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DN Svendborg 
 
28. april, 2020 

 
 

 
Årsberetning for 2020-2021 
 
Grundet Corona er årsmødet blevet udsat fra november 2020 til april 2021. Årsberetningen tager 
udgangspunkt i perioden fra januar 2020 til april 2021. 
 
Bestyrelsen i DN Svendborg udgjorde ved konstitueringen af 12 medlemmer samt 4 suppleanter. 
Siden det seneste årsmøde har vi haft en lille medlemsfremgang og tæller pr. april 2021,1510 
medlemmer mod 1453 i oktober, 2019. 
 
Ved det seneste årsmøde, som fandt sted i november 2019, havde vi besøg af geolog Walther 
Brüsch, som fortalte om en stadigt stigende tendens til forurening af grundvandet og 
præsenterede forslag til hvordan fremtidens grundvand kunne sikres.  
Vi har valgt ikke at have oplægsholder ved dette årsmøde, men håber at genoptage traditionen 
senere i år, hvor vi forventer at afholde årsmøde med fysisk fremmøde. 
 
DN Svendborg deltager normalt i kommunalt indkaldte møder vedr. strategi, lokalplaner, særlige 
høringer, men dette har i perioden været stærkt begrænset grundet coronaomstændighederne. Vi 
har dog kunnet opretholde en god dialog med formanden Natur- Miljø-udvalget, primært via 
Zoom, ligesom vi har også har deltaget i møderne i det grønne råd. Desuden har vi afholdt møde 
med borgmester, kommunaldirektør og direktøren for Natur og Miljø for at opfordre kommunen 
til at sikre langsigtet planlægning på energiområdet og behandling af sager omhandlende adgang i 
naturen. 
 
Gennem disse møder, har vi sikret at DN’s politik er blevet kommunikeret til både det politiske lag 
og administrationen. Det har blandt andet vist sig ved at vi efter flere års pres er lykkedes med at 
få ændret tidspunkt og hyppighed for slåning af vejsidestrækninger med interessant flora ved en 
botanisk kortlægning af disse. Desuden har borgmesteren på vores opfordring igangsat en 
afdækningen af muligheden for at nedsætte et klimaråd med henblik på at sikre en langsigtet 
energiplanlægning for kommunen.  
 
DN Svendborg er repræsenteret i et udvalg - i regi af det grønne råd, som skal sætte fokus på 
adgangen i naturen. Vi har igennem længere tid afgivet sendt en række forespørgsler vedr. 
adgang, ligesom vi har påklaget flere sager. Vi har haft fokus på adgangssager siden sidste 
årsmøde, og har systematisk fremsendt disse til kommunen. Således har vi fremsendt 12 
klagesager, hvoraf langt hovedparten ikke er afgjort selvom de første af disse er afsendt i august 
2020. 
 
Vi har undret os over at størsteparten af disse ikke er blevet behandlet, men det har senere vist sig 
at kommunen har nedprioriteret behandlingen af disse sager ved kun at afsætte 0,1 årsværk til 
dette. Dette fremgår af kommunens virksomhedsplan. En sådan systematisk nedprioritering kan 
borgerne i Svendborg Kommune ikke være tjent med. Adgangssagerne angår, i alle tilfælde, 
offentlighedens lovlige adgang til naturen jf. Naturbeskyttelsesloven, og er derfor af høj prioritet 
for DN Svendborg. Det mener vi også at det bør være for Svendborg Kommune - dette uagtet at 
det er et ressourcekrævende arbejde at behandle disse sager. Vi mener at en sådan 
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nedprioritering er en glidebane; med samme fejlagtige eller direkte manglende 
argumentationsgrundlag, kunne man helt henlægge sagsbehandlingen af alle sager. Der er altså 
tale om en politisk nedprioritering til ulempe for de af kommunes borgere som ønskes at kunne 
færdes i naturen på de steder, hvor naturbeskyttelsesloven muliggør dette. 
 
Af andre projekter, som bør nævnes, vil vi fremhæve et fredningsforslag for Vejstrup Ådal. DN 
Svendborg har fremsendt et udkast til fredningsforslaget til Svendborg Kommune med henblik på 
en fredningssag for Vejstrup Ådal. Det er vores håb at kommunen vil være medstillere på forslaget, 
men vi har endnu ikke fået en tilbagemelding vedr. dette. Fredningssagen indledes efter planen til 
efteråret. 
 
Vi glæder os over at kommunen har indledt et nyt fællesfynsk biodiversitetsprojekt med titlen 
RING LIFE. Projektet er i sin helt spæde opstart, men kort fortalt er hensigten at ansøge EU’s LIFE-
program om midler til at fremme biodiversiteten på Fyn gennem frivillige aftaler med lodsejere. 
Selvom rammerne for projektet og konkrete tiltag endnu ikke er på plads, vil vi deltage aktivt i 
arbejdet med dette. Og med god grund. 
 
Svendborg Kommune siden sidste måling for 5 år siden, øget sit naturkapitalindeks fra en 69. plads 
til en 68. plads (primært grundet ændret opgørelsesmetode for grønne byarealer), men ligger 
stadig tættere på bunden end på toppen. Værre endnu, går det hvis man fraregner markareal som 
udgør knap 61%, grønt areal i byerne som udgør knap 9 % og andet på omkring 17% som ikke er 
egentlige naturtyper. Her er Svendborg Kommune faldet fra en 81. plads til en 83. ud af 98 
kommuner. Så der er bestemt plads til forbedring. 
 
DN Svendborg har i perioden siden sidste årsmøde, behandlet omkring 600 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 for mere end 2 år har ført til, at vi i også i år har udsendt 
nyhedsbreve - det seneste, for nogle dage siden. Idet aktiviteten har været nedsat er det dog ikke 
blevet til så mange som i tidligere år. 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 fortsat med den meget tunge redigering, som nu har ført til 
at vi beder DN sekretariat hjælpe os i endnu højere grad.  
 
Vi forsøger at inddrage flere frivillige i det arbejde, som ikke nødvendigvis er den del af den daglige 
sagsbehandling, men som er vigtig i forhold til vores øvrige virke. Dette kunne f.eks. være at holde 
øje med fredninger. Dette er nu også blevet en del af kommunkationsgruppens virke. Det er vores 
hensigt fremover at indkalde nye og gamle medlemmer i kommunen til orienteringsmøder om 
vores arbejde og skabe en dialog om hvordan de kan bidrage med en frivillig indsats. 
Således opfordrer vi f.eks.  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. 
 
Uddrag af de sager, vi har arbejdet med i DN Svendborg i det forgangne år 
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En af de sager som har fyldt allermest igennem året er sagen omkring Broholmmøllerne, som 
kommunen i 11. time valgte at sætte på pause. Dette efter at både DN Svendborg og en gruppe 
aktive borgere omkring Lundeborg havde sat spørgsmålstegn ved sagsbehandlingen i sagen - med 
rette. DN Svendborg har således kunnet afdække en inkonsistent og inkohærent behandling af 
sagen, begyndende i 2018 hvor kommunen vælger at forkaste arbejdet med et 
kommuneplantillæg for udpegning af områder til opførelse af vindmøller og solceller, som flere 
interesseorganisationer ellers havde brugt tid på at komme med input til. I sidste ende sluttede 
sagen med et rødt glentepars placering af reden - foreløbig, men der var mange andre årsager til 
at vindmøllerne ikke skulle opføres i dette område. Herunder forekomst af 2 sjældne 
flagermusarter - stor museøre og frynseflagermus, dårlige vindforhold, for lille afstand mellem 
vindmøllerne etc. Vi har formodentlig ikke hørt det sidste i denne sag, men DN Svendborg er klar 
hvis sagen genoptages. Vi går ind for grøn omstilling og opstilling af vindmøller på land er en del af 
løsningen. Blot må det ikke ske på bekostning af væsentlige naturinteresser. 
 
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 flere af disse sager. Kommunen synes dog  at være ved at finde en passende 
administrationspraksis på området. I denne sammenhæng er der for nylig afgivet høringssvar eller 
indsigelser over for både kommende og eksisterende kystsikring for at få afklaret denne praksis, 
som i høj grad beror på kommunens skøn. Hård kystsikring må som udgangspunkt ikke være til 
hindring for adgangen langs kysten. Vi glædede os oprindeligt over at et flertal i det siddende 
byråd blev enige om at ulovlighederne langs kysterne skal fjernes og adgangen for offentligheden 
sikres, hvor dette er muligt i henhold til gældende lovgivning - selv om vi endnu mangler at se 
konkrete indsatser fra kommunes side på dette område. 
 
DN Svendborg har yderligere været med til sikre udgivelsen “50 nye naturhistorier” ved Ian 
Heilmann, som er et af vore bestyrelsesmedlemmer. 
Bogen er udgivet i samarbejde med forlaget HISTORIA. - Vores formål med bogen er at være med 
til at udbrede kendskabet til naturens rige og forunderlige verden og stimulere interessen for 
naturen hos både voksne og børn. 
 
 
Klagesager og høringssager 
Medtaget er også sager fra sidste år, hvor der endnu ikke foreligger en afgørelse. 
 

Beskrivelse Klagesa
g 

Hørin
g 

Klagens/bemærkningers indhold Status 

     

Lokalplanforslag og 
kommuneplan 
tillæg Skarø 
 
Kommuneplantillæg 
nr. 2017.08 og 
lokalplan nr. 633 - 
afgørelse vedr. ikke-
VVM-pligt 

x 
 

DN Svendborg mener at 
lokalplanforslag og kommuneplantillæg 
bør udløse krav om VVM 

Endnu ikke 
afgjort - 
forventet i 3. 
kvartal 2021 
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Lokalplanforslag og 
kommuneplan 
tillæg Skarø 
 
Kommuneplantillæg 
nr. 2017.08 og 
lokalplan nr. 633 
 

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 er 
tabt 

Genopførelse af 
sommerhus inden 
for SBL, Gesinge 

x 
 

Genopførelse af principielt ulovligt 
opført sommerhus - med risiko for 
efterfølgende tilladelse til 
kystbeskyttelses/højvandeforstaltninge
r. 

Delvist 
vundet - 
afslag på 
terrasse 

Opførelse af 
ladebygning, 
Lundby 

x 
 

Opførelse af uforholdsmæssig stor 
ladebygning for bedriftens størrelse 
inden for SBL 

Sagen 
fejlbehandle
t fra 
kommunens 
side - 
Ladebygning 
lovlig for 
landbrug - 
dispensation 
ikke 
nødvendig 

Landzo-netilladelse 
til opførelse af et 
maskinhus og en 
løsdriftsstald i 
Ulbølle 

x 
 

For dominerende bygningsmasse i 
landskabet. Tegninger af bygninger 
svarer ikke til beskrivelse af anvendelse 
for landbrugsdriften. 

4. kvartal 
2021 

Udvidelse af 
eksisterende 
helårsbolig inden 
for SBL på Thurø 

x 
 

For omfattende udvidelse af areal 
inden for den gamle del af SBL 

4. kvartal 
2021 

Opførelse af 
sommerhus til 
erstatning for 
campingvogn inden 
for SBL 

x 
 

Opstilling af campingvogn giver ikke 
automatisk ret til opførelse af 
sommerhus 

4. kvartal 
2021 

Bjørnemosen - 
pumpetilladelse i §3 
beskyttet areal (sø, 
mose, eng, 
strandeng) 

x x Høringssvar og efterfølgende klage over 
kommunens afgørelse vedr. 
pumpetilladelse om ikke at kræve VVM 
samt utilstrækkelige krav i forhold til at 
kontrolforanstaltninger for lav 
vandstand med risiko for §3 områder 

Endnu ikke 
afgjort 
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Kommuneplan 
2021-2033 

 
x Særlige bemærkninger i forhold til at 

indsatsen med at lave høringssvar ikke i 
tilstrækkelig grad fører til ændringer i 
kommuneplanforslag 

 

Kystbeskyttelse, 
Tåsinge 

 
x For omfattende lovliggørelse af ulovlig 

opførte høfder 

 

Råstofplanen 2021 
 

x Krav om afværgeforanstaltning for 
hasselmus 

 

Broholmmøllerne - 
Lokalplanforslag 
658 og 
kommuneplantillæg 
2017.27 

    

Skovstrategi 
 

x Ros til kommunen for 20 % urørt skov 
og 80 % anden biodiversitetsskov.  

 

Lundeborg 
Badehotel 
 
kommuneplantillæg 
2017.05 og til 
lokalplan 641 i 
offentlig høring. 

 
x Kommunal slingrekurs og ødelæggelse 

af rekrativt naturområde 

 

Skovrejsningsprojek
t 

 
x 540 ha ny skov ved privat 

lodsejerinddragelse 
• Bemærkning til at etablere 

bindende aftaler 
• Krav om lavere tæthed i forhold 

til plan 
• Økonomisk sikring 

 

Lokalplan 655 - 
Skovsbo 

 
x Forslag om reduceret skovbyggelijne - 

vi ønsker de 300 meter bevaret 

 

 
Ture og arrangementer 
 
Vi har i den forgangne periode været forhindret i at afholde en del af vores arrangementer 
grundet forsamlingsforbuddet, selv om noget, trods alt, er lykkedes at gennemføre. Generelt har 
vores ture stor opbakning og i mange tilfælde deltager både borgere fra kommunen og folk fra 
andre kommuner. I den forbindelse vil vi fremhæve vores arrangement på Naturens Dag i 
september hvor over 100 personer deltog i løbet af dagen. 
  
Sædvanligvis arrangerer bestyrelsen 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. Det er 
også blevet en tradition af arrangere Kyndelmissebål ved Christiansminde, for at markere at vi 
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ønsker at de frie kyster forbliver ubebyggede og med adgang for alle. Dette nåede vi inden den 
første nedlukning, men måtte aflyse i indeværende år. 
 
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. 
 
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 stadig blive bedre til i DN Svendborg, da en del udtrykker interesse 
for at give en hånd med. 
 
Hvis forslag til kommende indsatser, skulle nævnes kunne følgende være relevant:  
 
- fortsætte med  aktiviteter, der skaber/ udvider folks interesse for naturen via oplevelser og 
information 
- påvirke lokale politikere til at fremme indsatser for natur og klima bl.a. i samarbejde med andre 
grønne organisationer 
- være vagthunde og gerne dialogpartnere ift. kommunens (strategier, planer og øvrige sager) 
- oplyse og informere om natur og klima via nyhedsbreve, opslag, læserbreve og offentlige møder 
- inddrage flere i arbejdet for naturen 
- tage nye initiativer og inddrage nye områder, hvor naturen kan sættes i centrum 
  
Hvilke områder der især skal prioriteres vil selvfølgelig være op til den kommende bestyrelse for 
DN Svendborg. 
 
Med disse ord, vil jeg slutte bestyrelsens beretning for 2020-21. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
René Lund Chetronoch 
Formand for DN Svendborg 
 
 


