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Referat fra møde i Grønt Råd - 22. november 2021 
 
Deltagere 
Charlotte Markvardsen – Gruppeleder for Plan og Natur, cma@nyborg.dk  

Jens Bjerg – Sekretær for Grønt Råd, jhob@nyborg.dk  

Adam Habary – Vandløbsmedarbejder, adah@nyborg.dk  

Annika Dalskov – Vandløbsmedarbejder, aid@nyborg.dk  

Claus Lykke – Danmarks Jægerforbund, claus.lyk@mail.dk  

Martin Søholm – Dansk Botanisk Forening, martin@skovparknet.dk  

Kenneth Fahnøe – Danmarks Sportsfiskerforbund, ktfa@jubii.dk  

Nanna Hansen – Danmarks Naturfredningsforening, n_bille@hotmail.com  

Maria Weitermeyer – Danmarks Naturfredningsforening,  

Søren Aagesen – Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn, snaagesen@hotmail.com  

Karsten Mengel – Landsbysamarbejdet i Nyborg, kmengel@mail.dk  

Jakob Harrekilde – Naturstyrelsen, har@nst.dk  

Merethe Simonsen – Skovforeningen, lhlange@dlgtele.dk  

Flemming Kjærulf – Friluftsrådet, fkjerulf@mail.dk  

 

Fraværende 

Per Jespersen – Formand for Teknik og Miljø og Grønt Råd, pje@nyborg.dk  

Peter Pelle – Dansk Ornitologisk Forening, peter.pelle@icloud.com  

Benny Stougaard – Plant et Træ, bennystougaard@hotmail.com  

Henrik Terp – Centrovice, h.terp@sanderumgaard.dk  

Jan Grimstrup – Nyborg Turistforening, jgl@nyborgstrand.dk  

 

1. Godkendelse af dagsorden: Per Jespersen var fraværende, hvorfor Charlotte 
Markvardsen var ordstyrer. Dagsorden blev godkendt 

2. Nyt fra Nyborg Kommune 

 Ansættelse af naturvejleder: Nyborg Kommune kommer til at skulle ansætte en 
ny Naturvejleder, da den tidligere naturvejleder har skiftet job. Der ønskes et 
fokus på en naturvejleder, hvor der også er fokus på grøn omstilling, klima osv.  

Notat 
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 Afsat 1 mio. kr. til vild med vilje projekter og 1 projektansættelse: Der er 
politisk afsat 1 mio. kr. til vild med vilje projekter og Danmarks vildeste kommune 
konkurrence. I den 1. mio. kr. er der afsat midler til at kunne ansætte 1 
projektmedarbejder. Pengene er afsat på budgettet til næste år. 

 Administrationsgrundlag for badebroer: Der er blevet vedtaget et 
administrationsgrundlag for badebroer. Jakob Harrekilde(NST) gjorde 
opmærksom på at Assens Kommune var gået skridtet videre og havde inddelt 
kommunens offentlige badestrande i aktivetszoner, hvor man kan målrette 
anvendelsen til publikum og hvad man ønsker på de diverse strande. 

 Afgræsning med geder 

i. Sommerfugleprojekt på Nyborg Volde 

Forvaltningen arbejder med at etablerer et gedehold i Nyborg Kommune 
til bekæmpelse af invasive arter, pleje af fortidsminder og rydning af 
naturområder for opvækst af træer og buske. 

 Samarbejde mellem DOF og Nyborg Kommune vedr. fugleliv i kommunen: 
Nyborg Kommune har startet et samarbejde op på baggrund af den nye rødliste 
for fugle i EU. Det er bl.a. med henblik på at understøtte bestanden af mursejler, 
da man fjerner deres bo ved at isolere bygninger. Fuglekasserne bliver til stær, 
mursejler og tårnfalke/ugler. De bliver produceret hos nyborgværkstederne. DOF 
forstår arbejdet med kontakt til ejer af mulige etableringssteder. 

 Kullerup Bjerget 

i. Lelaug: Nyborg Kommune har købt leer, som foreninger har mulighed for 
at låne. DN, har brugt dem til pleje af Kullerup Bjerget og til pleje af dele 
af volden. 

a. Grøn omstilling: Der har 8. november været forelagt en plan for 
borgerinddragelse i arbejdet med Nyborg Kommunes klimaplan (DK2020) for 
Teknik- og Miljøudvalget. Nyborg Kommunes kommende klimahandlingsplan 
skal sikre, at kommunen, som geografisk område, reducerer CO2-udledningen til 
netto nul i 2040 (jf. Fyn 2030), og forbereder en robust klimatilpasning til de 
forventede klimaændringer frem mod 2100, jævnfør DK2020.Der lægges op til 
tre spor i inddragelsen:  

i. Borgermøde: Et større møde både fysisk og med mulighed for digital 
deltagelse. 

ii. Grøn Landsby: En løbende inddragelse af kommunens landsbyer under 
overskriften ”grøn landsby”  

 Revision af naturpolitik: Forvaltningen har indledt arbejdet med en ny 
naturpolitik, som ønskes opdelt i en politik, strategi og handleplan. Der vil blive 
lavet workshops undervejs med naturpolitikken.  

 Afregistrering af natur på Sankt Knuds golfbane: Der blev orienteret om at 
forvaltningen har afregistreret §3 beskyttet natur på Sankt Knuds Golfbane. 
Arealerne er ændret fra næsten hele golfbanen til kun at omfatte arealer, hvor 
der ikke spilles golf. Botanisk forening efterspurgte baggrunden for 



 

 

afregistreringen, som er vedhæftet denne mail. Man er velkommen til at spørge 
mere ind til denne sag, hvis det ønskes.  

3. Status på miljø- og naturprojekter 

 Status på skovrejsning – Intet nyt 

 LIFE projekter 

i. Klokkefrø – Intet nyt 
ii. Fælles fynsk – Intet nyt 

 Hjulby Mose – Intet nyt 

 Holckenhavn Fjord: Nyborg Kommune er i gang med at kontakte 
Miljøministeren og har kontaktet Centrovice igennem Henrik Terp. 

 Stenrev 

i. DTU Aqua 

Forvaltningen arbejder på en ansøgning til Barereef projektet, som omhandler at 
bruge stenrev som kystbeskyttelse. Flemming Kjærulf gjorde opmærksom på at 
projektet er tiltænkt områder, hvor der er direkte bølge og vindpåvirkning på 
kysten (akut erosion) og ikke længde gående. Forvaltningen kender igennem 
diverse værktøjer dog til områder som er påvirket af akut erosion, så man vil 
forsøge at lave en ansøgning. 

 Status på Vild med vilje konkurrencen og drøftelse af naturpleje projekter i 
det åbne land.  

Forslag til pleje af areal nord for Teglværksskoven, samt lysåbent område inde i 
Teglværksskoven. Martin har været ude med tidligere naturmedarbejdere, hvor 
de ville tage det videre med driften, men har ikke hørt noget efterfølgende.  

DN spurgte også ind til et gammelt projekt på Strandhøjen ”den rådne natur” og 
om man ikke evt. kunne lave det et andet sted. 

Svar fra Nyborg Kommune:  

1. Institutionen og driften var villig til at have kreaturer gående der, 
men det blev stoppet af Elisabeth, da det var i byzonen. 
Efterfølgende er der ikke blevet kigget nærmere på dette. 

2. Stammerne fra Strandvænget var gamle elmetræer. Vi har ladet 
en bøgestamme ligge i skovbrynet ind til Strandhøj, man kunne 
sagtens supplere med øget formidling. 

4. Orientering og status vedr. Kullerup Sluse og vandstandshævning i voldgraven af 
vandløbsmedarbejdere Adam og Annika. 

Annika informerede omkring Kullerup Sluse og de løsninger, som en forundersøgelse 
skal indeholde. Se medsendte powerpoint for Annikas præsentation. Generelt kigger 
man mest på en løsning med et nyt forløb til Ladegårds å og Vindinge å. Såfremt de 
ønsker at komme med input til emner, de ønsker forundersøgt i forbindelse Kullerup 



 

 

Sluse, er de velkommen til at melde punkter ind til Annika. Skulle man ønske et fysisk 
møde, må de endelig også sige til, så stiller forvatningen gerne op. Kontaktoplysninger: 
mail. ald@nyborg.dk tlf. 6333 7155. 

Adam, som er ny vandløbsmedarbejder i Nyborg Kommune blev introduceret for Grønt 
råd. Han fremlagde omkring vandstandshævningen i voldgraven ved Nyborg slot og 
hvordan den påvirker Kullerup Sluse. Der blev informeret om at en vandstandshævning 
vil mindske vandindtaget ind igennem voldgraven og opstuvningszonen ved 
sommerafstrømningen vil stoppe lige nord for Hjulby Sø. Da der vil løbe mere vand i 
Vindinge å, i stedet for ind til Ladegårds å, vurderes vandstandshævningen at have en 
positiv effekt på vandringen af fisk. Der vurderes at der vil ske en ikke signifikant 
vandstandsstigning i Vindinge å på ca. 1 cm om vinteren og op mod 13 cm om 
sommeren, dette vil dog ikke påvirke vandløbet meget, da vandstanden er lavere om 
sommeren. 

Sportsfiskerne spurgte ind til om man havde overvejet at lave flere 
vandstandshævninger på vandtilførsel fra Vindinge å til voldgrav. Pt.1 Hjulbyvej der er 
kort til slusen, pt.2 Lindenborgvej her vil man kunne lave et større vådområde omkring 
Hjulby sø med alt hensyntagen til motorvej. pt.3 Ladegårdsvej. De vil gerne gøre 
opmærksom på, at der er flere muligheder for regulering end kun i voldgraven.  

DN spurgte til om vi havde undersøgt for, hvilken påvirkning vandstandshævningen vil 
have på algerne i voldgraven. Forvaltningen afviser dog at det vil have nogen negativ 
betydning for algesamfundet i voldgraven. 

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

Kommentar fra sportsfiskerne til pt.5.: Ønske om at de forslag som blev indberettet i 
vandplanerne, specielt de øvrige indsatser, bliver sendt ud til Grønt Råds medlemmer 
som forberedelse til næste møde. 

6. Næste møde 

4 april kl. 18-20. 

7. Eventuelt 

Hvis foreninger ønsker at indgå i partnerskaber og større samarbejde, så send det til 
sekretær for Grønt Råd, Jens Bjerg, så det kan komme på dagsorden i Grønt Råd. Dette 
gør at det er muligt for hele rådet at drøfte det og give deres anbefaling til politikkerne. 
På denne måde har foreningerne også mulighed for at drøfte det før et møde i Grønt 
Råd.  
 

Den nye udvalgskonstellation efter valget var ikke på plads ved mødet. Næste møde 
fastsættes sammen med ny formand inden ny mødedato. 
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