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Referat fra møde, 7. oktober 2019 kl. 18.00. 
Mødested hos Kurt Due Johansen, Skovmøllevej 54, Veflinge 

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

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

Fra DOF Fyn: fmd. Henrik Kalckar Hansen (HKH) 

Afbud:  ingen 

Forstyrrelse:   
Aspargessuppe/ æggekage m/bacon og grøntsagssalat, flot anrettet isdessert og senere kaffe/te. 

Dagsorden 
 

Orientering fra NAN omkring ”Fyn blev finere”. En rapport omkring genoprettede 
naturområder, et i hver kommune, over hele Fyn, Steen Lauritzen, Mads Y har givet tilsagn 
om at redigere den endelige udgave til en spiselig rapport. Hver Kommunerepræsentant 
har deltaget med hvert sit område. 
 

1. Fuglene er flygtet fra Odense Fjord og for den sags skyld også fra Nærå Strand og Agernæs 

Flak. Problematikken er den samme. Vi er ikke blevet færdig med at drøfte, hvilke initiativer, der 
skal sættes i værk hvor og hvornår. (Alle) 

Situationen er uforløst. Det sidste er Næråstrand rapporten, som KDJ har sendt til 
Nordfyns Kommunes biolog og vandløbsmedarbejder. Hvordan får vi dem i de højeste lag 
gjort opmærksom på, at det står slemt til i naturen. Vi har to store områder, Odense Fjord 
og Nærå Strand, hvor vi har data og fakta om de faktiske forhold og den dårlige tilstand. 
HKH foreslår KDJ at tilsende materialet til DOFs Naturpolitiskeudvalg 14 dage forud for 
repræsentantskabsmødet i foråret, således HKH kan følge op på det på repræsentant-
skabsmødet.  
KDJ foreslår at han og HKH får lov til at søge foretræde for DOFs naturpolitisk udvalg ved 
næste møde for at forelægge vores to arealer, og indstille til at få det afklaret på landsplan.   
KDJ laver brevudkast til forespørgsel hos Nordfyn omkring en eventuel tilladelse til projekt 
vedr. Fjordmarken. Brevudkast tilsendes HKH for videre fremsendelse. 
NAN understreger, at der fra ministerhold er positive holdninger og udtalelser, der fuldt ud 
dækker for vores to projekters gennemførelse om bl.a. biodiversitet. 
 

2. Formidling om det naturpolitiske arbejde. Esben Eriksen, som bl. a. er redaktør på 

hjemmesiden doffyn.dk skriver, at redaktionen gerne bidrager til formidling af vores arbejde. Det 
være sig enkeltsager eller kampe på den lange bane. Det kunne også være om udvalgets arbejde 
generelt. Hvem vi er og hvad vi arbejder for. Har vi brug for flere hænder? Hvor henvender man sig, 
hvis man kunne tænke sig at gøre noget for fynsk natur og fuglene? Redaktionen tager også gerne 

et møde med os. Denne henvendelse må vi drøfte. (Alle) 
Fortsættes…. 
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….Fortsat: 
Nogen debat frem og tilbage omkring værdi og konsekvens af at bringe 
dagsordenspunkter.  
NAN foreslår at udvalget på skift leverede et bidrag om ugen. 
Måske bedre ide i at f.eks. dele den store rapport op og udsende om en lokalitet ad 
gangen. Der er 50 at vælge imellem! Også opdele NANs viberapport til udsendelse. 
 
 

3. Forslag til Klima- og Energipolitik i Svendborg Kommune. Der skal afgives høringssvar 

inden 4. oktober. NAN har udarbejdet forslag til høringssvar. Der er faktisk en del fugl i forslaget. 
Høringssvaret er vedhæftet dagsordenen, da vi ikke kan nå at behandle det betids. (NAN) 
Selve forslaget til Klima- og Energipolitikken kan ses her: 
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4254_5441545/bilag_1_-_bilag_1_forslag_til_klima-
_og_energipolitik.pdf 

NAN har udfærdiget og indsendt høringssvaret. Udvalget har modtaget svaret i kopi. 
1. Går ind for FN’s 17 verdensmål 
2. plant mere træ og skov 
3. planlægning af store vindmøller og solcelleanlæg skal fastholdes til de oprindelige 

udpegede områder. 
4. Flisproduktion bør udfases, da den efterlader naturen trådt under fode 
5. Satse på vådområder – talt om i flere år intet sker. 

Desuden har de sat sig målet at  

- være fossilfri i 2040  
- Svendborg kommune i 2030 skal have mellem 20 og 87 (80-150m høje) vindmøller 

eller have udpeget 10 gange et areal på 33,5 ha til solcelleparker. 
 

4. Revision af vildtreservaterne Odense Fjord og Det Sydfynske Øhav (med Svendborg 

Sund). Det er vigtigt, at vi får mulighed for at påvirke processen. Orientering om procedure og 
behandling i vildtforvaltningsråd/reservatudvalg/miljøstyrelse. (LBL) 

 
Strategi for vores indflydelse på revision af vildtreservaterne blev diskuteret.  
Reservatgruppen, som rådgiver Miljøstyrelsen, er nedsat af Vildtforvaltningsrådet, men det 
har et selvstændigt kommissorium. Medlemmer i Reservatgruppen er indstillet af 
foreningerne. 
 
Proceduren for revision af reservaterne er, at først skal forslagene ud til brugergruppe og 
lodsejere. Dernæst retur til Reservatgruppen, hvorefter styrelsen udarbejder udkast til 
bekendtgørelse, som sendes i høring før færdiggørelse fra Ministeren. 
  Fortsættes…. 

  

https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4254_5441545/bilag_1_-_bilag_1_forslag_til_klima-_og_energipolitik.pdf
https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4254_5441545/bilag_1_-_bilag_1_forslag_til_klima-_og_energipolitik.pdf
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….Fortsat: 
 
KDJ har sendt forslag til ændringer for Odense Fjord. Hvordan kan vi sikre os at forslaget 
virkelig bliver behandlet? Skal vi genindsende det? LBL synes vi skal genfremsende 
forslagene, men inden genfremsendelse skal forslagene tillægges vores ønsker om 
ændringer omkring Sydfynske øhav. Især vigtigt med bedre beskyttelse af ynglefugle og 
mod forstyrrelser fra kitesurfing. 
Møde med KDJ samt LBL aftalt til afholdelse hos NAN den 21. okt. kl. 10. 
 

5. Kort orientering om udarbejdelse af notat/rapport over ynglefuglene på 
Mågeøerne, øerne syd for Æbelø og Kystlagunen med forslag til forvaltningstiltag. (KDJ) 
Fortsættelse af projektet for Odense Fjord og Fjordmarken 
KDJ vil forklare de ændrede forhold i yngleforhold og prædation. 
Fra 2.000 ynglende ederfugle til i dag 0. Det er nødvendigt at medtage Kystlagunen 
Gyldensten, for at vise / sikre at Ederfuglene ikke blot er flyttet til kystlagunen. 
Oplysninger fra Flora og Fauna 1967-1980 hvor fuglelivet er godt beskrevet, samt fra LBLs 
tal samt m.fl. 
De mange tal viser hvor stærkt, det er gået tilbage for de jordrugende fugle. 
KDJ finder det derfor spændende at lave et projekt herom. 
 

6. Broløkke på Langeland gik konkurs for nylig, men der er nyt om Broløkke Skov. (HMP) 

Havørnen har bygget ny rede længere væk fra hovedstien. Ingen unger pga. uro. 
Skoven er, iflg. Søren Bøgelund, nu opkøbt af ny ejer fra Jylland, og denne skulle have givet 
udtryk for at være indstillet, på at havørnen skal have ynglero, hvorfor afspærring kan 
komme på tale. 

 

Siø. Realiseringsansøgning indsendt primo september. Mange ha muld skal rømmes af for 
pga. af fosforindhold, men ellers skulle det vist være ved at være køreklar. 
Når vådområdeprojektet realiseres, kan vi søge Danmarks Naturfond til at gå ind og købe 
det lille smalle stykke eng (ca. 3ha) op mod broen, som en udvidelse af det eksisterende 
vådområde, hvis diget mellem de to arealer må fjernes. 

 Fortsættes…. 
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….Fortsat: 
 

7. Vi fik forleden i vores mailboks via Kalckar en henvendelse fra kommunerepræsentanten i 
Middelfart om kommunens udkast til biodiversitetsstrategi. Vi skal drøfte udkastet og give 

vores besyv med, som så måske kan klæde kommunerepræsentanten på. (NAN) 
Bl.a. er det politisk besluttet at:  
- medvirke til bedre lokale planer og handlinger, der har positiv indvirkning 

biodiversiteten. 
- Skabe flere egnede levesteder til kystfugle 
- Eksisterende naturområder skal sikres og om muligt bringes i bedre stand 
- Arbejde for et øget skovareal til gavn for biodiversiteten 
- Beskytte mere værdifuld kommunal skov, ved at henlægge den som urørt skov 
- udpege områder til urørt skov -  20%  inden 2030 
- Drive mindst 95 % af det resterende kommunale skovareal som naturnært     
- Og den næsten uspiselige at de vil drive jagtforvaltning på naturens præmisser? 
- Arbejde for at de privatskove hjælper til med at henlægge skovarealer til urørt skov 

samt at drive en større del naturnært 
NAN udfærdiger positiv besvarelse til IB Bager, idet vi gerne vil bakke op om de gode 
intentioner. Det er et eksempel til efterfølgelse for de øvrige kommuner. 
Vi skal opfordre kommunen til, at der bliver afsat et årligt beløb til opfølgning og udførelse 
af de mange tiltag. 
 

8. Danske fugle ulovligt til salg  
Den 5. september havde snaturs hjemmeside følgende historie: Danske fugle ulovligt til 
salg i Den Blå Avis! Er det en sag, vi skal forfølge? Drøftelse om, hvad vi gør. (NAN, KDJ) 
https://snaturblog.blogspot.com/2019/09/danske-fugle-ulovligt-til-salg-i-den.html 

BLR skriver til Knud Flensted for at modtage retningslinier for, hvorledes vi skal behandle 
den slags henvendelser. 
 

9. Eventuelt.  

Herunder fastsættelse af næste møde. 
5. december kl. 18 hos NAN. 
 
REF/BLR 
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