DOF-Fyn – Naturpolitisk Udvalg

Odense d. 29. januar 2019

Årsberetning for 2018.
Udvalgets medlemmer har i år været som i 2017:
Kurt Due Johansen, Børge Langkilde, Niels Andersen, Henrik Mørup-Petersen og Leif BisschopLarsen.
Udvalget har i år holdt 7 møder, hvoraf et har været temamøder om Siø. På grundlag af
referaterne, har det været muligt at følge med i arbejdet på DOF-Fyns hjemmeside. Møderne
afholdes på skift hos de enkelte deltagere og ledsages altid af en god forplejning, der skaber et
godt grundlag for arbejdet. Det er blevet besluttet, at et bestyrelsesmedlem deltager i udvalgets
møder.
Efterfølgende nævnes derfor kun de større emner, som udvalget har behandlet.
Niels’ Vibeprojekt har udviklet sig fra et selvbestaltet amatørprojekt til en Vibeindsats.
Det er den forvandling, Niels’ ”Vibeforår i landbrugslandet” i løbet af de seneste 8 år har
gennemgået. Det naturpolitiske udvalg har gennem hele processen været sparringspart og er
løbende orienteret.
Vibeværnsfronten er senest nu også nået ind i landbrugskredse, idet DOF og Landbrug &
Fødevarers Videncenter SEGES i fællesskab har indgået et samarbejde, der skal styrke Viben med
forskellige initiativer både, hvad angår en opdatering af DOF’s Manual til flere Viber på markerne
og SEGES’ fakta-ark. Nyt bliver også en fælles folder med anbefalinger til initiativer ude i marken.
Vibeprojektet i Naturpolitisk Udvalgs regi påbegyndtes i 2011 og havde to afgørende mål, nemlig
at gøre opmærksom på Vibens nødlidende situation i landbrugslandet, hvilket synes at være
opnået. Det andet mål var at styrke bestanden gennem en målrettet indsats, dette sidste synes
der nu i fællesskab med landbruget at være taget de første spæde skridt til.
Kompensation for opfyldning af Lindøterminalen. Opfyldningen er i gang, men vi har endnu ikke
set en godkendelse fra Kystdirektoratet af det ændrede design af de to fugleøer ved Gabet udført
med en stenbeskyttelse. Erstatningsbiotopen med en terrænnær sø på Dræby Fed som erstatning
for opfyldningen af en sø ved Lindøterminalen skulle være ved at blive udført nu.
Nye vådområder. Udvalget har fulgt op på notatet om vådområder, som er sendt til kommunerne.
De fleste forslag falder dog på lodsejermodstand og manglende erstatningsjord. Udvalget følger op
på Bøllemosen ved Gudbjerg, som venter på jordfordelingens afslutning.
Sybergland: Mogens Ribo følger op på det videre arbejde med en at få retableret 2 fugleøer, og
fuglevenlige stier i området. Der er lavet en aftale med kommunen.
Natura 2000. Udvalgets høringssvar til Fødevareministeriets forslag til reduktion af Natura 2000områderne, er kun i få tilfælde taget til følge. Det vigtigste resultat er, at Bøjden Nor og Helnæs
Made også bliver fuglebeskyttelsesområder. Udvalget har ligeledes afgivet høringssvar til
ændringer i vildtreservatet Nærå Strand – Agernæs.
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Udvalget har i december deltaget i koordineringsmødet mellem Naturstyrelsen i Sollerup og DOFFyn. Kurt havde lavet et flot notat om Fjordmarken, som viste tilbagegangen for yngle- og
rastefugle siden Naturstyrelsen overtog området fra Fyns Amt og som anviste mulighederne for at
gøre Fjordmarken vådere. Der blev på mødet aftalt, at NST vil i samarbejde med DOF om at
gennemføre de små ændringer for at hæve vandstanden i engsøen.
Udvalget screener desuden alle 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 er få med ”fugl i”, som kræver handling eller kommentarer fra
DOF.
Sejlads på Holckenhavn Fjord. Der er afholdt et møde med Nyborg Kommune og parterne om den
frivillige aftale med Nyborg Roklub om begrænset sejlads på fjorden og kun uden for fuglenes
yngletid og jagtsæsonen. Reguleringen har fungeret og aftalen fortsætter uændret. Havørnen har i
år ynglet ved fjorden.
Odense Fjord. Her har Kurt også leveret en afgørende dokumentation at antallet af såvel ynglende
som rastende fugle i fjorden er i frit fald på grund af manglende ålegræs som følge af kvælstofudledningen, forstyrrelser, bl.a. ræve på Vigelsø og kitesurfing. Der er lavet en pressemeddelelse,
som er blevet bragt på mange medier med gennembrud her sidst i januar. Udvalget følger op på
omtalen med konkrete forslag til kommunerne. Naturgenopretningen i Småstenskrog øst for
Seden Strandby er planlagt gennemført i år.
Tre øer i Bregnør Bugt er nu de eneste steder med ynglende terner i Odense Fjord. Udvalget
arbejder på at beskytte dem mod forstyrrelser sammen med Kerteminde Kommune, som er med i
et EU-projekt, der giver mulighed for et rævesikre øerne og hæve dem over sommerhøjvande.
Leif har været DOF’s repræsentant i Naturrådet for Fyn, der skulle udarbejde det Grønne
Danmarkskort. Det er dog kun blevet til en for naturen ”slap” udtalelse, hvorfor DOF og DN har
afgivet en mindretalsudtalelse.
Føns Vang. Ib Bager fra Vestfyn har arbejdet i en lokal gruppe med at få den intensive jagt i Føns
Vang standset. Det er lykkedes, så jagten fra i år ”lejes”, vist nok af Naturpark Lillebælt.
Siø. Udvalget fik i februar en henvendelse fra Siøs nye ejer Kurt Poulsen, der gerne ville indgå et
samarbejde med DOF om udlægning arealerne syd for Rute 9 som permanent græsning, og med
kompensation for at opgive dyrkningen af majs på arealerne. Desuden kunne vi ”leje” jagten på
øen. Udvalget undersøgte mulighederne for at få finansieret omlægningen. Selv om Siø er en del
af Natura 2000 fuglebeskyttelsesområdet, er det kun muligt at opnå finansiering som
kvælstofvådområde. Det vil være muligt at lave et 11 ha vådområde på den vestlige del ved at
vandet fra pumpestationen ledes ud over området i stedet for direkte ud i havet. Der er nu ved at
blive udført en forundersøgelse af dette projekt. Forundersøgelsen skal være færdig i dette forår.
Jordbehandlingen startede sent i 2018 på Siø, på grund af sen afslutning af handelen. Desværre
betød det, at især hætte- og stormmåger havde påbegyndt æglægning og rugning på den sydligste
del af området, da der blev kørt gylle ud. Det startede en shitstorm i presse og medier, men da
det skete ikke kunne ændres, valgte Udvalget at satse på den langsigtede løsning og fortsætte
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samarbejdet med Kurt Poulsen. Vi aftalte, at den sydlige del af marken ikke blev tilsået og fortsatte
med arbejdet for at få etableret et vådområde på hele marken syd for vejen.
Skove og mose på Langeland. En række skove på Langeland blev sat til salg i 2017. Udvalget lavede
et oplæg til Den danske Naturfond eller Åge V. Jensens Naturfond, som anbefalede at købe en
eller flere af de 4 skove med mest naturindhold. De to mest spændende skov blev dog hurtigt
solgt, og da en meget fuglerig mose på Sydlangeland måske kunne købes, har Udvalget og
bestyrelsen valgt at satse på mosen. Der er løbende kontakt til ÅVJ-naturfond om mulighederne
med denne mose.
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