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Referat fra møde, 11. juni 2018, kl. 17.00. 

Mødested: Naturum, Langøvej, Gyldensteen. 

Deltagere: Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen (KDJ), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Leif Bisschop-

Larsen (LBL), Jens Bækkelund (JEB), Børge L Rasmussen, (BLR). 

Afbud fra: - 

Forstyrrelse: 2 R Havørne på øen nærmest det nye fugleskjul, og nogle Atlingænder ude ved den 
nærmeste fugleø. En kraftig og kølig vind gjorde, at de fleste fugle lå i læ bag øerne, ude af syne 
fra indkørslen til Naturum. 
Indledningsvis serverede KDJ en lækker frokost med bl.a. hjemmelavet rygeostsalat og 
æggesalat. 
 

Dagsorden 

1. Forestående revision af Sydfynske Øhav Vildtreservat. Indledende kommentarer er sendt 

til vildtkonsulent for Naturstyrelsen Fyn. Orientering ved (NAN). 
Revision af Sydfynske Øhav Vildtreservat skal i høring til efteråret og der er 
forslag om, at Sydfynske Øhav og Svendborgsund sammenlægges.  
Der har været afholdt møde i brugergruppen for Sydfynske Øhav Vildtreservat, som 
har givet anledning til, at NAN, som er DOF’s medlem, har sendt indledende 
kommentarer i en skrivelse til Naturstyrelsens vildtkonsulent for Fyn. Det er sket på 
baggrund af, at kitesurferne flere steder ønsker at forbedre deres forhold på 
rigningsplads og udvide deres tilstedeværelse på søterritoriet, fx ved Siø, som dog 
foruden at være vildtreservat samtidig er Natura 2000 område. Aktivitet på vandet 
skal skrives ind i lovtekster således, at det kommer til at gælde alle former for 
brætsejlads og i øvrigt i lighed med reglerne for motorbåde/jetski. 

 NAN’s udarbejdede forslag, der har været rundsendt i udvalget, fik LBL’s forslag 
indarbejdet om, at der skulle skrives noget mere aktivt ind, så henvendelsen ikke 
kun blev defensiv og afværgende, men også også aktiv i forhold til nye 
beskyttelsesinitiativer. 

 Vores udvalg arbejder nemlig oftest med den dagsorden at bremse forringende 
tiltag, men skulle vi ikke også og måske især arbejde for at forbedre vilkårene for 
fuglene? Problematikken drøftet og enighed i udvalget om, at vi skal se det mere i 
helheder, således at vore forslag og ønsker også kommer til at gælde for alle andre 
vildtreservater / fuglebeskyttelsesområder 

 Problemstillingen sættes på dagsorden til næste møde, med henblik på at vi via DOF 
Fyns bestyrelsen gør DOF opmærksom på problemstillingen, og at vi finder det 
nødvendigt, at der gøres noget mere aktivt for at fuglene får fred og ro i de der til 
tiltænkte områder / reservater. 

 
Fortsættes…..
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2. Natura2000. Selvom fristen for 2. høring om yderligere slankning var 31. maj og at DOF ikke var høringsberettiget i 

denne omgang, er sagen så principiel, at vi må drøfte forholdene endnu engang. Se mail fra LBL fra 21. maj, men også 
gerne linket: http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-

omraaderne/ (LBL). 
Der er sket en del ændringer men uden begrundelse. Nogle af vores er kommet 
med: Egebjerggård undladt at pille ud. Odense Fjord er ikke taget med. Geelså er 
tillagt som fuglebeskyttelsesområde.  
Bogø er Gammelmose taget med. Emtekær har de bibeholdt et område, som vi 
protesterede over. 
Ved Arreskov er ørneområdet ikke taget med. Skovballe-ørneområdet er taget med.  
Vi kan ikke rigtig gøre mere herfra, ud over at opfordre hovedforeningen til at 
kæmpe for, at kommissionen ikke vil acceptere reduktionen af Natura 2000 
områderne i Danmark. De seneste udspil til kommissionen er ikke på nogen måde 
begrundet, hvorfor vi heller ikke kan gå i rette hermed. 
Hovedforeningen skulle have modtaget kopi af vores høringssvar. 
Udvalget beder LBL om at udarbejde en oversigt over tillæg og/eller fradrag i arealer 
i henhold til vores oprindelige forslag. Oversigten ønskes udarbejdet således, at den 
følger vort oprindelige høringssvar, og således at den kan danne grundlag for senere 
arbejde med problemstillingen. 

   
 

3. Fjordmarken. Dette punkt har det med at dukke op igen og igen. KDJ har udfærdiget er skrift: Besigtigelse af 

Fjordmarken, udsendt den 18. april. Og nyt om lokaliteten i øvrigt. (KDJ) 
Naturstyrelsen (NS) er ikke indstillet på at anvende eller imødekomme vore forslag 
til mere vand på arealet. 
Det synes vigtigere for NS, at de imødekommer plantevæksten fremfor fuglene. 
Udvalget er enig om, at DOF Fyn bliver nødt til at kæmpe videre.  
KDJ oplyser, at hegningen nu er i orden.  KDJ oplyser endvidere, at der er mulighed 
for, at sø-arealet kan medregnes til strandengs-arealet, så den formulering kan ikke 
længere bruges som argument. 
KDJ oplyser, at NS i deres argumentation påstår at fuglene har det godt! – uden at 
de fremfører nogen form for begrundelse. 
KDJ anmodes om at lave en rapport over fuglenes yngle-succes i 2018. 
Udvalget tager punktet på næste møde, og fremsender der efter en begrundet 
protest. 

 

 
Fortsættes….. 

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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4. Siø. Er der udvikling i sagen?  (HMØ). 

HMØ har efterfølgende modtaget accept fra Kurt Poulsen (KP) om, at han gerne vil 
fortsætte samarbejdet og lave fuglevenligt område på arealer syd for landevejen, 
trods den uheldige episode hvor KP pga. af uvidenhed, havde fået givet ordre om 
spredning af gylle på marken, hvor mågerne var ved at bygge koloni. KP bad om, at 
fuglefolket en anden gang i stedet gav ham oplysning om sådan dannelse af fugle-
koloni, så historien ikke gentages. HMØ gav udtryk for, at det var DOF helt med på. 
HMØ oplyste endvidere, at Langeland Kommune synes godt om ideen, men ellers 
ikke vil gøre noget, før der foreligger svar fra Svendborg Kommune, om de også 
synes godt om ideen. 
HMØ orienterede om status og fremtidige ønsker til området. 
HMP kontakter Langelands Kommune og opfordrer dem til, at de tager kontakt til 
KP, for at sagen fremmes mest muligt især af hensyn til tidsplanen for arealet.  

 

5. Fredmosen på Langeland er til salg. Vi har reageret, er der noget nyt? Hvad kan vi yderligere gøre for 

at sikre området en fuglerig fremtid? (Alle). 
LBL ved ikke helt hvem eller hvilke fonde, der er rettet henvendelse til. 
JEB oplyser at Fugleværnsfonden og Aa.V. Jensens Fond (AaVJ) ikke har vist stor 
interesse i projektet ved besvarelse af bestyrelsens henvendelse til fondene. 
NAN & KDJ synes, at også Den Danske Naturfond (DDNF) skal spørges. 
LBL bedes sørge for at AaVJ og DDNF modtager vores henvendelse om Fredmosen. 
 

  

6. Naturrådet og Det Grønne Danmarkskort. LBL har været til møde siden vi havde sidste møde i 

Naturpolitisk Udvalg. LBL giver status på arbejdet. http://fynsk-naturraad.fmk.dk/forside/ (LBL). 
Der er møde 12/6, det næstsidste møde af de planlagte.  Her skal man komme med 
forslag til, hvad man vil bidrage med til Det Grønne Danmarkskort, samt forslag til 
kerneområder, eksisterende forbindelsesområder her imellem, potentielle 
forbindelsesområder og potentielle naturområder.  
Erhvervsorganisationerne er bange for restriktioner på arealerne, hvorfor de ønsker 
arealerne så små som muligt.  
Der har været forhandlet om kriterier for de forskellige områder. 
Der er endnu ikke noget helt konkret omkring kortet. Det er ikke alt der er positivt. 

 

7. Drøftelser omkring skovsalget på Langeland endnu engang, og får opdatering på, hvor langt en 

evt. henvendelse er nået. (Alle).  
Nebbe Skov er solgt. Kun Broløkke og Lykkesholm Skove er endnu til salg. 
HMØ peger mest på Lykkesholm, hvis ikke man kan få Fredmosen.  
HMØ har besøgt begge skove, og der drives bukkejagt i dem begge.  
 
Pkt. fortsættes….. 

http://fynsk-naturraad.fmk.dk/forside/
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Ad. 7. Drøftelser omkring skovsalget på Langeland, fortsat: 
 

Skovene har dog også en del fasanjagt, idet der er konstateret stor udspredning af 
foder på alle stier. 
Prioritering Broløkke Skov og dernæst Lykkesholm. HMØs forslag fremsendes til DOF 
Fyn/HKH med anmodning om, at det fremsendes til DDNF. 

 

8. Vådområdeindsatsen. Flere emner:  
 Nyt fra Svendborg. NAN: Hørup Å, projektet ligger hos Landbrugsstyrelsen. Der er 
stor forekomst af rødler, der skal indvindes, inden det kan blive vådområde 
Bøllemosen ligger stadig hos Landbrugsstyrelsen med henblik på jordfordeling. 
Der arbejdes videre med vådområder ved Stokkebæk Huse og Stokkebæk Gudme. 
Fuglemæssigt er de to arealer ikke speciel interessante. 
To arealer falder pga. af for lidt kvælstofomsætning: Skovballe-Søby-Monnet og 
Ollerup-Egense.  
KDJ: Skal udvalget/DOF Fyn blande sig i konkrete vådområdeprojekters udformning?  
Jannick Seslef, Assens Kommunes vådområdeansvarlige, har set på vådområde ved 
Bred, hvor der er en fin eng på 28 ha med Høslætbækken, men med remiser og 
levende hegn! KDJ foreslår, at vi kontakter Assens Kommune for om muligt at få 
fjernet levende hegn og remiser? Udvalget enige herom, og KDJ udarbejder forslag 
til henvendelsen.  

 

9. Eventuelt. Herunder fastsættelse af næste møde. 

KDJ: Modtaget forslag om at lave via DN Nordfyn. HMØ modtager kort over arealet 

fra KDJ og kigger og beregner på, om der kan laves et vådområde projekt. 

 

Næste møde: Tirsdag den 7. august kl. 9 på Ristinge ved Storholm, for den 

årlige vandretur til holmene, med efterfølgende frokost og møde i sommerhuset 

hos HMØ Piledybet 28, Ristinge. 

 

REF. BLR 


