Møde i naturpolitisk udvalg, DOF-Fyn
Mandag, den 10. august 2015, kl. 10.00 – 16.00
Mødested:
Deltagere:

hos Henrik Mørup-Petersen, Piledybet 28, Ristinge, 5965 Humble.
Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen (KDJ), Henrik Mørup-Petersen (HMØ),
Steen Lauritsen (SLA), Børge Langkilde Rasmussen (BLR)
Forstyrrelser: En dejlig tur i høj sol og svag vind til Storeholm hvor vi observerede 42 arter:
Skarv, Fiskehejre, Knopsvane, Grågås, Gravand, Edderfugl, Krikand, Gråand, Havørn, Strandskade,
Stor Præstekrave, Hjejle, Strandhjejle, Vibe, Islandsk Ryle, Sandløber, Almindelig Ryle, Dobbelt bekkasin, Lille
Kobbersneppe, Småspove, Storspove, Rødben, Hvidklire, Svaleklire, Tinksmed, Mudderklire, Hættemåge,
Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag, Splitterne, Sanglærke, Digesvale, Landsvale, Skovpiber, Engpiber, Gul Vipstjert,
Hvid Vipstjert, Stær, Gulspurv, Rørspurv, Tornirisk.

Uddrag af Referat:
En kort opsamling af aktuelle hændelser og punkter til dagsordenen, der mundede ud i et
forslag om, at vi, fra et udvalgsmøde er slut, løbende fremsender punkter som man ønsker på
dagsorden, således at der løbende sker udbygning af dagsordenen. Ønsker sendes straks til
NAN, der så påtager sig at holde styr på en sådan agenda.
Der er gang i et projekt omkring Fjordmarken, som KDJ løbende følger op.
Udvidelsen af Lindø Havn er igen på dagsordenen, da vi har focus på ”fugleøerne” ved Gabet
og deres fremtidige vedligehold. Hvis de opbygges som skitseret, vil der ske stor erosion, og de
vil forsvinde, hvis ikke der sker en vedligeholdelse. Udvalget har ikke tillid til, at anførte
beregninger og kommentarer kan holde på sigt.
Inspirationskataloget ”Mere Natur” er færdigt. Der har været kontakt til fmd DOF Fyn såvel som
DOF DK, der begge gerne vil lægge navn til forordet.
Dyrt at få trykt i det ønskede antal. At printe til dem alle er også dyrt. At Fremsende link vil
bevirke, at Ikke alle så vil få mulighed for at se materialet. Mange muligheder og forslag lagt
frem, men besluttet at nogle få skal have et eksemplar, og ellers henvise til vores hjemmeside,
hvor de via link kan læse om det.
Og endnu engang blev også Vindmølleproblematik et punkt på dagsordenen, idet 2 gamle
vindmøller inden for kystbeskyttelseslinjen på Tåsinge foreslås udskiftet. Svendborg Kommune
har givet tilsagn via lokalplan.
Det er almindelig kendt, at havørnen bliver slået ihjel af vindmøller, der har været rejst på
Havørneterritorier. Vi er enige om at der skal afgives indsigelse. Da vi jo gerne ser grøn energi,
bør vi foreslå at møllerne opsættes andet steds. Dårlig placering, da Tåsingevejle er Ørnenes
fouragerings område og at Vindmøllerne er anført til opførelse direkte i linje mellem FU-lokalitet
og redelokalitet, idet havørnene følger kystlinjen rundt mod nord til vejlen. Ligeledes er der
ynglende Rørhøge i samme område. Der bør udføres en konsekvensberegning med særligt
henblik på Havørnens/Rørhøgens adfærd/risiko
Vi drøftede også Digebruddet på Vigelsø. Der står stadig op til 4 cm vand hvor der før var
vadeareal. Naturstyrelsen agerer som om, de ikke vil gøre noget. Hvad skal vi gøre, Da
Naturstyrelsen svigter udpegningsarter og habitats arter på de 26 ha. Det er ikke kun habitats
område men også Fuglebeskyttelses område. Habitats område kan erstattes andet steds, men
det kan fuglebeskyttelsen ikke. Dette forhold skal præciseres.
Principielle forhold: Hvad gør man når fugleforhold forringes i habitater / Fuglebeskyttelses
områder.
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NAN’s projekt Vibeforår blev atter vendt. Det fik stor ros på det centrale Naturpolitiske
udvalgsmøde den 7. maj og overdraget til behandling i hovedbestyrelsen. Behandlet på HBmødet den 12. juni. Også her fik det stor ros. Manualen er senere lagt ud på DOF's hjemmeside
(den 16. juli i nyhedsbrev) og gjort til DOF-politik.
NANs store personlige kontakt i Svendborg har givet flere respons om, at han skal komme ud
og anvise, hvor reder er, og hvor der kan/skal laves vibepletter
KDJ orienterede om Odense Modellen af Mågeregulering. Havde været på ekskursion i
Odense C/Ø, hvor man bl.a. registrerede 23 reder på Coop lageret. Forslag om at vi skal
spørge De Grønne Råds repræsentanter om, hvad gør de i din kommune? Regulerer de?
Som andet punkt udfærdige folder. Det skal underbygges at det er stormmågerne der larmer, og
derfor kan reguleres, medens Hættemåger ikke larmer. I folderen indsætte foto af æg fra Hætte/Storm- og Sølvmåger.
KDJ gav orientering om Naturpark Lillebælt, hvor han sidder med på begge sider af Lillebælt.
Inviteret til ved næste møde at fortælle om Lillebælts fugle.
Der arbejdes på at flytte naturparkens grænser, således at det følger fuglebeskyttelsesområdet.
Leje jagten i Føns Vang. Hvad koster det?
Årsmøde i brugergruppen Næråstrand, hvor der var forslag om Kite-surf forbud mellem
Bogense og Mågeøerne.
Atter blev Bøllemosen (Svendborg) lige vendt. Henvendelse til Kommunen betød at 120 ha
kom i spil. Oplagt for kommunen at gå ind og etablere. 32 lodsejere berøres. Der ansøges hos
miljøstyrelsen. Giver styrelsen tilsagn indleder kommunen høring i 2016 og forventer afgravning
færdig 2017. Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune er kontaktperson på projektet.
Lidt debat om vi skal vi arbejde med / for mere offentlighed med pressen. Hvorfor ikke komme
ud med det, så der kan komme debat, selvfølgelig efter nøje vurdering i hvert enkelt tilfælde.
Afslutningsvis blev drøftet lidt om jagt på Bramgåsen, og dens fremtid i DK, efter det kom frem,
at man i Dk. Jf. vil bestemme fra oven, at der ”kun” skal være 80.000 bramgæs.
Fuglebeskyttelsesdirektivet bilag 2 omtaler, at der ikke må skydes på bramgås. DOF dk er gået
med til jagt på kortnæb, og der er risiko for, at de gør det samme for Bramgås.
NAN Der er begrænset afskydning på Bramgås, hvor det er en plage for landmanden.
KDJ mærkeligt at DOF kan gå med til det, at man flytter den fra et bilag til et andet fordi man
lige synes, at der er for mange.
Steen Lauritsen ønsker at trække sig fra udvalget efter færdiggørelsen af Naturfondsbogen.
Ref/BLR
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