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Referat fra møde, 24. oktober 2017, kl. 18.30. 
Mødested: hos Leif Bisschop-Larsen, Lakkendrupvej 36, 5892 Gudbjerg 

Deltagere: Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen fra kl. 14 (KDJ), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Leif 

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

Forstyrrelse: En stor forkælelse af sine gæster med en ovenud lækker middag med Falafel og 
Lammemørbrad (af egen avl) med flødekartofler, grønsalat og ribsgele, og til dessert en lækker  
Tarte Tatin (fransk æblekage) her med Filippa og Pigeon af egen avl.  

Dagsorden 
1. Siden sidst/orientering. (Alle). Herunder 

Hegnstråd på Vigelsø, 3 personer deltog. 2.800m sat op. Ros til Naturstyrelsen for 
forholdsvis hurtig reaktion. 
Skrivelsen til Naturstyrelsen om Fjordmarken, Naturstyrelsen besvaret med at de gerne 
ville holde et møde med os. LBL, NAN, KDJ og HKH deltager 
Søgård Sø, HMØ orienterede om projektet 
Skrivelsen til Reservatsektionen, Der er ikke modtaget noget svar endnu. KDJ sørger for at 
Knud Flensted, DOF, ligeledes modtager vor skrivelse 
Bregnør Bugten og fugleøer (der er konstateret ynglende terner på øerne), kitesurf i 
Odense Fjord. KDJ har senest i weekenden set kitesurfing tæt på øerne. Fotoskjulet står 
stadig på fugleøen. Hvad gør vi? Der skal gerne ske noget snarest, således at forholdene er 
sikret til ynglesæsonen 2018. 
Vi kontakter Naturstyrelsen og Kerteminde Kommune via HKH.   
Udvalget foreslår, at det skal foreslås, at hvis ikke der kan oprettes reservat / gives forbud, 
så kan der alternativt opsættes henstillingsskilte. Der bør begrundes med omtale af den 
udvikling, der er sket for ynglefuglene, der nu gør det nødvendigt, at der gøres noget.  
Henvendelsen til Region Syddanmark om Digesvalehensyn ved råstofudvinding. NAN. 
Der er også udsendt til kommuner. Der er kun modtaget positive tilbagemeldinger, men al 
denne slags afgørelser ligger nu i regionen. 

2. Justering af Natura 2000 områderne er i høring. Skal vi reagere? Jf. mail fra Kalckar den 28. 

september, se link http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-
natura-2000-omraaderne/ 
LBL taler for at vi bør reagere, idet nogle arealer er nødvendige som bufferzoner til 
habitats områder eller som fourageringsområder for gæs eller svaner. 
KDJ foreslår at vi mødes så mange som muligt og der gennemgår materialet, og herefter 
tager endelig stilling til hvad og hvor meget, der skal gøres indsigelser imod.  
Mødedato 14. november kl. 9. 

3. Revision af Vildtreservaterne. NAN har gjort indsigelse mod ophævelse af reservatet for Svendborg 

Sund.  Der gøres opmærksom på, at f.eks. er der vandscooter sejlads forbudt i 
vildtreservater. Hvis et sådant ophæves, så er der pludselig tilladt at sejle der med 
vandscooter.  Det værste ved vildtreservaterne er det manglende tilsyn samt tilsyn af og 
pleje af skiltningen.     Fortsættes side 2 

http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/
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Fortsat fra side 1: 

 

4. Holckenhavn Nor.  
HMØ oplyser at der er aftalt nyt møde i januar.   HMØ har foreslået, at der udlægges bøjer, så man 
holder samme bane hele tiden, og at denne bane skal ros igennem en gang i roligt tempo, før end 
der ros med stor hastighed, således at fuglene forlader det åbne vand område, uden at de bliver 
jaget bort. Foreslår at der oprettes en varsels metode for sejladser, således at vi har chance for at 
kontrollere om reglerne overholdes. 
 

5. Naturrådet for Fyn, http://mst.dk/natur-vand/planlaegning/groent-danmarkskort/ minus Middelfart. I 

Fyns Amts Avis er Faaborg-Midtfyns kommune foreslået som sekretariatskommune. Vi har indstillet Leif, 
men skal måske også finde en kvindelig suppleant? I en mail fra Kalckar 13. oktober er Else Klint i spil.  
Enighed om at Else Klint vil være oplagt. LBL tager kontakt og sørger for at der indsendes besked til 
DOF med resultatet. 

 

6. Havvindmøller i sydlige Lillebælt ved Helnæs, jf. mail fra Kalckar 16. august. Var vi repræsenteret 

til mødet i Torø Forsamlingshus den 29. august?   

HMØ orienterede. HMØ ved ikke om vi var repræsenteret. Fra avisens referat så det ud til at der 
var gjort opmærksom på rovfugletræk. Men hvad med rastende ederfugle og fouragerende 
bjergænder. Det vigtigt at alle udpegningsarter undersøges. 

 

7. Vådområdeindsatsen.  
 

HMØ har lavet forslag til brev, som KDJ oplyser at have sendt til Odense Kommune efter aftale 
med HMØ. 
 
 

LBL Vi kan jo bare fremsende til kommunen, hvad vi har for den enkelte kommune. 
 

Vi mangler stadig forslag til vådområder i Kerteminde Kommune.  BLR oplyser at de kendte 
områder alle er indeholdt på Kerteminde Kommunes hjemmeside. 
 

KDJ oplyser at der pt ligger op til 700 rastende svømmeænder i Sybergland 
HMØ orienterede om arbejdet i området, der hovedsageligt varetages af Mogens Ribo og Frode 
Thorhauge. 
 

Skal Naturråd Lillebælt stadig have samme repræsentation eller skal der fornyes? 
KDJ vil gerne stoppe i det råd. Har forespurgt IB Bager, der har sagt nej. 
HMØ forespørger Mads Syndergaard 

 

8. Eventuelt.  

LBL fremlagde den netop offentliggjorte jagtfredningsaftale, der lige er indgået. 

Resultatet synes at være noget nedslående for DOFs synspunkter 

Næste møde:   5. december 2017 kl. 18.00  

 hos Niels Andersen, Strandvænget 13, Svendborg 
 
 
Ref./BLR 

http://mst.dk/natur-vand/planlaegning/groent-danmarkskort/

