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Referat af møde i Grønt Råd 28 juni 2018

Sted: Refsvindinge Natur- og Kulturcenter  

Tid: 14.30 -18.00

Deltagere : 

Pia Ellegaard Jørgensen Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS) 
Per Nyegaard Olesen Friluftsrådet, Kreds Fyn (FR) 
Martin Køhl Søholm Dansk Botanisk Forening (DBF) 
Karsten Mengel Landsbysamarbejdet i Nyborg (LAN) 
Benny Stougaard Plant er Træ, Nyborg (PET) Claus Lykke Danmarks Jægerforbund (DJF) 
Søren Aagesen Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn (NFNO) 
Per Jespersen Formand Teknik og Miljøudvalget
Elisabeth Oxenbøll Sørensen, Nyborg Kommune Gruppeleder Natur- og Miljø (NK) 
Johanne F. Hangaard Nyborg Kommune, Natur- og Miljø (NK) 
Maria Barsøe Nyborg Kommune, Plan og Byg (NK)
Søren Okkels Uhrskov Nyborg Kommune, Natur- og Miljø (NK) (ref.)

Ikke til stede 

Preben Stuhr Nielsen Østfyns Erhvervsråd (ØE) 
Torben Lyngsøe Povlsen Centrovice, Landboforeningen (LF) Peter Pelle Nyborg Sportsfisker 
Forening (NSF) Niels Høirup Nyborg Turistforening (NTF) 
Charlotte Vesterlund Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Jakob Harrekilde Jensen Naturstyrelsen, Fyn (NST)

Rundvisning på Refsvindinge Natur- og Kulturcenter  
Lise Fenger, Formand for Refsvindinge Natur- og Kulturcenter  introducerede sammen med 
Naturvejleder, Mia Rafn Hansen centeret og viste rundt på området og fortalte om deres arbejde 
i Strandtudseprojektet (samarbejde mellem Kbh. Zoo, NK og RNK ) og ungeprojektet samt de 
øvrige friluftsfaciliteter på stedet. 

Nyborg Kommune har årligt bevilget 150.000 kr til ansættelse af naturvejleder på deltid i årene 
2017-2019.

Notat
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Information og kontaktoplysninger på centeret kan findes på hjemmesiden 
https://www.naturrefsvindinge.dk hvor der også kan læses om deres øvrige aktiviteter.

Efter rundvisningen introducerede Tue Skovgård Larsen sig. Tue er ansat i et samarbejde 
mellem Nyborg kommune og Østfyns museer og har titel Natur og Kulturvejleder. Tue fortalte 
om sit foreløbige virke. Tue Skovgård Larsen kan kontaktes på tusl@ostfynsmuseer.dk. 
Herudover så har tue en Facebook side som kan tilgås på 
https://www.facebook.com/naturogkulturvejleder.nyborg.5 eller ved at søge på ”Natur Og 
Kulturvejleder Nyborg” via Facebook, eller man kan se videoer på YouTube-kanalen 
https://www.youtube.com/channel/UCyYCqWNd97VbZqpbuvZw94w/featured

Ordinært Møde
Godkendelse af dagsorden:
Godkendt uden bemærkninger

Orientering fra Nyborg kommune

 Elisabeth O. Sørensen (NK) introducerede sig selv som ny leder i Natur og 
Miljøgruppen. Elisabeth har siddet som konstitueret leder frem til december 2017, 
hvorefter hun blev fast leder af gruppen. 

 Holckenhavn Fjord

Der er indgået en frivillig aftale imellem parterne som regulerer sejladsen på 
Holckenhavn Fjord. Det har været en rigtig fin proces, og der har været en god dialog 
mellem parterne.

 Natur og Miljøbudget

DN havde på sidste møde bedt om en oversigt over økonomien på Nyborg kommunes 
natur og miljø budget. 

Elisabeth O. Sørensen (NK)  fortalte at budgettet havde været uændret igennem lang tid  
og Nyborg kommune bruger midlerne på at løse vores pleje og 
overvågningsforpligtigelser på bedste vis. Den samlede ramme fremgår af kommunens 
offentlige budget.

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) ville gerne have nogen mere konkrete og opgørelse over 
fx antallet af årsværk, for at kunne se på hvor mange ressourcer der samlet set var sat 
af, også med henblik på, at kunne se om der var sat nok ressourcer af til området.

Elisabeth O. Sørensen (NK)  fortalte, at der er 2 naturmedarbejdere i Natur og 
Miljøforvaltningen som har naturområdet som deres primære arbejdsområde.

Per Jespersen tilføjede, at der var afsat de nødvendige ressourcer til området.

 Nye medarbejdere

https://www.naturrefsvindinge.dk/
https://www.facebook.com/naturogkulturvejleder.nyborg.5
https://www.youtube.com/channel/UCyYCqWNd97VbZqpbuvZw94w/featured


I forbindelse med at Jan G. Jensen har valgt at gå på efterløn, så er der fra 1. juli ansat 
en erfaren naturmedarbejder Heidi Dahlsgaard Jensen til at tage over efter Jan G. 
Jensen 

Der er ansat 2 nye i Plangruppen, herunder Maria Barsøe, som deltog i mødet.

Herudover har vi arbejdet med at ansætte en medarbejder, der skal arbejde med 
vådområder, kystbeskyttelse og klimatilpasningsplaner. Vakant stilling efter Elisabeth er 
blevet gruppeleder. Stillingsopslaget kommer i genopslag henover sommeren.

 Manglende møder i Grønt Råd

Der har kun været afholdt 1 møde i Grønt Råd i 2017. Det sidste møde i september 
2017 blev aflyst grundet stor travlhed med Vandrådsarbejdet, som har fyldt meget det 
sidste ¾ af 2017 for både forvaltningen og de deltagende organisationer.

Fremadrettet vil der igen blive afholdt 2 årlige møder, på hver sin side af sommerferien.

 Nyt nationalt Erfa-netværk for Grønt råds sekretariater.  

Nyborg kommune påtænker at melde sig ind i nyt netværk for Grønt Råds Sekretariater, 
med henblik på at udvikle arbejdet i Grønt Råd.

 Status på Nyborg kommunes Naturpolitik 

Politikken er udarbejdet og vedtaget den 27. september 2017. Det har været en fin 
proces med mange gode input udefra. Politikken er ved at blive implementeret, og som 
noget helt konkret kan det nævnes at:

Der er blevet ansat en Natur og Kulturvejleder.

Der er bevilget midler til at ansøge om EU-LIFE midler til at Nyborg Kommune går med i 
et projekt vedrørende en udvidet indsats for klokkefrø, herunder opdræt og udsætning af 
flere individer samt etablering af nye levesteder  samt restaurering af eksisterende 
vandhuller. Projektet løber over 6 år fra 2019-2024.

Der er også bevilget midler til at Nyborg kommune kan stille en Natur-App til rådighed for 
borgerne. Natur-App’en kan bruges til indtastning af artsfund. Borgerne får adgang til et 
kort på vores hjemmeside, hvor borgerne kan gå ind og se artsfund i kommunen, 
herunder deres egne observationer og registreringer.
Data lægges i databasen Naturbasen, som kobler til hjemmesiden det levende forum 
Fugle og Natur, hvor folk kan stille spørgsmål til deres artsfund, og det er muligt at få 
kvalitetssikret de inddaterede data. I første omgang køres projektet som et forsøg over 2 
år, hvorefter det evalueres.

 Der er vedtaget en skovdriftsplan for Nyborg kommunes skove (vedlægges) og Nyborg 
kommune har stillet et areal ved Jagtenborg Skov til rådighed for Rotary Nyborg hvor de 
kan udplante træer, med tiden vil arealet blive til skov.
 

 Der er opsat bom og anlagt parkeringsplads ved Jagtenborg Skov.



 Pia Ellegaard Jørgensen (DN) spurgte til om der var muligheder for at begrænse 
færdslen ved Østerø Sø.
Elisabeth, svarede at man var ved opsætte et ekstra skilt, der oplyser om forbuddet mod 
at færdes på visse arealer i fuglenes yngleperiode. Det blev oplyst, der er sat lås på 
lågen over dæmningen i fuglenes yngleperiode. 

Status på Grønt Danmarks Kort 
 Johanne F. Hangaard (NK) gav en status på arbejdet med Grønt Danmarkskort – Se 

vedlagte slides.

Friluftstrategi for Nyborg kommune 
 Maria Barsøe præsenterede Nyborg kommunes Friluftstrategi. Se vedlagte slides

Vandråd. Status og evaluering
 Søren Okkels Uhrskov (NK) fortalte at man havde afsluttet arbejdet med vandrådene og 

Vandrådene havde diskuteret ca. 23 vandløb og indsendt sin indstilling til staten. 
Det vides ikke, hvornår staten melder tilbage men det forvente, at der bliver tid til at 
afgive høringssvar på de enkelte vandløb. 

Evt og Næste møde

Evt:

Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS) spurgte til om Nyborg kommune havde en politik 
for lysforurening og henviste til en oplyste cykelsti krydsninger over veje i det åbne land. 
Elisabeth O. Sørensen (NK)  svarede, at hun ikke kendte de specifikke krav, men at der var 
tekniske krav til hvor og hvor meget belysning der skal være sådanne steder.

Per Jespersen tilføjede, at der ikke skulle sættes mere lys op end nødvendigt, men at der ofte 
var tale om en afvejning af tekniske krav og ønsker fra borgerne.

Næste møde:

Pia Ellegaard og Martin Køhl Søholm ville gerne høre om Nyborg kommunes politik i forhold til 
vedligeholdelse af vejrabatter og grønne områder og hvordan dette gøres i forhold til Nyborg 
kommunes Naturpolitik.
Det blev besluttet at punkterne kunne tages op på et kommende møde, da der var tale om 
teknisk emne, hvor kommunens driftsfolk bør deltage.

Martin Køhl Søholm ville gerne have de kommunalt ejede §3 arealers pleje op som et emne. 
Hvordan plejer kommunen disse arealer?

Martin Køhl Søholm ville gerne have en status på planerne for Kullerup Sluse og betegnede det 
som et af Fyns vigtigste passageprojekter.



 

Det blev aftalt at der fremadrettet skulle afholdes 2 årlige møder, hvoraf det ene skulle 
være med besøg ude i landet og efterfølgende ordinært møde. Møderne skulle holdes i 
tidsrummet 1600-1800. Søren Okkels Uhrskov (NK) udsender en doodle med mulige 
datoer i slut september, start oktober. 
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