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Deltagere: 
Danmarks Naturfredningsforening – Kerteminde v/ Tonny Jack Nielsen 
Danmarks Jægerforbund v/ Peter Storm 
Danmarks Sportsfiskerforbund v/ Kirsten Dynesen 
Dansk Skovforening v/ Stig Bille Brahe Selby 
Dansk Landbrug v/ H.H. Rudolf Iuel – afbud Hans Vestergaard Dam deltog i stedet 
Dansk Ornitologisk Forening v/ Mogens Ribo Pedersen 
Friluftsrådet v/ Søren Larsen - afbud 
Naturstyrelsen, Fyn v/ Søren Strandgaard 
Kerteminde Turistbureau v/ Dorte Frandsen 
Miljø- og Teknikudvalget (Formand) Torben Andersen 
Kultur- og Fritidsudvalget Bente Østerbye Olesen - afbud 
Natur, Miljø og Kultur  
- Hans Christian Jantzen 
- Jacob Hansen Rye Afbud 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

2. Opfølgning fra sidste møde 
Intet 

 
3. Helhedsplan for Langeskov, oplæg fra Plan 

 
Lars Clement fra Plan & Geodata gav et kort oplæg om helhedsplanen, som er et 
projekt, der er støttet af Forstædernes Tænketank. 
 
Søren Strandgaard var klar over, at Naturstyrelsen ville få sagen til behandling 
og udtalelse. Søren Strandgaard gav dog udtryk for, at han finder udviklingen 
med togstop interessant for området, både som incitament for bosætning, 
etablering af industri og den pendling, som vil følge af togstoppet. Vigtigt at være 
opmærksom på, at pendlerne kører til, er væk, og kører væk. Derfor vil området 
kunne være tomt meget af tiden, som Nyborg. 
For DSB er det også vigtigt, at området bruges og får mange passagerer. Derfor 
er det vigtigt, at området er attraktivt for rejsende. 
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Hans Vestergaard Dam gav udtryk for, at togstoppet kunne få stor betydning for 
hele området. 
 
Dorte Frandsen gav udtryk for, at Kerteminde har brug for overnatnings- og 
konferencefaciliteter. Togstoppet kunne give anledning til etablering heraf i  
lokalområdet. 

 
4. Rekreativt naturområde ved Kerteminde 

Torben Andersen orienterede om det oprindelige projekt, som var blevet 
behandlet på et møde i Munkebo Idrætscenter den 20. januar 2011. På mødet 
blev der fremvist et projekt, som var forberedt af en række grønne organisationer 
forud for mødet. Forskellen på de to projekter ligger økonomisk på 100 mio. kr. 
for det oprindelige og 20 mio. kr. for den nye forslag. 
 
Mogens Ribo Pedersen, DOF orienterede om projektet, hvor der tænkes anlagt 2 
søer. Den ene sø er tænkt som mål for aktiviteter på og omkring søen, mens den 
anden sø kun har aktiviteter omkring søen, mens dyrelivet i søen ikke forstyrres. 
Omkredsen af gåture omkring søerne ligger på henholdsvis ca. 2 km og ca. 6 
km. Søerne er tænkt udlagt som i Johs. Larsens tid, således at naturområderne 
kommer til at ligne med større fugtige enge. Her er der mulighed for fugleliv med 
viber og flora med blandt andet orkideer. Desuden er der tænkt både kulturarv og 
kunst ind i oplevelsesmulighederne. Der er tænkt placeret et fugletårn i området, 
som skal afgræsses af køer og får. Ved at variere afgræsningstrykket kan man 
styre effekten på området, således at ønskede planter, dyr og fugle favoriseres. 
Mogens gjorde desuden opmærksom på, at naturarealet og golfarealet samlet vil 
være af stor betydning på dyrelivet. 
 
På vegne af Rudolf Juel udtalte Stig Bille Brahe, at det var vigtigt, at der ikke blev 
gennemgående stier nordpå. 
 
Tonny Jack Nielsen, DN udtalte at malerier af især Fritz Syberg kunne være med 
til at inspirere på udviklingen af området. 
 
Torben Andersen orienterede om, at den nuværende spildevandslinje går 
gennem området. Vigtigt at vandstanden ikke bliver for høj, således at opdriften 
på rørledningen bevirker at rørledningen løfter sig op af jorden. 
 
Søren Strandgård orienterede om søerne ved Ringe og Faaborg. I begge 
områder anvendes søerne i høj grad til sundhedsmæssige formål, hvor løb, 
vandreture og jogging er dagligdags aktiviteter især i perioden fra kl. 16 – 18. 
Vigtigt at indtænke dette i projektet, således at der er mulighed for at vælge til og 
fra. Dette kræver planlægning. 
Også vigtigt at tænke på vandet. Vandstandshævningen vil få indflydelse på 
fuglelivet og ornitologernes glæde heraf her og nu.  
I undergrunden, som består af gammel havbund, er der sandsynligvis kalk fra fx 
muslinger og snegle. Ved tilstrømning af kalkholdigt grundvand kan områdets 
pH-værdi påvirkes. Det vil betyde, at der sandsynligvis kunne planlægges med 
ekstremrigkær i en periode på op til 15 år, hvor gøgeurter efterhånden vil indfinde 
sig. 
Men først og fremmest vil søerne vil få stor betydning for byen. 
 
Hans Vestergaard Dam. Vigtigt at planlægge med at folk må komme dertil. 
Dejligt at der planlægges med aktiviteter i den ene sø og aktiviteter omkring den 
anden sø, således at de er tilgængelige for beboerne og turister.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Side3/4 Arealet vil få en størrelse på ca. 100 ha., hvoraf de 2/3 vil være natur mens den 
ene 1/3 vil være tilgængelig for benyttelse for publikum. 
 
Søren Strandgaard understregede vigtigheden af planlægning, således at der er 
mulighed for at vælge aktiviteter som henholdsvis løb og fugleobservation. 
 
Stig Bille Brahe forespurgte, om Aage Jensens Fond kunne være mål for en 
ansøgning. 
 
Peter Storm forespurgte, om der var økonomi til at finansiere de mange 
afgræsningsprojekter. Han mente, at det ville være vanskeligt at finde 
landmænd, som kunne skabe økonomi i afgræsning med køer, da der ofte er tale 
om kødkvæg. 
 
Stig Bille Brahe og Vestergaard Dam udtrykte enighed heri. 
 
Søren Strandgaard orienterede om, at Naturstyrelsen har ca. 1.500 ha, som 
udbydes i licitation med henblik på græsning med køer og får. For Naturstyrelsen 
er det muligt at få gennemført dette. 
 

5. Vand- og Naturplaner, Høringssvar til 6. april 
Hans Jantzen gennemgik kort materiale, som er udarbejdet i forbindelse med 
udarbejdelsen af Kerteminde Kommunes høringssvar. Bilag. 
 
Hans Vestergaard Dam gav udtryk for, at ålegræssets udbredelse, som 
anvendes som målemetode, er ustabil, da N og P indholdet ikke altid er den 
begrænsende faktor. Andre faktorer kan spille ind. I Tyskland anvendes i stedet 
klorofyl-indholdet i vandet. 
Hans Vestergaard Dam mente, at incitamenter for vandplaner kun ligger i 
vådområde-indsatsen, mens der for de øvrige indsatser er tale om krav, som skal 
efterleves. 
 
Søren Strandgaard orienterede om, at der i Vandplaner er meget fokus på 
virkemidler. 
 
Søren Storm forespurgte, hvor stor indsats der lægges i landområderne i 
Naturplanen for Romsøområdet. 
 
Søren Strandgaard gav udtryk for, at vand- og naturplanerne har været udsat for 
meget stor opmærksomhed og man var sikker på at få mange høringssvar fra de 
mange interessenter. 
 
Hans Vestergaard Dam gav udtryk for, at der kom høringssvar fra både 
Centrovice, ligesom der ville komme høringssvar for enkeltmedlemmer, som har 
udarbejdet kalkulationer over, hvor meget de skal investere i vandplaner og 
hvilken driftsmæssig betydning disse vil få. Overgang til fx efterafgrøder og 
åbning af rørlagte vil få negativ effekt på landmandens resultater. 
 
Dorte Frandsen påpegede vigtigheden af, at der fortsat arbejdes med fjernelse af 
spærringer i vandløb, som kan medvirke til, at vandløbene bliver 
selvreproducerende, så Havørred Fyn-projektet kan udvikles yderligere. 
 
Tonny Jack Nielsen, DN orienterede om, at man i DN-regi (samrådet) har delt 
opgaven, så Kerteminde og Nyborg har taget sig af vandplanen for Store Bælt, 
mens Odense og Nordfyn har behandlet Odense Fjord., således at opgaven ville 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side4/4 være overkommelig.  
Naturplanerne, her er det "kun" Nyborg og Kerteminde. 

DOF har desuden selv tjekket og kommenteret naturplanerne. 
Mogens Ribo Pedersen, DOF undrede sig over, at fuglene på Fyns Hoved ikke 
var bedre berørt i naturplanerne. 
 
Søren Strandgaard udtalte, at Natura 2000-områderne består af hhv. 
habitatområder (det er eksempelvis Fyns Hoved, der ikke er 
fuglebeskyttelsesområde) og af fuglebeskyttelsesområder (eksempelvis er 
Odense Fjord både fuglebeskyttelsesområde og habitatområder) Det er vigtigt i 
høringen at være opmærksom herpå, idet planerne selvsagt retter sig imod 
hvilken type område, der er tale om. 
 

6. Eventuelt 
 
Stig Bille Brahe efterlyste indsatsplan for kæmpebjørneklo for hele kommunen. 
Der er i øjeblikket udarbejdet indsatsplan for en del af kommunen. Ønskede 
denne udbredt til Vindinge Å. 
Stig Bille Brahe mente, at en indsatsplan for hele kommunen kunne gøre, at 
pengene ikke var spildt. 
Vigtigt, at der også tænkes tværkommunalt, således at én kommune ikke spilder 
en masse penge på bekæmpelse, hvis tilstrømning af frø gennem vandløb fra en 
anden kommune bevirker, at bjørnekloens udbredelse opretholdes. 
 
Søren Strandgaard orienterede om, at 10 års bekæmpelse i træk er nødvendig 
for effekt. 
 
Stig Bille Brahe forspurgte om der udtages målinger og registeringer af 
lossepladsen ved Ellingevej. 
 
Søren Strandgaard oplyste, at regionen foretager målinger og registreringer. 
 
Stig Bille Brahe ønskede at få oplysning om resultater heraf i relation til 
virkninger på overfladevand og grundvand. 
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