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Svendborg Kommune. Byg, Natur og miljø. 
På vegne Bjørnemose Gods. Bjørnemose Svendborg ApS Bjørnemosevej 40 5700 Svendborg CVR. 
Nr.38891189 
Jeg Har været meget i tvivl om jeg skulle søge, grundet jeg har skrevet under på en deklaration, med pligt til 
at pumpe.  Når jeg ikke gør det overtræder jeg landbrugsjordloven.  
Hvis den påtaleberettiget havde opfyldt, sin pligt ,havde pumpen stadig pumpet .Var det Svendborg 
kommune efter Amtet blev nedlagt !!!    
Jeg ansøger jeg hermed om ifølge vedlagte ansøgning om at starte den pumpe igen som Bjørnemoses 
forgænger, ikke vedligeholdte  
Og som følge heraf stoppede. Denne Pumpe vil fremover kun holde ,2 stk.  landbrugsarealer . fra at være 
vandlidende ,som ligger  
Øst for Bjørnemoses indkørsel . 
Arealet Øst for indkørslen , Hvor vi igen oprenser de 3 søer ,og hvor vandstanden på arealet kun skal styres 
i perioden fra 1.April til 1 nov. Hvilket gøres ved at holde vandstanden i kanalerne ,på ca. 20 cm. Den 
vandstand ,som højvandslukkeren tillader at vandet løber ud til når der er lavvandet i Skårupøre sund. 
Hvilket der sjældent er (Vandstanden er steget 30 cm siden 44 hvor  
Drænpumpen, blev installeret) Og samtidig skal kanalerne jo aftage store mængder vand fra vejene (hvis 
Kommunen Ikke finder en anden løsning) når himmel og jord står ud i et. Derfor er det nødvendigt at 
installere en pumpe inden for højvandslukkeren 
Som holder en konstant vandstand i perioden fra 1 /4 til 1/11 .Herved muliggøres at der rund om søerne 
bliver at areal som kan afgræsses af ammende Galo-Way  Kvæg ,samt at det naturlige dyre og planteliv 
vender retur 
Hvilket det gør ifølge Nikolaj Svendborg kommune . Det vil også være muligt ikke at ændre på naturen i det 
nord /østlige hjørne ved Bjørnemoses indkørsel ,hvor duehøge opholder sig. Til gengæld håber vi at slippe 
af med den 
Frugtede Mårhund ,som har taget ophold i det ufremkommelige vildnæs.  
Jeg Tillader mig at aflevere en folder som viser arealerne efter vandstanden bliver styret ( Fuglens Øje) 
efter  start af eksisterende pumpe. Og opsætning af en ny, som  kun er midlet for at må målet, at skabe en 
park til glæde for beboerne ,omkring anlægget og de besøgende ,som gæster Bjørnemoses østfløj for 
kortere ferieophold , og hele Svendborg  
Med venlig hilsen Vagn Rasmussen Tlf. 40 15 75 03 Mail  vagn@humlebogruppen.dk   
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