
Bidrag til bestyrelsens beretning for 2013, Naturpolitisk Udvalg
Der har i 2013 været afholdt 4 ordinære møder i naturpolitisk udvalg, alle med en tætpakket dagsorden. 
Derudover er mange sager udenfor møderækken blevet løst ved mailkorrespondance.
Udvalget består af Henrik Mørup Petersen (referer til bestyrelsen), Kurt Due Johansen, Børge Langkilde 
Rasmussen og Niels Andersen. Udvalget er i løbet af efteråret blevet suppleret med Steen Lauritsen, så der 
nu er fem medlemmer. Eftersom de fleste af medlemmerne har andre tillidsposter i DOF-Fyn, kan det ofte 
være svært at skelne i hvilket regi de enkelte opgaver og initiativer er blevet behandlet under.
I løbet af 2013 har arbejdet i udvalget dels bestået af sagsbehandling med efterfølgende indsigelser, dels 
offensiv og konstruktiv involvering i naturfremmende initiativer. Noget har vi vundet, andet er tabt på 
gulvet.
Her følger i korte træk sager, der har været over Naturpolitisk bord i 2013:

Fugle og kitesurfing 

I foråret udarbejdede NAN en rapport om fugle og kitesurfing på baggrund af et udvalgsarbejde under 
Naturturisme I/S. Rapporten blev også sendt til DOF centralt. Konklusionen var klar på baggrund af 
tællinger ved Svelmøerne som eksempel: Det er enten fugle eller kitesurfere. Siden er intet sket, men på 
vores møde i december blev vi enige om, at der skulle rettes en fornyet henvendelse til DOF. NAN har 
udarbejdet et notat, der denne gang ønsker at løfte konflikten et niveau højere op til DOF centralt og 
Hovedstyrelsen. Denne gang var strategien kun at sætte fokus på et forbud mod brætsejlads i Natura 2000-
områderne. Notatet er blevet positivt modtaget, og konklusionerne vil indgå i DOF’s reviderede 
naturpolitik, der er under udarbejdning.

Horsebækken

Ulovlig opførelse af diger. Selvom vi gentagne gange har henvendt os, ser der ikke ud til at ske noget i 
sagen. Vi bliver holdt hen med snak eller måske rettere tavshed. Punktet har været på dagsorden på alle 
vores møder i 2013.

Jagten på Stige Ø Nord

KDJ og BLR indsendte i 2013 flere læserbreve for at holde fokus på problemet, fx til Fyens Stiftstidende: 
”Byens borgere snydes for naturoplevelser.” Senest er emnet taget op af en journaliststuderende, der har 
lavet en radioudsendelse herom som eksamensopgave. Den involverer både udvalgsmedlemmerne og 
jægerformanden og handler om, hvorfor 3 % af befolkningen (jægerne) skal gøre det surt for de øvrige 97 % 
(ikke-jægere) at nyde naturen i fuldt omfang når Odense Kommune bruger så mange penge på at gøre 
naturen i området så attraktiv. 

Jagtforstyrrelser i Odense Fjord

KDJ har udarbejdet et omfattende materiale, kaldet ”Jagtforstyrrelser i Odense Fjord, Baggrundsnotat” som 
for de to Vildtreservater Egensedybet og Seden Stand foreslår, at grænserne ændres og at jagten i hele 
Seden Strand begrænses. Notatet er sendt som baggrundspapir til drøftelserne i reservatudvalget. Notatet 
er senere via Kalckar sendt til DCE og reservatsektionen. Vi har endvidere drøftet jagten på Ølundgård 
eftersom der i flere år er foretaget optællinger på dagen for jagtens ikrafttræden, tallene viser at fuglene 
forhindres i at søge ly i det jagtfrie område af en kødrand af jægere. Flere løsninger har været drøftet, og 
sagen vil helt sikkert vende tilbage på vores dagsorden.

Seden Strand



Her har været drøftet jagtforhold, reservatafgrænsning, forstyrrelser (fx kitesejlads) og sejlads. Et forslag til 
forbedrede forhold er under udarbejdelse i samarbejde med DN.

Jagt på kommunale områder

En konkret sag fra Nyborg udviklede sig til, at jagt på kommunale områder (fx skove) bredte sig, så det fra 
jægerside lignede en koordineret indsats. Hurtigt opstod ønsket om jagt i kommunale skove i flere 
kommuner. I Svendborg lykkes det henover året at afvise ønsket. NAN’s læserbrev: ”Fri mig for mere jagt” 
blev bragt i Fyns Amts Avis.

Fuglene i landbrugslandet, herunder især Viben

Dette emne har taget sit udgangspunkt i NAN’s selvbestaltede Vibeprojekt vest for Svendborg. Viben og de 
øvrige fugle i landbrugslandet har det svært. Der er konkret 18 anbefalinger til Vibevenlig drift og 20 
naturpolitiske initiativer, der kan medvirke til at forbedre Vibens trængte situation. Arbejdet er ikke 
afsluttet.

Nye vådområder

Vi er under alle møder blevet orienteret om status for vådområdsprojekter, der er under planlægning og 
udførelse rundt om på hele Fyn. I efteråret opgav Svendborg Kommune at få udført vådområdet ved 
Langemarken, ligesom man meldte ud, at nye projekter ikke bliver optaget.

Ræve på øer

Der har været rettet henvendelse til Naturstyrelsen om forekomst af ræv på Vigelsø, ligesom vi ved besøg 
på Storeholm kunne konstatere spor efter ræv. Derfor rettede vi en skriftlig henvendelse til Naturstyrelsen, 
en henvendelse, der blev fulgt op på det årlige dialogmøde i november.

DCE Rapport 52 (om forstyrrelse i Natura 2000-områder)

Denne rapport har været brugt flere gange under drøftelse og udarbejdelse af materiale, der foreslår bedre 
beskyttelse af bl. a. havdykænder, fx i Marstal Bugt, Lillebælt og Vresen. Også som 
argumentationsmateriale i forbindelse med notaterne om Fugle og kitesurfing.

Løse hunde i naturområder

Området ved Torø har på baggrund af medlemshenvendelse været drøftet. Tidligere har vi rettet en skriftlig  
henvendelse til Naturstyrelsen om det samme for Thurø Rev. Udvalget er enig om, at det generelt bør 
skabes en kampagne for at komme problemet til livs, hvis det på nogen måde er muligt. I Svendborg er 
planerne om etablering af en egentlig hundeskov gået i vasken.

Nødlidende natur i Faaborg-Midtfyn

På baggrund af besøg i felten, kunne vi konstatere, at flere tidligere naturgenopretningslokaliteter er under 
uønsket tilgroning. Vi har presset på for at få sat plejeforanstaltninger i værk, men alle anstrengelser er 
indtil nu strandet. Det er en generel problematik, at der ikke skrives plejeinitiativer ind i Vandmiljøprojek-
terne til at hindre tilgroning.

Udvidelsen af Lindøterminalen

Udvalget har været dybt involveret i at skaffe et erstatningsområde med våd natur i stedet for det område, 
der ved udbygningen af den ny Lindø Havn skæres af Odense Fjord. En sag, der ser ud til at blive vundet. 



Det er f.eks. værd at nævne, at tilladelsen til udvidelsen af Lindøterminalen forudsætter erstatnings-
vådområde.

Sybergland ved Kerteminde

Der har været arbejdet meget med at få gjort projektet Sybergland ved Kerteminde så fuglevenligt som 
muligt, men arbejdet har været blokeret af en lodsejeranke. Senest ser det dog nu ud til, at anken mod 
Sybergland er trukket tilbage, så arbejderne kan fortsætte. Det skulle så være klar til næste ynglesæson. 

Flydende shelters

Udvalget har indanket placering af et flydende shelter til rosporten på Vestermade ud fra ønske om, at 
denne gode fuglelokalitet friholdes, da området i forvejen er færdselsfrit. De øvrige placeringer af 4 
shelters, har vi ingen indvendinger imod.

Anke mod afholdelse af DM i vandscooter/jetski

En indsigelse mod Svendborg Kommunes tilladelse til afholdelse af DM i jetski i race og free style ved 
Rantzausminde Havn bar desværre ikke frugt. Vores anke var begrundet i en frygt for yderligere forringelser 
af forholdene for vores vandfugle fremover ved en større udbredelse af jetski/vandscooter. Vi mente ikke, 
at kommunen skulle gå ind og blåstemple øget udbredelse, ligesom vi var imod, at kommunen dispenserer 
ud fra en påstand om, at arrangementet har interesse for almenheden og derfor føler sig kaldet til at give 
befolkningen mulighed for at opleve sporten på nært hold. Rantzausminde Havn ligger ved porten til 
Natura 2000 fuglebeskyttelsesområdet Det Sydfynske Øhav i vest og Vildtreservat Svendborg Sund i øst.

Naturparkråd Lille Bælt

KDJ valgt for både DOF Sønderjylland og Fyn. Projektet under destination Lillebælt er endnu i støbeskeen, 
men fuglene bør indtage en større plads, ligesom grænsedragningen bør tages op til diskussion.

Naturforbedring i Kingstrup og Ejby Moser

Efter møde med Middelfart Kommune, har vi udarbejdet forslag til udvikling af naturen i og ved Ejby Mose. 
Vores forslag, der er afsendt til kommunen, faldt i tre kategorier: 1) Plejeforanstaltninger til lysåben natur 
mod vest, 2) Tilgronings-område med reguleret færdselstryk centralt og 3) Naturgenopretning øst for 
mosen.

Indsigelse mod jagt på Skarver

Udvalget har udarbejdet en skarp kommentar overfor en ansøgning fra Elsesminde om tilladelse til 
bortskræmning/regulering af Skarv ved åmundinger på Fyn. Der forelå en ansøgning om at bortskræm-
ningen skulle foretages med det formål at beskytte udtrækkende smolt fra naturlige bestande af laks og 
ørred. Smolten var opdrættet og kunne altså ikke betegnes som en naturlig bestand.

Udtalelse om Monnet og flugtskydningsbanen

I forbindelse med ændringer i skydetidspunktet for flugtskydningsbanen på Monnet, har vi i en udtalelse til 
Fredningsnævnet accepteret ændring til senere benyttelse (fra 15/7 til 1/9). Samtidig har vi anbefalet at 
intensivere indsatsen for at finde et andet sted til placeringen.

Dette bidrag til bestyrelsens beretning er udarbejdet af Niels Andersen


