Referat fra møde mellem Mette og Per Hyttel og lodsejerne i Svinkløv Grundejerforening.
Mødet fandt sted den 26. august 2021 kl. 19 med samlingspunkt ved Bredvandet sø.
Deltagere:
Mette og Per Hyttel
Erik Myrup, formand for Svinkløv Grundejerforening
16 lodsejere, der repræsenterede 8 – 10 sommerhuse, primært omkring søen.

Mette og Per Hyttel er siden efteråret 2020 ejer af vore fællesarealer, veje, stier, Bredvandet sø med arealet
omkring søen.
Erik Myrup bød velkommen til de nye ejere og de fremmødte lodsejere.
Per Hyttel oplyste, at søen og arealet omkring søen er en lille perle i landskabet med stor biodiversitet, hvorfor
Mette og Per ønsker at pleje området, så man både tager hensyn til biodiversiteten med natur, dyre og fugleliv
samtidig med, at området forbliver attraktivt for såvel lodsejere omkring søen og alle andre, der kommer i
området. Per og Mette fortalte om den sjældne sommerfugl hedepletvingen (Link vedhæftet for de særligt
interesserede) der er afhængig af planten djævelsbid som værtsplante for æg og larver. Djævelsbid blomstrer
netop nu og vi fandt flere larvespind på vestsiden af søen. Admiral, Påfugleøje, Nældens Takvinge og stor
kålsommerfugl blev observeret på området med Djævelsbid forleden, så planten har stor betydning for flere arter
her i sensommeren, hvor mange andre planter har afblomstret. Øst for søen er der en lille forekomst af den lille,
men smukke plante Klokkeensian, der også har en sommerfugleart tilknyttet. Den er dog så sjælden, at det vil
være et scoop at få den til Hanherred. Men muligheden er der og området rummer potentialet for denne art
også.
Hidtil har lodsejerne omkring søen og grundejerforeningen forestået pleje af området ved slåning
(brakpudsning), fjerne uønsket vegetation som gyvel og birk og anden uønsket bevoksning således, at arealet
stadig forbliver et åbent område. Dette arbejde er sket samlet for området dækkende for fællesarealet og dele af
de omkringliggende lodsejeres grunde. Pleje af arealet øst for søen er betalt af grundejerforeningen, og pleje af
arealet vest for søen er betalt privat af lodsejerne. Dette arbejde er sket i alle årene uden den tidligere ejers
medvirken.
Lodsejerne har gennem årene også betalt for dræning, etablering af overløbsrør fra søen, oprensning af søen og
grøfter og tilløb.
Per Hyttel nævnte, at lodsejernes arbejde sådan set har været udmærket. Fremefter ønskes dog et samarbejde,
så Mette og Per´s viden om biodiversitet og naturen i det hele taget kan indgå i den fremtidige pleje af
fællesarealet og søen. Dette betyder, at der ønskes et samspil, hvor man aftaler nærmere om pleje, herunder
hvornår på året plejen bør ske – af hensyn til sjældne planter og sommerfugle mv. Parterne er enige om, at der
fortsat som i dag skal være et delvis åbent og frit overskueligt område omkring søen.
Per nævnte, at man gerne så, at nogle af træerne nord for søen blev fældet. Her er tæt bevoksning, også af træer
af invasive arter, der bør væk. Ingen træer kan dog fældes uden aftale med Mette og Per. Det blev nævnt, at
søens randområder meget gerne måtte give plads til mange forskellige beplantninger af hensyn til planter, dyr og
fugle. I forhold til sivbevoksningen omkring søen skal det først undersøges om det biologiske grundlag er til stede
for f.eks. at fjerne sivene, som det er sket ind til nu eller om det rent faktisk medfører større genvækst. Der er dog
ingen tvivl om, at en sivbevoksning gavner mange fugle- og paddearter og derfor også skal have plads omkring
søen. Til gengæld er det også oplagt, at der fortsat skal være flere steder rundt om søen, hvor man kan komme
helt ned til søbredden. Per og Mette har ikke noget imod, at der blev etableret en sti rundt om hele søen.

Nuværende stier må fortsat gerne vedligeholdes af lodsejerne dog skal en ændring af niveauet aftales med Mette
og Per. Etablering af andre nye stier på fællesarealet skal ske efter aftale mellem parterne.
Vedligeholdelse af veje og officielle stier, dræn og brønde mv. forestås fortsat af grundejerforeningen, dog ønsker
Mette og Per at kende særlige arbejder, såsom beskæring af træer langs veje inden de iværksættes. Det blev
aftalt, at Mette og Per og lokale lodsejere senere mødes for at aftale nærmere vedrørende den ubenyttede
vendeplads ved Bredvandet nr. 27 og 29.
Per og Mette svarede på en række spørgsmål og sluttede mødet med et ønske om et godt og positivt samarbejde
fremover.
Erik takkede Mette og Per Hyttel for at komme og give deres viden om natur, biodiversitet mv. videre til os andre.
Referent: Svend Eli Jensen (suppleret af Per Hyttel)

Bilag: https://mst.dk/natur-vand/natur/artsleksikon/insekter/hedepletvinge/

