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Referat af Grønt rådsmøde 4. september 2014 
 
Sted: Knudshoved halvøen og Nyborg rådhus 
Tid: 15:00 – 17:30 
 
Deltagere : 

Pia Ellegaard Jørgensen  Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS) 
Karsten Mengel Landsbysamarbejdet i Nyborg (LAN) 
Benny Stougaard Plant er Træ, Nyborg (PET) 
Per Nyegaard Olesen Danmarks Jægerforbund (DJF) 
Claus Lykke Friluftsrådet, Kreds Fyn (FR) 
Søren Aagesen Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn (NFNO) 
Camilla Krøytzer Nyborg Turistforening (NT) 

 Per Jespersen Formand for Teknik og Miljøudvalget  
Jan G. Jensen Nyborg Kommune , Natur- og miljø (NK) 
Søren Okkels Uhrskov Nyborg Kommune, Natur- og miljø (NK) (ref.) 

    Ikke til stede 
Søren Kirk Strandgaard Naturstyrelsen, Fyn (NST) 
Torben Lyngsøe Povlsen Centrovice, landboforeningerne (LF). 

 Preben Stuhr Nielsen Østfyns Erhvervsråd (ØE) 
Morten N. Gotthardsen  Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 

 Lene Holm Teknik- og miljøchef, Nyborg Kommune (NK) 
Anne G. Pedersen Gruppeleder Natur- og Miljø (NK) 
Søren Aagesen Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn (NFNO)  
Vagn Christiansen Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Frank Hansen Sportsfiskerne i Nyborg Kommune (NSF) 

 

Knudshoved halvøen 

1. Natura2000 projektet 

Jan G. Jensen, Nyborg kommune, orienterede om kommunens foreløbige arbejde i forbindelse 
med NATURA2000. Det gik i hovedtræk ud på at man havde ryddet arealerne for vedopvækst, 
hegnet hele arealet, for at lade det afgræsse af heste.  Da projekterne er finansieret af EU-
midler, via NaturErhvervstyrelsen, har man kun kunne få tilskud til indsatser som var snævert 
tilknyttet beskyttelsen af naturtyper, som er udpegningsgrundlaget. Det har således ikke været 
mulighed for at søge om midler der kunne forbedre andre forhold, fx fuglevildt eller rekreative 
elementer. 

Notat 

mailto:webmaster%40nyborg.dk?subject=Bestilling%20af%20tilg%c3%a6ngeligt%20dokument&body=Afsend%20denne%20e-mail%20for%20at%20bestille%20en%20sk%c3%a6rml%c3%a6ser-%20og%20tastaturvenlig%20udgave%20af%20f%c3%b8lgende%20dokument%3a%0D%0A%0D%0Areferat-4-september-2014.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0ANyborg%20Kommune


2. Mink og ræve 

Dette emne var oprindeligt henlagt til det ordinære møde på rådhuset, men blev taget på Knuds 
Hovedhalvøen. 

Per Nyegaard Olesen (DJF) gennemgik kort, at der var et problem med ræve og mink på Knuds 
Hovedhalvøen og at han havde været i dialog med ejer Gregers Juhl, jagtlejerne og 
naturkonsulent Lars Hansen om dette.  

Per Nyegaard Olesen (DJF)  og de ovenfor nævnte, så meget gerne at kommunen gik i gang 
med at kigge på, om der skulle laves en indsats. Formålet med indsatsen skulle være at man til 
fordel for fuglevildtet, herunder ynglefugle skulle bekæmpe mink og ræv. 

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) bakkede op om dette og bemærkede at Nyborg kommune havde 
pligt til at beskytte evt. bilag 4 arter, padder og det øvrige §3 som dækker arealet ved slipshavn 
Hun bemærkede desuden at hun og havde lagt mærke til fraværet af ynglefugle på stedet som 
skyldes predation fra bl.a. ræve. 

Claus Lykke (FR) Fortalte at der var mulighed for at søge penge til bekæmpelse af mink. Men at 
det ville kræve en nærmere og større undersøgelse af omfanget at mink. Det vil ikke være nok 
at kunne sige at der er mink, for at søge pengene hjem. 

Per Nyegaard Olesen (DJF) så gerne at man fra kommunalt igangsatte en sådan undersøgelse. 

Søren Aagesen (NFNO) Mente at man skulle tage sagen op politisk 
 
Pia Ellegaard Jørgensen (DN) Foreslog at da Nyborg kommune, ret usædvanligt, har jagt på 
sine arealer, hvorigennem unge mennesker kan få adgang til at dyrke jagt, kunne man til 
gengæld få de unge jægere til at deltage i jagten for at gøre den mere effektiv.  
 
Claus Lykke (FR) og Per Nyegaard Olesen (DJF) forklarede at rævejagt i sig selv ikke var 
effektivt nok. Det ville kræve fælder med dagligt tilsyn for, for alvor at kunne gøre indhug i 
rævebestanden og at rævejagt som udgangspunkt havde svært ved at tiltrække jægere. 
 
Pia Ellegaard Jørgensen (DN) Forslog at man genetablerede den gamle Lindholm Ø, og 
udlagde den til yngleø.

 

Ordinært møde 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat af forrige møde v Nyborg Kommune, Per Jespersen  

Ingen kommentarer, dagsorden og referat godkendt 

 

2. Hundeskov  

Jan G. Jensen (NK) fremlagde at man i Nyborg kommune havde fået politisk opbakning til at 
anlægge en hundeskov, men at der ikke fulgte penge med. Se i øvrigt vedlagte slides 

Per Jespersen, Formand for Teknik og Miljøudvalget sagde at man var åben overfor flere 
forskellige modeller og flere forskellige placeringer og at en hundekov ikke nødvendigvis skulle 
ligge i Nyborg by. 

Per Nyegaard Olesen (DJF) Bemærkede at man i placeringen af hundeskoven skulle tage 
hensyn til eksisterende naturforhold. 



Pia Ellegaard Jørgensen (DN) Foreslog at man lavede hundekov udenfor Nyborg  by. Karsten 
Mengel (LAN) tilføjede hertil at han ofte hørte ønsket om en hundeskov i både Ørbæk og 
Taarup.  

Per Nyegaard Olesen (DJF) Foreslog at man også kunne kigge på at anlægge hundekov på 
private arealer. 

Claus Lykke (FR) Foreslog at man  overvejede andet end skov til hundeskov, fx  ikke 
ibrugtagede industriarealer.  

 

3. Statens kortlægning af § 3 natur 

Jan G. Jensen (NK) fortalte kort om de data man havde modtaget fra Naturstyrelsen og hvilke 
udfordringer der gemte sig i dette. Se vedlagt slideshow. 

 

Merethe Simonsen (DS) Foreslog at man sørgede for at informere lodsejer hvis der skete 
ændringer eller tilføjelse i §3 udpegningen på denne arealer. 

 

4. 2. generations vandplaner  

Søren Okkels Uhrskov (NK) Gav en kort introduktion til arbejdet i vandrådet henover foråret og 
sommeren og fremlagde forslaget til indsatsprogram for Nyborg kommune. Se vedlagt slide 
show. 

Merethe Simonsen (DS) udtrykte tilfredshed med fremstillingen af indsatsprogrammet. 

 

5. Ræve/mink problemer ved Knudshoved 

Punktet blev taget på Knuds Hoved, se under overskriften Knuds Hoved. 

 

6. Eventuelt, herunder næste møde og emner til næste møde  

Landsbypedelordningen blev kort diskuteret. Karsten Mengel (LAN) forklarede at man havde 
godt fungerende system, hvor de var 3 engagerede landsbyer der deltes om en fuldtidspedel. 
Og at denne pedel også var medvirkende til at holde mængden af affald på veje og offentlige 
arealer nede. 

Merethe Simonsen (DS) Supplerede med at fjernelse af affald også måtte have en præventiv i 
effekt idet affald ofte avler mere affald. Et synspunkt som Karsten Mengel (LAN) var enig i, om 
end de stadigvæk oplevede problemer med affald. 

Per Jespersen, Formand for Teknik og Miljøudvalget fortalte, at man også havde en opfattelse 
af at landsbypedellen var en velfungerende ordning.  Det er vigtigt at de enkelte landsbyer viser 
engagement, hvis en tilsvarende model, skal kunne udvides til øvrige landsbyer. 
Landsbyrådene er vigtige i samarbejdet, og der skal være vilje til, at understøtte en 
pedelordning i landsbyen.                                              

Forlag til emner på næste møde: 

  Affaldsplanen 

  Klimaplanen  



  Naturplan for Nyborg (Plan for Nyborg kommunes udearealer) 

  Grundvandsplan 

  Landsbypedel ordningen, besøg i felten. 

Flere af disse emner har være i spil før, men de afventer at planeren er færdige nok til at kunne 
blive forelagt politisk. Først herefter vil planerne kunne blive forelagt Det Grønne Råd 

 

Det blev aftalt at vi på næste møde skulle bruge sammen model som på dette møde. 1. del ude 
i landskabet/byen og en ordinær del på rådhuset. Og at emnet i landskabet på næste møde 
skulle være landsby pedel ordningen. 

Herudover blev det besluttet at starte op på, at et enkelt medlem på hvert møde gave en 
introduktion til den forening som de repræsenterede og kort fortalte om deres arbejde.  

 

Der blev ikke fastlagt en ny mødedato, da dette først ville være relevant når der var emner til 
det. Men det bliver formenelig i slut 2014 eller start 2015. 

 

 

 

 
 




