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Referat fra offentligt møde om Gamborg Nor projektet, 
torsdag den 17. januar 2013  
 
1) Velkomst og indledning   
Inden det offentlige møde gik i gang, blev der taget en hurtig beslutning om, at 
flytte lokale pga. et stort fremmøde (ca. 60 personer). 
 
Efter at have flyttet lokale bød biolog Annette Strøm Jacobsen fra Naturstyrelsen 
Fyn velkommen til de omkring 56 fremmødte lodsejere, borgere, repræsentanter 
fra forskellige interesseorganisationer, myndigheder mv.   
 
Annette informerede om, at skovrider Søren Strandgaard desværre var blevet 
forsinket, men at han var på vej. 
 
Herefter redegjorde Annette for mødets baggrund i Århuskonventionen. 
Århuskonventionen forpligter myndigheder til, at orientere offentligheden om bl.a. 
planer for gennemførelsen af større naturprojekter og forpligter til at give 
offentligheden mulighed for, at komme med bemærkninger og indsigelser til disse 
planer.   
 
Det offentlige møde og planerne for Gamborg Nor projektet er annonceret i 
ugeavisen Vestfyn, Melfar Posten og Fyns Stiftstidende d. 2/1 2013. Det fremgår af 
annoncen, at eventuelle indsigelser og bemærkninger til projektet skal indsendes 
til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Fåborg og være styrelsen i hænde 
senest torsdag d. 14 marts 2013. Materialet kan også fremsendes pr. e-mail til 
fyn@nst.dk    
 
2) Gennemgang af projekt  
 
Annette fortalte at projektet startede som et stort vådområdeprojekt, men at 
projektet blev lavet om til et naturforbedringsprojekt, da mosetypen rigkær, blev 
fundet i området. Herefter redegjorde hun for projektets hovedelementer.  
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a) Formål  

 

Projektets overordnede formål er:   
  

• At forbedre både de eksisterende og de potentielt værdifulde 
naturområder i Gamborg Nor, så der kommer bedre og flere levesteder for 
plante- og dyrearterne i området. 

• At reducere indholdet af næringsstoffer der udledes til noret, Gamborg og 
Lillebælt.  

• At forbedre adgangen til og oplysningen omkring området.  
 
Gamborg Nor projektet understøtter Natura 2000 planen for Natura 2000-
området Lillebælt og projektet vil overordnet bidrage med/til: 
 

• 3-4 ha ny natur  
• Artsindsatsen for plettet rørvagtel og rørhøg 
• En forbedret bevaringsstatus for mosetypen rigkær.  

 
b) Hvordan?  

 
Helt overordnet skal naturtilstanden i området forbedres ved, at lave et større 
græsningsområde på ca. 35-40 ha, samt et mindre vådområde ved Maden. 
 
Området skal græsses af robuste kreaturer, der er velegnet til naturpleje, såsom 
skotsk højlandskvæg eller Galloway.  
Når man færdes på arealerne i dag kan man, efter rørhøst, se bl.a. Maj-Gøgeurt og 
Trævlekrone. Arterne indikerer den god naturtilstand og det er disse arter man 
gerne vil fremme med projektet. Området er i dag udpeget som vildtreservat og det 
vil det forsat blive ved med at være.      
I forbindelse med afgræsningen vil Naturstyrelsen være behjælpelige med at få 
lavet græsningsaftaler, sat hegn, etableret vandingsanlæg, fangfold mv.  
 
Omkring Maden vil der blive etableret et mindre vådområde, som vil blive 
oversvømmet ved høj vandstand i Viby Å. Rent fysisk vil vandløbsbunden omkring 
Maden blive hævet og vandløbet vil blive slynget, så det får en mere naturlig form. 
Da en del af Viby Å skal slynges, vil stien ved Fønsvang blive ændret, således at den 
følger åens nye forløb. I forbindelse med projektet vil der være mulighed for at 
etablere en bro over Viby Å og udvide stisystemet.    
Etableringen af vådområdet vil reducere udledningen af kvælstof (N) til Lillebælt 
med ca. 2 t N/år.  
 
Slutteligt vil der blive lavet noget bedre oplysningsmateriale i området og, hvis der 
bliver givet tilladelse, sat et fugletårn op.  
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c) Tidsplan   

 
Januar:  Offentligt møde  
Februar: Arealer forberedes til afgræsning. 
  Gamborg projektet medtaget på NGO-møde.  
Marts:  Hegning og rydning.  

Detaljeret planlægning for vådområde og ændret stiforløb.  
April:  Kreaturer i projektområdet  
Maj:  Anlæggelse af nyt å-forløb og nyt stiforløb 
  Renovering af Gamborg sluse.   
 
Oplægget blev afsluttet med, at Annette forsikrede de deltagende lodsejere om, at 
der ikke vil blive eksproprieret jord i forbindelse med projektet. Hun forklarede, at 
jordfordelingen allerede har fundet sted og at nye lodsejere, ikke vil få deres jord 
involveret i projektet.   
 
3) Diskussion, spørgsmål og svar  
 
Søren Strandgaard undskyldte sin forsinkelse og efterfølgende blev der åbnet for 
spørgsmål, med Søren som ordstyrer. 
 
a) Ændret vandstand  

 
Niels Rasmussen: Vil vådområdeprojektet få en betydning for vandstanden i den 
store sø?    
 
Annette Jacobsen: Nej. Vådområdeprojektet vil ikke påvirke vandstanden i søen. 
Modsat det gamle projekt vil vi gerne undgå at ændre vandstanden i søen pga. de 
botaniske værdier i området.  
 
Poul Thomsen: Hvor meget påvirker projektet vandstanden i Viby Å? Her tænker 
jeg på de arealer der ligger uden for projektgrænsen  
 
Annette Jacobsen: Der er ingen påvirkning øst for Assensvej og områder uden for 
vådområdegrænsen vil ikke blive påvirket.  
 
Jens Peter Hansen: Jeg er bekymret for, at I ændrer vandstanden. Vil vores dræn 
stadig virke efter projektet?  
 
Søren Strandgaard: Projektet bliver udført således, at arealer der ligger udenfor 
projektgrænsen ikke bliver påvirket. Hvis jeres dræn ikke virker efter projektet, vil 
der blive givet erstatning for dette.    
 
Ole Aggerbo: Når I hæver vandstaden, er der nogle gydebanker som vil gå tabt. 
Kan udlægning af gydegrus indgå i projektet?  
 
Søren Strandgaard: Det vil vi lige overveje. Vil du sende os noget på skrift, vi kan 
gå videre med?  
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b) Maj-Gøgeurt  

 
Lars Christiansen: Jeg er betænkelig ved, at der skal græsses på de lokaliteter, hvor 
der i øjeblikket forefindes de højeste densiteter af Maj-Gøgeurt. Jeg ville 
foretrække en mindre hegning.  
 
Annette Jacobsen: Det er vores erfaring, at Maj-Gøgeurt har det godt med 
græsning. Det er bare meget vigtig at styre græsningstrykket. Som det ser ud nu, 
kommer der til at gå ca. 10 kvæg og græsningsaftalen bliver lavet således, at 
græsningstrykket kan reguleres. 
 
Henrik Mørup: Når I sætter hegnet vil jeg foreslå, at noget af hegnslinje også går 
ud i vandet, da det også er vigtigt at få græsset den våde rørskov i forhold til 
fuglelivet. Med hensyn til orkideerne, så kunne man jo beskytte bestanden med en 
fold?  
 
Annette Jacobsen: Vi har tænkt over det med hegnslinjen, men ville være godt, 
hvis vi kunne udveksle erfaringer med ornitologerne. 
 
Lars: Det er ikke hensigtsmæssigt at sætte hegnet i vand ved Gamborg nor, da der 
er meget mudder.  
 
Annette Jacobsen: Nogle steder er der fast bund og der vil det være muligt.   
 
c) Slusen  

 
Erik Kristiansen: Der har været et stemmeværk i slusen. Når slusen bliver 
renoveret, kommer der så et nyt stemmeværk, eller kun en kontraklap?  
 
Søren Strandgaard: Vi renoverer kun slusen.  
 
d) Fugletårn    

 
Annette Jacobsen: Der er kommet et spørgsmål ang. placeringen af fugletårnet. 
Der er endnu ikke blevet godkendt en placering, men jeg har et ønske om, at tårnet 
kommer til at stå ved parkeringspladsen. 
 
 e) Offentlig adgang  

 

Brian Vangsted: Bliver der offentlig adgang til området ud over stien? 
 
Søren Strandgaard: Nej vi fastholder, at det skal være et vildtreservat.  
 
Ole Aggerbo: Ang. færdsel i vildtreservatet, så har vi et problem med tyvefiskeri. 
Der er færdsel gennem området, men hvem kan vi henvende os til for at få 
tyvefiskeriet stoppet? Og kan man ikke sætte et skilt op, hvor der står fiskeri 
forbudt?   
 
Anette Jacobsen: Når der bliver sat hegn op, kan kommunen komme med en 
henstilling, det kræver dog, at de involverede tages på fast gerning.  
 
Spørgsmål: Så man må godt færdes i området i dag, da det ikke er hegnet ind?  
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Søren Strandgaard: Det er korrekt, at man har adgang til naturarealer der ikke er 
hegnet ind.  
 
Spørgsmål: Kunne I ikke lave en sti langs hegnet, hele vejen ned til slusen.  
 
Annette Jacobsen: Det er ikke et forslag vi vil arbejde videre med, da nogle af de 
involverede lodsejere ikke ønsker offentlig adgang på deres arealer.  
 
Frank Petersen: Det er faktisk jægerne der i sin tid fik oprettet fuglereservatet. 
Hvis der bliver lavet stier igennem området, syntes jeg bare reservatet skal 
nedlægges og jagtretten overdrages til Wedelsborg. 
 
Annette Jacobsen: For at begrænse og styre færdslen i området, kan det været et 
sted, man kommer med kommune eller en naturvejleder i forbindelse med en 
guidet tur”.  
 
f) Længere stisystem 

 

Annette Jacobsen: I forhold til den her diskussion om færdsel, hvad mener I så om 
at der etableres en bro over åen, således at man kan komme ind i området fra 
Smedestræde?  
 
Kommentar: Det er en god ide, men der er ikke så gode parkeringsmuligheder i det 
område.  
 
Jens Peter Hansen: Jeg tror der er bred enighed at den sti fra Smedestræde ned til 
området er en god ide. 
 
Søren Strandgaard: Godt, det vil vi gå videre med.    
 
g) Bedre formidling i området  

 
Inge Dagkjær: Hvordan vil I forbedre oplysningen i området?  
 
Annette Jacobsen: Vi vil lave nogle nye informationsskilte til parkeringspladsen og 
fugletårnet. Og så vil der blive oplyst om projektet og området på vores 
hjemmeside. Desuden vil vi indgå i en dialog med kommunen omkring opdatering 
af folder for stisystemet. 
 
h) Ansvar for skader forvoldt af kreaturer  

 

Jens Andersen: Hvad sker der, hvis man bliver angrebet af et kreatur i folden, 
hvem har ansvaret for det?  
 
Søren Strandgaard: Det er som udgangspunkt ejer af dyrene. Men det er meget 
svært at svare på, da det mig bekendt ikke er sket de seneste år.  
 
Kommentar: Jeg kender til ét tilfælde, men det er jo rart at vide, hvis man skal 
have kreaturer på arealerne.  
 
Søren Strandgaard: Det er et svært juridisk spørgsmål og det er svært at sige noget  
generelt om. Vi har mange arealer med kreaturer og der er aldrig sket nogle uheld.   
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4) Afrunding  
 
Søren Strandgaard takkede for det fine fremmøde, for de mange engagerede 
synspunkter og kommentarer samt for en god og konstruktiv debat.  
Hvis der måtte være yderligere spørgsmål eller konkrete bemærkninger fra 
interesseorganisationerne er man velkomme til at kontakte Annette Jacobsen på 
telefon: 72 54 35 54/25 26 95 66 eller må e-mail: ansja@nat.dk  
 
Referatet vil blive udsendt til de fremmødte deltagere og vil desuden kunne læses 
på projektets hjemmeside.  
 
Referent: Anne Claudia Thomsen   
  
 
 
  
 
       
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 


