
1 
 

DOF-Fyn – Naturpolitisk Udvalg  Odense d. 6. februar 2023 

 

Årsberetning for 2022. 

Udvalgets medlemmer Kurt Due Johansen, Børge Langkilde, Niels Andersen, Henrik Mørup-Petersen, Leif Bisschop-

Larsen og Mogens Ribo Petersen, som også er kommunerepræsentant i Kerteminde Kommune.  

Henri M-P er blevet kommunerepræsentant i Langeland Kommune 

Udvalgets mødeaktivitet er genoptaget i 2022 så der er afholdt 5 møder. 

Der er fulgt op på Ø-undersøgelsen 2021-22, som er gennemført: Bogen, som skal dokumentere resultat af Ø-

udvalgets store arbejde er underudarbejdelse. 

Udvalget har behandlet følgende emner på møderne og ved mail-korrespondance: 

Dræby Fed og sejlrenden i Odense Fjord 

Odense Havn er med i Odense Fjord-udvalget, Kurt følger op på mulighederne for vådområder ved fjorden. 

Der er igangsat en forundersøgelse for udvidelse og udretning af sejlrenden, vi må vente til offentliggørelsen. 

Pumpning ved Bjørnemosegård 

Vi har ikke hørt noget om at pumpen har drænet mosen, men en tør sommer har sænket vandstanden. 

Monnet 

Ulovlig oprensning af kanaler fra de omliggende dyrkede arealer er påtalt. 

 Der sydfynske Øhav 

Leif har indsendt et fint høringssvar til Naturplaner for Der sydfynske Øhav 

Udstykning til nye sommerhuse ned mod Piledybet 

Henrik har indsendt høringssvar til Langeland Kommune 

Afgræsning af Mejlø og Bogø 

Mogens følger op på det som kommunerepræsentant 

Neverkær  

20-års aftale om vådlægning ophører. Kurt undersøger med DN, om der er muligheder for at bevare det fine 

fugleområde. 

Fredmosen, Langeland 

Broløkke Gods har fået ny ejer. Leif har spurgt ÅVJ-Naturfond, om de stadig er interesseret, men ny formand, 

direktør og strategi gør, at det skal starte forfra, ikke lige nu. 

Ejby Mose 

Henrik har hjulpet Ib Bager (Kommunerepræsentant) med et forslag til højere sommervandstand i mosen 

Løbende overvågning af høringer og dispensationer 

Udvalget får på mail tilsendt alle høringer og 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 forslag kan påvirke fuglelivet, så de kræver handling fra udvalget og kommentarer fra DOF.  


