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Referat udvalgsmøde 7. august 2018

Referat fra møde, 7. august 2018, kl. 9.00.
Mødested: Ristingehale / Piledybet 28, Humble hos Henrik Mørup-Petersen.
Deltagere: Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen (KDJ), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Leif
Bisschop-Larsen (LBL), Niels Bomholt (NBJ), Børge L Rasmussen, (BLR).
VIP-gæster på vandretur fra DOF-Ung: Freya, Victor og Lærke
Afbud fra: -

Forstyrrelse: Den årlige traditionelle dejlige vandretur ud over Storeholm gav i år 38 arter, hvoraf
de mest hippe arter var: Rovterne (1), Lille Kobbersneppe (16), Dværgterner (30), Gul Vipstjert (11),
Storspove (120), Strandhjejle (11), Stenvender (4), Stor Præstekrave (53), Islandsk Ryle (60),
Krumnæbbet Ryle (4).
Efter turen en dejlig frokost hos HMØ, hvor familien under Szilvi´s kyndige ledelse havde sørget for
en masse lækkerier, herunder den berømte Tun-salat, Ungarnsk Tomat-salat og skærepølser samt
lun filodej med fyld af revet courgette, løg, fetaost, æg, mynte og spinat. Og til kaffen friskbagt lun
Brombærtærte.

Dagsorden
1. Siden sidst.
Forestående revision af Sydfynske Øhav Vildtreservat og sammenlægning med
Svendborgsund Vildtreservat. Indledende kommentarer blev sendt til vildtkonsulent for
Naturstyrelsen Fyn den 31. maj. Referat fra mødet den 3. maj er udsendt den 2. juli. Orientering
om forløbet ved NAN.

Det fremgår ikke af det modtagne referat, at NAN har indgivet høringssvar.
NAN har korresponderet med vildtkonsulenten, uden at opnå tilfredsstillende
klart svar.
Udvalget opfordrer NAN til, at Naturstyrelsen/Vildtkonsulenten skal spørges
konkret derom, således at vi er sikret, at svaret er med i sagsbehandlingen.
Angående Siø orienterede HMØ om, at lodsejer ikke er interesseret i at
efterkomme den henvendelse fra Kite-surferne, men meget gerne vil fortsætte
samarbejdet med DOF.

2. De fynske Natura 2000-områder. Der er sket ændringer i flere af områderne efter at
deres udstrækning har været gennem hele to høringer: Den første afgav vi udførligt høringssvar
til, den sidste var vi ikke høringsberettiget til. Leif har lovet os en gennemgang af de fynske
Natura 2000-ændringer på mødet. (LBL).

LBL anmoder om, at punktet udsættes til næste møde. Godkendt.

3. Fjordmarken. Dette punkt dukker op igen og igen. Er der nyt om lokaliteten? Jf. referat fra
brugerrådsmøde den 25. juni i Naturstyrelsen og udsendt til os den 17. juli. Nyt om lokaliteten i
øvrigt. (KDJ).

KDJ orienterede om lokaliteten og problemstillingen.
Fortsættes….

Dof Fyn
Naturpolitisk Udvalg
Side 2 af 4 sider

Referat udvalgsmøde 7. august 2018

Fortsat:
Ad. 3, fortsat:
Enighed i udvalget om, at KDJ udfærdiger en rapport over ynglefuglene til
samarbejdsmødet med Naturstyrelsen i efteråret.
Naturstyrelsen mener ikke, der skal være strandenge og søer, da de har negativ
indvirkning på tilskudsberegningen. Der er dog set andre lokaliteter, hvor de er
accepteret som medregnet i tilskudreal, så det vil vi også argumentere for ved
fremtidig indsendelse.

4. Engene ved Nr. Broby. Steen Lauritsen, Kurt, og Niels har været på besigtigelse og aftalt
yderligere et møde for strategi den 2. august. Det giver baggrund for en drøftelse over
forholdene på stedet i vores Naturpolitiske Udvalg. (NAN og KDJ).
Ved besigtigelse ser det ud som om der er taget høslæt i maj måned. Det er ikke acceptabelt i
forhold til ynglefugle.
Området gror til, der bør udarbejdes plejeplan, således det ikke gror til som det sker så mange
andre steder.
Lokaliteten udviser mange initiativer, der siger at området er for fuglene. Men det passer ikke
overens med som området ser ud.

Udvalget enige om, at DOF Fyn bør indgive skrivelse til kommunen, hvor i DOF
Fyn påpeger, at da det er et vigtigt område for fuglene, så bør det også plejes i
henhold hertil.
Der bør også tages kontakt til Grønt Rådsmedlem Steen Bak Henriksen, og
anmode vedkommende om at sikre, at der arbejdes for DOF Fyns ideer.
Steen, Kurt og Niels arbejder videre med projektet.

5. Siø. Sker der udvikling i sagen?

(HMØ).

Der er berammet et møde med lodsejer, hvor der skal arbejdes på at få aftalt et
samlet hele for det store område syd for vejen. Hvis betingelser opnås som de
foreligger nu, er lodsejer meget interesseret i at lave fugleområder.
Lodsejer ville også gerne sælge jagten på harer og fasaner.
HMØ orienterede opklarende om baggrunden for gyllespredningen, der
udelukkende skete, fordi ingen havde fortalt lodsejer om, at der var ynglende
måger på marken. Lodsejer har derfor udtalt, at det klart havde været bedre at gå
til lodsejeren fremfor til avisen.
HMØ orienterer også om en mulighed for støtte til braklægning, og vil prøve at
høre lodsejer om mulighed herfor, indtil ansøgningen om vådområde eventuelt
kan munde ud i noget positivt.

6. Fredmosen på Langeland er som bekendt til salg. Vi har reageret, men er der noget nyt?
Hvad kan vi yderligere gøre for at sikre området en fuglerig fremtid? (Alle).

Så vidt vides er den stadig sat til salg.
LBL orienterede om, at ejendomshandler ville vende tilbage, hvis der skete noget
afgørende i forhold til et salg.
Fortsættes….
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Fortsat:
Ad.6 Fredmosen på Langeland:
Der er meddelt afslag på interesse fra Fugleværnsfonden, hvorfor udvalget finder,
at DOF Fyn bør rette henvendelse til Aage V. Jensens Fonde.
Der er forlydende om, at Aage V. Jensens Fonde og Den Danske Naturfond vil
være repræsenteret ved Tryggelev Nors indvielse af det nye innovative fugleskjul.
DOF Fyn bør i den anledning lave et ”salgsarrangement” og invitere AaVJ og
Naturfonden til en besigtigelse af lokaliteten, når/hvis de alligevel kommer til
Langeland i forbindelse med indvielsen af flydeskjulet.
BLR undersøger om de nævnte bliver inviteret/kommer til dette arrangement.
NAN anfører at DOF Fyn bør sikre sig, at Aage V. Jensens Fonde hører om og
kender til DOF Fyns ideer.
LBL kontakter Henrik Kalckar for at opnå tilladelse til at rette henvendelse til Aage
V. Jensens Fonde om og med projektet, idet LBL kender kontaktperson AaVJ.

7. Naturrådet og Det Grønne Danmarkskort. LBL har været til Naturrådets sidste
møde. Der er udarbejdet et slutdokument (rundsendt 15. juli), men DOF-Fyn og DN har
udarbejdet en bekymrende udtalelse til dette slutdokument. LBL giver en orientering, se også
http://fynsk-naturraad.fmk.dk/forside/ (LBL).

Der er udfærdiget og udsendt et slutdokument og DOF Fyn og DN har indgivet
særskilt dokument.
Der er tilsyneladende ingen tvivl om, at al fremtidig støtte til grønne områder vil
blive kanaliseret ind i de i slutdokumentet omhandlende områder. Erhvervs og
Landbrugs organisationerne har udelukkende arbejdet for, at der ikke blev
udpeget mere område end højst nødvendigt, idet organisationerne frygter, det vil
medføre indskrænkninger i deres friheder.
Dokumentet blev ikke til et Grønt Danmarks Kort, som det oprindelige oplæg
ellers lød på. Det er kun blevet til en del udtalelser om, at alle skal arbejde hen
imod noget sådant, uden at det på nogen måde forpligter nogen lodsejer til noget
som helst.
DOF Fyn og DN er de eneste grønne foreninger, der er fremkommet med en
mindretalsudtalelse.
Det udarbejdede dokument kan måske alene bruges som en løftestang.
Kommunerne skal i hvert fald ved al fremtidig behandling af kommuneplaner
tage hensyn til dokumentet.
Udvalget takker LBL for arbejdet og afrapportering

Fortsættes….

Dof Fyn
Naturpolitisk Udvalg
Side 4 af 4 sider

Referat udvalgsmøde 7. august 2018

Fortsat:

8. Drøftelse af skovsalget på Langeland endnu engang (Lykkesholm Skov og Broløkke
Skov), og får opdatering på, hvor langt vores henvendelse er nået. (Alle).

HMØ har rundsendt opdatering.
Havørnene har ikke udruget unger i Broløkke-reden i år. En ungdomsskole
benytter skoven meget, så der er nok for megen uro.
Spørgsmålet er så, om DOF Fyn skal sende en opfordring til Den Danske
Naturfond?
Enighed om at HMØ udarbejder skrivelse, og fremsender denne til Henrik Kalckar
for indsendelse til Naturfonden.

9. Eventuelt. Herunder fastsættelse af næste møde.
LBL: forespørger udvalget, om nogen har bemærket ændringer med hensyn til
gæs i antal og adfærd, efter at jagtloven blev ændret. Der blev udvidet jagttid på
Grågås. Det var et forlig, der blev indgået som betaling, for at bevare jagtfred på
Hjejle og Knortegås.
Er der nogen erfaringer med, om gæssene er borte? Eller de er mindre udbredt?
Der bør måske skrives et stykke herom til hjemmesiden.

NAN: Livstilsmessen ved Valdemarslot er ifølge nyhedsmedier flyttet til
Boltinggård ved Ringe. Det er en god ting, idet det kommer det store fugleliv ved
især Slotssøen til gode, pga. af de mange starter og landinger med de mange
helikopterrundflyvninger.

Næste møde:
23. okt. 2018, kl. 18.00
Hos Kurt Due Johansen, Skovmøllevej 54, Veflinge

