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Referat fra møde, 4. december 2018 kl. 18.00. 
Mødested hos Niels Andersen, Strandvænget 13, Svendborg 

Deltagere: Niels Andersen (NAN), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Kurt Due Johansen (KDJ), Leif Bisschop-

Larsen (LBL), Børge L Rasmussen, (BLR).  Fra bestyrelsen: Niels Bomholt (NBJ) 

Afbud fra Kurt Due Johansen. 

Forstyrrelse:  Dejlig nøddepate uden nødder men med mandler, dertil både grøn- og rødkål, hvide og 

brune kartofler samt rødbeder og agurkesalat. Til dessert en dejlig Risalamande. Og som vanligt en 

masse dejlig øl. Tak til Niels for en yderst velsmagende middag! 

Dagsorden 
 

1. Siden sidst: 
Orientering om projektet ”Fyn er finere” for DOF-Fyns kommunerepræsentanter, her er meget naturpolitisk 
indhold. Desuden nyt fra Vibeværnsfronten (NAN) 
Naturstyrelsen Fyn har opkøbt et areal ca. 9ha. ved Rødme Svinehave, der har ikke været i omdrift, så det 
vurderes at ville være et stort aktiv for naturen. 
”Projekt Fyn er finere”:  Det er Steen Lauritsens formål at lave en bog med indspark fra hver af de 10 
kommunerepræsentanter, der skal omhandle nogle vellykkede natur-områder i hver deres kommune. 
Arbejdet pågår, og der vil formentlig i første halvår af 2019 gerne blive til en lille bog, der måske kunne 
blive til et værktøj for kommunerne i lighed med tidligere projekt ”Mere natur til Fyn”. 
Nyt fra Vibeværnsfronten. NAN har været på borgen til høring om Mangfoldighed i agerlandet, hvor Jacob 
Ellemann-Jensen omtalte Svalen, Lærken og Viben som nationalarv. 
Der har været møder mellem DOF, Landbrug & Fødevarer / Seges, hvor omdrejningspunktet har været 
viben. Det er blevet til et fælles projekt mellem DOF, Landbrug & Fødevarer/Seges. Der er udarbejdet en 
projektbeskrivelse og tidsplan for bedring af forholdene for viben. NAN gennemgik den foreliggende og 
perspektivrige beskrivelse. Projektet har det til formål, at opfordre landmænd til at skabe bedre forhold for 
Viben, således at landbruget kan bidrage til at standse tilbagegangen i de lokale bestande af Viber i 
Danmark. 
 
Vibeprojekt lokalt. NAN fortalte ved grøntrådsmøde om sit vibeprojekt. 
 
HMØ orienterede om Projektet ved Oregaard med åbning af rørlagt vandløb. Projektet er pludselig i gang, 
men med helt forkert udfald. HMØ fik opkald fra Oregaard, og HMØ og lodsejeren fik foranlediget, at 
kommunen fik standset arbejdet straks, og at kommunen fik et ingeniør-firma til at beskrive projektet, 
således at entreprenøren kunne udføre arbejdet i henhold det oprindelige forslag som et naturligt og 
terrænnært vandløb. 
 

2. Fuglene flygter fra Odense Fjord. 
Kurt har udarbejdet et omfattende materiale, som viser dramatiske nedgange for både ynglefugle og 
rastende trækgæster. Vi drøfter det videre forløb. (KDJ) 
Der har været omtale både på lands- og lokal-tv samt skrevne presse. Og derved også nået frem til 
kommunernes kendskab. 
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Fortsat fra side 1: 
Fuglene flygter fra Odense Fjord.  Fortsat: 
NAN: overskriften har givet en forkert drejning. Det lyder som om at fuglene bare er fløjet væk. Men KDJ 
sagde jo at Vi har tabt fuglene. På grund af de dårlige forhold man skaber i fjorden. 
HMØ tager kontakt til Kerteminde kommune omkring øerne og adgangsbegrænsning. 

 
 

3. Dialogmødet med Naturstyrelsen. 
Mødet er fastsat til torsdag den 6. december. Vi drøfter punkter til dagsorden, repræsentation og indhold til 
mødet. (Alle) 
Deltagere HKH, LB samt HMØ og KDJ.  
Punkter der tages op: Odense Fjord, Fjordmarken, fugleovervågningen. 

 

4. Naturgenopretning i Småstenskrog. Orientering ved Henrik. (HMØ) 
Blevet en del af et EU-projekt der hedder ”Reconect”, naturtilpasset klimasikring. Stormflodsbeskyttelse af 
landbrugsjord samtidig med at strandengene gives til bage. Evt. Kærby Fed med i projektet også .  
Evt. fremtidig udvidelse med Kærby fed undersøges. 

Taget til efterretning. 
 
 

5. Opfølgning på arbejdet med Fredmosen. Fredmosen har været i kikkerten med henblik på en 

evt. overtagelse af forskellige fonde. Hvad er status? (HMØ) 
Fredmosen skulle være solgt på betingelse af at køber kunne få dispensation fra 
landbrugsloven til at erhverve det. 
HMØ har undersøgt ejerforholdene, og de tilgængelige data viser, at den nuværende 
registrerede ejer, har haft arealerne siden medio 2009. 
 

 

6. Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune. 3. udgaves Plan og handlinger dækker perioden 

2019-2030, kan ses her:http://portal.svendborg.dk/dagsordener/Milj%C3%B8-
%20og%20Naturudvalget%20(%C3%85ben)/2018/06-11-2018/Referat%20(%C3%85ben)/MN-06-11-
2018%20-%20Bilag%2009.01%20Forslag%20revideret%20plan%20for%20Natur%20og%20Friluftsliv.pdf.  
Niels kommenterer planen set fra fuglenes perspektiv. Bilag sendes ud i løbet af uge 48. Orientering. (NAN) 

Der er to gode forbedringer: ”Biodiversitet og sammenhængende naturområder” og 
”Skove”  
Enighed om at det er et godt oplæg, og at det er flot at Svendborg kommune viser flaget på 
den måde. 

 

7. Reglement for sejlads med motorbåde herunder vandscootere. 
Kite-surfing bør også forbydes i de viste områder, da de er ekstremt forstyrrende i disse 
områder, idet fuglene opfatter kite-skærmen som værende en rovfugl. HMØ laver udkast 
assisteret af LBL til forslag om skærpelser i forhold til brætsejlads, her under især kite-
surfing, samt hvorledes mand påser og håndhæver reglerne over for de udøvende. 
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Fortsat fra side 2: 
 

8. Årsrapporten til DOF-Fyns generalforsamling fra Naturpolitisk Udvalg. Hvilke emner skal 

behandles? Alle 

HMØ udfærdiger, men beder om at NAN kommer med kort indlæg om vibe-forhold, og 
at KDJ kommer med tilsvarende om Odense Fjord og Fjordmarken. HMØ vil i sit indlæg 
prioritere forholdene og situationen på Siø. 
 
 

9. Eventuelt, herunder endelig fastsættelse af næste møde. 

NBJ oplyser angående fuglestationer, at DOF, pga. af ansættelse i Skagen, mangler penge i 

budgettet til fortsat drift af fuglestationer som tidligere. På repræsentantskabsmødet fremkom 

forslag om, at man kunne hente pengene i lokalforeningerne. Her til protesterede DOF Fyns 

formand Henrik Kalckar, og oplyste om, at DOF Fyn selv finansierede Fuglestationsarbejdet på 

Sydlangeland. At der fandtes en fuglestation på Sydlangeland kom vist bag på mange. DOF Fyn har 

tidligere søgt om at Keldsnor Fuglestation kunne blive A-station, for at opnå tilskud til driften, men 

har hver gang fået afslag. Leje af overnatnings-sommerhus finansieres ikke længere af DOF Fyn. 

Ringmærkerne må hver især lave aftale med Søren Bøgelund om leje af sengeplads. 

BLR:  At DOF ikke kender til stationen på Sydlangeland lyder utroligt, da Keldsnor Fuglestation 
kører på 23-24 år!) 
Hjemmesiden kører og fungerer fint. 

NAN forespørger til udvalgets mening om at lægge alle notater etc. på hjemmesiden. 

Henrik Kalckar har meddelt, at hvis det kan gavne fuglesagen så er det ok. 

HMØ udtrykte en glæde for, at det nu er forbudt med rovdyr i danske cirkus, men hvad med 

falkonerernes fremvisninger af rovfugle og ugler ved diverse markeder?  

 

Næste møde:  

Tirsdag den 5 . marts 2019 kl. 18.00 hos  

 
Ref/BLR 


