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Miljø- og Naturudvalget 

Acadre sagsnr. 19-25196 

 
Navn på tema: Skovforvaltning herunder medarbejderressourcer til implementering 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 300 300 300 300
Anlæg
Finansiering

I alt 300 300 300 300

 
 
Resume: 
 
Skovstrategien for de kommunale skove betyder, at der skal lægges større vægt på 
forbedring af biodiversiteten i skovene, og samtidig skal andelen af urørt skov øges fra 
10% til 20%. Det vil medføre øgede udgifter til skovdriften, faldende indtægter fra 
træsalg og øgede udgifter til administration af skovdriften. 
 
De øgede udgifter og mindre indtægter skyldes:  
 
Omstillingstiltag som skal udføres for at fremme udviklingen til urørt skov og 
biodiversitetskov. Omstillingstiltag er f. eks. strukturhugst (skabe variation i 
bevoksningerne og forøge mængden af dødt ved), ringning af træer, lukning af 
skovgrøfter og pleje af skovbryn. 
 
Sikkerhedsfældning. Skovstrategien betyder efter nogle år øgede udgifter til 
sikkerhedsfældning langs bebyggelse, veje, stier og rekreative anlæg i skoven. Det 
skyldes, at andelen af urørt skov stiger og at træernes alder øges. 
 
Plantning og kulturpleje. En del af skovene er udpeget som æstetiske skove - skove 
med særlige landskabelige kvaliteter. Det gælder f. eks. Høje Bøge og Christiansminde, 
der skal opretholdes som højstammede bøge- og egeskove med tæppe af anemoner. De 
nuværende træer er gamle, og der venter en stor opgave med at få disse skove forynget. 
Det indebærer plantning og kulturpleje for at få nye træer op. 
 
Administration. De mange omstillingstiltag skal planlægges og udføres i et samarbejde 
mellem Trafik og Infrastruktur, Miljø og Natur og skoventreprenørerne. Der vil blive 
behov for øget tilsyn i forhold til både sikkerhed og den rigtige udvikling af 
biodiversiteten i skovene. Bedre formidling og skiltning samt forventet flere 
borgerhenvendelser vil også øge tidsforbrug og omkostninger.  
 
Tabte indtægter fra træsalg. Indtægterne fra træsalg falder, især på længere sigt. 
Mængden af det træ, som tages ud af skoven bliver mindre, og kvaliteten bliver 
dårligere.  
 
Påvirkning på andre områder:  
 
Ingen.  
 
Økonomi:  
 
Samlet betyder de øgede udgifter og faldende indtægter en nettoudgift på 300.000 kr. 
årligt fra 2021 og fremover.   
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Der er ikke medregnet eventuelle omkostninger til nye rekreative faciliteter i skovene. 
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Navn på tema: Genopretning af Natur- og miljøområdets myndigheds- og driftsarbejde 
 
 
1.000 kr. 2021 2022 2023 2024
Drift 6.000 5.700 5.400 5.400
Anlæg
Finansiering

I alt 6.000 5.700 5.400 5.400

 
Resume: 
Tilførsel af 9 ekstra medarbejdere til Natur og Miljø i 2021 og overslagsårene til løsning 
af opgaver med den grønne omstilling, herunder klimadagsorden samt opgaver med 
vandplansarbejdet, herunder gennemførelse af vandplansprojekter samt 
varmeplansprojekter og miljøvurderinger. 
 
Sagsfremstilling: 
Natur og Miljø består pr. 1 juli 2020 af en afdelingsleder og 25 specialister. Heraf 
anvendes ca. 3 årsværk til løsning af opgaver for Ærø og Langeland i forbindelse med det 
forpligtende samarbejde. 
Natur og Miljø udarbejder hvert år en virksomhedsplan for opgaverne i afdelingen. Planen 
for 2020 har specifikt fokus på de opgaver, der på grund af de tildelte 
personaleressourcer, vil blive nedprioriteret i 2020. Det anslås, at der er behov for ca. 9 
ekstra årsværk for at kunne løse den samlede opgaveportefølje i Natur og Miljø i 2021. 
 
Opgaver med den grønne omstilling, herunder klimadagsordenen er blevet betydeligt 
mere omfattende end tidligere. 
 
Arbejdet med vandplanerne, herunder gennemførelse af vandplansprojekter har vist sig 
at være tidskrævende opgaver, hvor ikke alle opgaver kan dækkes af det statslige 
projekttilskud. 
 
Opgaver med varmeplansprojekter og miljøvurderinger har være stigende, og det 
forventes at sagsmængden på disse opgaver vil være fortsat stigende. 
  
Det kan nævnes, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2019 blev besluttet at 
tilføre 1 ekstra årsværk til grundvand og vandforsyningsområdet pr. 1. juli 2020, da 
arbejdet med indsatsplanerne blev opprioriteret. 
 
På udvalgsmødet den 16. juni 2020 behandlede Miljø- og Naturudvalget handleplan for 
bæredygtig udvikling og den tilhørende CO2-reduktionsplan. Udvalget besluttede, at 
”CO2-reduktionsplanen under Handleplan for bæredygtig udvikling 2020-2025 

kvalificeres ved Svendborg Kommunes deltagelse i Region Syddanmarks ”DK2020 

projekt” forud for planernes endelig vedtagelse.” For at kunne levere de nødvendige 
medarbejderressourcer til dette arbejde skal der tilføres 1 årsværk i 1,5 år.  
 
Såfremt der ikke tilføres ekstra medarbejderressourcer til Natur og Miljø, vil afdelingen 
ikke kunne levere det ønskede serviceniveau og sagsbehandlingstid (KL servicemål). 
Ligeledes vil arbejdet med den grønne omstilling ikke kunne gennemføres med den 
hastighed og det ambitionsniveau, som ønskes fra politisk side.  
 
Nedenfor er angivet ressourcebehovet for de enkelte fagområder. Det er specielt 
områderne: Natur, klima og energi, vandløb og vandplansprojekter samt miljøvurdering, 
hvor ressourcebehovet vurderes størst. 
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Yderligere ressourcebehov i 

årsværk fra 2021 

Natur 1,9 

Affald 0,6 

Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse 1,6 

Spildevand og klimatilpasning 1 

Jordforurening 1,3 

Virksomheder 0 

Klima og energi 1 

DK2020 samarbejdet 1 (i 1,5 år) 

Kystbeskyttelse 0,2 

Vandløb og Vandplansprojekter 1,4 

Landbrug og miljøvurdering 0,4 

 
 
Påvirkning på andre områder:  
Opgaver vedrørende klimatiltag for kommunen som geografisk enhed og 
virksomhedsniveau skal koordineres og afrapporteres af Natur og Miljø og påvirker alle 
områder i kommunens administration. Med de nuværende ressourcer er det en 
udfordring at imødekomme de politiske ambitioner.  
 
Miljøvurderinger af projekter for alle fagområder udarbejdes af Natur og Miljø (F.eks. 
Skiftekær vindmøllerne, Broholm vindmøllerne, biogasanlæg). Udarbejdelse af 
miljøvurderinger skal gennemføres ved en række af projekter, hvilket primært involverer 
plan- og/eller vejområdet.  
 
Sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet vil generelt være påvirket af 
ressourcetildelingen i Natur og Miljø, da mange byggesager skal behandles i Natur og 
Miljø forud for meddelelse af eksempelvis en byggetilladelse.     
 
Økonomi:  
Der anslås, at et årsværk (AC-medarbejder) vil andrage ca. 600.000 kr. pr. år.  
Tilførsel af 9 årsværk til genopretning af Natur og miljøområdets myndigheds- og 
driftsarbejde vil andrage ca. 5.400.000 kr. pr. år 
 
Desuden vil tilførsel af et årsværk i 1,5 år til projektdeltagelse i DK2020-samarbejdet 
andrage i alt 900.000 kr. fordelt på 600.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022. 


