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Referat fra Brugerrådsmøde på Sollerup  
 
Dato: Onsdag den 29. november 2017 

Sted: Sollerup 

 

Til stede 

Kasper Thomsen Verdens Skove 

Jørgen Raaen Rasmussen Danmarks Idrætsforbund  

Claus Dalskov  Danmarks Naturfredningsforening 

Knud Hansen  Friluftsrådet 

Leif Klimek  Hunderepræsentant 

Flemming Madsen  Svendborg kommune 

Peter T. Worm  Dansk Rideforbund 

Allan Mortensen Landbrug & Fødevarer (substitut) 

Jakob Harrekilde Naturstyrelsen 

Anni Borup  Naturstyrelsen (referent) 

 

Afbud 

Lars Christiansen Dansk Botanisk Forening 

Kurt Due Johansen  Dansk Ornitologisk Forening 

Ib W. Jensen  Landbrug & Fødevarer 

Leif H. Sørensen Trente Mølle 

Michael B. Søgaard Danmarks Jægerforbund 

Anders Myrthue Odense Bys Museer 

 

 

1 Evaluering af den forgangne brugerrådsperiode: Form, indhold, frekvens, 

deltagerkreds etc.  

 

Form 

Jørgen: Godt at møderne holdes på forskellige lokaliteter, hvor der er mulighed for at give konkrete 

input til en aktuel udfordring, hvor der skal afvejes interesser. Nok med ét vintermøde.  

 

Konklusion: Fastholde flest udendørsmøder, hvor der ses på konkrete problemstillinger og 

brugerrådet har mulighed for at komme med holdninger til interesseafvejningen.  
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Indhold 

Jakob: Nogle gange fylder informationsdelen meget på møderne, bliver de for informationstunge? 

Claus: Ok med orientering. Det er rart at blive opdateret på NSTs rammer, da der ofte sker ændringer.  

 

Jakob: Foruden brugerrådsmøder, holdes der årlige møder med DOF og Jægerforum, som også har 

karakter af gensidig information.  

 

Konklusion: Passende balance.  

 

Frekvens 

Konklusion: 2 udendørs møde og 1 indendørs møde er en passende frekvens. 

 

Deltagerkreds 

Jakob: Er der interesser, som mangler at blive repræsenteret?  

Knud: Indholdsmæssigt må der gerne være lidt mere fokus på NSTs drift og økonomi.  

Jørgen: DIF skal varetage alle idrætsgrenenes interesser, men der kunne godt deltage en repræsentant 

fra mountainbikere. 

Casper: Meget relevant med en mountainbiker. Det fylder mere og mere.  

Jørgen: Der kan evt. findes repræsentant gennem Dansk MTB forbund. 

Jakob: I retningslinjerne for brugerrådet står, at der højest bør være 14 deltagere, vi er pt 13. 

Leif: Kitesurfere er meget uorganiseret og tager ikke hensyn til fuglene. Der er også ved Vigelsø og det 

er også problem på land. 

Jakob: Deltagere skal have interesser i forhold til vores arealer, vi har kun få steder, hvor der kitesurfes 

fra.  

Knud: Jeg vil tage surf- og mountainbiker-problematikken op i friluftsrådet.  

 

2 Procedure for udpegning af nyt brugerråd for perioden 2018 – 2021 

Jakob: Vi skriver ud til de organisationer, som har faste pladser efter nytår. Det drejer sig om 

Friluftsrådet, DN, DOF og Kommunerne. Dernæst vil vi overveje og beslutte, hvilke organisationer der 

fremover skal tilbydes en plads, samt udpege nye personlige medlemmer.  På et tidspunkt bad 

Friluftsrådet om 2 pladser, men det svarede vi nej til. I forbindelse med udsendelse af referatet vil vi 

bede jer vende tilbage med, hvem det er vi skal kontakte for at bede om udpegning. 

Knud: Nu skifter deltagelsen fra Friluftsrådet til Nordfyns kredsen.  

 

3. Status for projekter, nye partnerskaber og indvielser 

 

Trappe på Avernakø 

Jakob: NST er i samarbejde med Naturturisme, Faaborg-Midtfyn Kommune, Avernakø 

Beboerforening og institutionen Munkegården om flere friluftsfaciliteter ved NSTs lille græsareal. Der 

opsættes et lille toilet og madpakke hus ud til asfaltvejen. Ude ved kysten opsættes shelters og der 

laves bålplads. Adgangen ned til stranden forbedres. Den nuværende trappe, som er i meget dårlig 

stand, udskiftes og der suppleres med en trappe tæt ved de nye shelters. Der er bevilliget 95.000 kr. til 

2 nye trapper.  

 

Der blev spurgt til muligheden for at booke shelteret og om det skal gøres fra NSTs hjemmeside eller 

booketshelter.dk.  

Jakob: Vi laver en opsamling på sammenhængen til bookenshelter.dk og giver en tilbagemelding.   

 

Opfølgning: Alle NST Fyns sheltere er medtaget på udinaturen.dk. For enkelte shelteres 

vedkommende (Trente Mølle) bliver man sendt videre til booking via bookenshelter.dk.  
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Udstilling i Fodermesterhuset på Vigelsø 

Jakob: Fyn har fået ekstra 95.000 kr. til renovering af udstillingen i Fodermesterhuset på Vigelsø. Hele 

udstillingen opdateres og der laves en ny planche om vådområdeprojektet. Der opsættes et 

overvågningskamera i fugletårnet, som streamer til Naturstyrelsens hjemmeside. Pt overvejes, 

hvordan der skal streames i forhold til at give de bedste oplevelser og informationer. Dette vil først 

blive sat i drift i 2018. Carl Nielsen skulle også have en tilknytning til øen, som bliver inddraget. 

Mødelokalet fastholdes.  

 

Indvielse Otterup Byskov 

Jakob: Der har i en del år været en sti fra vestsiden af byen og rundt om byen mod nord. Stien er nu 

opgraderet. Kommunen har bidraget med 100.000kr.  Derudover er nogle af de eksisterende skovveje 

blevet forbedret. Og der er også lavet ny skovvej.   

Stierne blev indviet med en gåtur og fortælling om skoven og driften af området. 

 

Offentligt møde på Feddet 

Jakob: Den 20.oktober blev der holdt møde på Feddet med 55 deltagere. Feddet er et sted som mange 

har holdninger til. Trods det dårlige vejr var der stort engagement på mødet.  

Der blev gået en rundtur med faglige stop undervejs med diskussion af relevante temaer: 

Hundeskoven uden hegn. Bekæmpelse af Rosa Rogusa – der er god erfaring fra Flyvesandet med 

harvning, som nok også vil blive afprøvet på Feddet. Nogle kan godt lide planten pga læ, bær m.v. 

Græsningen inden for hegningen. Uden for hegnet er der mest lyng, men lyngen er høj og gammel og 

området springer i skov. Frivillige skærer lidt ned for at bevare lyngen. Opbakning til udvidelse af 

hegningen, hvis der kom flere klaplåger. En ny forpagter græsser både med får og kreaturer, hvilket 

biologer har ønsket i forholdt til sikring af god naturpleje. Fårene er dog mere robuste. Ridning i 

vinterhalvåret er der efterhånden blevet en rimelig positiv holdning til. Lokale har ønsket, at den 

gamle kirkesti blev mere tilgængelig via pleje, så stien ikke er så våd. Der igangsættes en dialog med 

kommune med vandløbsvedligeholdelse. 

 

Punktet gav brugerrådet anledning til en opfordring til, at brugerrådet bliver orienteret om den type 

arrangementer, så de også har mulighed for at deltage. NST forsøge at være mere opmærksom på dette 

fremover.  

  

Livstræer i Vestre Stigtehave 

Jakob: Der blev afholdt et offentligt arrangement den 4.november sammenmed DN, som har et 

lignende projekt. Formål med Livstræ projektet er at få mere gammel ved i skoven. Krav til udpegning 

er bl.a. at træerne skal være krogede og hullede. Alle kan nu vha en særlig App melde forslag om 

Livstræer ind. Hvis NST kan godkende dem, så får træerne påsat et skilt. Nu modtager NST af og til 

forslag om træer vi Appén.  

 

Lærkedal 

Jakob: De tidligere driftsbygninger er helt revet ned. Den oprindelige del af den gamle bjælkehytte, 

hvor der er køkken og toilet, står fortsat.  NST har i en gruppe med Faaborg-Midtfyn kommune, Trente 

Mølle, Broby Sportsefterskole og Nørre Broby Lokalråd haft en arkitekt til at udarbejde et 

projektforslag om et nyt outdoor center med bålhuse, mindre sheltere i skoven, madpakkehus og et 

udendørs køkken og et udendørs toilet. Budget ca. 1,5 mio. kr. Pengene skal findes via sponsorer. Der 

er en god lokal forankring.  
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Ringe Skov 

Anni: NST har opkøbt den sidste skovparcel i Boltinge parcelskov med en friluftsbevilling. 

Skovrejsningen Ringe Skov omkranser hele parcelskoven. Opkøbet har muliggjort en ny skovvej på 

33o meter, fra det nuværende vejsystem, ind i den gamle skov, så man få mulig for at opleve gammel 

løvskov med anemoneflora om foråret.  

 

Leif rejste ønsket om et toilet til hundetræningsområdet i Elmelund. Stedet bruges mere og mere til 

prøver og der kommer også flere kvinder og børn, hvilket øger efterspørgslen. Det er dyrt at leje 

toiletter på dagsbasis (ca. 2.000 kr./dag). Jagthundetræningsklubben vil gerne stå for driften og evt. 

betale slamsugning et par gange om året.   

Anni: Vi har hørt ønsket fra flere sider. Odense Kommune har ikke været interesserede i at drifte et 

toilet. Vi tager emnet op til foråret i det årlige Dialogforummøde med jægerne.  

 

4. Punkter fra medlemmer  

 

Græsningen af skovengen Vøjremosen i Bræmlevænget. (Claus Dalskov) 

Claus: Der har ikke været kreaturer på arealet i år. Botanisk og i forhold til sommerfugle er det en 

meget interessant lokalitet.  

Jakob: Arealet har lige været i udbud sammen med 3 andre minde arealer omkring Lohals og der er 

kommet ny forpagter på, så til næste år skulle græsning være sikret. 

 

Sort Egern projektet(Claus Dalskov) 

Claus: De sidste egern er udsat i 2012. Bestand er vokset, så der er mere end 50 egern. Der blev sat 27 

egern ud, hvorefter at bestanden faldt til under 10 stk. Stor bestand i Bræmlevænget og Mørkholm 

skov, mindre i de øvrige skove.  

 

I forvaltningsplanen for sort egern lægges op til etablering af spredningskorridorer. Langelands 

Kommune arrangerede i forsommeren et informationsmøde med lokale skovejere om etablering af 

spredningskorridorer sydover via Karskov og så til Tranekærskovene. Claus deltog i mødet. Sort egern 

indvandrede til Danmark efter stenalderen. Senere indvandrede røde egern og røde egern er også 

udsat på godser.  Røde egern er nu dominerende. Det er ikke tale om 2 arter, men varianter.  

 

Claus ser gerne at der plantes nåletræ i mindre holme i skoven. 

 

Jakob: På de mere sandede dele plantes bøg og holme med gran. Der skal plantes et område næste år, 

hvor eg kan suppleres med holme af nål (f.eks. skovfyr). Næste år igen vil der komme et nyt areal 

formodentlig med bøg og holme af gran. 

 

Claus: Gerne både holme med skovfyr og rødgran.  

 

5. Næste møde: Hvor og hvornår 

Naturstyrelsen udsender Doodle med onsdage kl. 17.00 til et ekskursionsmøde i april. NST beslutter 

en aktuel lokalitet.  

 

Derefter holdes et møde efter sommerferien og så ét før eller efter jul. 
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