
 

Østfyns Produktionsskole, Marslev 15. maj 2019 

 

Byrådet i Kerteminde 

Att.: Miljø- teknik- og kulturudvalget 

 

Østfyns Produktionsskolen ansøger om høj prioritering af lokalplan for ”Grøn-Zoo” i Marslev. 

Efter Østfyns Produktionsskoles henvendelse til byrådet den 08.03.2017 (bilag 1) overtog skolen 

kommunal landbrugsjord mat. 1g Marslev by på 4,6 ha. Overtagelsen er suppleret med ca. 1,2 ha 

mat. 37c købt af landmand (bilag 2). Af Marslev menighedsråd har skolen yderligere her fra 

01.01.2019 forpagtet jord til foderproduktion. De to områder og skolens placering fremgår af 

skitseringen her under.  

I skolens henvendelse til byrådet den 08.03.2017 bad skolen samtidig om kommunens hjælp til 

udvikling af en lokalplan for de primære arealer med henblik på, at nedlægge arealerne som 

landbrugsjord til fordel for undervisning og formidling, som beskrevet i henvendelsen. Det er 

denne anmodning, som hermed alt væsentligt gentages i flg. hovedpunkter, som også uformelt 

har været forelagt Miljø- teknik- og kulturudvalget. 

Visionen er:  

At etablere en besøgs- og oplevelsesoptimeret ”Grøn-Zoo” hvor alle de dyr vi industrielt 

producerer til konsum er repræsenteret i selvstændige enklaver, som indrettes på en sådan måde, 

at dyrenes naturlige adfærd understøttes og stimuleres så meget som muligt. 

Missionen er: 

At interesse- og holdningsbearbejde skolens elever, besøgende børn, unge, voksne og turister til 

mindre og mere etisk kødforbrug af hensyn til  både egen sundhed, respekt for dyrenes liv og 

jordens klima. 

For at komme videre i forhold til fondsansøgninger og fysisk indretning er der brug for en 

lokalplan, som muliggør opførelse af de faciliteter, som skal understøtte visionen og missionen. 

Faciliteterne omfatter gang- og kørestier, små bygninger til de enkelte dyreraser og deres 

formidling samt en større servicebygning med faciliteter til arbejde og undervisning. 

Med henblik på forberedelse af lokalplansarbejdet har skolen bekostet en disponeringsplan (bilag 

3), som vi allerede nu arbejder efter, for så vidt som landzonetilladelsen giver mulighed for det. 

Det gælder f.eks. ydre indhegning og beplantning.  

Østfyns Produktionsskole og fra 1. august 2019 FGU-Kerteminde skal med denne henvendelse 

ansøge om, at lokalplansarbejdet for muliggørende etablering af en ”Grøn-Zoo” får meget stor 

politisk prioritering, og vi skal bede om, at prioriteringen kommer til udtryk i en konkret datoplan-

lægning. Undertegnede er selvsagt til rådighed for uddybninger og forberedende aktivitet. 

 

Venlig hilsen 
 

Karsten Holm Jensen 

 

Østfyns Produktionsskole   Marslev Byvej 33-35   5290 Marslev  Mail forst@fph.dk 



 

 

Bilag: 

Bilag 1: Skolens oprindelige henvendelse fra 08.03.2017 

Bilag 2: Matrikelkort 37c og 1g – Marslev By, Marslev. 

Bilag 3: Disponeringsplan udarbejdet af landskabsarkitekt Hanne Bat Finke sammen med skolen 

 

 

Skitsering: 

(Rød skolens placering) 

 

Primært areal til ”Grøn-Zoo” 

Lokalplansmæssigt ønskes der taget 

højde for mulig udvidelse. 

 

Sekundært forplagtet landbrugsareal 

til fodderproduktion og muligt aflastning 

på dyreenheder 
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