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Referat af Grønt Rådsmøde 27. april 2017     

Sted: Tårup og omegn og efterfølgende Nyborg Rådhus, Mødelokale 2

Tid: 14.30 -18.00

Deltagere :

Pia Ellegaard Jørgensen Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS)
Per Nyegaard Olesen Friluftsrådet, Kreds Fyn (FR)
Torben Lyngsøe Povlsen Centrovice, Landboforeningen (LF)
Karsten Mengel Landsbysamarbejdet i Nyborg (LAN)
Else Klint Dansk Ornitologisk forening (DOF)
Peter Pelle Nyborg Sportsfisker Forening (NSF) 
Niels Høirup Nyborg Turistforening (NTF)
Arne Nielsen Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Benny Stougaard Plant er Træ, Nyborg (PET)
Jakob Harrekilde Jensen Naturstyrelsen, Fyn (NST)
Claus Lykke Danmarks Jægerforbund (DJF)
Johann F. Hangaard Nyborg Kommune, Natur- og Miljø (NK)
Anne G. Pedersen Gruppeleder Natur- og Miljø (NK)
Søren Okkels Uhrskov Nyborg Kommune, Natur- og Miljø (NK) (ref.)

Ikke til stede

Per Jespersen Formand Teknik og Miljøudvalget 
Preben Stuhr Nielsen Østfyns Erhvervsråd (ØE)
Søren Aagesen Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn (NFNO)
Martin Køhl Søholm Dansk Botanisk Forening (DBF)

1. Ekskursion til Tårup om Naturhandleplaner og klokkefrøer.

Johanne F. Hangaard (NK) fortalte om Naturhandleplanens indsats for klokkefrø i Tårup og at  Nyborg 
Kommune gennem de seneste år har gjort en stor indsats for at forbedre leveforholdene for 
Klokkefrøen: Vandhuller og  overvintringsstedssteder er etableret, vandhuller er oprenset og der er 
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gennemført afgræsning omkring vandhullerne. Der gennemføres i 2017 en registrering af antallet af 
individer af klokkefrø i Nyborg Kommune.

Niels Dam fra Amphi Consult gav et oplæg og besvarede spørgsmål om klokkefrøer og deres 
udbredelse på Østfyn. Hovedbudskabet var at hvis man ønsker at bevare klokkefrøer så vil det det 
kræve en fortsat indsats, da bestandene stadigvæk er små, få og spredte.

Ordinært møde

2. Grønt Danmarkskort

 Johanne F. Hangaard orienterede, se vedlagte powerpoint.

3. Vådområder og Vandrådsarbejdet

 Søren Uhrskov orienterede, se vedlagt powerpoints

 Nyborg kommune har lavet en hjemmeside hvor der løbende vil blive lagt 
materiale ud den kan findes på www.Nyborg.dk/vandråd

 Staten har lavet en (omfattende) hjemmeside 
http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-
2021/vandraad-2017/

Her ligger der både vejledningsmateriale og fagligt baggrundsstof som uddyber 
baggrunden for de valgte kriterier.  

4. Roning på Holckenhavn fjord

Anne G. Pedersen gav et resume af det foreløbige sagsforløb, se vedlagt Power 
point.

DN anbefalede,  at kommunen DN anbefalede,  at kommunen starter en revision 
af den eksisterende fredning med inddragelse af fjorden, som foreslået af både 
Naturstyrelsen og Fredningsnævnet 

Grønt Råd anbefalede at man skal søge at lave aftale hvor man sikrer at 
roningen på Holckenhavn Fjord ikke er til skade for det rige fugleliv på fjorden. 

Hvis det ikke viser sig muligt at lave en sådan aftale, anbefalede Grønt Råd, at 
Nyborg Kommune opstarter en fredningssag. 

Merethe Simonsen (DS) anførte at man burde kontakte lodsejer inden der blev 
startet en evt. fredningssag op.

Else Klint (DOF) anførte at en evt. aftale skulle tage hensyn til fuglelivet hele 
året, da området også er vigtigt som rasteområde i vintermånederne.

DOF vil blive inviteret til at deltage på et evt. dialog møde.

5. Nyt fra Nyborg kommune

 Martin Køhl Søholm er nyt medlem af Grønt Råd for Dansk Botanisk Forening 
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 Naturpolitikken er i høring frem til 16. Maj. Høringssvar vil blive politisk behandlet 

efterfølgende. 

 Nyborg Kommune har påtænker at søge om at blive friluftskommune i 2018. 

Forinden skal der udarbejes en friluftsstrategi. Grønt Råd vil blive inviteret til 

workshop i efteråret 2017.

 Øvrige orienteringspunkter blev ikke nået og det blev aftalt at Anne sender en mail 

ud i stedet. 

6. Evt. og næste møde.

Næste møde afholdes 28. september kl 14.30-18.00

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) vil gerne have en redegørelse for hvordan Nyborg kommunes 
Natur og Miljøbudget ser ud og bliver anvendt

Torben Lyngsøe Povlsen (LF) foreslog at man tog på ekskursion til et renseanlæg, fx Nyborg 
renseanlæg for at se hvordan der arbejdes med spildevand.

Der ønskes en oversigt over omfanget af spildevandsudledninger til vandmiljøet.
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