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Referat af Grønt Rådsmøde 30 januar 2014 
 
 

Deltagere : 
Pia Ellegaard Jørgensen  Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Vagn Christiansen 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)  

 Per Jespersen Formand for Teknik og Miljøudvalget  
 Lene Holm Teknik- og miljøchef, Nyborg Kommune (NK) 

Anne G. Pedersen Gruppeleder Natur- og Miljø (NK) 
Søren Okkels Uhrskov Nyborg Kommune, Natur- og miljø (NK) (ref.) 

 
    Afbud: 

Søren Kirk Strandgaard Naturstyrelsen, Fyn (NST) 
Lars Normann Hansen Sportsfiskerne i Nyborg Kommune (NSF) 
Torben Lyngsøe Povlsen Centrovice, landboforeningerne (LF). 
Camilla Krøytzer Nyborg Turistforening (NT) 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt. 

2. Introduktion af ny formand, Per Jespersen (S)    

3. Præsentation af medlemmerne  

Hvert medlem fik lejlighed til at introducere sig selv og deres organisation. 

4. Diskussion af Nyborg Grønne Råds form og indhold fremadrettet.  

Formål med Grønt Råd. 

Der var enighed om at man opfattede de eksisterende formål, som beskrevet i 
kommissoriet, som godt dækkende. Det eksisterende formål er tilpas bredt og tilgodeser 
de forskellige interesser som er repræsenteret i rådet i dag. 

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-30-januar-2014.pdf%0D%0A%0D%0AMed%20venlig%20hilsen%0D%0ANyborg%20Kommune


Man var fra rådets side tilfredse med, at have en rådgivende funktion i forhold til planer 
og strategier indenfor kommunens grønne område. 

Man blev derfor enige om at opretholde det eksisterende kommissorium.  

Der blev dog også udtrykt ønske om at Klimaemner og affald blev en del af det grønne 
råds arbejdsområder, men at dette kunne rummes indenfor det eksisterende 
kommissorium.   

Emner til drøftelse ved de kommende møder i Grønt Råd 

Medlemmerne i det grønne råd udtrykte tilfredshed med at kommunen havde forholdsvis 
mange orienterings punkter på møderne og man så ikke noget problem i at fortsætte 
denne praksis. Men at som hidtidigt ville tage egne emner med, når det var relevant for 
rådet. 

Herunder er listet forslag til emner på de kommende rådsmøder: 

 Årlig bustur rundt i kommunen, eller omegn.  

Afhængig af indhold på turen var man åbne overfor også at lade turen vare 
længere end de normalt 3 timer der afsat til Grønt Rådsmøde. Nedenstående er 
forslag til ture. 

o Naturskolen  

o Kommunale naturarealer. 

 Oplæg fra interne og eksterne. 

o Forslag om at man til hvert møde lod et medlem holde et oplæg om deres 
forenings arbejde. 

o Forslag om at man inviterede eksterne folk ind til at holde oplæg om et 
emne. Der blev bl.a. forslået NFS og vandløbslauget. 

 Planer og Strategier generelt. 

 Aktuelle planer 

o Klimatilpasningsplanen 

o Affaldsplanen. 

o Naturplan. 

  Beplantning på støjvolde. 

 Landsbypedelordningen.  

 NCC udledningstilladelse 

 Kommunalt drevne naturarealer. 

 

Mødeform 

Der var generel tilfredshed med den hidtidige mødeform ligesom at tidspunktet for 
mødet var passende. Muligheden for at gøre brug af gruppearbejde blev diskuteret 
og man kom frem til at gruppearbejde kunne være fornuftigt hvis opgaven passede 
hertil. 



Medlemmerne foreslog at man så tidligt som muligt sendte mødematerialet på 
udvalgte emner  ud, så der var bedre tid til at forberede sig. Dette ville være med til 
at kvalificere debatten yderligere. 

   
  

5. Eventuelt, herunder næste møde og emner til næste møde 
 
Lene Holm orienterede kort om at Gregers Juel havde reageret på brevet  fra Grønt 
Råd, hvor man opfordrede til at genetablere alléen langs duens vænge Svaret fra 
Gregers Juel var at han ikke mente at alléen ville passe ind i det nuværende landskab 
og man derfor ikke ville genplante alléen. 
 
Anne G. Pedersen orienterede kort om den kommende proces med vandråd i relation til 
2. generationsvandplaner. Og at man havde indstillet at Nyborg kommune blev 
sekretariats kommune for oplandet til Storebælt.  
 
I forlængelse af debatten om kommende emner blev det besluttet at Claus Lykke fra 
Friluftsrådet skulle holde et kort oplæg om arbejdet i friluftsrådet. 
 
Næste Møde blev aftalt til at være 30 april 2014 fra 15:00-17:00.   
 
 
  

 
 


