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Deltagere :

Pia Ellegaard Jørgensen Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS)
Per Nyegaard Olesen Friluftsrådet, Kreds Fyn (FR)
Torben Lyngsøe Povlsen Centrovice, Landboforeningen (LF)
Karsten Mengel Landsbysamarbejdet i Nyborg (LAN)
Else Klint Dansk Ornitologisk forening (DOF)
Peter Pelle Nyborg Sportsfisker Forening (NSF) 
Niels Høirup Nyborg Turistforening (NTF)
Anne G. Pedersen Gruppeleder Natur- og Miljø (NK)
Jan G. Jensen Nyborg Kommune, Natur- og Miljø (NK)
Søren Okkels Uhrskov Nyborg Kommune, Natur- og Miljø (NK) (ref.)

Ikke til stede

Per Jespersen Formand Teknik og Miljøudvalget 
Arne Nielsen Danmarks Naturfredningsforening (DN)
Benny Stougaard Plant er Træ, Nyborg (PET)
Jakob Harrekilde Jensen Naturstyrelsen, Fyn (NST)
Claus Lykke Danmarks Jægerforbund (DJF)
Preben Stuhr Nielsen Østfyns Erhvervsråd (ØE)
Søren Aagesen Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn (NFNO)
Preben Stuhr Nielsen Østfyns Erhvervsråd (ØE)
Søren Aagesen Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn (NFNO)

1. Ekskursion til Kajbjergskoven og Natura2000 Handleplan for Nyborg kommune .

Vi kørte til ti 3 vandhuller som i det forløbne år var blevet oprenses med henblik på at forbedre 
forholdne for især stor vandsalemander.
Jan G. Jensen orienterede om projekteernem, det gode samarbejde med lodsejer og om de 
udforfringer som der havde været. 

Notat
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2. Godkendelse af referat fra forrige møde.

Ingen bemærkninger, referat godkendt

Anne annoncerede at rækkefølgen i dagsordnen var blevet justeret. Så kommuneplan 

strategien blev rykke frem som første emne.

3. Status for Kommuneplansstrategi og revision af kommunalplan for Nyborg kommune.

Jesper Larsen, NK, orienterede om status på den kommende  revision af 
Kommuneplanstrategien og kommuneplanen. Se vedlagte slides.

Merethe Simonsen (DS) Ville høre om problemet med affaldt på veje og i de åbne blev 
adresseret i kommuneplanen.

Anne G. Pedersen forklarede at dette emne hørte hjemme under kommueplan og strategi 
men at man i forbindelse med den kommende affaldsplan havde drøftet mulighederne for 
at lave undervisning for bl.a. skolebørn på den nye genbrugsplads, bl.a. med henblik på at 
præge børn og unge til ikke at smide affald andre steder end i affaldsbeholderen. 

Else  Klint spurte til hvilke sanktionsmuligheder kommunen havde ved henkastning af 
affald og løse hunde.

Anne G. Pedersen forklarede at Nyborg kommune i videst muligt omfang påtalte det når vi 
i det daglige arbejde  støder på problemerne.

4. Orientering om aktuelle sager i Nyborg kommune

Vandløbsdialoggruppe

Nyborg kommune har oprettet en vandløbsdialoggruppe, hvor kommunen i 
samarbejde med Nyborg Vandløbsklaug har særligt fokus op at de offentlige 
vandløb har den regulativmæssige vandføringsevne.

Peter Pelle mente at det havde været formålstjeneligt at have en repræsensant fra 
fx sportsfiskerne med i en sådan gruppe.

Anne G. Pedersen forklarede at man i denne omgang gerne ville holde 
interesserne adskilt og at udgangspunktet for arbejdet er det regulativmæssige 
bestemmelser og dermed et også et afvejet hensyn som der ville blive ageret ud 
fra.

Blå Støttepunkter
Der er kun kommet et begrænset antal henvendelser fra lodsejer som ønsker at få 
etableret shelters på deres ejendom. Der arbejde videre med en model hvor der 
tages udgangspunkt i campingpladserne, som der snarest vil bliv holdt møder 
med. 

Natur Politik:



Grønt Råd og andre eksterne interesenter vil inden for få dage indkalde til den 
workshop om Nyborg Kommunes kommende Naturpoltik. Workshoppen vil blive 
afholdt den 27 september

Bjørneklo 
Nyborg kommune har fået en god start på bekæmpelsen af Kæmpe Bjørneklo. 
Kommunen har bekæmpet bjørnklo på egne araeler samt indenfor 2-meter-
bræmmen langs Vindinge Å, kongshøj Å og Kauslunde Å.  I det kommende år 
forventer vi at medtage Ørbæk Å. 
På de private arealer har der været god respons, stort set alle lodsejere som har 
modtaget henvendelse fra kommunen ang. bekæmpelse har efterfølgende 
igangsat bekæmpelse.

Peter Pelle (NSF) Spurgte om det var muligt at henlægge bekæmpelsen af 
bjørneklo til andre tidspunkter end det var foretaget i år, da han havde observeret 
at fuglelivet blev meget forstyrret af indsatsen.

Anne G. Pedersen svarede at man for at opnå i effektive bekæmpelse er nødsaget 
til at foretage bekæmpelsen 3 gange om året og på bestemte tidspunkter af året. 
Det kan derfor ikke undgås at vi bekæmper på tidspunkter hvor det ikke er optimalt 
for fx fuglelivet.

.

5. Status på Vandområdeplanerne for 2015-2021.

Søren O. Uhrskov orienterede kort om status på vandplanerne, se vedlagte slides
Lyngsøe (LF) uddybede og forklarede at de som landbrugsorganisation bakkede fuldt op 
om den kommunale vådområdeindsatsen og at denne skulle ses som en fælles indsats 
imellem landmænd og kommune. 

6. Evt. og næste møde.

Næste møde afholdes primo 2017. 

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) introducerer Danmarks Naturfredning og deres arbejde 
og virke. 

Yderligere emner modtages meget gerne. 
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