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Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Nyt fra Nyborg kommune og opfølgning på forrige møde

Registrering af ammoniakfølsom natur i Nyborg Kommune

Notat
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Med Fødevare- og landbrugspakken af 22. december 2015 har regeringen besluttet, at 
kortlægning af ammoniakfølsom natur skal styrkes. Kortlægningen skal understøtte og fremme 
en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling i kommunen i forbindelse med ansøgninger om 
miljøgodkendelser af husdyrbrug. Data fra registreringen skal desuden bidrage til etablering af 
et ensartet grundlag for vurdering af udvidelser af husdyrbrug.

I Nyborg Kommune omfatter kortlægningen i alt 94 arealer. Halvdelen af områderne kortlægges 
i 2018, mens den resterende halvdel kortlægges i 2019. Arealerne er udvalgt på baggrund af, at 
de er beliggende indenfor 1000 m af et stort husdyrbrug, som har en ammoniakudledning til 
omgivelserne på over 3500 kg ammoniak pr. år.  

Efter registreringen vil data uploades til Naturdatabasen i Danmarks Miljøportal, hvor de 
offentliggøres.

Grønt Danmarkskort – proces.
Naturrådet er kommet med deres anbefalinger til kommunerne. Det videre arbejde vil nu bestå i 
at udpege arealerne som skal være omfattet af Grønt Danmarkskort.

For at sikre en lige retsstilling for lodsejere og berørte borgere, vil høring af berørte lodsejere 
ske som led i planprocessen med vedtagelse af tillægget til kommuneplanen. Der vil, som led i 
denne proces, blive udarbejdet en hvidbog, hvor berørte lodsejeres eventuelle høringssvar vil 
indgå. Kommunalbestyrelsen vil herefter kunne tage stilling til, hvorvidt høringssvarene skal give 
anledning til ændring af forslag til tillæg om Grønt Danmarkskort.

Grønt DK-kort vil blive endelig fremlagt i starten af 2019.

Kystbeskyttelse
Nyborg Kommune har overtaget myndighedsrollen for private kystbeskyttelsessager. I den 
forbindelse har Kystdirektoratet oversendt 5 sager til os. Vi har fået ansat Birgitte Breum 
Knudsen som ny medarbejder på vådområde, kyst og klima.

Spildevand og regnvandsbetingede overløb.
Slides er vedlagt som bilag

Torben Povlsen ønsker at få et overblik over udviklingen i regnvandsbetingede siden sidste 
gang det var oppe og vende i Grønt Råd i 2013.

Nyborg kommune vil se om der kan udarbejdes et sådan overblik.

Torben Povlsen (LF) spørger hvad Nyborg gør af tiltage for at mindske overløb.
Bjarne Kristoffersen (NK)  fortæller, at Nyborg Forsyning og Service ( NFS) er i gang med at 
kloakseparere i 2 områder, og at NFS arbejder på at undgå indsivning af vand til kloaksystemet 
ved fx at strømpefore eksisterende ledninger.

Torben Povlsen (LF)  spørger, hvorfor der anvendes modelberegninger og ikke måledata.



Bjarne Kristoffersen (NK) forklarer, at der ikke er installeret udstyr til dette, og at det også er et 
spørgsmål om økonomi, men at NFS er i gang med at sætte sensorer op på flere 
overløbsbygværker, der kan melde overløb ind.

Ang. lukninger af Kongshøj Strand
Bjarne Kristoffersen(NK) forklarer, at det ikke har været muligt at fastslå kilden til forureningen, 
men at den formentligt er drevet ind fra syd, grundet strøm- og vindforhold på 
prøveudtagningsdagen. 

Der var en generel undren blandt rådets medlemmer om, at man reelt først lukker stranden 4 
dage efter at prøven er taget. Da man så reelt havde haft folk til at svømme rundt i beskidt 
badevand i 4 dage. 
Bjarne Kristoffersen (NK) forklarer, at man følger de forskrifter for antal og hyppighed for 
badevandsanalyser, der ligger for Blå Flag strande, men medgiver at der går lidt tid med at få 
resultaterne. Det tager 4 at få analyseret prøverne, da de skal igennem del laboratorieprocesser 
inden resultatet kan foreligge. 

Claus Lykke (DJF) foreslår, at Nyborg kommune præventivt at tage de Blå Flag ned ved store 
regnskyl. 
Benny Stougaard (PET) påpeger, at man skal være opmærksom på, at campingpladserne taber 
omsætning, når det blå flag tages ned og det derfor ikke er omkostningsfrit at være overforsigtig 
og lave for mange falske alarmer.

Bjarne Kristoffersen (NK) forklarer, at der i Nordsjælland anvendes et system der på baggrund 
af modelberegninger og meteorologiske data kan varsle om forurenet badevand, men at sådan 
system også vil være årsag til falske alarmer.
Torben Povlsen (LF) opfordrede Nyborg kommune til at gøre mere for at sikre imod at 
badegæster kommer til at bade i beskidt vand.

Nyborg kommunes pleje af grønne arealer og kommunal §3 natur.
Se slides som er er vedlagt som bilag.
Bettina Fisker (NK) forklarer, at klipningen af grøftekanter gøres af sikkerhedshensyn for at sikre 
ordentlige oversigtsforhold langs veje, kryds og cykelstier, og i visse tilfælde for at tilgodese 
især dyrkning af frøgræs/ på tilstødende marker.

Charlotte Vesterlund (DN) påpeger, at hun har set grøftekanter som bliver klippet ud over det 
beskrevne. Hun opfordrer Nyborg kommune til at slå grøftekanter på mere naturvenlige 
tidspunkter.
Charlotte Vesterlund (DN) spørger om hvorfor man overdrager de grønne arealer omkring 
Ravnekærlund og Jagtenborg til grundejerforeningen.
Bettina Fisker (NK) svarer, at det hele tiden har været planen at overdrage plejen til 
grundejerforeningerne og at man gode erfaringer med dette fra tidligere.
 
Bettina Fisker (NK) fortæller, at der er ved at blive udarbejdet plejeplan for voldanlægget i 
Nyborg By. En plejeplan som sigter imod varetage både kultur, natur og de rekreative interesser 
der på anlægget.



Elisabeth O. Sørensen (NK) tilføjer, at de foreløbige analyser af den hidtidige pleje, har vist at 
der forhold til naturen har været en ok pleje af anlægget.

Bettina Fisker (NK) fortæller, at de løbende har forsøg kørende, hvor de søger at kombinere 
pleje med øget naturindhold. Som eksempel nævner hun, at de vil forsøge at bruge løgplanter i 
deres bede, der er gode for bier og insekter.
Bettina Fisker anfører, at det ikke altid er muligt at få pleje og natur til at gå hånd i hånd grundet 
modstridende hensyn og forskellige opfattelser af hvad plejenivauet skal ligge på.

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) anfører, at det også handler om at oplyse borgerne om hvorfor det er 
vigtigt at øge biodiversiteten- og at få dem til at ændre opfattelsen af at en græsplæne, der får lov at være 
urørt så græsset sætter frø, er rodet, til at glæde sig over de flotte insekter og fugle der i stedet kommer 
på arealet. 
Det samme gælder for skovene, som mange også opfatter som rodede, når man lader ved ligge i skoven. 
Vi har desuden pligt til at øge biodiversiteten, så derfor er det også en polisk beslutning om man vil have 
plejede plæner eller mere natur.

Peter Pelle (DOF) spørger til om, at kommunen har overvejet at borttage afpudset materiale fra 
de arealer som plejes med slåning.
Johanne F. Hangaard (NK) svarer, at de er opmærksomme på problematikken i at lade 
materialet blive liggende men at det koster flere penge hvis materialet skal køres væk. 

Torben Povlsen (LF) spørger om kommunen ser på effekten af deres naturtiltag, ved at opgøre 
naturindholdet før og efter de gennemfører tiltag? 

Johanne F. Hangaard (NK) svarer at vi ikke som sådan gør naturindholdet op før og efter 
indsatser, men at vi som udgangspunkt baserer vores metoder på velafprøvede og 
veldokumenterede metoder.

Torben Povlsen (LF) anfører, at hvis man ikke sørge for at måle inden en indsats så er det 
svært at vide hvad man opnår med en indsats.

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) ønsker, at kommunen udpeger flere bevaringsværdige træer i 
Driftsplanen for skovene.

Peter Pelle (DOF) undrer sig over, at der tilsyneladende er sammenfald imellem MTB-sporene 
teglværkskoven, og de arealer som er udpeget som Biodiversitetsskov
Bettina Fisker  (NK) mener ikke at der er et sådan sammenfald.

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) anfører, at der i Teglværksskovens nordlige skovbryn står en del 
gamle bevaringsværdige træer som kommunen ikke har registreret i deres skovdriftsplan. 
Kommunen har oplyst, at de kan blive fældet, da de kan blive til fare for borgere, der færdes på 
stien (Strandmosevej). På den østlige side af stien er der nyplantet skov. Stien kunne meget 
nemt flyttes 10-15 meter ind i skoven på dette stykke og på den måde undgå at fælde træerne.



Kullerup Sluse 
Slides er vedlagt som bilag

Status for igangværende miljø- og naturprojekter
Nyborg kommune er kommet med på Natur-appén, hvor de er muligt for borgere at registrere 
deres naturfund og være med til at give et bedre overblik over naturen i Nyborg kommune. 
Appen kan findes i både Androids og IOS appstore hvor der skal søges på ”NaturTjek”

Nyborg kommune arbejder videre med at forundersøge flere vådområdeprojekter og er pt et i 
gang med et område ved Vindinge Å. 

Der er givet den første landzonetilladelse til et mini-vådområde ved Kongshøj Å som enten er 
etableret eller vil blive etableret inden for den nærmeste fremtid.

Nyborg og Kerteminde kommune er ved at gennemføre en åbning af den nederste del 
Refsvindinge- Ellingebækken 

Emner til senere møder herunder evt. fremtidige miljø og naturprojekter

Næste møde
Søren Uhrskov (NK) udsender en doodle med forslag til mødedato for første møde i foråret og 
det efterfølgende møde i efteråret.

Eventuelt

Benny Stougaard (PET) påpeger, at området ved Stenø er ved at vokse til i træer og at det er 
ærgerligt, da der er tale om rørskov. 

Elisabeth O. Sørensen siger, at der da der er tale om private arealer, så har vi som 
udgangspunkt ikke mulighed for at ændre på forholdene, men at vi tjekker op på om der nogen 
juriske forpligtigelser som lodsejer skal overholde

Charlotte Vesterlund (DN) Ville høre om hvad status var på det plastik som hang i træerne på 
Stenø i Holckenhavn  fjord

Søren Uhrskov Nyborg kommune ville kigge på sagen og finde ud af hvad der kunne gøres ved 
problemet 

Peter Pelle (DOF) vil gerne have udarbejdet en oversigt Nyborg kommunes Natur og 
Miljøprojekter indenfor de sidste 10 år.

Elisabeth O. Sørensen ser på mulighederne for at lave en sådan oversigt
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Grønt Råd Nyborg
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Blå flag ved Kongshøj Strand



Nyborg -  Danmarks Riges Hjerte

11 prøver i badevandssæsonen 1/6 – 1/9 (Blå flag 15/9)

Badevandsprøve udtaget 30/7 2018

Badevands kontrolprogram ved Kongshøj Strand
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Nyborg Kommunes spildevandsstruktur
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Nyborg Kommunes spildevandsstruktur

fællesledning

spildevandsledning

regnvandsledning
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Overløbsbygværker – OV 56 stk
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RBU – Regnbetinget udløb, 167 stk
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Aflastninger og mængder – Status og Plan
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Koncentration af BOD, COD, N og P i RBU

BOD – Biological Oxygen Demand er et mål for hvor meget ilt der kræves for at nedbryde 
organiske stof i en given vandprøve.

COD – Chemical Oxygen Demand er parallelt til BOD, men måler alt som kan oxideres kemisk.
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Kloaksepareringer 2018-2023
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G01001O – reduceret udløb med 2.247 m3
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Spildevandsplan 2018-2023
• Spildevandsplanen reducerer RBU samlet 

set med ca. 23.000 m3 pr. år.
• Kloaksepareringer – Aunslev, Hjulby
• Undersøgelser og afkobling af uvedkommende 

vand i kloaksystemet (dræntilslutninger, utilsigtet 
indsivning)
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Spørgsmål?
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