Nyt fra Naturpolitisk udvalg – møde 5. august 2014
Mødet blev afholdt hos HMP på Langeland. Udvalget startede med en tur til Storeholm for at se på
lokaliteten og fuglene. Fin, fin tur med mange fugle.
Forstyrrelse af fuglene i forbindelse med surfing blev drøftet, bl.a. ved Mågeøerne og Seden Strand.
Når der skal laves nye reservatbestemmelser, bør der indskrives noget generelt om forbud mod
surfing af enhver art i reservater / fuglebeskyttelsesområder. KDJ udfærdiger forslag til skrivelse
herpom med henblik på fremsendelse til DOF DK / DCE.
Vestermaden i Kerteminde kommune. KDJ udfærdiger forslag til skrivelse, hvori anmodes om, at de
gamle tagrør slås / høstes. Samtidig stilles forslag om at lukke den ene grøft - og derved opnå mere
våde enge i fuglenes ynglesæson - samt lave en tærskel i hovedgrøften for at opnå en mere
permanent strandsø.
KDJ's nye bog om Odense Fjord indeholder en række forslag og anbefalinger til forbedrede vilkår
for fuglene i fjorden. Udvalget drøftede forskellige muligheder og initiativer for at fremme disse
anbefalinger.
Ejby Mose. Orientering (NAN/KDJ) fra møde afholdt i sommerferien på Nr. Åby Rådhus. Som
frygtet er projektet løbet ind i lidt problemer omkring jord-fordeling m.v.
Gyldensten projektet. KDJ gav en kort orientering om indvielse af Naturrum, fuglene i området

og oplyste, at hele reservatet bliver hegnet mod syd, således der kan ske afgræsning, hvilket
vil være til stor fordel for fuglelivet. Et lillel problem med den lave vandstand er, at rørskov
er ved at opstå.
Horsebækken.Efter sidste møde har BLR kontaktet Nordfyns Kommune, som kunne oplyse, at
sagen er lukket, og at som konklusion / resultat er noteret, at besigtigelsen ikke har givet anledning
til videre henvendelse, ud over at entreprenøren ved oprensning skal indskærpes, at det oprensede
skal spredes ud på en måde, så det ikke danner forhøjet kant/dige.
KDJ har arbejdet med at få en aftale om jagten på Stige Ø Nord og Kærby Fed forhandlet på plads
med jægerne og Odense kommune. Aftalen forventes snart at være klar til offentliggørelse.
Naturplejeprojekt Ollerup Åmose.NAN oplyste, at der var indvielse den 26. juni. Der er
fældet/ryddet tætte træbevoksninger, opsat klaplåger, hegnet for afgræsning, planlagt plukhugst for
at få lys til skovbunden. Afholdt arrangement med mere end 100 deltagere.
Desuden drøftedes bl.a. Naturfonden og udvalgets videre arbejde i forbindelse hermed, samt
udvalgets information via hjemmesiden.
Næste ordinære møde er hos NAN 2. dec. 2014.
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