Møde med Naturstyrelsen Fyns Brugerråd,
den 01-10-2019 kl. 17-20
Sted: Svanninge Bakker og Sollerup

Organisation

Brugerrådsmedlem

Fyn
Ref. JENKN
Den 14. oktober 2019

Deltagelse

Faste organisationer
Danmarks Idrætsforbund (DIF)

Jørgen Raaen Rasmussen

ja

Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Pia Ellegaard Jørgensen

ja

Friluftsrådet

Erik Buch

ja

Kommunerne

Nynne Printz

Nej

Fyns Familielandbrug

Ib W. Jensen

Ja

Verdens Skove

Kasper Thomsen

Ja

Danmarks Jægerforbund

Ejgil W. Jensen

Nej

Dansk Botanisk Forening

Lars Christiansen

Nej

Dansk Ride Forbund (DRF)

Peter T. Worm

ja

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Kurt Due Johansen

ja

Dansk Kennel Klub

Uli Nomis

Andre organisationer

Nej

Personligt udpegede
Øhavsmuseet

Poul Heide Baltzer

ja

Odense Fjords Naturskole (OFN)

Rikke Molin

ja

Mountainbikere (MTB)

Lars Dan Jensen

ja

Jakob Harekilde

ja

Kristoffer Nielsen

ja

Naturstyrelsen Fyn (NST)
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2
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Punkt 1: MTB i Svanninge Bakker
Budskaber:
NST gør status.
Der er øget interesse for MTB i og omkring Svanninge Bakker. Det giver en række udfordringer i
forhold til beskyttelse af naturværdier og hensyn til andre brugere. Der er vedlagt notat bilag 1.
Der blev orienteret om problemstillingen og mulige løsninger drøftet. Under punktet deltog Kewin
Friis Kamelarczyk (fra Naturturisme I/S, Geopark det Sydfynske Ø-hav) og Rico Busk (Outdoor
Sydfyn).
Der var en del snak om generelle erfaringer med problemstillinger vedrørende MTB kørsel og
brugerrådet oplevede også konkrete tilfælde ved under fremlæggelsen i Bakkerne og der var derfor en
stor forståelse for problemstillingen.
-

DN og DOF Forstår ikke hvorfor man ikke fører sporene uden om Svanninge Bakker. DN er
bekymret for at MTB kommer til at være for dominerende, kan ikke se hvorfor de skal køre i
Natura2000 områder, de burde kunne begrænse sig til Sollerup og Gåsebjerg Sand og flere
er bekymrede for, at området bliver slidt med den øgede MTB kørsel i området

-

OFN, Øhavsmuseet – Synes det lyder som en god ide.

-

DRF – Har mange dårlige erfaringer med MTB’ere, der er mange der ikke viser hensyn og
kører steder de ikke må. Der er en udfordring med MTB.

-

Fyns Familielandbrug - Kritisk da MTB forstyrrer andre grupper – gør opmærksom på
hjemmesiden ved større arrangementer!

-

MTB – Positiv overfor at sætte skilte op med MTB forbudt på steder, hvor kørsel er uønsket.

-

Friluftsrådet og DIF – Synes man skal inddrage og lave samarbejde imellem brugergrupper.
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NST arbejder hen i mod at sikre et fast spor uden for det sakrale, med arrangementsspor der kan
bruges ved arrangementer, for på den måde at lede MTB-brugere, der har ret til at køre på stierne, hen
til andre stiføringer adskilt fra andre brugergrupper. NST arbejder videre med løsning. Der vil blive
fremlagt på senere brugerrådsmøde.

Punkt 2: Udfordringer med autocampere på vores parkeringspladser
Budskaber:
NST gør status og orienterer om regler (bilag 2) og vi drøftede håndtering.
-

Der var generel enighed om at sætte skilte op med officiel skiltning med parkeringsforbud.

Punkt 3: Invasive arter ved Flyvesandet
Budskaber:
NST gør status for erfaringer og planer for bekæmpelse af Hybenrose (Rosa rogusa) og Vadehavsgræs
(Spartina) blev fremlagt (bilag 2).




Rynket rose:
-

Generel enighed om harvning virker som en voldsom behandling.

-

Friluftsrådet – Det er vigtigt at vi får formidlet hvad NST gør, så der ikke kommer
problemer med behandlingen.

-

Øhavsmuseet – Museet skal som udgangspunkt orienteres inden! Det er krav, som
kommuner skal stille i deres tilladelse efter Naturbeskyttelseslovens § 3.

-

DOF – Mener ikke det hjælper. Det er en ren foryngelseskur!

-

Fyns Familielandbrug – hvorfor ikke bruge Round up? Det kan NST ikke ifølge
retningslinjer.

-

DRF – Hvorfor ikke bruge fåregræsning?

-

Naturstyrelsen arbejder løbende med at forbedre bekæmpelsen af Rynket Rose, men
det er en udfordrende opgave.

Vadehavsgræs:

-

DOF – giver udtryk for vigtigheden af at samarbejde med kommunen for at kunne lave
omfattende bekæmpelse i hele området.

-

Naturstyrelsen gør kommunen opmærksom på problemstillingen.
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Punkt 4: Registrering af skovnatur
Budskaber:
NST gør kort status for Miljøstyrelsens overvågning af Natura 2000 skovnaturtyper (bilag 2).
-

NST – har fået lovning på særskilt rapport for NST skove, så vi kan se forskel.

-

DN – kommer I(NST) ud og registrerer natur på arealerne?

-

NST - Der findes forskellige måder og registreringer, Pas På kort, NOVANA og NFI
overvågning, men NST har ikke specifik mandskab til at registrere arter, ud over når vi
ellers kommer forbi arealerne eller bliver gjort opmærksom på fund.

-

Fyns Famillielandbrug – Synes det er fint at lave naturnær skovdrift, men mener det er
en fejl at lægge det hele ud til urørt skov.

Punkt 5: Nyt fra Naturstyrelsen
Budskaber:
NST gør status (bilag 2).


Urørt skov:



Natur-Nationalparker:

Generelt har NST Fyn for små arealer, men måske Sydlangeland, med de vilde heste kan komme i
spil.
-

DRF – Er der et problem i at afhegne til rewilding, i forhold til besøgende?

-

NST – Besøgende kan generelt ikke lide at komme ind i indhegninger med vilde dyr.

-

DIF – Mener det er et problem med afhegning til rewilding i forhold til besøgende.

-

NST – Vi har forpligtelser til at bevare en masse små naturarealer (fx Natura 2000 kortlagte
naturtyper som rigkær og overdrev), hvilket kan give problemer med Rewilding



Skovrejsning:



Service-tjek:

Punkt 6: Nyt fra Enhedens projekter og drift
Budskaber:
NST gør status (bilag 2)
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Ståltrapper – NST kommer til opstille en del nye trapper i nær fremtid, bl.a. Voderup Klint
og Fyns Hoved, og overvejer ståltrapper som ikke er dyrere men væsentligt mere holdbare.
-

DN: ”I skal bruge naturens materialer”

-

Resten er positive overfor ståltrapper.

Skovning Sydlangeland – NST forklarer hvorfor der skoves i fuglenes yngletid.
-

Flere mener at det som udgangspunkt er problematisk. Det er noget NST er meget
opmærksom på når der bliver skovet. Har bl.a. et pas-på kort i forhold til redetræer for
sjældne og truede fuglearter, så der undgås skovning i nærheden af disse.

Spørgsmål:


Er ræven kommet væk fra Vigelsø?
-


-


-

Nej, men NST overvejer tiltag.

DIF: Hvordan går det i Haastrup Bjerge?
NST er i gang med at søge penge sammen med kommunen til hegning og stiforløb. P-plads og
Klaplåger er ikke lavet endnu.
DRF – hvordan går det med Lærkedal?
300.000 kr. fra Friluftsrådet, men vil gerne have skaffet flere, prøver hos Nordea.

Punkt 7: Evt.


Næste møde - Vi prøver at doodle en tirsdag i anden halvdel af Januar, en uges frist på
doodlen, 3 forskellige frister.
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