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Deltagere : 
Pia Ellegaard Jørgensen  Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Lars-Haagen Lange Suppleant Dansk Skovforening (DS) 
Karsten Mengel Landsbysamarbejdet i Nyborg (LAN) 
Benny Stougaard Plant er Træ, Nyborg (PET) 
Per Nyegaard Olesen Danmarks Jægerforbund (DJF) 
Claus Lykke Friluftsrådet, Kreds Fyn (FR) 

 Peter Pelle Nyborg Sportsfisker Forening (NSF) 
Michael Højgård Hansen Dansk Ornitologisk forening (DOF) 
Anne G. Pedersen Gruppeleder 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) 
Søren Aagesen Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn (NFNO)  
Vagn Christiansen Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Søren Aagesen Naturhistorisk Forening for Nyborg og Omegn (NFNO) 
Per Jespersen Formand for Teknik og Miljøudvalget 

 

Landsbypedel ordningen 

Karsten Mengel viste rundt i Frørup by, hvor han fortalte, hvordan Landsbypedelordningen 
fungerede. Formændene for Kogsbølle og Frørup Landsbyråd deltog ligeledes på turen, hvor de 
bidrog med deres erfaringer med ordningen. 

Man var generelt glad for ordningen med en lokalt tilknyttet pedel, som muliggjorde, at man 
lokalt havde mulighed for at prioritere indsatsområder. Der var stadigvæk rum til forbedring i 
samarbejdet med den øvrige drift i kommunen, men processen gik den rigtige vej. 

Michael Rasmussen (NK) kunne derudover fortælle, at landsbypedelordningen stod til at blive 
udvidet til at omfatte flere landbyer i kommunen. 

 

Nedrivningspuljen 

Michael Rasmussen fortalte kort om ”nedrivningspuljen” og hvordan den bliver administreret i 
kommunen, og vi så eksempler på huse, som enten var revet ned eller som var indstillet til det. 

Notat 
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Ordinært møde 

Der blev orienteret om, at Teknik og Miljøchefen Lene Holm var stoppet og at der ville blive 
flyttet rundt på rækkefølgen i dagsordenen af hensyn til oplægsholdernes andre forpligtelser.  

 

Indsatsplan for grundvand v. Nyborg Kommune 

Irene Reinholt Andersen (NK) orienterede om, arbejdet med indsatsplanen for grundvand i 
Nyborg Kommune. Se vedlagte slideshow. 

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) spurgte, om kommunen havde indtryk af, at de 
dyrkningsfrie zoner omkring boringer blev overholdt. 

Irene Reinholt Andersen (NK) svarede, at man ikke var stødt på sager, hvor det 
ikke var overholdt og man generelt havde indtryk af, at de dyrkningsfrie zoner blev 
overholdt. 

 

Affaldsplan v. Nyborg Kommune 

Per Jürgensen (NK) orienterede om arbejdet med affaldsplanen, som indbefatter en forsøgs-
ordning med affaldssortering i et mindre område af Nyborg . Se vedlagt slideshow og brochure. 

Michael Højgård Hansen (DOF) spurgte, om det havde været frivilligt at deltage i 
forsøgsordningen. 

Per Jürgensen (NK) forklarede, at man havde brugt en del ressourcer på at få de 
deltagende områder med på ideen, men at man af praktiske årsager var nødt til at 
udvælge et samlet område, som man mente ville være repræsentativt for det 
meste af kommunen mht. f.eks. beboersammensætning.  

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) bemærkede, at det var positivt, at man havde ind-
draget borgerne i processen. 

 

Præsentation af medlemsorganisation 

Claus Lykke (FR) præsenterede sin organisation ”Friluftsrådet” og deres arbejde. Se vedlagt 
slideshow.  

 

Kort orientering om Aktuelle sager fra Nyborg Kommune 

Kløversti 

Ruternes ønskede forløb er udvalgt, og man er nu i gang med at forhandle med de lodsejer, 
hvor ruterne skal gå på private stier og veje. Der bliver ikke tale om nyanlæg af stier men ude-
lukkende brug af eksisterende stiforløb og veje.  

 

Hundeskov 

Der er oprettet en styregruppe bestående af engagerede borgere, som skal være med til at 
udpege egnede områder og forsøge at skaffe finansiering til oprettelsen og driften af hunde-
skoven.  

 



Vandplanerne 

Den lokale Vandhandleplan for Nyborg Kommune er i høring frem til den 23. juni 2015. Den kan 
findes på kommunens hjemmeside. 

Statens Vandområdeplaner er ligeledes i høring frem til den 23. juni 2015 og kan findes på 
Naturstyrelsens hjemmeside. 

 

Natura2000 

Kommunen er godt på vej til at have implementeret Natura 2000 indsatserne. Det handler om 
indsatser rundt om Østerø Sø, vandsalamander i Kajbjerg Skov og klokkefrøer,  søer ved 
Taarup. 

  

Peter Pelle (NSF) var bekymret for det faglig grundlag, som arbejdet var lavet på. 

 Anne G. Pedersen (NK) forklarede, at kommunens biologer havde løst opgaven. 

Peter Pelle (NSF)  og Pia Ellegaard Jørgensen (DN) havde bemærket, at Nyborg 
Kommune havde kørt med slagleknuser i fuglenes ynglesæson ved Østerø Sø, 
hvilket de fandt problematisk. Og at man gerne så, at man forøgede græsnings-
trykket, så man ”af naturlig vej” kunne holde opvæksten nede. 

Anne G. Pedersen(NK) forklarede, at man godt var klar over, at man ud fra et 
fuglemæssigt synspunkt ikke havde valgt et optimalt tidpunkt, men at man grundet 
det våde forår først på dette tidspunkt havde haft mulighed for at færdes på arealet 
med maskinerne.  

Angående ønsket om at  øge græsningstrykket, så er udfordringen, at det er 
private lodsejere. Det vurderes  ikke som værende muligt at øge græsningstrykket 
på nuværende tidspunkt eller udskifte dyrene.    

§3 natur 

Nyborg Kommune arbejder videre med de indberetninger, som vi har modtaget fra Natursty-
relsen og i den proces vil lodejere, hvor der udpeges ny beskyttet natur, blive underrettet. 

 

Effektiviseringer og på teknik og miljøområdet 

Anne G. Pedersen (NK) orienterede om, at der jf. budgetforliget i Nyborg Kommune skulle 
findes besparelser på det tekniske område og at vi i den forbindelse ville høre, om det Grønne 
Råd havde noget input til dette: Der blev modtaget nedenstående: 

  Det grønne område i kommunen er i forvejen meget nedprioriteret, og det vil være svært at 
presse budgetterne yderligere. 

  Udliciter driften (men vær opmærksom på grundig kravspec). 

  Gør mere brug af det Grønne Råds kompetencer. 

  Skær ned på plejen og giv naturen plads. 

  Skru ned for vedligehold af veje, nedlæg mindre brugte vejstrækninger og læg dem om til 
natur eller agerjord. 

  Overdrag kommunale fællesarealer og plejen af til grundejerforeningerne. 



  Sælg ideen om, at mindre pleje ikke giver mere ”rod” men mere natur. 

 

Klimatilpasningsplan v Nyborg Kommune 

Anne G. Pedersen (NK) orienterede om klimatilpasningsplanen, som er lagt frem til høring på 
Nyborg Kommunes hjemmeside frem til den 24. august 2015.  

 

Evt. og næste møde 

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) spurgte, hvorfor Nyborg Kommune ikke var med i 
klokkefrøstiprojektet fra Svendborg. 

Anne G. Pedersen (NK) havde ikke noget svar på hånden, men ville vende tilbage 
med svar. 

 

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) ville gerne høre til Naturplanen for Nyborg Kom-
mune og den manglende skovplan.  

Anne G. Pedersen (NK) forklarede, at man pt ikke arbejdede videre med Natur-
planen, da man afventede en ny teknisk chefs holdning til projektet. 

 

Der blev spurgt til planerne for at genplante Ravnholt Alle. 

Anne G. Pedersen (NK) vil vende tilbage med et svar, når det er undersøgt. 

 

Per Nyegaard Olesen (DJF) orienterede om, at man var ved at oprette regu-
leringsråd i Nyborg Kommune. 

 

Pia Ellegaard Jørgensen (DN) foreslog, at man i Nyborg Kommune var med til at 
lave et økologitjek hos interesserede landmænd i kommunen, med henblik på at 
undersøge muligheder og økonomi i at omlægge til økologi for den enkelte bedrift. 

Næste Møde 

Næste møde er planlagt til onsdag den 2. eller torsdag den 3. september, endelig 
dato meldes ud senere. 

Det blev aftalt, at plant et træ skulle præsentere deres organisation for det Grønne 
Råd. 

Der var ønske om at følgende emner tages op: 

 Beplantning på støjvoldene.  

 Stormfald og dødt ved i skovene. 

 Involvering af skoler og institutioner i skovplantning. 

Det videre arbejde med Naturplan og Skovplan 

  

 




