
 

 

Miljøministeriet 

Naturstyrelsen FYN     J. nr. 21/12719 

 

 

 

 

Mellem Naturstyrelsen Fyn og XX indgås herved følgende aftale: 

 

 

§ 1.  XX, xxvej, 4xxx XXXX. Tlf.: xx xx xx xx, Mail: xx@xx.dk antages fra den 14. marts 2022 

til og med den 31. december 2022 som tilsynsførende ved Odense Fjord Vildtreservat, der er opret-

tet ved Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 407 af 12/04/2011. 

 

Stk. 2. Et eksemplar af reservatbekendtgørelsen er samtidig med aftalens indgåelse udleveret til den 

tilsynsførende. 

 

§ 2. Det påhviler den tilsynsførende at overvåge, at bestemmelserne i ovennævnte reservatbekendt-

gørelse nøje overholdes. Det skal navnlig påses, at reglerne for jagt og færdsel ikke overtrædes. 

 

Stk. 2. Dersom den tilsynsførende konstaterer overtrædelse af reservatbekendtgørelsens  

bestemmelser, skal mindre forseelser straks påtales over for den/de pågældende, hvorefter 

der indgives anmeldelse til Naturstyrelsen Fyn i kvartalsrapporten. 

 

I tilfælde af grove overtrædelser, som jagt eller gentagede tilfælde af færdsel, indrapporteres 

dette straks til Naturstyrelsen Fyn. Dette kan ske pr. mail: KASSK@NST.DK eller telefon: 23 

83 17 66 - alternativt til NST FYN på mail: FYN@NST.DK. 

 

§ 3. Den tilsynsførende skal hvert kvartal sende en rapport pr. mail over tilsynsarbejdet i den for-

løbne periode til Naturstyrelsen Fyn. 

 

§ 4. Den tilsynsførende skal påse, at afmærkningen/skiltning af reservatet er i orden. Dersom  

mangler konstateres, skal det straks indberettes til Naturstyrelsen Fyn. 

 

Stk. 2. Den tilsynsførende må kun færdes i selve reservatet såfremt, det har tilknytning til opsyns-

funktionen. 

 

§ 5. Den tilsynsførende har også ansvaret for at påse at vedligeholde eksisterende skilte og infotav-

ler samt udskifte manglende tavler/skilte. 

 

Såfremt den tilsynsførende har større opgaver, der falder uden for ovennævnte tilsyn mv. – så afta-

les der særskilt honorar for dette. 

 

§ 6. Opstår der særlige problemer vedrørende reservatets drift, skal den tilsynsførende straks rette 

henvendelse herom til Naturstyrelsen Fyn. 

 

§ 7. Er den tilsynsførende ved langvarig sygdom eller anden grund forhindret i at udføre arbejdet i 

reservatet, skal indberetning herom tilsendes Naturstyrelsen Fyn, der evt. kan konstituere en sted-

fortræder.  

 

§ 8. For det med tilsynshvervet forbundne arbejde ydes der et vederlag på kr. 12.000 plus feriegodt-

gørelse om året fra den 14. marts 2022 at regne. Vederlaget udredes hvert halve år af Naturstyrel-

sen i juni og december måned. 
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Stk. 2. Der skal som minimum tilstræbes: 1 ugentligt tilsyn i fuglenes yngletid (1. april – 15. juli) 

samt 1 månedligt tilsyn resten af året. 

 

§ 9. Naturstyrelsen Fyn kan opsige den tilsynsførende med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. 

 

Stk. 2. I tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den tilsynsførendes side kan Naturstyrelsen  

Fyn straks bringe aftalen til ophør. 

 

Stk. 3. Den tilsynsførende kan opsige sit hverv med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.  

 

§ 11. Det i forbindelse med aftalens indgåelse udleverede legitimationskort er strengt personligt og 

skal returneres til Naturstyrelsen Fyn ved aftalens ophævelse.  

Den tilsynsførende har fået udleveret kasket, fleecetrøje samt skilt til bilen med Naturstyrelsens 

logo – således, at det er tydeligt, at når den tilsynsførende udfører opgaver, der er omfattet af denne 

aftale så foregår det på vegne af Naturstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

XX den 14. marts 2022 

 

 

 

 

 

__________________________    _________________________ 

     (den tilsynsførende)      Miljøministeriet 

        Naturstyrelsen Fyn   


