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Referat udvalgsmøde 20. juni 2017

Referat fra møde, 20. juni 2017, kl. 11.00.
Mødested: hos Børge Rasmussen, Fredskovvej 16 B, 5883 Oure
Deltagere: Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen fra kl. 14 (KDJ), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Leif
Bisschop-Larsen fra kl. 12 (LBL), Børge L Rasmussen, (BLR).

Forstyrrelse: Efter en vandretur langs stranden for besigtigelse på nabogrund af nyudlagte ikke godkendte
høfder og betydelige niveaureguleringer og videre rundt om og gennem skoven blev der indtaget en overdådig
sommerfrokost med rabarberkage til kaffen.

Dagsorden
1.

Siden sidst. Her gennemgås arbejdet siden sidste møde med endnu ikke afsluttede punkter af hensyn til
referat af disse. Emner kunne endnu en gang være: Øerne ved Gabet og erstatningsnatur i Odense Fjord, desuden
forslag til ændring af reservatet i Odense Fjord, henvendelse til Naturstyrelsen vedr. dispensationer til regulering af
måger og skarver. Henvendelsen til selskabet, der graver grus i Ålsbo Banker og truer Digesvalekoloni.

Gabet: Vi har fået svar, at vi ikke kan afgive en betinget tilbagetrækning. Det skal være
enten/eller. Når Havnen fra Kystdirektoratet har fået godkendt nyt forslag til fugleøer
med erosionssikrede kyster, tilbagekalder vi anken.
Erstatningsnatur Lindø: Der var noget galt med pumpen, således at arealet var blevet
pumpet tørt. Det er der nu rettet op på, men KDJ mener ikke, der er tilstrækkelig
vandstand endnu.
KDJ / HMP aflægger området et besigtigelsesvisit for afklaring om forholdene.
Reservatet Odense Fjord. NAN og KDJ har udarbejdet forslag til reservat. KDJ har
forelagt forslaget til Grønt Rådsmøde. KDJ ville gerne om man i lighed med Stige Ø, så
også kunne lave en aftale for resten af fjorden. KDJ foreslår at Friluftsrådet som
paraplyorganisation deltager foruden Jægere og DOF.
Vort forslag til reservatændring ligger klar til indsendelse, men tilbageholdes længst
muligt for afventning udspil på foranstående. Hvis intet sker fra andre, så indsendes vort
forslag umiddelbart inden deadline.
Ifølge DCE-rapport 132 bør der ske tilretning af reservatgrænser i Odense Fjord
KDJ hører Steffen Brøgger hvornår næste møde i reservatudvalget er berammet.
KDJ hører evt. i Grønt Råd til mødet i september, om der ønskes et samarbejde.
Henvendelse til Naturstyrelsen om dispensation til regulering af (skadevoldende)
fugle. Administrationen af Regulering styres af Naturstyrelsen 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.
Referatet fra sidste møde siger ikke hvem der skal gøre hvad.
KDJ og NAN ser på sagen, og fremkommer med forslag til henvendelse.
Grusgravning i digesvale koloni. LBL har talt med bestyreren af grusgraven i Ålsbo
Banker, der lovede at sørge for at gravemesteren fik beskeden her om.
LBL skrev og sendte notat herom til anmelder.
HMØ: måske skal vi rette henvendelse til Regionen, der har ansvar for råstofindvinding,
således at der tydeligt bliver gjort klart i tilladelserne, at redesteder ikke må ødelægges i
yngletiden. NAN og KDJ ser også på dette.
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2. Det grønne Danmarkskort. Vi har af DOF-Fyns bestyrelse fået lagt opgaven med Det grønne Danmarkskort
i hænderne. NAN har udsendt opklarende materiale (mail 30. maj 2017), herunder profilen på det 20 personer
store Naturråd (har været i høring), og som overordnet skal arbejde med Det grønne Danmarkskort. Der bliver
således kun ét Naturråd for Fyn, og DOF får (formentlig) derfor kun én repræsentant her. Det koordinerende
arbejde vil derfor bestå i at klæde denne repræsentant på. Arbejdet med De grønne Danmarkskort vil i de enkelte
kommuner skulle foregå i forbindelse med kommuneplanen. (NAN)

Der bliver kun et råd på Fyn á 20 medlemmer og DOF for højest sandsynligt kun får 1
medlem i dette råd. Hvem sidder i et sådant råd? og hvem bestemmer det? Er det DOF
centralt eller regionalt? God idé, at det var én fra dette udvalg? Derfor peger vores
Naturpolitiske Udvalg på LBL.
Enighed om at såfremt LBL ønsker det, samles vi efter det første møde i Naturrådet
med dette ene punkt på dagsordenen.
Udvalget enige om at tilskrive DOF Fyn samt DOF/Knud Flensted, at vi godt er klar
over, at der endnu ikke foreligger noget konkret, men at hvis/når der skal træffes
beslutning, at så peger vi på LBL.

3. Holckenhavn Fjord. Hvad er sket siden sidst, møder og fornyet henvendelse om Nyborg Kommunes udspil til
roning, nu med inddragelse af DCE rapporten nr. 52 fra 2013: VURDERING AF FORSTYRRELSESTRUSLER I NATURA
2000-OMRÅDERNE. (HMØ)

Området er søterritorie og kan kun beskyttes videre ved Vildtreservat.
Derfor har HMØ foreslået en frivillig aftale med roklubben/øvrige brugere.
Udvalget er enig om, at det foreliggende ”forlig” er det bedst muligt opnåelige på de
givne vilkår, og at aftalen er flot landet af HMØ: Stor TAK! til HMØ for indsatsen.

4. Vådområdeindsatsen. Vi er nu næsten i mål med en komplet liste over potentielle vådområder for alle de
10 fynske kommuner.
Som bilag til denne dagsorden vedhæftes NAN’s Vådområdeindsatsen, dateret udgave 18. juni 2017, en nu 20
siders status, med kommunelister og kommentarer. Denne kan suppleres under dagens nye drøftelser. HMØ har
udarbejdet et følgebrev til de respektive kommuner, mail fra 10. maj. Bemærk dog, at vi endnu ikke selv har givet
vores naturpolitiske synspunkt på vådområdeindsatsen ud fra en ornitologisk begrundelse og nødvendighed.
Den 7. juni blev bekendtgørelse og vejledning for minivådområderne sendt i høring, og 5 dage senere, (12. juni
2017) har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på Miljøgis publiceret kortmateriale over arealer til de såkaldte
minivådområder, se linket Læs nyheden fra 7. juni, om at bekendtgørelse og vejledning for
minivådområdeordningen er sendt i høring
Se kortet på følgende link: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?page=&profile=naer

Odense Kommune spørger efter vore forslag. KDJ forespørger udvalget, om han må
udlevere disse? Enighed om et stort JA!
NAN påpeger, at der mangler et afsnit, om hvad vådområder kan gøre for fuglene, så at
ikke ansøgninger blot bliver afvist med henvisning til negativ kvælstofregnskab.
LBL, HMØ, BLR Prøver at udfærdige dokument om hvad vådområder gør for fugle, på
baggrund af erfaringer fra allerede udførte vådlægninger.
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5.

Bregnør Bugt. Her har KDJ to forskellige emner: 1) Vådområdeforslag, som er indarbejdet i foregående punkt
under Kerteminde Kommune, KDJ’s 3 siders skrivelse fra 20. maj. 2) Ynglende terner ved bugten, beskyttelsen af
ternerne, se skrivelse til Kerteminde Kommune/Naturstyrelsen (mail fra KDJ 11. maj), desuden, hvordan kan surf
undgås tæt på ynglepladserne.

KDJs forslag synes at leve op til de af kommunen stillede betingelser.
Tak til Kerteminde Kommune for forslag til kriterier –
HMØ udfærdiger en replik på sagen.
Kerteminde Kommune søger om penge til at rævesikre adgangen til Tornø, samt at
højvandssikre den og de 3 holme i Bregnør bugten, som samtidigt kan rævesikres
bedre ved afgravning af sand inden for holmene
KDJ har gentagne gange set et telt opslået på en af holmene i Bregnør Bugt.
Ny trussel er opdaget i området: kite-surfing, idet sejlads sker tæt på terne-koloni.
KDJ har talt med kite-formanden om det. Han er af den mening, at hvis kite-surferne
holder 100m afstand fra kolonien, må det være nok. Det finder vi ikke er nok.
Forslag om kun at surfe i Korshavn, og at holmene/ternerne i Bregnørbugten friholdes
for aktiviteter fra 1. april - 15. juli i lighed med reservater generelt.
HKH bedes sende skrivelse til NST og Kerteminde Kommune om problemstillingen,
samt anmode Kerteminde Kommune om, at øerne bliver omlagt til vildtreservat i
forbindelse med revision af vildtreservat bekendtgørelsen.

6.

Fjordmarken – planter eller fugle? Vi skal videre med drøftelserne fra sidst omkring valget mellem
Habitatnatur eller EU-fuglebeskyttelsesnatur i dette Natura 2000 område. (KDJ).

LBL og KDJ har besigtiget området. Præsenteret for NS, der synes godt om forslaget.
Ved et senere møde i anden anledning, blev der udtalt, at området synes at have det
godt. Her i er KDJ absolut ikke enig. Området har det skidt!
KDJ har foretaget optælling af fuglene i området, og sammenlignet med de sidste 40
års fugletællinger. Fuglene har det skidt!
For første gang har KDJ ikke kunnet registrere viber i området og heller ikke rødben!!!
HKH bliver bedt om at fremsende forslag udarbejdet af KDJ/LBL.

7.

Nærå Strand og Flyvesandet Mail fra KDJ den 31. maj, benævnt ”lidt fra Flyvesandet” (KDJ)

Møde i Brugerrådet. KDJ omdelte 20 år gl rapport for området.
KDJ foretager ny fugleoptælling og vil gerne, at vi gennemser den gl rapport og
afgiver kommentarer, hvorefter KDJ gerne vil udfærdige ny rapport.

8. Eventuelt.
Sybergland: Mogens Ribo, Frode Thorhauge og Toni (DN) assisteret af HMØ kører
sagen. Bl.a. omlægning/ ændring af planlagte stier.
Næste møde: 3. aug. 2017 kl. 9 på P-pladsen ved Ristinge med holmgang som vanligt
afhængigt af vejr og vind.
Ref./BLR

