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Birkende: Urup Dam er en
værdifuld naturperle. Her
kan man både finde sjældne
orkideer og truede padder, og
derfor er det et område, Ker-
teminde Kommune har en
særlig pligt til at passe på.

Derfor skal Kerteminde
Kommune også i gang med at
sikre og genoprette den spe-
cielle natur i området, så or-
kideer og padder også i frem-
tiden kan leve der.

Det foregår i Natura 2000-
og EUs Life-regi, og sker med
milliontilskud fra EU, Natur-
styrelsen og flere fonde

Hvis statens køb af de 27
hektar jord ved Birkende går
igennem, er vejen banet for,
at kommunen kan lave to nye
vådområder ved Urup og Bir-
kende. Fordelingen er nemlig
sådan, at staten leverer jor-
den, medens det er kommu-
nen, der udfører arbejdet.

- Parallelt med at vi skal
rydde skove og genskaber rig-
kær inde i Urup Dam - det vil
sige kalkholdige moser med
lav vegetation - vil vi etablere
vådområder på arealer, der
støder op til de værdifulde na-
turområder, forklarer Martin
Køhl Søholm.

- Det supplerer de andre
projekter perfekt, idet våd-
områderne vil virke som en
beskyttelsesbræmme så der
ikke bliver dyrket og dermed
også gødsket og sprøjtet på
de arealer, der støder op til de
vigtige rigkær.

Vådområde
iBirkende
tilgavnfor
OdenseFjord
■Kommunens
planlagte vådområde
ved Urup kommer
til at ligge perfekt i
forhold til Urup Dam

Birkende: For 10 år siden køb-
te det daværende Langeskov
Kommune 27 hektar land-
brugsjord ved Birkende og
øremærkede det til en mulig
H.C. Andersen Blomster-
park.

Det gik som bekendt ikke
så godt med den ide, og nu
har et flertal i byrådet sagt ja
til at sælge jorden til staten.

I første omgang var svaret
til staten et nej. Det var i ok-
tober, hvor borgmester Son-
ja Rasmussen, Borgerlisten,
forklarede, at den jord ikke
var til salg til de fire millioner,
staten havde budt. Det var
cirka en million kroner min-
dre, end Langeskov Kommu-
ne i sin tid havde givet.

- Vi er faktisk heller ikke in-
teresseret i at afstå den jord.
Det er jo ikke sikkert, at ideen
om blomsterpark er helt død
endnu. Lad os nu vente og se,
sagde borgmesteren i okto-
ber.

Et bedrebud
Det fik staten til at give et nyt
og bedre købstilbud, og det
var nok til at samle flertal for
at sælge jorden.

Dog med det forbehold, at
lodsejeren, der for 10 år siden
solgte jorden, har en tinglyst
forkøbsret. Derfor kan hand-
len ikke træde i kraft, før når
han er hørt, og han har chan-
cen for at købe jorden tilbage
for det samme beløb, som sta-
ten vil betale.

Palle Hansborg-Sørensen,
Socialdemokraterne, er en
af dem, der har stemt ja til at
sælge jorden.

- Staten har tilbudt at be-
tale for naturgenopretning
ved Urup Dam og i den for-
bindelse skal de bruge jord
til mageskifte. Og nu vil de
endda betale en særdeles for-
nuftig pris, så er det da en god
ide at sælge, siger Palle Hans-

borg-Sørensen.
Men hensyn til mulighe-

derne for en blomsterpark
siger Palle Hansborg-Søren-
sen: - Det er jo et stort spørgs-
mål, om parken overhovedet
skal ligge i Kerteminde Kom-
mune, hvis den engang bliver
til noget, og så er det også et
spørgsmål, om 27 hektarer
ville være nok.

Viceborgmester Hans Lu-
unbjerg, Venstre, er ikke udelt
begejstret for salget.

- Flertallet fravalgte, at jor-
den skal sendes ud i alminde-
ligt udbud. Det kan man kun
fravælge, når det er staten,
der køber. Men på den måde
er det jo svært at vide, om vi
sælger til den rigtige pris.

Han er dog glad for den ge-
vinst, kommunen får i form
af, at staten betaler for etab-
lering af et stort vådområde.

- Den regning kunne ellers
have risikeret at ende på vores
bord i forbindelse med vand-
planen.

DFskiftedemening
Det var imidlertid de to stem-
mer fra Dansk Folkeparti, der
sikrede flertallet for at sælge
til staten. De benyttede sig
af den nyvundne handlefri-
hed uden for koalitionen til
at stemme sammen med op-
positionen.

- Siden vi stemte imod i ok-
tober, er tilbuddet fra staten
blevet bedre, og da så samti-
dig det er et godt projekt, vi
baner vejen for, ved at sælge
dem jorden, så stemte vi for
denne gang. Og de penge, sal-
get indbringer, har kommu-
nen også god brug for, forkla-
rer Knud Skov Arhnkiel.

H.C.A.-
park
endeligt
opgivet
■Et usædvanligt flertal i byrådet har solgt den
jord til staten, der i årevis har været udlagt til
H.C. Andersen Blomsterpark
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Nordøstfyn:Formanden for
Venstre i Kerteminde, Inge-
borg Moritz Hansen, opnå-
ede genvalg uden modkan-
didater, da vælgerforeningen
var samlet til generalforsam-
ling.

Også bestyrelsesmedlem-
merne Harris Sander Brandt,
Hans Luunbjerg og Mari-
anne Machon tager en tørn
mere. Kjeld Mark Christen-
sen valgte at trække sig efter
mange års bestyreslesarbej-
de. Han blev ikke erstattet.

Som suppleant valgte for-
samlingen Ole Holst, der er
et af foreningens helt nye
medlemmer.

Enenkeltny
ibestyrelsen

Langeskov: I - næsten - al
ubemærkethed snuppede en
kvinde onsdag en taske fra et
baglokale i genbrugsbutikken
i Langeskovcentret.

Et vidne nåede dog at se
kvinden, og hun har afleveret
følgende signalement til po-
litiet: Kvinde af anden etnisk
herkomst end dansk, hvidt
hår, 165 cm høj, mellem 40
og 50 år og iført sort jakke.

Tasken indeholdt diverse
kort og 400 kr. i kontanter.

Taskestjålet
frabaglokale

Nordøstfyn:LOF Nordøstfyn
har for sidste gang udbudt
kurser. På årets generalfor-
samling enedes deltagerne
om at nedlægge LOF, fordi
tilslutningen er for ringe.
Den endelige beslutning skal
tages på en ekstraordinær ge-
neralforsamling til maj.

LOFNEDLæggEs

Det sker
I dag
Kulturelt
10-14:KertemindeBibliotek.
10-14: LangeskovBibliotek.
10-16:Vikingemuseet, Ladby.
10-16: Fjord&Bælt, Kerte-
minde.
11-16: Johannes Larsen
Museet, særudst.: JohnOlsen,
Kerteminde.
13-18:MunkeboBibliotek.

Aktivt
6.30-10:Kunbanesvømning,
Svømmehallen iMIC.
10-12&15-18:Svømmehal-
len iMIC.
16-20:Bowlingcentret iMun-
kebo Idrætscenter.
18-20:Wild times, Svømme-
hallen iMIC.

Film
19.30:Alle for to, Kerteminde
Kino.

Diverse
14:Banko iHans TausenCen-
tret, Birkende, arr.: 3F Seniorer.

Imorgen
Kulturelt
10-13:MunkeboBibliotek.
10-16:Vikingemuseet, Ladby.
10-17: Fjord&Bælt, Kerte-
minde.
11-12: Lørdagscafé omDen
stjålne Vej ved Knud-Erik
Kristensen,musik - Peter R.
Andersen, Kerteminde Kino.
11-16: Johannes Larsen
Museet, særudst.: JohnOlsen,
Kerteminde.
11-17:Rundvisning påUl-
riksholmSlot, Kølstrup.
14:Gratis rundvisning i John
Olsens udstilling, Johannes
LarsenMuseet, Kerteminde.
14-15:Udstillingsåbning:
Fjord ogNor - omkring Kerte-
minde, Vikingemuseet Ladby.

Aktivt
8-14: Svømmehallen iMIC.
8-15:Bowlingcentret iMun-
kebo Idrætscenter.

Film
15:Brendan ogHemmelighe-
dernes Bog -DK tale, Kerte-
minde Kino.
17:Alle for to, Kerteminde
Kino.
19.30:Arrangement - Doxbio
2012: Searching for Sugar
Man, Kerteminde Kino.

Diverse
13:Banko i Aktivhuset, Vester-
gade, Kerteminde, arr.: Pensio-
nistforening.

Kertinge/København: Sund-
hedsminister Astrid Krag gav
i går Kerteminde Kommune
et løfte i den snart to år gam-
le atomsag om placering af
atomaffaldet fra Risø.

Ministeren lovede borg-
mester Sonja Rasmussen og
borgmestrene fra de fire øv-
rige berørte kommuner, at de
får plads i en følgegruppe.

Det er den gode nyhed.
Den dårlige er, at afgørel-

sen og undersøgelserne kan
risikere at trække ud til 2014
- og at der ikke er noget nyt i
perspektiverne i at eksportere
affaldet - en mulighed, som et
flertal i Folketinget har bedt
ministeren undersøge.

- Vi spurgte ind til eks-
portsporet, men det er me-
get hemmeligt og håndteres
af Udenrigsministeriet, så da
blev vi ikke så meget klogere,
siger Sonja Rasmussen.

Krag har tidligere lovet
kommunerne indsigt - uden
at de har følt, at de har fået
det, men denne gang er Sonja
Rasmussen optimistisk.

- Vi får lov at have en me-
ning om - hvad der skal indgå
i den strategiske miljøvurde-
ring, som nu skal i gang.

- Det vil sige de undersø-
gelser, som omfatter sådan
noget som bosætning, frede-
de områder etc..

- Vi får lejlighed til at sige,
hvad vi synes, der skal med -
og det er vigtigt, siger Sonja
Rasmussen.

Kraggav
et løfte
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■Derhar i lang tid været storeplaneromeventyr ogblomsterpåde27hektar.Nubliver det i
stedet frøer og tudser.Herpræsenterer idemandGunnarLarsen sin vision.Arkivfoto:NilsSvalebøg

■Området ernaturmæssigt så værdifuldt, at det bådeeromfattet afNatura2000beskyttelseog
decideret fredning. EU’s Life-fondharbevilget etmillionbeløb til naturgenopretning i området.

Natura 2000
LIFE70 projektområde
Vådområder
Fredning - Urup Dam
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Men i virkeligheden er det
er slet ikke for rigkærens el-
ler orkideernes skyld, at kom-
munen vil etablere vådom-
råde ved Urup og Birkende.
Det er derimod af hensyn til
Odense Fjord.

Mageskifte
- Ifølge Grøn Vækstaftalen
skal udledning af kvælstoffer
til Odense Fjord nedbringes.
En del kvælstoffer kommer
blandt andet med vandet i
Geels Å, der løber lige igen-

nem det store naturområde.
Ved at lade drænvand løbe
igennem store åbne vådom-
råder, vil kvælstoffet blive
omsat i stedet for løbe ud i
Odense Fjord, forklarer Mar-
tin Køhl Søholm.

For at projektet kan blive
realiseret, er det imidlertid
nødvendigt for staten at op-
købe privatejet jord inde i og
op til Urup Dam-området.
Og til de lodsejere, der ikke
vil sælge, har det derfor væ-
ret nødvendigt at sikre noget

nærtliggende jord at bytte
med, og det er her, at de 27
hektar jord, der var udlagt til
blomsterpark, kommer ind
i billedet. Det ligger så tilpas
tæt på Urup Dam, at det kan
bruges til mageskifte til gavn
for sjældne orkideer, truede
padder og vandkvaliteten i
Odense Fjord.

AfHelleNordström
Grafik:MikkelDamsgaard
heno@fyens.dk
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Nordøstfyn : Medlemmerne
af Venstre i Kerteminde får
travlt i foråret. Der skal findes
kandidater, der vil stille op til
byrådsvalget til november.

Formand for Venstre i Ker-
teminde, Ingeborg Moritz
Hansen blæste på vælgerfor-
eningens generalforsamling
til en valgkamp, hvor hun vel-
oplagt erklærede, at partiet
denne gang skal sætte over-
liggeren højt.

- Nu skal vi have skuden
vendt. Vi har i øjeblikket fire
medlemmer i byrådet, men
hvad mener I om tallet otte?
De fleste, jeg har spurgt, syn-
tes, at det lyder helt godt, og
hvad har de andre at byde på?
sagde hun.

- Lad os komme i gang
med at finde gode Venstre-
folk, der vil stille op og være
med til at sikre partiet stem-
mer. Jeg syntes personligt, at
25 vil være et passende antal
kandidater, opfordrede hun
de cirka 50 deltagere på gene-
ralforsamlingen.

De mange kandidater
skulle gerne være på plads
til vælgerforeningens opstil-
lingsmøde, der foregår i Ker-
temindehallens mødelokale

onsdag den 3. april.

Stopper vedde60
En af dem, der ikke bliver at
finde på listen, er en af par-
tiets ”gamle kæmper”, sogne
og feltpræst Knud Erik Kri-
stensen., Kølstrup.

Han oplyste på generalfor-
samlingen, at han ikke genop-
stiller.

- Det er ikke nogen ny be-
slutning. Tværtimod, forsik-
rede han.

- Da jeg i sin tid gik ind i po-
litik, besluttede jeg, at uanset
hvordan det gik, så ville jeg
stoppe, når jeg var tæt på de
60. Nu er jeg 58, og så er det
tiden, at jeg trækker mig til-
bage.

AfHelleNordström
heno@fyens.dk

Præstenstopper
i lokalpolitik
■Knud Erik
Kristensen, Venstre,
genopstiller ikke til
byrådsvalget

■Sogne-og feltpræstKnud
ErikKristensen, Kølstrup,
stopper i lokalpolitik vednæ-
stebyrådsvalg

Nordøstfyn: Det kommunale
regnskab for 2012 er endnu
ikke helt gjort op. Men ud fra
de tal, der er kommet ind fra
de decentrale enheder, har
viceborgmester Hans Luun-
bjerg (V) regnet på det, og
han er kommet frem til, at det
bliver et rigtig pænt regnskab.

- Vi har brugt i omegnen
af 20 millioner kroner min-
dre end budgetteret, og det
på trods af, at vi har et meget
stramt budget, oplyser han

med tilfredshed.
- Det betyder, at vi nu har

omkring 100 millioner kro-
ner i kassebeholdning. Det
er både sundt og fornuftigt,
men det gør jo så på den an-
den side, at det kommer til
at knibe lidt med at få fattig-
hjælp igen.

Hans Luunbjerg forudser,
at vejen frem for kommuner-
ne er fondsmidler: Spæde lidt
til selv og så ellers få fonde til
at betale, ligesom det p.t. sker
med bl.a. renæssancehavn og
fremtidens børnehjem.

- Krise eller ej, så er der
masser af penge i fondene. Vi
skal bare som kommunalpo-
litikere lære at begå os på det
marked.

AfHelleNordström
heno@fyens.dk

Million-overskud
påårsregnskab

➤Der var engang i� begyndelsen
af det nye årtusinde to gartnere,
der fik ideen til enH. C. Ander-
sen blomsterpark.
➤DefikOdenseKommunemed
på ideen. Odense fandt dog ikke
den egnede plads. Det jord,man
havde udset sig vedHollufga-
ard, viste sig at være fredet.
➤Langeskovbød si�g ti�l�med
et område ved Birkende. De to
gartnere besigtigede arealet
og syntes omdet, så de afbrød
samarbejdetmedOdense Kom-
mune.
➤ I 2004købte Langeskov
Kommune de cirka 30 hektar
landbrugsjord, der er udset til at
huse parken. Købsprisen lød på
5,2millioner kroner.
➤ I 2005bevi�l�gedeFynsAmt

200.000 kroner til at intensivere
arbejdetmed at finde sponso-
rer til det eventyrlige park-pro-
jekt, der årligt skulle tiltrække
200.000 besøgende
➤Sammeårbevi�l�gedeRosa-
nova Fonden 100.000 kroner til
færdiggørelsen af en bordmodel
af parkvisionen.
➤Men i�deenomat fortælleH.C.
Andersens eventyrmed blom-
ster bandt ligesom ikke an. Og

i 2008 opgavman at finde de
mangemillioner kroner, det
ville koste at anlægge blomster-
parken.
➤Nuer i�deen i�mi�dl�erti�dblusset
op igen, på grund af en kinesisk
storinvestor, der drømmer omat
bygge en temapark op omkring
H. C. Andersen.
➤Mennuer jordenvedBirken-
de solgt. Så hvis blomsterpark
engang bliver en realitet, så bli-
ver det i hvert fald ikke her. Det
er ganske vist....

Dervarengang...

HCA BLOMSTERPARK
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■Kommunen har
brugt 20 millioner
mindre end budget-
teret i 2012, oplyser
Hans Luunbjerg (V)

Harmonika:Spilleglad serber
giver koncert i Kerteminde.
Læs1. sektion side26

Sætdit aftrykpåFyn
www.fyens.dk/baglandet




