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Odense d. 20. januar 2017

Årsberetning for 2017.
Udvalgets medlemmer har i år været:
Kurt Due Johansen, Børge Langkilde, Niels Andersen, Henrik Mørup-Petersen og Leif BisschopLarsen.
Udvalget har i år holdt 8 møder, hvoraf de to har været temamøder om et enkelt emne. På
grundlag af Børges referater, har det været muligt at følge med i arbejdet på DOF-Fyns
hjemmeside. Det er mange møder, men det afspejler arbejdsmængden, for når fugle og natur står
nederst på den politske dagsorden, så må vi forsøge at afværge de værste virkninger. Møderne
afholdes på skit hos de enkelte deltagere og ledsages altd af et godt måltd, der skaber et godt
grundlag for arbejdet.
Eterfølgende nævnes derfor kun de større emner, som udvalget har behandlet.
Vibeprojektet er igen i år opdateret af Niels med optællinger i 2017. Arbejdet har igen givet stor
anerkendelse, nu også i Hovedforeningen, som i år har tldelt Niels DOF’s Hæderspris 2017.
Kompensaton for opfyldning af Lindøterminalen. Vi har modtaget et ændret design af de to
fugleøer ved Gabet, som nu foreslås udført med en stenbeskytelse og mere naturligt ca. 1 m over
normal vandstand i stedet for 2 m. Det er et acceptabelt design på det sted, men Kystdirektoratet
har endnu ikke godkendt den hårde kystbeskytelse. DOF ankede med hjælp fra Knud Flensted, at
Kystdirektoratet uden konsekvensvurdering gav tlladelse tl at udføre to fugleøer udført alene af
sand og moræneler fra uddybningen af sejlrenden ved Gabet. Anken er nu taget tl følge, da
vedligeholdelsen af øerne af sand og ler vil være et vedvarende anlægsarbejde med risiko for
sedimentspredning tl Natura 2000 området. Afgørelsen har krydset havnens ændrede design af
fugleøerne, som næppe ville have krævet en konsekvensanalyse. Vi kender ikke Odense Havns
tltag for at få godkendt fugleøerne hos Kystdirektoratet, men fugleøerne er et af vilkårene for
opfyldningen af de 50 ha ved Lindø.
Vi har desuden kommenteret en sag om erstatningsbiotop på Dræby Fed for sø ved
Lindøterminalen, hvor vi har anvist et fuglevenligt design med en terrænnær sø i stedet for den
foreslåede ”grusgravsø”.
Nye vådområder. Med Naturpakken skal der udføres 1.600 ha nye vådområder. Udvalget har
udarbejdet et skrit tl kommunerne om muligheden for at lave et fuglevenligt design af
vådområder og beskrevet 3 gode eksempler fra Fyn. Sammen med dete er der udarbejdet et
katalog over forslag tl vådområder tl hver af de 10 fynske kommuner. De feste forslag falder dog
på lodsejermodstand og manglende erstatningsjord.
Sybergland: Mogens Ribo følger op på det videre arbejde med en ny lokalplan, hvor vi skal søge at
undgå shelters, piletræer og ster gennem engene og på diget mod søen, så der sikres et
uforstyrret naturområde med den lavvandede vestlige del af søen og enge med lavvandede søer
nord for afvandingskanalen.
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Vildtreservater og jagtder. Udvalget har fulgt op på forslaget tl ændring af vildtreservatet i
Odense Fjord, herunder udvidelse af reservatet syd for Vigelsø og ved digerne mod Ølundgård og
Firtalsstrand. Desuden er der fremsendt et notat tl hovedforeningen med begrundede forslag og
ønsker tl forhandlingerne om ændring af jagtder i 2017.
Udvalget har kommenteret og afgivet høringssvar tl Fødevareministeriets forslag tl redukton af
Natura 2000-områderne, dels tl de fynske Fuglebeskytelsesområder og dels foreslået Bøjden Nor
og Helnæs Made ændret, så disse vigtge fuglelokaliteter ud over at være habitatområde også
bliver fuglebeskytelsesområde.
Udvalget har i november deltaget i koordineringsmødet mellem Naturstyrelsen i Sollerup, og DOFFyn. Det fremgik, at Naturstyrelsen i Fjordmarken vil udvide afgræsningen tl en del af rørskoven,
som er i modstrid med Udvalgets tdligere forslag tl forbedringer af Naturstyrelsens fuglebeskytelsesområde i Fjordmarken med fere forslag tl at hæve vandstanden. Vi følger op på sagen
og har bedt om et møde i Fjordmarken med Naturstyrelsen.
Vi screener desuden alle dispensatoner tl Naturbeskytelsesloven, landzonetlladelser, fredninger
mv. for at kunne vurdere, om de har betydning for fuglene. Det drejer sig om 10 – 20 mails om
ugen, hvoraf heldigvis kun er få med ”fugl i”, som kræver handling eller kommentarer fra DOF.
Sejlads på Holckenhavn Fjord. Nyborg Roklub begyndte i 2016 at anvende forden som
træningsbane for de hurtge robåde, som medførte en stor forstyrrelse for fuglene. Da forden er
søterritorie kan sejladsen ikke forbydes, selv om forden er fredet og Holckenhavn ikke udnyter
deres eneret tl jagt på forden. Der er afholdt et møde med kommunen og parterne, hvor DOF har
lavet et forslag tl en frivillig atale om begrænset sejlads og kun uden for fuglenes yngletd og
jagtsæsonen. Der følges op på atalen i 2018.
Tre Øer i Bregnør Bugt er nu de eneste steder med ynglende terner i Odense Fjord. Udvalget
arbejder på at beskyte dem mod kite-surfng og adgang i yngletden.
Udvalget har indstllet Leif som DOF’s repræsentant i Naturrådet for Fyn, der skal udarbejde det
Grønne Danmarkskort.
Ib Bager fra Vestyn arbejder i en lokal gruppe med at få jagten i Føns Vang ”lejet” af kommunen
eller en anden fnansiering for at hindre en ”totaljagt”, også på blishøns i Føns Vang. Der er pr.
automatk givet tlladelse tl regulering af skarver i Føns Vang. Vi har lavet et oplæg tl
hovedforeningen om ændring af denne praksis, så den enkelte sag skal vurderes.
DOF-Fyn havde ikke held med klagen over tlladelsen tl de store vindmøller ved Skitekær på VestTåsinge, men hvad havørnene ikke kunne stoppe, kan fagermusene nu muligvis gøre, sagen skal
gå forfra med en konsekvensvurdering, hvor vi forhåbentlig kan få lejlighed tl at bidrage igen.
Vadefuglekollision med hegnstråde. Kurt observerede fere ryler fyve mod hegnstråde i
Fjordmarken. Vi har hurtgt fået at vide at hegnstråden i Fjordmarken udskites tl et holdbart hvidt
fberbånd. Der er ikke aktuelt midler tl udskitning af hegnstråden på Vigelsø, men hvis DOF kunne
vikle det om hegnstråden kunne Naturstyrelsen levere et billigere hvidt fberbånd. Tre mand fk
viklet fberbånd om 2,8 km hegnstråd.
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