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Vand - og naturplaner

Et vigtigt aktiv for Faaborg-Midtfyn Kommune 
er områdets natur og kultur samt landskabs-
vær dier. Kommunen ligger ud til øhavet 
og har store og små sammenhængende na-
turområder spredt mellem landsbyer og de 
stører byer. 

”Øhavet, de store skove og søer, de bak ke-
 de landskaber og de mange kulturhistori ske 
perler er måske kommunens største aktiver.” 

Sådan står der skrevet i kommuneplanen, 
hvor natur og miljø behandles som et særskilt 
emne med bl.a. en oplistning af kommunal be-
styrelsens mål og handlinger. 

Kommuneplanen skal dermed sikre natur-
beskyttelsesinteresserne. Derudover satser 
kommunen på gode friluftsmuligheder og 
adgang til naturen for at fastholde og til træk-
 ke nye borgere og turister. Denne satsning er 
gennemført som en del af kommunens udvik-
lingsstrategi ”Forestil dig et moderne Dansk 
Toscana…”. I den seneste udgave udgør na-
tur et væsentligt element i 2 af 6 indsatsområ-
der. Muligheden for at tænke indsatsen for 
natur, landskab og friluftsliv sammen med de 
traditionelle kommunale opgaver giver nye 
muligheder og nye samarbejdsfor mer. Opbak-
ning fra lodsejere, borgere og for eninger og 
samarbejde med eksterne parter, herunder 
fonde, gør det muligt at gennemføre projek-
terne. 

Som et eksempel kan nævnes Life projektet 
Bøjden Nor, hvor naturområdet og naturvær-
di erne er sikret og udvidet betragteligt, og der 

er skabt en væsentlig bedre naturattraktion. 
Naturen berører dermed kommunens ar-

bejde på forskellige måder – og når naturen 
bliver en strategisk satsning oplever Faaborg-
Midtfyn Kommune synergi med kommunens 
andre arbejdsområder. Resultatet har bl.a. 
været, at Faaborg-Midtfyn Kommune i 2011 
blev kåret som årets Friluftskommune. Og 
jury en gav følgende begrundelse for titlen: 

”Faaborg-Midtfyn Kommune har på forbill-
edlig vis arbejdet for at sikre og forbedre bor-
gernes adgang til natur og landskaber, og vi 
er imponeret over omfanget af kommunens 
indsats”.

Kommunen har løbende gennemført pro-
jekter som er til gavn for naturen og lokalom-
rådet. Nu har vi fået vand- og naturplanerne, 
og kommunen vil dermed forsætte de gode 
takter med vand- og naturindsatsen.

Vand og Naturplanerne
I vand- og naturplanerne fra december 

2011 kan man læse, hvilke indsatser kom-
munerne skal gennemføre – og der er på 
sin vis tale om en ”to-do” liste, mens man i 
kommunernes handleplaner finder priorite-
ringslisten.

Kommunernes handleplaner er på linje 
med vand- og naturplanerne bindende for an-
den offentlig planlægning som for eksempel 
en kommuneplan. Handleplanerne har derfor 
karakter af en overordnet plan. Der er dog 
ikke tale om en forvaltningsplan, for handle-
planerne må ikke foregribe, hvad der skal ske 
på den enkeltes ejendom. Handleplanerne in-
deholder derimod en prioritering og tidsplan 
for, hvornår de forskellige indsatser skal gen-
nemføres frem til december 2015. Handlepla-
nerne har nu været i offentlig høring, og se-
nest i december 2012 skal kom munalbe sty-
relsen vedtage dem endeligt. Derefter har 
kommunerne 2013-2015 til at indfri indsat-
serne.

Forude venter derfor en lang række op-

Vand og naturindsatsen – sådan gør vi i 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Vådområde- og vandløbsprojekter samt Life-projekter er alt sammen 

eksempler på, hvordan Faaborg-Midtfyn Kommune i samarbejde 

NGO’er og lodsejere sikrer naturværdierne. Den daglige drift og ad-

ministration af § 3 områderne og vandløbene sikre kontinuitet, 

mens projekterne forbedrer og udvider den eksisterende natur. Ar-

bejdet fortsætter – nu under en ny paraply kaldet Vand- og Natur-

handleplaner.

Stine Bundgaard HanSen &  
ClauS Paludan

Havørred Fyn er et projekt som de 
fynske kommuner arbejder sammen om.  
Hovedmålsætningerne er at:
• Forbedre turisterhvervets økonomi.
• Forbedre natur- og miljøgrundlaget,  

således at havørredbestanden bliver  
selvproducerende.

• Sikre godt fiskeri efter havørred  
langs kysten.

Havørred Fyn er et eksempel på hvordan  
et offentlig-privat samarbejde kombinerer 
vandløbsforbedringer, lystfiskerturismen og sikrer og udvider  
de rekreative muligheder for de lokale. www.seatraout.dk  
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gaver for at realisere planerne. Bag indsats-
områderne ligger arbejdsmetoderne, hvoraf 
de fleste er kendte, og som kommunerne har 
erfaring med og tidligere er lykkedes med. 

Særligt på vandløbssiden venter mange 
mindre projekter. I Faaborg-Midtfyn Kom-
mune skal der fjernes 39 spærringer. Et ar bej-
 de vi har erfaring med igennem mange år. Et 
nyligt eksempel er Vejle-Møllebæk. Her åb-
ne de vi op for en rørlagt vandløbsstrækning 
og erstattede strækningen med et åbent fuldt 
faunapassabelt forløb. Åbningen var et led i 
en samlet strategi for restaurering af hele Vit-
tinge Å system, som Vejle Møllebæk er en del 
af. Projektet blev delvist finansieret gennem 
Havørred Fyn. Spærringen er ligeledes regi-
streret i vandplanerne.

Derudover skal der ske ændret vandløbs-
vedligeholdelse af 56 km vandløb. I den for-
bindelse skal der foretages konsekvensvurde-
ringer, således at lodsejerens kompensation 

kan beregnes. Denne arbejdsmetode er i det 
store hele meget lig konsekvensberegning-
er ne som benyttes i forundersøgelserne af 
våd områdeprojekter. Et arbejde som kom mu-
nerne også har erfaring med.

Så i det store og hele er der tale om kendte 
arbejdsmetoder og med handleplanen i hån-
den, har vi prioriteringen af opgaverne.

I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger kom-
munalbestyrelsen vægt på, at de kommunale 
indsatser i vand- og naturhandleplanerne gen-
nemføres på en omkostningseffektiv måde. 
Derfor gennemføres indsatserne eksempelvis 
først i de vandløb, hvor miljømålet er tættest 
på at blive opfyldt. I prioriteringen indgår 
også en række andre kriterier, herunder hen-
synet til Natura 2000-indsatsen og vandpla-
ner nes retningslinjer for spildevandsindsat-
sen.

I kommunens 9 Natura 2000-områder er 
der ligeledes en række indsatser, som kom-

munen skal gennemføre. I flere tilfælde er det 
indsatser som kommunen allerede er i gang 
med at realisere. For eksempel skal der ikke 
ske nogen yderligere indsats i Natura 
2000-om rådet ved Bøjden Nor, for her har 
kommunens gennemførte Life projekt sikret 
målopfyldelse. På samme måde sikres målop-
fyldes i 4 andre Natura 2000-områder (hvoraf 
Naturstyrelsen ejer det ene) gennem Life 70 
”Rare Nature” projektet.  Og de resterende 4 
områder sikres ved at forsætte den igang væ-
rende indsats med græsning og rydning.

Fællesnævneren er samarbejde
Fællesnævneren for langt de fleste gennem-
førte og kommende projekter er samarbejde. 
Der er tale om samarbejde med forskellige 
aktø rer som andre kommuner, Naturstyrel-
sen, NGO’er, Det Grønne Råd, HavørredFyn, 
Vand pleje Fyn og andre. Dette samarbejde 
har typisk til hensigt at sikre synergi og i 

Vand og Naturindsatsen

LIFE Bøjden Nor
I 2010 modtog Faaborg-Midtfyn Kommune EU Life Nature midler til et naturgenopretningsprojekt i Natura 
2000-området ved Bøjden Nor. Det er første gang en dansk kommune er koordinerende støttemodtager i et 
Life EU Nature projekt. Projektet gennemføres i samarbejde med Fugleværnsfonden og Karen Kriger Fonden 
og er et godt eksempel på, hvordan partnerskab mellem det kommunale myndighedsniveau og NGO’er kan 
løfte de større naturforvaltningsopgaver. Projektet er realiseret i foråret 2012. 
EU midlerne, der svarer til 50 % af projektomkostningerne, er øremærket til at konvertere landbrugsarealer til 
tørre græsarealer, der med tiden vil udvikle sig til overdrev. Projektet omfatter også indsats for strandtudse og 
vadefugle samt forbedrede publikumsfaciliteter. 
Læs mere på projektets hjemmeside: http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/projekter/Life-boj-
den 
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nogle tilfælde sikre medfinansiering. Den 
væsentligste aktør er dog LODSEJEREN – for 
langt de fleste projekter har krav om frivillig 
deltagelse. 

I Faaborg-Midtfyn Kommune inddrages 
lods ejeren tidligt i forløbet – typisk ved at vi 
tager ud til lodsejeren og holder et køkken-
bordsmøde. På disse møder præsenteres 
skitse projektet, og derefter følger typisk flere 
møder og telefonsamtaler hvor dialogen med 
lodsejeren er i centrum. I processen fra 
skitse projekt til det færdige projekt tilpasses 
projektet lodsejerens ønsker, inden for de 
rammer som projektet har. Lodsejeren ken-
der lokalområdet og har typisk flere års erfa-
ring med at drive arealet, og derfor er vi lyd-
høre overfor de udfordringer lodsejeren ser. 
Efter køkkenbordsmødet handler det om at 
fast holde en dialog, der sikrer fremdrift og 
om muligt giver lodsejeren ejerskab til pro-
jektets succeser og ejerskab til problemer og 
løsninger. Når først samarbejdet er etableret, 
kan kommunen agere hurtigt, fordi vi kan gå 
direkte til lodsejerne, og lodsejerne kan gå di-
rekte til os.

Kommunen er ansvarlig myndighed for 
man ge indsatser og tiltag i det åbne land. På 
den måde har kommunerne typisk allerede 
konktakt til lodsejerne og dermed kan der 
skabes en lokal forankring. 

De gode eksempler
I forbindelse med offentliggørelsen af natur-
handleplanerne valgte kommunen at holde 
5 offentlige møder i form af markvandringer. 
Forslag til handleplanerne blev præsenteret 
med afsæt i det specifikke område. Lodsejere 
og kommunen med embedsfolk og politikere 
kunne ved selvsyn se/opleve områdernes 
tilstand, og derefter forestille sig områderne 
når indsatsen er gennemført. Med benene 
placeret i projektets jord blev lodsejerne 
præ senteret for de forskellige indsatser, og i 
forbindelse med kommunens Life projekter 
blev der lagt op til at etablere følgegrupper 
som skal bistå i den videre planlægning og 
realisering. Kommunen har tidligere haft 
gode erfaringer med følgegrupper og lods-
ejerudvalg. Herigennem er det muligt at ud-
veksle synspunkter og idéer med lodsejerne. 
Selve markvandringerne gav ligeledes mange 
gode tilbagemeldinger fra lodsejerne til kom-
munen.

Et andet eksempel er vådområdeindsatsen 
som koordineres gennem de tværkommunale 

vandoplandsstyregrupper (VOS) som udarbej-
der vandoplandsplaner (VOP) for det på gæl-
dende vandopland. Omkring Fyn er der i alt 4 
oplande som tilsammen arbejder med 23 pro-
jektområder. De enkelte projekter er præsen-
teret på www.fynskevaadomraader.dk. Faa-
borg-Midtfyn Kommune arbejder på, at 
rea  lisere 3 projekter som til sammen udgør 
ca. 200 hektar og berører omkring 70 lods-
ejere. 

I det største projekt er der oprettet et lods-
ejerudvalg, hvor kommunen og NaturEr hverv 
kan drøfte projektets fremdrift med lods-
ejer ne. En gensidig sparring som arbejder for 
at sikre det bedste projekt for både natu ren 
og lodsejerne.

Strategisk satsning, kendte  
arbejdsmetoder og god dialog  
med lodsejerne
Disse tre overskrifter danner rammen for det 
arbejde som indtil nu har sikret udviklingen 
af naturen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Disse 
tre overskrifter vil også danne rammen for 
arbejdet i de kommende år – nu kalder vi det 
bare Vand og Naturplaner.

Frivillighed – det nye buzzword 
Politikerne har mere og mere fokus på fri vil-
lighed og den aktive borger. Også på na tur-
området kommer der mere og mere fokus 
på, hvordan frivillige kan stå for driften og 
plejen af forskellige arealer og faciliteter. For 
eksempel forbedrer Vandpleje Fyn de fysiske 
forhold i vandløbene ved at udlægge sten og 
gydegrus. Et andet eksempel er Fugleværns-
fondens frivillige arbejdsgrupper der bidra-
ger til pleje og vedligeholdelse af fondens 
re servater. Derudover arbejder kommunen 
for, at private skal sikre pleje af sammen-
hængende, højtmålsatte, store naturområder 
uden for Natura 2000-områ derne. Typisk er 
der flere ejere af området og derfor agerer 
kommunen facilitator og hjælper lodsejerne 
med oprette foreninger, således de kan søge 
tilskud til et større sammenhængende areal. 
Målet er, at få arealer plejet således at de vær-
difulde områder uden for Natura 2000 også 
sikres mod tilgroning og dermed tilstandsfor-
ringelse.

Stine Bundgaard HanSen og ClauS Paludan er begge biolo-

ger hos Faaborg-Midtfyn Kommune, Natur og Landskab  

- sthan@faaborgmidtfyn.dk - cpalu@faaborgmidtfyn.dk

Vand og Naturindsatsen

LIFE 70 ”Rare Nature”
Fra sommeren 2012 og frem til 2018 skal 7 kommuner, Naturstyrelsen 
Fyn og Fugleværnsfonden arbejde sammen for at sikre Natura 
2000-værdierne i 11 Natura 2000-områder på Fyn, Langeland og ved 
Silkeborg. Projektet medfinansieres af EU’s Life Nature program, der 
afholder 57 % af omkostningerne. Faaborg-Midtfyn Kommune er pro-
jektleder og derudover deltager Assens, Odense, Nordfyn, Kertemin-
de, Langeland og Silkeborg Kommune. 

Projektet viser, at Natura 2000-myndighederne for-
mår at arbejde sammen og i fællesskab løfte Natu-
ra 2000-indsatsen. At Fugleværnsfonden som lods-
ejer er med i projektet gør det bare endnu mere 
værdifuldt. 

Projektet omfatter 18 delprojekter med et samlet 
areal på knap 800 ha. Der er fokus på genopret-
ning af sjældne våde terrestriske naturtyper som 
højmose og rigkær. Projektet foregår både på of-
fentlige og private arealer. 

Læs mere om projektet her: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Pro-
jects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_
proj_id=4338


