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Referat
1. Velkommen

Jakob bød velkommen og indledte mødet med at byde velkommen til Nynne
Printz, Langeland Kommune, som repræsenterer kommunerne på Fyn og øerne og
Ejgil Waldemar Jensen, Danmarks Jægerforbund.

Referatet kan med fordel læses sammen med Power Point præsentationen, hvor
der er lidt mere tekst og billeder.

2. Nyt fra Naturstyrelsen – landsdækkende (slides 3-4):
-

Naturstyrelsen har været gennem en sparerunde, og nu er der 16 enheder tilbage.

-

Ligeledes er der taget afsked med 30 skovarbejdere, via frivillig fratræden.

-

Der er kommet en ny friluftspolitik, hvor der blandt andet er en ny naturskole-politik og mere fokus på adgang til Naturstyrelsens arealer og
faciliteter.

-

Debat i medierne:
o NST kan ikke følge med i debatten på de sociale medier, men
vi har valgt at melde ud fagligt og hvad vi gør på enkelte sager
via altinget.dk
o Jakob gennemgår hvordan vi har håndteret et par enkelte sager.

Efter gennemgang af de to enkeltsager, er der lidt diskussion om urørt skov og
hvilke konsekvenser det har for biodiversiteten og CO2 udledningen. Der er delte
meninger i brugerrådet.

3. Nyt fra Enhedens projekter og drift:
a. Nye arealer og magelæg (slides 5-10 og 14):
-

Vi har afstået et delareal ved Klakkebjerg for at hjælpe vores enhed i
Himmerland med et magelæg. Arealet NST har modtaget i Himmerland er et meget naturrigt areal tæt på et voksested for orkideen
fruesko. Arealet vi på Fyn afstod, var et gammel juletræsareal. Der er
lavet en deklaration om at arealet ikke må gødes, sprøjtes og være i om
drift.

-

Vi har købt et areal ved Arreskovs sø. En del af arealet er kortlagt som
rigkær og arealet ligger i Natura 2000 område. På arealet findes
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blandt andet; Majgøeurt og springfrø. Arealkøbet gør også at vi kan
drive en mere effektiv drift.
-

Vi har købt et areal op til Rødme Svinehaver som har ligget i 20 MVJ
udtag. Naturstyrelsen håber at få penge til at hegne arealet så det kan
blive græsset og der kan ske en spredning af frø fra svinehaverne.

-

I Fjordmarken har vi også købt et naboareal, hvor der bl.a. er kortlagt
kalkoverdrev. For Fjordmarken gælder i øvrigt, at DOF ønsker at det
skal blive mere vådt for at skabe bedre forhold for bl.a. rørhøgen. NST
vil prøve at se om det kan blive lidt mere vådt, men der er også nogle
hensyn som vi bliver nødt til at tage. Der er en afvandingskanal mod
nord og syd. En hævet vandstand kan resultere i at der kommer næringsrigt vand ind i område. Området er et Natura 2000 område og
udpeget som rigkær, strandeng og overdrev.

-

Vi har også fået et større areal ved Haastrup Bjerge. Det er FaaborgMidtfyn kommune som har købt arealet, og så har Naturstyrelsen
overtaget driften af arealet.
Der vil være et offentligt arrangement i løbet af foråret/sommeren,
hvor I også vil blive inviteret.

-

Vi har købt en lille areal i Kirkendrup, dette punkt kommer lidt senere,
se slide 15.

-

I Elmelund, se slide 14, har vi købt 2 nye arealer. Der er lavet en aftale
med vandcenter syd og Odense Kommune om at arbejde videre med at
opkøbe arealer. Dette har ført til disse to nye erhvervelser.

Ib spørger til om Naturstyrelsen har klima som et punkt når der skal opkøbes arealer? Nej, klima er ikke punkt som der hidtil er vurderet særskilt ud fra. Det er politisk bestemt hvad der skal bruges penge på/øremærket til.

b. Skader fra stormflod (slide 11-12)
To steder vi fik stormskader:
1.

Helnæs Made: Naturstyrelsen har møde med Assens Kommune fredag den
15. marts, da kommunerne nu har fået opgaven med kystsikring. Der er
også et pumpelav ved Helnæs Made som skal ind over.
Naturstyrelsen har følgende overvejelser: Skal vi reetablere, nu der ikke er
landbrugsareal mere. Vi kan spare nogle penge, og måske få noget mere
strandeng. Er der andre hensyn vi skal tage til f. eks naboer mm.

Generel diskussion: Kan man kigge på Vigelsø og lære af den erfaring. Måske skal
vi så igen om 3 år bruge 200.000 kr. på et nyt dige, hvis vi vælger at genetablere
diget. Måske skal vi fremover til at acceptere at der vil komme noget andet natur.
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General stemning er at vi ikke skal genetablere diget.
På arealet bag diget er en sø, hvor der er klyder.
2. Næste skade er ved Lohals. Der er mange besøgende som bruger området,
dels til at bade og til at gå på stien langs vandet. Naturstyrelsen overvejer
hvad vi skal gøre. Stien langs vandet bruges også som adgang til shelterpladsen. Naturstyrelsen vil gerne sikre, at der fortsat er adgang til skov og
shelterpladsen. Naturstyrelsen skal mødes med Langelands kommune i
uge 12-13 for at høre hvad kommunen siger.
Der er to alternativer:
a.

Vi vil beholde stien og reetablere stien med kystsikring. En sådan
kystsikring, vil bl.a. gøre at sandstranden forsvinder.
ELLER

b. En anden sti. Gående fra Hollænderhus og ind til shelterpladser.
Der skal laves en sti eller en skovvej.
Der er enighed om, at det er håbløs at lave en hård kystsikring.
Både fordi det er spild af penge, ødelægger det landskabelige og
man risikere at den hårde kystsikring gør, at man flytter problemet længere op eller ned af kysten.

c. Projekter (slide 13)
-

Gaasebjergsand: Naturstyrelsen har fået 3,5 mio kr. fra Lokale- og anlægsfonden og skal søge flere fonde her i foråret. Det blev foreslået at
søge hos Friluftsrådet, og den er Naturstyrelsen også opmærksom på.

-

Lærkedal: Naturstyrelsen har besluttet at opfører et par små shelter
som alle kan booke. De bliver placeret i periferien og dermed længere
fra det store shelter som Trente Mølle skal administrere. Dette gøres
for at undgå en kontrovers med de shelters man kan booke (gratis) og
det store shelter som kommer til at koste noget af bruge og som bliver
en del af Trente Mølles udlejning.

-

Bro på Thurørev

4. Indkommende punkter (slide 15):
a. Ridestier i Kirkendrup Skov – opfølgning:
Peter Worm har ønsket, at der kom en opfølgning på en snak fra sidste brugerrådsmøde, hvor Naturstyrelsen havde foreslået at droppe rutemarkering af riderute.
Naturstyrelsen har i mellemtiden erhvervet et nyt areal, hvor Naturstyrelsen ønsker at lave en ny vej, som både er til gående, ridning og driftsvej. P.t. skal det lige
afklares om der må rides på vejen med det samme, eller om vejen skal have tid til
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at kunne sætte sig. Peter vurderede at det ikke bliver et problem, hvis det bliver en
vej som også skal bruges til driften.
Peter spørger til resten af rideruten i skoven?
Som udgangspunkt har Naturstyrelsen ikke til hensigt at vedligeholde denne. Lige
nu overvejer Naturstyrelsen at bevare en gul vandrerute og der kommer nye skilte
på p-pladserne.
Peter vil gerne bevare rideruten i den nordlige del af skoven. Dette kigger Naturstyrelsen på.

5. Eventuelt og næste møde:
Spørgsmål: Pia spørger til Urørt skov. Hvor har I urørt skov?
Svar: På Fyn har Naturstyrelsen urørt skov i Kasmose Skov og i Vestre Stigtehave
nord for Lohals. Hertil kommer den lille skov Tyvhaverne nordvest for Sollerup
som i henhold til Naturskovsstrategien fra 1992 skal udlægges til urørt skov senest
i 2040.

Spørgsmål: Poul spørger til Svanninge Bjerges driftsstrategi (urørt skov) og om
vi har et samarbejde med dem om arealdriften.
Svar: NST har som naboer en god dialog med Bikuben Fonden, men vi udfører
ikke driftsopgaver sammen.
Ønske: Ib vil gerne inddrages lidt mere i beslutningerne. F. eks broen på Thurø,
der kunne brugerrådet også have spillet ind og evt. været kommet med andre forslag. Dette er alle enige I.
Svar: Jakob noterer dette, men nævner at det kan være svært når der kun afholdes 3 møder om året. Ofte bliver enhederne i Naturstyrelsen spurgt om de har
nogle projekter de kan gennemføre med kort varsel, da der er nogle penge som
skal bruges inden årets udgang.

Spørgsmål: Erik spørger til om man ikke kan lave en fynsk model hvor vi gør
som vi syntes.
Svar: I Naturstyrelsen lægges der vægt på at sammenlignelige opgaver forvaltes
ens i hele landet. Det sikrer vi bl.a. gennem faglige netværk, hvor faglige problemstillinger drøftes.
Næste møde:
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OK til, at næste brugerrådsmøde kan lægges i forbindelse med et offentligt møde
omkring nyerhvervelsen i Haastrup Bjerge. Hvis det ikke bliver samtidig, så skal
brugerrådet nok blive inviteret med.
Ok til et møde før sommerferien og efter sommerferien. Vi laver en doodle og de
næste to møder er ok med tirsdag.
Ida laver en doodle. De 2 første uger i juni.
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