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Referat fra møde, 16. nov. 2016 kl. 9.30. 
Mødested hos Leif Bisshop-Larsen, Lakkendrupvej 36, Gudbjerg 

Deltagere: Niels Andersen (NAN), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Kurt Due Johansen (KDJ), Leif Bisschop-

Larsen (LBL), Børge L Rasmussen, (BLR). 

Forstyrrelser: Efter en herlig besigtigelse af Bøllemosen, Hønsehave Grusgrav og Sortemosen, sluttedes af med 

en dejlig frokost, der bød på et meget alsidigt tilbud af pålæg afsluttet med herlige (af husets frue) 

hjemmebagte boller   

Dagsorden 
 

1. Siden sidst, herunder: 
Vibeprojektets videre gang: DOF centralt har nu reageret, og det på højeste plan, idet der er 

udfærdiget et brev, hvori DOF’s formand anmoder Landbrug og Fødevarers formand om et 

dialogmøde om Viber og NAN’s Vibemanual. Der anmodes endvidere om, at manualen til foråret 

kan udbredes til landbrugerne, det kunne ske i form af en artikelserie i Landbrugsavisen hen over 

foråret 2017. 

Fra Seges (tidligere Videnscentret for landbrug) er der udtrykt ønske om, at Vibeundersøgelsernes 

observationer og resultater kunne give anledning til naturformidling til landmændene. Og at når 

foråret står for døren, kunne Seges og NAN lave et fælles blogindlæg på www.naturspottet.dk eller 

noget lignende. Naturspottet er Seges’ webbaserede mødested om naturen i landbruget. 

NAN har desuden gået og modnet tankerne om at lave en egentlig forvaltningsplan for Viben i 

Danmark. Så ville den kunne trækkes frem i samme øjeblik, såfremt der opstår en politisk 

efterspørgsel på handling og forvaltning af denne flagskibsart. 
 

Manglende surfforbud ved Mågeøerne, KDJ oplyste, at der var møde i reservatudvalget 
forleden. På et Brugerrådsmøde gik DN ikke ind for surf-forbud.  
Ternekolonien på Mågeøerne er for størstedelen flyttet ind på øerne i Gyldensteen lagunen. Der 
har i 2016 ynglet ca. 120 par, og der kom flyvefærdige unger ud af det. 
Ternereservatet Nærå Strand kommer med i det nye vildtreservat.  
 

Tilbagetrækning af besparelse på skovdriften i Svendborgs kommunale som ville udmøntes 
i en intensivering af skovdriften på især gamle bøgetræer, er eneste besparelsesforslag på det 
grønne område, der er blevet effektueret. Udvalget enige om, at det gode resultat fuldt ud må 
tilskrives ikke mindst NANs ihærdige indsats og store faktafyldte oplæg. 
 

Ederfugle i Lille Bælt. KDJ. Har talt med Ib Bager og han deltager gerne i et møde.  
 

Botofte Skovmose. KDJ har tilskrevet Lars Prytz, men der er ikke modtaget svar. 

HMØ de lokale kører sag mod NS for yderligere erstatning for påvirkning af naboarealer. 
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Erstatningsnatur i Dræby Inddæmning afslået.  
Det oplyses, at der nu er arbejde i gang i Lumby Strand. Skal vi indgive indsigelse eller kommentere 
på forkerte oplysninger? Der fremkom forklaring omkring forholdene og baggrunden for afslaget. 
Vi har ikke hørt noget nyt om de fugleøer, som skal kompensere for opfyldning til kajareal.  
DOF Fyn efterlyser kompensation for manglende areal til fødesøgningsareal.  
Udvalget finder det bedst at lade Mogens Ribo fortsætte dialogen, og udvalget aftalte, at KDJ taler 
med MR om vore tanker og ideer. 

 
 

2. Tilskud til nye vådområder.  I de næste seks år kan næsten alle landmænd få del i cirka 1,6 milliarder kroner til 
vådområdeprojekter, der gavner vandmiljøet og skaber bedre natur. Vores naturpolitiske udvalg har været offensive i 
forhold til dette, og vi er kommet med forslag (til kommunerne) om potentielle områder. Kommunerne har siden juni 
været aktive med samme arbejdsopgave. Til dette punkt skulle NAN føje områder til for Svendborgs vedkommende, 
KDJ for Nordfyn (omfattende pdf-fil udsendt 15. november), HMØ for Langeland, BLR for Kerteminde og LBL for 
Nyborg. Desuden er kendt 8 områder for Ærø. Vi færdiggør listen på mødet. Bilag til dette punkt er endvidere: HMØ’s 
pdf-fil om hydrologidagen (udsendt 8. november) og HMØ’s og NAN’s samlede oversigt over gennemførte og 
forundersøgte vådområdeprojekter for hele Fyn, se excelfil udsendt den 2. november. På sidste møde udleverede BLR 
en samlet mappe med vådområdepotentiale for hele Fyn i 1:50000. Se i øvrigt nedenstående link. (Alle)  
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/miljoetiltag/Sider/Tilskud-til-
vaadomraader_pl_16_2918_3732.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=weekly 

Måske kan vi også tænke lavbundsprojekter ind i vores arbejde? Se følgende link fra Miljøministeriet fra den 
31. august 2016. ”Drænet landbrugsjord bliver til ny natur.” http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/draenet-

landbrugsjord-bliver-til-ny-natur/ 
HMØ har udsendt liste, KDJ har udfærdiget forslag for Nordfyn, LBL har for Østfyn. NAN har fremsendt liste over 
områder. BLR er i gang med Kerteminde. 
Enighed om at det skal fremlægges rimeligt ensartet. KDJs oplæg er værd at følge. 
Vi skal prioritere hvad der gavner fuglene bedst. 

 
HMØ Oplyser, at der ved nogle projekter ”kun” laves våde enge uden søer. Kommer især 
engfuglene til gode.  Udføres ved at hæve grundvandsstanden således at tørvejorden vandmættes. 
Flade områder kan både fjerne kvælstof og fungere som lavbundsarealer 
Kvælstofprojekter skal primært reducere kvælstofudledningen til havmiljøet. Fosfor-ådale udføres 
for at beskytte små søer. Lavbundsprojekt områder etableres for at reducere udledningen af CO2 
og metan. Lavbundsprojekter er at sammenligne med et hattrick:  Det virker både på naturen, 
klimaet og miljøet. Det reducerer udledning af kvælstof, begrænser udledning af drivhusgasser og 
skaber nye levesteder for vilde planter og dyr. 
Vore forslag udføres som kvælstofprojekter alternativt som lavbunds-projekter 
Vi skal udvælge 10 projekter som kan have betydning for fuglene, og derefter skeles til 
recipienten. 
Enighed om at vi i første omgang ikke skal regne på projekter, i det der findes program der kan 
gøre noget sådant. Derfor ventes med at bestemme opland og beregne kvælstoftilførsel i forhold 
til vådområdets areal.  
Enighed om at nogle af de arealer på Langeland som HMØ brugte til projektgennemgang kræver 
næsten at man kommer ud i området og ser dets forhold d.d.. Evt. tilsende Claus Dalskov liste over 
områder og forhøre om han kender til arealernes forhold. 

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/miljoetiltag/Sider/Tilskud-til-vaadomraader_pl_16_2918_3732.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=weekly
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/miljoetiltag/Sider/Tilskud-til-vaadomraader_pl_16_2918_3732.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=weekly
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/draenet-landbrugsjord-bliver-til-ny-natur/
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/draenet-landbrugsjord-bliver-til-ny-natur/
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3. Jagttidsrevision næste år.  
Materiale udsendt som første oplæg den 2. november. Desuden er udleveret en bruttoliste (20. oktober) over arter i 
spil, ligesom der henvises til DCE’s: Fagligt grundlag for revision af jagttider på plads. 
 
http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fagligt-grundlag-for-revision-af-jagttider-paa-plads/    og rapporten 
Vildtbestande og jagttider i Danmark http://dce2.au.dk/pub/SR195.pdf (KDJ) 
 

Udvalget mener ikke, at jagt på arter i aftagen kan betegnes som bæredygtig. Enighed om, at fire 

arter: Stor Regnspove, Hjejle, Mørkbuget Knortegås og Bramgås ikke fremover skal medtages på 

listen som jagtbare. Der skal ikke være jagt på Ederfuglehanner, der flyver i flok med hunnerne og 

jagten stresser fuglene. 

KDJ’s udkast Indledning side 1 og 2:  Alle Udklippene fjernes. Den tilbageværende tekst er vores 
mening om forholdene.  Vi skal begynde med forslag til vore stramninger og bagefter kommentere 
jægernes krav. Fornyet forslag fremsendes til gennemsyn og bearbejder tekster i samråd med 
NAN. Derefter til udvalgets godkendelse forinden fremsendelse via HKH.4 
 
LBL anfører at der i oplægget helt mangler at blive medtaget hensynet til folks oplevelser. 
I arealer hvor det bevisligt sker skade, kan tillades regulering, hvis det ikke udgør risiko eller gene 
for andre arter. 
Ikke nødvendigt at skyde bramgæs, så længe der er så mange grågæs. Jagtbyttet skal anvendes 
som føde, og skyderi ikke blot finde sted for ”sjov” 
 
NAN finder at naturen skal have en berettigelse i sig selv, mærkeligt at finde på nye grænser blot 
fordi en art nu glædeligt kan reproducere sig selv. 
 
KDJs udkast: Indledning side 1 og 2:  Alle Udklippene fjernes. Den tilbageværende tekst er vores 
mening om forholdene.  Vi skal begynde med forslag til vore stramninger og bagefter kommentere 
jægernes krav. 
KDJ fremsender fornyet forslag til gennemsyn og bearbejder tekster i samråd med NAN. Derefter 
til udvalgets godkendelse forinden fremsendelse via HKH. 

 

4. Eventuelt 
Næste møde   Julemøde 29.nov. kl. 18 hos NAN især om NATURA2000 
handleplaner. 

 
Ref/BLR 

http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/fagligt-grundlag-for-revision-af-jagttider-paa-plads/
http://dce2.au.dk/pub/SR195.pdf

