DOF-Fyn – Naturpolitisk Udvalg
Årsberetning for 2015.
Udvalgets medlemmer har i år været:
Kurt Due Johansen, Børge Langkilde, Niels Andersen, Henrik Mørup-Petersen og Steen Lauritsen
Steen er efter eget ønske udtrådt i oktober. Der er derfor en plads ledig for et DOF-medlem, som
brænder for beskyttelse af fugle og natur og vil være med til at arbejde for det.
Udvalget har holdt 5 møder. Desuden har redaktionsudvalget bestående af Steen, Niels og Kurt
holdt en række møder og færdiggjort Inspirationskataloget til Den Danske Naturfond med forslag
til 20 prioriterede områder til naturgenopretning, naturpleje og naturtilpasset drift af skove på Fyn
og øerne. Det var vigtigt i udvælgelsen af områderne, at hjælpe både engenes trængte vadefugle,
terner og specialiserede skovfugle. Alle fynske kommuner er repræsenteret, ligesom det har været
vigtigt at pege på bynære områder, der kan give et løft til friluftslivet. Kataloget på 100 sider blev
leveret til Den danske Naturfond den 1. oktober, da de åbnede et kontor og er også udsendt/delt
ud til andre fonde, styrelser, kommuner, interesseorganisationer (herunder DOF centralt), Grønne
Råd, medier og kommunerepræsentanter. Kort sagt steder, hvor budskabet kan nyde fremme.
Efterfølgende nævnes kun de større emner, som udvalget har behandlet.
Vibeprojektet er opdateret af Niels med optællinger i 2015 og blev i år yderligere suppleret med
en ”Manual til flere Viber på markerne”. Manualen har givet stor anerkendelse også i
Hovedforeningen og blev i løbet af sommeren gjort til ”officiel” DOF-politik sammen med en
frivilligdrevet kampagne. Manualens anbefalinger søges nu implementeret på landsplan sammen
med landbrugskonsulenterne.
Udvalget har kommenteret Naturplanerne for de fynske Natura 2000-områder, især med fokus på
regulering af kite-surfing, jagt og andre forstyrrelser i fuglebeskyttelsesområder.
På vores opfodring har Svendborg Kommune gennemført en forundersøgelse af et vådområde i
Bøllemosen ved den øverste del af Vejstrup Å. Forslaget til et 120 ha stort vådområdeprojekt i
Bøllemosen er nu nået til accept og finansiering. 
Udvalget har deltaget i koordineringsmøde med Naturstyrelsen, Sollerup, bl.a. efterfulgt af en mail
med kort og koordinater til to rævegrave på Storeholm. Der blev derefter skudt ræv på holmen.
Vedr. den planlagte opfyldning af 50 ha af Odense Fjord har vi i årets løb fulgt op med flere tiltag:
1) Anket tilladelsen til at udføre to fugleøer inden for Gabet, der udføres som kompensation for
opfyldningen. Øerne skal opbygges alene af sand fra uddybningen af sejlrenden ved Gabet. Vi har
anket, med det argument, at fugleøerne ikke er stabile og vil eroderes væk i løbet af den første
vinter. Den første af øerne blev udført trods anken, men var stort set eroderet væk på 4 uger i juli.
Nu vil havnen så alligevel ændre på designet.

2) Kommenteret kompensationen med et for lille vådområde på ca. 8 ha i Lumby Strand, hvor
Trafikstyrelsen har forlangt 10 - 12 ha. Projektet med terminalen er nu foreslået udvidet med
yderligere uddybning af 8 ha lavvandet fjord, så kompensationen bør være endnu større.
3) Kommenteret ansøgning om uddybning af sejlrenden og havnen med henblik på at begrænse
sedimentspildet til Natura 2000 området.
Generelt må vi erkende, at der mangler §3-beskyttelse af lavvandede fjorde, hvis de ikke er Natura
2000. Det er Kystdirektoratet, som er den ”beskyttende” myndighed på søterritoriet uden
mulighed for at anke afgørelser.
Vi har anket en lokalplan som tillader udskiftning af to små vindmøller på vestkysten af Tåsinge
med to nye 80 m høje vindmøller, som skal placeres inden for strandbeskyttelsen og i havørnens
flyverute mellem reden i skoven og Tåsinge Vejle. DN har også anket. Resultatet afventes.
Vi har til Naturstyrelsen kommenteret Brahetrolleborgs planer om en stor flugtskydebane i skoven
mellem Brændegård og Nørresø i et Natura 2000 område med ynglende havørn og hvepsevåge
som udpegnings-grundlag. Vi håber på, at Naturstyrelsen afviser forslaget.
Udvalget har kommenteret Naturstyrelsens forslag til driftsplaner for Naturstyrelsens arealer.
Udviklingen på Vigelsø efter digebruddet er fulgt af udvalget. Vi afventer nu fremlæggelsen af et
alternativt projekt, som Henrik Mørup (Rambøll) arbejder på for Naturstyrelsen og med hjælp fra
Kurt har fået lavet til et fuglevenligt alternativ til renovering af digerne.
Vi screener desuden alle dispensationer til Naturbeskyttelsesloven, landzonetilladelser, fredninger
mv. for at kunne vurdere, om de har betydning for fuglene. Det drejer sig om 10 – 20 mails om
ugen, hvoraf heldigvis kun få kræver handling eller kommentarer fra DOF.

