
Referat fra møde i Grønt Råd – 13 oktober 2022. 

 
Deltagere  
Charlotte Markvardsen – Gruppeleder for Plan og Natur, cma@nyborg.dk  
Per Jespersen – Formand for Klima- og Naturudvalget og Grønt Råd, pje@nyborg.dk  
Anja Kongsdal – Næstformand for Klima- og Naturudvalget og Grønt Råd, ako@nyborg.dk  
Jens Bjerg – Sekretær for Grønt Råd, jhob@nyborg.dk  
Mikkel Ibsen – Byplanlægger  
Benny Stougaard – Plant et Træ, bennystougaard@hotmail.com  
Henrik Terp – Centrovice, h.terp@sanderumgaard.dk  
Kenneth Fahnøe – Danmarks Sportsfiskerforbund, ktfa@jubii.dk  
Nanna Hansen – Danmarks Naturfredningsforening, n_bille@hotmail.com  
Karsten Mengel – Landsbysamarbejdet i Nyborg, kmengel@mail.dk  
Merethe Simonsen – Skovforeningen, lhlange@dlgtele.dk  
Flemming Kjærulf – Friluftsrådet, fkjerulf@mail.dk  
 
Fraværende  
Martin Søholm – Dansk Botanisk Forening, mksoeholm@gmail.com 
Jakob Harrekilde – Naturstyrelsen, har@nst.dk  
Søren Aagesen – Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn, snaagesen@hotmail.com  
Claus Lykke – Danmarks Jægerforbund, claus.lyk@mail.dk  
Peter Pelle – Dansk Ornitologisk Forening, peter.pelle@icloud.com  
Carsten Kudsk – Østfyns Erhvevsråd, ck@gegreenenergi.dk 

1. Godkendelse af dagsorden: Indledningsvist gjorde Kenneth Fahnøe opmærksom på, at 
tillægsprojekter til vandplanerne ikke var blevet sat på dagsorden om tidligere snakket om.  

2. Oplæg af Mikkel Ibsen (Byplanlægger), om byudvikling Nyborg Kommune og sammentænkning af 

klima, natur og biodiversitet i byudviklingen.: Der bør arbejdes for at lave naturområde hele vejen 

rund om Hjulby Sø. Rørlagt vandløb bør åbnes for at håndtere mest muligt vand og bidrage til det 

blå element i planen. Krav om giftfri vedligeholdelse og natur i stedet for plæne-friarealer. 

3. Nyt fra Nyborg Kommune  
• Status på gamle § 3 sager i Nyborg Kommune: Administrationen har henvendt sig til 6 

konsulentfirmaer, hvor 1 har givet en positiv tilbagemelding.  

3. Jagt i kommunale bynære skove: Aftalt er der på næste møde bruges tid på at få afklaret og lavet 
aftaler om jagt på kommunale arealer, jagtforeningerne inviteres. DN ønsker gældende aftale med 
Nyborg jagtselskab, pris for jagten, tal for udsætning og aftaler om evt. modydelser fremsendt 
inden mødet. 

• Der blev fremført på mødet, Nyborg Jagtselskab yder et arbejde, der modsvare den betaling de 
ellers ville skulle give. 

• Nanna ønskede til referat, at det ikke er ensbetydende med kritik fordi der stilles spørgsmål. 

4. Vandløbsvedligeholdelse: Jens oplyste hvorledes kommunen vedligeholder vandløb og hvilke 
regler der gælder for vedligeholdelse. Al information omkring kommunens vedligeholdelse af 
offentlige vandløb kan findes i regulativerne.  Sportsfiskerne efterlyser regulativerne på 
hjemmesiden, de har tidligere været der. 
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5. Status på miljø- og naturprojekter 

• Kullerup Sluse  

o Opstart af undersøgelser: Der har været botaniske undersøgelser i Hjulby Mose og 
Rambøll er i gang med at lave en forundersøgelse. Der er taget kontakt til lodsejere 
i området. 

• LIFE projekter  

o Klokkefrø – Oprensning af klokkefrø vandhul. 
o Fælles fynsk – Dialog med lodsejere. I Nyborg Kommune vil man se på et LIFE 

projekt ved Østerø Sø og Tårup Strand. LIFE projektet skal gøre det muligt for 
Nyborg Kommune at realisere sine forpligtigelser overfor Natura 2000 områder. 
Nyborg Kommune vil lave en ejendomsmæssig forundersøgelse omkring Tårup 
Strand for at se hvad der er mulighed for i samarbejde med private lodsejere, da 
LIFE projekter kun bygger på frivillige aftaler.  

• Stenrev  

o Orientering om møde ved Tårup Strand: Nyborg Kommune blev fravalgt til 
projektet på baggrund af for store dybder ud for Tårup Strand og vanskelig 
strækning at modulere.  

• Sommerfugleprojekt  
o Intet nyt 

• Holckenhavn Fjord  

o Intet nyt 

• Status på skovrejsning  

o Intet nyt 

1. Emner til senere møder, herunder evt. fremtidige miljø- og naturprojekter  

• Diskussion af jagt på kommunale arealer. Der skal sættes næsten en hel mødegang af til 
dette 

• Diskussion af ekstra vandløbsindsatser til fremtidige naturprojekter.  

2. Næste møde  
• 15 december kl. 19 – 21.  
• Fastlæggelse af møder fra 2023 og frem, til første torsdag i marts, juni, september og 

december. 
3. Eventuelt 

• Oplysning om medlemskommune i KIMO 

• Merethe ønsker en holdning til lysforurening og om det er muligt at regulere det gennem 

kommune- og lokalplanlægning af hensyn til insekter og andre dyr samt evt. unødvendigt 

energiforbrug. Lysforurening går ud over både flora og fauna, herunder menneskers livskvalitet 

og sundhed. Det er et overset problem, som der bør være mere fokus på. 

• Nanna ønsker orientering om Folkefrugthaven 



• Merethe efterspørger i frustration om der er bæredygtigt producerede solceller, som ikke er 

transporteret den halve klode rundt fra Kina. Ved at bruge leverandører fra Kina, Rusland osv., 

støtter man ikke-demokratiske styreformer, hvilket bør være et fokuspunkt.  


