
Møde i naturpolitisk udvalg, DOF-Fyn 
tirsdag, den 4. marts 2014, kl. 14.30
Mødested: hos Henrik Mørup Petersen, Rambøll, Englandsgade 25, Odense.

Deltagere: Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen (KDJ), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Steen 
Lauritsen (SLA), Børge Langkilde Rasmussen (BLR)

Forstyrrelser: Uheldigt at hele firmaet skulle have kaffe på samme tid som udvalget, og at der lige på den 
tid også skulle ske et serviceeftersyn af kaffeautomaten. Det er absolut ingen beklagelse, idet stedet
er formidabelt og meget fine forhold at afholde møde i – og Henriks K-kager smagte ganske 
udmærket!

Dagsorden

1. Ny dansk naturfond med 875 mio i kapital. Først drøfter vi profilen, og derefter laver vi en liste 
over potentielle fynske områder, der kunne komme i spil. 

KDJ/SLA pointerer vigtigheden af, at der opstilles forslag vedrørende genopretning 
af vådområder/inddæmninger, skove samt overvejelser om sammenhængende 
naturområder. Desuden er det på sigt målet at videreudvikle listen og samle den til 
en folder/hæfte, som skulle være udarbejdet rettidigt i forhold til påbegyndelsen af 
fondens arbejde.

2. HMØ orienterer om evt. fremtidige naturgenopretningsprojekter.

3. Kompensationsnatur for Lindøterminalen (HMØ).
Orientering.

4. Ternereservatet på Flyvesandet (KDJ).
Skiltningen og synlige afgrænsning er ikke eksisterende. KDJ foreslår at rette 
henvendelse til Naturstyrelsen om at få reetableret afmærkninger og skiltning, 
således at den kommen de ynglesæson kan blive tilgodeset.
Udvalget enige heri.

5. Strandenge ved Småstenskrog (HMØ).

Der er lavet projektforslag til Od Kom hvor sommerdiger foran stranden flyttes om til
bag strandengene som stormflodsdiger så strandengene får naturlig dynamik.

6. Vibeprojektet, drøftelse af udviklingen siden sidst, NAN’s foreløbige resultater og SLA’s 
tanker om strømlining og fremtidig oprettelse af en Vibegruppe (NAN og SLA). 

NAN berettede om Vibeprojektets status, hvor Svendborg Kommune har haft 
indbudt til møde, og kunne imødekomme Vibenaturen med et beløb fra 
naturindsatsen. Dette skulle dække besøg af landbrugskonsulent og afgrødetab i 
udvalgte Vibelavninger. NAN skulle kontakte landmanden, der havde flest Viber på 
sin jord og forelægge sagen. Efter to lange telefonsamtaler var konklusionen, at han
ikke ville deltage. Jorderne var udvalgt ud fra det forhold, at det er bedre at sikre 
gode forhold der, hvor Viberne allerede er, fremfor at tiltrække en vigende bestand 
på nye områder, som kunne være kommunalt ejede arealer.

Vibeprojektet havde fået SLA til at udarbejde projektmateriale, og en arbejdsgruppe
bestående af NAN og SLA arbejder videre og refererer til Naturpolitisk Udvalg.
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7. Status for bog om Odense Fjord (KDJ).

Bogen er under korrekturlæsning. Henrik Andersen laver opsætning og layout.

8. Ynglende Havørn Kertinge Nor (KDJ).
KDJ forespørger til, om nogen kender status. SLA oplyser at have set fuglen på 
reden i dag.

9. Bøllemosen, beskrivelse af forløbet (NAN).
NAN orienterede om hele forløbet. Alle synes det ville være en god ide, men HMØ 
oplyser, at den naturlige tilstrømning umiddelbart anses at være for lille til at der kan
være åbent vand hen over sommerperioden. Men det ville være et godt område for 
afgræsning.
På baggrund af indsendt forslag om ønske til naturgenopretning i Bøllemosen er 
KDJ og NAN indbudt til møde med Svendborg Kommune den 8. april 2014.

10. Status for Gyldensteenprojektet (KDJ).
KDJ orienterede om projektets stade og om de foreløbige planer for afholdelse af 
en indvielse den 29. marts 2014.

11. Vestermade (KDJ).
I nordlig del er en strandsø hvor udvanding sker gennem udkastet bæk. Lukkes og 
spærres og kan derved gøres til vådområde.

12. Fjordmarken (KDJ).
KDJ orienterede om projektets status.
Staten ejer 64,5 ha. Begynde med egne arealer når nu det private areal-forslag er 
faldet. Forslag godt modtaget af NS. Har bare ikke pengene. Vindmølle på 
bæredygtigt grundlag kan holde vandstand i optimal for vådområdet.

13. Naturpolitisk udvalgs arbejde ind på DOF-Fyns hjemmeside (SLA).

Skal vi lave en side, hvor vi samler udvalgets dokumenter m.m.? Skal vi ud over referater også offentliggøre 
udvalgets dokumenter knyttet til afsluttede/indsendte sager (eksempelvis breve, debatindlæg i aviser, forslag til 
natur genopretning)? Andet?

Enighed om at fortsætte som nu, hvor SLA laver et uddrag af udvalgets officielle 
referat, idet der heri kan forekomme projekter, der endnu ikke er offentliggjorte og 
derfor er omfattet af en vis tavshedspligt.

God idé løbende at tilknytte de foreslåede ting, således at det kan ses, at der 
foregår en opfølgning kontinuerligt af de projekter, som udvalget har behandlet.

14. Eventuelt

Næste møde den 10. juni 2014 kl. 17 hos Børge 
Ref/BLR
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