
Møde i naturpolitisk udvalg, DOF-Fyn 
Tirsdag, den 10. juni 2014, kl. 17.00 – 22.00
Mødested: hos Børge L. Rasmussen, Fredskovvej 16 b, 5883 Oure.

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

Forstyrrelser: UDSIGTEN – samt sang/kald/OF fra:  Havesanger – 2X Munk – min.2X Lil Gråsisken – 3X 
Stillits – 2X Tornsanger – Landsvale – Bysvale - Musvit – Blåmejse - Gulbug – Solsort – Ringdue – 2X 
ad+ 2X 1k Hvid Vipstjert – Sanglærker – Engpibere – Gråkrage – Allike – 2X Topp Skallesluger – 2X 
AD F+ 5X 1k Edderfugl – Gravand - 2X Knopsvane – Skarv - Svartbag – Sølvmåger – Hættemåger – 
Splitterne – 3X Fiskehejre - 

Referat:

1. Bemærkninger / rettelser / tilføjelser til sidste referat (BLR)
Pga. af uheldet med ikke at få gemt sidste mødes noter til referat ønskes referatet gennemgået og 
det fornødne foretaget for godkendelse af referatet.
Referatet gennemgået og nødvendige rettelser/tilføjelser udfærdiget.

2. Forslag til etablering af overdrev i Svendborg Kommune (NAN)
NAN orienterede om forløbet. Det kræver blot noget indhegning og kvæg / får til 
afgræsning, derfor er Svendborg Kommune orienteret. Ejerne er rimelig 
interesseret, men ikke i flytning af deres hegning med egne får, som de allerede har
omkring ejendommen.

3. Vibens situation, opfølgning (NAN) 
NAN og SLA har holdt møder om, hvad der kan og skal gøres for at komme videre. 
Enige om det vigtige i at der gøres noget, og at det kunne være en mulighed at 
skrive en bog om Vibens forhold i alle henseender. En spændende skrevet og rigt 
illustreret naturbog, der fortæller om konsekvensen, hvis vi ikke gør noget, holdt op 
imod hvis vi gør noget. Det øvrige udvalg har stor sympati for de fremlagte ideer, så
her fra skal kun lyde et stort applaus til, at de arbejde videre med projektet. 

4. Ny bog om Odense Fjord (KDJ)

KDJ gennemgik bogen og dens opbygning. Det er et mega imponerende arbejde 
KDJ har lagt for dagen, og det giver endnu mere respekt, når vi hører, at KDJ af 
egen lomme måtte hive et 2-cifret tusindebeløb for at betale for lay-outet. 

Men det skal så også ekstra bemærkes, at et enigt udvalg finder bogen yderst flot 
såvel i redigering, layout og opsætning som i læsbarhed. 

Det øvrige udvalg enige om, at der ikke kan gives mindre end 5 ud af 5 stjerner.

5. Horsebækken (KDJ)

BLR prøver at rykke endnu engang - skriftligt. 

6. Kompensation for udbygning af Lindøterminalen (KDJ)
KDJ orienterer om møde han og HMØ har haft med havnedirektøren og Orbicon 
om planerne. Der er opstået uenighed om erstatning for de 50ha opfyldning i 
fjorden skal finde sted i forholdet 1:1 eller det er indeholdt i de allerede i aftalen 
nævnte 10% landjord. Havnen mener, at de 8 - 10 ha vådområde til kvælstofom-
sætning i Lumby Strand er tilstrækkelig ny natur på land, hvor vi mener der skal 
ca. 50 ha ny natur, som også kan omsætte kvælstof, hvis rigtigt designet. 
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KDJ har ad anden vej hos jurist undersøgt den juridiske tydning heraf, og denne er
ikke i tvivl om, at det skal ske 1:1, sådan som det er skrevet. Juristen anbefaler, at 
DOF Fyn skriver til kystdirektoratet, for at høre dem om, hvor meget de i den 
skrevne tilladelse forventer, at kompensationen skal gælde. 
Udvalget herefter enige om, at anbefalingen følges. KDJ forfatter, HMØ kigger på 
det og DOF Fyn står som indsender.

7. Ny driftsplan for Naturstyrelsen Fyn (NS) (KDJ)
Niels Bomholt (NBJ) og KDJ har været på tur med NS ved engen på Sollerup. 
Rislebækken siver her bare ud over engen, og NS ønsker at lægge den tilbage i 
gammelt snoet forløb. Men nu er Tranen der med yngel, og Dobbeltbekkasinen 
yngler der også, så en afvanding ved reetablering af snoet forløb vil gøre det 
dårligere for disse to arter.
På sigt vil alle driftsplaner for NS’s arealer komme ud til høring.
De grønne foreninger vil få et varsel, når de successiv foreligger. Det næste møde 
hos NS vil komme her umiddelbart efter sommerferien. KDJ anbefaler at udvalget 
deltager. Bliver annonceret i dagbladene / dagspressen. Den der først erfarer om 
mødet sikrer via mail / sms at det øvrige udvalg gøres bekendt med mødedatoen.

8. Status på projekt Naturfonden (SLA)
Stadigvæk vigtigt at vi holder sammen på punktet, at vi får forberedt et forslag til 
arealer, således at det ligger klart når Naturfonden er en realitet. Den på sidste 
møde udarbejdede liste er kun en foreløbig oversigt, som det er meningen at bygge 
videre på.
KDJ/SLA anfører nødvendigheden af et ekstra møde, hvor kun dette punkt er på 
dagsordenen. Dette tilsluttede alle sig, og det aftaltes til afholdelse den 19 aug. 

9. Skovdrift af kommunale skove (NAN)
samt herunder en orientering om spritnye planer for de grønne områder i Svendborg.
Orienterede om en uheldige oplevelser omkring Hede Danmarks hårdhændede 
maskinelle adfærd angående skovpasning/-pleje i fuglenes yngletid. Hede Danmark
har driftsentreprisen for Svendborg Kommunes skove
Havde derfor tanke på, at lave et indlæg til kommunen om betydning af at skovene 
blot passede sig selv, bl.a. for at tilgodese biodiversiteten, beskytte fuglelivet og 
samtidig spare på driftsmiddelkontoen. NAN ville gerne debattere problematikken 
og meget gerne modtage indspark til en sådan plan. 
KDJ/HMØ gjorde gældende at kommunerne burde lave sig en direkte skovpolitik 
hvor ud fra en plejeplan og deraf følgende kontrakter med skoventreprenører kunne
udarbejdes og præciseres nærmere. Herunder f.eks. at pleje ikke må finde sted i 
fuglenes yngletid 1/3-1/9. Blot at lade skoven passe sig selv er ikke altid en optimal 
løsning for fuglelivet, idet den ret hurtigt ville gro til med især ahorn. Ellers skal der 
hegnes og sættes vildsvin på ”græs”. Bøgeskoven er jo udelukkende skabt på 
deres præmisser, ved deres fødesøgen via rode i jorden med trynen. 
Den konkrete handling for den enkelte skov må afhænge af en konkret vurdering af 
netop denne skov. Nogle skove kan lades urørt, mens andre evt. udlægges alene til
cykling, løb og andre lignende aktiviteter.

KDJ foreslog NAN at indkalde medlemmer i Grønt Råd til at deltage i udvalg med 
henblik på at udfærdige en egentlig skovpolitik.
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10. Jetski/vandscooter på Odense Fjord

KDJ orienterede kort om den aktuelle sag omkring borgers henvendelse til 
myndighederne om ulovlig sejlads på vandscooter på Odense Fjord. Artiklen i Fyns 
Stiftstidende kom på baggrund af strandjægers henvendelse til KDJ om: Hvad kan 
vi gøre ved problemet? Strandjægeren havde henvendt sig til føreren, der godt 
vidste, det var ulovligt, men samtidig udtalte, at uanset hvad ville de bare komme 
tilbage 1 á 2 gange ugentligt resten af sommeren. En opringning til politiet havde 
blot givet beskeden, at de havde andre og vigtigere ting at tage sig til. Positivt at 
politimester Løhde nu i avisen står refereret for, at selvfølgelig har de ressourcer til 
også at tage sig af denne slags ulovlighed, så borgerne skal blot anmelde, og 
meget gerne med fotodokumentation af sejlads og køretøjer anvendt til transport af 
fartøj.

11. Eventuelt

Næste ordinære møde hos HMØ på Ristinge 5. aug. kl. 9. 

Naturfondsmøde 19 aug. Kl. 19. hos SLA 

Ref/BLR
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