
Dof Fyn  
Naturpolitisk Udvalg 
Side 1 af   2 sider Referat udvalgsmøde 9. maj. 2016 

Referat fra udvalgsmøde, 9.maj. 2016  kl. 17.00. 
Mødested Naturrum  P-plads kl. 16, Langøvej, Gyldensteen.. 

Deltagere: Niels Andersen (NAN), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Kurt Due Johansen (KDJ), Erik Ehmsen (EEH), 

Børge L Rasmussen. 

Forstyrrelser: En dejlig tur rundt om Eriksgård. På engen mod nord var især synet af rigtig mange Gul Vipstjert 

en stor oplevelse. 

Dagsorden  
1. Siden sidst,  

Ang. Vibeprojektet. De mange småsøer er væk. Gårdfolk indrømmer ikke det ej er rentabelt, men 
pløjer og sår mest for: ”Hvad tænker naboen dog ikke” – der skal en holdningsændring hos gårdfolk 
til. 
NAN: Viber ruger på toppen af bakken, hvor kornet står tyndere. Hvad skyldes det? Er det 
oversigtsforhold? Er det fordi det er mere bart?   NAN har  en i Svendborgaftale med gårdmand, der 
har spurgt sin landbrugsrådgiver om det med ha-støtte til vibe-lavninger. 
Landbrugskonsulenten udtalte at ”Det var dog en god idé”. 
NAN har aftale med landmand, kommune samt avis om en naturside i Fyns Amts Avis med dette 
tema. Møde aftalt til 23/5. 
NAN har fået henvendelse fra ”SEGES” om markvildtprojekt i samarbejde med andre grønne 
organisationer. Der skal være 3 repræsentative værtssteder for gennemførelse af projekt, hvor der 
skal ske en monitering af alt vildtet. 3 x 36 timer til rådgivere – gratis anskaffelse af såsæd. 
Det bliver på Ørnfeldt Gods ved Kerteminde. 
NATURFONDEN: 15 mill. Kr. frigøres til lokale projekter, der bærer præg af nytænkning. 
Organisationer, private og lodsejere kan søge, og gerne i et samarbejde. 
EEH omtaler et evt. projekt til formålet. Prøver at forhøre hos lodsejer. 
 

2. Jagtforhandlinger med jægerne m.v.  
Et punkt fra sidst, som ikke blev færdigdrøftet. Det blev aftalt, at der skulle mailes et bilag ud forinden, så vi havde et oplæg at drøfte 

ud fra (KDJ). 

3. Jagten i Odense Fjord,  
Herunder den fremtidige jagt. Oplæg fra KDJ mailes ud inden mødet (KDJ) 

Pkt. 2+3 behandlet fælles. 
 

Der tælles jagtbare arter i Lindelse Nor i aug.-sep. 
Nr. Nærå og Agernæs er helt fine og giver ingen grund til ændringer. 
Baagø er vigtig rasteplads for Ederfugle. Foreslå at rykke grænserne mere sydlig, hvilket ville give 
fuglene mere ro. Raster på revet lige syd for nuværende grænse. 
Vresen udgør et meget lille areal. Fuglene ligger uden for på revet ”Smørstakken”. Nuværende giver 
jagt i fuglebeskyttet område. 
Odense Fjord: Egensedybet er et forhenværende lille reservat, hvor ålegræsset er forsvundet. 
Strandjægerne ligger lige uden for Ølundgård Inddæmning. 
Vigelsø er et lille reservat. Førhen med mange fugle, indtil stormen slog hul i diget. Forhåbning om 
at fuglene etablerer sig igen, når Naturstyrelsen har færdiggjort deres renoverings-plan med 
strandenge. Området er bynært. Nu er der jagt indtil 300 m fra øen. Foreslå 1 km grænse til Vigelsø 
med alternativ ned til sydspidsen af Stigeø. Det vil give byens beboere større mulighed for at se 
….Fortsættes. 
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…….fortsat: 
andefugle på mere nært hold. Efterfølgende er der til DOF pr. 22/9 afsendt et revideret forslag for 
vildtreservaterne i Odense Fjord 
 
Hver især gennemgår vi forslagene, og til næste møde gennemgår vi , hvad vi ønsker.  
Evt. rundsende vort bidrag forud for mødet. Odense Fjord bør være 1.ste prioritet, Baagø 2. pri.  
Skal vi have alle reservater med? Det bliver nok for meget. Vi kunne måske nedprioritere Vresen til 
fordel for andet og mere vigtigt område? F.eks. har Vresen 6.000 Ederfugle, Baagø har hele 36.000 
Ederfugle.  
 

4. Sybergland (HMØ). 
HMØ orienterede om aftalerne for Sybergland. Herunder ønsker om shelters og popler på 
fugleengene. 
Areal N for kanal står under vand – som et naturligt svar på manglende tidligere aftale inden for 
afvanding. 
 

5. Vigelsø (KDJ/HMØ) 

HMØ orienterede via plancher og luftfotos om Naturstyrelsens projekt til erstatning for reparation 
af hul i dæmningen. Projektets gennemførelse giver ny vade for afgræsning, samt at det giver 
indbygget rævesikring af yngleareal yderst mod SV. Hvis der ikke indgives anker, og hvis det 
godkendes endeligt, vil Naturstyrelsen lade arbejdet udføre i indeværende år. 
(Er efterfølgende sket fra 1. august) 
 

6. Drøftelse af Naturpolitisk Udvalgs kommissorium  
EEH ønsker en drøftelse af Naturpolitisk Udvalgs kommissorium. På DOF-Fyns hjemmeside står der: Naturpolitisk Udvalg er nedsat af 
DOF Fyns bestyrelse til at varetage lokale naturpolitiske aktiviteter til forbedringer af forholdene for fuglene på Fyn. 
Udvalget arbejder selvstændigt med de sager, som udvalget beslutter sig til at tage op. Sagerne har baggrund i henvendelser fra 
bestyrelsen, myndigheder, private eller i egne initiativer.  Bilag udsendt af EEH den 3. maj. (EEH) 

EEH. Hvor er vi henne? Hvad sker der, når vi indstiller til bestyrelsen? 

HMØ orienterede om sagsgennemgange og udvalgets måde at arbejde på. HMØ kunne på EEHs 

forespørgsel oplyse, at det ikke altid er givet, at bestyrelsen godkender udvalgets forslag. 

 

7. Naturpolitisk udvalgs holdning til (EEH).  
I tilknytning til pkt. 6 har EEH desuden følgende problemstilling, som vi skal drøfte i dag eller på et senere møde: Hvad er vores 
grundholdninger til fugle og indsats omkring fugle, herunder kunstige reder, fodring, hvad med de andre levende væsner derude, 
hvor går vores grænser, er det Fyn osv.? (EEH) 

Pga tidnød udsattes punktet til senere drøftelse. 
 

8. Erstatningsvådområde ved Lumby Inddæmmede Strand (KDJ)  
Odense Havn har indkøbt 10ha i Lumby Inddæmmede Strand. Der må dyrkes i år.  
 

9. Optællinger via droner.  
Optællinger i fuglekolonier via drone. HMØ viser en video, der dokumenterer mindre forstyrrelse. 

HMØ viste filmen på pc. 
 

10. Eventuelt  

Næste møde 1. aug. Kl. 10 P-pladsen Ristinge Hale for vandretur til Storholm, hvorefter 

mødet fortsættes hos Henrik Mørup-Petersen, Piledybet 28, Ristinge, Humble 


