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Præsentation af nyt brugerråd
Mødet var det første efter kommuneudvalget. Mange deltagere er blevet
genudpeget fra organisationerne, men enkelte organisationer endnu ikke har
foretaget udpegning. Der udestår enkelte genudpegninger. Anders Myrthue, Leif
Klimek og Leif Sørensen er blevet personligt udpeget.
Siden sidst
NSTs direktør Niels Christensen er stoppet før jul og Vicedirektør Mads Leth er
blevet konstitueret som direktør. Begrundelsen er, at man ønsker en ny profil på
direktørposten efter en årrække med fokus på fusion og omstruktureringer.
Vicedirektørkredsen reduceres fra 5 til 4. Der ansættes en ny vicedirektør med
ansvar for økonomi og personale.
Rigsrevisionen har vurderet, at NSTs regnskabføring er ”ikke tilfredsstillende” for
2012, hvilket er en alvorlig kritik. Der har været en række uoverensstemmelser i
vores regnskabsføring, men der har pressemæssigt særligt været fokus på to
såkaldte fiktive konti i forbindelse med regnskabsoverførsler mellem finansår. Der
er sat initiativer i værk, så der bliver rettet op i regnskabet for 2013.

Ny driftsplan
Trine Jensen fortale om processen med udarbejdelsen af en ny driftsplan for NST
Fyn, herunder formålet med driftsplanlægning (15-årigt styringsværktøj),
offentligheden indblik i vores arealdrift og mulighed for indflydelse.
Driftplanlægningen gennemføres i følgende faser:
Fase 1: Status (fra december 2013)
Status mht hvad vi har af skov, natur, faciliteter, hvad vi kan (lovgivning), hvad vi
vil (målsætninger) og hvad vi opnår (konsekvensvurderinger).
Fase 2: Planlægning (fra maj 2014)
Beslutninger om planen for den kommende periode træffes på 3 interne
workshops á 2 dage, hvor nøglepersoner fra styrelsen i København og NST Fyn
deltager. I forlængelse af workshopsene skrives planen.
Fase 3: Høring (fra februar 2015)
I foråret 2015 sendes planen i offentlig høring, hvor borgerne kan komme med
bemærkninger og forslag til planen.
Driftplanen består i: En samlet beskrivelse af enheden. Områdeplaner for de
enkelte arealer mht skovdyrkning, naturpleje, friluftsliv, kulturmiljø og landskab.
Der udarbejdes en række kort, som illustrerer planen. Planen findes kun
elektronisk.
Nye tiltag i driftplanen:
I forhold til den nuværende driftplan bliver et nyt tiltag en friluftszonering.
Formålet med friluftszoneringen er, at skabe plads til både natur og mennesker og
deres forskellige aktiviteter ved at udlægge en zonering. Fokuserer investeringer i
friluftsliv. Støtte daglig drift og forvaltning, samt synliggøre forvaltningsgrundlaget.
Konkret består zoneringen af 3 zoner:
Facilitetszonen: Der, hvor der er fysiske faciliteter f.eks. parkeringspladser,
hundeskove og shelters.
Friluftszonen: Benyttelse til aktivt friluftsliv, men uden større faciliteter.
Stillezonen: Steder, hvor den stille naturoplevelse prioriteres højt. Som
udgangspunkt gives ikke tilladelse til store arrangementer.
Zoneringen forholder sig kun til friluftsliv, men ikke sårbar natur, da dette skal
løftes af anden planlægning, f.eks. ved udlægning af vildtreservater.
NST vil gerne have bidrag fra borgerne og interesseorganisationerne til
driftplanlægningen i form af viden og erfaringer, ideer og ønsker. Det er allerede
nu muligt at komme med input til planen, som kan mailes til Trine
Jensen(trije@nst.dk). På NSTs hjemmeside findes flere oplysninger om
driftplanlægningen:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/N
ye_driftsplaner/
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NST foreslår følgende inddragelse af Brugerrådet:
Planlægningsfasen:
Der afholdes 3 workshops med Brugerrådet, som er åbne for deltagelse af borgere
og andre interessenter (Kommunernes Grønne Råd, pressen m.fl.) for hhv. den
nordlige halvdel af Fyn, den sydlige halvdel af Fyn og Øhavet incl. arealer ved
Svendborg. Datoer fastsættes snarest og vil ligge i sommerperioden. Disse
workshops holdes forud for NSTs interne Workshops, hvor der træffes
planlægningsmæssige beslutninger. Det giver brugerrådet og andre deltagere
mulighed for at komme med ideer til planen, når det er allermest aktuelt lige forud
for NSTs interne workshops.
Høringsfasen:
Præsentation af plan for Brugerrådet i feb-marts 2015 inden planen sendes i
offentlig høring.
I høringsperioden afholdes ligeledes 3 offentlige møder i på forskellige lokaliteter.
Brugerrådet havde forskellige synspunkter til forslaget:
Generelt var holdningen at det var en god ide med geografisk spredning af
møderne. Der var forskellige holdninger til, hvor stort omfanget af interessenter,
der inviteres til workshops skal være. Knud, Peter, Arne, Jørgen og Ib hælder til, at
det primært skal være er møder for brugerrådet, da det kan være svært at styre
diskussionen. Anders, Kurt, Claus og Leif mente, at der gerne må åbnes for
mødedeltagelse for at skabe medejerskab og opmærksomhed og at det er i tråd
med NSTs ønske om at være et åbent ministerium, ligesom det er godt at få gode
ideer ind på så tidligt et tidspunkt som muligt, da det øger borgernes mulighed for
indflydelse.
NST overvejer de indkomne synspunkter og træffer en beslutning i forbindelse
med udarbejdelse af planen for borgerinddragelse. Der sigtes mod at lave møder,
hvor mange kan deltage fra kl. 17.00-20.00.
Driftplanen for Blåvandhug er et eksempel på en ny elektronisk driftplan:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/Bl
aavandshuk/
NST Fyns nuværende driftplan:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Statsskovene/Driftsplan/F
yn/
Orientering og tilbagemelding fra Naturstyrelsen
Ministerbesøget på Helnæs
28. oktober besøgte ministeren Helnæs til en debatdag naturprojektet Helnæs
Made. Der var god lejlighed til at diskutere med ministeren og lokale lodsejere
bidrog godt til debatten. Brugerrådsdeltagelsen var sparsom.
Elmelund Skov
25. maj holdes Elmelund Skovs åbningsdag. Organisationerne inviteres til at
bidrage med aktiveter til dagen. NST går i gang med plantning i marts, undervejs
vil skolerne blive inviteret til at komme ud og plante.
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Ombygning og nye medarbejdere
NST er i en udbudsfase, hvor der pt foretages en vurdering af om udbudsrunden
skal gå om, hvilket kan skabe forsinkelse. Der er søgt penge til fusionsprocessen på
personalesiden.
Vandplanmedarbejderne flyttes ti l NST København i 2016, men flytter til NST Fyn
i 2015. Rederifunktionen bliver i Odense og grundvandskortlæggerne bliver også i
Odense indtil deres opgaver er afsluttet i 2015.
Det er besluttet, at skovlovsadministrationen forbliver placeret decentralt, men
samles på de 6 naturforvaltningsenheder, som også har tilskudsordningerne til
skovbruget. Det betyder at der på Fyn forsat er skovlovsadministration.
Arbejdsprogram 2014
NST vil arbejde for et naturcenter i Svanninge Bakker. Det er også sandsynligt, at
der kommer en fredningssag for det samlede Svanninge Bakker. Museet i Faaborg
(Øhavsmuseet) vil gerne lave et større center i Faaborg og på Langeland, hvor
istidslandskabet skal i fokus og derfor er en beliggenhed i Svanninge Bakker
aktuel.
EU Life projekt om skov
NST Fyn er i samarbejde med Tyskland, Sverige og Polen om et LIFE-projekt, der
har fokus på udsætning af eghjort og bille.
Sydlangeland
NST undersøger muligheden for et nyt projekt på Sydlangeland, hvor vi er i gang
med at søge en fond om penge. Projektet kan bestå i en arrondering af vores
arealer og samgræsning med både heste og kreaturer, samt nye grusstisystemer.
Elmelund Skov
Skovrejsning ved Elmelund, hvor vi skal plante 6-700.000 planter primært i 2014.
NST har haft store udfordringer med at skaffe egeplanter. Intensionen har været i
størst mulig omfang at benytte ege af danske kårede bevoksninger. De seneste år
er det imidlertid begrænset, hvor meget agern, der er høstet i kårede danske
bevoksninger. Indledningsvist blev det besluttet at udskyde plantningen af eg til
2015 i håb om at der i 2013 ville komme et tilstrækkeligt godt oldenår til at vi
kunne skaffe lokalt eller hjemligt agern. Det viste sig imidlertid ikke at være
tilfældet, vi har dog sikret ca. 500 kg. Agern fra Haderslev St. Sønderskov F577
som er sat i kontraktavl i planteskole, med henblik på levering af 1/0 planter
foråret 2015. Der er således tilstrækkeligt med dansk oprindelse til at det
sydvestlige område af skoven kan tilplantes med eg fra Haderslev i hhv. 2014 og
2015. I 2014 vil der blive plantet 10.000 Haderslev Midtskov F286 og 18.000
Haderslev St. Sønderskov F577. Under forudsætning af at spiringsprocenten i de
agern der er leveret til planteskolen er i orden, vil de resterende arealer omkring
Elmelundsvej i 2015 blive tilplantet med Haderslev St. Sønderskov F577.
Da NSTs plantning medfinansieres af et EU-tilskud skal plantningen gennemføres
senest i november 2015. Det betyder, at det ikke er muligt at afvente resultatet af
en oldensætning i efteråret 2014. Inden for de givne rammer er det derfor besluttet
at der i den nordligste del af arealet plantes 82.500 planter fra kårede hollandske
bevoksninger (NL.T. St. Oedenrode 02; NL.T. Anthonis 01 samt Elsendorp 01 NLs). I området syd for jernbanen vil der i blive anvendt vinter-eg sandsynligvis fra
Agder.
NST vil sammen med kommunen søge at få igangsat nogle frivillige opgaver, f.eks.
naturpleje med le, rydning af gyvel, fjernelse af affald, vedligehold omkring sti
f.eks. pasning af stisystem. Formidling kan også være en mulighed.
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Borgerinddragelse til skovrejsning ved Ringe Skov
NST har gennem 2 år opkøbt 80 ha til skovrejsning beliggende op til Ringe Skov. I
efteråret blev der gennemført planlægning og borgerinddragelse. Der blev afholdt
et temamøde og et offentligt møde om planlægningen med god lokal opbakning.
Der planlægges anlagt veje og stier i efteråret 2014 og plantet i foråret 2015.
Stormfald på Naturstyrelsens arealer
NST bliver ikke økonomisk kompenseret for stormfaldet på trods af
meromkostninger og lavere indtægter. Ministeren har besluttet, at hovedparten af
løvtræet skal blive liggende i skoven Hvor kroner er blæst af, kan resten af træet
enten blive stående af hensyn til biodiversitet eller fjernes, hvis der kan opstå et
sikkerhedsmæssigt problem. Vi har et større stormfald ved Gåsebjergsand, hvor vi
er nødt til at rydde op, fordi det er alt for farligt med de mange mennesker som
bruger området og hvor ikke alle respekterer skiltningen. Om 2 mdr. kommer der
en skovningsmaskine og fjerner fladefaldet. På NST Fyn er der faldet ca. 1200 m3
nål og 150 m3 løv, svarende til et års nåletræs hugst.

Fremover laves mødeindkaldelser, hvor der skal meldes afbud. Der indkaldes til
næste møde med en Doodle.
Ooo000000ooO
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