
 

Årsberetning for 2019 
 
Bestyrelsen i DN Svendborg udgjorde ved konstitueringen af 12 medlemmer samt 4 
suppleanter. I den forbindelse blev Bo Egelund og Irene Friis nyvalgt til bestyrelsen. 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, 
1453 medlemmer mod 1458 på samme tidspunkt sidste år. 
 
DN Svendborg har i løbet af året bl.a. deltaget i kommunalt indkaldte møder omkring 
bæredygtighedsstrategi, skovstrategi, lokalplanforslag på Skarø, byggeprojekt ved 
amtmandboligen på Tvedvej samt flere andre sager. For nylig har vi deltaget i dialogmøde 
med borgmesteren, cykelstigruppen - Ollerup og Vester Skerninge, By&Land samt en 
repræsentant for skolerne i Ollerup omkring etableringen af en cykelsti syd for Hvidkilde Sø. 
Vi kan glæde os over at der nu arbejdes på en cykelstiløsning syd søen med opbakning fra 
alle parter. 
 
Flere af disse sager vil blive omtalt senere i beretningen. Du kan finde DN Svendborgs 
høringssvar omkring disse sager på vores hjemmeside. 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 380 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 
vidt omkring som muligt. 
 
DN Svendborg forsøger hele tiden at forbedre kommunikationen med medlemmerne. 
Etableringen af kommunikationsgruppen forrige år har ført til at vi i år har udsendt 5 
nyhedsbreve, det seneste, for få dage siden, mod 4 nyhedsbreve 2018, 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. Hvad 
hjemmesiden angår, kæmper vi med den meget tunge redigering, og håber at opdateringen i 
det kommende år kan blive mere regelmæssig.  
 
Som noget nyt forsøger vi også at inddrage flere frivillige det arbejde, som ikke nødvendigvis 
er den del af den daglige sagsbehandling, men som er vigtig i forhold til vores øvrige virke.  
 
Således opfordrer vi medlemmerne til at holde øje med adgangen til naturen og lægge 
mærke til adgangshindringer i naturen og melde det tilbage til os. I den forbindelse har vi 
givet kommunen skriftligt input til, hvordan administrationen bør håndtere sagerne vedr. 
adgangshindringerne, således at både lodsejere og brugere af f.eks. stier øvrige 
adgangsveje inddrages mest muligt.  
Yderligere er der indledt et arbejde med at kortlægge floramæssigt interessante vejsider 
med henblik på at kommunens vedligehold af disse, i højere grad, tilgodeser 
blomstringstider og særligt følsomme områder. 



 

For nylig har desuden fået en henvendelse fra en frivillig, som vil være med til at føre tilsyn 
med de fredede områder i kommunen og være med til at sikre at fredningskendelserne 
overholdes. 
 
Uddrag af hvad vi har arbejdet med i DN Svendborg i det forgangne år 
 
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. Der synes 
dog at være lys for enden af tunnelen - kommunen synes at være ved at finde en passende 
administrationspraksis på området. I den forbindelse er der afgivet høringssvar eller 
indsigelser for at få afklaret denne praksis. Vi glæder os dog fortsat 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. 
 
Som nævnt ovenfor, arbejder vi 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. I den forbindelse er det planen at inddrage vores 
medlemmer i arbejdet. 
 
"Grønt guld Aktiv i Naturen" har givet et af vores ad hoc bestyrelsesmedlemmer tilskud til at 
oprette Maritime Haver og lave lokalt muslingeopdræt på Thurø. Vi glæder os til at høre om 
erfaringerne med projektet. Desuden arbejder vi med at søge fonde til udgivelsen af Ian 
Heilmanns naturklummer i en version 2 af “Små Naturhistorier”. 
 
 
Klagesager og høringssager 
Medtaget er også sager fra sidste år, hvor der endnu ikke foreligger en afgørelse. 
 

Beskrivelse Klagesag Høring Klagens/bemærkningers 
indhold 

Status 

Ændret 
anvendelse af 
Spejderhytte v. 
Syltemade Ådal 

x  Spejderhytte ønskes anvendt 
til privat beboelse 

Vundet - afslag 
på ansøgning 
om ændret 
anvendelse 

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 - 

Sagen endnu 
ikke afgjort. 



 

påklaget for at få afgjort 
lovligheden af dette 

Lokalplanforsla
g og 
kommuneplan 
tillæg Skarø 

x x Vi har i første omgang afgivet 
høringssvar for at begrænse 
de udvidelser af landsbyen og 
opførelsen af antennemasten 
på Skarø. I anden omgang er 
det blevet til en klage over 
manglende VVM vurdering i 
forhold til opførelsen af 42 
meter høj antennemast 

Sagen ikke 
afgjort. 

Genopførelse af 
sommerhus 
inden for SBL, 
Gesinge 

x  Genopførelse af principielt 
ulovligt opført sommerhus - 
med risiko for efterfølgende 
tilladelse til 
kystbeskyttelses/højvandeforst
altninger. 

Sagen ikke 
afgjort. 

Opførelse af 
ladebygning, 
Lundby 

x  Opførelse af uforholdsmæssig 
stor ladebygning for bedriftens 
størrelse 

Sagen ikke 
afgjort. 

Høringssvar 
Klima- og 
Energipolitik 

 x DN Svendborg ønsker stadig 
at der udpeges særlige 
områder for opførelsen af 
vindmøller og solcelleanlæg 

Sagen 
behandlet på 
udvalgsmøde 
den 5. 
november - intet 
endeligt resultat 

Høringssvar 
Kystbeskyttelse 
Grasten 

 x Huludfyldning i tidligere 
kystbeskyttelse uden at det er 
sandsynliggjort at der er 
trussel om væsentlig erosion 

Sagen ikke 
afgjort 

Høringssvar 
kystbeskyttelse, 
Oure 

 x Det blev påpeget at omfanget 
af høfder virkede ude af 
proportioner i antal og 
størrelse 

Høfdernes antal 
og længde blev 
reduceret - krav 
om fjernelse af 
nyopførte 
ulovlige høfder. 

Høringssvar - 
Lokalplan 
Egenappevej 

 x Området præget af bestande 
af Skovhullæbe - det påpeges 
at disse er fredet og ikke må 
fjernes/skades. 

Ejerne er via 
kommunen 
blevet oplyst om 
at 
Naturstyrelsen 
skal søges vedr 
. flytning af 
disse 



 

Tvedvej 2 - 
Amtmandbolig 
samt park 

 x Det grønne område bør 
bevares til gavn for 
beboere/Svendborg borgere 
Haveanlægget udlægges til 
offentlig Park 
Nybyggeriet i området 
begrænses til eksisterende 
lokalplan 
Højden på det foreslåede 
nybyggeri reduceres 

Endnu ikke 
afgjort 

Planstrategi ‘19  x Det påpeges at der savnes 
konkrete beskrivelser af 
anvendelse af begrebet 
bæredygtig i mange 
sammenhænge, idet der er 
tale om et ikke entydigt begreb 

Stadig uklart i 
forhold til den 
offentliggjorte 
strategi, som 
fortsat er meget 
abstrakt og 
overordnet 

     

 
 
Ture og arrangementer 
Generelt har vores ture stor opbakning og i mange tilfælde deltager både borgere fra 
kommunen og folk fra andre kommuner. 
  
Idet listen med arrangementer stiger år for år, vil det føre for vidt at nævne dem i 
beretningen. Men bestyrelsen arrangerer hvert år i omegnen af 20 arrangementer. Herunder 
er der gengangere som Fugleture på Monnet, Affaldsindsamling, Høslæt på 
Trappebæksengen, Fugle/flagermustur ved Tåsinge Vejle, som et nyere tiltag Svampetur 
ved Hallindskoven. Den 2. februar arrangerer vi endnu engang Kyndelmissebål ved 
Christiansminde, for at markere at vi ønsker at de frie kyster forbliver ubebyggede og med 
adgang for alle.  
 
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 - og hører gerne om forslag til ture, hvor man eventuelt som frivillig vil 
give en hånd med at afvikle arrangementet. 
 
Vi har planer om at udvide med debatmøder en gang imellem - gerne i samarbejde med 
andre. Vi har f.eks. talt med Friluftsrådet om at få arrangeret et debatmøde om adgangen i 
det åbne land. 
 
I samarbejde med Haveselskabet har vi arrangeret en foredragsaften den 29. august på, 
hvor Marianne Kragh-Petersen fra Skovsgaard fortalte om insektvenlige planter og 
insekthoteller og René Lund Chetronoch fra DN Svendborg fortalte om forskellige 
haveinsekters kommunikation. Dette arrangement blev fulgt op af en workshop på Naturens 
Dag, hvor alle kunne bygge insekthoteller. 



 

 
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 2019. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
René Lund Chetronoch 
Formand for DN Svendborg 
 
 


