Referat §17, stk. 4 vedr. udarbejdelse af en Miljø-, Natur - og bæredygtighedspolitik.
Mødested: Pilegården Odensevej 252 5300 Kerteminde. Mandag den
18. marts 2019

Tlf. 65 15 14 67

1. Rundvisning på Pilegården
Udvalget blev vist rundt, og synergien mellem kyllinger og biogas forklaret.
Energiforbruget til opvarmning er reduceret til under 1/3 af det forventede
ved brug af varmepumper mm.
Biogassen fra anlægget sendes ud i naturgasnettet, der produceres næsten
samme gasmængde som anvendes på Nordøstfyn.
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Produktionen af kyllinger kræver god hygiejne, både i den daglige drift og
når der skiftes mellem hold af kyllinger. Produktionen er uden medicin.
Det blev drøftet hvad der kunne være de næste tiltag for at sikre en mere
bæredygtig produktion.
Kunne fodret ændres så der ikke længere skulle bruges soja fra udlandet,
men bælgplanter dyrket i Danmark?
Kyllingerne er gode til at omdanne fodret til kød. For at lave 1 kg oksekød
skal man bruge ca. 3 gange så meget foder som skal bruges til produktion af
1 kg kylling.
Insekter er bedre til at omdanne foder til kød – men det kræver nok en ændret indstilling blandt forbrugerne.
Desuden drøftede udvalget muligheden for opsætning af solceller i det åbne
land. Kan solcellerne placeres i områder hvor grundvandet skal beskyttes?
Eller i oplandet til naturområder og dermed sikre områderne mod tilførsel af
næringsstoffer?
2. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt
3. Præsentation ved arbejdsgrupperne
Arbejdsgrupperne præsenterer deres arbejde og beslutter, hvad der skal
arbejdes med inden næste møde.
o

Naturgruppen
Opsætning af naturdata i skema for at sikre overblikket.
Gruppen arbejder med at udpege 5 geografiske hovedområder,
Kan der laves korridorer mellem naturområderne? Andre
forbedringer? Ny natur?
– et idekatalog til områderne.
Målsætninger der kan benyttes efterfølgende.
Næste møde rådhuset 25/3

o

Bæredygtighed
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Gruppen arbejder frem mod en anbefaling af et nyt råd - et
bæredygtighedsråd som skal bringe indstillinger til byrådet.
Rådet skal bestå af udvalgte medlemmer, og have en årlig
opfølgning der sikrer fremdrift på området.
Næste møde 28/3 på rådhuset
o

Miljø:
Gruppen arbejder med målsætninger, hvad er miljø og hvad
hører til i natur/bæredygtighed.
Hvor ligger klima? – i miljø
Gruppen har set på energi/klima og vil arbejde videre med
dette emne.
Det er vigtigt at kunne forklare hvorfor?
Næste møde den 26/3 på Kohaven

Vi nærmer os det punkt hvor der skal være et møde mellem
en person fra hver gruppe så der laves en ensartet form for
den endelige præsentation.

4. Synlighed af udvalgets arbejde
 Hvem skal repræsentere udvalget på mødet den 15. maj med økonomiudvalget?
Følgende personer repræsenterer grupperne:
Naturgruppen - Steen
Bæredygtighed – Michael
Miljø – Afventer tilbagemelding

5. Eventuelt
 Der er vedtaget lokalpolitik, meget operationel. Landsbyrådet følger
op på den vedtagne politik.


De personer der deltager i arbejdet sætter retningen for udvalgene.



Kunne det være interessant med oplæg udefra? Evt. Professor Brian
Vad Mathiesen.



De næste tre møder er:
Mandag 8/4 i byrådssalen eller ved virksomhed. Dagsordenen tilsvarende dette møde.
Torsdag 2/5 Mødelok 121
Tirsdag 11/6 Byrådssalen
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