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Referat møde i Grønt Råd d. 18-06-2013 
 
Deltagere : 

Pia Ellegaard Jørgensen  Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Vagn Christiansen Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS) 
Karsten Mengel Landsbysamarbejdet i Nyborg (LAN) 
Camilla Krøytzer Nyborg Turistforening (NT) 
Knud Theil Formand for Teknik- og Miljøudvalget 
Benny Stougaard Plant er Træ, Nyborg (PET) 
Per Nyegaard Olesen Danmarks Jægerforbund (DJF) 
Søren Larsen Friluftsrådet, Kreds Fyn (FR) 
Lars Normann Hansen Sportsfiskerne i Nyborg Kommune (NSF) 

 Lene Holm Teknik- og miljøchef, Nyborg Kommune (NK) 
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.) 

 
Afbud: 
Søren Kirk Strandgaard Naturstyrelsen, Fyn (NST) 
Morten N. Gotthardsen  Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
Søren Aagesen Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn (NFNO) 
 
Torben Lyngsøe Povlsen Centrovice, landboforeningerne (LF). 
Preben Stuhr Nielsen Østfyns Erhvervsråd (ØE) 

 
Dagsordenspunkterne der  blev  fremlagt ved hjælp af dias som vedhæftes referatet. Referatet 
omfatter derfor primært kommentarer og emner som ikke fremgår af dias.   
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Ingen bemærkninger, Godkendt. 

 
2. Opfølgning på sidste møde den 16.08.2013. 

Anne G. Pedersen orienterede om at Søren Uhrskov fra Nyborg kommunes Natur og Miljø 
afdeling har overtaget opgaven som sekretær for Grønt Råd. 

 
3. Nyborg kommune orienterer om kommende og igangværende projekter / 

sager. 
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 Nyt om vandplanerne 
Anne G. Pedersen (NK) orienterede om at Statens vandhandleplaner har været i teknisk 
forhøring hos kommunen. Her kunne kommunen konstatere, at der var taget 2 
strækninger ud, hvor der oprindeligt skulle ske ændringer i vedligeholdelsen. Der var tale 
om følgende stræk: Bondemoserende og Skalkemoseafløbet. 
NK har i deres høringssvar anmodet om at Ullerslevløbet skulle fjernes fra listen over 
vandløb hvori der skulle ændres i vedligeholdelsen, fordi faldet i dette vandløb er meget 
begrænset og derfor kun meget dårligt respondere på ændret vedligeholdelse. 
Staten har meldt ud at vandplanerne kommer i offentlig høring før sommerferien og 6. 
md. frem.  

 

 Status på vandhandleplanerne 
Søren O. Uhrskov (NK) Orienterede om at Nyborg Kommune er i gang med at søge om 
tilskud til forundersøgelse af 8 større og mindre spærringer. Se vedlagt bilag 1 med 
oversigtskort og billeder. 
Processen er at der først søges om tilskud til forundersøgelse, og efter en gennemført 
forundersøgelse søges der om tilskud til realisering af projekterne. 
Da flere af projekterne indbefatter gamle mølleanlæg med kulturhistorisk interesse er der 
en dialog i gang med Østfyns museer.   
 

 Status på naturplanerne 
Jan G. Jensen (NK) Orienterede om planerne for  kommunens Natura2000 områder. 
Se Bilag 2 

 
 

 Ny kommuneplan – potentiel ny natur 
Anne G. Pedersen (NK) orienterede om at Nyborg Kommune, i relation den kommende 
kommuneplanstrategi havde udarbejdet et korttema hvor der var udpeget arealer med 
potentiel ny natur. Det var i udpegningen taget udgangspunkt i eksisterende 
lavbundsarealer. -. 
Udpegningen som potentiel ny natur vil ikke have nogen direkte indflydelse på, hvordan 
et areal kan anvendes men vil blive brugt i forbindelsen med den fremadrettede 
planlægning for kommunen. 
 
Knud Theil (NK) bemærkede at kommuneplan og korttema kommer i offentlig høring 30. 
juli 2013-til 24. september 2013.   
 
DN spurgte til hvad der lå i konceptet ”økologiske forbindelser” og hvad definitionen på 
en økologisk forbindelse var i denne sammenhæng. 

Lene Holm (NK) fortalte at definitionen på  ”økologiske forbindelser” vil blive udsendt 
sammen med referatet (Se bilag 3) 
 

 

 Besøg af studerende fra landbohøjskolen 
Anne G. Pedersen (NK) Orienterede om at Nyborg kommune havde haft et 2 dags 
besøg af et hold landskabsforvalterstuderende fra KU – LIFE (tidligere kaldet 
landbohøjskolen). Besøget havde bestået i én dag med oplæg fra kommunen om 
kommunens strategi og planlægning og én dag med ekskursion rundt i kommunen for at 
se på kommunale projekter. 



 

Besøget munder ud i at de studerende skal lave forvaltningsopgaver om fire emner i 
kommunen henholdsvis  
  

Herregårdsmiljøer 
 Marina ved Knuds Hoved 
 Den kommunale vådområde indsats 
 Råstofområder 

 
 
Nyborg kommune vil have mulighed for at se opgaverne ultimo juni, når eksamen er 
afsluttet. 
 
  

 Status på Lindealléen 
Jan G. Jensen (NK) Orienterede om at Nyborg kommune havde ladet lindetræerne 
undersøge af Skov og Landskab, Københavns Universitet, fordi man frygtede for 
træernes stabilitet. Konklusionen på undersøgelsen var at lindetræerne ikke havde 
kritiske svampesygdomme og at træerne kunne vedligeholdes ved, at bortskære døde 
grene. Der var ikke umiddelbart fare for at træerne brød sammen.  
Nyborg kommune agter at følge Skov og landskabsanbefaling og beskære træerne 
løbende. Fredningsmyndigheden har desuden oplyst Nyborg Kommune  at almindelig 
vedligeholdende beskæring ikke kræver fredningsmyndighedens godkendelse.  
Herudover havde Skov og Landskab også undersøgt det store Kastanjetræ som stod i 
tilknytning til Lindealleen. Her kunne man konstatere at træet, grundet sygdom, var til 
fare for omgivelserne og man anbefalede en fældning. Efter fredningsmyndighedens 
godkendelse har Nyborg Kommune ladet Kastanjetræet fælde. 
  

DN udtrykte glæde over at kommunen havde undersøgt sagen grundigt inden der 
blev grebet til handling. 

 

 Mageskifte ved Vestskoven. 
Jan G. Jensen orienterede om, at der reelt var tale om et salg da kommunen ikke havde 
modtaget noget jord i bytte. Arealet var blevet solgt i forbindelse med gennemførslen af 
vådområdeprojektet i Hjulby Mose. Kommunen har beholdt 30 meter af markarealet der 
grænser op til Vestskoven, her vil der blive anlagt en ny sti og der vil plantet træer. Se 
bilag 2 med kortoversigt over området) 
 

DN spurgte til om de tidligere opstillede shelters i området stadigvæk var opstillet. 
Jan G. Jensen (NK) svarede at de pt. stod på depot, men at de ville blive genopsat 
når Naturstyrelsen har meddelt tilladelse.. 

 
DJ spurgte til om kommunen havde sikret sig, at de frasolgte arealer blev drevet 
uden brug af sprøjtemidler, da området oprindeligt var i kommunens besiddelse for 
at beskytte det underliggende grundvand. 
Knud Theil og Lene Holm  (NK) mente ikke at man havde tages sådanne hensyn 
da arealet blev solgt fra. 
  

 Forslag til grøn driftsplan for kommunale skove (udsættes) 
Anne G. Pedersen Orienterede om at Nyborg kommune ville lave en samlet driftsplan for 
alle kommunens grønne arealer, herunder også skove. 
 



 

DS Gjorde opmærksom på  at der var stor forskel på hvordan der blev planlagt for 
skovdrift, hvor tidshorisonten er meget lang og for drift af åbne arealer, hvor 
tidshorizionten er kortere.. 
 
Lene Holm (NK) svarede, at man endnu ikke havde startet op på opgaven med at 
lave den samlede plan, men at formålet med planen var at skabe mere 
sammenhæng i forvaltningen af kommunens skov, natur og åbne arealer. For på 
den måde at  få et bedre overblik over hvilke ressourcer kommunen har på dette 
område.  
Planen vil blive til i et samarbejde imellem interne og eksterne kræfter og skal 
hjælpe til at Nyborg kommune i bedre omfang kan prioritere sine indsatser på 
vedligeholdelsen af kommunale arealer  og den service som kan ydes til borgerne 
på de kommunale arealer. 

 

4. Forslag fra Plant et Træ  
 Genplantning af alléer ved herregårde 
Benny Stougaard PET fandt det ærgerligt, at flere af de gamle alleer ved    
kommunens herregårde ikke blev genplantet når de fx pga af alderdom blev 
fjernet. 

 
DN og NK bemærkede at mange de alleer der bliver fjernet ikke kan kræves 
reetableret, på trods af deres evt fredning, da fredningen kun omfatter de 
stående træer ikke alleen som sådan. 
 
Nyborg kommune vil tage kontakt til Juuelsberg Gods, og opfordre til at alleen 
genetableres af frivillig vej.  
 

 Vedligeholdelse af poppelhegn 
Benny Stougaard (PET) mente at det var ærgerligt at flere af de gamle 
poppelhegn i kommunen ikke blev vedligeholdt eller døde som følge af kraftig 
beskæring. Samt foreslog at kommunen fandt egnede steder at etablere alléer. 

 
NK Vil undersøge muligheden for at lave en registrering egnede steder til 
alléer i kommunen. En opgave som muligvis kunne løses af en person i 
jobtræning.   

 
 

 Træplantning ved sorte pletter 
Benny Stougaard (PET) foreslog at man markerede sorte pletter (i relation til 
trafiksikkerhed) med træer. 
 

 Træbeplantning ved gadekærene 
Benny Stougaard (PET) opfordrede til at kommunen fik ryddet op ved nogen af 
kommunens gadekær ude i landsbyerne og etablerede træbeplantning.  

 
NK svarede at man ikke pt. har ressourcer til en sådan forskønnelse af 
gadekærene, men at man positiv over for lokale tiltag, 

 

 Børn og træer 



 

Benny Stougaard (PET) opfordrede til at man genoptog ideen med at lade 
institutionerne deltage i skovplantning, da dette ville medvirke til at højne 
bevidstheden om træernes betydning. PET havde kontakt til flere institutioner 
som var positive overfor at deltage i et sådan projekt. 
 

NK svarede at der ikke pt er planer om projekter, men at tidligere projekter 
havde fungeret  godt. 

 
5. Eventuelt, herunder næste møde og emner til næste møde 

 

 Anne G Pedersen (NK) Orienterede om at nyborg kommune var godt i gang med 
kommunens klimatilpasningsplan. 

 

 Karsten Mengel (LAN) Fortalte at det var svært at få erhvervsudvikling til 
kommunens mindre landsbyer når man fx gav afslag på  at der kunne bygges en 
automobilforhandler i Svindinge. 

 
Knud Theil og Lene Holm (NK) svarede at der var fokus på sagen og at 
der indenfor meget kort tid ville blive afholdt et møde med de implicerede 
parter og en repræsentant fra byrådet. 
 
DN anførte at man  helst ikke så at man lavede ”hovsa” løsninger og 
udlagde erhverv hen af vejen DN opfordrede til at man i stedet planlagde 
for og udlagde erhvervsområder i relation til de mindre landsbyer.  

 
Knud Theil (NK)Anerkendte at der var behov for at mindre virksomheder 
havde ejeren boende tæt på sin virksomhed, men mente ikke at man ville 
få lov til at lave sådanne spredte erhvervsområder. Knud Theil (NK) 
anførte at der i Kommunen var flere ubenyttede landbrugsbygninger hvor 
man som erhvervsdrivende kunne etablere sig. 
 
Lene Holm (NK) anførte at man havde dårlige erfaringer med at blande 
erhverv og beboelse og henviste til Ørbæk by. 
 
DN anførte at landsbyer typisk ikke synede hen pga. af manglende 
erhverv, men pga manglende sammenhold og samarbejde i landsbyerne.  
 
Anne G. Pedersen afsluttede debatten med at sige at emnet ville blive 
taget på et udvalgsmøde. 

 Bjørnklo 

 
DS spurgte til hvor kommunen var i forhold til bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo 

 
Anne G. Pedersen (NK) forklarede at Nyborg Kommune bekæmpede 
bjørneklo på egne arealer men, at kommunen ikke have nogen 
indsatsplan i forhold til bekæmpelse af  Kæmpe Bjørneklo på private 
arealer. 
 
DN spurgte til årsagen til at kommunen ikke havde nogen indsatsplan 



 

Knud Theil (NK) forklarede at kommunen havde overvejet en 
indsatsplan, men da de øvrigt kommuner, som typisk ligger opstrøms 
kommunen ikke havde en indsatsplan ville indsatsplanen have en for 
begrænset effekt. 

 
DN spurgte til hvordan Nyborg og andre kommuner bekæmper bjørnklo. 
Lene Holm (NK) Fortalte at Odense kommune bekæmpede med slåning 
på bestemte tider af året.  
Jan G. Jensen forklarede at man i Nyborg kommune pensledes med 
round-up. 
 

 NCC Roads 
DN spurgte til hvor langt hvor langt kommunen er med spilvandsplanen for NCC 
roads. 

Knud Theil (NK) forklarede at spildevandsplanen var klar efter 
sommerferien. 

 

 Næste møde 
o Næste møde er planlagt til at blive afholdt 19. september 2013, kl. 15 

 
 
Bilag// 
 
 



 

Bilag 1: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

Bilag 2  
 

Natura 2000 handleplaner. 
Østerø Sø 

 Tilbud på hegning og rydning er indhentet og ansøgning om tilskud sendt til 

Natur- Erhverv. Hegning forventes udført i vinteren 2013/14 

 Hydrologisk forundersøgelse er udført af Rambøl. Undersøgelsen viser, at de 

hydrologiske forhold i området er gode og ikke bør ændres, men at der kan 

skabes en mere naturlig dynamik ved en renovering af den vestligste 

sammensunkne markoverkørsel og sænkning af vejen på en strækning. vandet 

vil herved kunne løbe hurtigere ind og ud ved vandstandsændringer. Området 

som helhed består af en meget fin mosaik af Kystlaguner, strandsøer, strandeng 

og strandoverdrev og det vurderes, at den nuværende vegetation i området har 

tilpasset sig den nuværende vandstand i området gennem en meget lang 

årrække. Vandstanden i området bør som helhed  hæves, da området bl.a. 

derved vil blive vanskeligt at afgræsse.  

 
Kajbjerg skov 

 Omfatter forbedring af leveforholdenen for Stor vandsalamander i 5 vandhuller . 

 Udføres i 2014- 15. 
 
Klokkefrøer ved Tårup. 

 Finansiering er på plads ved Grøn Vækst midler og egen finansiering, 200.000 

kr. 

 Restaurering af 3 vandhuller, anlæg af 3 nye, etablering af 5 overvintringssteder 

og udvidelse af græsningsarealet, inkl. hegn, omkring vandhullerne forventes 

udført i kommende vinterhalvår. 

Sted Nyt vandhul Overvintringssted Restaurering af 
vandhul 

Ny græsning 

Tårup 
Maemosevej 

2 2  1 ha. 

Frigårdsvej 1  3 2  

Frigårdsvej mark 1 1   

Boholtvej 2  2   

Åhusene  
(måske) 

  1  

I alt 3 8 3  

Målsætning 
handleplan 

3 5 3 1 ha. 

 



 

Bilag  3  
 
Økologiske forbindelser 

Taget 12-08-2013 fra http://nyborg-
kp13.cowi.webhouse.dk/dk/natur_og_miljoe/naturbeskyttelse/potentielle_oekologiske_fo
rbindelser.htm  

 
Potentielle økologiske forbindelser 
 
 
Da kommuneplanen skal sikre arealer, der kan danne sammenhængende naturarealer 
(i højere grad end de tidligere regionplaner foreskrev), er der med Kommuneplan 2013 
udpeget yderligere arealer, der kan danne biologiske korridorer. 
Retningslinjer 

1. Indenfor de potentielle økologiske forbindelser skal der ske en afvejning af de 
forskellige interesser, inden der planlægges eller gennemføres projekter, eller 
opføres ny bebyggelse eller anlæg, som forhindrer at området kan udvikle sig til 
et nyt naturområde eller en biologisk spredningskorridor. 

2. Hvor trafikforbindelser ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger anlægges, 
så de krydser de økologiske forbindelser, skal det grundigt overvejes at indbygge 
afværgeforanstaltninger, fx faunapassager. Ved væsentlige eksisterende 
spærringer bør det overvejes at sikre passage. 

3. Kvaliteten af de potentielle økologiske forbindelser søges forbedret gennem 
privat og offentlig naturpleje og naturgenopretning. Kommunen vil fremme 
projekter og tage initiativ til at skabe nye naturarealer, der kan forbedre dyr og 
planters mulighed for spredning indenfor de potentielle økologiske forbindelser. 

4. Realisering af potentielle økologiske forbindelse vil ske af frivillighedens vej og i 
tæt samarbejde med berørte lodsejere. 

 
Redegørelse 
Der skal ske en styrkelse af naturnetværket ved udbygning af de økologiske 
forbindelser. 
De potentielle økologiske forbindelser er en udbygning af - og et supplement til de 
økologiske forbindelser. I udpegningen af de potentielle økologiske forbindelser indgår 
eksisterende naturområder, potentielle naturområder og planlægning for tiltag til 
realisering af vand- og Natura 2000-handleplanerne. Ved at inddrage disse arealer i 
planlægningen sikres derfor yderligere sammenhæng imellem naturområderne, hvilket 
styrker naturen ved at øge vilde dyr og planters mulighed for at sprede sig i landskabet. 
De potentielle økologiske forbindelser vil i de kommende planperioder blive revideret og 
udvidet, i takt med at lokalkendskabet øges, og i kraft af nye krav fra staten gennem 
fremtidige vand- og Natura 2000-planer og en eventuel national naturplan.  
Naturandelen indenfor de potentielle økologiske forbindelser skal fremmes, ved at der 
opretholdes og udlægges nye naturområder og skabes biologiske korridorer. 

http://nyborg-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/natur_og_miljoe/naturbeskyttelse/potentielle_oekologiske_forbindelser.htm
http://nyborg-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/natur_og_miljoe/naturbeskyttelse/potentielle_oekologiske_forbindelser.htm
http://nyborg-kp13.cowi.webhouse.dk/dk/natur_og_miljoe/naturbeskyttelse/potentielle_oekologiske_forbindelser.htm


 

Bilag 4 

Kort over mageskifte ved 
Vestskove

 
 

 

 


