
Teknik- og Miljøafdelingen 
Natur og Miljø 
 
Rådhuset, Torvet 1 
5800 Nyborg 
 
Betjen dig selv på 
www.nyborg.dk 
 
sikkerepost@nyborg.dk  
 
Sagsansvarlig:  
Søren Okkels Uhrskov 
Tlf. 6333 6878 
E-mail: sou@nyborg.dk 
Sagsnr. 450-2014-1282 
 
11-09-2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat af Grønt rådsmøde 3. septmber 2015 
 

Deltagere : 
 
Pia Ellegaard Jørgensen  Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Merethe Simonsen Dansk Skovforening (DS) 

Hans Henriksen Suppleant for Plant er Træ, Nyborg (PET) 

Per Nyegaard Olesen Danmarks Jægerforbund (DJF) 
Claus Lykke Friluftsrådet, Kreds Fyn (FR) 
Søren Aagesen Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn (NFNO) 

 Per Jespersen  Formand Teknik og Miljøudvalget  
 Anne G. Pedersen Gruppeleder Natur- og Miljø (NK) 

Sanne Hoffensetz Andresen Turistchef Nyborg Kommune 
Jan G. Jensen  Nyborg kommune, Natur- og miljø (NK) 
Søren Okkels Uhrskov Nyborg Kommune, Natur- og miljø (NK) (ref.) 

 
 Ikke til stede 

Søren Kirk Strandgaard Naturstyrelsen, Fyn (NST) 
Torben Lyngsøe Povlsen Centrovice, landboforeningerne (LF). 

 Preben Stuhr Nielsen Østfyns Erhvervsråd (ØE) 
Vagn Christiansen Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Karsten Mengel Landsbysamarbejdet i Nyborg (LAN) 
Peter Pelle Nyborg Sportsfisker Forening (NSF)  
Michael Højgård Hansen Dansk Ornitologisk forening (DOF) 

 

Ordinært møde 

Sted: Nyborg Rådhus Mødelokale 6 

Tid: 1530 -1630 

1) Godkendelse af referat fra forrige møde. 

2) Referatet blev godkendt på betingelse af, at der i referatet blev præciseret, at input til 
besparelser ikke kunne anses som en samlet indstilling fra Grønt Råd. Samt at der på 
mødet blev oplyst at Teknik- og Miljøudvalget har behandlet en indstilling om deltagelse i 
projektet om give konventionelle landmænd et økologitjek, hvilket det var politisk velvilje til 

og Nyborg Kommune  deltager i  projekt `Lokal Grøn Vækst” 

3) Blå støttepunkter v. Nyborg kommune (20 min) 

Notat 
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Sanne Hoffensetz Andresen, Turistchef i Nyborg Kommune, holdt et kort oplæg, hvor hun 
redegjorde for det foreløbige arbejde med at få etableret ”Blå støttepunktet” i Nyborg 
Kommune.  

De blå støttepunkter er en del af et fælles fynsk kommunalt samarbejde, hvor man i 
samarbejde med lodsejer og kommuner vil bygge shelters, primært langs kysten. Modellen 
man sigter, efter er en model hvor kommunerne, via tilskud og egenfinansiering, står for 
opførslen af shelters, hvorefter lodsejer overtager drift og vedligehold, lodsejer kan både 
være offentlig og privat. Gæsterne betaler så fx 30 kr pr person per overnatning som tilfalder 
lodsejer. Booking og information er tænkt varetaget igennem hjemmesiden 
www.Bookenshelter.dk. Projektets shelters vil blive søgt placeret i relation til allerede 
eksisterende projekter. 

 

 

Pia Ellegaard Jørgensen (DN)påpegede at man i de sydfynske kommuner havde 
haft nogle landskabsmæssigt uheldige placeringer af især de høje modeller af 
shelters i landskabet. Men at det som udgangspunkt er et godt initiativ. 

Claus Lykke  (FR) så gerne at man optog de eksisterende men lide mere primitive  
shelters på www.Bookenshelter.dk.  

Han anførte desuden at man med en betaling på 30kr på person pr nat ville have 
en forventning et højere serviceniveau på pladsen, herunder rengøring, end der 
ville være på de mere primitive shelters. 

Merethe Simonsen (DS) anførte at hun  ville foretrække de mere klassiske 
shelters, idet de nye shelters for en dels vedkommende var højere og havde en 
fremmede fremtoning i natur og skovomgivelser.   

 

Sanne Hoffensetz Andresen rundede af med at understrege, at de stadigvæk er i en tidlig fase 
og at man stadigvæk opsamlede erfaringen fra de allerede opstillede shelters , samt at der ville 
være tale om en frivillig ordning og samspil med  de lodsejere som vil medvirke. 

 

 

4) Præsentation af medlemsorganisation 

Hans Henriksen (PET) gav en fin introduktion til Plant et Træ Komiteens arbejde 

 

5) Kort orientering om Aktuelle sager fra Nyborg Kommune 

Ny chef for Teknik og Miljøafdelingen. 

Anne G. Pedersen (NK). Orienterede kort om at Vicekommunaldirektør Søren 
Møllegård nu fungerer som Teknik og miljøchef. Søren Møllegård deltager ikke i  
Grønt Rådsmøder, i stedet vil gruppelederen for Natur og miljøgruppen deltage0. 
Der ville derfor også blive foretaget en justering i kommissoriet for Grønt Råd ang. 
dette. 

NCC 
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Anne G. Pedersen (NK),  Orienterede kort om at NCC havde rømmet arealerne på 
havnen og de havde i den forbindelse også foretaget en oprensning af 
siltaflejingerne på havbunden indenfor og umiddelbar nærhed af det nu fjernede  
siltgardin. Der vil blive fulgt op med dykkerundersøgelse for at sikre, at 
bundforholdene er ok.   

Klokkefrø sti 

Anne G. Pedersen, (NK),Orienterede om at man arbejdede videre for at føre ruten 
videre fra Svendborg, men at det endelige ruteforløb ikke lå fast idet man forsøger 
få et ”naturnært” forløb langs kysten. Der skal derfor snakkes med en eller flere 
lodejere om dette. 

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) henviste igen til det helt indlysende stiforløb fra 
Kongshøjvej ad Frigårdsvej  til Lersey Allé.   

 

Skovplan 

Jan G. Jensen forklarede kort, at man havde et ældre oplæg til skovplan for 
Nyborg kommune som man skelede til i forbindelse med forvaltningen af 
kommunens skove. Oplægget havde ikke være forelagt politisk og var derfor heller 
ikke egnet til udlevering.  

Anne G Pedersen supplerede med at man havde valgt ikke at gå videre med en 
samlet plan for alle de kommunale arealer og vil i stedet genoptage arbejdet med 
at færdigøre kommunens skovplan. 

Det blev besluttet at det næste Grønne Rådsmøde skulle have kommunens 
skovplan som hovedemne hvor man skulle diskutere skovplanen.  

Ravnholt Alle 

Jan G. Jensen, redegjorde kort for de nuværende forhold, hvor  træerne langs 
alleerne var helt væk og  eller mangelfulde. Der blev herudover fortalt at der før 
kommunalreformen i 2007 havde været en aftale mellem, Ørbæk kommune og  
ejerne af Ravnholt gods om at genplante alleerne. 

Denne aftale er imidlertid ikke blevet udmøntet og materialet fra aftalen vurderes 
at være forældet.  

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) mindede om,  at kommunen, i.fb.m. at projektet 
tidligere blev drøftet i Grønt Råd, havde oplyst, at projektet var højt 
prioriteret. 

Det blev aftalt af Nyborg kommune ville undersøge mulighederne for at genoptage 
dialogen om at genrejse alléerne men, at man skulle være opmærksomme på at et 
sådan projekt er omkostningstungt. 

 

 

 

Lillemølle og Sulkendrup Mølle 



Søren Uhrskov,( NK) orienterede om at TMU har besluttet at kommunen skulle 
søge at undtage møllerne på Ørbæk å. Begrundelsen herfor er kulturhistoriske 
interesser og økonomi. 

 

 

6) Evt og næste møde 

 

Det blev aftalt at hovedtemaet på næste møde er kommunen driftsplan for de kommunale 
skove. Mødet blev planlagt til at ligge den 14 Januar 2016 kl 1530 

 

2 del: Teglværksskoven, kommunens skovdrift 

 

Jan G. Jensen viste rundt i den sydlige del af Teglværksskoven, hvor der blev talt om hvilke 
principper kommunen drev skoven efter. 

Det blev  på turen foreslået at Kommunen deltager i  Skovens Dag og lave en event hvor de fx 
bortsprænger en trækrone  og fortæller  om baggrunden for skovens drift og pleje. Dette kunne 
medvirke til at skabe øget forståelse for kommunens drift af skoven. 

Claus Lykke (FR) gjorde opmærksom på at man skulle planlægge i god tid, hvis der skal 
inddrages frivillige kræfter, som fx Friluftsrådet. Da et sådan arrangement kræver forberedelse 
og prioritering.  Men at de er meget interesseret i at lave samarbejde om fx Skovens dag i 
Nyborg. 

Per Jespersen bakkede op om dette forslag og mente at man skulle arbejde målrettet på at få et 
sådan arrangement op at stå til det kommende Skovens Dag arrangement. 

 

Hans Henriksen (PET) og Per Nyegaard Olesen (DJF) spurgte til om man havde planer om 

igen, at lave skovplantnings arrangementer med byens skoler og institutioner, idet man havde 
haft gode erfaringer med dette tidligere.  
Per Nyegaard Olesen tilbød at være med til at stable arrangementet på benene og være med til 
at skaffe midler til at få det gennemført. Han ville dog ikke starte op førende han vidste at der 
var fuld opbakning fra kommunalt hold idet det var et stort maskineri at sætte igang. 
 
Per Jespersen (TMU) bakkede  op om ideen og vil drøfte sagen politisk med Teknik og 
miljøudvalget for den vej at skabe opbakning udvalget. 
 
Per Nygaard Olesen spurgte i egenskab af Plante et Træ medlem til beplantning på støjvoldene 
ved både Teglværksskoven og Reitzelskoven. Det ønskedes at ført til referat at der bør 
foretages beplantning med træer på  støjvoldene. Anne G. Pedersen (NK) anførte at man havde 
debatteret ønsket i anden anledning, men at kommunen ikke kunne imødekomme ønsket. 
 
Per Nygaard Olesen (DJF) Anmodede også kommunen om at der blev ”ryddet op” op i 
Plantagen tæt ved golfbanen, da området fremstod meget rodet, i stærk kontrast til golfbanerne. 
Jan G. Jensen  (NK) forklarede at det omtalte skovstykke var fredet og udlagt som urørt skov. 
Kommunen handlemuligheder var derfor begrænsede.   
 



 




