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DOF-Fyn – Naturpolitisk Udvalg  Odense d. 29. januar 2022 

 

Årsberetning for 2021. 

Udvalgets medlemmer Kurt Due Johansen, Børge Langkilde, Niels Andersen, Henrik Mørup-Petersen og Leif 

Bisschop-Larsen er i år blevet suppleret med Mogens Ribo Petersen, som også er kommunerepræsentant i 

Kerteminde Kommune.  

Udvalgets mødeaktivitet har også i 2021 været begrænset af corona-restriktioner, så det første møde blev 

det årlige møde i august på Langeland holdt som et udendørsmøde efter en vadetur til Storeholm. Derefter 

er der holdt et møde i oktober hos Børge ved Bøjden Nor og hos Niels i Svendborg i december. 

Ø-undersøgelsen2021-22 blev sat i gang sidste år og kører videre med sit eget arbejdsudvalg. 

Udvalget har behandlet følgende emner på møderne og ved mail-korrespondance: 

Kitesurfing ved Svelmø 

Faaborg-Midtfyn Kommune har forespurgt om muligheden for at beskytte fuglelivet omkring Svelmø 

samtidigt med en udvidelse af parkeringspladsen for kitesurfere. Udvalget har svaret med et notat, der 

understreger, at kitesurfing er den mest forstyrrende aktivitet for fuglelivet på de lavvandede områder, 

dobbelt så forstyrrende som havjagt. Alle fugle forlader området og øerne, når der kitesurfes. 

Problemet er også højaktuelt på de lavvandede arealer ved Ristinge Hale og Storeholm i Fuglebeskyttelses-

området Det Sydfynske Øhav. Her tillader Naturstyrelsen kitesurfing fra 1. juni, midt i fuglenes ynglesæson, 

hvor der er adgangsforbud til Storeholm frem til d. 15. juli. Oure Idrætsefterskole anvender området ved 

Ristinge Hale til træning med kitesurfing fra d. 1. juni. Dette skal på dagsoden ved det næste møde med 

Naturstyrelsen. 

Genoptaget pumpning ved Bjørnemosegård 

Bjørnemosegård har fået tilladelse til at pumpe fra kanalen til havet om sommeren, når engene skal 

afgræsses for at forbedre naturkvaliteten. Udvalget gav et høringssvar til Svendborg Kommune, så der 

kunne sikres en vandstand på mindst kote + 0,40 m i mosen, engene og søerne, så den aktuelle vandstand 

her ikke ændres ved pumpning fra kanalen. Dette er en del af tilladelsen. 

På baggrund af oplysninger fra lokale ornitologer har DOF i marts oplyst til Svendborg Kommune, at 

Bjørnemose ikke pumpede fra kanalen, men i stedet har startet afvandingspumpen, som dræner §3-enge, 

mosen og søerne til kanalen og desuden har anlagt en ny pumpebrønd i den østlige del af §3-engen. 

Kommunen påtalte den ulovlige afvanding, men Bjørnemose fortsatte med at pumpe med drænpumpen, så 

kommunen har politianmeldt Bjørnemose. Dette har dog heller ikke stoppet afvandingen, så kommunen er 

til sidst skredet til ”selvhjælpshandling”, og har fjernet røret fra pumpen til kanalen. De lokale ornitologer 

må følge op på, om der pumpes til kanalen igen i næste ynglesæson. 

Monnet 

Udvalget har kommenteret en forlængelse af tilladelsen til flugtskydning på Monnet fra 15. juli til 

1.september med den kommentar, at det skal være en tidsbegrænset tilladelse, da fugtskydningen bør 

flyttes helt væk fra fuglebeskyttelsesområdet, f.eks. til bentonit-graven ved Bjerreby.  

Naturnationalparker 

Udvalget har kommenteret forslaget til Naturnationalpark i Svanninge og Arreskov sø og foreslået, at den 
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udvides med vådområderne omkring Silke Å, Odense Å og Hågerup Å, som i forvejen er pålagt 

vådområdedeklaration.  

Prædation af ræve på Avernakø 

Der er givet et forslag til beskyttelse med et rævehegn for at undgå prædation af ynglefuglene i den vestlige 

del af Avernakø, som har været et vigtigt yngleområde for strandengsfugle og er Natura 2000 

habitatområde, men ikke fuglebeskyttelsesområde. 

Tilladelse til solcelleparker 

Solcelleparker anlagt på intensivt dyrket landbrugsjord er normalt en fordel for både miljøet og naturen, 

men et forslag til at etablere solcelleparker ved Østrup og i Lumby Inddæmmede Strand er kommenteret, 

da markerne ved Østrup anvendes til vinterfouragering af et stort antal sangsvaner og da arealet ved 

Lumby er et lavbundsareal med mulighed for naturgenopretning og etablering af vådområder. 

Løbende overvågning af høringer og dispensationer 

Udvalget får på mail tilsendt alle høringer og 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 få forslag kan påvirke fuglelivet, så de kræver handling fra udvalget og 

kommentarer fra DOF.  

Det årlige koordineringsmøde mellem Naturstyrelsen i Sollerup og DOF-Fyn er ikke afholdt i år på grund af 

Covid-19. Vi vil anmode om et møde i 2022. 

 


