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Referat udvalgsmøde 18. april 2017

Referat fra møde, 18. april 2017, kl. 18.00.
Mødested: hos Niels Andersen, Strandvænget 13, 5700 Svendborg
Deltagere: Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen (KDJ), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Leif BisschopLarsen (LBL), Børge L Rasmussen, (BLR).

Forstyrrelse: Efter en dejlig tur ned til det nærliggende Svendborgsund, hvor temperaturen på vandet blev
målt til 7 gr (hvilket var over luftens, der blev forstærket af en kraftig vind og derfor føltes isnende) var det
dejligt at kunne sætte sig til bords og nyde en rigtig lækker menu.

Dagsorden
1. Siden sidst. Her gennemgås arbejdet siden sidste møde med endnu ikke afsluttede punkter af hensyn til referat af
disse. Emner kunne være: Erstatningsnatur i Odense Fjord, Vibeforår i landbrugslandet, fældninger i det åbne land og
Holckenhavn Fjordbrevets videre skæbne.

Erstatningsjord Lindø. DOF Fyns protest imod at projektet er igangsat uden endelig godkendelse
af øerne, er blevet taget ad notam.
Der har været lidt diskussion omkring anlæggelse af fast kystbeskyttelse, men dette er nu
anerkendt som værende eneste mulighed, og et nyt forslag er nu indsendt,
Ligeledes har DOF Fyn protesteret mod oprindeligt forslag til erstatning for inddragelse af
oprindelig strandsø, og DOF Fyn har vedlagt alternativt forslag. Vores forslag om anden anlægning
af sø med vandspejl i terrænhøjde er taget til efterretning og indgår som endeligt forslag.

Vibe-land

refereret af NAN:

Viben er på vej ind i landbrugskredse nu. DOF har den 27. januar holdt et møde på formandsplan
med Landbrug og Fødevarer SEGES for at få Vibens nødlidende situation bragt frem i lyset. Der har
på baggrund af mødet været skrevet en artikel i Landbrugsavisen under overskriften "Sammen om
at styrke Viben" (Vedhæftet et opslag fra Landbrugsavisen).
Og på baggrund af dette blev der fredag den 7. april vist et indslag i DR's vores vejr om Viben.
https://www.dr.dk/tv/se/vores-vejr-tv/-/vores-vejr-2017-04-07#!/. Også i SEGES' nyhedsbrev fra i
søndags, var førstehistoren ”Jo vådere, jo vibere”. Og på naturspottet.dk er en af historierne
netop ”Jo vådere, jo vibere”, se: https://naturspottet.dk/jo-vaadere-jo-vibere/
Desværre ser det foreløbig skidt ud for Viberne derude i landbrugslandet. Under halvdelen er
ankommet til markerne vest for Svendborg, hvor NAN foretager sine minutiøse Vibeoptællinger
for at dokumentere Vibens nødlidende forhold i landbrugslandet.

Beskæring af hegn i det åbne land:
I de levende hegn i landbrugslandet skæres alt helt ned. Det ville være betydeligt bedre, hvis man i
stedet fulgte NS anvisning med kun at beskære 1/7 pr. år. Og samtidig skulle de gamle høje træer
blive stående.
Hvorfor finder vi os i, at det står så ringe til med fugle i det åbne land?
HMØ: Det er folkearven, vi giver køb på. Der skal en holdningsændring til hos landmændene,
førend det batter noget. Som i alt andet i landbruget er der også økonomi indblandet, i AT skære
det fældede til flis, som der pt. er gode priser på. Samtidigt er der også hensynet til, at det skal
kunne forrentes at hidkalde de store maskiner til fældnings opgaverne, i stedet for den
mandskabskrævende selektive udtynding / beskæring, der absolut er at foretrække.
Fortsættes side 2

Dof Fyn
Naturpolitisk Udvalg
Side 2 af 2 sider

Referat udvalgsmøde 18. april 2017

Fortsat fra side 1:

Roning på Holckenhavn inderfjord.
HMØ har formuleret et brev, der efter udvalgets godkendelse er sendt til Grønt Råd i Nyborg.

2. Samarbejdet med Naturstyrelsen, herunder indsendelse af referat fra dialogmøder til DOF
centralt og om indsamling og brug af præcise oplysninger om redesteder. Mundtlig redegørelse.

3. Fjordmarken – planter eller fugle? Lille redegørelse fra Kurt Due omkring valget mellem Habitatnatur eller
EU-fuglebeskyttelsesnatur i dette Natura 2000 område. Herefter diskussion. NS overtaget arealet på ca. 50 ha.
Handler om lidt mere våde strandenge. Hvad vægter højest: Habitats naturen eller fugle direktivet.

Drøftelse af problemstillingen og vi afventer hvad der videre sker i sagen, idet det hele stadig er
afhængig af frivilligheden fra lodsejerne.

4. Det grundstødte containerskib Victoria (med olielæk) sejles gennem den sårbare Odense Fjord til Fayardværftet. Hvor smart er det lige at sejle et skib, der er grundstødt og har lækket olie igennem en sårbar fjord? Og selv
om det ikke er smart, kan man så overhovedet gøre noget, udover at påpege problemerne?

HMØ/BLR fremkom med oplysninger baseret på dagspressen samt NS opfølgning på sagen.
Der har kun været påvist et meget lille antal fugle, der er døde pga. olieforureningen. Primært nok
fordi vejret har været forholdsvis roligt og meget køligt.

5. Det grønne Danmarkskort. Vi har af DOF-Fyns bestyrelse fået lagt opgaven med Det grønne Danmarkskort i
hænderne. Hvordan griber vi opgaven an?
Ingen ved hvad det handler om? Hvem er overordnet? Utilfredsstillende intet at vide præcist!

6.

NAN sender Svendborg og Kurt sender Odense.
Medlemshenvendelse. På baggrund af Ib Bagers besøg på sidste møde må vi drøfte, hvordan vi går videre med
emnerne, som han advokerede for. De er sendt ud elektronisk den 13. marts (7 dokumenter) og vedrører forhold i
Føns Vang samt Middelfart Kommunes rutinemæssige dispensationer til regulering af Skarv og måger.

Administrationen af Regulering styres af NS ud fra regulativer. Vi anmoder om at dette
spørgsmål tages op centralt af DOF, således at det bliver sværere at opnå dispensation, og at
dispensation så også gives ud fra reelle fugle-optællinger / dofbasen.

Fønsvang: Henvendelse spørger om frikøb af jagten på området. Ingen mulighed via DOF.
Repræsentant I Naturpark Lillebælt: Henvendelse til DOF Fyns Fmd., om DOF Fyn er
repræsenteret i pågældende udvalg? Og i bekræftende fald af hvem? Spørgsmålet
videresendt til nærværende udvalgs udredning, der kan oplyse at DOF Fyn hele tiden har
været repræsenterer af KDJ.

7. Vådområdeindsatsen.
Vi arbejder videre med at få kompletteret en liste over potentielle vådområder for alle de 10 fynske kommuner.

Hvad gør vi nu? Hvem skal have vort materiale? Vi arbejder videre med projektet, og holder
øje med de planer m.v. som kommunerne har udsendt og vil udsende. Vort materiale skal
løbende opdateres for at være et brugbart emne.

8. Eventuelt,
Nyt ordinært udvalgsmøde 20.juni 2017 kl. 18
hos BLR enten i Odense eller ved stranden.
Ref./BLR

