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DOF-Fyn – Naturpolitisk Udvalg  Odense d. 21. januar 2021 

 

Årsberetning for 2020. 

Udvalgets medlemmer har i år været som i 2019:  

Kurt Due Johansen, Børge Langkilde, Niels Andersen, Henrik Mørup-Petersen og Leif Bisschop-Larsen. 

Udvalget har som alle andre i 2020 været begrænset af corona-restriktioner og aflyst to planlagte møder. 

Der er kun afholdt det årlige møde i august på Langeland som et udendørsmøde efter en vadetur til 

Storeholm. Det meste af årets arbejde er derfor udført fra hjemmekontoret. 

På mødet i august blev Udvalget enige om at forsøge at gennemføre en optælling af ynglefuglene på øerne 

omkring Fyn 100 år efter, at Acton Friis og Johannes Larsen sejlede rundt til de danske øer i Rylen. Det 

videre arbejde varetages af et hårdt arbejdende udvalg, med egen årsberetning. 

Efterfølgende nævnes derfor kun de større emner, som Udvalget har behandlet. 

Kompensation for opfyldning af Lindøterminalen.  

De to fugleøer ved Gabet med stenbeskyttelse skal nu være udført, men efter ynglesæsonen. 

De ligger 350 m og 800 m syd for havnen i Gabet, så optælling af fugle uden båd vil være vanskelig. 

Fyn blev finere  

Bogen blev udgivet i 2020 og har fået en god modtagelse. Tak til arbejdsudvalget. 

Kitesurfing ved Svelmø 

Faaborg-Midtfyn Kommune har forespurgt om muligheden for at beskytte fuglelivet omkring Svelmø 

samtidig med en udvidelse af parkeringspladsen for kitesurfere. Udvalget har svaret med et notat der 

understreger at kitesurfing er den mest forstyrrende aktivitet for fuglelivet på de lavvandede områder, 

dobbelt så forstyrrende som havjagt. Der er ingen fugle samtidigt med kitesurfere. Da der ikke er mulighed 

for at forbyde kitesurfing er der lavet en aftale om, at der ikke må surfes i jagtsæsonen fra 1. september til 

1. marts.  

Problemet et også højaktuelt på de lavvandede arealer ved Ristinge Hale og Storeholm i Fuglebeskyttelses-

området Det Sydfynske Øhav. Her tillader Naturstyrelsen kitesurfing fra 1. juni, midt i fuglenes ynglesæson 

med adgangsforbud på øerne frem til 15. juli. Oure Idrætsefterskole anvender området til træning fra 1. 

juni. Dette skulle have været på dagsoden ved det aflyste møde med Naturstyrelsen i december. 

Affaldsopsamling på holmene mellem Marstal og Ristinge 

Miljøstyrelsen havde finansieret, at en skoleklasse skulle indsamle affald på de beskyttede holme i fuglenes 

yngletid i juni. Udvalget fik ændret tidspunktet for indsamling af affald til efter sommerferien. 

Parkering ved Brændegård 

Faaborg-Midtfyn Kommune sendte et forslag i høring med parkering på den beskyttede eng over for 

Brændegård. Udvalget har sendt høringssvar med afvisning af at inddrage engen til parkering og foreslået 

parkering syd for avlsbygningen. Dette er dog afvist af ejeren, som har sat granitkantsten langs 

avlsbygningen, men ud på vejarealet. Kantstenene er nu flyttet længere ind, så der er lidt bedre plads til 

parkering og obs langs hegnet. Det vides ikke om dette er den endelige løsning. 
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Afvanding af Siø 

Ejeren startede en pumpe for at give plads til ynglefuglene efter vinterens megen nedbør.  

Pumpen er efterladt fra perioden med afvanding for at kunne hindre oversvømmelse af reder i 

ynglesæsonen. Ejeren ”glemte” imidlertid at slukke pumpen igen. Udvalget har forfattet et brev, som er 

sendt til Langeland og Svendborg Kommuner med opfordring til at sikre, at ejeren ikke kan starte pumpen. 

Desuden opfordres kommunerne til at forsøge at få ændret afslaget fra Miljøstyrelsen på finansiering af et 

vådområde på Siø syd for landevejen. 

Afvanding af Tåsinge Vejle 

Naturstyrelsen har installeret en pumpe ved dæmningen, som med en automatisk niveaustyring skal kunne 

holde vandstanden i Vejlen på et niveau om sommeren, som tillader afgræsning af engene ved Vejlen, men 

så der fortsat er vand i Vejlen. Pumpen skal kun være aktiv i græsningssæsonen og kun køre i en våd 

sommer, hvor højvandsslusen ikke er i stand til at holde vandstanden nede i Vejlen. Da entreprenøren 

havde installeret pumpen, men inden pumpeleverandøren havde installeret niveaustyringen lukkede 

Danmark ned. Entreprenøren syntes, at pumpen skulle bruges, når den nu var der og startede den med det 

resultat, at Vejlen også blev tørlagt. På grund af et tørt forår og forsommer gik der lang tid, før der igen kom 

vand i Vejlen. Udvalget har forfattet et brev, som er sendt til Naturstyrelsen med opfordring til at sikre, at 

pumpen ikke kan tørlægge Vejlen, men som også gør opmærksom på risikoen for at sænke vandstanden i 

Vejlen på et tidspunkt, hvor lappedykkere og rørdrum har bygget rede med en højre vandstand. 

Odense Ådal, Fjernelse af opstemningen ved Dalum Papir 

DOF-Fyn har tilsluttet sig et høringssvar fra Søparkens Grundejerforening, som peger på at den sænkede 

vandstand i Odense Å kan reducere vandstanden i søen og moserne i ådalen mellem motorvejen og Skt. 

Klemens. Høringssvaret foreslår monitering af vandstanden og krav om afværgeforanstaltninger, hvis søen 

og mosen påvirkes negativt. Vores forslag er indarbejdet som vilkår i vandløbsgodkendelsen. 

Genoptagning af pumpning ved Bjørnemosegård 

Bjørnemosegård ønsker at genoptage pumpning med en ny pumpe med det formål at hindre 

oversvømmelse af engene om sommeren, når de nu skal afgræsses for at forbedre naturkvaliteten. 

Udvalget har afgivet høringssvar til Svendborg Kommune med forslag til, at alle drænudløb og afløb til 

kanalen skal ske gennem en brønd med udløb i kote + 0,40 m, så den aktuelle vandstand i søer og moser 

ikke ændres ved pumpning i kanalen. Desuden skal der ikke pumpes lavere end + 0,15 m i kanalen, som 

svarer til middel sommervandstand i Skårup Sund. Derved hindres ekstra udsivning til kanalen. 

Udvalget screener desuden alle dispensationer til Naturbeskyttelsesloven, landzonetilladelser, fredninger 

mv. på Fyn for at vurdere, om de har betydning for fuglene. Det drejer sig om 10 – 20 mails om ugen, 

hvoraf heldigvis kun få er med ”fugl”, som kræver handling eller kommentarer fra DOF.  

Det årlige koordineringsmøde mellem Naturstyrelsen i Sollerup og DOF-Fyn er ikke afholdt i år på grund af 

Corona.  

 


