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Referat udvalgsmøde 10. april 2018

Referat fra møde, 10. april 2018, kl. 10.00.
Mødested: hos Leif Bisschop-Larsen, Lakkendrupvej 36, Gudbjerg
Deltagere: Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen (KDJ), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Leif BisschopLarsen (LBL), Steen Lauritsen (SLA), Børge L Rasmussen, (BLR).
Afbud fra: -

Forstyrrelse: En kold og blæsende tur til Sortemosen, hvor der observeredes Trane, der landede til
FU, og derefter en tur til Hønsehavens Grusgravssø, hvor der observeredes 2 Lille Præstekrave!
Forinden forbi Bøllemosen, hvor det kunne konstateres, at der ikke var sket yderligere, og retur til
LBL, hvor et lækkert frokostbord ventede.

Dagsorden
1. Siden sidst. Hvad er der sket siden sidste møde vedr. 1) skovsalget på Langeland, 2) Fjordmarken og 3) Øerne i
Bregnørbugten? (Alle).

NAN har udarbejdet en vejledning til kirkegårdslederen i Sørup, Kirkeby, Ollerup og
Egense for at bedre forholdene for fuglene på kirkegårdene. Assisteret af Peter Teglhøj
og Anders O.W. Nielsen. Forslaget rundsendes til udvalgsmedlemmer.
LBL: Gudbjerg Kirke har fældet alle store gamle træer formentlig af hensyn til Rågeplagen.
HMØ: Holckenhavn Aftalen fastholdes som tidligere aftalt og offentliggjort.
HMØ: lavet forslag til bestyrelsen angående skovsalget på Langeland, og så dukkede
Fredmosen op, og hvad så?
SLA oplyser at HKH har rettet henvendelse til Aa. V. Jensen og Den Danske Naturfond,
men begge har ikke vist interesse.
HMØ har besigtiget Skov ved Lykkesholm på Langeland, ung nyere løvskov og partier
med ældre højskov.
HMØ opdaterer henvendelse til bestyrelsen ang. de resterende 3 skove, der er til salg
med henblik på, at der endnu engang skal ske henvendelse til Aa. V. Jensens Fond.
Grundet LBL’s fra arbejdslivet tidligere erfaringer med naturen på Langeland finder
udvalget at det ville være godt, at LBL færdiggør indstillingen til Aa. V. Jensen.
Enighed om, at der inden for en uge skal være afsendt indstilling til Aa. V. Jensen med
deltagelse af HKH + evt. DN Langeland/Nis Rattenborg, og at der i forbindelse med
indvielse af det innovative fugleskjul i Tryggelev skal inviteres til et besøg i og
fremvisning af Fredmosen.
KDJ orienterer om Fjordmarken, og at der er afholdt møde med Naturstyrelsen. Søren
Strandgård, Naturstyrelsen, vil stadig have afgræsset ind i rørskoven!
Med lidt jordarbejde kan der etableres et større sø-areal.
Vi må stå fast på, at udpegningsarterne Rørhøg og Klyde ikke har det godt, og at en
græsning ikke er til det gode for sagen.
Fortsættes…
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…fortsat:
LBL orienterede om øerne i Bregnør. Vores henvendelse er afsendt og modtaget.
Kommunen har meddelt, at de har en masse i gang omkring øerne der ude, og at det vil
indgå i dette arbejde.
HMØ orienterede om et forslag til at renovere øerne således de er over
sommerhøjvande og at de bliver rævesikret. Opfordring til LBL om at rette henvendelse
til Kommunen om evt. mulighed for opsætning af skilte/hensigts anvisninger inden den
kommende ynglesæson. Det er ret vigtigt af hensyn til Havterne og Dværgterne
kolonierne.
LBL retter henvendelse til Kerteminde Kommune.

2. Vibeforår i landbrugslandet, nyt fra Vibeværnsfronten (NAN).
Der har været afholdt endnu et møde mellem DOF og Landbrug & Fødevarer, hvor
Vibens situation var øverst på dagsordenen. Før 2020 arbejdes for det bedst mulige,
derefter træder en ny landbrugsordning i EU i kraft.
”Vibens Dreamteam” = 6 folk / vibeeksperter: Mark Desholm, Henrik Wejdling, Henning
Ettrup, Ole Thorup, Bo Svenning Petersen + NAN har afholdt 1.ste møde med debat
omkring vibeforhold. Markviber har det meget skidt, mens det står knap så slemt til for
eng-viber. Teamet kiggede også på en evt. revidering af NAN’s Vibe-manual.
Møde i Landbrugsstyrelsen g.d. sammen med HW: ”Hvad kan man gøre for fugle i
landbrugslandet fremadrettet i forhold til den nye CAP 2020”. Det kom frem, at
Landmanden skal ikke efterså de våde pletter, landmændene mister ikke støtte, men
opfattelsen skyldes vist mest alene landmændenes opfattelse af ”godt landmandsskab”.
Arbejdet med Viben har gennem de seneste år bevirket, at NAN nu er tæt på at være
med i ”maskinrummet” – hvilket udvalget kvitterer stort for!
Vibebogen er færdig og har været forelagt et forlag til udgivelse. De fandt den
spændende og interessant, men nødvendig skarp prioritering gør at bogen/ideen
fravælges.

3. Siø. Vi har fået en henvendelse fra den nye ejer, som var interesseret i at sikre fuglevenlig drift på øen.
Vi har derfor afholdt et ekstraordinært møde i udvalget den 28. februar og på den baggrund udarbejdet
et projektforslag, hvor vi har koncentreret indsatsen om området syd for landevejen. Projektforslaget er
sammen med en omfattende ynglefugleliste for perioden 1994-2017 sendt til ejer, som vi nu afventer
møde med. (HMØ).

HMØ: Kurt Poulsen vil gerne samarbejde om at finde en naturvenlig drift af jorden på
Siø. Arealet syd for landevejen ville han gerne udlægge til græsning, hvis der kunne
findes økonomi til det. HMØ har udarbejdet forslag til et kvælstof-projekt.
Fastholdelsestilskud Kr. 3.600 pr. ha. pr. år i 20 år. Hertil kan lægges ha-støtte + for
afgræsning. HMØ aftaler nærmere om møde med Kurt Poulsen og tager derefter
kontakt til Svendborg Kommune.
Fortsættes…
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…fortsat:
Fredmosen på Langeland er til salg. Er der reageret? Hvad kan vi gøre for at sikre området en
fuglerig fremtid? (Alle). Se pkt. 1.

5. Naturrådet og Det Grønne Danmarkskort. Drøftelse af kriterier for udpegning af områder med
værdifuld natur, potentiel ny natur og økologiske forbindelser. Leif har i øvrigt udsendt sin oplevelse af
de to første møder i Naturrådet, mailet ud til os den 21. marts. Følg med på http://fynsknaturraad.fmk.dk/forside/ (LBL).

LBL orienterer om fornyelsen af de gamle grønne kort fra Amtets tid over naturområder.
Der har været afholdt 2 møder, det første af orienterende art, det næste om udpegning
af de særlige naturområder, og dernæst kommer møder om at forbinde dem med
yderligere grønne arealer, samt udpege potentielt nye naturområder. Kommunerne har
allerede gennemarbejdet et forslag til kriterier for udpegning af eksisterende særlig
værdifuld natur. Det handler bl.a. om at fastsætte kriterie for arealernes bioscore. En
høj bioscore vil give mindre grønne arealer, hvilket er i landbrugets interesse. Omvendt
vil en lavere bioscore give større grønne arealer, hvilket vi i de grønne organisationer er
interesseret i. Vi forventer, at de offentlige midler til naturpleje, naturgenopretning mm
fremover kun lægges i disse grønne områder.
Udvalget finder det godt med LBL’s orientering, der rundsendes umiddelbart efter
afholdte møder, og udvalget ser frem til at modtage kommende orienteringer.

6. Indberetning af jagtbare arter i dof-basen og måske også andre problemarter. Bilag: ”Henvendelse
til DOFbasen” udsendt til endelig godkendelse udsendt den 25. marts. (KDJ, NAN).

Udvalget finder det hensigtsmæssigt, at der gøres opmærksom på denne uheldige måde
at dof-basen kan anvendes på.
Udvalget er enige om, at henvendelsen bør gennemføres, og der skal følges op på den.

7. Vådområdeindsatsen. Er der kommet noget ud af den? Og hvad kan næste skridt være? (Alle).
Er på dagsordenen rundt i kommunerne, men intet konkret endnu.

8. Høring om Næråstrand
Revideret reservatbekendtgørelse er netop sendt i høring. Den bør vi have med på mødet tirsdag.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61669

Det gamle ternereservat er medtaget.
LBL og KDJ laver udkast til høringssvar, der også skal omhandle udvidelse af arealet til at
omfatte det nye rev nord for Drætlingen ved Æbelø.

9. Eventuelt. Herunder fastsættelse af næste møde.
HMØ orienterede om Søgård Mose projektet.

Næste møde afholdes mandag 11. juni 2018 kl. 17.
på Gyldensten i skolestuen, Langø 1, 5400 Bogense
Alternativt hos Kurt Due Johansen, Skovmøllevej 54, Veflinge

Ref. BLR

