
Årsberetning for 2018 
 
Bestyrelsen i DN Svendborg udgjorde ved konstitueringen af 12 medlemmer samt to 
suppleanter. I løbet af året har vi også haft god hjælp af et antal frivillige samt flere ad 
hoc-medlemmer i bestyrelsen. Disse har arbejdet med interesse og erfaring inden for hver 
deres område. Siden det seneste årsmøde har vi haft en lille medlemstilbagegang og tæller 
pr. oktober, 1458 medlemmer mod 1490 på samme tidspunkt sidste år. 
 
Efter kommunalvalget i 2017 tegnede der sig et nyt politisk flertal i byrådet. 
Socialdemokraterne overtog borgmesterposten og formandsposten for udvalget for teknik og 
erhverv og SF overtog formandsposten for udvalget for Natur- og Miljø.  
I kølvandet på dette ønskede DN Svendborg at intensivere dialogen omkring især naturen i 
Svendborg kommune. Dette udmøntede sig i, at der blev afholdt et konstruktivt, indledende 
møde med Borgmesteren og kommunaldirektøren. Dette vil fremover finde sted en gang om 
året, hvor vi kan bidrage med konstruktivt input især i forhold til sager der vedrører natur, 
miljø og klima. Vi har også holdt et konstruktivt møde med formanden for Natur- og 
Miljøudvalget og disse møder vil fremover finde sted 3-4 gange om året. Det er DN 
Svendborgs agt at opfordre til at den grønne dagsorden bliver prioriteret højere, end det har 
været tilfældet tidligere. 
 
Desværre har vi erfaret at budgettet på Natur-, Miljø-, og Klimaområdet i det kommende 
budgetår bliver beskåret med kr. 99.000 svarende til ca. 10% af budgettet for 2018 og at der 
i de kommende budgetår er lagt op til yderligere besparelser på området. Dette er en uheldig 
udvikling. 
 
DN Svendborg har i løbet af året bl.a. deltaget i kommunalt indkaldte møder energipolitik, 
vedvarende energi, Skiftekærmøllerne på Tåsinge og biogasanlæg på Tåsinge. Senest har 
vi deltaget i borgermødet vedr. projekt Lundeborg Badehotel. Desuden har vi ved deltagelse 
i arbejdet i kommunens Grønne Råd, sikret at DN’s politik er blevet kommunikeret til 
embedsværk og politikere. 
 
DN Svendborg har i årets løb behandlet lidt over 400 sager, hvor DN har hørings- og 
klageret, samt et større antal henvendelser fra borgere. Sagsarbejdet er altid en prioritering 
og i en forening drevet af frivillige, kan vi ikke nå alt, men vi bestræber os på at komme så 
grundigt som muligt omkring. 
 
DN Svendborg forsøger hele tiden at forbedre kommunikationen med medlemmerne. 
Etableringen af kommunikationsgruppen sidste år har ført til at vi i år har udsendt 4 
nyhedsbreve, mod 2 i 2017 og et enkelt i 2016. Det er vores mål fortsat at forsøge at 
orientere medlemmer og andre interesserede med jævne mellemrum via nyhedsbrevet, 
facebooksiden og hjemmesiden. 
 
Uddrag af hvad vi har arbejdet med i DN Svendborg i det forgangne år 
 
DN Svendborg har bidraget med forslag til revision af Natur og Fritidsliv i Svendborg 



Kommune - vi lægger vægt at der skal være plads til naturoplevelser for alle - ikke kun 
naturoplevelser for de fysisk meget aktive, hvor der kræves udstyr til udøvelsen af 
aktiviteten. En naturoplevelse skal også kunne være at gå en tur i skoven eller langs vandet 
- derfor skal der også være steder, hvor der plads til dette. 
 
Desuden har vi formuleret en politik for skovene i Svendborg - heri lægger vi vægt på at 
Kommunen bør lægge mere vægt på skovenes naturværdi, dvs. sikre og fremme 
biodiversiteten og fremme tilvækst af træ (kulstoflageret), ved at skabe lysninger og 
vandhuller i skovene og udlægge 50 % af skovene som urørt skov. 
 
DN Svendborg har bidraget med input gennem det Grønne Råd i forbindelse med 
kommunens ansøgning om at blive Unesco Geopark. Det Sydfynske Øhav bliver nu en del 
af Geopark-konceptet. Selve konceptet sikrer ikke noget ny natur,  men kan sandsynligvis 
være med til at øge bevidstheden om at vi for at kunne færdes i naturen også skal passe på 
den. En øget turisme, kan i den forbindelse skabe øget slid på værdifuld natur. DN 
Svendborg vil følge udviklingen i Geopark-regi nøje og være parat til at handle. Naturen skal 
ikke lide overlast i målet på at skabe øget turisme. 
  
Vi har i årets løb behandlet flere sager om hindret kystadgang, kystsikring og 
terrænregulering, som tilsyneladende og i visse tilfælde, åbenlyst, er i strid med 
lovgivningen. Der er endnu ikke truffet afgørelse i disse sager, blandt andet fordi 
sagsbehandlingen har været uafklaret mellem Kystdirektoratet og kommunen. Vi glæder os 
dog over at et flertal i byrådet er blevet enige om at ulovlighederne langs kysterne skal 
fjernes og adgangen for offentligheden sikres, hvor dette er muligt i henhold til gældende 
lovgivning. Der er nu afsat ressourcer i kommunen til dette arbejde. DN Svendborg har i flere 
år presset på for at et sådant initiativ kunne blive til virkelighed. 
 
Vi arbejder fortsat med at få indført en mere hensynsfuld slåning af vejkanterne og de 
levende hegn. Langs flere vejkanter og i øvrigt også på trafikanlæg findes bevoksning af 
særlig botanisk interesse, der kan tage skade af blive slået på på det forkerte tidspunkt på 
året. Samtidig oplever vi til stadighed unødvendige massakrer på de levende hegn - dette 
skal vi arbejde for at undgå. 
 
Helt særlige arrangementer er Christina Åkermans flygtninge-udflugter i samarbejde med 
Dansk flygtningehjælp og med støtte fra Veluxfondens og Danmarks 
Naturfredningsforenings projekt "Grønt guld Aktiv i Naturen". Det er blevet til flere ture løbet 
af de seneste år - og hver gang har det været en succes at vise den danske natur frem for 
mennesker der kommer fra helt andre områder i verden og som slet ikke er vant til sådan en 
tilgang til naturen.. 
 
"Grønt guld Aktiv i Naturen" har også givet os støtte til udgivelse af en lille naturbog - 46 små 
naturhistorier - af vores bestyrelsesmedlem Ian Heilmann, der hver 14. dag skriver 
naturklummer i Ugeavisen Svendborg. 
Bogen er blevet godt modtaget og har fået en meget fin lektørudtalelse med på vejen: " 
Heilmann kommer fint og personligt rundt om mange af naturens farvestrålende sider. Fra 
mosser til svampe. Fra sommerdage og mælkebøtter til fuglearters tilbagegang og naturens 



værdi. Heilmanns geografiske udgangspunkt skinner igennem en del steder, men forstyrrer 
ikke den samlede forståelse. Et erklæret mål er at fungere naturformidlende for hele 
familien, og det lykkes ganske fint. Enkelte tekster må vurderes at være mere for voksne end 
for børn. De ledsagende billeder passer fint til teksterne, og der er i det hele taget tale om let 
og fint formidlet naturlæsning, der selvfølgelig ikke kommer så meget i dybden grundet 
teksternes længde. En fin og inspirerende naturbog" 
Vi har bogen med og sælger den i anledning af årsmødet til halv pris - 50 kr. 
 
 
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, 
dispensation fra SBL og VVM 

Vundet - det er 
afgjort at der 
skal udarbejdes 
VVM-redegørel
se 

P-ring i 
Svendborgsund 

 x Vi ønsker ikke dette - 
ligeretsprincippet ville kunne 
føre til præcedens 

Ansøger har 
trukket sin 
ansøgning - 
sagen er 
henlagt 

Solcelleanlæg, 
Faaborgvej 
139-141 

x  Trods DN’s forslag om 
placering i tilknytning til 
eksisterende anlæg, blev det 
afgort at det nye anlæg skulle 
placeres langs vejen, inden for 
kystnærhedszonen, en af 
beskyttelseslinjerne, som til 
stadighed er under politisk 
pres - sagen er derfor 
påklaget. 

Sagen endnu 
ikke afgjort 

Afgørelse om 
ikke at 
gennemføre 
vandløbsforbedr
inger ved 
Gundestrup 
Mølle 

x  Trods udarbejdelse af 3 
forskellige scenarier til 
gennemførelse af 
vandløbsforbedringer iht. 
statens vandplaner har 
kommunen afgjort ikke at 
gennemføre nogen af disse - 
påklaget for at få afgjort 
lovligheden af dette 

Sagen endnu 
ikke afgjort. 

Høringssvar - 
Justering af 

 x De foreslåede udtagninger af 
fuglebeskyttelsesområder for i 

Endnu ikke 
afgjort - høring i 



Natura2000-om
råder 2018 

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. 
Samtidig foreslås områder ved 
Tårup og Klintholm samt 
Sydfynske øhav indlemmet i 
Natura2000-områderne 

forhold til 
afgrænsninger 
fra DN 
sekretariat i spil 

Høringssvar - 
Forhøring 
Biogasanlæg 
Tåsinge - 
Kragekærvej 12 

 x Opfordring til at fremtidige 
biogasanlæg opføres som 
fællesanlæg frem for som 
gårdanlæg, samt placering i 
forbindelse med egnet 
infrastruktur og altså ikke 
placeres så uegnede, små, 
vejforbindelser skal anvende 

Ingen 
hensyntagen til 
høringssvar 

Forhøring - 
VVM - 
Vindmøller ved 
ny Søby – 
Skiftekær 

 x Opfordring til at der foretages 
grundige feltundersøgelser til 
afdækning af potentiel negativ 
påvirkning af relevante arter i 
udpegningsgrundlaget for 
Natura2000 området N127 
med fokus på 
fuglebeskyttelsesområderne 
F71 og F72 samt at 
VVM-undersøgelsen udføres 
af anden part end COWI 

Afventer 
afgørelse 

Forhøring - 
Tematillæg til 
kommuneplan - 
Vindmøller og 
solanlæg 
2017-2029 

 x Udpegning af egnede arealer 
til opførelse af disse tekniske 
anlæg - DN har efterspurgt en 
sådan planlægning i årevis, da 
det kan være med til at 
forhindre tilfældig 
knopskydning af tekniske 
anlæg i det åbne land.  

Der er ikke 
blevet 
udarbejdet et 
tematillæg med 
udpegning af 
egnede 
områder 

Notat til 
byrådspolitikere 
- herunder 
udvalget for 
Teknik og 
Erhverv - ved 
ophævelse af 
strandbeskyttels

 x Opfordring til ikke generelt at 
ophæve 
strandbeskyttelseslinjen for at 
alle 10 havne, men søge 
dispensation i konkrete 
tilfælde 

Det blev 
besluttet kun at 
ophæve SBL for 
3 havne; 
Lundeborg, 
Ballen og 
Rantzausminde  



eslinje for 10 
havne 

Input til Skoven 
som 
indsatsområde 
og plan for 
Natur- og 
Friluftsliv 

 x Opfordring til kommunen om 
at tage mere hensyn til 
naturen i de kommunale skove 
samt følge op på 
§3-registreringer og øge 
naturkvaliteten af levende 
hegn, vejkanter og bynær 
natur 

Revision af plan 
Natur- og 
Friluftsliv netop 
offentliggjort 

Forudgående 
høring - 
Lundeborg 
badehotel 

 x DN Svendborg mener, at det 
planlagte projekt vil være 
ødelæggende for et fantastisk 
naturområde med store 
historiske og arkæologiske 
værdier. Fredningen op til 
dette areal vidner herom. 
Samtidig mulighed for 
præcedens 

Afventer 
afgørelse 

 
 
Ture og arrangementer 
Generelt har vores ture stor opbakning og i mange tilfælde deltager både borgere fra 
kommunen og folk fra andre kommuner. 
 
Vi har været værter for et Samråd Fyn-arrangement for bl.a at byde DN´s nye præsident, 
Maria Reumert Gjerding, velkommen på posten. Dette foregik på Klintholm, hvor vi fik 
lejlighed til at opleve dette stadig mere interessante naturområde - herunder de klokkefrøer 
som lever på lokaliteten. DN Svendborg er repræsenteret i følgegruppen for Klintholm ved 
Irene Friis og der holdes møde een gang om året. 
 
Traditionen tro har vi også holdt høslæt på Trappebæksengen og ture til Monnet vinter og 
sensommer - slåningen af Trappebæksengen i august blev dog aflyst på grund af tørken.  
 
Igen i år har vi også holdt en kombineret fugle/flagermustur ved Tåsinge Vejle. Fremmødet i 
år var dog mere beskedent end sidste år, hvor vi kunne mønstre 140 deltagere. 
 
Til gengæld mødte der 250 frem til vores svampetur i oktober, hvilket var langt mere end 
vores 2 lokale svampeguider, Bert Wiklund og Erik Brejninge Andersen, havde forventet. 
Næste år allierer vi også med flere svampeguides, så udbyttet for deltagerne bliver større. 
Svampeturen er kommet i stand på opfordring af flere af vores medlemmer. 
 
På Naturens dag deltog i år omkring 120 mennesker - det største antal indtil nu - gamle som 
unge - vi følger op næste år og sørger for at bemandingen på posterne er bedre. 
 



Som noget nyt arrangerede vores nyklækkede naturguide, Kirstine Holm, en guidet grøn tur 
på Assistens Kirkegård, der rummer træer og buske, som vi ellers sjældent ser. Kirstine har 
gennemført DNs Naturguide-kursus, og har dermed deltaget i begge moduler og meldt sig 
ind i naturguidenetværket. DN Svendborg kommer til at mærke det igennem 
kommunikationsgruppens arbejde, da inspiration fra kurset bliver brugt her, samt på nye 
tiltag til ture. 
 
Som et kommende arrangement skal nævnes et Malaysia-foredrag, den 17. januar, hvor 
vores næstformand Bert Wiklund viser naturfotos og fortæller om en rejse til Malaysia. Bert 
er en fantastisk naturfotograf. I kan bl.a. glæde jer over hans fotos i DNs naturkalender. 
 
Og som sædvanlig holder vi i februar kyndelmissebål ved Christiansminde for at markere 
vores ønske om at beskytte kysternes natur- og landskabsværdier mod byggeri. I år bliver 
det søndag den 3. februar kl. 16.30. 
 
Vi er glade for opbakningen til vores ture og arrangementer, hvor vi på forskellig måde 
prøver at udbrede kendskabet til naturens forunderlige verden samt bidrage til at højne 
interessen for naturen. 
 
Vi har planer om at udvide med debatmøder en gang imellem - gerne i samarbejde med 
andre.  
Et eksempel på et tema kunne være vores drikkevand - måske i samarbejde med 
Svendborg Kommune. 
Et andet eksempel kunne være adgangen i det åbne land - gerne i samarbejde med 
Friluftsrådet. 
I samarbejde med Haveselskabet arrangerer vi en foredragsaften den 29. august på Sydfyns 
Elforsyning, hvor Marianne Kragh-Petersen fra Skovsgaard fortæller om insektvenlige 
planter og insekthoteller og René Lund Chetronoch fra DN Svendborg fortæller om 
forskellige haveinsekters kommunikation. 
 
Og er der medlemmer, som vil være med til at arrangere nye ture og arrangementer og 
møder, hører vi meget gerne fra jer. 
Vi hører også meget gerne fra jer, hvis I ad hoc vil deltage i arbejdet med særlige emner 
eller sager - og også, hvis I støder på noget i naturen, som der bør tages hånd om. Arbejdet 
med at inddrage frivillige i højere grad, skal vi blive bedre til i DN Svendborg, da stadig flere 
udtrykker interesse for at give en hånd med. 
 
Med disse ord, vil jeg slutte bestyrelsens beretning for 2018. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
René Lund Chetronoch 
Formand for DN Svendborg 
 
 


