
 

Møde med Naturstyrelsen Fyns Brugerråd,   den 05-10-20 kl. 17-19  
Sted: Online  

Fyn  

Ref. IDVMI  

Den 5. oktober 2020  

 

  

              

 

Organisation  Brugerrådsmedlem  Deltagelse  

Faste organisationer        

Danmarks Idrætsforbund (DIF)  

Carsten Lausten (i stedet for Jørgen  

Raaen Rasmussen)  ja  

Danmarks Naturfredningsforening (DN)  Pia Ellegaard Jørgensen  ja  

Friluftsrådet   Erik Bukh  ja  

Kommunerne  Nynne Printz  
                     nej  

Andre organisationer        

Fyns Familielandbrug  Ib W. Jensen  ja  

Verdens Skove  Kasper Thomsen  ja  

Danmarks Jægerforbund  Ejgil W. Jensen                       nej  

Dansk Botanisk Forening  Lars Christiansen   ja  

Dansk Ride Forbund (DRF)  Peter T. Worm   ja  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)  Kurt Due Johansen   ja  

Dansk Kennel Klub  Uli Nomis  nej  

Personligt udpegede        
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Øhavsmuseet  Poul Heide Baltzer  ja  

Odense Fjords Naturskole (OFN)  Rikke Molin  ja  

Mountainbikere (MTB)  Lars Dan Jensen  nej  

Naturstyrelsen Fyn (NST)        

  Jakob Harekilde  ja  

  Ida Friis Mikkelsen  ja  
 

  

    

   

I venstre side ses slides fra præsentationen, i højre side er lidt uddybende til punkterne.  



3  

Punkt 1: Nyt Fra Naturstyrelsen:  
  

Mere urørt skov:   

• Fyn er ikke på listen over de skove, hvor de nye 6.000 nye ha til urørt skov 

skal findes. Naturstyrelsen vil søge at finde liste over de af forskerne 

prioriterede skove og sender den. Begrundelsen for prioriteringen er bl.a., at 

de vægter kontinuitet og gammelløvskov samt større skove. Det bliver 

påpeget at man også kan se på de private arealer.  

▪ Der er snak om at fordelingen af urørt skov burde være så alle 

landsdele får urørt skov. Det er Naturstyrelsen enige I, men vi kan ikke 

gøre mere end vi har gjort. 

 Natur-nationalparker:   

  

• Områder hvor man i højere grad prioriterer naturen. Et større hegnet område 

hvor man arbejder med rewilding/større græssere.  

• Et område ministeren prioriterer højt.  

• Her havde vi en længere debat om friluftslivets interesser og 

muligheder/begrænsninger i de nye Natur-nationalparker hvor der vil være 

større hegninger. Samt konsekvenserne for den slidtage der vil komme på 

fortidsminderne.  

• De besøgende/brugerne ved ofte ikke hvordan man skal opfører sig når der 

er dyr i indhegningerne. De har ofte ikke den nødvendige respekt for dyrene. 

Der blev spurgt til, om vi har haft nogle ulykker med græssende dyr på 

Naturstyrelsens arealer. Der var en episode får nogle år siden i Svanninge 

Bakker, men det var ikke så alvorligt.  

      

  

  

.   
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• Tilskudsfodring: Vi fodrer ikke hestene om vinteren, da fødevarestyrelsen 

anerkender at vores daglige tilsyn gør, at vi kan holde øje med dem. I år har 

vi ikke tilskudsfodret dem. Kun ved akut behov.  

• Ministerens første prioritet er NATUR, i de kommende Natur-

nationalparker. Det vil hun gerne opnå ved større hegninger og store 

græssere.  

   

  

Klima-skovfond:  

• Tanken er at lave en fond på lige fod med ”Den Danske Naurfond”, hvor der 

skal være en bestyrelse og vedtægter. Opgaven for fonden bliver at kanalisere 

penge fra folk som vil give, til private/kommuner som gerne vil etablere skov.  

Naturstyrelsen er ikke tænkt ind i den. Men spændende hvad det bliver til. 

  Mange firmaer melder sig på banen, for at få en grøn profil 

(CSR)   De 100 mio. er en startkapital.  
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Udtagning af lavbundsjorde:  

• Der er over 10 år afsat 2 mia. kr. til udtagning af lavbundsjorde. Da man 

inden de 10 år er gået, gerne vil vise en effekt, sættes der stort i gang i en 

første 3-årig periode.  

• Naturstyrelsen skal købe lavbundsarealer, lave jordfordeling mm. Samt 

anlægsarbejdet. Og når det er gjort, skal arealet videre sælges. Arealerne kan 

dog beholdes hvis det kan noget særligt, forbinde Naturstyrelsens arealer, 

særligt for friluftslivet mm.  

• I Naturstyrelsen er vi forberedte på at vi skal rykke hurtigt. Fyn har ikke så 

mange områder/potentiale.  

  

  

Biodiversitetspakke:  

• Man har prøvet at samlet et forlig om de indsatser man kan lave for 

biodiversiteten. Dette blev sat på pause da corona brød frem i foråret.   

For en måneds tid siden, var ministeren ude med en melding om, at man skulle vente 

til næste år med forhandlingen. Dette mødte stor kritik. Nu afventer vi og ser hvad det 

fører med sig.  
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Punkt 2 :   Nyt fra enheden   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vores natur   

   Vi har fået aflyst nogle arrangementer.   

   Vi har haft rigtig mange besøgende på vores arealer. F. eks blev  60 - 70   

mennesker sejlet til Vigel s ø  på  en søndag.   
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Lundager Skov  

• Man har valgt at vi skal videre i processen og ikke udskyde det 3 måneder. 

Planen er som vist på power point slide til venstre.  

• Ca. 20 deltagere den 3. oktober som var et udendørsmøde med fremlæggelse 

af skitseplanen.  

• videre med et 1. forslag på baggrund af input fra i lørdags, den 3. oktober.  

• Forår – vvm screening og så må vi se om det bliver til næste forår eller efterår 

skoven skal etableres. Med både plantning og naturlig tilgroning fra frøkilder 

i området.  

• Peter og Pia syntes rigtig godt om webinaret.  

• Ca 2/3 af skoven skal tilplantes og ca 1/3 skal være lysåbent. Der er mange 

udsigtshensyn og naboer i området.  Det lysåbent areal er det maximale af 

hvad der må være i skovrejsningsprojekter.  

• Peter bemærkede at beboerne fra Assens By stort set ikke var repræsenteret 

på temadagen. Hunde skov blev ikke nævnt, men det kunne der nok blive 

brug for.  

• Husk erfaringer fra andre projekter.  

• Dejligt at der er positivitet i området over for projektet.  

• Der blev spurgt ind til stillezoner. Det er noget vi i Naturstyrelsen skal 

planlægge efter. Vi inddeler vores arealer i 3 zoner. Facilitetszone med anlæg 

og faciliteter, friluftszone hvor mange forskellige friluftsaktiviteter som 

udgangspunkt kan finde sted samt stillezone hvor man særligt understøtter 

muligheden for den stille naturoplevelse og typisk hvor hensynet til 

naturinteresser kræver ro.  

• Der blev efterlyst miljøvurdering af projektet. Iflg. Jakob er projektet startet 

op,- inden der kom  regler om miljøvurdering. 
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Skovrejsning ved Svendborg     

  

   Vi   har fået betinget samtykke. Betinget af en forundersøgelse  

L andbrugsstyrelsen laver. Midt oktober får  vi svar på   om der kan arbejdes videre  

med   en  endelig jordfordeling, som normalt vis tager   1 - 1 ,5 år. Derefter  

forun dersøgelse og borgerinddragelse.   

   Området er udvalgt i to fase r .  1)   Hvor ønsker man at beskytte området mht .   

drikkevand og  2)  screening i forhold  til kommuneplanen, hvor solcelle  anlæg og  

byudvikling er udtaget,  ligesom eksisterende  skov  ikke medtages i  

projektområdet .   
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Vigel sø:   

   Overløbet mod syd,  h ar ikke   været   lavet godt nok,  som betød at  vandet brød  

igennem.   Efter gentagende utjenlige udbedringsforsøg, så har vi fundet en ny  

rådgiver og er ved at udbedre  problemet .  Koten på overløbet  er hævet 10 cm.   

  

    



10  

Tåsinge Vejle:  

  

• Naturstyrelsen Fyn er med i et LIFE projekt – Better bird life.  

• Der er i forbindelse med projektet lavet noget rydning, hvor der er fjernet 

levende hegn og tagrør, for at gøre det mere attraktivt for ynglefugle. Kanaler 

er blevet renset op. Og der er sat en pumpe op, så vi kan styre vandstanden i 

vejlen. Der har tidligere været et problem med oversvømmelse af reder, og 

det har ikke været muligt at få hele området afgræsset. Den nye pumpe skulle 

gerne sikre afgræsning af rigkæret samt tilgodese ynglefugle. Der vil blive 

etableret 3 fugleøer.  

• Vi har været i dialog med lodsejer nord fra projektet, for at høre om han vil 

lave et samarbejde, om en udvidelse af Vejlen, men det er desværre ikke 

lykkes.  
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Punkt 3 MTB i Svanninge Bakker  
  

  

Der var, fra DN, indkommet et spørgsmål om MTB i Svanninge bakker herunder 

konsekvensvurdering af projektet.   

• I Naturstyrelsen arbejder vi med en væsentlighedsvurdering og en sådan er 

lavet for området hvor det nye MTB spor er ved at blive etableret. Dele af det 

nye spor, ligger i skoven hvor det gamle spor også lå.  

• Der er i væsentlighedsvurderingen bl.a. taget højde for Bilag IV arter.   

• MTB sporet bliver anlagt uden for de kortlagte naturhabitatområder 

(udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området).  

• Der er opstillet begrænsninger i arbejdet med anlægget af MTB sporet, såsom 

at kørsel og brug af minigraver skal ske i perioden 1. april til 1.  

oktober, for ikke at forstyrre hasselmusen som ligger i dvale om vinteren i 

jorden.  

• Derudover har vi lavet væsentlighedsvurderingen i tæt samarbejde med 

kollegaer fra Miljøstyrelsen, kommunen og enkeltpersoner som f. eks 

Michael Kavin fra Entomologisk Forening.  

• Der bliver ikke noget MTBspor mellem Gåsebjerg Sand og MTB sporet i 

skoven ved Svanninge Bakker.  

• Pia efterlyste et kort over stier der må cykles på/ikke cykles på, alternativt en 

afmærkning på stedet. Dette med henvisning til brugerrådets besigtigelse i 

bakkerne, hvor 5 mountainbikere kørte ned ad en stejl bakke. Jakob 

bekræfter, at det ikke er et sted, man må cykle. Mht. afmærkning henviser 

Jakob til et skilt ved indkørslen til bakkerne, og synes ikke, der er behov for 

mere vejledning.    

• SVAR: Der må cykles på de veje og stier der er i bakkerne. Med 

stier forstås de afmærkede ruter der er i området. 
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Punkt 4 og evt.  
         

• Helst ikke møde om mandagen  

   


