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Lokalpianensbaggrund

Geologi, landskabogfauna

Tarup- Davindegrusgravsområdeer belig-
gendepå beggesideraf kommunegrænsen
mellem Odenseog Arslev kommunemed
landsbyerneBirkum, Davinde, Rolfsted,
Hudevad,Tarup og Sdr. Næråliggendei
periferien.

I landskabelighenseendefremtræderområ-
detsomet fladt morænelandskabefterladt
af densenesteistid Ca. 8.000 år f. Kr. Det
strømmendesmeltevandhar aflejret5 - 20
metertykkelag af grusog sten,somøverst
er dækketaf et frugtbartlag moræne.Den
frededeås,IbjergetogVindingeA-dal frem-

stårsomdeenestekarakteristiskevariatio-
neri detellersfladeterræn.

Grusgravningi Tarup- Davindepåbegynd-
tesi slutningenaf sidsteårhundredeog ud-
vikledesig alleredeinden2. verdenskrigtil
et områdeaf regional betydning.Det var
dog førstunder60’ernesstorebyggeboom,
at områdetudviklede sig til det absolut
mestbetydningsfulderegionalegrusgrav-
områdei FynsAmt.

I dagforegårgrusgravningenfra ca.25 gra-
ve medenårlig produktionpåknap i mio
m3.

Tidligeregraveområdemedselvgroetvegetation
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Med den nuværendeproduktion vil der
væreråstoffernok til endnu20-25årsind-
vinding.

Råstoflov

I forbindelsemedenomfattendeforenkling
og moderniseringaf lovgivningenpå det
samledenatur-ogmiljøområdei 1991erlov
om råstoffer nu koordineretmed den ny
naturbeskyttelseslovog planlov.

Lov områstofferskalsikre,atindvindingen
skersomledi enbæredygtigudviklingefter
en samletinteresseafvejningog en samlet
vurderingaf desamfundsmæssigehensyn,
herunderat efterbehandledearealerkan
indgåsomled i enandenarealanvendelse.
I Tarup - Davindeområdetsåledestil re-
kreativeformål.

Såafklaretharlovgivningenpåråstofområ-
detdog ikke altid været.Denførstelov om
råstoffertrådtei kraft i 1972,menindeholdt
ingenmulighedfor atregulereigangværen-
degrusgraveellerfastsættevilkår for retab-
lering af alleredeudgravedearealer.Man
frygtededengang,atstoredeleaf deudgra-
vedeområderville blive efterladtsomland-
skabsruiner.

Debatoplæg

I 1976 blev der derfor nedsaten arbejds-
gruppebeståendeaf teknikerefra Odense
ogArslevkommuner,FynsAmt, detdavæ-
rendefredningplanudvalgogstatensskov-
tilsynmeddetformålatudarbejdeetoplæg
til ensamletplanlægningfor områdetsef-
terbehandling og udnyttelse efter endt
grusgravning.Resultatetblev‘ Debatoplæg
76’, somindeholdtetforslag om områdets
anvendelsetil offentlige,rekreativeformål,
som ville forudsætteoffentlig erhvervelse
af arealersamtinvesteringeri anlægaf støt-
tepunkterfor friluftslivet.

Herefter fulgte en årrække,hvor planlæg-
ningsarbejdetblev koncentreretom gen-
nemførelsenaf enkortlægningaf råstoffo-

rekomsternesart,mængdeog beliggenhed.
På baggrundaf denneviden var det nu
muligt bedreatforestillesig, hvordanland-
skabetville forme sig efter endtudgrav-
ning.

Strukturplan

De foregåendeårs erfaringerresulteredei
1986 i udarbejdelseaf en“Strukturplan” for
området,udarbejdetaf Odenseog Arslev
kommuneri samarbejdemedFynsAmt.

Strukturplanenindeholderenhovedstruk-
tur, somopdelerområdeti afgrænsededel-
områder.Planensmåler atsikre,at såman-
ge og forskelligartedeaktivitetersom mu-
ligt kànsikrespladsog indrettesi området.
Delområderudpegessom egnedetil ind-
pasningaf særligt støjendeaktiviteter så-
sommotorsport,modelflyvningetc.,mens
andre områderudpegestil merealmene
friluftsaktiviteter.

Strukturplanenledsagesaf enillustrations-
plan for det fremtidige landskabsbilede
byggendepået skønoverarealernesudse-
endeefterendtgravning,isærmedhensyn
til fordelingenmellemvådeog tørrearealer.
Endviderebyggerilustrationenpåvedtag-
ne principper for terrænudformning,be-
plantning,sødannelser,stierog p-pladser.

Endelig indeholder strukturplanen en
handlingsplantil realiseringaf region-og
kommuneplanernesmål for Tarup- Davin-
de,heriindgårbl.a.:
- vedtagelseaf ranimeplan
- fastlæggelseaf organisationog strategi

for tidsfølgeog økonomi
- udarbejdelseaf kommuneplantillæg

Tarup - DavindeVS

11989dannerÅrslevogOdensekommuner
samtFyns Amt interessentskabetTarup -

Davindemeddetformålatetablereog drive
detstørstmuligesammenhængendefritids-
og friluftsområdei grusgraveneefterendt
råstofgravning.Selskabetskal forsøgeat

2



•1 ~

~‘;‘~~ ~ ~.‘ ~nai~di
SS

r

1~ .‘~

0.0

-;.-. - ~ 0~
•%~~ I .0
.‘l’~ I I Ç

.~ ~ ~ ~

- - ., . . •III •

_~:~~~~o~~
-~ -0-i — - -

Ta~

~ FabrIk~ ~ r47L’

Kommunerneog amtethar til hjælp i den
dagligeadministrationaf områdetog til op-
følgningaf strukturplanensog interessent-
skabetsmål tilknyttet enarbejdsgruppebe-
ståendeaf teknikerefra de respektivefor-
valtningersamtsekretæreni Tarup-Davin-
de lIS.

opkøbeelleropnåråderetoverarealer,som
kanbenyttestil almene,rekreativeformål.
Medhensyntil etableringogdrift af særlige
aktiviteterkanderindgåsaftalermedorga-
nisationer,foreninger,privatem.fl. Samlet
kapitalindskudi interessentskabeterfastsat
ti 1.6 mill. kr. (1989-niveau)pr. år i 10 år
fordeltsåledes,atOdensekommunetegner
sig for 50 % ogArslevkommunesamtFyns
Amt for hver 25 %.

Tarup-Davindel/S hartil formålatopkøbe
eller påandenmådeopnåråderetoverflest
mulige arealeri området.På baggrundaf
interessentskabetsøkonomiske resurser
skalmanikke forventeopkøbaf allearealer
i området.Langtstørstedelenafde færdig-
gravedeområdervil fortsatværepåprivate
hænder.
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Iliustrationspianfra Strukturplan86
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Lokalpianensindhold
Lokalpianenudlæggerområdettil bynært
landskab/fritids- og friluftsområde med
mulighedfor indpasningaf rekreativeakti-
viteter,somefterbyrådetsogkommunalbe-
styrelsensskønkanindpassesi området.

Lokaiplanensikrer,atindpasningaf rekrea-
tive aktiviteter skerpågrundlagaf envur-
deringafområdetsbæreevnemedstorvægt
lagtpånaturgrundlaget.

Områdeter beliggendei landzoneog skal
forblive i landzone.

Lokalpianener opdelt i 7 delområdermed
angivelseaf,hvilke typerfritids- og frilufts-
aktiviteter der kan indpassesi de enkelte
områder,fordelt på:

o Aktiviteter af almen interessesåsom
vandring, naturiagttagelse,lystfiskeri
mm. der er rettet mod størresammen-
hængendeog uforstyrredenaturområ-
der medet alsidigtnaturindhold.

o Aktiviteter for klubber, organisationer
etc.såsomspejder-ogungdomsaktivite-
ter, naturskoler,skovbørnehaver,orga-

niseretro- og sejlsport,dernormaltstil-
lerkravometableringaf klubhusfacilite-
ter og baneanlæg.

o Ferie- og turistmæssigeaktiviteter så-
somcampingpladsmedhytter.

Lokalpianengiver ikke mulighed for ind-

pasningaf særligtstøjendeaktiviteter.

Placering af ny bebyggelse,anlægog be-
plantningskalindpassesi terræn,såledesat
der læggesvægtpå landskabsoplevelsen.
Ny bebyggelsei tilknytningtil fritidsaktivi-
teterskali såvelantalog størrelsesompla-
ceringafbalanceresi forhold til det omgi-
vendelandskab.Derskaludarbejdesetka-
talog med retningsgivendebestemmelser
for nybyggerietsmateriale-og farvevalg
mm.

I forbindelsemedlokalpianensudarbejdel-
se udarbejdesder illustrationsskitserinde-
holdendeprincipperfor landskabsudform-
ning af terrænog sødannelser,skovplant-
ninger og sammenhængendehegnsstruk-
turer.

I

Eksempelpåhadesoi engelskgrusgraz’
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Illustrationsskitsernevil herefterværeret-
ningsgivendefor devilkår, derstilles i rå-
stoftilladelsernetil grusgravenesefterbe-
handling.

I lokaiplanenangivesmulighedfor etable-
ring af offentlige parkeringspladseri til-
knytning til et fremtidigt sammenhængen-
destinet i området.Stisystemetvil primært
væreknyttet til alleredeeksisterendeveje
og markvejei området,somkanbenyttesi
overensstemmelsemednaturbeskyttelses-
lovensbestemmelserherom.

Lokaiplanensikrer, at det lokale stinet får
forbindelsetil kommunernesogFynsAmts
overordnedehovedstinet.

Bestemmelseri henholdtil miljøloven om
indretning,drift ogvedligeholdelse,herun-
der miljøkontrol af rekreativeaktiviteter
fastsættesi henholdtil miljølovgivningen
uafhængigtaf rammelokaiplanen.

/ . ~

Retableringafsøbreddermedvarierendehældning,vigeog næs.

Orienteringstavle

v
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andenplanlægning

Regionplan
Hvert fjerde år skal derskeen revisionaf
regionpianen.Regionpian1993-2005blev
vedtagetaf FynsAmtsrådi juni 1994.

Råstoffer
Regionpian 1993 - 2005 indeholder ret-
ningslinierfor udnyttelsenaf råstofferi jor-
den.Formålethermeder dels at sikreden
fremtidigeudnyttelseaf værdifulderåstof-
fer,delsatsikre,atdetteskerunderhensyn-
tagentil andrearealinteresser.
I regionpianener der sketen justeringpå
baggrundaf råstofkortlægningen,somhar
øgetden konkreteviden om råstoffernes
beliggenhed,mængdeog kvalitet.
Indenfor lokaiplanensområdepå880 haer
arealudlæggettil råstofgravningreduceret
med90 ha,såledesatder i dagkanind’vin-
desråstofferpåca.500 ha.

For grusgravenevedTarup - Davindebe-
mærkes,at disseer udlagt somområdetil

rekreativanvendelseefterendtindvinding.
Deni 1986 udarbejdedestrukturplandan-
ner udgangspunktfor Fyns Amts behand-
ling afråstofansøgningerherunderkrav til
efterbehandlingsvilkår.

Det er amtsrådetsmålsætning gennem
planlægningog administrationaf gælden-
de love i videstmuligt omfangat sikre, at
derikke i deudpegedegraveområderfore-
tages dispositioner, som beslaglægger
brydningsværdigeråstofforekomster,eller
sombegrænserindvindingsmulighederne.
I graveområderneer råstofindvindingen
såledesenhøjtprioriteretarealanvendelse,
indtil forekomsterneer fuldt udnyttede.

Ferie og Fritid
Lokalpianområdeter i Regionplan1993-
2005udpegetsombesøgsområdefor inten-
siveaktiviteter,hvor der skalsikresmulig-
hed for, at der kanetableresvideregående

•1

Lokalplanensforhold til
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offentlig adgangog ophold samtfor gen-
nemførelseaf naturformidling.

I regionplanener området udpegetsom
særligtrekreativtområde,hvorderkanpla-
ceresrekreativeanlægefter endtgrusind-
vinding. Vedetableringafetsådantområde
tageshensyntil de storepotentiellenatur-
interesseri området,såledesat der også
skabesgodelevemulighederfor vilde dyr
og planter.

Der er endviderei Regionpian1993-2005
givet en placeringsmulighedfor en cam-
pingpladsi delområde5 medca. 200enhe-
der, hvoraf30%måværehytter.

Lokaliseringenfremgåraf kortudsnittet.

Kommuneplan- Odense

Af kommuneplanenshovedstrukturfrem-
går det, at det udlagte graveområdeved
Tarup - Davindeprimærtbetragtessomet
råstofområde,somskal sikre, at råstofind-
vindingenforegåri såfå og samledeområ-
dersommuligt.

Dervedopnåseneffektiv udnyttelseaf rås-
tofferne, og ulemperneunder udgravnin-
genbegrænses,samtidigmedat detreste-
rendeåbnelandi kommunenkanfriholdes
for råstofgravning.

Tarup- Davindeområdetindgåri kommu-
nesgrønnehovedstruktursom fremtidigt
rekreativtområde,hvis realiseringvil skei
taktmed,at områdernefærdiggraves.

Dette skal ske på baggrundaf en særlig
planlægningsindsats,hvor der i fortsættel-
seaf Strukturplan86 udarbejdeset tillægtil
kommuneplanensamtenrammelokalplan
for etnaturligtgeografisksammenhængen-
deområdebeståendeafalleredefærdiggra-
vede områder og de fremtidige indvin-
dingsområder.

Vej.

Turistplan
Tarup - Davinde er udpegetsom særligt
indsatson’irådei kommunensoverordnede
plan for udbygning af det turistmæssige
grundlag.Deterhensigtenat gøreområdet
til en naturprægetattraktionpå linie med
de øvrige udpegedeudfiugtsiandskaber
vedOdenseFjord og Hollufgård.

Miljøhensynenei planlægningenskalhave
enhøjprioritet, og derskallæggesafgøren-
de vægtpå et rent miljø somtiltræknings-
faktor.

Turistplanenshandlingspianforudser, at
der i planensfase 3 (1998-2015)sker en
gradvisudbygningaf forbindelsesområdet
mellem Tarup - Davindeområdetog den
sydøstligebydelmedselvstændigthoved-
stisystemfor gåendeog cyklende.

Forslagtil placeringaf campingpladssydfor Kors-Ager-
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Hovedstip lan
Der findesi dagseparattrafiksti fra Oden-
sessydøstligebydel via Fraugdefrem til
Tingkærskoleni Birkum. Af kommunens
hovedstiplanfremgår,at derer planerom
at fortsættedennehovedstimod øst langs
Tingkærvejtil Davindeog mod vest langs
Thorupvejtil Allerup, hvorfraderetableres
forbindelsertil Højbyområdetog til Holluf-
gård.

Kommuneplan- Årslev

I kommuneplanenfor Årslev kommune
prioriteresområdetsindvinding af stenog
grushøjt,ogderskaludarbejdesenplanfor
graveområdetsanvendelseefter endt rå-
stofindvinding.

Områdernefastlæggestil intensiveller ek-
stensivlandbrugsdriftsamtrekreativefor-
mål.

Stiplan
På langt sigt ønskerkommunalbestyrelsen
i Arslevetableretet sammenhængendesti-
net, der forbinder kommunenpå tværs. I
målsætningenindgår endvidereet ønske
omat sammenbindedeenkeltebyområder
samt et ønskeom tilgængelighedtil det
åbneland.

Turistplan
I turistplanenfor Årslevkommuneforven-
tes,atenvisturismekanopbyggesomkring
derekreativearealer,der etableresi Tarup-
Davinde.Derpegesbl.a.påmulighederfor
etableringaf naturlejrpladser,etableringaf
fiskemuligheder,kano- og bådudlejning.
Endviderenævnesafmærkningaf natur-
stiermedhenblik pånaturiagttagelse.

Deterkommuneplanensmålsætningatpla-
cerefriluftsanlægaf lokal betydninginden
for området,fx. motocrossbane,knallertba-
ne,ridebanero.a.

Daområdeterforholdsvistætbebygget,og
det er vanskeligtat forenestøjendeog fre-
delige aktiviteter, er det efterfølgendebe-
sluttet,atmanikke vil tillade støjendeakti-
viteter i områdetbl.a på grundaf de store
udgifter,derer forbundetmedatstøjdæm-
pedisseaktiviteter.

Kommunalbestyrelsenvil virke for, at der
ikke, efterforholdene,opføresskænimende
og dominerendebygningsanlæg,ligesom
anlægsåsomvej- og stianlæg,tekniskein-
stallationerog anlægaf parkeringspladser
m.m. placeresogudformesmedstørstmu-
lig hensyntagentil naturfrednings-og jord-
brugsinteresser, herunder eksisterende
ejendomsskel.

Markantelandskabstrækog bevoksninger,
udyrkedearealer,søer,vandhuller,vand-
løb,hegn,markvejem.v. søgesbevaret.
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Forudgåendeplanlægning

Borgermøde
I 1991 var mannåetsåvidt medplanerne
for grusgravenesfremtid, at det blev be-
sluttet at præsentereidéernefor områdets
beboere.Rolfhallen dannedesåledesram-
menom et velbesøgtborgermøde,og der
udspandtsigen livlig debat.Isærtankerne
om placeringaf støjendemotorsportsakti-
vitetermødte modstand.Politisk blev der
givet løfteromat overvejeplanerneendnu
engangi forbindelsemedden forestående
lokalpianudarbejdelse.

Foroffentlighed
Den ny planlov, somtrådtei kraft i 1992,
krævedeimidlertid, at planerom udarbej-
delseaf tillæg til kommuneplaneraf væ-
sentlig betydningskal ud til offentlig hø-
ring, indendet egentligeplanarbejdekan
påbegyndes.

Derfor blev der den i. april 1993 afholdt
endnuet mødei Rolfhallen,hvor fremmø-
detvar ligesåstortsomveddetførste,men
stemningenvar mere afdæmpetog kon-
struktiv, idetkommunernepåforhåndhav-
de tagetplanerneomstøjendeaktiviteteraf
bordet.

I denefterfølgende4 ugersoffentlighedspe-
riode fik kommunerneyderligeretilsendt
mangegodeidéerog bemærkninger.

Kommunernehar på baggrundaf det af-
holdteborgermødeog deindkomneforslag
vedtaget,at derskal udarbejdesforslagtil
tillæg til kommuneplanog forslagtil ram-
melokalplanfælles for Odenseog Årslev
kommuner.

ODENSEa ÅRSLEÇO&Ç~:.Z
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Eksisterendeog

fremtidigeforhold

Bebyggelses-og ejendomsforhold

Fælles for lokalpianområdetsbebyggelse
beståendeaf parcelhuse,landbrug,gartne-
rier og erhvervsvirksomhederer, at dekan
fortsættedereslovligeanvendelsesomhid-
til.

Udstykningog byggearbejdermåikke på-
begyndes,før der er meddelt tilladelse i
henholdtil planlovens§ 35 vedrørendebe-
stemmelserom zoneinddelingog landzo-
neadministration.

I tilfælde af ændretanvendelseherunder
retableringefterråstofindvindingvil lokal-
planensbestemmelserværegældendeog
dannebaggrund for administrationenaf
planlovenslandzonebestemmelser.

Nedrivningstilladelse(byggeloven)for en
ejendompå baggrundaf ønskeomenhen-
sigtsmæssigudnyttelseaf områdetsråstof-
fer vil normaltblive givet.

Råstofinteresser

Områdetsetableringsomnatur-og fritids-
områdeog driften af dette kan skei takt
medområdetsfærdiggravning.

To spørgsmålrejsersig i denneforbindelse:

o Skønover,hvornårområdetsomnatur-
og fritidsområdekanetableresindenfor
planensdelområder.

o Landskabetsfremtrædenefter endt rå-
stofindvinding.

Afgørendefor den fremtidigearealanven-
delseer, hvor store vandfiadernebliver i
forhold til landfiaderne,dvs, arealer,der
efterbehandlesovergrundvandspejlet.

Detteskøner bl.a. baseretpåen viden om
grusforekomstensbeliggenhed,udstræk-
ning, sammensætningog tilgængelighed,
dvs,resultaternefra denråstofkortlægning,
derer gennemførti området.

Denneviden er sammenholdtmed kend-
skabettil erhvervetsudnyttelsesgradaf rå-
stofforekomsten.Eksempelvisfjernesfinere
fraktioner ikke ved denerhvervsmæssige
udnyttelsei størremængder,ligesomfore-
komsten ikke kan udnyttes fuldt ud på
grund af vej- og bebyggelsesstruktureni
området.

Lokalplanområdetudgør
Indvindingsområdetudgør
Arealer,derpt. er omfattetaf
råstoftiuladelse
Nyearealerdisponiblefor
for råstofindvinding

Restmængdeni detregionaleindvindings-
områdeincl. restmængdeni de løbendetil-
ladelseropgørestil 30 mio. m3.

Den årlige indvinding i området var i
1980’erne i nærhedenaf 1,0 mio. m3 om
året.I begyndelsenaf 90’erneer tallet faldet
til ca.0,8 mio. m3årligt.

880 ha
514 ha

328 ha

186h-a
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Forekomstenaf sand/grusi indvindings-
området omfatter nogle nedre lag, som
overvejendebeståraf stenedegrusmateria-
ler, samt nogle øvre lag, der overvejende
beståraf fint sand.

I denedrelagafgrus-/stenmaterialererder
6,6mio. m3 sandunder2 mm.Ca.50%eller
3,3 mio. m3 skønnesanvendti forbindelse
medindvindingen.

De øvrelag af fint sand(medenkornstør-
relsepåunder1 mm) er påca. 6,5mio. m3.
Kun Ca. 25%af dennematerialefraktionud-
nyttes,hvilket vil sige,at 4,8 mio. m3 ikke
indvindes.

Ligeledesskønnesdet,at7-10%afforekom-
stenikkekanudnyttesmeddennuværende
vej- og bebyggelsesstruktur.
Dettebetyder,at kun 65-70% af grusfore-
komstenkanudnyttes.

Detteførerfremtil, atdenrestmængde,der
kanindvindes,udgørmellem16 og 20 mio.
m3, hvilket ca. svarer til, at indvindingen
førstforventesendeligtafslutteti området
om20-25år.

Skema1 viserdisponeredeog udisponeredearea-
ler indenfor deenkeltedelområder,dvs,arealer,
hvor der i dag er meddelttilladelse,og arealer,
hvorderkan ansøgesom tilladelse.

Skemai

Områ-
de
nr.

Plan-
område

Reg.indvin-
dings

område

Disponerede
arealer

Udispone-
rede

arealer

1

2

lO4ha 88ha 5Oha
+(25ha)*

l2ha

168 ha 135ha 113ha
+(7ha)*

15 ha

3 166ha 163ha 29ha 134ha

4 62ha 29ha 29ha Oha
5 164ha 37ha 29ha 8ha
6 52ha l8ha l4ha 5ha

7÷8 164 ha 44 ha 33 ha 11 ha
296 ha

÷(32ha)*
Ialt 880ha 514ha 329ha 185ha

Demed*) markedetal betyder,atarealerneerefter-
behandlede,men er beliggendeinden for indvin-
dingsområdet.

Skema2 viseraktuelleogfremtidigesødannelser

indenfordeenkeltedelområder.

Skema2

Områ-
de

Plan-
område

Eksisterende
søer

Fremtidige
søer

% af
planområde

ialt

1 lO4ha 9ha uha 19,7%
2 168ha l6ha 39ha 32,0%
3 166ha 2ha 8ha 6,2%
4 62 ha 8 ha 14 ha 36,0%
5 164ha 38ha l2ha 30,0%
6 52ha 6ha 4ha 19,2%

7÷8 164ha 36ha l3ha 30,0%

ll5ha lOlha
Ialt 880ha 216 25%
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Skema3 viseren opgørelseover arealer, derkan
overgåtil naturformål indenfor dennæste10-
årsperiodei deenkeltedelområdersamtarealer,
hvorindvindingresterer.

Skema3

Område
nr. Planområde

Arealer,hvor
indvinding

resterer(år2004)

Arealer
disponiblefor
naturformål

1 lO4ha 3Oha 74ha
2 168ha l8ha l5Oha
3 166 ha 130 ha 36ha
4 62ha 2lha 4lha

5 164ha Oha 164ha

6 52ha 5ha 47ha
7÷8 164ha 24ha l4Oha
I alt 880 ha 228 ha 652 ha

Konklusionenpåovenståendeer, at om 10
årerca.25% af arealerneindenfor planom-
rådetstadigomfattetaf råstofindvindings-
interesser.På disse arealeropgøresrest-
mængdentil 11 mio. m3 grusog sten,der
førstkanforventesindvundetefteryderli-
gereenperiodepå10-15år.

Naturforhold

Når enråstofgraver færdigudgravet,sker
der i varierendeomfangen retableringaf
området,og samtidigstarterenudvikling i
områdetsplante-og dyreliv.

Hvis råstofgravenefterladesudentildæk-
ning med overjord, er råjordenudgangs-
punktetfor denneudvikling.

Da der i råjordenstort set hverkenfindes
levendeorganismer,kvælstofeller humus,
starterudviklingenderfor fra et nulpunkt.
Der udviklesnæringsfattigevegetationsty-
per, som alt afhængigaf vandforholdene
udviklesimod overdrev,kæreller søer.

Overdreveneogkærenebliver typisk lysåb-
neog megetartsrige,bådehvadangårplan-
ter og smådyr,ogdenneudvikling kanbl.a.
undestøttesved at skabevarieredehæld-
ningerog eksponeringeraf bakkerogskrå-
ningsanlæg.

Søerneblive klarvandedemeden udbredt
og artsrig undervandsvegetation,hvortil
dererknyttet etmylderaf smådyr.Ogsåde
nøgnesøbredderog brinkerermegetvigti-
ge som levestederfor smådyr.Søernevil
ligeledessammenmeddeomgivendearea-
ler dannegrundlagfor forekomstenaf et
rigt fugleliv. Såfremtder etablereslavvan-
dedepartieri søerneeller smålavvandede
søer,vil derligeledesværeetgodtgrundlag
for ynglendepadder,isærindenderudvik-
lesen fiskebestand.

Såfremtder ikke kunstigttilføresnærings-
stoffer,vil udviklingeni plante-ogdyrelivet
på landjordenforegåmegetlangsomt.Det
videreudviklingsforløbvil pålangtsigt, og
udenmennesketsindblanding,gå i retning
afkrat ogskov.Overdreveneogkærene,der
generelter truedenaturtyper,kan dog be-
varesved, at der gennemføresnaturplejei
form af græsningeller slåningeventuelti
kombinationmedrydningafselvsåedetræ-
er og buske.

I de tilfælde,hvorråstofgravensomledi en
efterbehandlingtilføres overjord, gødning
eller tilplantes, vil ovenståendeudvik-
lingsforløb forløbebetydeligthurtigereog
typisk uden de truede artsrige, lysåbne
plante-ogdyresamfundsommellemledi en
megetlangudvikling.

Debiologiskeinteressertilknyttet etråstof-
områdeer derforhelt afhængigaf:
- Områdetsretablering
- Den løbendeudvikling, der hele tiden

skeri områdetsplante-og dyreliv
- Menneskeligeindgrebi denneudvikling.

Søerne
Grusgravsøerneer detheltcentraleelement
i områdetog er af betydelignaturmæssig
interesse.

De naturligefynskesøerer genereltblevet
megetforurenede(kvælstof-og fosforrige)
meduklart vand.Det harbevirket,at søer-
nesplante-og dyreliv er blevetforarmet.
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Grusgravsøerneer derimod kendetegnet
ved at værerene.De opstårved tilstrøm-
ning af grundvandog vil - medpassende
forholdsregler- kunnefriholdesfor tilled-
ning af drænvand/overfladevandfra om-
kringliggendearealersamtfor spildevand
fra spredtliggendeejendomme.

Det rene, fosforfattige søvandbegrænser
væksten af plankton, hvilket muliggør
vækst af mange forskellige vandplanter
fra søernesbund (rankegrøde).Denneran-
kegrødeer et megetværdifuldt elementi
søernesbiologiskestruktur.Degiver leves-
tederfor et utal afsmådyrogyder skjul for
fiskeyngelog rovfisk.

Mankangroft karakteriseregrusgravsøer-
nesomet refugiumfor mangedyr ogplan-
ter, somellers i vidt omfang ikke længere
kanfindenaturligelevestederherpåFyn.
Imidlertid erdisserenesøermegetsårbare.
Derskaluhyrelidt til atforskubbedenbio-
logiske balance,som med tiden dannesi
takt meddennaturligeindvandringaf dyr
ogplanter.

Ud over dennævntetrusseli form af spil-
devandog drænvand/overfladevandfra
dyrkedemarker skal nævnesudsætning
samtfodringaf ænder,put-and-takefiskeri,
fodring af fisk i forbindelsehermedeller
organiseretmedefiskeri, hvor der fodres
særdelesintensivt i forbindelsemedselve
fiskeriet.

Envæsentligbeskyttelseaf derenesøerer i
øvrigt udlægningaf betydeligeudyrkede
brænimerlangsbredderne.

Detervæsentligtogsåfremoveratfastholde
destorenaturmæssigeværdier,derknytter
sig til søerne.Dette indebærer,at ikke
mindstanvendelsenaf søernetil andeop-
dræt og lystfiskeri bør reguleresi et vist
omfang.I forbindelsemedgennemgangen
af deenkeltedelområderstilles der forslag
til reguleringafdetteforhold.

Detbemærkes,atallesøeri områdetpåover
100 m2 er omfattetaf naturbeskyttelseslo-
vensparagraf3, når de ikke længereer
omfattet af en tilladelse til indvinding af
råstoffer.Beskyttelsenbetyder,at der ikke
måforetagesændringeraf tilstandenafsø-
erneudenforudgåendetilladelsefra amts-
rådet.
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Udbygningafnaturgrundlagetgenerelt
Der er til hele Tarup-Davindeområdet
knyttetendogmegetstorebiologiskeinter-
esser.Området indeholder endvidereet
godtpotentialefor enyderligereudbygning
af naturgrundlaget,og målsætningenom
etableringaf et rekreativtområdei Tarup-
Davindeområdetkanogbørsamtidigfore-
nesmedensådanudbygning.

Vedat følgeenrækkegenerelleprincipper
i forbindelse med afviklingen!efterbe-
handlingenaf grusgravenekanhensynettil
naturentilgodesesbetydeligt.
Hovedudgangspunkteter at ladenaturen
selvsørgefor beplantningenvedennatur-
lig tilgroning af arealerneog at dannedet
naturmæssigtsetbedstegrundlagfor den-
ne tilgroning under hensyntil forholdene
deenkeltesteder.

Dettekanogsåskefor arealer,derpå læn-
geresigtskalanvendestil rekreativeformål,
mensomikkepåkort sigter aktuellehertil.
For arealer,derumiddelbartskalovergåtil
enformålsbestemtrekreativanvendelse,vil
det dog være naturligt gennemefterbe-
handlingenat forberededenneanvendelse.

På baggrund af ovennævntehovedud-
gangspunktkanfølgendegenerelleprincip-
per opstilles (etableringaf banketteri for-
bindelsemedsøererobligatorisk):

Deterheltafgørendefor områdetsnaturin-
teresser,at deri denkommendeudbygning
af områdetsrekreativeudnyttelsebevares
såstorenaturområdersommuligt og gene-
relt tagesudstraktehensyntil naturområ-
dernes indhold af dyre- og plantearter.
Samtidigerdetnødvendigt,atdergennem-
føresen landskabsplejemedslåningog af-
græsningaf delysåbnearealer.

-- pålægaf ove~jardogmuldbørundgås.
- tilkørsel af f~4djordskal placerespå

- landarealersomlediengodkendtland-
skabsbearbe~dning. - -

varierende~krænthældningerskal til-
stræbes.

- derbørstedvisefterladesurørteog sine
stederrelativtstejleråskræntpartier.
bugtetbredfoiløbi forbindeisemedsøer
skaltilstræbes;

— bplantning/tilsåningbørmininieres
- etableringaf bevoksningeroverladesi

vid udstrækning til naturenselvved
tflgroning~
efterbehandlingenbørikke blive for fri~
sereL

-~ etableringafenrnere-næringsfattigjord-~
bundb~rfremmes.

- etableringaf udyrkedebræn-tmerlangs
søbredderbørtiistræbes~,
der tilstræbesstornaturvariation.

Ve~e1nvi’n~

‘Y,.

flad~~
~,r~nfrer
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Landbrugsinteresser

v

Planernefor Tarup- Davindegrusgravene,
sombeskreveti Strukturplan1987samtud-
kast til det fælleskonimunaleinteressent-
skab,har i 1987væretforelagtLandbrugs-
ministeriet og den lokale jordbrugskom-
mision,sombl.audtaler,
at man på det foreliggendegrundlag ikke vil
modsættesig landbrugspligtigearealersretable-
ring til rekreativeformål . Endvidereatministe-
netkangå indfor ønsketometapecipdelingsamt
planerneomoprettelseafetinteressentskab,som
skalforeståopk~bafarealer indenforområdet.

Detforudsættes,at landbrugsejendommeuden
for planlægningsområdeti øvrigtfriholdesi vi-
dest muligt omfangfor tilsvarenderekreative
aktiviteter.Derudtrykkesønskeomat bevareet
antal landbrugsejendommeindenfor områdettil
støttefor denrekreativeanvendelseog drift.

Uafhængigtaf, at det måtte fremgåaf en
råstoftilladelsesretableringsvilkår, at der
retablerestil rekreativeformål,forudsætter
ibrugtagningenhertil, at landbrugspligten
ophævesi henholdtil landbrugslovensbe-
stemmelserherom.

Overdrev - lysåbnegræsningslandskaber
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Vandindvindingsinteresser

Geologiog hydrogeologiskeforhold
Områdeter prægetaf en nordøst-sydvest
orienteret hedesletteaf kvartært aflejret
smeltevandssandog grus.Disselag ligger
heltop til overfladenogerkunstedvisover-
lejret af et tyndt morænelersdække.Disse
smeltevandslagudnyttesintensivttil grus-
gravningi dag.I denvestligedelaf området
er lageneaf smeltevandssandop til 30 m
tykke.

De hydrogeologiskeforhold er prægetaf
høj grundvandsstandhelt op i smelte-
vandssandet.Den høje grundvandsstand
betyder,at de flestesteder,hvordergraves
grus,vil grusgravningforegåned til vand-
spejletog ca.8 m underdette.

Sydfor Langeskovog vestfor Rolfstedfin-
desdet størstesammenhængendegrund-
vandsreservoir,somogsåharengodydelse.
Debedsteboringeryder20-30m3/t veden
sænkningpåkun 1-3m.

I umiddelbarnærhedaf områdeter der tre
vandværker,Rolfsted,Sdr. Næråi Arslev
kommunesamtDavindei Odensekommu-
ne. De har indvindingstilladelserpå hen-
holdsvis150.000m3/år,150.000m3/år og
30.000m3/år.

Områdeter vurderetat havevandindvin-
dingsinteresseri Fyns Amts Regionplan
1993-2005.To områderomkringdetovand-
værkerer udpegetsomsærligtsårbareom-
rådermedvandindvindingsinteresser.

Grundvandsindvinding
Somtidligerenævnterdertrealmenevand-
forsyningsanlægi området.Dertil kommer,
at beboelseri lokaiplanområdetforsynes
delsfra RolstedVandværkogdelsfraOden-
seVandforsyning.

Derer dogendel husstandebådei Odense
kommuneog Arslev kommune,somind-
vinder egetgrundvandfra egnebrønde.

Antallet af selvindvindereindenfor lokal-
planområdetskønnesat væreCa. 60 hus-
stande.Husstandeneer fortrinsvis lande-
jendommeeller husmandssteder,somikke
umiddelbartkan tilsluttesalmenvandfor-
syning.

Grundvandsinteressergenerelt
Derer såledesinteressei at bevareselvind-
vindingen i området.Områdeter sårbart
overfor bådelangsigtetogakutforurening,
da jordlagenesbeskaffenhedikke yderno-
genbeskyttelsemodnedsivning.Grusgrav-
ning og opfyldningmedfyldjord skalder-
for foretagesmedstor agtpågivenhedover
for forureningsrisiko.

Zoneforhold

Områdetskal forblive i landzone.

Naturbeskyttelsesinteresser

I helesit forløb gennemlokalplanområdet
er Vindinge A jf. naturbeskyttelseslovens
paragraf16 belagtmeden150 m beskyttel-
seszone,hvorder ikkeudenamtsrådetsdi-
spensationmå foretagesbl.a. bebyggelse,
beplantningog terrænændringer.Vindinge
A er endvidereomfattetaf naturbeskyttel-
seslovensparagraf3.
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Derudoverfindesflereengområder,derer
omfattetaf paragraf3, herunderto særligt
værdifuldeområderpå nordsidenaf Vin-
dingeÅ.
Alle søerover 100 m2 er omfattetaf para-
graf3, nårdeikke længereeromfattetaf en
råstoftilladelse.

Ibjerget er omfattetaf en fredning (25/7-
1967)medlandskabsbevaringsomformål.

Bebyggelseer ikke tilladt, og opstilling af
boder,skure,mastereller andreskæmmen-
deforanstaltningermåikke findested.Ter-
rænformernemåikkeændresvedgravning
eller opfyldning, og dermå ikke tilpiantes
ud overdearealer,dernu erudlagttil skov.

Indgreb i strid med fredningenvil kræve
dispensationfra Fredningsnævneti hen-
hold til naturbeskyttelseslovensparagraf
50.

Enlangrækkesten-ogjorddigereromfattet
af naturbeskyttelseslovensparagraf4. Det
er sten-og jorddiger,der er medtagetmed
digesignatur(jordvold,stengærde)påKort-
og Matrikelstyrelsenskortværk Danmark
(1:25.000) i den senestrevideredeudgave
før 1. juli 1992,hvornaturbeskyttelsesloven
trådtei kraft.Dermåikkeforetagesændrin-
ger i tilstandenaf sådannesten-og jorddi-
gerudenforudgåendetilladelsefra amtsrå-
det.

Davinde kirke er jf. naturbeskyttelseslo-
vensparagraf19 omgivet af en 300 m be-
skyttelseszone,hvorder ikkeudenamtsrå-
detsdispensationmåforetagesbyggerihø-
jereend8,5 m.

Opmærksomhedenhenledespå,atderkan
forekommelokaliteter, som er omfattetaf
naturbeskyttelseslovens bestemmelser,
mensom ikke er nævntovenfor, da man
ikke umiddelbarter bekendtmeddem.

I detomfang,ovennævnteområderomfat-
tet afnaturbeskyttelseslovenberøres,vil b-
kalplanforslagetsgennemførelseforudsæt-

te dispensationfra FynsAmt, henholdsvis
Fredningsnævnet.

Arkæologiskeinteresser

Frededefortidsminder indenfor området
Områdetharoprindeligrummetenbetyde-
ligt antal fortidsminder,der i oldtidenhar
væretgraveogdysser.Dissegraveeropført
indenfor en forholdsviskort periodei den
yngrestenaldermellemca.3200-3000f.Kr.

Herafertodysseri dagomfattetaf paragraf
12,13og 18 i Lov omnaturbeskyttelseoger
somsådanbeskyttedemodyderligereind-
grebaf enhverart.
De fredededysserer:

Rolfshøj,mat-r. nr. lOz, Rolsted.
Oprindeligenlangdysse,i hvilkendermod
nordvestståret velbevaretfiresidet kam-
meri retningenSN-Nø.Kammereterdæk-
ketafenoverligger,påhvisoversidederses
i alt 34 skålformedefordybninger,såkaldte
skåltegn.Disseerformentligtilføjet dyssen
i denefterfølgendebronzealder.
Arealet omkring dyssener af frednings-
nævneterhvervettil Nationalmuséet.Her-
omtinglysning8/8-1950.

Tarup, matr. nr. la og ib, Tarup.
Langdysse,46 m langø-V, 6-8m bred.øst-
endenafskåretaf enjorddige.Nordrelang-
sideligger op adet stendige,derer indbe-
fattet i fredningen.
Anlæggeter stærktmedtagetaf tidligere
gravningeroghenliggeri dagdelvisbevok-
setog meddeponeretstenmaterialemv.
Anlæggeter i dag ikke omfattet af Fyns
Amts plejeaf frededefortidsminder.

De frededefortidsminder er indtegnetpå
kortbilagnr. 1.

Arkæologiskeinteresseområder
I muséetssognebeskrivelseer der indenfor
planområdetregistrereti alt 24 fortidsniin-
der. Hertil kommeret stortantalfundregi-
streringer,der gennemåreneer indsamlet
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af lokaleamatørarkæoboger- fortrinsvisin-
denfor Sdr.Næråsogn.

Samtligedissefortidsminderer omfattetaf
Museumsiovensparagraf26 i det omfang,
de berøresaf terrænindgrebundereneller
andenform.
Loven administreresi praksisaf muséet
FynsOldtid, Hollufgård.

Bygherrerog entreprenørerskal væreop-
mærksommepå eventuellefortidsminder
og underrettemuseetom sådanneiagtta-
gelser.

Affaldsdepoter/jordforurening
Jordforureningfra nedlagtebossepladserog
forurenedeindustrigrundemv. kanudgøre
en sundhedsmæssigrisiko for de menne-
sker, der arbejder,bor, opholdersig eller
dyrker arealerne.Endviderekanforurenin-
genudgøreenrisiko i forholdtil grundvand
og vandløb.

Alle gamleforurenedegrundeer omfattet
af affaldsdepotlovenog skabregistreresaf
amtsrådet,der skal sikre, at forureningen
undersøges,og dennødvendigeoprydning
gennemføres.

Siden 1990 har Fyns Amt gennemførten
kortlægningaf gamleindustrigrunde.Den-
ne kortlægninger ikke tilendebragtog vil
næppenogensindeværefuldstændig.

Industrikortlægningenfor Odensesog År-
slevsdelaf lokaiplanområdeter ikkeafslut-
tet (december1993).

Inden for lokaiplanområdeter registreret
følgendeaffaldsdepoter(december1993).

Depot nr. Matr. nr. Art
497-3 7e Tarup By Losseplads
497-5 67t Rolsted By Losseplads
497-11 71 TarupBy Losseplads
497-12 5c Tarup By Losseplads

497-26 7s, 7x,7z TarupBy Losseplads
497-27 7e Tarup By Losseplads

Påejendommenmatr.nr. 3t Tarupby erder
benzinsalgfra nedgravedetanke.

Påejendommenmatr.nr. 12aDavindeby er
derkonstateretjordforureningmeddiesel-
olie fra overjordisketanke.Oprydning er
iværksat.
Der er i forbindelsemed kortlægning af
gamleindustrigrundefremkommetoplys-
ningerom,atdererdrevetasfaltproduktion
i grusgravenUdlodsgyden52, matr.nr. 4e
og 4f Davinde By, Davinde. Der er ikke
foretagetundersøgelserendnuom mulig
mibjøbelastning.
Endelig er der konstateretdeponeringaf
forurenetfyld i områdetsgrusgrave.Fyns
Amt påregnerativærksætteet pilotprojekt
til afklaring afproblemetsomfang.

Forarealer,dererregistreretsomaffaldsde-
poter,krævesdersærskilttilladelsefra am-
tet, hvis derændresanvendelse,udnyttelse
eller byggerimv.

I øvrigt nævnesdet i §~19 og 20 i depot-
lovenudtrykkeligt,at enhverejereller bru-
geraf enejendom,derpådenneopdageret
depot eller en forurening af jorden, skal
underrettekommunalbestyrelsenherom.

Såfremtder underbygge-eller jordarbejde
konstatereset depoteller en forureningaf
jorden, skal arbejdetstandses.Forpligtel-
sen hertil påhviler ejendommensejer og
den,somer ansvarligfor det pågældende
arbejde.§ 19 finder tilsvarendeanvendelse;
dog skal kommunalbestyrelsentillige un-
derrettedenstedligearbejdstilsynsmyndig-
hed.
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Støjforhold

Regionplan 1993-2005
Det erregionplanensmålsætning:
- at sikre ny støjfølsom arealanvendelse

mod støjgenersamt
- at sikre eksisterendestøjfølsomanven-

delsemod generfra nyestøjendeaktivi-
teter.

Regionplanensretningslinierskal sikre en
passendeafstandmellem nye arealer til
støjfølsom anvendelseog erhvervsvirk-
somheder,såledesat Miljøstyrelsensvejle-
dendestøjgrænserkanoverholdes.

Lokiilplanensområdeopdelesi to hovedområder,
indenfor hvilkedergælderfølgenderetningsli-
nier vedr.støjgrænser:
Som princip retterbegrebetstøjfølsoman-
vendelsesig ikke mod selvearealet,men
moddenmenneskeligeaktivitet,arealettil-
føres, og hvilke forventningeraktiviteten
stiller til lydniveaueti området.
Seeksemplerherpåi lokalplanensbilag 1.
Dermåikkeetableresstøjfølsommeanven-
delseri lokalplanområdet,jf. bilag 1, før det
er godtgjort,at detkanskeudenmiljømæs-
sigeproblemer.

I delområderne2 og 5gælderfølgende:
Områdernemedderesaktiviteterudlægges
til støjfølsomanvendelse,hvorstøjgrænsen
fastsættestil 40/35/35 dB(A) for støj fra
virksomhederog råstofindvinding i hen-
holdsvis dag/aften/nattetimerne.Tilsva-
rende sættesstøjgrænsentil 81 dB(I) for
skydebanen.

I delområderne1, 3, 4, 6, 7 og 8gælderfølgende:
Aktiviteterne i områdernesom udgangs-
punkt somværendestøjfølsomrne.
For områderneog deresaktiviteterfastsæt-
tes derfor ikke nogenstøjgrænse,idet der
henvises til regionplanensbestemmelser
for bynærerekreativearealer og arealer,
somkanbetragtessombufferarealer.
Derkandogplaceresstøjfølsomanvendelse
i områder,der ikke harsærligstøjgrænse.I
givet fald skalstøjgrænsenfor område2 og

5 overholdes.Dettevil betyde,atdervil ske
en indskrænkningaf mulighedernefor at
placereeventuellestøjendeaktiviteter på
naboarealerne.

Genereltgælderfor helelokaiplanområdet,
at støjgrænseværdierfor virksomhedsstøj
og rekreativeaktiviteter i forhold til nær-
mestebolig ikke må overskride55/45/40
dB(A) i henholdsvisdag/aften/nattetimer-
ne.

Principielt måder ikke udlæggesområder
til støjfølsomanvendelse,udenat detførst
kangodtgøres,at det kan skeudenmiljø-
mæssigeproblemer.

Støjfra råstofindvinding
Somdetfremgåraf lokalpianensredegørel-
se,forventesderat væregraveaktiviteteri
lokalplanområdetdenæste20-25årogder-
medogsåstøjpåvirkningaf naboarealerne
til råstofgravene.
I råstoftilladelsernestillesdervilkår områ-
stofindvindingensstøjpåvirkning af nær-
mestebeboelser.

Lokaiplanenforudsætter:
- at omdannelsenaf grusgravområdettil

natur- og fritidsområdeskerpå arealer,
hvor råstofresurserneer udnyttede.

- at støjfølsomanvendelsekun kanplace-
resi lokalplanområdet,såfremtdetteik-
kemedførerskærpedestøjkravfor igang-
værendeeller fremtidig råstofindvin-
ding.

- atvedvurderingaf støjfølsomanvendel-
se dannerstøjgrænsen40/35/35dB(A)
baggrundfor placeringen.

Støjfra skydebanevedIbjerget
Ifølgeregionplanensbestemmelserskalder
redegøresfor støjforholdindenforlokalpla-
nensområde,såfremtder tagesarealeri
brugtil støjfølsomanvendelse.
Det fremgåraf regionpianenshovedkortII,
at dererudpegetetstøjkonsekvensområde
for skydebanenvedIbjerget.
Skydebanen er etableret på privatejet
grund,som erudlejettil Sdr. NæråSkytte-
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forening. Ud over skytteforeningensegne
aktiviteterer der indgåetlejekontraktmed
Forsvarets Bygningstjeneste,som giver
HjemmeværnsregionIV mulighed for at
anvendebanentil øvelsesskydning.

Sdr.NæråSkytteforeninghar i 1995ansøgt
ommiljøgodkendelseaf skydebanen.
Årslevkommuneharmedbistandfra MLK
Fyn I/S udarbejdetog givet miljøgodken-
delseafskydebaneanlæggetpå Ibjerget.
Forudsætningerfor godkendelsener inde-
holdt i MLK’s miljøtekniskeredegørelseaf
20/11-1995.
Skydebanensmiljøgodkendelsegiver tilla-
delsetil følgendeaktiviteter, når efterføl-
gendevilkår er opfyldt.
Skydebaner:
- indretningaf langdistrancebanetil våben

af klasse1 og 3 samt mindre støjende
håndvåben.

- indretningaf kortdistancebanetil våben-
klasse9.

- indretning af pistolskydebanetil våben-
klasse 7 og 10 samt mindre støjende
håndvåben.

Støj-og skydetider:
Skudstøjenfra langdistance-og pistolsky-
debanenmåveddenmeststøjbelastedebo-
lig ikke overstige81 dB(A).
Frakortdistancebanenmådenikkeoversti-
ge67 dB(A).
Skydebaneanlæggetmå benyttestil dags-
kydning således:
- Sommer(maj-august):

4 lørdagei tidsrummetkl. 9-16
- Vinter (september-april)

5 lørdagei tidsrummetkl. 9-16
Det bemærkes,at de angivnestøjgrænser
ud over at gældefor nærmestebolig gen-
nemlokalplanenogsågælderfor støjfølsom
anvendelse.

Øvrige vilkår:
Derer ogsåstilletvilkår om forsvarligbort-
skaffelseaf patronhylstre,blyholdigt jord/
flis etc. samtnærmerereglerfor tilsyn og

kontrol. Konsekvensområdetfor miljøgod-
kendelsensmaksimalestøjbelastningved
nærmestebolig 81 dB(A) er indtegnetpå
kortbilag1.
Det bemærkes,at skydebanensmiljøgod-
kendelseer anket til højere instans.Evt.
ændringeri skydebanenskonsekvensom-
rådevil blive retteti lokaiplanenskortbilag
i overensstemmelsemed ankemyndighe-
densafgørelse.

Støjfra virksomheder
Lokalpianområde5
“IbjergvejensAuto” harenmiljegodkendel-
se,der angivervirksomhedensmaksimalt
tilladelige støjniveautil 55/45/40 dB(A)
vednærmestebolig.

Lokalpianområde7
DavindeSavværkharenmiljøgodkendelse
fra 1995, der angivervirksomhedensmak-
simalt tilladelige støjniveau til 55/45/40
dB(A) vednærmestebolig.

Umiddelbartsydfor område5
HudevadRadiatorfabrikhar en miljøgod-
kendelse,der angivervirksomhedensmak-
simalt tilladelige støjniveau til 55/45/40
dB(A) ved nærmestebolig.

For ovennævntevirksomhederforudsætter
lokalpianen,at ny støjfølsomanvendelse
kun kanplaceres,såfremtvirksomhederne
ikkeaf dengrundpålæggesskærpedemii-
jøkrav.

Støjfra vejnet
Der foreligger enrækkeældreog relativt
usikre oplysningerom trafikforholdene i
området,dogertallenefra ørbækvejmeget
sikre. Lastbilprocentensvinger meget,fra
12 - 55 procent,idet detteer et udtryk for
områdetsanvendelsesomgrusgravområde
medmegenlastbilkørseltil og fra deenkelte
grave.

Bortset fra ørbækvejmå det antages,at
lastbiltrafikken vil falde væsentligt, når
grusgravningeni områdetophører.
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Årsdøgntrafikken(ÅDT) for ørbækvejer
på4000 enheder.For de øvrigeveje ligger
ÅDT påunder1000enheder.

I skemaetnedenfor angivesdenberegnede
afstandfra vejmidte, derer nødvendigfor
at opfylde afstandskravenetil støjfølsom
anvendelse.

Lokalplanenforudsætter,at støjfølsoman-
vendelseikke kan placerestætterepå de
nævnte veje uden etablering af støjaf-
skærmning.

Vejstrækrting Afstandved
5OdB(A)-m

ørbækvej 100
Labirksgyden 35
Kors-Ager-Vej/
Udlodsgyden

50

østagervej/
Tingkærvej

40

Rolighedsvej!
Ibjergvej

50

Støjafskærmning
Såfremtdervedplaceringafstøjfølsoman-
vendelsei lokalpianområdetforudsættes
etableringaf støjskærmendeforanstaltnin-
ger,skaldissekunneindpassesi landskabet
påennaturlig måde.
Dettekanfx skevedbearbejdningafterræn
eller etableringaf afskærmendebeplant-
ning i tilstrækkeligtomfangefternærmere
godkendtplan.

Vej- og stiforhold

Vejadgangentil områdetskerfra det eksi-
sterendevejnet til et antal parkeringsplad-
ser inden for lokalplanområdet.Parke-
ringspiadserneetableresi tilknytning til
områdetssammenhængendestinet, som
vist på kortbilag nr. 1. Herfra vil der kun
væreadgangtil fods eller på cykel ind i
områderne.
Det rekreativestisystemsikresforbindelse
til kommunernesoverordnedehovedsti-
net.

Derer fastlagtsærligeadgangsbestemmel-

ser,og derer tinglystbyggeliierlangslan-
devej nr. 519 ørbækvej,Ibjergvej, Rolig-
hedsvejsamt fremtidig landevej nr. 552,
Rolsted-Langeskov.

Deplanlagtehovedstierlangseksisterende
landevejog krydsning af landevejeneskal
forindenetableringhavetilladelsefra lan-
devejsbestyrelsenv/Fyns Amt, og dette
skervedansøgningsomsærskiltsag.
Amtet har meddelt, at stikrydsningerne
skal skeudeaf niveauog udenudgift for
landevejsbestyrelsen.Ligeledesanbefales,
at parkeringspladsernær ørbækvejsker
meddirekteadgangtil enkommuneveji en
afstandaf mindst100m fra landevejen.

Det bemærkesendvidere,at store dele af
områdeter skravereti regionplanenfor, at
“byvækst giver trafikale problemer”. Det
skønnesdog, at anvendelsentil rekreative
formålsombeskreveti lokalplanenikkevil
giveanledningtil trafikaleproblemer.

Spildevandsforhold

I henholdtil Regionplan1993-2005skal al
spildevandsudledningtil søerog stillestå-
endevandområderi videstmuligt omfang
undgås.Der bør ikke ledesrensetspilde-
vandtil grusgravsøerne.

Odensekommune
Lokalplanområdeter beliggendeudenfor
godkendt kloakopland. Spildevand fra
klub- og fritidshuseskalentenledestil sam-
letank eller til et godkendt “minirensean-
læg”.

Årslev kommune
Rolfsted har fælleskloak. Spildevand og
regnvandføresi enhovedledningtil Ferrit-
slev renseanlæg.Før tilslutning til hoved-
ledningenerderlavetetforsinkelsesbassin.
Heri opmaganiseresunderregndendel af
spildevandogregnvand,derikkekanvære
i ledningen.

Alt spildevandledestil Ferritslevrensean-
læg.
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Alt regnvandog rensetspildevandledestil
VindingeA. Vedkraftigeregnskylledesfra
overløbblandetregn-og spildevanddirek-
te til VindingeA.

Tarup og Hudevadhar fælleskloak.Spilde-
vandog regnvandfra Tarupog Hudevad
føresi enledninglangsVindingeA til ren-
seanlæggetøstfor Hudevad.
Alt spildevandetrensesi detmekanisk-bio-
logisk-kemiskerenseanlægi Hudevad.

Førspildevandetfra oplandetsluttespåho-
vedledningen,passererdetetoverløb.Blan-
detregn-ogspildevandledesherfratil Vin-
dingeA.
Detrensedespildevandog regnvandledes
til VindingeA.

Vedny bebyggelse,somikke er omfattetaf
spildevandsplanen,skaldersøgesom sær-
skilt godkendelse.Afledning af spildevand
kan beståi etableringaf samletank,mini-
renseanlægellernedrivningsanlæg.

Tekniskeanlæg

I denvestligedel af lokalplanområdetfor-
løberennord-sydgående150 kV højspæn-
dingsledningmed forbindelsetil transfor-
merstationenved FraugdeKærby. Der er
ingenplanerom nyehøjspændingstracéer
gennemområdet.

Kollektiv trafik

Lokalplanområdettrafikbetjenesi dag af
DSBmedforbindelsermellemOdense,Rin-
ge, Nyborg og Svendborgpå ørbækvej,
somharafgangeca. hvertime.

Enudbygningaf områdetstrafikforbindel-
ser til ogsåat omfatte bybusforbindelser
skønnesførstatblive aktuel,nårenstor del
af områdetsplanlagtefritidsaktiviteter er
udbygget.Hereftervil det væreen oplagt
mulighedat sammenkædedet storenatur-
og fritidsområdemedandreaf kommuner-
nesattraktionermedinteressefor bådeden
lokalebefolkningog turister.

Årslev lokaltrafikbetjenerÅrslev lokalom-
råde, herunderforbindelsetil Arslev Sta-
tion.

Tilladelsefra andre
myndigheder
Rammelokalplanenindeholder ingen bo-
nusvirkning i forhold til planlovensbe-
stemmelserom arealer,der skal forblive i
landzone.Derskalsåledessøgeslandzone-
tilladelsehoskommunen,før derkanfore-
tagesudstykning, opføresny bebyggelse
eller skeændringi anvendelsenaf beståen-
de bebyggelseog ubebyggedearealer,jf.
dog § 36-38.

Odensekommune og Årslev kommune
overtagerved dennelokalpiankompeten-
centil atadministrerelandzonebestemmel-
sernefra FynsAmt.

Landbrugspligt:
Uansetforanståendebestemmelsermå der
ikke ske ændringeraf beståendeforhold,
førdererindhentettilladelsefrajordbrugs-
konimissionenmedhenblik på ophævelse
af landbrugspligten.

Naturbeskyttelse
Derfindesi områdetto frededefortidsmin-
der(dysseanlæg),somjf. naturbeskyttelses-
lovensparagraf18 er omgivet af en100 m
beskyttelseszone,hvor der ikkeudenamts-
rådetsdispensationmåforetagestilstands-
ændringer.

Opmærksomhedenhenledespå,at der un-
der fremtidigt jordarbejdeindenfor lokal-
planområdetkan fremkommefortidsmin-
der eller kulturhistoriskeanlæg,der ikke
hidtil harværetkendt,og somkanmedføre
enarkæologiskundersøgelse/registreringi
henholdtil museumsbovensparagraf26.

Bygherrerogentreprenørerskalderforvæ-
re opmærksommepå eventuellefortids-
mindermv. ogunderretteFynsOldtid,Hol-
lufgårdom sådanneiagttagelser.
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Davinde kirke er jf. naturbeskyttelseslo-
vensparagraf19 omgivet af en 300 m be-
skyttelseszone,hvorder ikkeudenamtsrå-
detsdispensationmåforetagesbyggerihø-
jereend8,5 m.

Færdiggravedearealer,der henliggersom
ubenyttedenaturarealer,søflader eller i
vedvarendegræs,vil væreomfattetaf na-
turbeskyttelseslovensparagraf3, der inde-
holderetgenereltforbudmodindgreb.Ind-
dragelseaf sådannearealertil rekreative
formål medetableringaf anlægmv. kræver
dispensationfra dennebestemmelse.
Dis pensationkanaleneforventesi konkrete
sagerpågrundlagaf ensamletplanfor den
rekreativeudnyttelseog naturbeskyttelsen
i helelokaiplanområdet.

Enlangrækkesten-ogjorddigereromfattet
af naturbeskyttelseslovensparagraf4. Det
er sten-og jorddiger,derer medtagetmed
digesignatur(jordvold,stengærde)påKort-
og Matrikelstyrelsenskortværk Danmark
(1:25.000) i den senestrevideredeudgave
før1. juli 1992,hvornaturbeskyttelsesloven
trådtei kraft.Dermåikkeforetagesændrin-
ger i tilstandenaf sådannesten-og jorddi-
gerudenforudgåendetilladelsefra amtsrå-
det.

I helesit forløb gennemlokalplanområdet
er Vindinge..A jf. naturbeskyttelseslovens
paragraf16 belagtmeden150m beskyttel-
seszone,hvorder ikke udenamtsrådetsdi-
spensationmå foretagesbl.a. bebyggelse,
beplantningog terrænændringer.Vindinge
A er endvidereomfattetaf naturbeskyttel-
seslovensparagraf3.

Derudoverfindesflereengområder,derer
omfattetaf paragraf3, herunderto særligt
værdifuldeområderpå nordsidenaf Vin-
dingeA.
Alle søerover 100 m2 er omfattetaf para-
graf 3, nårde ike længereer omfattetaf en
råstoftilladelse.

Ibjergeter omfattetaf en fredning.Indgreb
i stridmedfredningenvil krævedispensa-
tion fra Fredningsnævneti henholdtil na-

turbeskyttelseslovensparagraf 50. Op-
mærksomhedenhenledespå,atderkanfo-
rekommelokaliteter,somer omfattetafna-
turbeskyttelseslovensbestemmelser,men
somikkeernævntovenfor,damanikke er
bekendtmeddem.

I detomfang,ovennævnteområderomfat-
tetafnaturbeskyttelseslovenberøres,vil b-
kalplanforslagetsgennemførelseforudsæt-
te dispensationfra Fyns Amt henholdsvis
Fredningsnævnet.

Hvad betyderdenne
lokalplan for dig
Lokalpianenangiver de overordnederet-
ningslinier for Tarup-Davindeområdets
udvikling til etnatur-og fritidsområdeefter
endt råstofindvinding. - En proces, der
skønnesat ville forløbede næste20-25år,
indtil alle sten-og grusressurserneer op-
brugt.

Selv om bokalplanenprimært omhandler
planerfor områdetsudvikling i retningaf
et natur-og rekreativtområde,betyderdet
ikke, atheleområdetskalforvandlestil det-
teformål.

Områdetsudvikling er afhængigaf de en-
kelte jordejeresønskerom forandring.Lo-
kalpianens bestemmelsertræder først i
kraft i det øjeblik, grundejerenønskerat
ændresinhidtidigelovlige anvendelse,ogat
denneændringkrævertilladelsefra myndig-
hederne.

Nårdettesker,vil bokalplanensmålsætning
og bestemmelserdannebaggrundfor kom-
munernes administration af planlovens
landzonebestemmelser,somdetfx vil være
tilfældetvedetableringaf rekreativeaktivi-
teterudovrdealmeneaktivitetertil udstyk-
ning, til nybyggerietc.

Landmanden, gartneriejeren, virksom-
hedsejeren,parcelhusejerenetc. kanderfor
fortsættesit hidtidigelovlige virke udenat

23



væreomfattetaf planensbestemmelser.
Særligt skal det bemærkes,at nødvendig
udvidelseaf jordbrugsbedriftersproduk-
tionsapparati henhold til planlovensbe-
stemmelserikke eromfattetaflokalpianens
bestemmelser.

Størstbetydningvil bokalplanenfå for alle
dem, dervil etablererekreativeaktiviteter
for etpublikum,entendegørdetfor attjene
pengepå aktiviteteneller som for interes-
sentskabetTarup-Davindesvedkommende
for at give kommunensborgereog turister
enmulighedfor at oplevedetteenestående
naturområdemeddetsmangemuligheder
for fritidsaktiviteter.

Da bokalpianenikke indeholder/ønsker
ekspropriationsmulighed,vil Tarup-Davin-
de områdetsudvikling derfor i megethøj
gradskeadfrivillighedensvej.
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Lokalplanens
bestemmelser

I henholdtil lov omplanlægning(lov nr.388
af 6. juni 1991)fastsættesfølgendebestem-
melserfor det i afsnit2 nævnteområde.

1. Lokalpianensformål

o at udlæggeområdettil jordbrugsformål
samtnatur- og fritidsformål efter endt
råstofindvinding.

0 at sikreog udvikle områdetsnaturkvali-
teter,idet stor variationtilstræbes.

O at signalereintentionernemedområdet
over for beboere,interessenterog frem-
tidige borgere,herunder bl.a Tarup -

DavindeI/S’s målsætningerfor opkøbs-
interessemv.

0 attilkendegive,atevt.ekspropriationtil
offentligt rekreativtformål kun kanske
ved udarbejdelseaf supplerendelokal-
plan.

o at sikre sammenmed bestemmelserne
omadministrationefterlov områstoffer,
at indvinding og efterbehandlingtilret-
telæggessåledes,at detefterbehandlede
arealkan indgåefternærværenderam-
melokalplansprincipperog rammer.

o atfastlæggehovedanvendelsenaf deen-
keltedelområderud fra envurderingaf
områdetsbæreevnemedstor vægtlagt
påområdetsnaturkvaliteter.

0 atfastlæggerammerfor, hvilke aktivite-
ter der kanforegåi området,somefter-
følgendekan udfyldes,om nødvendigt
ved udarbejdelseaf supplerendelokal-
planer.

o atsikre,atplaceringaf støjfølsomanven-
delseikkemedførermiljøkrav for områ-
detsvirksomhederog råstofindvindere.
Redegørelseherfor skerved bokalpian-
lægningen.

o atundgåuhensigtsmæssigeaktiviteter/
erhverv,somvil bbokerefor eller genere
deplanlagterekreativeaktivitetersåsom
lagerpladsfor nedknusningsmaterialer
samtnedknusningsplads.

o at hindre opfyldning af de udgravede
vandarealer,medmindredet skersom
led i en godkendtlandskabsbearbejd-
ning.

o at angiveområdertil placeringaf fyld-
bakke(rent jordfyld).

o at fastlæggerammerfor placering,stør-
relseog udseendeaf hytter, skure,fri-
tidsfaciitetermv.

o at angiveplaceringaf adgangetil områ-
det, herunder almindelige stier samt
stier,hvordetertilladt atfærdestil hest.

o at sikreudvidelsesmulighedaf beståen-
de erhvervsvirksomhed,Davinde Sav-
værk.
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2. Områdeog zonestatus

2.1. Lokaiplanensområdeafgrænsessom
vist medstiplet linie påvedhæftedekortbi-
lagnr. 2. Målestoksforhold1 : 8000.

2.2. Lokalplanenomfatterfølgendematri-
kelnumre:
BirkumBy, Fraugde:
in, 3a,3i, 7b, 7c,7i, 7q,7r, 7s,7z, 7ø,7aa,8a,
8d, 8k, 13b, 13c, 14e,14f, i4h, 14i, i4o, i4p,
l4q, 15a, 15b, 15c, i5g, 15h, 15k, 15n, 15r,
23a, 23b, 24a, 24d, 26b, 26e, 31a,31b, 31c,
31e,32, 33a,33b, 35a,35c,38a,45a,45b, 45d,
45e,45f, 45g.
DavindeBy, Davinde:
3a,3c, 3f, 3i, 31, 3m,3x, 3y, 3æ,3ø,4c,4d,4e,
4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 41, 4o, 5a,6c, 6d, 6e,6i, 6o,
6p, 6æ, 6ac,7a, iOc, lOd, lOe, lOf, bh, iOi,
lOm, ha, lif, lig, ilh, 12a, 12c, 12d, 13b,
13e, 13i, i3o, 13p, i3q, 14s,14t.
Sdr.NæråBy, Sdr. Nærå:
7b. iDa,bb, bOd,101, 1Dm, iOn, bla, llb, bic,
ild, big, blh, lim, ib, i3a, iSa, b7a, 18b,
18c,i8d, 18m,18æ,l8aa,22e,23a,23b, 23e,
241,25a,25d, 28.
TorpegårdHgd., Sdr. Nærå
la, 11
TarupBy, Sdr.Nærå:
ib, iac,2a,2c,2f, 2g,2i, 2k, 21, 3b,3t, 3u, 3v,
3z, 3ai, 4b, 4e,4f, 4g,4i, 41, 4q, 4r, 4s,4t, 4u,
4v, 5b, 5c,Sd,5e,51, 5q, 5t, 6b, 6c, 6d, 6e,6h,
6k, 6n, 6m, 7e,7f, 71, 7r, 7s,7v, 7x, 7z,8c, 8g,
8s,8u, 21, 23, 24.
RolstedBy, Rolsted:
5i, 7a,9b, 9g, 9i, 9m, iDa, i0c, bOd, lOe, 101,
1Dm, iOn, lOo, bOp, bOr, lOs, lOt, bOv, bOx,
bOy, l0z, bOæ, lOø, l0aa, lOab, bOac, iOad,
lOae, lOaf, iDag,lOah,20a,20k, 22e, 22f, 23a,
23k, 231, 23m, 23n, 23s, 24a,25a, 27b, 27c,
27e,27d,28a,28b, 31a,3ie,37k, 38a,39i, 42i,
431,45d,66a,66i, 66p,67e,67t,68a,68d, 68e,
68f,68h,69a,70a,70e,7Dm, 75a.

2.3. Arealerneindenfor bokalplanener alle
beliggendei landzoneog skal forblive i
landzone.

2.4. En del af ejendommene,nævntunder
pkt. 2.2., erundergivetlandbrugspligt.

2.5. Følgendematrikelnumreer omfattetaf
fredskovspligti henholdtil Skovbovensbe-
stemmelser:
bOm, i3a,15aog 23aSdr.Nærå,Sdr.Nærå.
21 TarupBy, Sdr.Nærå
7a, l0a, 23a,24a, 25a, 38a, 66a, 69aRolsted
By, Rolsted.

Loven administreresaf Fyns Statsskovdi-
strikt.
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3. Områdetsanvendelse

3.1. Lokalplanforslagetopdelesi nedenfor
nævnte8 delområder,jf. vedlagtekortbilag
i : 8000.

For områdernesom helhed gælder,at de
efterendtråstofindvindingudlæggestil by-
nært landskab/natur-og fritidsområde.
Dvs. bymæssigerekreative formål samt
jordbrugsformål.Udnyttelseskal skemed
særlig hensyntagentil økologiskeog re-
kreative interesser.
Særligtgælder,at områderneudlæggestil:

Område1
Almene fritidsaktiviteter, aktiviteter for
klubber, organisationeretc. samtferie- og
turistmæssigeaktiviteter.

Område2
Naturformålog almenefritidsaktiviteter.

Område3
Almene fritidsaktiviteter,
klubber,organisationretc.

aktiviteter for

Område4
Almene fritidsaktiviteter, aktiviteter for
klubber,organisationeretc.

Område5
Almene fritidsaktiviteter, aktiviteter for
klubber, organisationeretc. samt ferie- og
turistmæssigeaktiviteter.

Område6
Naturformåbog almenefritidsaktiviteter.

Område7
Naturformålog almenefritidsaktiviteter.

Område8
Almene fritidsaktiviteter, aktiviteter for
klubber,organisationeretc.
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Område~
Delområdetudlæggesti! almenefritiktiui.~
tetet~,aktviteterforldul*er,c~rgisatknere~c.
samtfrr~e—og turistmæs~iSeaktiv~iteter.

Sødannelsernei områdetforventesat blive
dybvandedeog velegnettil lystfiskeri, sej-
lads,modelskibssejladsetc.

I det centraleområdekan der placeresen
fyldbakkemedenudformningog enhøjde
(max. 25 m), der gør den anvendeligtil
almene aktiviteter som fx udkikspunkt,
kælkningog drageflyvning.

Såfremtder herudovermåtteværesærlige
ønskertil fyldbakkensudformning,place-
ring og udnyttelsetil almeneaktiviteter i
retning af et multifunktionsområde,skal
der udarbejdesen supplerendebokaiplan
(senote*).

Til etableringaffyldbakkenmåudelukken-
de anvendesrent jordfyld efter de regler,
derer gældendeherfor.

De generelleprincipper (sesidei4 ) finder
anvendelsevedefterbehandlingaf grusgra-
venei delområdet.

*) Ved en multifunktionspiadsforstås et område,
somgennem landskabstilpasninggøresegnettil at
rummefunktionersåsomskicenter, cirkus- og mu-
sikplads,friluftsteater etc. med tilhørendeparke-
ringspladser,toiletterm.m.
Pladsenskalhavegodforbindelsetil detoverordne-
devej-og stinet.
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SøområdevedLIdlodsgydenopkøbtafTarup-DavindelIS.

Strandskade



Delområdetskaldannekerneområdeti ud-
bygningenaf naturgrundlageti Tarup -

Davindeområdet.Degenerelleprincipper
(seside i4) finder anvendelsevedefterbe-
handling af grusgravenei delområdetog
suppleres,jf. nedenfor.

Søerneskalhenliggesomnaturvidenskabe-
lige referenceområder,hvor dennaturlige
indvandringaf dyr og plantertil enrensø
kanfølges.

Sødannelserneskalderfor friholdesfor or-
ganiseretlystfiskeri herunderput- and-ta-
kefiskeri.

I den vestligstedel af delområdet(langs
Labirksgyden)vil der ikke ske grusgrav-

ning undtagenheltmodsyd, idetforekom-
stenharsin afgrænsningher.

Dennedel af debområdetkan medfordel
tilplantesmed løvskov, såledesat der ska-
besen vekselvirkningmellem skovparcel-
ler og indkigskiler - i princippetsomvist på
illustrationsskitsepåmodsatteside.

Mod sydvester forekomstentilsyneladen-
deret finkornet,hvorfor der muligvis ikke
vil blive gravetretmegeti dybden.

Hvis detteholderstik, børdettilstræbesat
etableredennedel som sandetoverdrev-
sområde,evt, gennem opfyldning med
overskydendesandmaterialefra det store
sandbjerg(Mount Helmuth).

Omrade2
DelômrådetudXa~ggestil naturjimnål og ti!
aftnenefritidsaktivite.ter+
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Mod sydøst rummer råstofforekomsten
noglelerrevler,somikke indvindes,hvilket
giver mulighedfor at retableretil enmere
vådbokalitet, sjapvandsområde.

Sandbakken“Mount Helmuth” bør,meden
vis landskabstilpasningog i nogetbegræn-
set omfangpå grundaf konstateredestøv-
gener, fastholdessom et markant land-
skabselementog udsigtspunkt.Bjergetkan
i givet fald tilsåsmed græsel. lign., dog
såledesat delekanfriholdesfor menneske-
lig indgriben med henblik på at studere
plantersnaturlige indvandringi et sådant
ørkenagtigtlandskab.

Langagervejenskal i takt medudgravnin-
gensænkes,sådenkommeri niveaumed
det omgivendelandskab.Vejforløbet må
samtidiggerneændres,sådetlige forløbfra
ørbækvejbrydes.

‘I~t

n~5

31



Område3

Delområdetudlæggestil alinenefrifidsaktivi..
teter og aktivitderfør klubberog organisatio-~.
neretc.

Specieltden vestlige del af områdetskal
indgå somet dagligt fritidsområdefor Sdr.
Næråog Arslev.

I debområdetkanderetableresenfyldbakke
meden udformningog højde(max. 25 m),
dergørdenanvendeligtil almeneaktivite-
ter somfx udkikspunkt, kælkningog dra-
geflyvning.

Såfremtder herudovermåtteværesærlige
ønskertil fyldbakkensudformning,place-
ring og udnyttelsetil almeneaktiviteter i
retning af et multifunktionsområde,skal
der udarbejdesen supplerendelokalpian
(senote*).

Til etableringaffyldbakkenmåudelukken-
deanvendesrent jordfyld.

Daområdetovervejendeforbliver tørtefter
råstofindvindingen,kan der skabesvaria-
tion i landskabetved etableringaf større
skovfladerog nyehegnsstrukturer.

De generelleprincipper (seside 14) finder
anvendelsevedefterbehandlingaf grusgra-
venei debområdet.

*) Ved en multifunktionspiadsforståset område,
somgennemlandskabstilpasninggøresegnettil at
rummefunktionersåsomskicenter,cirkus- og mu-
sikplads, friluftsteater etc. med tilhørendeparke-
ringspladser,toiletter m.m. Pladsenskal havegod
forbindelsetil detoverordnedevej- og stinet.
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Ornrd�Ie4
Detområdetudiæ~gesti! abnenefritidsaktivi~
teterøg aktiviteterft’r klubberog organisatio-
neretc. :

I delområdetforventesstore sødannelser.
Med enlængdepåca. i200m er dermulig-
hedfor etableringaf organiseretro-ogsejl-
sport.

Medhenblikpåatskabestørstmulig læng-
de på sødannelsenskal markvejebortgra-
vesved råstofindvindingen,og ejendoms-
skelgennembrydes.Deberørteejendomme
skalsikresny vejadgang.

Etableringaf et rostadionmedtilhørende
faciliteterfor brugereog publikumvil kræ-
ve udarbejdelseaf supplerendelokalplan.
Her vil derblive tagetstilling til, hvorvidt
virkeliggørelsenaf planernekrævereks-
propriationafjord eller søareal.

Ved gravningsyd for Ibjergetskal der ske
enlandskabstilpasning,såIbjergetfremtræ-

der somen naturlig bakkeformationi for-
hold til sølandskabet.

DedegræsbevoksededeleafIbjergetinde-
holder en relativ artsrig overdrevsvegeta-
tion. Dennevegetationer vigtig at bevare
som spredningskildetil nye potentielle
overdrev, som kan opstå efter grusgrav-
ning.

Samtidiger detønskeligtat få konverteret
endelaf denskovbevoksededel af Ibjerget
til overdrevsamtat få genskabtde fugtige
engelangsVindingeA.
Ibjergetog endel af denærmesteomgivel-
serer fredet.

De generelleprincipper (sesidei4 ) finder
anvendelsevedefterbehandlingaf grusgra-
venei delområdet.
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Delområdetudgørden ældstedel af det
regionalegraveområdeog er stortsetfær-
diggravetbortsetfra enkeltearealeri den
østligedel af området.

I områdetsvestligedelskal detnuværende
landskabsbilledemeddet gamlegraveom-
rådes karakteristiske skelvolde bevares.
Voldene mellem matriklernemåikkebort-
graves.

Områdetsmangelandskabsrumgivermu-
lighed for indpasningaf aktiviteter,udenat
dissepåvirkerhinanden,somfx lystfisker-
søer, spejderhytte,naturskole,hundetræ-
ning etc.

På det offentligt ejedearealsyd for Kors-
Ager-Vej tænkesetableretencampingplads

medhytter.Planernevil kræveudarbejdel-
seaf supplerendelokalpian.

øst for Davindevej kan der i forbindelse
med fyldpladsen etableresen fyldbakke
medenudformning,dergørdenanvende-
lig til almeneaktiviteter som fx et multi-
funktionsområde*). Planernevil kræveud-
arbejdelseaf supplerendelokalplan.

Til etableringaf fyldbakkenmåudelukken-
de anvendesrent jordfyld efter de regler,
derer gældendeherfor.

*) Ved en multifunktionspladsforstås et område,
somgennemlandskabstilpasninggøresegnettil at
rumme funktionersåsomskicenter,cirkus- og mu-
sikplads,friluftsteater etc. med tilhørendeparke-
ringspladser,toiletter m.m. Pladsenskal havegod
forbindelsetil detoverordnedevej-og stinet.

Område5
Delområdetudlæggesti! almenefritidsaktivi-
teterog aktiviteterfor klul*et organisationer
etc+ samtferie-og turistrnæssigeaktiviteter~
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Delområdetrummeren rækkesjældnein-
sekterog dyre-og plantearter,somknytter
sig til noglerelativt tørrelokaliteter.

Somhelhedmådelområde5 vurderessom
et megetvæsentligtnaturområde,idet en
langrækkefuglearteryngleri tilknytningtil
søerneog deresnærmesteomgivelser.Om-
rådeter dog underudvikling fra de åbne
nygravedesøerog nøgneklinter til mere
tilgroede søermed rørskovsbræmmerog
buskadslangsbredderne.
Enfor kraftig tigroning af søbreddernebør
afværgesved iværksættelseaf plejeforan-
staitninger,dels af hensyntil synsindtryk-
ket,delsaf hensyntil dyre- og fuglelivet.

Søerneer genereltrenvandedeog nærings-
fattige meden artsrigundervandsvegeta-
tion og smådyrsfauna.

Igangværendeput-and-takesøerbørkunne
fortsættepånuværendeniveau.

Genereltbørøvrigesøeri områdetfriholdes
for put-and-take.Derkandogblive taleom
at give enkeltetilladelserefter en konkret
vurdering.

Tarup-DavindeI/S harerhvervetejendom-
menHudevadByvej nr. 20 i områdetssyd-
lige del medvejadgangtil HudevadByvej.
Ejendommenpåtænkesanvendt som et
centraltmødestedogudgangspunktfor Ta-
rup-DavindeI/S’s aktiviteter.
Bygningernekan anvendessom kontor,
mandskabs-og materialegård,udstillings-
og museumsbygning,naturskole, natur-
børnehaveog lign.

De generelleprincipper (seside 14) finder
anvendelsevedefterbehandlingafgrusgra-
venei delområdet.

Hudevadfiskesø

Put-and-takeørreder
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Område6

Delområdetudlæggestil naturformålogatme-
nefrifidsaictiv&teter.

Den relativt store og lavvandede søi vesten-
den af området er færdigudgravet og vil
sammenmeddeforventedenyelavvande-
degravesøeri østudgøreetvigtigt fourage-
ringsstedfor isærande-og vadefugle.

Søenerrenvandetog indeholderenartsrig
undervandsvegetationog bredzonevegeta-
tion.

Rekeativeaktiviteter skal begrænsestil et
minimum i form af enkeltestierog udkigs-
poster, hvorfra fuglelivet kan betragtes
udenatgribeforstyrrendeind.

Delområdetfriholdesfor organiseretfiskeri
herunderput-and-take.

De generelleprincipper (seside 14) finder
anvendelsevedefterbehandlingaf grusgra-
vene i delområdet.
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Område7
Delomr&ietudlæggestil naturformålogalme~.
nefrWdsa*tiviteter.

Delområdeter i vidt omfangfærdiggravet
meddeældsteogmestnaturprægedearea-
lerbeliggendei densydvestligedel.

Enkelteaf områdetssøerkan anvendestil
sejladsmed udlejning af både. Eventuelt
kan der skabesforbindelsemellem de en-
keltesøer.

Ved ophøraf asfaltfabrikkensvirksomhed
kan områdetudnyttestil en mereintensiv
rekreativudnyttelseendi detøvrigedelom-
råde.Enkeltebygningsanlægsøgesbevaret
(mandskabsrum,toiletteretc.)

Søerneskalfriholdesfor put-and-takefiske-
ri.

I tilfælde af, atanvendelsetil savværksfor-
mål ophører,skal anvendelsenovergåtil
formål i overensstemmelsemeddetøvrige
område7 (bynærtlandskab).

Gamleskelvoldeog masteøerskalbevares.

Degenerelleprincipper (seside 14) finder
anvendelsevedefterbehandlingafgrusgra-
vene i delområdet.
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Område8
Delomra°de.tudlæggestil ahnenefrffidstdctivi-
teterog akiivi~eterfor kIubbei~,organisationer
etc.

I områdetsøstligstedel kan der nærRolf-
sted indrettes nærrekreativeaktiviteter,
mensdenresterendedeludlæggestil alme-
ne aktiviteter.

De generelleprincipper (seside 14) finder
anvendelsevedefterbehandlingaf grusgra-
venei området.
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4. Udstykninger

4.1. Der må foretagesudstykningeri det
omfang,deternødvendigtfor lokalplanens
gennemførelse.

5. Vej-, sti- ogparkeringsforhold

5.1. Lokalpianenændrerikkevedamts-og
kommunevejesstatus.

5.2. Privateveje og privatefællesvejesamt
anlagtevejeog befæstedestierkan indgå i
områdets sammenhængendestinet, hvis
naturbeskyttelseslovenhjemlerret hertil.

5.3. Områdetshovedstinetskal forløbe i
princippetsom angivetpå kortbilag nr. i.
Stierneudlæggessomgrusstier.

5.4. Forudenhovedstierneforsynesområ-
detmedetnetaf småstierpådearealer,der
er opkøbttil fritidsformål.

5.5 Et passendeantal parkeringspladser
placeresjævntfordelt i områdeti tilknyt-
ning til hovedstinettetsamt større veje, i
princippetsom angivetpå kortbilag nr. 1.
Herudoverskal der i forbindelsemedan-
læg af aktiviteter etaleresdet nødvendige
antalparkeringspladser.

6. Ledningsanlægog antenner

6.1. Nye ledningsanlæg skal udføres som
jordkabler.

6.2. Opstilling af fritstående antennemaster
og lign, i de rekreative områder skalafland-
skabeligehensynsåvidt muligt undgåsog
krævertilladelsei hvertenkelttilfælde.

7. Bebyggelsensoganlæggenes
placering

7.1.Eksisterendelovlig bebyggelse og virk-
somhedkanfortsatforblive i området.

7.2.Nyevirksomhederkanderalmindelig-
vis ikke forventesat blive givet tilladelsetil
i områderudlagt til rekreativeformål.

7.3. Ny bebyggelsei tilknytning til rekreati-
ve aktiviteterskalindpassesi terrænet,så-
ledesat placering,størrelseog antal afba-
lanceresi forhold til omgivelsernemed
vægtlagt pådenlandskabeligeoplevelse.

7.4.Forarealettil udvidelseaf DavindeSav-
værkgælder,at bebyggelsenikkemåopfø-
reshøjereend 8,5 m. Skorsteneog mindre
bygningsdelekandog opføresi størrehøj-
de.

Bebyggelsesprocentenmå ikke overstige
40. Såfremtder opføresbebyggelse,skal
denneplaceressåledes,atderkanetableres
afskærmendebeplantningmod det tilstø-
dendesølandskab.

8. Bebyggelsensog anlæggenes
ydrefremtræden

8.1. Ny bebyggelsei tilknytning til rekreati-
ve aktiviteter,herunderudkigstårne,broer
etc.,skalmedhensyntil udformning,mate-
rialevalgog farverfaldenaturligtindi land-
skabet.Dermåsåledesikkeopstillesgamle
jernbanevogne,campingvogne,skurvogne
og lign.

8.2.Ydervæggepåny bebyggelseskalover-
vejendeopføresi tegl og træ,ogdermå ikke
anvendesblankeog reflekterendemateria-
ler til udvendigebygningssiderog tage.

8.3. Der udarbejdesefterfølgendeet ret-
ningsgivende katalog til illustration af
ovennævnteforhold.

8.4. Belysningved stier,parkeringspladser
og rekreativeanlægmå kun udføressom
parkbelysning.

9. Ubebyggedearealer

9.1.Der udarbejdesillustrationsskitser,der
viser principløsningerfor den fremtidige
landskabsudformningvisende eksempler
på udformningaf terræn,sødannelser,pla-
ceringaf stier og omfangetaf beplantnin-
gen.
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9.2. Der kan etableresafskærmende,lægi-
vendeog naturgenoprettendebeplantning.
Beplantningenskalskeud fra illustrations-
planensprincipperfor opretholdelseafind-
kig til særligtværdifuldelandskabersamt
etableringaf spredningskorridorertil gavn
for dyre-og fuglelivet.

Beplantningenskal overvejendebestå af
egnstypiskeplanter,og derskal anvendes
arter,somer særligvelegnedefor insekter,
dyr og fugle.
Beplantningskal ske på baggrundaf en
godkendt beplantningspian.

9.3. Ny bebyggelseog anlægmåikke tages
i brug, før der er etableret nødvendig af-
skærmendebeplantning efter godkendt
plan.

9.4. En fælles forudsætningfor ibrugtag-
ningaf nyebygningerog anlægtil rekreati-
veformåler,atråstofindvindingenogefter-
behandlingener afsluttet.

10.Lokaiplanensretsvirkninger

Bebyggelse/anvendelse
EfterOdensebyrådsog Årslevkommunal-
bestyrelsesvedtagelseogoffentliggørelseaf
lokaiplanenmådeejendomme,derer om-
fattet af planen,jf. § 18 i lov om planlæg-
ning,kunudstykkes,bebyggeseller i øvrigt
anvendesi overensstemmelsemedplanens
bestemmelser.

Deneksisterendelovlige anvendelseaf en
ejendomkanforsættesomhidtil. Lokalpla-
nenmedførerheller ikke i sig selvkravom
etableringafdeanlægmv.,derer indeholdt
i planen

Dispensation
Odensebyråd og Årslev kommunalbesty-
relse kan dispenserefra lokalpianensbe-
stemmelser,hvis dispensationenikke er i
stridmedprincippernemedplanen.

Væsentligeafvigelserfra lokalplanenkan
kun gennemføresvedtilvejebringelseaf en
ny lokalplan.

Servitutter
Private byggeservitutter og andre tilstands-
servitutter, der er uforenelige medlokalpla-
nen,fortrængesaf planen.
Andreprivatservitutterkaneksproprieres,
når detvil væreaf væsentligbetydningfor
virkeliggørelse af planen.

Vedtagettil offentliggørelse.
Odensebyråd,den18. maj 1994

Vedtagettil offentliggørelse.
Arslevkommunalbestyrelse,
den 11. maj 1994

Lokaiplanen vedtaget endeligt.
Odense byråd, den 8. maj 1996
sign.Anker Boye / Leif Hansen

Lokalpianenvedtagetendeligt.
Arslev kommunalbestyrelse,
den8. maj 1996
signKnudKnudsen/ AnnaliseHorster
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Anmelder:
OdenseMagistrat.2. afdeling
Byplanforvaltningen
OdenseSlot, 5000OdenseC

Tlf. 66131372

Foranståendelokalplanfor Tarup-Davinde,
et natur- og fritidsområde,udarbejdetaf
Årslev kommune (lokalpian nr. 5007) og
Odensekommune(lokalplannr. 4-488)be-
gæresi henholdtil paragraf31, stk. 2 i lov
omplanlægningtinglyst på følgendeejen-
domme:

Birkum By, Fraugde:Matr. nr. ln, 3a,3i, 7b,
7c, 7i, 7q, 7r, 7s,7z, 70, 7aa,8a, 3d, 8k, 13b,
13c,14e,14f,14h,14i,15a,15b,15c, lSg,15h,
15k, l5n, 15r, 23a,23b, 24a, 24d, 26b, 26e,
31a,31b,31c,31e,33b,35a,35c,38a,45a,45b,
45d,45e,45f,45g.

Davindeby, Davinde:Matr. nr.3a,3c,3f, 3i,
31, 3m, 3x, 3y, 3æ,30, 4c,4e,4f,4g,4h,41,4k,
41, 4o, 5a, 6c, 6d, 6e, 6i, 6o, 6p, 6æ,6ac,7a,
lOc, lOd, lOe,lOf, bh, lOi, lOm,ha,blf, lig,
lih, l2a, 12c, 12d, l3b, l3e, 13i, 13o, l3p,
l3q, 14s,14t.

Sdr. Næråby, Sdr. Nærå:Matr. nr. 7b, l0a,
bOb, lod, 101, lOm, iOn, ha, hib, hlc, ild,
lig, ihh, lim, 13a,15a, l7a, 18b, l8c, l8d,
18æ,l8aa,22e,23b, 23e,241, 25a,25d,28.

TorpegårdHovedgård,Sdr.Nærå:Matr.nr.
la, 11.

by, Sdr.Nærå:Matr. nr.ib, lac,2a,2f,
2k, 3b, 3t, 3v, 3z, 4b, 4e,4f, 4g, 41,41,
4s,4t,4u, 4v, 5b, 5c, 5d, 5e,51, 5q, 5t,
6d, 6e,6h, 6k, 6n, 6m,7e,7f, 71, 7r,7s,
7z, 8c, 8g,8s,8u, 21, 23, 24.

Rolstedby, Rolsted:Matr. nr. 5i, 7a,9b, 9g,
9i, 9m, lOa, lOc, lOd, 101, lOm, iOn, lOo, hop,
bOr, hOs, lOt, lOv, hOx, bOy, bOz, lOæ, lOø,
iOaa, bOab, lOac, l0ad, hOae, bOaf, lOag,
i0ah, 20a,20k, 22e,22f, 23k, 231, 23m, 23n,
23s,24a,25a, 27c, 27e, 27d, 28a, 28b, 31a,
37k, 38a,39i, 42i, 431, 45d,66a,66i, cS6p,67e,

67t, 68a, 68d, 68e, 68f, 68h, 69a, 70a, 70e,
70m, 75a.

Odensemagistrat.2. afdeling
Byplanforvaitningen,den15/10-1996.
sign. P. Enghuus

Årslev kommunalbestyrelse,
den15/10-1996
sign.KnudKnudsen/ AnnaliseHorster

Retteni Odense:
Indførtden16/10-1996
Lyst undernr.550638-550890
sign.BenteMortensen

Tarup
2g, 21,
4q, 4r,
6b, 6c,
7v, 7x,



Bilag i

Aktiviteter i Tarup-Davinde
Efterfølgendeeksemplerer enopremsning
af de idéerog forslag til aktiviteter, som
kommunernehar modtageti forbindelse
medudarbejdelsenaf lokalplanforslaget.

Der er såledesikke tagetstilling til, om de
enkelteaktiviteter kan tillades indpasseti
området.

Alle godkendelsespligtigeaktiviteter skal
igennemengodkendelsesprocedurei kom-
munernesamttillige bestyrelsenfor Tarup-
DavindeI/S for såvidt angåroffentligt eje-
dearealer.

Almeneaktiviteter
- udentilknytning til en “base”

- vandreture(+/~)
- naturstier (+/-)

- geologistudier(-)
- ridestier (~/-)

- motions-ogorienteringsløb(-)

- badning (-)

- roning (-)

- naturlegepladsetc. (-)

Aktiviteterfor klubber,

I g dkendelsesprocedureni kommunerne
indgårogsåenvurderingaf destojmæssige
konsekvenserved indpasningaf enaktivi-
tet i forhold til deenkeltedelområdersfor-
målsbestemmelser.

I nedenståendeeksempelsamlingaf rekrea-
tive aktiviteterangivesmed(+/-), hvorvidt
enaktivitetbedømmessomværendestøjføl-
sol,?.

organisationeretc.medtilknytning
til en “buse”

- primitiv lejrplads (+)
- spejderhyttem.overnatning(+)
- ridebane (-)

- hundetræning(-)

- sejladsmedtilhørendebådebroanlæg(-)
- modelskibsejlads(-)

- vandski (-)

- salon-og pistolskydebaner*) (~)
- put-and-takefiskeri (-)

- kolonihaver*) (+)
- naturskoleog -børnehave*) (+)
- kondistier (-)

- landskabsskulpturer(-)
- museums-og udstillingsvirksom-

hed*) (÷1)
- arbejdendeværksteder*) (-ti-)

- botaniskhaveogarboreter*) (÷/~)
- fugleobservationshytter(-)
- multifunktionspiads*) (~)

fx indeholdende
- friluftsteater
- amfiteater
- cirkus
- Skt. Hansbål
- byfestarrangementer
- bål og griipladser

- etc. - listener ikkeudtømmende.

*) Aktiviteter, hvor behovfor udarbejdelse
af en supplerendelokalpian vurderespå
baggrundaf etkonkretprojekt.










