Referat fra mødet den 10. september i Grønt råd Kerteminde
Afholdt i Byrådssalen Kerteminde Kommune.
Deltagere: Ida Laursen, Peter Storm, H. H. Rudolf Iuel, Mogens Ribo Pedersen, Stig Bille Brahe Selby, Ejnar Zacho Rath, Claus Maimann Jensen og
Søren Bay (ref.)
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
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2. Autocampere og anden overnatning i naturen.
Hvordan reguleres det? Kan og skal man forsøge at regulere det?
Der opleves at autocampere parkerer som almindelige biler og de almindelige parkeringspladser benyttes til overnatning.
Der er en politik i Kerteminde Kommune: der anvises til pladser på marinaen.
Hvis autocampere parkerer på privat grund kan man som lodsejer afvise
dem.
Situationen er drøftet.
3. Oplæg ved Mogens om Odense Fjord
Antallet af ynglefule er undersøgt i 1999 og 2018.
I Odense Fjord der er et vigtigt internationalt fugleområde, ses stor tilbagegang i antallet af fugle i overvågningsperioden.
Fra 1999 til 2018 er 13 af 19 ynglearter gået tilbage, det er specielt vadefuglene som er ramt.
4 arter er gået frem.
Viberne benyttes som eksempel.
Der mangler egnede levesteder og yngleområder ved fjorden.
Udpegningsarterne i Odense Fjord er gået tilbage.
– meget hænger sammen med at ålegræsset forsvinder, men også nærområder der er for tørre, ændret klima, færdsel og vandsport, for meget næring,
tilgroning af arealer og rovdyr.
Kort diskussion af - ”styring af færdsel i det åbne land”, skal man styre
færdslen? Så det bliver i de robuste områder hvor der bliver færdsel, og
færdsel begrænses i de mere sårbare områder?
Kerteminde Kommunes Grønne Råd deltager i opstartsmøde for Odense
Fjord Råd når dette møde afholdes, herefter skal det skal vurderes politisk
om kommunen skal deltage.

4. Oplæg ved Mogens om vådområder
DOF har lavet et forslag til Kerteminde Kommune om hvor man kunne lave
N vådområder. Samt hvordan de kan etableres for at give bedst mulige forhold for fuglene.
Blandt andet viberne og rødben vil have god gavn af nye vådområder.
5. Solceller i det åbne land, hvordan kan de placeres?
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Solceller er drøftet i NMTU.
En aktuel sag ved Skovsbo behandles politisk.
Der er flere vinkler på sagen, skal vi gøre alt for grøn energi? Skal man tilgodese folks udsigt så naboer bremse nye solcelleparker?
Skal kommunen lave en solcelleplaceringsplan hvor man udpeger områder
hvor man ikke ønsker solceller? - Spørgsmålet er drøftet, rådet mener ikke
der bør udpeges områder hvor der må/skal være solcelleparker, men måske
der bør ses på en mindre udpegning af områder hvor der ikke ønskes solcelleparker.
Rådets holdning:
Der er i rådet enighed om, at man ikke kan lave solcelleparker uden nogen
vil føle sig generet af det.
Der er enighed om at man ikke skal gå imod omstillingen til grøn energi, og
man som naboer til kommende solcelleparker har ikke købt rettighederne for
udsigten over naboarealer.
Grønt råd ønsker at man arbejder videre med solcelleparker i kommunen
Det undersøges om der findes et anlæg på Fyn som rådet kunne besøge
ved et senere møde.
6. Mårhunde, hvad kan man gøre?
Der er fanget/skudt mårhunde på Fyn, det forventes ikke at der er nogen lige
nu.
Det er et problem i Jylland, hvad når de kommer til Fyn?
Der er enighed i rådet om, at det vil være interessant at have et vildtkamera i
Sybergland, mulighederne undersøges.

7. Eventuelt


Sybergland (sættes på dagsordenen næste gang)
Der arbejdes på sagen, der laves P-plads og ny vej til Sybergland.
Der er algeopblomstring i søen lige nu.



Besvarelse af borgerhenvendelser.
Sekretæren kvitterer for modtagelse, men svarer ikke på henvendelserne før det er behandlet i rådet.
Hvis der ønskes svar hurtigt skal spørgsmål stiles til hele rådet eller
formanden.



MNTU må gerne benytte kompetencerne i Grønt Råd mere når der
er spørgsmål der drøftes i det politiske udvalg.
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