
Referat fra møde i naturpolitisk udvalg, DOF-Fyn 
tirsdag, den 5. december 2017, kl. 18.00. 
Mødested hos Niels Andersen, Strandvænget 13, 5700 Svendborg. 

Deltagere. Henrik Mørup Petersen (HMØ), Kurt Due Johansen (KDJ), Leif Bisschop-Larsen (LBL og 

Niels Andersen (NAN). Afbud: Børge Langkilde Rasmussen (BLR). 

Dagsorden.  

1. Siden sidst. Og indledningsvis referat fra dialogmødet med Naturstyrelsen den 30. 
november, mere dukker op under punkt 4. (HMØ; LBL og KDJ) 
Især problematikken omkring Fjordmarken blev drøftet. Naturstyrelsen vil ganske vist 
imødekomme vores ønske om at få gjort noget ved de miserable forhold for fuglene i 
Fjordmarken. De foreslår en forøget afgræsning ved at hegnet rykkes tilbage så store dele af 
rørskoven inddrages i afgræsningen. DOF mener imidlertid, at forholdene for 
udpegningsarterne derved forringes, dels da øget afgræsning kræver lavere vandstand, dels at 
netop arter som Rørhøg derved får forringede forhold. Samtidig får øvrige rørskovsfugle 
gennem den indskrænkede rørskov og den tørrere bund med ræven som prædator dårligere 
vilkår. Klyden hjælpes ikke, tværtimod. KDJ har udarbejdet et notat, som var sendt ud på 
mødedatoen, hvor konsekvenserne overfor fuglelivet både ved Naturstyrelsens forslag, og ved 
DOF-Fyns forslag bliver gennemgået. Fuglelivet i Fjordmarken, som er del af EF-fuglebeskyttel-
sesområde, er Danmark gennem Naturstyrelsen forpligtet på at beskytte og helst styrke. DOF’s 
forslag kan udføres som i tre trin og dermed i flere tempi, afhængig af økonomi og vilje. Der er 
fra vores side et stærkt ønske om en vådere rørskov og at tilbageholde vandet, så området ikke 
udtørrer om sommeren. Med styrelsens forslag er der åbnet op for, at indsatsen ligefrem kan 
gøre området mindre egnet overfor udpegningsgrundlaget. Det blev på mødet med 
Naturstyrelsen den 30. november foreslået, at parterne mødes i felten. Et møde, vi gerne så 
fremrykket, så en ny græsningsaftale, der typisk vil løbe over 5 år, ikke aftales på grundlag af 
Naturstyrelsens forslag. KDJ beder derfor vores udvalg om at reagere og kommentere på 
notatet ”Fjordmarken NOTAT 05.12.17” indenfor få dage. Desuden håber vi at kunne presse 
Naturstyrelsen til fremrykning af drøftelsen i felten af områdets fremtid. 

 
2. Vådområdeindsatsen. Punktet har vi arbejdet med hele året, men nu er der et forslag 

(udarbejdet af Steen Lauritsen, KDJ og NAN) til indholdet af en henvendelse til de 
respektive kommuner, følgebrev og tidsplan for indsatsen. (NAN) 
Der blev nikket ja til både selve henvendelsesskriftet Vådområdeindsatsen, følgebrevet og 
tidsplanen med udsendelse til de respektive kommuner inden jul samt efterfølgende 
præsentation på et møde med DOF-Fyns grønne repræsentanter i januar. Her vil de gennem en 
powerpointpræsentation (udarbejdes af NAN) blive klædt på til at løfte Vådområdeindsatsen til 
deres Grønne Råd. HMØ’s sproglige rettelser bliver indarbejdet i det endelige dokument. 

 
3. Justering af Natura 2000 områderne er i høring. Vores reaktion bliver som aftalt på 

mødet hos KDJ den 14. november. Vi gennemgår materialet (BLR’s referat fra sidst og 
KDJ’ kortforslag til afgrænsningen i Odense Fjord samt LBL’s udsendte kortmateriale 
fra 28. november) endnu engang, da det er sidste møde før klagefristen den 3. januar. 
(Alle) 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/
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/


Vi har især koncentreret vores indsats om at kommentere på justeringen af Fuglebeskyttelses-
områderne. 
Der var enighed om, at BLR’s tekst fra sidste referat (14. november 2017) sammenskrives med 
LBL’s materiale og danner udgangspunkt for indsendelse til Miljøstyrelsen inden 3. januar 2018. 
Af hensyn til LBL’s meget minutiøse korttegningsmateriale med kommentarer, håber vi, at det 
er muligt at indsendelsen kan ske via mail og dermed ikke gennem selve høringsportalen, som 
kræver nytegning af det omfattende kortmateriale. Leif påtog sig dels at undersøge muligheden 
for dette, dels at sørge for den endelige indberetning. En indberetning, som også vil indeholde 
en generel bemærkning om, at vi selvfølgelig står til rådighed for yderligere dokumentation.  

 
4. Øerne i Bregnør Bugten. Nye oplysninger på baggrund af dialogmødet med 

Naturstyrelsen den 30. november. Hvad gør vi? (KDJ) 
Naturstyrelsen ønsker ikke at gå ind i arbejdet med at sikre øerne mod færdsel af den ene eller 
anden art. Derfor er vi enige om, at DOF-Fyn retter en skriftlig henvendelse til Kerteminde 
Kommune med en opfordring til, at der bliver opsat skiltning, som henstiller til ikke at gå i land 
på de ternerige småøer i fuglenes yngletid. LBL formulerer henvendelsen. 

 
5. Eventuelt. Herunder fastsættelse af næste møde. 

Næste møde afholdes hos Henrik Mørup i Søparken, Odense tirsdag den 30. januar 2018, kl. 
18.00. Mødedatoen blev fastsat så betids, at vi kan nå at drøfte Den Danske Naturfonds 
efterlysning af projekter for lokale indsatser for natur og biodiversitet. Fristen for ansøgninger 
er 5. februar. 
 
Referent: Niels Andersen. 


