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1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Nyt fra Nyborg Kommune og opfølgning på forrige møde
Træopvækst på rørskovsfladerne ved Stenø Holckenhavn fjord: 
Arealet er omfattet af Holckenhavn Fjord fredningen, men der er ingen plejepligt på 
arealet, som er i privat eje. Nyborg Kommune har derfor ikke gjort videre i sagen. 

Afdækningsplastik i træerne på Stenø: 
Plastikken er fjernet.

Oversigt over de sidste 10 års natur- og miljøprojekter i Nyborg Kommune
Peter Pelle (DOF) fortalte, at han ønskede en oversigt over hvilke naturprojekter, der 
var gennemført med fugle som det primære fokus.
Elisabeth (NK) fortalte, at Nyborg Kommune ikke havde lavet nogen naturprojekter, 
hvor fugle havde været det specifikke fokus.

Nyborg Kommunes arbejde med FN`s Verdensmål og rosetten

Elisabeth (NK) orienterede om, at Nyborg Kommune, efter sommerferien, begynder at 
bruge et visuelt værktøj, der kan illustrerer, hvordan specifikke politiske beslutninger 
indvirker på opfyldelsen af FN´s Verdensmål. Redskabet vil blive brugt i forbindelse med 
større projekter og planer.

Per (FR) spørger ind til, hvilke personer, der er involveret i Nyborg Kommunes udvalg for 
Grøn Omstilling, og om der sidder nogen repræsentanter for fx grønne organisationer.
Elisabeth (NK) fortæller at der primært sidder politikere og embedsmænd der servicerer 
udvalget.

Per (FR) synes, at Nyborg Kommune bør overveje om, der også skal være 
repræsentationer fra de grønne NGO og opfordrede til at lade sig inspirerer af Middelfart 
Kommune

Søren (NK) udsender et link til Rådet for grøn omstilling referater, hvor den 
sammensætningen også kan ses.  

Risikotræer og stier:
Pia (DN) mindede om, at Nyborg Kommune bør lade gamle træer stå og istedet flytte 
stiforløb, især når der var tale om mindre trampestier.

Elisabeth (NK) fortalte, at man ville bringe opfordringen videre, men at vores primære 
fokus var nødt til at være sikkerhed. Hvis der vurderes at være risiko for publikum, 
uanset placeringen af træet, vil vi skulle håndtere det. 



Martin (DBF) opfordrer til, at Nyborg Kommune ikke tager træer ud af de kommunale 
skove, men lader fældede træer ligge til naturlig nedbrydning, da især Teglværksskoven 
mangler biodiversitet, hvilket dødt ved kan hjælpe med.

Det blev herudover drøftet, at Nyborg Kommune kunne nøjes med at fjerne fx toppen af 
træet og lade det nederste af stammen blive stående på roden.

Søren (NK) vedlægger den vedtagne driftsplan for de kommunale skov til referatet.
 

3. Grønt Danmarkskort
Da fagpersonen på området havde måtte melde afbud orienterede Elisabeth (NK) om, 
at Nyborg Kommune havde baseret deres arbejde med Grønt Danmarkskort på 
anbefalingerne fra Naturrådet på Fyn.
 
Pia (DN) spurgte, hvorfor Nyborg Kommune havde taget så mange og store arealer ud i 
forhold til det gamle planmateriale, hvilket fremgik af nogen de kort, som var sendt med 
ud med høringsmaterialet. 

Elisabeth (NK) forklarede, at de fleste arealer, der var taget ud, handlede om, at man 
havde justeret på gamle udpegninger, som ikke længere var retvisende, og at de store 
røde arealer, som fremgik på noget af kortmaterialet som udtagne, reelt ikke var 
udtagne arealer, idet fx Juelsbergskoven heller ikke var omfattet af de gamle planer. 

Per (FR) og Martin (DBF) undrede sig over, hvorfor man ikke havde valgt at tage 
Juelsbergskoven med i Grønt Danmarkskort, (uagtet at den ikke var med i de gamle 
planer).

Elisabeth (NK) forklarede, at primære grund til var, at vi ikke havde medtaget skoven 
skyldes, at skoven ligger isoleret fra anden natur, men også fordi naturindholdet i 
skoven er begrænset.

Per (FR) mente, at Nyborg Kommune burde overveje at medtage skoven, da den 
relativt nemt kunne forbindes til andre naturområdet og dermed være en del af 
naturnetværket.

Martin (DBF) ville gerne høre hvilke faglige vurderinger, der lå til grund for, at man 
havde undladt at tage skoven med i Grønt Danmarkskort.

Merethe (DSF) efterlyste et bedre kortmateriale, hvor det var muligt at zoome ind på fx 
matrikelniveau, det eksisterende materiale gav kun mulighed for et overordnet billede.
Søren (NK) sender et link til et bedre kortmateriale i forbindelse med udsendelse af 
referatet. 

Kenneth (NSF) ønskede, at Nyborg Kommune, i deres grønne Danmarkskort, i højere 
grad havde medtaget vandløb, og at man havde set på, hvor der var potentiale til at 
genoprette naturområder.



Elisabeth (NK) fortalte, at man havde taget vandløbsnære arealer med, hvor det gav 
mening. Målet med Grønt Danmarkskort er at sikre større sammenhængende 
naturområde i og mellem kommunerne. Grønt Danmarkskort skal således ikke pege på 
specifikke naturgenopretningsprojekter.

Elisabeth (NK) orienterede slutteligt om, at høringen af Grønt Danmarkskort skal gå om 
pga. af fejl i høringsmaterialet, da der manglede et kortbilag. Der vil derfor komme en ny 
8 ugers høring. Grønt Råd vil blive orienteret, når høringen igangsættes på ny, og det 
vil blive lagt ud på kommunens hjemmeside. Der vil her også blive linket til Plandata.dk, 
hvor et detaljeret kortmateriale vil blive tilgængeligt. 

4. Klimatilpasninger og Risikostyringsplan
Nyborg Kommune skal udarbejde en risikostyringsplan, og er, som et pilotprojekt, ved 
at igangsætte forundersøgelse for, hvordan havnen og Nyborg by kan klimasikres mod 
havvand.

Torben (LLA) spurgte om, Nyborg Kommune kun havde sigte på at sikre ejendom 
værdier, eller om man også havde fokus på miljø, fx i forbindelse med overløb.

Pia (DN) ønskede at høre om Klimatilpasningsplanen kun arbejdede med 
afværgeforanstaltninger, men om man også kiggede på CO2 reduktioner.

Elisabeth (NK) svarede, at Klimatilpasningsplanen havde fokus på 
afværgeforanstaltningerne i forbindelse med vand. Risikostyringsplanen har fokus på 
havvand. 

5. Status for igangværende miljø- og naturprojekter
Martin (DBF) spurgte til, hvor langt Nyborg Kommune er med Kullerup Sluse.

Søren og Elisabeth (NK) orienterede kort om, at vi nærmede os en løsning, hvor 
Ladegårdsåen afskæres med en sluseport, hvor stuvningszonen opretholdes opstrøms 
den eksisterende Kullerup Sluse, men sikrer, at trækkende fisk ikke går ned i 
Ladegårdsåen.

Martin (DBF) gjorde opmærksom på, at fisk trækker i både efteråret og foråret, hvilket 
løsningen skulle tage højde for.

Per (FR) gjorde opmærksom på, at der lå træstammer i Ladegårdsåen og delvist 
spærrede for gennemløbet.
 
Søren (NK) svarede, at vi sender nogen folk ud og kigger på det, da selv små 
spærringer i systemet har betydning for vandforsyningen til voldgraven.

6. Emner til senere møder herunder evt. fremtidige miljø og naturprojekter



Kenneth (NSF) foreslog, at der blev foretaget skovrejsning på de arealer, hvor Mullerup 
Renseanlæg før havde ligget. Her er et kraftigt fald ned til vandløbet så træbevoksning 
ville kunne hindre at jord og næringsstoffer bliver skyllet i åen ved kraftigt nedbør.

Elisabeth (NK) svarede, at arealet var ejet af Nyborg Forsyning og Service (NFS), og 
Nyborg Kommune derfor ikke har rådighed over arealet.

Kenneth (NSF)  havde herudover nedenståend forslag til naturgenopretningsprojekter:

Genslyngning af vandløb (Kauslunde å) ved udløbet i Storebælt ved Risinge eng.
Ved oversvømmelse af engen opstår der den naturlige rensning af vandet fra hele 
oplandet til dette å system. Pt. bliver engen tømt med en pumpe flere gange om året, 
direkte ud i havet og man kunne overveje at etablerer et vådområde.  

Ådalen ved Kertemindevej/Lunde vej med Gåsebækken løbende igennem er et     
veloplagt naturprojekt. Projektet kan bestå i at åbne og genslynge åen flere steder og 
derved forbedre biodiversiteten. 

Per (FR) foreslog, at der blev lavet en liste over mulige naturprojekter i kommunen. En 
liste, der kunne danne overblik og vise, hvilke projekter man allerede havde diskuteret i 
Grønt Råd.

Elisabeth (NK) svarede, at vi godt kunne lave en sådan liste. 

Martin (DBF) anførte, at det var ærgerligt, at Nyborg Kommune brugte græsslåning i så 
stort omfang i Strandhøjparken, da der var et stort naturpotentiale ved en ændret drift og 
foreslog, at der blev udarbejdet en naturplan for området, hvor man i fx i højere grad 
fjernede afklippet materiale. 
Martin (DBF) Gjorde opmærksom på at Nyborg kommune har plejepligten på de 3§ 
arealer de har overtaget  ved Strandhøjen.

7. Næste møde
Der blev fremsat nedenstående forslag til næste møde:

 Ekskursion til Strandhøjen og Teglværksskoven, Matin (DBF) ville gerne medvirke 
med sin botaniske viden

 Status på Nyborg Kommunes bekæmpelse af invasive arter, herunder Kæmpe 
Bjørneklo, Rynket Rose og Japansk Pileurt

 Introduktion til hvordan man kan hente kommunens naturregistreringer ud af 
miljøportalen. 

 Naturplejeplan for kommunens grønne områder.
 Hvordan arbejder Nyborg Kommune med lysforurening.
 Oplæg om Nyborg Kommunes håndtering af affald og genbrug.



 Martin (DBF) vil gerne orienteres om Kullerup Slus og hvor stuvningszonen skal 
opretholdes

Pia (DN) ønsker fortsat en Orientering om Natur/Miljøafdelingens budget, herunder en 
sammenligning med tidligere år. Indholdene en oversigt over antal årsværk til forskellige 
opgaver og en oversigt over hvilke opgaver/projekter pengene bruges til- hvor meget tid 
bruges der eks. til naturregistrering.

Elisabeth (NK) svarede at vi ikke som sådan har en oversigt over fordelingen af 
årsværk men at bemandingen i Natur og Miljøgruppen er uforandret over de sidste 5 år. 

Næste møde:
Der var fra flere medlemmer et ønske om bedre politisk repræsentation på Grønt 
Rådsmøderne, da man ofte oplevede, at formanden Per Jespersen ikke deltog i 
møderne. Det blev foreslået, at der blev udpeget en ekstra politisk repræsentant fra 
Teknik- og Miljøudvalget, der kunne træde til.

Elisabeth (NK) fortalte, at Per Jespersen kun i ringe omfang har mulighed for at deltage 
i eftermiddagsmøder. Da han gerne vil deltage i møderne, er forslaget fra hans side, at 
man lagde møderne mandag formiddag og/eller som aftenmøder kl. 19.

Den generelle indstilling fra rådets medlemmer var, at man ønskede at holde fast i 
eftermiddagsmøderne, dog fremrykket til kl. 16.30.

Elisabeth rundede emnet af med, at man ville tage deres ønsker med tilbage til Per 
Jespersen og rundsende mulige mødedatoer til rådet.

8. Eventuelt

Pia (DN) spurgte om, der var sat penge af til, at viderefører de to naturvejledere i Nyborg 
Kommune.

Elisabeth (NK) fortalte at naturvejlederen i Refsvindinge Natur- og Kulturcenter er ansat 
med 500 timer årligt til udgangen af 2019. Tue Skovgård Larsen er ansat på en bevilling, 
som løber til og med 2020.

I forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019 vil administrationen indstille til en 
drøftelse af den fremtidige organisering af naturvejledningen i Nyborg Kommune.

Kenneth Fahnø (NSF) Sagde at det så ud som om at der var plantet pil omkring søen 
opstrøms Gåsebækkens udløb i Kongshøj Å.

Søren (NK) undersøger sagen. 
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