Referat fra møde i Naturpolitisk Udvalg, DOF-Fyn
tirsdag, den 30. januar 2018, kl. 18.00.
Mødested hos Henrik Mørup Petersen, Søparken 88, 5260 Odense S.
Deltagere. Henrik Mørup Petersen (HMØ), Kurt Due Johansen (KDJ), Leif Bisschop-Larsen (LBL og
Niels Andersen (NAN). Afbud: Børge Langkilde Rasmussen (BLR).

Dagsorden
1. Siden sidst. Årsberetningen til DOF-Fyn (HMØ), Vibeforår i landbrugslandet, flere nye
indsatser siden sidst (NAN), Præsentation af Vigelsø-rapporterne fra 2016 og 2017
(KDJ).
Årsberetningen er skrevet og afleveret til DOF-Fyn, den vil foreligge som indlæg og senere bilag
til årets generalforsamling, der finder sted mandag den 26. februar.
Vibeforår i landbrugslandet er som bekendt overskriften på NAN’s Vibeprojekt, der blev søsat
for efterhånden snart 8 ynglesæsoner siden. Resultaterne breder sig efterhånden. Næste
nummer af fugle&natur har en artikel om, at ”Næsten 3 mio. fugle er forsvundet fra det åbne
land”, artiklen bliver samtidig sendt ud som pressemeddelelse. I DN’s NATUR&MILJØ vil der
næste nummer være et naturportræt om Viben: ”Vibe i knibe: Forårets luftakrobat er i frit
fald”. En effekt af Vibeprojektet har også været, at DOF og Landbrug&Fødevarer har mødtes på
formandsniveau for at drøfte initiativer til styrkelse af Viben. Det har foreløbig resulteret i
udarbejdelse af de to organisationers interne oplæg til den videre dialog, nemlig DOF’s ”Notat
om faktorer der påvirker vibens tilstedeværelse som ynglefugl i agerlandet” og L&F’s ”Kan
vibens krav til levesteder tilgodeses med de nuværende tilskudsregler og projektordninger?”
Den positive dialog fortsætter.
KDJ har fået lagt sine to årsrapporter om Vigelsø på DOF-Fyns hjemmeside. Rapporterne (fra
2016 og 2017) er blevet til på baggrund af mere end 100 besøg, og forekomsterne af fugle fra
2017 er første år med de nye strandenge. Disse er ikke færdigudviklede med hensyn til
vegetation eller fødegrundlag, men der har været en stigning i Hjejlernes antal sammenlignet
med 2014 (hvor digebruddet fandt sted) og årene frem. I 2018 er der ny kvægforpagter på øen.
Overvågningen fortsætter.
Siø i Det Sydfynske Øhav er blevet solgt til en erhvervsmand, som vil dyrke majs til kvægfoder
på de 110 ha dyrkbare marker på den 132 ha store ø. Endnu et af vores 5 højestprioriterede
forslag i ”Mere natur til Fyn” (DOF-Fyns inspirationskatalog til Den Danske Naturfond) er altså
gået i vasken. Det andet var sidste år Henninge Nor, der blev afslået på grund af ”for mange
lodsejere”.

2. Hvordan forbedres samarbejdet mellem DOF-Fyns bestyrelse og vores Naturpolitiske
udvalg? Vi skal drøfte en henvendelse fra formanden 5. januar 2018 om, at
bestyrelsen har diskuteret, hvordan man bedre kan følge med i vores arbejde omkring
naturpolitikken på Fyn. Kan vi foreslå en model og komme med et udspil til
bestyrelsen? (Alle)
Vi ser gerne, at udvalgte eller alle bestyrelsesmedlemmer deltager i alle vores møder efter
forudgående tilmelding. Vi foreslår derfor, at hele bestyrelsen sættes på maillisten til såvel
udsendelse af dagsorden som referat. Og at der som konsekvens heraf strammes op på
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fristerne, således, at dagsordenen udsendes 8 dage førend mødet afholdes, så man kan nå at
tilmelde sig. Referatet vil blive udsendt senest 8 dage efter mødets afholdelse. De forbedrede
frister vil betyde, at medlemmer af bestyrelsen bliver i stand til at tilmelde sig betids og deltage
i vores møder i Naturpolitisk Udvalg. I referatet fra det foregående møde, vil det, som nu, altid
fremgå, hvornår næste møde afholdes, så datoen kan reserveres.

3. Skal vi søge projektmidler til lokale indsatser for natur og biodiversitet 2018. Den
Danske Naturfond udlodder op til 15 mio. kr. i 2018. Har vi forslag? Der er
ansøgningsfrist senest den 5. februar. Se link: https://ddnf.dk/projekter/soegprojektmidler-til-lokale-indsatser-for-natur-og-biodiversitet-2018/
Vi arbejder ikke på den måde, at vi opfinder små grydeklare projekter med folkelig og lokal
opbakning.

Skal vi rette henvendelse til Den Dansk Naturfond på baggrund af annoncering af, at
350 ha fordelt på 10 skove er sat til salg den 22. januar 2018? Henvendelse fra Kalckar
den 24. januar 2018. Se link: https://www.silvaestate.dk/Aktuelt.3899/Nyhed--350hektar-skov-til-salg-p%C3%A5-Langeland.228.aspx
Vi foreslår, at Den Danske Naturfond går ind og investerer i nogle af de langelandske skove, vi
foreslår ud fra en prioritering, at man interesserer sig for Bovballe Skov, Broløkke Skov,
Drostehave og Næbbeskov. Der rettes henvendelse til også DN på Langeland for en evt. fælles
anbefalingshenvendelse. Vores beslutning sker på baggrund af skovenes
biologiske/ornitologiske værdi, karakteren af fældningstrussel, kystnære beliggenhed,
geografiske spredning og det faktum, at Fyn (og dermed Langeland) fuldstændig blev forbigået i
forbindelse med Statens udpegning af biodiversitets- og urørt skov og for nylig. Dette
sammenholdt med, at Fyn i forvejen halter langt bagud i forhold til naturindhold i Danmark.
HMØ er ansvarlig og formulerer en henvendelse indenfor en uge.

4. Havvindmøller i sydlige Lillebælt ved Helnæs, jf. mail fra Kalckar helt tilbage fra den
16. august 2017. Sagen vil ikke dø, så et fornyet initiativ fra KDJ (jf. mail 11. januar
2018) har atter bragt punktet på dagsordenen. (KDJ, HMØ)
KDJ henvender sig til arbejdsgruppen for Helnæs Lokalråd for at sikre, at man får inddraget
dykændernes fourageringsområder i den VVM redegørelse, der skal udfærdiges for
havvindmølleprojektet. Opfordring til, at arbejdsgruppen i øvrigt kontakter Knud Flensted i
Fuglenes hus. Her vil havvindmøller og fugle være samlet.

5. Vådområdeindsatsen. Vi har lavet alt benarbejdet, så hvad nu, for det stopper ikke
her? (NAN)
Delområder af Bogø Nor og Magleby Nor kan sættes under vand, så disse to store
vådområdeprojekter ikke på forhånd kan afvises. Derfor tager HMØ kontakt til den ansvarlige
for vådområdeindsatsen for Langeland Kommune for at redegøre for de specifikke lokale
forhold, der muliggør partiel gennemførelse for netop disse to vigtige områder.
Det fremgår af Fyns Amts Avis den 28. januar 2018, at Holmsmosen ved Klavsebølle på
Langeland er på vej som vådområde. Pumpen bliver slukket til efteråret og 33 ha vil blive til to
søer. Området har været undervejs siden 2012. Der er 12 lodsejere.
Endvidere fremsender KDJ og HMØ via Kalckar et forslag til et vådområde nær Midskov ved
Bregnør Bugten indenfor 14. dage.
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6. Rapport over nyt vådområde ved Lumby, og forslag til nye vådområder ved Lumby
Inddæmmede Strand. (KDJ)
Et vådområde på 10 ha, hvoraf halvdelen er sø, er anlagt i Lumby Inddæmning. Området skal
fungere som ”rensningsanlæg” som en kompensation for den mistede kvælstofomsætning i de
50 ha opfyldning i fjorden ved Lindøværftet. KDJ har lavet en rapport til Orbicon, som snarest vil
blive lagt på DOF-Fyns hjemmeside.

7. Fjordmarken. Er alle muligheder udtømte? Vi må drøfte, hvad vi gør nu. (KDJ)
Vi følger tæt op på, hvad der sker i Fjordmarken og afventer i øjeblikket udspil fra
Naturstyrelsen Fyn, som ejer området.

8. Øerne i Bregnør Bugten. Har vi fremsendt forslag til Kerteminde Kommune? (KDJ)
Vi fremsender via Kalckar en til mødet udarbejdet skrivelse af LBL om beskyttelse af kystfugle
på øer i Odense Fjord. Vi foreslår, at der enten bliver ophævet offentlighedens adgang jf.
Naturbeskyttelsesloven, eller at der bliver sat henstillingstavler op, hvor der opfordres til at vise
hensyn til ynglefuglene i perioden 1. marts til 15. juli. De tre småøer huser fjordens eneste
ynglende Hav- og Dværgterner. Skrivelsen bliver også sendt til Naturstyrelsen, som
måske/måske ikke ejer øerne.

9. Indberetning af jagtbare arter i DOF-basen og måske også andre problemarter. (KDJ,
NAN)
Punktet skal ses på den baggrund, at enhver kan gå ind i DOFbasen og orientere sig. Faren for at
indberetninger på DOFbasen kan blive misbrugt af fx jægere som inspiration (for store
forekomster af ænder på havterritoriet, landmænd i forhold til store gåseforekomster, eller
lign.) er reel og dokumenteret. Hvad kan vi gøre for at forhindre misbrug af oplysninger?
KDJ og NAN udfærdiger en henvendelse til DOF og DOFbasen.

10. Eventuelt. Herunder fastsættelse af næste møde.
Næste møde fastsat til tirsdag den 10. april 2018 kl. 10 hos Leif. Vi vil i forbindelse med mødet
besøge Sortemosen og Bøllemosen.
Referent: Niels Andersen
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