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Årsberetning for 2016. 

Udvalgets medlemmer har i år været:  

Kurt Due Johansen, Børge Langkilde, Niels Andersen, Henrik Mørup-Petersen og fra september Leif 

Bisschop-Larsen, som supplerer udvalget med sin store viden om Fyns natur og den offentlige 

administration af naturspørgsmål. 

Udvalget har i år holdt 7 møder, hvoraf de to har været temamøder om et enkelt emne. På grund 

af Børges omhyggelige referater, har alle kunne følge med i arbejdet via DOF-Fyns hjemmeside. 

Det er det største antal møder længe, men afspejler arbejdsmængden, for når fugle og natur 

politisk tildeles en stedmoderlig behandling, så må vi trække i arbejdstøjet for at afværge de 

værste virkninger. Møderne afholdes i øvrigt på skift hos de enkelte deltagere og ledsages altid af 

et godt måltid, der skaber en positiv stemning på trods. 

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

Vibeprojektet er opdateret af Niels med optællinger i 2016. Arbejdet har givet stor anerkendelse 

også i Hovedforeningen og indgår nu i Hovedforeningens arbejde. 

Udvalget har kommenteret og afgivet høringssvar til alle de fynske kommuners Handleplaner for 

Natura 2000-områder, som skal beskrive implementeringen af de Naturplaner, som blev 

kommenteret i 2015. 

Vådområdet i Bøllemosen er finansieret og jordfordelingen pågår. Området er besigtiget af 

udvalget. 

Nye vådområder. Med Naturpakken skal der udføres 1.600 ha nye vådområder. Udvalget har sat 

sig for at foreslå et antal områder med fuglepotentiale til kommunerne, og er i den forbindelse 

gået i gang med at udarbejde et systematisk katalog over forslag til vådområder i alle 10 fynske 

kommuner. Det viser sig imidlertid, at kommunerne selv har ”støvsuget” landskabet for mulige 

lavbundsarealer og med en screening, udvalgt de områder, hvor det kan være muligt at udføre et 

vådområde, som kan tilbageholde tilstrækkeligt kvælstof. De fleste forslag falder desværre på 

lodsejermodstand, da vådområdet skal være baseret på frivillig jordfordeling. Derfor kan vores 

katalog være nyttigt, operationelt og hurtigt findes frem, hvis kommunale vådområdeprojekter 

falder på gulvet. 

Kompensation for opfyldning af Lindøterminalen. Vi har endnu ikke modtaget et ændret design af 

fugleøerne inden for Gabet, som lovet efter anken over tilladelsen til at udføre to fugleøer af sand 

fra uddybningen af sejlrenden ved Gabet. Den første ø forsvandt på 4 uger. Vi rykker nu, da 

opfyldningen er påbegyndt. 



Sybergland: Mogens Ribo fik flyttet fugleøerne væk fra land, men den ene skal flyttes igen efter 

krav fra Golfbanen. Et forslag til at lægge stier ud gennem engene med shelters og piletræer, er 

blevet ændret, så der sikre et uforstyrret naturområde med enge og lavvandede søer om vinteren. 

Vildtreservater og jagttider. Udvalget har til hovedforeningen fremsendt et begrundet forslag til 

fuglevenlige ændringer af vildtreservaterne i Odense Fjord, herunder udvidelse af reservatet ved 

Vigelsø, og kommenteret forslag til nedlæggelse af reservatet i Gamborg Inderfjord og ændring af 

”ederfuglereservatet” i Lillebælt. Desuden er der fremsendt et notat til hovedforeningen med 

forslag og ønsker der kan klæde DOF’s forhandlere på til de kommende forhandlinger om ændring 

af jagttider i 2017. 

Vigelsø: Udvalget har fulgt forslaget til det alternative projekt på Vigelsø. Ved at åbne digerne og 

flytte 100.000 m3 jord fra morænebakkerne ud i lagunen er der lavet 27 ha strandenge, som vil 

påvirkes af vandstandsvariationerne i Odense Fjord. Det er udført og afsluttet i november.  

Henrik Mørup (Rambøll) har lavet projektet for Naturstyrelsen og med hjælp fra Kurt har vi fået 

lavet et fuglevenligt projekt med rævesikre ynglepladser til strandengsfuglene, og vader til 

hjejlerne, så det nu er bedre end vores oprindelige ønske om forstærkning af digerne og udført til 

halv pris (5 mio. kr.). Hovedforeningen repræsenteret ved Niels Riis har bakket projektforslaget op. 

Udvalget har i december deltaget i koordineringsmødet mellem Naturstyrelsen, Sollerup, og DOF-

Fyn. Efter det meget positive møde med den nye skovrider Peter Harrekilde har udvalget på 

opfordring fremsendt forslag til naturforbedringer af Naturstyrelsens areal i Fjordmarken med 

flere forslag til at hæve vandstanden. 

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. Vi har dog kommenteret 

sager om Nørreby Hals, Højby Mose, Stokkeby Nor, Slæbested ved Sandager Næs, Høslæt på 

overdrevene ved Bøjden Nor, fiskeri i Sønderby Sø, erstatningsbiotop på Dræby Fed for sø ved 

lindøterminalen og Niels har forhindret skovning af gamle bøgetræer i Svendborg Kommunes 

skove. 


