
Årsberetning 2020/2021 for DN Faaborg-Midtfyn.
Årsmøde afholdt onsdag den 28. april 2021 kl. 19-20.30 på zoom.

Velkommen til DN Faaborg-Midtfyns utraditionelle årsmøde, som for første gang i 
DN’s 110-årige historie afholdes digitalt på zoom.
Bestyrelsen har brugt i timevis på at forberede årsmøde ultimo 2020, men på grund af
Corona gik det i vasken – ligesom andre store begivenheder som Heartland Festival, 
Havnefesten i Faaborg og Egeskov Marked!

Nu sidder vi bag skærmen sammen - og hver for sig. Mange af os har allerede fået det
første vaccinestik – så nu tager vi bestik af årets gang i Dannevang.
Sophie Lundbæk, organisationskonsulent i DN, bistår med afviklingen af årsmødet, 
så alt er i de bedste hænder.  Let the show begin!

Ved årsmødet 6. november 2019 blev vores bestyrelse udvidet fra 6 til 9 medlemmer.
Stor tak til Kirsten Lundgaard, Nr. Broby, Niels Jørgen Langkilde, Sandholt Lyndelse,
Poul Erik Larsen, Ryslinge og Claus Tranberg, Faaborg for jeres samfundssind og 
mod til at indtræde i naturens tjeneste i DN Faaborg-Midtfyn.
I har alle bidraget med jeres engagement og deltaget i konstruktive drøftelser.
Intro-kurset for  nye frivillige, arrangeret af DN centralt i Middelfart januar 2020, 
klædte jer godt på til DN-arbejdet – det fremgik af jeres tilbagemelding.

Ja, måske kan I ligefrem lokke nye frivillige på banen på dette årsmøde.
Vi skal nemlig desværre sige farvel til Peter Østergaard, som siden 2014 har været 
afdelingens sikre kort, når det drejer sig om vandløb og vandplaner. Peter har siddet 
med i bestyrelsen i Geopark Det Sydfynske Øhav og har holdt os a jour med 
udviklingen. Peter har flittigt slæbt sin computer med til mødelokalet for at vi kunne 
samles om storskærmen, når vigtige Podio-sager blev drøftet på kryds og tværs.
Tak Peter for din dygtige indsats igennem 7 år!

Lars Bredahl har sammen med Peter Ø. og Poul Erik Larsen haft styr på fup og fakta, 
når det drejer sig om klima, CO2-udledning og solcelleparker.  Afdelingen sendte den
12. april 2021 en appel til alle kommunalpolitikerne om at tænke sig godt om, før 
tilladelser til de mange ansøgte solcelleparker i FMK bliver udstedt. 
Nok ønsker DN vedvarende energi til lands og til vands – men natur og kultur skal 
indgå i planlægningen, så vi bevarer vores herlighedsværdier. 
Brian Vad Mathiesen, professor og forsker i vedvarende energi ved Aalborg 
Universitet efterlyser en national solcelleplan med en rød-gul-grøn zoneordning. 
Det vil DN meget gerne bakke op om, samtidig med at vi fuldtud støtter regeringens 
klimamål om 70%  CO2 reduktion inden 2030. 
FMK har i 2020 oprettet et FN Verdensmål udvalg - for at tænke klimaet ind i 
politikken – i sandhed et vigtigt mål for DN. 



Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 18. juni 2020 en bindende Klimalov. ” En 
god dag for klimaet” ifølge Klima-  energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. 
Den grønne omstilling fylder mere og mere i medierne og i folks bevidsthed. 
Corona’en har ført til nedgang i flytrafik, ligesom biltrafikken i perioder har været på 
et minimum. DN frygter dog, at en tilbagevenden til de gamle vaner kan spolere den 
midlertidige reduktion af drivhusgasser. 
Hele verden er nødt til  samarbejde for at afværge the ”the tipping point” 

Året 2020 var udråbt til Naturens År med en stor satsning fra DR på en filmserie 
om ”Vilde, vidunderlige Danmark”.  Flotte næroptagelser i de fem afsnit af - Skoven, 
Hav og kyst, Det åbne land, Søer og vandløb og Naturen i byen - vakte opsigt og 
interesse, og i Coronaens skygge valfartede folk ud i naturen som sjældent set.
Nogle steder måtte stierne ensrettes for at undgå smittefare – pludselig blev naturen et
gratis tilløbsstykke. Et forår, vi aldrig glemmer, måske på nær fugle og dyr, der måtte 
affinde sig med masseindvandring på dyrevekslerne.

Sliddet på naturen er en realitet. Vi mennesker breder os på dyrelivets bekostning og 
mener, at vi er i vores ret til at nyde ubegrænset. Vi bygger rask væk shelters, 
outdoor-centre, udkigstårne, badebroer, saunaer, bålhuse, rastepladser og 
naturlegepladser. Naturen møbleres via støtte fra mange gavmilde fonde. Set fra 
naturens perspektiv burde der være en grænse for turisters og motionisters mange 
indhug og indgreb på fugle- og dyrelivets frie udfoldelse.

Bemærk også biotopen, de levende hegn, som beskæres og omdannes til træflis - 
vupti - lige om ørerne på beboerne. Snart er alle levende hegn gået op i røg på 
fjernvarmeværket. Hegnene forynges med nye skud ad åre, men hvorfor ser man 
sjældent nye og flere hegn blive plantet langs markerne?

Syrenhegnene i FMK får samme tur – henad vejen – men her plejer man hegnene 
mere nænsomt, fordi et syrenhegn er smukt – i en kort periode – det lokke turister til 
– og turister,  er lig med penge! Syrenhegn og gule rapsmarker – ja, det ser smukt ud i
landskabet – men gavner ikke  biodiversiteten. 
Honningbierne kan mæske sig i en kort periode, men derefter dø af sult. 

Vejgrøfterne bliver i dag både gødet og sprøjtet, så det er et trist syn, undtagen når 
fandens mælkebøtte blomstrer, som den gør lige nu. 
Alt for rigelige mængder kvælstof dræber de vilde blomster. Græs stortrives. 
Vejgrøfterne skrumper, for der skal pløjes tæt på vejkanten, så ukrudtet ikke breder 
sig på marken. 
Lovgivningen burde frede de levende hegn og vejgrøfter i 2-3  meters bredde, 
ligesom randzonen langs bække og åer burde øges.

Regeringen ved miljøminister Lea Wermelin og aftalepartnere har den 4. dec. 2020 
afsat 888 mill. til en naturpakke, der skal fremme biodiversitet og etablere 15 
naturnationalparker på tilsammen ca. 75.000 ha.



De 10 kommuner  på Fyn, Langeland og Ærø samarbejder p.t. om at skabe mere 
plads og sammenhæng i naturen. Der er fælles fodslaw om at søge EU midler til et 
Life biodiversitets-projekt sammen med Naturstyrelsen. 
Foreløbig er der fremlagt forslag / potentiale for en naturnationalpark på over 1500
ha, omfattende Svanninge Bakker og Bjerge, Arreskov Sø  med tilgrænsende 
privatejede jorde.  

De private skove tjener som produktionsskove.
Det vil fremme biodiversiteten, hvis flere skove udpeges til urørt skov, hvilket  
kræver, at skovejerne går med i frivillige aftaler med kompensation for tabte 
indtægter. Vi mangler at se urørt skov på Fyn og øerne. 
Vi håber, nogle af pengene fra Naturpakken vil tilfalde FMK..

I april 2021 blev en samlet opgørelse over Naturkapitalindekset (forkortet NKI)i 
alle landets kommuner offentliggjort. 
Naturværdien afgøres af levesteder for sjælden og truet  flora og fauna.
I 2021 indtager FMK en 61. plads ud af 98 kommuner med en score på 18 NKI point.
Fanø ligger øverst med 87 point!
De dyrkede marker med byg, hvede, majs og raps, der tjener som dyrefoder, udgør 
ca. 62 % af kommunens areal, så det er indlysende, at naturen har svært ved at finde 
plads i FMK.  https://biodiversitet.nu/naturkapital

Biodiversitetskrisen er en realitet – og nu vil man gøre en indsats for at modvirke 
tabet af arter. 90 ud af 98 kommuner har tilsluttet sig kampagnen: ”Danmarks 
vildeste kommune.” Også FMK deltager, så nu bliver det interessant at se, om det 
vilde breder sig i haver, anlæg, parker og på industriarealer, hvor robotplæneklippere, 
havetraktorer og Round up plejede at bekæmpe det ”grimme” ukrudt!

Et er holdninger – noget andet er handlinger:
I bestyrelsen bruger vi DN’s klageret, når det er nødvendigt.
Det er sket i nogle tilfælde siden årsmødet i 2019.  Her skal nævnes:
1. Marsk Billesvej 10, Brobyværk. Febr, 2020. Byggeri inden for åbeskyttelselinien. 
Sagen er ikke afgjort endnu i Miljø- og Fødevareklagenævnet.
2. Videns og Forskningscenter, Øxnehaverne 10, 5600 Faaborg. Ikke afgjort
3. Tilladelse til ophævelse af Fredsskovspligt i Gærup skov 10-01-2020.
Svar 10-06-2020. Tabt sag. ( Flugtskydebane )
4. Klage over dispensation til nedlæggelse af dige. Ny Vestergade 30. Vundet.

Henvendelse til FMK vedr. Solbjergvej 17, 5600 Faaborg. Fritidshus i §3 område. 
Fyns Fredningsnævn: Baltic Pipe. Høringssvar. Gasledning bør ikke lægges. 
Råstofplan 2020 i høring. Høringssvar afgivet til Region Syddanmark:

Det, der nok har fyldt allermest i perioden er planer om en fast broforbindelse fra 
Als til Fyn og dertil hørende vejanlæg. DN har fra starten næret stor skepsis og 

https://biodiversitet.nu/naturkapital


modstand mod projektet af hensyn til indgrebet på naturen, klimaet samt støjgener og
forurening. 
Offentlige møder har været i støbeskeen, men har måttet udsættes.
Nu satser vi på, at skabe opmærksomhed om emnet i august 2020. 

Regeringen fremlagde et forslag til ny infrastrukturplan den 8. april 2021. 
Heri afsættes 20 mill. til en forundersøgelse af Als-Fyn Bro og vejprojekt.
DN er obs. på sagen, og støtter op om foreningen : https://sydfynsfremtid.dk/
Als-Fyn Bro og Motorvej Nej Tak. Her kan man blande sig i debatten på 
facebooksiden : Diskussionsforum Als -Fyn broen. Den  har p.t. 904 medlemmer.

DN har en ambition om at afholde et valgmøde op til kommunalvalget den 16. 
november. Her ønsker vi Als-Fyn bro og vejføring til debat, så kom gerne og støt op!

Her til sidst kommer lidt statistik for periodens aktiviteter i bestyrelsen:
Vi har afholdt 12 bestyrelsesmøder – heraf 3 på zoom
Deltaget i 5 samrådsmøder – heraf 3 på zoom
Deltaget i 3 repræsentantskabsmøder - heraf 2 på zoom ( Ellen og Birgit)
Deltagelse i FMK’s Landdistrikskonference den 25-01-2020
Deltagelse i Naturstyrelsens Fyns møde vedr. MTB i Svanninge Bakker
Deltagelse i Als-Fyn Bro-møde i Øster Hæsinge Forsamlingshus den 03-02-2020
Deltagelse i havnevandring ved Faaborg. Præsentation af planer for området.
Deltagelse i affaldsindsamling i FMK 19. september 2020

Elsebeth Pedersen, Ferritslev er DN’s kontaktperson i Det Grønne Råd, Her har 
aktiviteten været sat på stand by i perioden. 
Lars Bredahl, Ringe repræsenterer DN i Den Grønne Komité for Ringeområdet.
Ellen Korsgaard, Faaborg er landbrugs- og skovkyndig og garant for dyrenes vel.

Kystvandringen søndag den 21. juni ved Sinebjerg strand var arrangeret i 
samarbejde med Hjerteforeningen i Faaborg og med Lars Torup, tidligere DN-
formand som guide. Der var tilmelding til turen, højt humør og blå himmel med et 
pit-stop ved vingården Kimesbjerggård på Horne land.  Et dejligt sommerminde!

Jo, vi kommer vidt omkring som frivillig /aktiv i DN. 
Den 14. april 2021 er der 1.136 medlemmer af DN i FMK, hvoraf de 9 sidder i 
bestyrelsen. Der er plads til mange flere!  Vi arbejder med de ressourcer, vi råder 
over. Derfor tak til mine arbejdsfæller – uden jer – intet vagtværn for naturen .
Naturens ve og vel er os på sinde – det er en livsstil. På landsplan bidrager 130.000 
betalende medlemmer til, at DN kan være vagt- og førerhund – så natur og klima 
bliver  opprioriteret i aftaler og lovgivning, såvel i DK som i EU, 

Tak fordi I lyttede med og velkommen til – når vi skal foretage nyvalg til bestyrelsen!
Birgit Bjerring, formand  DN Faaborg-Midtfyn Broby, den 28. april 2021.

https://sydfynsfremtid.dk/

