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DN Svendborg 
 
3. januar, 2018 

 
 

 

Att.  

Miljøstyrelsen 
Haraldsgade 53,  
2100 København Ø 
 

 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling for Svendborg Kommune: 
Bemærkninger til offentlig høring af forslag til justerede Natura 2000-

områdegrænser. 

 

DN Svendborg har følgende bemærkninger til forslagene til ændrede områdegrænser.  Vi har 

kun forholdt os til Natura2000-områder inden for Svendborg kommunes grænser.  

 

DN Svendborg er tilfreds at der er lagt op til udvidelser ved Rødme Svinehaver og ved 

Lundeborg/Klintholm.  

 

Her ser vi dog klart størst naturmæssigt potentiale i Svendborg kommunes ændringsforslag for 

Søer ved Tårup og Klintholm (N118) (se nedenfor), hvorfor vi anbefaler at dette forslag følges, 

især fordi det giver yderligere muligheder for udvidelse af levesteder for klokkefrø i 

overensstemmelse med artens status som bilag IV-art i henhold til EU’s 

naturbeskyttelsesdirektiver.   

 

Udvidelsen ved Rødme Svinehave er ikke af stor naturværdi for udpegningsområdet, da skov 

ikke umiddelbart er relevant for naturtypen overdrev – om end disse oprindeligt kan hidrøre 

fra fældede skovarealer. Ifølge handleplanen Rødme Svinehaver (N241) 2016-2021 skal de 

højtliggende arealer udgøres af en ”mosaik af især surt overdrev og kalkoverdrev, mens de 

lavere liggende arealer indeholder hængesæk, rigkær, kilder og søer.” (fra handleplanen). Den 

foreslåede udvidelse lever ikke op til denne målsætning. Man kunne derfor få den tanke, at 

udvidelsen er en form for kompensation for reduktioner andetsteds. 

 

De foreslåede udtagninger af fuglebeskyttelsesområder for i Sydfynske Øhav (N127), vil 

udgøre væsentlige forringelser for naturen, hvad DN Svendborg hermed gerne vil gøre 

indsigelser imod. Vi foreslår altså at de udtagede fuglebeskyttelsesområder bevares som 

sådanne. 

DN Svendborg fremkommer hermed også med begrundede forslag til udvidelse af Natura 2000 

området det Sydfynske øhav.  

 

 

N 118 Søer ved Tårup og Klintholm (reference til kommunens ændringsforslag) 
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N 127 Sydfynske Øhav 

På Drejø foreslås udtagning af arealer. Her er der tale om fourageringsområde for 

udpegningsarten sangsvane. Derfor bør dette område vedblive at være Natura2000-område.  

Skovballe Skov bør medtages, fordi det er yngleområde for havørn. Dette ændringsforslag fra 

kommunen støtter DN Svendborg selvfølgelig. Vi er dog uforstående over for reduktion af 

arealer ved Søby Monnet, da dette areal er fourageringsområde for udpegningsarten 

sangsvane. Flere arter af ænder, gæs, vadefugle og rovfugle raster og fouragerer også her. 

Arealet ligger tæt på det fredede strandengsareal Monnet. Der er stor sammenhæng mellem 

de to områder. Monnet kan i fremtiden blive truet af forhøjet vandstand. Her kan Søby Monnet 

med naturgenopretning give erstatningsnatur. Derfor bør det vedblive at være Natura2000-

område. 

-  
N 127, Skovballe Skov og arealer 

ved Søby Monnet. 

 

Markarealer mellem Vårø og Stjoul bør ikke udtages. De er fourageringsområde for 

udpegningsarten sangsvane. Arealet fungerer også som bufferzone mellem det fine lavvandede 

rasteområde og landbrugsarealer på Tåsinge. 

 I stedet for reduktion, burde hele zonen langs Tåsinges syd og vestkyst blive udpeget som 

Natura2000-område. En naturlig afgrænsning ville være vest for vejen, fra Tåsinge Vejle og 

sydpå og ned forbi Skovballe, videre ned mod Søby Monnet. Derfra arealerne syd for den øst/ 

vestgående vej, hen forbi Vårø og Stjoul. 
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-  
N 127, Arealer mellem Vårø og 

Stjovl. 

 

En anden oplagt mulighed for udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet F 71 Sydfynske Øhav, er 

det nordvestlige område. Her bør fuglebeskyttelsesområdet udvides mod nord til at omfatte 

kystområder ved Syltemade Å’s udløb og hen forbi den naturgenoprettede Nakkebølle 

Inddæmning (Faaborg-Midtfyn kommune). Her er yngle- og fourageringsområder for havørn, 

rørhøg, havterne og isfugl. Herudover raster og fouragerer knopsvane, sangsvane, troldand, 

hvinand og blishøne her i store tal. 

-  

-  
N 127, Udvidelse mod nord til 

kysten af Fyn inkl. 

Strandengsarealer, øer og 

Nakkebølle Inddæmning. 

 

Bedste hilsener 
René Lund Chetronoch 
Formand for DN Svendborg 
svendborg@dn.dk  
rlc.dn.svendborg@gmail.com 
27110544 
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