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Til stede 

Ib W. Jensen  Landbrug & Fødevarer 

Kasper Thomsen Verdens Skove 

Jørgen Raaen Rasmussen Danmarks Idrætsforbund  

Claus Dalskov  Danmarks Naturfredningsforening 

Knud Hansen  Friluftsrådet 

Leif Klimek  Hunderepræsentant 

Leif H. Sørensen Trente Mølle 

Georg Jensen  Danmarks Jægerforbund 

Flemming Madsen  Svendborg kommune 

Peter T. Worm  Dansk Rideforbund 

Jakob Harrekilde Naturstyrelsen 

Ida Vognstrup Mikkelsen Naturstyrelsen 

Anni Borup  Naturstyrelsen (referent) 

 

Afbud/ikke til stede 

Lars Christiansen Dansk Botanisk Forening 

Anders Myrthue Odense Bys Museer 

Kurt Due Johansen  Dansk Ornitologisk Forening 

 

 

1 Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet:Hvad betyder det for NST Fyn 

I forbindelse med fusionen af Miljøministeriet og Fødevareministeriet efter valget i 2015, besluttede 

departementet at lave en mere strømlinet organisation. I januar i år blev organisationsændringerne sat 

i værk. Det betyder bl.a., at NST og Kystdirektoratet 1. februar fusionerede. De 85 medarbejdere i 

Kystdirektoratet bliver i Lemvig.   

Miljøstyrelsen fusionerede med SVANA og fortsætter som Miljøstyrelsen med nyt hovedkontor i 

København. NaturErhvervstyrelsen skifter navn til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvilket matcher 

deres opgaver bedre. Der sker ingen direkte ændringer hos NST Fyn, som følge af den nye struktur.  
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2 Naturpakke 2016: Gennemførte initiativer på Fyn 

Jakob orienterede om status for de gennemførte Naturpakkeprojekter på Fyn. I 2016 blev der truffet 

politisk beslutning om en Naturpakke. Som led i Naturpakken blev der i 2016 afsat 20 mio. kr. til 

projektet på NST arealer, som skulle styrke naturen og skabe bedre naturoplevelser. På Fyn er der 

gennemført følgende projekter for samlet 1.050.000 kr.: 

 

Naturprojekter 

Thurø Rev: Rydning af tjørn, opsætning af indre hegn til bedre styring af afgræsning og bedre vej til 

dyrenes læskur.  

 

Otterup Mose: Monitering af grundvandstryk i 1 år, for at undersøge om der er kalkholdigt trykvand. 

Dette er en forudsætning for genskabelse af rigkær med f.eks. orkideer.  

 

Svanninge Bakker: Rydning af overdrevsarealer for opvækst af birk og lærk inden for hegningen.  

 

Naturoplevelser 

Otterup Byskov: Forbedring af vej og stinet og sikring af bedre adgangsforhold. 

 

Vissenbjerg: Forbedre adgangsforholdene vha. grussti og spang. 

 

3. Afsluttende høring af NSTs plejeplaner 

Jakob gav en status for Natura 2000 planlægningen.  23 Natura 2000-planer berører Fyn. 

Naturstyrelsen har arealer inden for 13 af de 23 Natura 2000-områder. Hver 6. år skal der laves nye 

handleplaner for områderne.  

 

Naturstyrelsen udarbejder selv handleplaner (kaldet plejeplaner) for egne arealer. Plejeplanerne har 

været i høring til den 22. december. Vi har modtaget ét høringssvar fra Friluftsrådet Nordfyn vedr. 

område nr. 111 ”Røjle Klint og Kasmose Skov”. Høringssvar opfordrer til etablering af en vandreadgang 

i skov og på land mellem Kasmose Skov og Røjle Klint. Da plejeplanen for område 111 ikke indeholder 

bestemmelser omkring adgang, og den øgede adgang ønskes på privatejede arealer mellem de statslige 

ejede arealer, giver høringssvaret ikke anledning til ændring af plejeplanen.   

 

4. Arbejdsprogram 2017 for Fyn: Årets tiltag under driftsplanen  

I Naturstyrelsen nye driftsplan fra 2015 er der listet en række tiltag op som skal gennemføres i løbet af 

planperioden. Hvert år udvælges en række tiltag til gennemførelse.  

Jakob fortalte at der i 2016 er gennemført følgende tiltag: 

 

 Sollerup Skov: Lysning langs Rislebækken af hensyn til hasselmus 

 Svanninge Bakker: areal med rødel medtaget i græsning 

 Lergravene: forbedring af sti 

 Sydlangeland: etablering af sti mellem Åbjerg og Bagenkop 

 Vigelsø: Renovering af Fugletårn 

 Nørreby Hals: afsøge muligheder for høj vintervandstand 

 

I 2017 planlægges følgende tiltag: 

• Sollerup Enge: græsningsskov ved Arreskov Sø (LIFE70) 

• Kistrup Skov: tynding af skovbryn (hasselmus) 

• Lærkedal: rydning af Synebjerg 

• Lærkedal: rydning af eng og igangsætning af pleje i form af slet 

• Frøbjerg Bavnehøj: rydning af krat, tynding af træer (samarbejde med beboerforening) 
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• Nordlangeland: ny lejrplads ved Hollænderhus 

 

Jakob spurgte, om der var kommentarer til tiltagene eller forslag om andre. Det var der ikke.  

 

Knud synes, at der bliver gjort meget for hasselmus og spurgte om der var nogen som foretog samlede 

optællinger og fulgte bestandens udvikling.  

 

Leif har via naturskolen fulgt udviklingen af hasselmus i Sollerup Skov og vurderer, at bestanden er i 

vækst.  

 

5. Orientering om afholdelse af jagt i Ringe Skov  

Jakob fortalte, at der de sidste par måneder har været en del avisskriveri om afholdelse af jagt i Ringe 

Skov foranlediget af, at byrådspolitiker Åge Priisholm, som er nabo til Ringe Skov, synes, at der ikke 

bør drives jagt på Enhedens areal.  

 

Jakob oplyste, at jagten i Ringe Skov har været gennemført i overensstemmelse med vores 

retningslinjer.  

Naturstyrelsen har delt skovarealerne ind i 3 kategorier i forhold til jagt.  

Meget bynære områder: Ingen jagt. 

Skove, hvor der vurderes at der kan holdes jagt: Lejes ud.  

Skove, som ikke egnet til udbud, men hvor der vil kunne holdes færre jagter: Her holder 

Naturstyrelsen selv enkelte jagter. 

 

Ringe Skov har været i den sidste kategori og der har i en årrække typisk være afholdt 1 jagt og  

maksimalt 2 årlige jagter i skoven. I en kort periode har skoven op til politikeren være lejet ud.   

 

Ib: Har deltaget i jagt i skoven i 2016 og også tidligere. Ser polemikken som én persons politisk ærinde 

og det er der ikke noget at gøre ved. Måske skulle man skilte med, at der er jagt i skoven.  

 

Leif: Har været med på 2 jagter i år i Ringe. Det er anden gang på ca. 10 år, at Naturstyrelsen holder 

jagt i nærheden af Prisholms ejendom, ellers foregår jagten i den øvrige del af Ringe Skov.  

 

Jakob: Ringe Skov er skabt ved skovrejsning, som kommunen medfinansierer.  Prisholm har ifølge de 

seneste avisskriverier ikke haft kommunens opbakning til at gå videre med, at få jagten stoppet. Kurt, 

som har frafald i dag, har skrevet på vegne af DOFs fredningsudvalg. Det er vigtigt for DOF, at fremstå 

som ikke værende mod jagt. Der er dog også behov for skove, som er friholdt for jagt. Ringe er bynær 

og bør derfor efter DOFs mening friholdes.  

 

Knud: Fortsæt med jagt i Ringe, da skoven ligger langt fra byen. Jagt er ikke negativt for vildtplejen.  

 

Leif: Harerne er hårde ved de nyplantede træer i skoven. Jagten holdes om fredage og der møder vi 

sjældent andre.  

 

Samlet var der opbakning fra Brugerrådet til at forsætte med jagt i Ringe Skov. 

 

6. Opdatering af infoskilte generelt, samt Feddet og Å Strand specielt 

Peter: Har fra sit hestenetværk hørt, at der er blevet åbnet for ridning på Feddet og at skiltningen med 

ridning forbudt var fjernet. På trods af det skælder mangeårige brugere i området ud på ryttere, når de 

rider der. De konflikter vil rytterne gerne undgå. Vil derfor foreslå, at I får opdateret teksten på 

skiltene, så det tydeligt fremgår at man må ride på Feddet.  Det fremgår ikke i dag.  
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Jakob: Vi har i forbindelse med vores arbejdsprogram opstillet en 4-årig plan, hvor vi får gået 

enhedens skilte igennem og opdatere dem. Så forslaget ligger fint i tråd med vores prioriteringer.  

 

Ida præsenterede Feddet på kort. Feddet er et åbent areal med græsstier og en strand. Syd for den 

store parkeringsplads er der en uhegnet, men skiltet hundeskov, som har ligget der i mange år. I den 

nordligste del af området er der en tværgående å med en bro over i den vestlige side. Broen er ikke 

egnet til heste. Ideer er at tillade ridning på stierne syd for åen, så hestene ikke skal over broen. 

 

Jakob ridsede færdelsreglerne op, som er, at man må ride på stier, men ikke på strandvolde og 

udyrkede arealer. Vi vil kunne lukke for ridning på stierne, hvis der er en god grund.  

 

Flemming: Vigtig med god, men anonym skiltning.  

 

Leif: Hvis der kommer et højt ridningstryk, så kan stierne hurtigt blive ødelagt til gene for de andre 

brugere. 

 

Ida: Tanken er at åbne op nu og så følge udviklingen. Hvis problemet med slid opstår, så må vi ændre 

på reglerne igen.  

 

Jakob fortalte, at Britta Schall Holberg har henvendt sig om sagen og er imod ridning og Toni Reese, 

Botanisk Forening, er også kritisk i forhold til sagen.  

 

Der var opbakning til at åbne op for ridning.  

 

Opfølgning efter mødet 

Efter brugerrådsmødet den 8. februar, har Naturstyrelsen været i dialog med de brugergrupper, 

som enten er for eller imod ridning. På baggrund af opbakningen på brugerrådsmødet, og den 

efterfølgende dialog med brugergrupperne, har Naturstyrelsen valgt, at lade ridning være tilladt på 

stier på Feddet i perioden 1. sep. til 31. maj. Der vil hurtigst muligt komme skilte op med information 

om dette på Feddet. 

 

7. Blå Støttepunkter – orientering om arbejdet 

Jakob fortalte, at de nordlige fynske kommuner fra Nyborg til og med Assens gerne vil lave Blå 

Støttepunkter langs kysten med den samme type af sheltere, som Naturturisme har udviklet. Shelters 

kan bookes via Trente Mølles hjemmeside. Kommunerne har henvendt sig til os om steder, som det 

fremgår af det papir, som er sendt ud med dagsordenen. Vi har flere steder sagt ja.  

 

Ved Flyvesandet vil vi også gerne have opsat shelter, men er i tvivl om placeringen. Vi har spurgt om 

vores campingsplads på Flyvesandet, som er forpagtet ud til Dansk Camping Union (DCU), vil have et 

shelter, men det vil DCU ikke. Nordfyns Kommune forslået shelters mod øst i kanten af skoven. Dette 

er nok bedste bud, men der er ikke så meget frirum. Desuden er der en gammel aftale med 

Egebjerggård om, at de har en vetoret overfor friluftsanlæg.  

 

Jakob efterspurgte Brugerrådets holdning til sagen.  

Ib: God ide med en placering lidt væk fra andre faciliteter og vej, så de ikke så let bliver ødelagt. 

Campingplads kan have glæde af, at shelterbrugerne kan lave indkøb på campingpladsen. 

Shelterbrugerne er en anden brugergruppe end campister, så der er ikke konkurrence. 
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Leif: Frirumsbehovet og typer af brugere afhænger af placering. Der er både behov for tilbud til  

hardcore friluftsfolk og dem der ikke er, f.eks. børnefamilier. Trente Mølle skal sammen med SDU til 

at undersøge målgrupper i forhold til shelters. 

 

Flemming: På Sydfyn fravalgte man lettilgængelige placeringer og placeringer ved campingpladser på 

forhånd for at undgå konflikter. Dog ville Bøsøre Camping gerne have et shelter og det fik de.  

 

Claus: Tæt på mit hjem er der 2 halvhøje shelters med borde-bænke. De bruges ikke af kajakfolk, men 

af folk i bil og unge som skal ud og drikke.  

 

Jakob: Konkluderer, at der overvejende er positive kommentarer.  

 

8. Status for projekter, nye partnerskaber og indvielser 

 

Skovrejsning  

Anni fortalte at der er indgået en ny aftale om fortsat skovrejsning i Elmelund Skov. Aftalen omfatter 

140 ha, hvor der gerne skulle erhverves 100 ha til skovrejsning på Naturstyrelsens del af 

projektområdet inden for de næste 10 år. Samtidig er medfinansieringen til erhvervelser øget til 75 %. 

Den ny aftale var også en anledning til at genoverveje Naturstyrelsens egen finansiering af 

skovrejsningen, da den i mange år har været gennemført med jagtrelaterede naturforvaltningsmidler.  

Efter en høring i Jægerforum bakkede begge jagtorganisationer op om, at den fremtidige finansiering 

kunne være en kombiløsning, hvor nye erhvervelser som udgangspunkt finansieres med naturforvalt-

ningsmidler, men ved opkøb af ca. 20 ha i tilknytning til det nuværende jagthundetræningsområde, så 

vil dette kunne gennemføres med jagtrelaterede naturforvaltningsmidler.    

Jakob kvitterede for en god dialog og samarbejde med jagtorganisationerne om den nye finansiering.  

 

Anni fortalte, at der i efteråret er indgået en skovrejsningsaftale med Assens Kommune og Assens 

Vand for et projektområde på 60 ha, kaldet Lundager Skov. Der er medfinansiering på 75 % fra 

kommune og Assens Vandforsyning.   

 

Vådområder 

Jakob fortalte, at der op til jul blev indgået en ny aftale mellem KL og Miljø- og Fødevareministerie. 

Som led i aftalen vil Naturstyrelsen kunne lave projekter på op til 20 % af behovet for kvælstof-

reduktion. KL har skrevet til kommunerne og bedt dem om at invitere Naturstyrelsen med i processen.   

 

Ib: Nyt, at Naturstyrelsen også skal være aktiv. De 3 landbrugsorganisationer laver i fællesskab et brev 

til medlemmerne med et kort over vandoplande og en opfordring til konstruktivt medspil. Det er i 

landbrugets egen interesse, at der bliver lavet projekter.  

 

Lærkedal 

På stedet er en gammel lejrskole, med lav søgning og dårlige bygninger. NST Fyn har i samarbejde 

med Trente Mølles bestyrelse nedsat en projektgruppe med bl.a. kommune, sportsefterskolen og 

lokalråd for at udvikle nye friluftsmuligheder.    

Leif oplever, at der er et stort behov for lejrpladser med shelters og understøttende funktioner f.eks. til 

børnehaver og gymnasiet. Der er ideer om friluftsaktiviteter med solbrusere og MTB-rute. 

Bjælkehytten bevares. Nu gennemføres ideudvikling og efterfølgende skal der søges om penge.  
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Salg af campingpladser 

I det nye regeringsgrundlag står der, at Naturstyrelsens kerneområde ikke er campingpladser, derfor 

skal de 16 sidste sælges. Disse kan pt ikke sælges pga. skovlovens og strandbeskyttelseslinjens regler, 

men der er politisk vilje til at ændre reglerne. På Fyn har vi har Flyvesandet og Marstal Camping.  

 

Avernakø  

Kommunen vil gerne opsætte og finansiere et shelter. Vi stiller areal til rådighed. 

 

Vigelsø 

Projektet er gennemført. Tidplanen holdt og projektet afsluttet i slutningen af året. Det har kostet ca. 

4,5 mio. kr. 30 ha er nu klar til igen at blive til strandeng. Projektet har bestået i en landskabsmodel-

lering: for lavt areal blev forhøjet og det højtliggende areal er blevet lavere ved flytning af  jord. 

Projektet har klaret stormflodsdagene, så jorden ligger fortsat hvor den skal, selv om der endnu ikke er 

kommet vegetation. En enkelt overgang er blevet skadet og bliver repareret.  

Fugletællingen v. Kurt Due fortsætter. Vi søger, at få sat en monitering af udviklingen af strandengen i 

gang. 

 

Knud: Ved Brugerrådsmødet var der et par protester er de forsvundet? 

Jakob: Vi har hørt museet om der er kulturhistoriske interesser. Der har ikke været udpeget interesser.   

 

9. Næste møde: Flyvesandet med fokus på LIFE-projekter 

Naturstyrelsen udsender snarest en Doodle med onsdage kl. 17.00. 
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