Møde i naturpolitisk udvalg, DOF-Fyn
Tirsdag, den 1. december 2015, kl. 18.00 – 22.00
Mødested:
Deltagere:

hos Niels Andersen, Strandvænget 13, 5700 Svendborg.
Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen (KDJ), Henrik Mørup-Petersen (HMØ),
Børge Langkilde Rasmussen (BLR)

Uddrag af Referat:
Efter en kort intro omkring aktuelle hændelser og dagsordenen, fortsatte udvalget med drøftelse
af den tilbagevenden sag omkring udvidelsen på Lindø:
Vi har endnu ikke modtaget svar på vor indsigelse, men vi har kunnet konstatere, at den ene af
de to fugleøer ved Gabet har været forsøgt etableret før ankefristens udløb. Efterfølgende har
det vist sig at HMØ’s ”spådom”, om at de ikke ville overleve den første storm pga. af strøm og
vind, er gået i opfyldelse. Den havde nået en højde på ca. 2m over daglig vande, og 4 uger efter
er de ved erosion stort set forsvundet.
I projektet var tilføjet, at man ville opgrave en ler-knold i indsejlingen og indbygge det i
fugleøerne (15.000 m3). Med den erosion, der er på det sted, vil der ske et sedimentspild ind i
fjorden, ved hvert tidevands skifte.
Da der i svaret fra Kystinspektoratet står, at øerne til stadighed skal vedligeholdes til værende
samme størrelse som projekteret, vil der principielt skulle pumpes sand ind konstant, hvor ved
effekten som fugle-ø er lig nul.
Vi har også kommenteret et projekt med uddybning af sejlrenden fra Lindø til Gabet. Der er ikke
afsat nogen kontrol til sedimentspild, hvilket vi finder er en stor fejl. Der vil helt sikkert ske et
stort sedimentspild ind i fjorden, der ved indstrømmende tidevand vil mudre vandet til, til skade
for fouragerende fugle. Vi påpeger, at der bør gøres en indsats for at begrænse dette
sedimentspild mest muligt, f.eks. via restriktioner ved indgående tidevand eller et silt-gardin eller
tilsvarende.
Flugtskydebanen ved Brahetrolleborg er efterfølgende forsøgt flyttet ud til Gærup.
Da der er givet meget skydetid, klager beboerne i stor stil.
En tredje mulighed er nu placeret i skoven midt mellem Brændegården og Nørresøen.
Der er to fuglearter, der kan komme i klemme. Vi har tidligt i forløbet påvist 3 steder, hvor der er
Havørnereder. Desuden er der også ynglende Hvepsevåger.
Der er sandsynlig stor risiko for, at ørnene ikke er bange for skuddene, og derved uforvarende
kommer ind i skudlinje, da skytterne udelukkende fokuserer på lerduerne.
Også placeringen af nye store Vindmøller på Tåsinge blev drøftet. DN indsendte anke til Natur
og Miljøklagenævnet over placeringen af møllerne indenfor Strandbyggelinjen og kommunens
ufyldestgørende undersøgelser med deraf følgende fejlfortolkningskonklusioner.
Vi i DOF indsendte anke over kommuneplanen.
”Vores” bog ”Mere natur” lå hos Den Dansk Naturfond den 2. oktober, da deres nye kontor
åbnede. Orientering om problemet med brug af et enkelt foto. Der har været stor ros til bogen
alle steder fra. Vi kan konstatere, at vort formål med bogen er opfyldt.
HMØ orienterede om Vigelsø’s forløb fra land til vand. De nuværende forhold efter digebruddet
har bevirket et tab på ca. 29 ha strandeng.
NaturStyrelsen arbejder på nogle alternativer, idet diget ikke bliver reetableret.
Også NAN’s projekt Vibe-forår i landbrugslandet blev endnu engang drøftet, efter at NAN
orienterede om sit oplæg / nye vibemanual til flere viber på markerne og sin fremlæggelse af
projektet på DOF's repræsentantskabsmøde den 14. november 2015.
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DOF Fyn har fået en medlems-henvendelse med ønske om hjælp til fremgangsmåde for evt.
at omskabe et lokal-område til mere natur. Udvalget er enige om, at når medlemmer henvender
sig, skal vi altid træde til med fornøden hjælp til den for naturen bedst mulige løsning.
Og så var det tid for Høringssvar til Naturstyrelsens driftsplaner. Alle beskrivelser for
områder på Fyn og tilliggende øer blev gennemlæst og kommenteret i fornødent omfang. Da
frist for høringssvar var kort i forhold til vor mødefrekvens, blev det atter KDJ der trak det store
læs med udfærdigelse af de forskellige høringssvar.
Afslutningsvis blev drøftet muligheden for evt. et nyt medlem til udvalget, til indtrædelse i stedet
for Steen Lauritsen. Udvalget enige om, at det er op til bestyrelsen at finde og udpege et nyt
medlem.
Ref/BLR

2 af 2 sider

