 25-50 m blev præsenteret. Det blev
diskuteret, at der er forskel på lavbundsarealer alt efter beliggenhed og jordbundsforhold.
Det blev diskuteret, hvorvidt det giver naturmæssigt mening at udlægge et bælte på 25 m ind i land langs
med kysten – vil man kunne lave en ordentligt korridor indenfor sådan et smalt bånd? Og vil man kunne få
støtte inden for et så smalt bånd?
Rådet anbefaler at:
Der lægges et bælte på 25 m langs med saltvandskyster (se slutdokument).

3

Diskussion af oplæg til endeligt produkt
Der er opbakning til formen på det fremsendt forslag til slutdokumentet. Det bør skrives indledningsvist, at
opgaven er meget kompleks at udføre på så kort tid og med så mange interessenter.
Rådet udarbejdede i fællesskab en bemærkning om det, som blev føjet til slutdokumentet.

4

Diskussion og justering af de kriterier der er besluttet
Anbefalingerne blev vendt og justeret.
Lavbundsarealer blev drøftet. Teksten i anbefalingen blev tilpasset.
Ådale og en afgrænsning i forhold til en udpegning til Grønt Danmarkskort blev drøftet og den tidligere
formulering blev justeret.
Bilagsarter, rød- og gullistearter blev drøftet og en anbefaling blev tilføjet.
Punkt vedr. den statslige klimaudpegning blev justeret således at det tydeligt fremgår, at udpegningen
tænkes ind i udpegning af potentielle naturområder.
Anbefaling vedr. jordbundskort m.v. blev justeret en smule.
Anbefaling vedr. råstofgrave blev ændret en smule, tilbage til det oprindelige.

5

Nye kriterier fremlægges og diskuteres
Nye kriterier blev vedr. bilagsarter, rød- og gullistearter blev udarbejdet (se også punkt 4)

6

Finjustering af det endelige produkt
Der blev foretaget en endelig sproglig finjustering af det endelige produkt.

7

Bekymringsnotat og mindretalsudtalelser
Bekymringen vedr. forringet vandafledning blev fjernet, da ikke alle rådets medlemmer deler den
bekymring. Da der ikke var enighed om andre fælles bekymringer, blev punktet taget ud af slutrapporten.
Vedr. mindretalsudtalelser er der skrevet en ind i slutdokumentet på vegne af erhvervsorganisationerne og
som alle deltagere kunne acceptere bliver stående i slutdokumentet.
Derudover er det oplyst fra sekretariatets side at alle rådets medlemmer kan indsende
mindretalsudtalelser frem til og med den 15. juli.

8

Efterfølgende vil slutdokumentet blive suppleret med en liste over hvem der har indsendt
mindretalsudtalelser. Selve udtalelserne vedlægges slutdokumentet.
Evt.
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