Natursti Ringe-Korinth:
Referat af 3. følgegruppemøde 2. september 2010

Deltagere i mødet:
Jørgen Kej
Søren Nielsen
Ros-Marie Mattesen
Laila Christensen
Tina Ellegård
Stig Kjeldberg
Lisbeth Bruun-Jensen
Povl Østergaard
Henrik J. Eriksen
Sten Nielsen
Jens Led
Jørgen Elper Hansen
Karin Skovhus
Anni Borup

SKOV- OG NATURSTYRELSEN
Fyn
J.nr. SNS- 4334-00075
Ref. Abo/kskov
Den 3. september 2010

Lokalrådet for Korinth og Ø. Hæsinge
Lokalrådet for Korinth og Ø. Hæsinge
Lokalrådet Krarup-Espe
Hillerslev sogns lokalråd
Hillerslev sogns lokalråd
Lokalrådet Herringe-Rudme-Volstrup
Byforum Ringe
Foreningen for By og Land
”Langs Banen”
Midtfynsbanen
Petanqueklubberne i Korinth
DNs lokalkomite
Faaborg-Midtfyn kommune (herefter FMK)
Skov- og Naturstyrelsen (referent) (herefter SNS)

Afbud og evt. repræsenteret af en anden:
Erik Sønderskov
Fyens Land, paraplyorganisation for lokalråd
Erik Pedersen
Lokalrådet Krarup-Espe
Max Ravn
Byforum Ringe
Annette Brask
DI lokalklub Skeifa

1. Status for projektet
Anni Borup gennemgik status for projektet. Der blev sidste sommer søgt 1 mio. kr.
hos Tips- og Lotto. I efteråret 2009 gav Friluftsrådet den tilbagemelding, at de synes, at det var et interessant projekt, men at der skulle en helt konkret ansøgning til
før end at de kunne tage stilling til ansøgningen, selv om de havde forståelse for at
denne ansøgning først kunne laves, når der var lavet borgerinddragelsesproces og
plan. Behandlingen af ansøgningen afventer, at vi vender tilbage med detailansøgning til foråret.
I løbet foråret har der været arbejdet med overdragelsen af jernbanen mellem ministerierne. Det blev besluttet, at den strækning, som Skov- og Naturstyrelsen skal
overtage, begynder ud for matrikelgrænsen mellem Rynkeby Juice og rækkehuskvarteret. Pr. 1. juli har SNS overtaget den nedlagte banestrækning.
I foråret blev der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Faaborg-Midtfyn kommune og Skov- og Naturstyrelsen om gennemførelse af projektet og den efterfølgende
vedligeholdelse. Aftalen blev underskrevet den 26. juni af borgmester Hans Jørgensen og skovrider Søren Strandgaard.
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I foråret besluttede SNS og FMK, at der skal udarbejdes en lokalplan omfattende
selve traceet, stationsarealer og bygninger, som har tjent jernbanedriften. Udarbejdelse af lokalplanen betyder, at den samlede proces forlænges med ca. ½ år.
Naturregistreringen er næsten færdig.
Vi sonderer mulighederne for at igangsætte opgaven med at fjerne skinner og sveller. Tidspunktet for igangsætning vil bl.a. afhænge af, hvornår vi vurderer at kunne
få det bedste tilbud.
Det er besluttet at inddrage en arkitekt til planlægning af stationsarealerne, for at
skabe de bedst mulige planer for arealerne.
Det er besluttet at udsende informationsbrev til alle naboer. Første brev sendes ud
inden opvarmningsmøderne og efterfølgende sendes brevene ud, når der sker nyt i
projektet med relevans for naboerne. Informationsbrevet lægges på hjemmesiden.
Hjemmesiden er nu søsat og vil i den kommende tid blive udbygget efterhånden,
som der sker nyt i projektet.
Miljøministeren besøget den 20. august Fyn og gik en tur på en del af den kommende natursti i forbindelse med markering og gravning af første slyng på Silke å
vådområdeprojektet.
2. Hovedtidsplan for gennemførelse
Anni Borup gennemgik den reviderede tidsplan. Tidsplanen er vores bedste bud på,
hvornår de mange faser af projektet gennemføres. Hvis én fase skrider, påvirkes
hele processen.
Sep-okt: Borgerinddragelse.
November- januar: Udarbejdelse af projektplan og forslag til lokalplan
Februar-september: Lokalplanproces – forslag til lokalplan udsendes i 8 ugers offentlig høring. I høringsperioden holdes et offentligt møde. Derefter politisk vedtagelse af endelige lokalplan.
Maj-oktober: Projektering (udbud af konsulentopgave til projektering, udarbejdelse
af udbudsmateriale m.v.)
November-Sommer 2012: Anlæg
Indvielse: ? 2012
De ovennævnte opgaver er tidsmæssigt afhængige af hinanden. Herudover er der
mere ”uafhængige” opgaver, som igangsættes, når det samlet set er mest hensigtsmæssigt. Der er opgaven med optag af skinner og sveller og udmatrikulering af
sti.
Gennem hele forløbet er information om projektet vigtig.
Den består i:
Hjemmesiden, som løbende udbygges.
Naboinformationsbrev, som sendes direkte til lodsejere op til naturstien. Brevet
lægges også på hjemmesiden, så alle kan bliver orienteret.
Møder i følgegruppen.
Fra følgegruppens side var der ønske om, at næste møde i følgegruppen blev afholdt umiddelbart efter gennemførelsen af borgerinddragelsensprocessen, frem for
at vente til januar. Dette blev imødekommet. Mødet bruges til at evaluere borgerinddragelsen og følgegruppe får mulighed for at give deres holdning til kende mht
de indsamlede ideer.
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3. Borgerinddragelsesproces
Planen for borgerinddragelsen var forud sendt til følgegruppen.
Der var enighed om, at der var behov for en ”plan B” til opvarmningsmøderne, således, at det var muligt at afholde mødet indendørs, hvis der er regn/storm.
Enighed om, at det er Lokalråd/Byforum, som byder velkommen til møderne, hvorefter SNS og FMK tager over.
Der laves en samlet annoncering af opvarmningsmøderne, hvoraf fremgår, at det er
møder i samarbejde med lokalrådene. Lokalrådene vil gerne have sendt annoncen i
A3 format til ophængning i lokalområdet. SNS sørger for dette.
Der blev fastlagt følgende fordeling af udendørs opvarmningsmøder på stationsarealerne:
Opstartsmøder
Dato
Tid
Mødested i dårligt vejr
Hillerslev sogns lokalråd
22. september
16.30-18.00
Højrupgaard
Byforum Ringe
22. september
18.30-20.00 Vesterparkens Fælleshus
Herringe, Rudme, Volstrup lokalråd
27. september
16.30-18.00
Stig Kjeldbjerg privat
Krarup-Espe lokalråd
27. september
18.30-20.00
Espe skole
Korinth og ØH lokalråd,
samt SNS Brugerråd
30. september
19.00-20.30
Kulturhuset - uanset vejr
Indholdet i det offentlige møde og idéværkstederne blev gennemgået.
Der var ønske om, at Peter Thor, Øhavsmuseet, fokuserede på de konkrete bygninger og jernbanearealer og hvilke ideer han kunne komme med mht formidling og
styrkelse af kulturmiljøet.
Processen med borgerinddragelse og relationen til planlægningen for naturstien
blev drøftet. Ideerne fra borgerinddragelsesprocessen indgår i den efterfølgende
planlægning, ligesom en række andre forhold, såsom økonomi, lovgivningsmæssige bindinger, etc. Det, at en ide bliver fremsat og udviklet i borgerinddragelsen er
således ikke en garanti for, at ideen bliver realiseret. Der vil være gode ideer fra
borgerne som kan realiseres og andre som ikke bliver det. Det bliver SNS og FMKs
udfordring og ansvar med brug af vores faglige kompetencer og i samarbejde med
arkitekten, at udarbejde den plan, som SNS og FMK samlet set, vurderer optimal
inden for de givne rammer.
4. Bordrunde: orientering om andre igangværende projekter med relation til
naturstiprojektet
Karin Skovhus: FMK har nu etableret en sti fra jernbanen i Espe til Tumleparken,
hvilket betyder at det allerede nu er muligt at komme fra jernbanen og på en større
tur til Tumleparken og Espe skov.
Jørgen Kej: I Korinth arbejdes med et stiønske, som er en forbindelse fra jernbanen
og hen til stien ved Arreskov sø. Vil også kunne bruges som skolesti.
Tina Ellegård: I Højrup arbejdes med spor i landskabet og flere stier er undervejs
mod Korinth og Tingskoven, som bliver sløjfer på naturstien. Der er ønske om en
legeplads og kommunen har købt på 5000 m2, som lokalrådet gerne vil have udviklet til motionsareal. Arealet kan også bruges til shelterplads til naturstien. Kirkestien
mellem Højrup og Hillerslev ønskes udviklet til cykelsti for skolebørn. Der er givet
afslag på renoveringspenge til Retiradebygningen. Ejeren er fortsat positiv mht brug
af bygningen til information om naturstien. Der overvejes, at søge andre tilskud.
Jørgen Hansen: DN har fra 2006 arbejdet med en vision om at der skal være 5 km
sti til motion rundt om alle landsbyer.
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Lisbeth Bruun-Jensen: FMK arbejder i øjeblikket med Masterplan for Ringe by, hvor
der også er fokus på stier. Visionen er en ”stiblomst”. Mange af tankerne hænger
fint sammen med naturstien, så der er mulighed for synergi.
Ros-Mari Mattesen: I Espe har man længe ventet på at projektet skulle gå i gang og
har et stort ønsker om stisløjfer til naturstien.
5. Evt. og tidspunkt for næste møde.
Der blev spurgt til kommunens puljer til breddeidræt og nedrivningspuljen. Karin
oplyste, at et projekt under breddeidræt kan give til tilskud til de stifløjfer, som flere
lokalråd allerede arbejder på. Karin er kontaktperson.
Anni Borup sender sammen med referatet link til to nye tilskudsordninger til hhv.
Grønne Partnerskabsprojekter og Tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer.
Næste møde afholdes primo november.
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