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 Fyn 

J.nr. NST-210-00015 

Ref. abo 

Den 9. april 2015 

Referat fra Brugerrådsmøde 

 

Tid: Onsdag den 8. april på Sollerup 

 

Til stede 

Ib W. Jensen  Landbrug & Fødevarer 

Jørgen Raaen Rasmussen Danmarks Idrætsforbund  

Claus Dalskov  Danmarks Naturfredningsforening 

Lars Christiansen Dansk Botanisk Forening 

Knud Hansen  Friluftsrådet 

Leif Klimek  Hunderepræsentant 

Flemming Madsen  Svendborg kommune 

Søren Strandgaard NST Fyn 

Anni Borup  NST Fyn (referent) 

 

Afbud/ikke til stede 

Jan Kunstmann, Verdens Skove 

Georg Jensen, Danmarks Jægerforbund 

Anders Myrthue, Odense Bys Museer 

Peter T. Worm , Dansk Rideforbund 

Leif H. Sørensen, Trente Mølle 

Kurt Due Johansen, Dansk Ornitologisk Forening 

 

Gåtur til Sollerup Enge og Arreskov Sø  

Rådet gik en tur til Arreskov Sø og Sollerup Enge. Undervejs blev det nye fugletårn 

besigtiget og Søren fortalte om det rige fugleliv. Bl.a. yngler havørn, rørdrum, 

rørhøge og traner i området. Der blev orienteret om Natura 2000 Rigkærs-

projektet på arealerne og de plejetiltag, som er gennemført. Bl.a. er der for nylig 

foretaget afbrænding af tagrør, for at fremme et rigkær. Som led i projektet sættes 

en tælling af besøgene til området i gang, for at se om naturplejen også har effekt 

på besøgstallet (socioøkonomisk effekt).  

 

Fremvisning af kontorfaciliteter og orientering om NST Fyns nye 

organisation  

Søren orienterede om at NST er nu på ca. 40 medarbejdere på kontoret efter 

fusionen med NST Odense i februar. Om ca. 1,5 år flyttes 7 medarbejdere til 

København for fremover at arbejde med vandplanerne der. De nye medarbejdere 

er overvågere af søer, vandløb og hav, som er meget ude på prøvetagning og 

medarbejdere, som har skrevet vandplaner og primært er sagsbehandlende bl.a. i 

forhold til beregning af vandplanernes virkemidler. Medarbejderne fra det ”gamle” 

NST Fyn har generelt meget borgerrettede og udadvendte opgaver. Det er således 
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ret forskellige opgaver og arbejdsfunktioner, som samles. Der arbejdes på at skabe 

synergi på tværs af den nye organisation, hvor det giver mening.  Som resultat af 

fusionen vil vi forsøge at få flere historier i avisen, som også fortæller de gode 

historier om nogle af de nye fagområder, som er kommet til, f.eks. vandkvaliteten i 

Rislebækken og udviklingen i Arreskov Sø. 

 

Der er nu 2 chefer på enheden: Harly Bundgaard Madsen, der er chef for 

medarbejdere med vandplaner og overvågning og Søren, som er chef for sine 

hidtidige medarbejdere, samt de 2 sekretærer, som er kommet fra Odense.  

 

Ny driftsplan: Status og høring 

Anni fortalte, at planlægningen er langt fremme, der mangler således primært 

færdiggørelsen af kort, da vi arealmæssigt er vokset en del sidste 15 år. 

De nye plan vil ikke igangsætte markante ændringer, da vores drift også er styret af 

lovgivningen og en lang række strategier, som driften løbende tilpassen. En stor 

del af de tiltag, som planlægges berører friluftsliv og naturplejeprojekter i mindre 

skala.   

Driftsplanens høring igangsættes med et offentligt møde. Fortælle om 

forandringer i de sidste 15 år og fortælle om hvad der kan ske de næste 15 år. Der 

er forsvundet meget nåletræ, så når den nye plan er gennemført vil der ikke være 

meget nål tilbage.  

 

Flemming forslog at NST ved offentliggørelsen søgte at folkeliggør driftplanen, så 

det ikke kun er nørder, som fatter interesse for den. F.eks. ved at fortælle om hvad 

de sidste 15 års driftplan betyder mere overordnet og hvad de næste 15 års 

realisering af driftplanen vil betyde. 

 

Ib: Når staten ejer så meget skov virker det mærkeligt, at der så kun er udlagt 

2.400 ha til urørt skov på landsplan. Søren: Mængden af urørt skov er en politisk 

beslutning. NST udlægger gerne mere urørt skov, hvis der er politisk opbakning til 

det i form af en reduktion af kravet til indtægter på finansloven.  

 

Orientering om nye partnerskaber, udviklingen på Flyvesandet, 

indvielser m.v.  

Partnerskaber, som er undervejs eller for nyligt indgået: 

Holmeskoven v.Gelsted: 2 shelters, som opstilles og finansieres af tilskud, som 

borgerforeningen har skaffet.  

Vestermoseskoven v. Ejby: Madpakkehus og simple motionsredskaber, som 

finansieres og opstilles af Middelfart kommune. Desuden er en lokal forening 

involveret.  

Sollerup Skov: Toftegårdens børnehave finansierer og opstiller shelter, som er 

tilgængelig for alle, når børnehaven ikke bruger det.  

Ringe Skov: Rekreativt opholdsareal, hvor NST finansierer grill, sten til bålplads 

og borde-bænkesæt. To lokale spejdergrupper anlægger pladsen og kogræs-

serlauget RIKOLA holder opsyn og fjerner affald.  

Elmelund Jagthundetræningsklub: NST stiller areal til rådighed. Jægere 

organiserer træning. Der holdes Åbent Hus hos jagthundetræningsklubben fredag 

den 17. april kl. 16.00, jf. vedhæftede invitation.  

Elmelundskovens Hestelaug: Etablering af et net af ridestier på NST og OKs 

skovarealer. Lauget har fået tilskud fra Forstadspuljen og Grønne Partnerskabet på 

tilsammen ca. 1,2 mio. kr. ridestierne.  

Elmelund Skov: Orienteringsklub opsætter poster og laver orienteringskort. 

NST/OK giver et mindre tilskud, mens klubben planlægger, anlægger og 

vedligeholder.  
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Natursti/Korinth Station: Lokalråd har opstillet fitnessredskaber i 2012 og har nu 

– sammen med en gruppe børn – skaffet penge til og opsat et par mindre ramper 

til skatere. (Kommunen har købet hele stationsbygningen og har nu fået midler til i 

standsætning. Der skal bl.a. etableres udstillinger m. savværk, jernbane og skole. 

En gruppe mentalt/fysisk handicappede skal stå få en del af renoveringen og evt.  

også udleje cykler.)  

Marstal: Ny hundeskov. 

 

Flyvesandet: Nedtagning af bådplads. Området rummer en campingplads og en 

fin strandeng med nikkende kobjælde. Arealet grænser op til Egebjerggård. 

Egebjerggård har en række indsigelsesmuligheder i en overenskomst i forhold til 

anlæg på NSTs areal. Ved stranden er der en bådophalerplads, som også var der da 

NSTs overtog arealet fra Fyns Amt, som ikke er blevet godkendt af Egebjerggård og 

Egebjerggård har ikke ønsket efterfølgende at godkende den. Derfor fjernes 

bådophalerpladsen nu. Kommunen vil gerne have Blåt Flag på stranden. Den 

øgede skiltning skal også godkendes af Egebjerggård, men det er endnu ikke sket.  

 

Hov Østerstrand, areal på nordspidsen af Langeland: For en årrække siden gav 

NST en nabo lov til nænsom oprensning af en skelgrøft. Dette blev dog ikke 

gennemført. Naboen ønskede sidste år at dette nu blev gjort og NST gav en ny 

tilladelse på vilkår af, at Grundejerforeningen ville bakke op og at der var 

indhentet myndighedstilladelser. Grøften blev sidste sommer gravet op uden at 

vilkårene var opfyldt. NST dækkede grøften til igen og gjorde opmærksom på, at 

hvis selvtægten gentog sig, så vil sagen blive politianmeldt. En anden 

borger/sommerhusejer ser så i år, at der på ny er gravet grøft med en skovl og 

denne borger anmelder sagen til Langelands Kommune. NST skriver igen til 

borgeren, som fik lov til oprensningen på vilkår (som fortsat ikke var opfyldt), og 

gør ham opmærksom på at selvtægten skal ophøre og at der ellers vil ske 

politianmeldelse. Borgeren nægter, at han har gravet gravet, selv om en nabo har 

set dette, og er blevet så vred at han har politianmeldt Søren for chikane. Sagen vil 

sandsynligvis nå pressen.     

 

Viggelsø: Diget forventes gennemført i år, men det ser ud til at blive væsentligt 

dyrere end planlagt, så økonomi og naturmæssig værdi skal grundigt vurderes.   

 

Anerkendelse til projekter 

EU LIFE-projektet Helnæs er blevet nomineret, som et af de bedste EU-LIFE 

projekter. Vi skal have pris overrakt i Bruxelles i maj.  

 

Ringe Skov har fået en by- og landskabspris fra foreningen By og Land.  

 

Søren fratræder som skovrider 

Søren stopper som skovrider 1. august. Har selv ønsket at gå ned i ansvar, men 

forsætter på Fyn som seniorkonsulent med opgaver inden for publikum og frilufts-

liv. Næste møde i Brugerrådet bliver således med den nye skovrider.  Fredag den 

19. juni holdes afskedsreception.  

 

Næste møde 

Brugerrådet vil blive inviteret til offentligt møde i forbindelse med driftplanen.  

 

Næste møde bliver torsdag den 27. august kl. 17.00 i Ringe Skov.  
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