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Referat fra møde, 3. august 2017, kl. 9.30.
Mødested: hos Henrik Mørup-Petersen, Piledybet 28, 5965 Humble
Deltagere: Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen fra kl. 14 (KDJ), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Børge L
Rasmussen, (BLR).
Afbud fra: Leif Bisschop-Larsen (LBL),

Forstyrrelse: Regnvejr! ØV ØV ØV. Årets ”Holmgang” måtte desværre aflyses, da vejrudsigten sagde
regn med risiko for skybrud og mulighed for torden. Så er det for risikabelt at vandre ud på de flade
holme.
Under afvikling af mødet kiggede vi bl.a. på FU musvitter, dompap & flagspætte, samt lige uden for
vinduet en rødhals og kort efter kom en råbuk med uens opsats tæt forbi huset og græssede lidt på
HMØ dejlige naturgrund. Efter mødet en pragtfuld frokost med bl.a. HMØ berømte tunsalat.
Til afslutning en tur til Kelsnor Fyr for at se på fugle, men der var ikke så meget, for inden der var gået
5 minutter stod regnen ned i stænger og det lynede og tordnede i stor stil! Vi nåede at få et kort glimt
af den rusiske atom-ubåd, der just passerede fyret med kurs nord over. På vej retur mod Gulstav
observeredes ca. 650 Stormmåger, 80 Viber og 50 Stære på mark ved Rathgården.

Dagsorden
1. Siden sidst/orientering. (Alle).
Vejlen, Tåsinge. Skiftekær møllerne. Maskinhuse i høring – vi har ikke kommenteret. NAN
har haft kontakt fra Allan Bliss ang. mgl. indsigelse fra DOF. NAN har forklaret Allan Bliss
sammenhængen, og at vi har klaget, hvor der er fugl i sagen.
Henrik Kalckar Hansen (HKH) er orienteret.
NAN: oplyser at deltage i International Wader Study Groups Konference i Prag her i
September. NAN har indsendt og fået optaget et Abstract på 2000 ord til ”Workshop on
the conservation of Northern Lapwing”. NAN skal afholde kort indlæg på engelsk.
Workshoppen bliver forhåbentlig det første skridt henimod en ”Handbook of Lapwing
Protection” (arbejdstitel), hvor de praktiske og politiske erfaringer med beskyttelse af Viben
vil blive samlet.
HMØ: Vedrørende dræning af Ærø Flyveplads har Rambøll fået ordren i hus incl. biologisk
forundersøgelse omkring flyveplads.

2. Henvendelse til DOF centralt / Naturstyrelsen vedr. dispensationer til regulering af
skadevoldende vildt. (NAN + KDJ) 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 for specifikt Hættemåge. Et forslag til henvendelse er udfærdiget af Kurt og Niels

Det af NAN og KDJ udarbejdede udkast til brev har været rundsendt, og d.d. efter en kort
orientering fra NAN blev indholdet godkendt.
NAN sørger for at give DOF Fyns formand Henrik Kalckar Hansen (HKH) besked om, at vi
ønsker brevet indsendt til DOF att. Knud Flensted.

3. Holckenhavn Fjord. (HMØ) På baggrund af brev fra Nyborg Kommune, mailet til os af Henrik Mørup
den 4. juli, skal vi tage stilling til og kommentere på forslaget fra Nyborg Kommune.

Nyborg Kommune har tilføjet aftalen, at sejlads på Holckenhavn Fjord alene må finde sted
i de tilfælde, hvor vejret umuliggør sejlads ude på Nyborg Fjord.
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Fortsat fra side 1:
Ad. 3. Holckenhavn Fjord, fortsat:

HMØ gør opmærksom på, at de i Nyborg Kommunes forslag anførte datoer for
fredningstider i yngleperioden bør rettes til fra 15. til 16. juli, således at de er i
overensstemmelse med alle øvrige reservats-bekendtgørelser.
Et par andre mindre forhold til ændringer / tilføjelser blev drøftet, og HMØ søger disse
indarbejdet i aftalen.
Aftalen indebærer ingen ændringer for de private lodsejeres sejlads, der således uhindret
kan fortsætte som hidtil.

4. Miljøsituationen for Engsøen på Gyldensteen. (KDJ) Kurt Due kommer med et lille oplæg
omkring miljøsituationen for Engsøen på Gyldensteen, hvorefter vi diskuterer sagen.

De første år var sø-arealet mere end 50% dækket med vandranunkel. Sorthalset
Lappedykker ynglede i området, og optællinger viser for samme periode mere end 7.000
vadefugle. Søens tilløb har et meget lille opland på ca. 100-120 ha.
Nu er kun 10% af sø-arealet dækket med vandranunkel, og Sorthalset Lappedykker har
ikke ynglet i år. I stedet for Vandranunkel er der til gengæld nu en stor tilgroning med trådalger. Søen følger mønsteret, som vi kender det fra mange andre steder, at der er succes
de første 3-4 år og dernæst en stadig nedadgående tilstand. Søen har nu en meget dårlig
vandkvalitet! Er det måske pga. manglende vandudskiftning? Kan der i bekræftende fald
så laves en afskærende grøft for Gyldensteens jorder svarende til de ca. 100 ha.? Så ville
vi alene stå med fuglenes tilførsel af kvælstof og fosfor.
Kvælstofbidraget fra tilliggende arealer er på ca. 25 kg pr. ha. pr. år. Den luftbårne tilførsel
er på ca. 25-40 kg pr. ha. pr. år. Kvælstof og fosfor tilføres også via fuglene.
De foranstående beregnede mængder anses for at være noget mindre, end det fuglene
normalt tilfører.
Ved eksakte beregninger for fuglenes årlige tilførsel af kvælstof og fosfor skal der dog
medtages det forhold, at der altid er et stort antal gæs ved søen, og at gæssene jo kun i
halvdelen af tiden ligger på vandet. I beregning af tilførsel skal mængden fra gæssenes
beregnede årlige tilførsel af kvælstof og fosfor derfor halveres.
Pga. manglende afgræsning/pleje gror engen til i kogleaks og tagrør. AaVJ er ikke så
interesseret i at hegne og pleje, medmindre de får tilskud til det.
KDJ oplyser at have fremsat tankerne så mange gange, at KDJ synes at kunne mærke fra
de øvrige i gruppen, at de ikke kan se problemet, og nærmest finder KDJ irriterende.
KDJ finder det meget vigtigt, for at fastholde opstartens succes, at få det vi normalt kalder
det blå bånd langs søbredden til at fungere, således at søen igen vil være attraktiv for
andefuglene. Udgiften er en bagatel i forhold til hvad der bruges på fugletårne m.v.

5. Henvendelse til Region Syddanmark og kommunerne vedr. beskyttelse af
Digesvalekolonier i råstofgrave. (NAN og KDJ) Niels og Kurt har på baggrund af beslutning på
sidste møde udfærdiget et forslag til skrivelse til Regionen og kommunerne, hvor krav om beskyttelse af
Digesvalekolonier i forbindelse med gravetilladelser til råstofindvinding bliver gjort synligt. Skrivelsen er
vedhæftet som bilag.

Orientering ved NAN omkring årsag til henvendelsen til Regionen omkring sikring af
redeforhold for digesvalerne i grusgrave. NANs udkast er hermed godkendt, og NAN
sørger for at HKH får besked på at fremsende til kommuner og regionen. BLR sørger for at
NAN modtager mails og adresser på alle kommuners miljøafdelinger.
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6. Påflyvning af hegnstråde (KDJ). I forbindelse med indhegning af kreaturer på enge/strandenge, har
Kurt set Ryler blive såret ved kollision med hegnstråd. Kan vi gøre noget, som kan forhindre gentagelser?

KDJ har kontaktet Naturstyrelsen fo Hvad kan vi gøre fremadrettet?
Problemstillingen drøftet og forslag til forbedring kom frem. HMØ finder nogle fakta i f.t.
forslag og sender til KDJ, der udarbejder skrivelse til fremsendelse til relevante modtagere.

7. Bregnør Bugt. (KDJ) 1) Hvad gør vi med forslagene til vådområder i Bregnør Bugten og 2) Hvad med
forslagene vil havde til ø-reservater i Bregnør Bugten

HMØ udarbejder og rundsender udkast til forslag vedrørende vådområderne.
KDJ har foto-dokumentation af uheldigt tiltag på øen. Det er problematisk, hvis der er
færdsel på øen. Under KDJs rede-optællingstur oplevede han kraftigt varslende
Dværgterner. KDJ observerede også kitesurf-sejlads tæt på øerne. Igen meget uheldigt,
da øen er en meget vigtig og eneste yngle-lokalitet for terner i Odense Fjord. KDJ
observerede også ynglende Ederfugle. Der ligger pt ca. 5.000 rastende ederfugle i fjorden!
Der skal snart igangsættes arbejde i reservat-sektionen. Vi drøftede, hvordan vi bedst
kunne få opmærksomhed på Odense Fjord og jagt/frilufts/færdsels problemer.
Det er nu man skal til at have talt om det i forbindelse med reservat-gennemgangen.
NAN konkluderer, at KDJ bør lave en lille rapport, der kan slås op på vores hjemmeside,
og udformet således, at det samtidig kan sendes til reservat-sektionen.
KDJ laver henvendelse til Kommunerne og Friluftsrådet angående vandscootersejladsen.
Henvendelsen skal indeholde opfordring til, at der på alle bådisætningspladser skiltes
tydeligt med, at den slags sejlads ikke er tilladt på Odense Fjord.

8. Øerne i Lillestrand gror til, hvad kan der gøres? Medlemshenvendelse, hvor der gøres
opmærksom på, at tilgroningen af specielt Bogø og Mejlø er i tiltagen og med katastrofale følger for
kystfuglene.

KDJ har modtaget telefonisk opkald fra ejeren, der påberåber sig, at de udsatte dyr til
afgræsning løber væk, ellers ville han gerne have dyr der ovre. Vi synes at en løsning
kunne være at hegne hele vejen langs stranden. Arealet er ”kun” habitats-område, men
der er afgræsningen også vigtigt for biologien. KDJ og HMØ udarbejder udkast til skrivelse

9. Vådområdeindsatsen (alle) Siden sidst har HMØ udfærdiget et skrift. I skriftet argumenteres der for
fuglenes sag, og at også andre argumenter end kvælstoffjernelse kan få vådområdeprojekter prioriteret i
kommunerne. HMØ prøver at redigere teksten, således at fuglene får en mere fremtrædende

rolle.

KDJ foreslår, at vi skal prøve at samle op på nogle af de vådområder, hvor der er
lavet forbedringer og hvor det er gået godt.
KDJ foreslår, at NAN og KDJ påtager sig at lave en sådan skrivelse. Overordnet
skal kommunerne modtage HMØs generelle opsummering, og der ud over en
beskrivelse af de i den pågældende kommune beliggende områder.

10. Eventuelt.
HMØ orienterede omkring Syberg-land. I samarbejde med Mogens Ribo arbejdes på
forslag til sti omkring Sybergland. Det ser desværre ud til, at der ikke bliver mulighed for en
decideret rundtur, men mere en vandre-strækning.
Næste møde: 5. 10. 2017 kl. 18.30
Ref./BLR

