DOFFyn har et Naturpolitisk Udvalg, der beskæftiger sig med alle naturpolitiske emner, som vil
kunne have indflydelse på fuglene og deres levesteder indenfor lokalafdelingens område.
Naturpolitisk Udvalg modtager gerne forslag og informationer fra dig, hvis du mener det kan være
til gavn for behandlingen af de naturpolitiske emner – kontakt Henrik Mørup-Petersen via mail.
Naturpolitisk Udvalg består af: Henrik Mørup-Petersen (kontaktperson), Kurt Due Johansen
(KDJ), Niels Andersen (NAN), Børge Langkilde Rasmussen (BLR), Steen Lauritsen (SLA).
Naturpolitisk Udvalg har på mødet den 09.12.2013 behandlet følgende emner:
1. Orientering fra dialogmødet med Naturstyrelsen 25/11.
Godt møde - omhandlede bl.a. NOVANA tællingerne, hvor man opfordrede til, at Rovterne blev
optaget på listen.
Omtalte også problemet med rævene på Storeholm. Naturstyrelse vil arrangere rævejagt.
Den lokale styrelse kendte ikke til DOF Fyns henvendelse omkring jagt på Odense Fjord efterfølgende er skrivelsen sendt til Sollerup.
Helnæsmade: Forslag om sti hen over engen er en meget dårlig idé. For at kunne dokumentere
uheldige effekter har lokalafdelingen påtaget sig fugletællinger i 2 år hver 14. dag.
2. Kitesurfing og brætsejlads, problemets omfang i forhold til fuglenes fordeling.
Det er stadig en god idé ,at problemstillingen blev optaget som en generel ting på DOF DK.
Det vigtigste må være NATURA2000 områderne - aktuelt Mågeøerne og Seden Strand.
Iflg. folderen Vildtreservatet Sydfynske Øhav er det tilladt at brætsejle i Ristingeløb til sejlløbet ved
Marstal i yngletiden men ikke i jagttiden. Der er tvivl om overensstemmelse mellem
politivedtægten og nævnte folder. Der tages kontakt til politiet og sagen drøftes med Knud
Flensted/DOF.
3. Kompensationsnatur for udvidelsen af Lindøterminalen.
Kystdirektoratet har givet principiel tilladelse til opfyldning af Lindøs ansøgte. Dog positivt at der
er omtalt, at der skal ske en kompensation for naturen, dog ikke nødvendigvis i forholdet 1:1.
Drøftet forslag til erstatningsprojekt. Der arbejdes videre med forslaget, som også indebærer
reduktion i kvælstofudledning. Der holdes snarest et møde med Lindø.
4. DOF-Fyns forslag til udvikling af naturen i og ved Ejby Mose.
Møde har været afholdt med Middelfart Kommune. Vores forslag falder i tre kategorier: 1)
Plejeforanstaltninger til lysåben natur mod vest, 2) Tilgronings-område med reguleret færdselstryk
centralt og 3) Naturgenopretning øst for mosen.
Det udarbejdede forslag fremsendes til Middelfart Kommune.
5. Sybergland ved Tårupstranden, Kerteminde
Orientering om et internt møde med ”naturudvalget” (FLR/DN/DOF) omkring Syberglandet. Det
foreliggende projekt er anket af lodsejer Hans Andersen. Anken har opsættende virkning, således at
projektet måske først bliver færdigt i 2016. Der arbejdes videre med en løsning, så anken opgives
og projektet kan køre videre.

6. Naturen under pres i det åbne landbrugsland.
På baggrund af Niels’ (NAN) vibeprojekt drøftes, hvordan strategien fremover skal være.
Stor debat omkring nogle af NANs ønsker. Udvalget bakker fuldt ud op omkring sagen. Der laves et
udkast til videre opfølgning på næste udvalgsmøde.

7. Jagtforstyrrelser i Odense Fjord, specielt Seden Strand
Oplæg afleveret ved møde med Naturstyrelsen. Oplægget godt modtaget.
8. Status for Gyldensteen-projektet.
Entreprenøren færdig. Der resterer lidt top-dressing på øerne mod vest. Lidt dæmning på begge
sider af Lindholm bevares tillige med tilsvarende stumper på fastlandet. Fjorden klar ultimo marts.
Der er talt fugle på arealerne hver uge i 2 år før projektet er færdigt. Dvs. vi har et
referencemateriale. Desuden tælles efter projektgennemførsel. Der er ikke indgået noget kompromis
angående adgang til pumpehuset, men KDJ har foreslået at der ikke sker adgang (1.9.-1.4).
Reservatbekendtgørelsen endnu ikke udkommet. Fonden afventer denne.
9. ”Nordfyns natur, en trængt natur i et smukt landskab”
Bogen udkom den 6. dec. Orientering om projektet og bogens tilblivelse og opbygning ved KDJ,
som er en af bogens redaktører.

11. DOF’s valgte medlem af Naturparkråd Lillebælt.
Første møde afholdt den 28. nov. 2013.
KDJ valgt for både DOF Sønderjylland og Fyn. Projekt under Destination Lillebælt.
Afgrænsningen af området mod syd er lidt kunstigt, idet Bågø ikke er med. KDJ har formået at få
grænsedragningen sat til diskussion. KDJ foreslog, at fuglene opprioriteres i projektet.
12. Ny dansk naturfond med 875 millioner kr. i kapital.
Fonden er primært beregnet til støtte for større sammenhængende natur. Hvilke store
sammenhængende naturområder kan vi skabe på Fyn? Næste møde afsat til et forarbejde herom.
13. Eventuelt.
KDJ: Hvad er det blevet til med sagen ved Horsebækken? Kommunen rykkes endnu engang i
denne gamle sag.
Hjemmesiden: Fremover vil der blive lagt et kort resumé af udvalgets møder på hjemmesiden.

