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Mødested: hos Kurt Due Johansen, Kragenæsvej 29, Seden Strandby, 5240 Odense NØ. 
Deltagere: Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen (KDJ), Henrik Mørup-Petersen (HMP),  

Erik Ehmsen (EEH), Børge Langkilde Rasmussen (BLR) 

Referat:  

1. Siden sidst. 
Skydebane mellem Brændegårds Sø og Nørresø. (HMP) 

Ansøgning afvist af forsigtighedsgrunde. Det kunne ikke påvises, at skydebanen ikke ville have 
en negativ indflydelse på bl.a. de ynglende rovfugle. 
 

Vindmøller på Vesttåsinge: Afgørelse på vores anke over lokalplan. (NAN) 

Politisk flertal har vedtaget ændring af lokalplanen, hvorfor vores indsigelse er uden virkning. 
DN har indgivet indsigelse til Naturklageankenævnet. Ikke afgjort endnu. 
 

Stokkeby Nor Ærø. Området er blevet pumpet her i vinter imod præmisserne.  
 

Vigelsø (KDJ/HMP) 

Naturstyrelsen har sagt god for at gå i gang med projektet i sin helhed. 
HMP gav en grundig gennemgang af projektet. 
Ingen andre grønne organisationer har/kan få noget i klemme ved projektet. 
 

Den Danske Naturfond 
Strategiplan for 2016-2019 udsendt gd. via pressemeddelelse.  
Første projekt Mols Bjerge indhegnet til hestefold for vilde heste. 
Overordnet formål er at opkøbe og forbinde naturområder for at opnå større 
sammenhængende naturarealer. 
NAN henviser til at gå ind på DDNF hjemmeside under nyheder. 
 

2. Jagtforhandlinger med jægerne m.v. = jagttider:  

Jagttider i januar.  Henvendelse fra vores udvalg via HKH til Hovedforeningens NATUD. (KDJ) 

KDJ synes at vi skal gøre et eller andet i forbindelse med næste jagttidsforhandling, for at 

modvirke at der fortsat er jagttid svømmeænder på søterritorier i januar måned. Ønsker til en 

bruttoliste, som skal være muligt oplæg forhandlingsgrundlag. 

HMP foreslår at jagt på alle ænder i januar i fjorde og på lavvandede havområder bør afskaffes, 

idet fuglene er trængt når vandene fryser til. 

NAN foreslår at vi genoptager punktet og debatten på næste møde, idet der er behov for 

nærmere undersøgelser af gældende lov/-e og baggrund herfor. 

Udvalget enige om at det vil være en god idé 

Reservatbekendtgørelsen udløber i 2017. Vi kunne begynde at kigge på de fynske reservater, og 

fremkomme med ønsker her til. De nuværende reservater er første generations reservater, 

hvorfor det ville være naturligt at give dem et større eftersyn. 

EHM ønsker reservatbekendtgørelsen udsendt med tilhørende kort over de fynske vildtreservat 

områder. KDJ sørger herfor. 52/2013 og nr. 132/2014. 
 

3. Naturgenopretningsprojekt ved Lindved/Højby/Volderslev.  
HMP må lære os tekst og tale til brug på mødet. Orientering om projektet.  
      Fortsættes….. 
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4. Kompensationsnatur for Lindøterminalen.  Status for Odense Havns opfyldning af 

Odense Fjord, herunder etablering af erstatningsnatur (HMØ). 

HMP orienterede om sagen. Afgørelsen siger, at de har taget vores indsigelse ad notam og 

bekendtgjort at båke-/fugleøer vil blive anlagt med større hældning.  

Det er nu dokumenteret, at de efter oprindelig plan allerede anlagte øer ikke engang kunne 

holde 4 uger. Vi har anket over det observerede – idet det ikke er en stabil løsning, som ellers 

beskrevet i projektet. Der er nu svaret, at de vil ændre på designet af øerne.  

Da der omsættes mindre kvælstof i bugten, skal de iflg. afgørelsen indrette et 10ha vådområde 

andet steds (Lumby Indd. Strand). Vi har atter anket, idet vi finder at kompensationen er alt for 

lav.  

Den af udvalget foreslåede sedimentskontrol ved uddybning af eksisterende kanal fra 7,5 til 8,5 

meter dybde fra Lindø-arealet og ud til Gabet er meddelt ikke at ville ske. Skulle udvirke at 

sedimentet skulle forblive inden for nuværende kanal, og ikke spredes i hele fjorden. 

DOF FYN/Naturpolitisk Udvalg har aldrig fået svar på vores forslag om, at lavvandede områder 

generelt får status af §3-område. 
 

5. Status for havørnen som ynglefugl på Fyn. EEH 

EEH et nyt par nu og mulighed for 2 nye par i år.  
 

6. De 116 søers land.  
En drøftelse, om NAN’s til udvalget udsendte materiale (10. februar 2016) kan bruges til at lave 
naturpolitik på. Drøftelse også af naturen i landbrugslandet, landbrugspakken m.v. Kan vi 
komme med en offensiv dagsorden i stedet for de evindelige defensive, der blot afværger, at 
fugle og natur bliver endnu ringere stillet? Kan det resultere i en henvendelse til DOF. (NAN) 
NAN orienterede og argumenterede for sit ”værk”: ”De 114 småsøers land”.  
Ønsker foreningen bliver mere aktiv naturpolitisk arbejde, og får sat naturen på dagsordenen. 
Henviser til at DN har fremsat 7 ønsker til landbrugspakken til debat. 
EEH: Det er EU-støtte der styrer landbrugslandet. Kunne man hjælpe naturen ved via artikler til 
landbruget om via uddannelse og/eller direkte til landmanden, at der gives støtte, hvis man har 
haft større udgifter til eftersåning, end de kan indtjene på at udføre eftersåning. Spørgsmålet er 
at få ændret landmænds holdning til økonomien. 
Forslag om at der bruges landbrugsstøtte til at lade arealer henlægge til græsareal, som der 
ikke skal gødes men kun slås høslet. Foreslår at lave opstilling over økonomien totalt ved 
dræning, ekstra såning og gødning m.v., således at hele økonomien kommer med i 
beregningen. Kan det på det grundlag mon lade sig gøre at få erstatning ud fra EU-støtten for 
de uopdyrkede våde pletter, der muligvis giver et udbytte tab 
Udvalget enige om at NAN bør arbejde videre med de fremkomne ideer. 
Forslag om at kontakte både TV og div. aviser når al økonomi inkl. tilskudsordning er på plads. 
      Fortsættes….. 
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7. Tilplantning af Leammer (KDJ) 
KDJ orienterede om opringning fra Hofmansgave. OD Fjord mangler skovøer. Hofmansgave har 
set forslaget i DOFs bog. Hofmansgave har indsendt ansøgning til Naturstyrelsen. Vil DOF Fyn 
anbefalede det? DN har sagt ja. Vil vi/Naturpolitisk Udvalg? JA skal tilplantes med eg. 

  

8. Seminar om de såkaldte konfliktarter, herunder Bramgåsen(KDJ).  

KDJ har deltaget i seminaret, og gav på den baggrund udvalget en orientering om drøftelser af 
Bramgåsens stilling i Danmark.  
DCE var arrangør. 189 deltagere der debatterede bl.a. Skarv, måger, råger og Bramgås. 
Gennemgående tema var, at Bramgåsen er stort problem. Lufthavne venter på første bird-
strike, der helt givet før eller siden vil komme, med den tæthed bestanden nu har opnået. 
Bestanden har været fordoblet ca. hvert 10 år – men nu fordobles den hvert 5. år.  
Man vil lave en adaptiv forvaltningsplan, der estimerer, at der må være 1,2 mill. Bramgæs. 
Resten må/skal skydes væk. Står på bilag2.  
Forskning/observationer dokumenterer at Bramgæssene på Saltholm flyver til Skåne. 
De skal/må bekæmpes, der hvor der er lufthavne. Der er sat en sikkerhedsgrænse på 13 km.  
Der må ikke være vådområder. 
KDJ foreslår at gøre noget særligt for Bramgæs, når de nu vil blive jaget væk fra de arealer. 
F.eks. etablere særlige marker i nærheden af nuværende reservater til deres foruragering. 
  

9. Eventuelt 
Næste møde 9. maj 2016 kl. 16.00 på Gyldensten - alternativt hos EEH 
 

Ref/BLR 


