Fyn
J.nr. NST-210-00015
Ref. ABO
Den 8. september 2016

Referat fra Brugerrådsmøde på Gåsebjerg Sand
Dato: Onsdag den 7. september 2016
Sted: Naturlegepladsen Gåsebjerg Sand v. Svanninge Bakker
Til stede
Ib W. Jensen
Kasper Thomsen
Jørgen Raaen Rasmussen
Claus Dalskov
Knud Hansen
Leif Klimek
Kurt Due Johansen
Lars Christiansen
Fini Kjærsgaard
Theresa Hansen
Jakob Harrekilde
Søren Strandgaard
Anni Borup

Landbrug & Fødevarer
Verdens Skove
Danmarks Idrætsforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Hunderepræsentant
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Botanisk Forening
Danmarks Jægerforbund (substitut)
Spejder, gæstedeltager
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen (referent)

Afbud/ikke til stede
Flemming Madsen
Leif H. Sørensen
Georg Jensen
Peter T. Worm
Anders Myrthue

Svendborg kommune
Trente Mølle
Danmarks Jægerforbund
Dansk Rideforbund
Odense Bys Museer

Jakob bød velkommen og oplyste, at brugerrådsmedlemmerne er velkomne til at sende en substitut
ved fravær. Fremover vil referatet blive udsendt med en frist til at komme med evt. bemærkninger til
referatet.
1 Aktivitetscenter Gåsebjerg Sand - skitseprojekt
Området Gåsebjerg Sand har tidligere været benyttet til grusgravning og efterfølgende har delområder
været losseplads, som nu er dækket til med jord. Naturstyrelsen overtog området med en
administrationsbygning fra grusgravningens tid. Denne bygning har i mange år fungeret som
klublokale og omklædningsfacilitet for Faaborg Orienteringsklub og Faaborg Ski- og Motionsklub.
Klubberne har samlet ca. 600 medlemmer, hvilket giver stor aktivitet på området.
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I 2004 etablerede Naturstyrelsen en stor naturlegeplads, som lige siden har trukket rigtig mange
børnefamilier og børnehaver på tur til området. Sidenhen er der etableret en toiletbygning og et
sundhedsspor, som kan benyttes til at måle sit kondital.
Administrationsbygningen/klubhuset har længe været nedslidt og dette har med Faaborg-Midtfyn
Kommune som primus motor, igangsat udviklingen af et skitseprojekt til et aktivitetscenter, som
erstatning for klubhuset.
Theresa Hansen fra Spejderne fortalte, at spejdergruppen i Faaborg var gået ind i projektet, da de
kunne se at det kunne give dem store udviklingsmuligheder. Pt holder gruppen med 100 børn til på 2
parcelhusgrunde på 1500 m2 i byen. Det vil betyde meget, at kunne komme herop og kunne lave
friluftsaktiviteter hele året rundt. Gruppen har særligt fokus på aktiviteter inden for ”de gamle dyder”
med overlevelse i naturen som f.eks. at lave bål og finde og tilberede mad fra naturen.
Søren præsenterede forslaget til skitseprojekt for aktivitetscenter. Projektet er udarbejdet af
arkitektfirmaet Schønherr, som har meget fokus på æstetik i deres projekter. Projektet er udformet,
som et rundt hus i naturmaterialer, hvor overdækningen på ca. 700 m2 både rummer aflukkede rum
til motionsklubber og spejdere og åbne dele, som alle kan benytte. Desuden bliver der plads til en
udstilling og information. Skitsen af bygningen er spændende og forventes at kunne trække nye
brugere, som f.eks. mountainbikere til. Brugerne vil have adgang til Naturstyrelsens arealer på ca. 450
ha incl. Sollerup og Bikubens arealer i Svanninge Bjerge.
Kommunen har finansieret skitseprojektet med 200.000 kr. Projektet skal diskuteres i brugergruppen
i den kommende uge og når projektet er på plads, er næste skridt, at der søges fondspenge til
realisering af projektet. Kommunen vil muligvis også støtte med 3 mio. kr. (budgetønske) og penge til
drift i de første par år. Der vil også være behov for en ny lokalplan, selv om området er udlagt til
fritidsformål.
Brugerrådet bakkede op om projektet, som der vil blive fulgt op på på de kommende møder.
2 Orientering om status for den nye Naturstyrelse
Jakob orienterede om Naturstyrelsens nye struktur. Den 1. juli blev Naturstyrelsen formelt opdelt i en
mindre Naturstyrelse og en ny styrelse – Styrelsen for Vand og Naturforvaltning – som i daglig tale
kaldes SVANA. Naturstyrelsen er i fuld gang med at bygge det nye hovedkontor i Randbøl, hvor der i
forvejen ligger en Enhed med et Driftscenter, som koordinerer skovning og salg af træ. Der bygges
kontorer til 80-85 medarbejdere. Efter sommerferien er der begyndt ca. 65 nye medarbejdere på
stedet. Pt sidder medarbejderne i pavilloner. Af de 65 er 25 medarbejder, som har valgt at flytte med
fra København. Af de 40 nyansatte kommer halvdelen fra andre stedet i Naturstyrelsen eller andre
styrelser, og de sidste 20 er helt nye i forhold til ansættelse i en styrelse. Der er en god nybyggerstemning på stedet.
Naturstyrelsen skal lære at håndtere en ny snitflade til SVANA. F.eks. i forhold til jagt- og
vildtforvaltningen, hvor der er en samarbejdsaftale mellem styrelserne. SVANA tager sig af
lovgivningen og ministerbetjeningen. Naturstyrelsen tager sig af de konkrete sager som f.eks.
jagtprøver, tilladelser til regulering af vildt og rådgivning om flagermus. Organisationer og kommuner
er blevet orienteret om opdelingen.
Der er det samme antal medarbejdere i Sollerup, som der har været siden fusionen med
Naturstyrelsen Odense i februar2015, men 6 årsværk er flyttet fra Naturstyrelsen til SVANA. Det drejer
sig om medarbejdere, der har opgaver med Skovlov, N2000 planlægningen og Novana-
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overvågningen. Landbrugspakken betyder, at SVANA skal lave flere målestationer, så der er også
blevet ansat flere medarbejdere lokalt.
Peter Ilsøe (tidligere vicedirektør) er blevet ny direktør og som ny vicedirektør er ansat Signe Nepper
Larsen, som i mange år har arbejdet i Cowi.
3 Status for plejeplaner for Naturstyrelsens Natura 2000-arealer
Søren koordinerer plejeplanerne for Naturstyrelsens arealer. Naturplanerne blev offentliggjort for
første gang for 6 år siden og suppleret med kommunale plejeplaner. Nu er der lavet en ny kortlægning
af N2000 arealernes tilstand i en såkaldt basisanalyse. Med afsæt i denne analyse er der lavet nye
N2000 planer, som blev vedtaget i april efter en offentlig høringsfase. Nu har kommune og stat 6 mdr.
til at udarbejde handleplaner. Statslige ejere kan laver sine egne handleplaner, som så kaldes
plejeplaner. Plejeplanens bilag bliver så en del af den kommunale handleplan.
Plejeplanen er en udmøntning af driften ud fra de rammer som N2000-planen sætter. NST Fyn har
arealer i 13 områder. Vi er lokalt færdige med planlægningen og lige nu vurderes vores planer af
hovedkontoret, inden vi laver offentlig høring.
Plejeplanen består af en generel beskrivelse, en områdebeskrivelse, en tabel med kortlagte naturtyper
på Naturstyrelsens areal, et afsnit med status i forhold til gamle planer, hvad vi har nået og erfaret
siden sidste plan, herefter mål og plejetiltag for hver naturtype for den kommende periode, f.eks.
naturtypebevarende pleje, der både kan bestå af løbende pleje og enkeltstående tiltag.
Inden for plejeplanens område kan der være dyrearter, som også skal sikres, derfor er der også et
afsnit om håndtering af arter under områdespecifikke retningslinjer, som det er vigtigt at vi lever op
til.
Naturstyrelsens plejeplaner kommer ud i høring i perioden 20. oktober til 22. december. Efter
høringen sendes resumeer til kommunerne den 17. januar 2017. Kommuner, som nu er
handleplanmyndighed har deres eget høringsforløb for disse planer.
Jakob fortalte, at der blandt de gode nyheder fra basisanalysen er, at der er registreret mange nye
naturarealer, som er opstået efter at Naturstyrelsen har opkøbt arealer, som forud har været i
almindelig landbrugsdrift. På f.eks. Bobakkerne og Helnæs Made breder overdrevsarealerne sig og er
vokset med ca. 40 ha.
Lars: Har foretaget naturregistrering på Hindsgavlhalvøen. Der er overdrevet også kommet
overraskende hurtigt på de tidligere landbrugsjorde.
4. Mountainbike på Sydlangeland
Jakob: Naturstyrelsen har fået 2 henvendelser om kørsel på MTB på Sydlangeland. Henvendelserne
går dels på om MTBerne lovligt må cykle en række steder på og ved Dovns Klint, herunder i hegnet
med vilde heste, og hvorvidt det er hensigtsmæssigt. Sporten bliver mere og mere populær og giver den
type brugere mulighed for rekreation og naturoplevelser.
Naturbeskyttelseslovens regler siger, at på offentlige arealer må man cykle på veje og stier. En sti, som
ligger på offentlige arealer behøver ikke at være befæstet, for at kunne benyttes af cykler.
Naturstyrelsen vil gerne høre Brugerrådets holdning til situationen og om det kunne være en ide, at
nedsætte en lokal arbejdsgruppe med deltagelse af kommune, MTBere og andre relevante interesser,
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som kunne være med til at bedre kendskabet til regler og drøfte løsninger, der både tager naturhensyn
og hensyn til andre brugere..
Søren: Vi har ikke kendskab til at MTBere inden for hestehegnet har givet problemer i forhold til
hestene.
Lars: Det er vigtigt, at folk kommer ud i naturen og der er god plads til alle de fleste steder. Lav gerne
afmærkede stier.
Ib: Ligesom der er lavet særlige hundeskove, kunne der også laves særlige MTB områder, hvor de kan
boltre sig. De forstyrrer mere end gående i forhold til fugle og lignende.
Lars: Mottoet bør være at naturen har brug for at blive brugt og det er faktisk godt for floraen, at der
skrabes jord op nogle steder.
Claus: Hvordan sker kørslen i forhold til de nye driftsplaner med stillezoner, hvor MTB ikke bør køre?
Tal med klubberne og lav nogle spor med udfordringer. Nogle steder er de forstyrrende og derfor bør
de ikke være i fugleområder, f.eks. har cyklerne ikke adgang til Nørballe Nor.
Knud: Problemer opstår, hvor MTBere benytter fodstier. Har set det i Vestjylland – Svinkløv – hvor
stierne udhules, så de er vanskelige at gå på. Vil gerne give plads til dem, men helst på separate stier,
så det ikke giver konflikter.
Kurt: Det e en god ide med en zonering med områder, hvor MTB er ok og hvor det er forbudt.
Fini: Ved separate spor, så skal sporene være udfordrende, hvis de skal kunne bruges.
Jørgen: Problemet er de uorganiserede MTBere, som ofte er ligeglade med spor. De organiserede
opfører sig OK.
Søren: Vi oplever reelt ikke problemet med MTBere som stort. Der er mange her i Svanninge Bakker,
men det giver ikke store problemer. Men hidtil har der ikke været så mange på Sydlangeland og derfor
tager det nok også lidt tid at vende sig til, at en ny brugergruppe også begynder at være til stede i
området og derfor kan det opleves forstyrrende. God ide at tage fat i situationen nu i en opstartsfase og
få gang i en lokal dialog, inden situationen udvikler sig fra, at være et lille problem til at blive større.
Jakob: Vi vil som nævnt gerne have nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af lokale fra Sydlangeland
til drøftelse af løsninger og videndeling. Er der nogen fra brugerrådet som vil deltage?
Kurt: God ide. Vil gerne pege på Claus som deltager.
Claus: Kommer jævnligt i området og ser det ikke som et stort problem. Fitnessklubben i Bagenkop er
begyndt at være mere aktive. Det kan sikkert godt lade sige gøre, at finde en rute med start i Bagenkop.
Enten jeg eller DNs lokale formand stiller gerne op. Giver en tilbagemelding.
Jørgen: Vil gennem min klub prøve at finde en lokal deltager.
Jakob: Konklusion er, at der er opbakning til at vi følger op og samler en gruppe med kommunen og
brugere, hvor vi sammen drøfter problemstillingen og mulige løsninger. Flere er velkomne til at
deltage.
5. Orientering om status for projekter, nye partnerskaber og indvielser
Elmelund
Anni: Skovrejsningsaftalen om bl.a. Elmelund Skov blev indgået i 2001. Nu 15 år efter er der etableret
350 ha ny, bynær skov. Aftalen skulle fornys, for at VandCenter Syd fremover har mulighed for at
medfinansiere erhvervelser i projektområdet. I den nye aftale er projektafgrænsningen fastholdt og
aftalen udgøre en ramme for at der i løbet af de næste 10 år kan erhverves 140 ha til skovrejsning. I
forbindelse med aftalen er den eksterne medfinansiering på Naturstyrelsens del øget fra 50 % til 75 %.
I denne uge lander et såkaldt posetoilet på Naturstyrelsens parkeringsplads vest for Elmelund. I løbet
af efteråret bygges 2 madpakkehuse. Før sommerferien blev vi færdige med retablering af 4
vandhuller, hvoraf de to fremover vil kunne bruges til jagthundetræning.
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Jakob: Der er bevilliget friluftspenge til en sti mellem Nørreby Hals og videre til Nørreby Strand. Der
opsættes lidt skiltning. Lokale vil fremover slå en sti langs stranden.
Jakob: Der er også givet en bevilling til, at Vigelsøs fugletårn og adgangen til tårnet forbedres, samt
etablering af en ny bådebro til de små både. Projektet med etablering af strandengsarealer efter
skaderne på digerne går planmæssigt. Myndighedstilladelser er indhentet og anlægsarbejdet er godt i
gang. Der har været en god udsendelse i TV2, som også rummede et historiske tilbageblik. Vi har også
fokus på at følge op, så både fugleudviklingen tælles og udviklingen af strandeng på de nye arealer
registreres.
Jakob: Vi har overtaget Tåsinge Vejle fra amtet i 2007 og har længe haft problemer med for høj
vandstand, som også påvirker de tilgrænsende landmænd. Efter en række møder med Svendborg
Kommune og landmænd er beslutningen nu blevet, at forsøge en pumpeløsning, hvor afvandingen
ændres, så arealerne bliver tørrere. Formålet med dette er at sikre, at vi lever op til N2000
forpligtelserne og får afgræsset de beskyttede rigkær og strandenge..
Jakob: Helnæs Made har været omfattet af flere LIFE projekter. Nu ejer Naturstyrelsen 95 % af
området. I forlængelse af det seneste projekt, som skulle gøre maden vådere, viser det sig, at det er
lykkes lidt for godt. Så i år, hvor der har været et koldt forår, med lav fordampning er nogle områder
blevet alt for våde, så forpagterne ikke ville sætte dyr ud pga risikoen for ikter. En konsulent har
vurderet, at der er behov for en vedligeholdelsesplan for grøfter og kanaler i driftsfasen.
Jakob: Har haft fornøjelsen af at klippet snoren til en kløversti fra Svanninge by, som går op i
Svanninge Bakker.
Ib: Foretages der bekæmpelse af invasive arter, f.eks. på Maden?
Jakob: Vi slår bl.a. på Feddet. Roserne er svære at komme til livs. Der er ikke dispensation til
bekæmpelse af disse med pesticider, som vi har det for bjørneklo.
Kurt: På Flyvesandet breder den invasive art Vadegræs sig. Den er en ca. 1 m højt græs, der vokser på
salte steder. På Fyn er den ind til nu kun set på Flyvesandet, hvor den har været i 5-10 år. Det bør man
få fjernet inden den breder sig for meget ved opgravning.
Jakob: Flyvesandet er omfattet af et LIFE-projekt med bekæmpelse af invasive arter.
Næste møde
Næste møde holdes i begyndelsen af det nye år på Sollerup. Anni sender en Doddle ud med et par
datoer – gerne onsdage.
Forårsturen kunne evt. være et besøg på Flyvesandet med fokus på LIFE-projekter.
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