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Referat fra udvalgsmøde, 7.sep. 2016 kl. 9.00. 
Mødested hos Niels Andersen, Strandvænget 13, Svendborg 

Deltagere: Niels Andersen (NAN), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Kurt Due Johansen (KDJ), Erik Ehmsen (EEH), 

Børge L Rasmussen. 

Forstyrrelser: Et stort og pragtfuldt morgenbord til velkomst. 

EEH meddelte begrundet udtrædelse af udvalget. 

Udvalget tog udmeldelsen til efterretning. 

EEH deltog ikke i behandling af dagsordenens punkter. 

Dagsorden  
1. Siden sidst,  

På baggrund af EEHs begrundelse for udtrædelse greb udvalget til selvransagelse og debatterede udvalgets 
arbejdsmåde og -metoder. Udvalget enige om, at det er vigtigt, at der arbejdes på at finde et medlem mere 
til udvalget, idet fornyelse ude fra er en vigtig faktor for udvalgets inspiration 
 

2. Vi skal have mere ud af vore møder. (NAN)   

Hvad med at lave en Tænketank – der kunne udtale sig om naturen og for at blive taget seriøst, må man 
tage betaling for det? Vi skal klæde beslutningstagere bedre på. Følger vi godt nok op på det vi laver? Hvad 
med de enkelte grønne råd i de enkelte kommuner?   
HMØ: Vigelsø var ikke blevet til noget, hvis ikke vi vedvarende havde presset på, og bl.a. henviste til 
forpligtigelse på bevarelse af bestemte fuglearter. Det fik bl.a. Naturstyrelsen til at lave og nu allerede på 
ca. et år, er der næsten et færdigt projekt, der er udført i naturen. 
KDJ hvis ikke der er en ildsjæl i hver kommune, så sker der ikke noget. 
 

3. Hvad laver vi vådområder for. 
Der er betydelige beløb bundet op på landbrugs- og naturpakken. Dem må vi kanalisere ud til forbedrede 
forhold for fuglene ved at foreslå kommunerne områder, de kan søge penge til. Det drejer sig om 1,6 mia. 
over 6 år til vådområder og 165 mio. i 2014-2017 til lavbundsarealer, 65 mio. pr. år frem til 2020. 
 
HMØ finder det nødvendigt lige at opridse under hvilke betingelser vi laver våd-områder.  
Der er 4 måder at skaffe økonomi på. 
 
Kvælstofkrav var fra begyndelsen 200kg / 113 / 90 pr Ha. Mange projekter er faldet på grund af manglende 
pligt, idet der i lovteksten står, at det skal ske på frivillighed. 
 NAN: det vil sige, at vi skal arbejde meget mere på at få fjernet ordet frivillighed?? 
 
Fosfor er bestemmende for algevækst vandkvalitet i søer.  
Der har kun været 1 periode, hvor der ikke har været penge til alle de projekter, der har været ansøgt om. 
Et enkelt var med for lavt aftag, men da landmanden gerne ville, blev det alligevel gennemført. 
 
Reducere CO2 kan finansiere projekter. Dræning af tørveholdig jord som f.eks. i Nørreballe Nor, gør at 
jorden synker 2-3 cm årligt. Det svarer til ca. 2.000 gamle personbiler der kører rundt på vore veje. 
I disse projekter medregnes også Kvælstof og Fosfor. 
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Naturlig hydrologi i Natura2000-områder bl.a. Strandenge. 
      Fortsættes… 
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…fortsat: 
 
Udvalget drøftede hvorledes man kommer videre, og der fremkom ide om at udarbejdet en oversigt / 
katalog over egnede områder, der kan opfylde kravene. At opfylde kravene er nødvendigt for at der kan 
skaffes økonomi til projekters udførelse. 
 
Oversigten skal have et generelt afsnit om landbrugspakken. Den er i 2 dele, og kun den ene del vil være 
med. Det er ikke naturgenopretningen men kvælstofnedbringelsen, der er begrundelsen, men udvalget kan 
pege på nogle ting og tiltag, der vil være til gavn for fuglene. 
KDJ plæderer for, at det er de indelukkede fjorde og Nor, der skal prioriteres, idet det er dem, der er 
hårdest plagede af den store udledning af kvælstof, modsat de områder, der ligger ud til større 
kystområder med stort vandskifte. 
 

4. Til næste dagsorden: 
Henvendelsen fra Ib Bager 
Opfølgning på ”stopklodsen” om frivillighed i vådprojekter, herunder opremsning af alle de områder, der er 

bortfaldet på dette grundlag. 

 

5. Eventuelt 
 
Næste møde: onsdag 25. oktober kl.  18.00 hos KDJ, Seden. 
 


