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Bemærkninger til lokalplanforslag 636 samt kommuneplantillæg 2017.19 
 
DN Svendborg tilslutter sig det allerede fremsendte høringssvar fra Tessa Buchwald. Sammen med 
kommunens medarbejdere besigtigede Tessa Buchwald, og bestyreselsmedlem for DN Svendborg, samt 
medlem af Botanisk forening, Ian Heilmann, det pågældende område, hvor der blev konstateret forekomst 
af fredede arter samt flere levende hegn med stort potentiale for habitater for mange arter af dyr og 
planter. 
 
Det er afgørende for DN Svendborg at levestederne for fredede arter ikke ødelægges samt at så mange 
levende hegn som muligt bevares uden udtynding. Desuden bør området undersøges for forekomst af 
flagermus og andre arter under habitatdirektivets bilag IV, idet forekomst af levende hegn og træer giver 
mulighed for levesteder for disse. Kommunen bør sikre at lodsejer foretager disse undersøgelser inden 
lokalplanen godkendes. 
 
Adskillige steder på området findes således den fredede Skovhullæbe, en af de mere almindelige 
orkidéarter. Ikke desto mindre er den omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen, som omfatter alle 
orkidéarter, hvilket indebærer, jf. §14 stk. 2, at der ”er der forbud mod, at de beskadiges eller fjernes fra 
deres voksested.”1 DN Svendborg foreslår registrering og bevaring af disse levesteder i overensstemmelse 
med lovgivningen. 
 
I lokalplanforslaget nævnes det at størstedelen af de levende hegn bevares og der skal findes udtydning i 
hegnene sted. DN Svendborg foreslår at der ikke finder den nævnte udtynding sted, idet levende hegn har 
størst potentiale som levested og spredningskorridor, for så vidt at det bevares sammenhængende, samt at 
alle levende hegn bevares, selv om dette måtte betyde færre byggegrunde. Dette ville være i tråd med 
kommunens ambition om at forbedre naturkapitalindekset for kommunen, herunder at bevare eller øge 
biodiversiteten. Desuden er det ikke DN Svendborgs opfattelse at kommunen mangler byggegrunde. 
 
Vi mener også at kommunen bør lægge vægt på, som også Tessa Buchwald anfører, at man ved at fjerne 
levende hegn og levesteder for dyr og planter, gør området mindre attraktivt at bo i, idet en del af 
herlighedsværdien forsvinder. Mange mennesker ønsker at bo naturnært, og hvis man blot fjerner disse 
naturrige områder og erstatter det med bygninger, mister man potentialet til at tiltrække disse mennesker. 
En væsentlig del af dette område bør derfor bevares som natur – gerne med stisystemer, så adgangen til 
denne sikres. 
 
Naturen mangler generelt plads i Danmark og ethvert lille areal tæller – hvorfor alle levende hegn i det 
aktuelle område for lokalplanen bør bevares uden udtynding. Samtidig skal levestederne for Skovhullæbe 
bevares og mest muligt af naturen i området bevares. 
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1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205522#ide2826286-2439-4138-

be64-1ff28064b6ce  
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