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Referat udvalgsmøde 11. marts 2017

Referat fra møde, 7. marts 2017, kl. 18.00.
Mødested: hos Henrik Mørup-Petersen, Søparken 88, 5250 Odense SV
Deltagere: Niels Andersen (NAN), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Leif Bisschop-Larsen (LBL), Børge L
Rasmussen, (BLR).
Afbud m/ lovligt forfald fra Kurt Due Johansen (KDJ),

Forstyrrelse: Varm æggeomelet til forret, dejligt pålægsbord med bl.a. fortræffeligt friskbagt rugbrød
fra HMØs arb. kantine og med ostebord til efterret, og så en lækker æblekage til kaffen.
Særlig indbudt til specifikt punkt: Ib Bager (IB)

Dagsorden
1. Medlemshenvendelse Lillebælt.
KDJ + IB har afgivet svar til bestyrelsen omkring Naturpark Lillebælt. Der er anvist flere
løsninger på div. spørgsmål.
Udpegningsområdet er der taget hånd om:
Bjergand 6.400, hvinand 1.100 og edderfugl 32.000.
Antal kendes ikke eksakt, hvorfor der bør være jagtstop og foretages træk-tællinger.
Edderfugle jages rundt i området af motorbådsjagt.
3 mågearter tages ud for mulighed om at få dispensation vedr. Middelfart by
Skarv på Wedellsborg. Her har godset opnået dispensation til at jage skarver i Føns Vang Sø,
med den begrundelse, at de spiser fiskene. Men efter at havørne er genindvandret, ses der
slet ikke længere så mange skarver.
IB er medlem af lokal arbejdsgruppe og observerer i området
Fønsvang Sø: En ikke optimal behandling i Naturstyrelsen gjorde, at projektet med at købe
jagten blev for dyrt, hvorfor projektet faldt. Nu arbejdes der på et forslag om, at lokale kræfter
køber jagten fri. Fonde går ikke ind i noget sådant. Men muligheden for gerne at gå ind i det
ville være større, hvis man kunne betragte det som et vildtreservat. Der er lokalt opbakning til
at arbejde for, at der bliver et lokalt ønske om at søge om, at området godkendt til
Vildtreservat.
2. Vådområder
Megen debat omkring hvor langt vi er nået, og hvordan vi arbejder med stoffet, og derfor er
nærværende ikke et egentligt referat, men mere et notat til orientering.
Nedenstående er kun medtaget væsentlige forslag, oplysninger og henstillinger til det
fortsatte arbejde.
Huske områderne:
Kerteminde området ved Nordskov, Sadelmagermosen, Odense v/Sanderumgård
Husk at du skal holde øje med, om der er indsat plejeaktivitet på vådområdet. Det kommer
ikke ind som et krav. Finansieringen af kvælstofområder må ikke bruges på andet f.eks. stier,
tårne, publikum, formidling, drift og pleje.
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Fortsat fra side 1:

Vådområder, fortsat:
Hvilke kriterier er der, for at vi kan foreslå noget? Det foreliggende materiale fra os hver især
er meget differenceret. Vi har aftalt, at BLR skal skrive det ind i et samlet dokument, således
at andre også kan gå ind og kigge i materialet samt løbende ajourføre det.
Det er et forslagskatalog. Vore forslag kan måske ikke lige nu bruges, men så måske senere.
Der arbejdes videre med at finde ud af, hvorledes vi kan sikre det endelige arbejde for
fremtidig opbevaring, evt. som en lukket mappe med adgangskontrol på hjemmesiden?
Hvordan sikrer vi vor efterhånden omfangsrige mængde af indhentede projekter og
indsamlede kortmaterialer? Det gælder jo både det eksakte projekt, men også mange af de
andre ting, vi har sat i gang. Enighed om at BLR på udvalgets vegne forespørger om lov til
indkøb af passende USB-stik/SD-cart, således at alle har hver sit medie, hvor man kan gemme
en sikkerhedskopi af vort materiale. Det er mere og mere vitalt, med de mange tilfælde af
nedbrud vi næsten dagligt hører om, ude i omverdenen, og som også DOF Fyn medlemmer
har været udsat for.
Skal vi nøjes med kun at pege på områder, der vil gavne fugle?
Ikke så meget at komme efter i Faaborg-Midtfyn, idet de fleste områder er omlagt eller under
udarbejdelse, eller er afvist som projekt med begrundelse.
Langeland: Her har kommunen i forvejen været rundt om de fleste arealer.
Vi skal anføre i lokalitetsbeskrivelsen, om det er et kvælstof, lavbunds eller naturprojekt.
Der er kun penge til arbejdet i kvælstofprojekter og måske evt. lavbundsprojekter.
Andre projekter henhører under naturprojekter.

3. Eventuelt,
herunder endelig fastsættelse af næste møde.
Nyt ordinært udvalgsmøde 18.april 2017 kl. 18
hos NAN, Strandvænget 13, Svendborg
Ref./BLR

