
Referat af møde i Grønt Råd d. 4 april kl. 18-20.  
 
Deltagere 
Per Jespersen - Formand for Klima- og naturudvalget, pje@nyborg.dk 
Anja Kongsdal – Næst formand for Klima- og naturudvalget, ako@nyborg.dk  
Charlotte Markvardsen – Gruppeleder for Plan og Natur, cma@nyborg.dk  
Jens Bjerg – Sekretær for Grønt Råd, jhob@nyborg.dk  
Johanne Bastiansen – Skov- og naturmedarbejder jpad@nyborg.dk  
Claus Lykke – Danmarks Jægerforbund, claus.lyk@mail.dk   
Kenneth Fahnøe – Danmarks Sportsfiskerforbund, ktfa@jubii.dk   
Nanna Hansen – Danmarks Naturfredningsforening, n_bille@hotmail.com   
Karsten Mengel – Landsbysamarbejdet i Nyborg, kmengel@mail.dk   
Jakob Harrekilde – Naturstyrelsen, har@nst.dk   
Merethe Simonsen – Skovforeningen, lhlange@dlgtele.dk  
Per Nyegaard Olesen – Friluftsrådet, lo_pno@mail.tele.dk - Substitut for Flemming Kjærulf – 
fkjerulf@mail.dk  
Østfyns Erhvervsråd – Carsten Kudsk 
 
Fraværende: 
Peter Pelle – Dansk Ornitologisk Forening, peter.pelle@icloud.com  
Martin Søholm – Dansk Botanisk Forening, mskoeholm@gmail.com 
Henrik Terp – Centrovice – h.terp@sanderumgaard.dk  
Søren Aagesen – Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn, snaagesen@hotmail.com  
Benny Stougaard – Plant et Træ, bennystougaad@hotmail.com  
Jan Grimstrup – Nyborg Turistforening, jgl@nyborgstrand.dk  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ok  
 

2. Nyt fra Nyborg Kommune 

 Orientering om § 3 sager i Nyborg Kommune 
Her blev gennemgået, hvad den overordnede liste med § 3 sager består af samt hvilke 
vidensgrundlag eller rettere mangel på samme, som lægger til grund for den arbejdsproces, 
som er i gang inde hos Natur-teamet. Der er blevet anmodet om aktindsigt af § 3 listen af 
DN. Når sagen afsluttes afholdes der et dialogmøde med DN og interessenter der har 
interesse i dette.  
 

 Orientering om politianmeldelse af kogræsserlaug 
På baggrund af ønske fra Martin Søholm, medlem af kogræsser-lauget i Svanedammen Øst 
og Grønt Råd som repræsentant for Botanisk Forening, har der været en politianmeldelse af 
kogræsserlauget. En anonym anmelder mente, at dyrene led nød. Dette blev afvist af 
dyrlæge på stedet. 
 

3. Status på miljø- og naturprojekter 

 Sommerfugleprojekt 
o Projektet forløber som planlagt og der vil igen i år blive foretaget høslet i efteråret 

 Kullerup Sluse 
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o Nyborg Kommune har haft et møde med lodsejere ved Kullerup Sluse og der var 
enighed om at starte op med en forundersøgelse. Nyborg Kommune har derfor 
sendt en forundersøgelse i udbud til konsulentfirmaer. 

 LIFE projekter 

o Klokkefrø – Intet nyt 
o Fælles fynsk – Intet nyt 

 Fugleprojekt 

o Opsætning af fuglekasser 

Nyborg Kommune har i samarbejde med nyborgværkstederne fået lavet 50 
stærekasser, 2 storkereder samt 100 muresejlerkasser, som er i gang med at blive 
sat op flere steder rundt om i kommunen med bl.a. anvisninger fra DOF.  

 Holckenhavn Fjord 

o Nyborg Kommune har haft et møde med Centrovice vedr. Holckenhavn Fjord og 
Nyborg Fjord, hvor man gerne vil se på hvad man kan gøre sammen 

o Nyborg Kommune og Syddansk Universitet har også startet projektet med 
undersøgelse af Holckenhavn Fjord op. Nyborg Kommune foretager bl.a. 
droneflyvning og vandprøvetagning. 

 Stenrev 

o Ansøgning til BARREEF 

Nyborg Kommune har sendt en ansøgning afsted til BARREEF projektet. Svar på 
ansøgningen vil falde senere på året. 

 Status på skovrejsning 

o Nyborg Kommune har holdt et online borgere møde med borgere inden for områder 
med størst interesse for skovrejsning. Nyborg Kommune forventer også at tage 
kontakt til Naturstyrelsen.  

4. Orientering om forvaltning af Nyborg skove af Johanne Bastiansen (natur- og skovmedarbejder) 
Den naturnære forvaltningsplan blev gennemgået med få bemærkninger om bl.a ikke at glemme, at 
nåletræ er et godt klimaværktø for det samlede co2 regnskab.  
 

5. Drøftelse af jagt på kommunale arealer i forbindelse med revision af naturpolitikken 
Da kommunen modtager en del henvendelser, der er jagtrelateret og i forbindelse med arbejdet om 
den nye naturpolitik blev der lagt op nogle forskellige emner til drøftelse. 
Jagten blev drøftet på et overordnet plan. Nyborg Kommune og jagtselskaberne afholder et møde 
senere på året om evt. tilretninger. 
 

6. Emner til senere møder, herunder evt. fremtidige miljø- og naturprojekter 
Danmarks sportsfiskerforbund efterspurgte materiale for ekstra forslag til vandløbsindsatser, som 
ikke blev til indsatser i vandområdeplanerne. Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker at de ekstra 
vandløbsindsatser bliver diskuteret på Grønt Råd og efterfølgende indstillet som forslag til 
naturprojekter, som Nyborg Kommune skal arbejde med. 
 

7. Næste møde 
8. Eventuelt 



 
DN foreslog at Grønt Råd kunne tage på ekskursion sammen til et naturområde, fx Molsbjerge 
laboratoriet.  

 


