
Årsberetning 2016 - DN Svendborg 
 
Bestyrelsen i DN Svendborg bestod ved konstitueringen af 12 aktive medlemmer samt et 
antal suppleanter. I årets løb er der tilkommet to ad hoc-medlemmer, som bidrager til 
arbejdet med interesse og erfaring. Siden det seneste årsmøde har vi haft medlemstilgang 
og tæller pr. oktober, 1548 medlemmer mod 1377 på samme tidspunkt sidste år. 
Vi har desværre måttet tage afsked med Otto Fabricius, som, efter længere tids sygdom, 
døde i april måned. Otto var medlem af DN’s bestyrelse i mange år, heraf flere som 
formand, og lagde en betragtelig mængde tid og energi i DN-arbejdet. Således var Otto 
Fabricius en af hoveddrivkræfterne bag fredningen i Lundeborg, som blev afgjort i 2009. 
 
 
Det forgangne år i DN Svendborg har budt på udfordringer af forskellig art. Naturen og 
miljøet og den lovgivning som berører disse områder, udfordres bestandigt af tilfældige 
politiske flertal med mulige uoprettelige eller, i bedste fald, langvarige skader til følge. DN 
Svendborg har behandlet ca. 300 sager, hvor DN har hørings- og klageret samt et større 
antal henvendelser fra borgere. Arbejdet i en lokalafdeling er altid et spørgsmål om 
prioritering mellem sagsbehandling, planlægning, afholdelse af arrangementer, synlighed i 
magasinet, Natur & Miljø og i de lokale medier. Bestyrelsen og de frivillige i DN Svendborg 
gør en stor indsats for at nå omkring disse opgaver, men med opgaver af så kompleks 
karakter og med mange deadlines at overholde, er det ikke alt vi kan nå. Vi er derfor glade 
for enhver hjælp fra frivillige medlemmer som vi kan få. 
 
Uddrag af sager og fokusområder fra årets bestyrelsesarbejde 
 
Kysterne 
DN Svendborg var en del af DN kystkampagne, og formåede på tydeligvis vis at signalere til 
det siddende regeringsflertal og disses støttepartier, at de ubebyggede, frie kyster er en 
mærkesag for DN. Svendborg var særligt hårdt ramt, da et af de 10 forsøgsprojekter med 
byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen, var en udvidelse af Hotel Christiansminde med 
henblik på at skaffe 10.000 yderligere overnatninger. Dog skulle disse forsøgsprojekter bane 
vejen for yderligere byggerier langs kysterne.  
Flere hundrede deltog i båltænding på kysten ved Lehnskov, Skansen, Lundeborg og 
Christiansminde den 31. januar, 2016 og flere andre steder- alene på Christiansminde 
Strand var der mødt omkring 400 borgere op. Øhavscenteret i Christiansminde fik lov til at 
fortsætte - dog uden mulighed for etablering af den kunstige ø, som var en væsentligt del af 
projektet. 
DN Svendborg har sidenhen indledt et samarbejde med et mindretal i Svendborg Kommune 
byråd om at forsøge at få kortlagt kommunens 176 km lange kyststrækning med hensyn til 
adgangsforhold. Projektet inddrager borgere i kommunen, som gerne vil have afklaret om 
der inden for lovgivningens rammer findes adgang på konkrete kyststrækninger - også selv 
om der måtte være etableret fysiske barrierer af forskellig art. Arbejdet fortsætter i de 
kommende år. 
 
Sofienlundskoven - De højryggede agre 



Ved en beklagelig fejl i administrationspraksis hos kommunen, blev en del af fortidsminderne 
i Sofienlundskoven ødelagt i forbindelse med projekteringen af stiforløbene i skoven. 
Stiforløbet var planlagt af Hede Danmark for kommunen, uden at man havde været 
opmærksom på de bevaringsværdige områder i skoven. Vores daværende medlem i Det 
Grønne Råd og skovejeren bragte sagen op i rådet og sørgede for at Svendborg Museum 
blev orienteret, hvilket forhåbentlig fører til at fremtidig praksis i sådanne sager, ændres. 
Sagen er påklaget til Naturstyrelsen. 
 
Mountainbikestier i Svendborg 
DN Svendborg har modtaget en del henvendelser fra borgere med bopæl i nærheden af de 
berørte skovområder, som var utilfredse med den nye trafik. Kommunen har været involveret 
og er ansvarlige for afmærkning og vedligeholdelsen af stierne i de kommunale skove. Det 
er vigtigt at finde et passende leje for trafikken, som tilgodeser både naturen, cyklisterne og 
de øvrige brugere af skoven, hvilket er en svær balance. 
 
Grøftekanter 
DN Svenborg har deltaget i en workshop omkring grøftekanterne i kommunen. Det er ønsket 
at slåningen af grøftekanterne kan blive mere målrettet floraens blomstringstid, især på de 
steder hvor der findes mere sjældne arter. I Svendborg Kommune findes der grøftekanter 
langs 1080 km af kommunens veje og de udgør et samlet areal på 150 ha. En ukritisk 
slåning af grøftekanterne er til ulempe for både flora og fauna og finder for nuværende også 
sted i skovområder, hvor nødvendigheden af dette er diskutabelt. DN Svendborg ønsker i 
samarbejde med kommunen at finde et passende leje for plejen af grøftekanterne. DN 
Svendborg arbejder også på at inddrage medlemmerne i at udpege steder af særlig 
naturmæssig kvalitet. 
 
De levende hegn 
Beskæringen af de levende hegn er ofte af en meget betænkelig kvalitet, som ikke tager 
hensyn til andet end økonomi og effektivitet, hvilket efterlader hegnene i den flosset og 
misligeholdt tilstand. DN Svendborg vil arbejde for at lodsejere, herunder også kommunen, 
frem over foretager en mere skånsom vedligeholdelse. 
 
Det lokale klima 
DN Svendborg glæder sig over at Svendborg Kommune er blevet Klima Plus(+) kommune. 
Kommune har forpligtet sig på områderne energirenoveringer (hos private) og 
klimatilpasning ved skovrejsning. I forvejen var kommunen Klimakommune. Fra 2013 til 
2015 har Svendborg Kommune formået at reducere udledningen med 12,2% pr. år, i 
2013-2014 med 7,9 % og i 2014 til 2015 med 16,5 %. DN Svendborg vil hjælpe kommunen 
med at bakke op om sagen og vil rette blikket mod at stille forslag til, hvordan aftalen kan 
udmøntes i praksis. I forbindelse med klimaarbejdet ønsker DN Svendborg også at arbejde 
for en øget bioforgasning af gylle og organisk affald i kommunen. Bioforgasning er i 
udgangspunktet CO2-neutralt, selv om teknologien stadig har brug for forbedring i forhold til 
f.eks. tæthed, hvorfor et øget fokus på affald som ressource og opmærksomhed på sortering 
kan være med til at mindske problemet med udledning af drivhusgasser. 
 
 



 
 
Vandløbsregulativer 
Svendborg Kommune har indledt en proces, hvor vandløbsregulativerne justeres. Processen 
bestod af en workshop, hvor de deltagende havde mulighed for at komme med input. Af 
referatet fra workshoppen, fremstod DN Svendborg holdning til sagen dog ikke tilstrækkeligt 
klar, hvorfor der er rettet henvendelse direkte til alle byrådspolitikere for at gøre vores 
holdning klar. Ethvert vandløb skal reguleres efter det regulativ, der tager mest muligt 
hensyn til vandmiljø og biodiversitet, hvilket sker gennem anvendelse af teoretisk geometrisk 
skikkelse i modsætning til fast geometrisk skikkelse, som primært sikrer afvandingen. 
Samtidig har vi gjort opmærksom på at workshop-metoden kan være et utilstrækkeligt 
grundlag at bygge vigtige sager på, hvorfor vi anbefaler at man fremover sender denne type 
sager i høring. 
 
Synlighed 
DN Svendborg har i år udsendt sit første nyhedsbrev og vil inden udløbet af året også få nye 
hjemmeside, ligesom det gælder for resten af DN. Det er håbet at nyhedsbrevene vil kunne 
udsendes 2-3 gange om året. Vi mangler dog IT-kyndige der kan være behjælpelige med at 
sikre mere regelmæssige opdateringer af hjemmeside og facebook samt udsendelse af 
nyhedsbrev. DN Svendborg har i skrivende stund 225 følgere på Facebook. Alle skal være 
velkomne til at bidrage med gode historier om natur, klimaet eller andre emner, som er 
vigtige for Danmarks Naturfredningsforening. 
 
  
Klagesager og høringssager 
Medtaget er også sager fra sidste år, hvor der endnu ikke foreligger en afgørelse. 
 
 

Beskrivelse Klagesag Høring Klagens/bemærkningers 
indhold 

Status 

Skiftekærmøller x  Lokalplanændring og VVM Ikke afgjort 

Hesselager 
Møllegård 

x  Beskæring af bevoksning 
inden for fredningens område 

Tabt 

Shelter Thurø 
Rev 

x  Landzonetilladelse og flytning 
af shelter inden for SBL 

Tabt 

Bøllemosevej 
21 

x  Husdyrtilladelse - Opførelse af 
yderligere bebyggelse langt 
fra eksisterende bebyggelse. 

Ikke afgjort 

Søndervej 200 x  Genopførelse af bolig inden 
for SBL ud fra ruin 

Tabt 

Øhavscenter, 
Christiansmind

 x Kritik af projektets omfang og 
beliggenhed samt etablering 

Tilladelse givet, 
dog ikke med 



e af kunstig ø kunstig ø 

Flåde (skur) 
ved 
Kirkestræde 

 x Omgåelse af SBL Ikke afgjort 

Lokalplan 591 - 
Byggeri ved 
Gambøt 

 x Kystnært boligbyggeri i 
bevaringsværdigt område med 
bevarende lokal 

Afventer 

Planstrategi 16  x Naturhensyn/fokus helt 
udeladt - kun fokus på 
rekreation, leg/sport 

Afventer - dog 
modtaget 
ikke-svar 

Regional 
vækst- og 
udviklingsstrate
gi 2016-2019 

 x Yderligere marginalisering 
mod udkantsdanmark. 
Manglende fokus på natur. 
Der savnes økonomi til 
vedligeholdelse og pleje af 
den benyttede natur. 

Modtaget svar, 
der blot er en 
gentagelse af 
det skrevne → 
ikke-svar. 

Handleplaner 
for Natura 2000 
områer 

 x Undervejs Afventer 

 
 
 
Arrangementer 
DN Svendborg har i 2016 afholdt en række arrangementer, som er listet herunder: 
 

Kystvandringen - januar 

Affaldsindsamling 

Med fugletælleren på arbejde i Tåsinge Vejle 

Høslet på Trappebækengen - forår 

Tur til Rødme Svinehaver. 

Giftfri Haver. Besøg i en have i Stenstrup. 

Sensommerfugletur på Monnet 

Atter høslet på Trappebækengen - sensommer 

Fugle og flagermus ved Tåsinge Vejle. 

Tur med flygtningebørn til Naturskolen 

Naturens Dag. 13.00. Samarbejde med Naturskolen 

Geologiens Dag. Fynske fossilsamlere står for arrangementer. Langeland, Botofte 

 
 
 

I det kommende år, hvor det også er kommunalt valgår sætter DN fokus på Naturtjek - vi gør 
status over tilstanden af kommunens naturområder og inviterer politikerne på bustur og til 



debatmøde, for at gøre opmærksom på problemer med manglende tilsyn og vedligeholdelse 
af bl.a. Natura2000-områder og §3-områder. 
 
Vi har altid brug for frivillige til at gøre en indsats gennem arbejdet i DN, og har man 
interessen for bare et af de mange områder, som DN arbejder med kan man som medlem af 
DN stille op til bestyrelsen eller deltage som frivillig i det omfang, man har mulighed for. 
 
Med disse ord, vil jeg slutte årsberetningen. 
 
Tak til bestyrelsen og tak til de øvrige medlemmer af DN for indsatsen og støtten i det 
forgangne år. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
René Lund Chetronoch 
Formand for DN Svendborg 
 


