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Referat udvalgsmøde. 2. august 2020

Referat fra møde, 2. august 2021 kl. 13.00.
Mødested hos Henrik Mørup-Petersen, Piledybet 28, Humble
Deltagere: Niels Andersen (NAN), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Leif Bisschop-Larsen (LBL),
Børge L Rasmussen, (BLR).
Fra DOF Fyn: Jens Bækkelund (JEB)
Afbud: Kurt Due Johansen (KDJ)
Forstyrrelse: Den årlige ”inspektion” af Storeholm blev afviklet i et flot solskin og med en god
kraftig vind. Alle kom næste tørre over gennemløbet, selvom den lave vandstand i kombination
med store bølger gjorde sit til at de korte bukseben blev lidt våde – og efter den endnu engang
fantastiske holmgang ventede der alle deltagere en formidabel frokost hos HMØ på Piledybet.
Der blev set 30 arter på holmgangen, og observationerne er indtastet i Dofbasen.
Havørn og Rovterne glimrede ved deres fravær i år, men så havde vi i stedet en flot Rørhøg, han.

Dagsorden / Referat:
1. Siden sidst. Og her må være meget, da vores sidste møde var for et helt år siden. Denne dagsorden er derfor
kun meget lidt retningsgivende for drøftelserne.

Bjørnemosen. Der blev sidste år indgået aftale omkring afvanding af kanalen med
pumpe og hvor meget der måtte / skulle pumpes. Aftalen skulle sikre at §3 områderne
bibeholdes som våde områder. Tilladelsen til at pumpe blev givet på den betingelse, at
det skulle tilsikres, at der ikke blev afvandet under kote +40 i §3 områderne. Den
17.marts 2021 konstateredes det, at der blev pumpet uden for aftale grundlaget, idet §3
området var ved at blive pumpet tørt med den eksisterende pumpe. Der blev gjort
indsigelse til kommunen, der lovede at tage sig af det, og bl.a. indskærpede lodsejeren
om at overholde aftalen. Forleden dag blev det så atter konstateret, at der stadig blev
pumpet fra det oprindelige drænsystem i §3-områderne. Rørhøgen havde bl.a. opgivet
at yngle. HMØ har igen skrevet til Svendborg Kommune med kopi til vores formand, for
at kommunen kan gå videre med sagen. HMØ vil gerne vide, hvilke sanktionsmuligheder
der foreligger, og hvem der skal anmelde sagen, for at få sanktionsmulighederne til at
træde i kraft, således at dræningen af §3-områderne stopper og at kun den aftalte
afvanding af kanalen kan blive gennemført.
Siø-pumpningen ændres ifølge Svendborg Kommune således, at lodsejer ikke selv kan
starte pumpen.
Vejlen på Tåsinge havde også en sag sidste år. Pumpens styring er nu installeret således,
at den kun kan pumpe til den ønskede vandstand. HMØ har ved selvsyn konstateret, at
pumpen virker efter hensigten, så hvis alle aftaler overholdes, skulle det hele være rigtig
godt.
Fortsættes…..
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Ad 1. …..fortsat:
Søgård Mose. Bedre yngleforhold for bl.a. Rørdrum. Man vil gerne have Hvas
avneknippe m.v. Der etableres et dige med overløb 38cm over den tidligere
vintervandstand. Der afgraves 25 cm bundslam i søen, men der vil stadig være vader
langs søens kanter.
Føns Vang. Projektet er i gang. Der er lagt 1900 m3 grus ud til ny ø. EULIFE projekt.
Ny fugleø etableres ud for fugletårnet 30 m fra kysten.

2. DOF-Fyns ø-undersøgelse 2021-22. Foreløbig status og resultater efter første sæson. Styregruppen
holder sit andet møde efter 2021-sæsonen tirsdag den 4. august, hvor det videre forløb skal fastlægges, så dagens
afrapportering er med meget store forbehold. (NAN og LBL).

Undersøgelsen er gennemført og resultaterne er ved at blive bearbejdet. Der har været
mange gode og positive oplevelser ude på øerne.
Fænø havde lidt startproblemer, men et par nye folk kom på, og der er etableret et godt
samarbejde med den nye bestyrer.
NAN fremlagde flere positive oplevelser på bl.a. også Rallerne, Strynø og Bastholm.
Hjortø og Illumø er positive eksempler på ophørt agerdyrkning og genindført
afgræsning hvorved fuglelivet stort set er vendt tilbage
Ræv på Avernakø, husmår på Strynø Kalv, Mårhund skudt 100 på Årø.
Havørne 6 styk er set siddende på fodertrug i det centrale Sydfynske Øhav.
Der er set mange hun-ederfugle uden ællinger ved fx Rallen og Strynø Kalv.

3. Har vi eksempler på stærkt forstyrrende færdsel i naturen, jf. mail fra Kalckar 25. juli. Altså af en
sådan karakter, at fugle er blevet bortjaget på en sådan måde, at fx yngel måtte opgives.

Problemstillingen er velkendt, men udvalget har ikke mulighed for at bringe konkrete
episoder frem.
Udvalget undrer sig over at f.eks. kitesurfing ikke er bedre reguleret i natur- og
fuglebeskyttelsesområder. Den slags færdsel er til stor skade for ynglefugle samt
fouragerende og rastende fugle på lavt vand.

4. Problemer med ræv på vestlige del af Avernakø i Natura 2000 område 125. Per Fløng har sendt en
henvendelse direkte til DOF ved Knud Flensted og til Faaborg-Midtfyns Kommune, jf mail fra Bomholt og Kalckar
22.-23. juni. Det er en sag for os. Jeg foreslår, at vi får udarbejdet en henvendelse, som lokalformand Kalckar kan
sende til kommunen for at bakke op om Per Fløngs henvendelse.

Udvalget bakker op forslaget i det omfang, at rævene kun reguleres i fuglenes
yngleområde, og at det bliver suppleret med et hegn, der kan hindre at nye ræve
indvandrer.
Fortsættes…..
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…..fortsat:

5. Kitesurfing ved Storeholm. Det er ifølge Naturstyrelsen tilladt i fuglenes yngletid fra den 1. maj. Det kunne
derfor være et punkt til drøftelse ved det årlige dialogmøde med Naturstyrelsen senere på året, se punkt 6. (HMØ).

Konkret kan f.eks. fremhæves Naturstyrelsens skilte på Toilethuset ved Ristinge Hale.
Her angives korrekt, at der ikke må ske færdsel i Vildtreservatet på holmene fra 1 maj til
15. juli, men samtidig er opsat skilt om, at der gerne må dyrkes kite-surfing på vandet –
og rundt om den østlige halvdel af Storholm og på vaden nord for holmen.
En kite, der hænger i vinden ind over øen, er meget forstyrrende for fuglene. Det kan
ofte ses, idet alle fuglene flyver op og væk, når kiten hænger i luften nord for øen.
Problemet tages op over for Naturstyrelsen på førstkommende dialogmøde.

6. Det årlige dialogmøde med Naturstyrelsen. Mødet er ikke afholdt de sidste to år. Så vi
må have forslag til punkter til et kommende møde i 2021? (Alle).

7. Eventuelt. Herunder fastsættelse af næste møde.
Næste udvalgsmøde er aftalt til den 13. okt. kl. 9, Sønderhjørnevej 2, 5600 Faaborg,
hvor der inden mødet bliver mulighed for en besigtigelse af Bøjden Nor.
REF/BLR

