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Referat udvalgsmøde. 13. oktober 2021

Referat fra møde, 13. oktober 2021 kl. 9.00.
Mødested hos Børge Rasmussen, c/o Sønderhjørnevej 2, Bøjden
Deltagere: Niels Andersen (NAN), Henrik Mørup-Petersen (HMØ), Kurt Due Johansen (KDJ),
Leif Bisschop-Larsen (LBL), Børge L Rasmussen, (BLR).
Fra DOF Fyn: Niels Bomholt (NBJ)
Afbud: Mogens Ribo (MRP)
Forstyrrelse: Udvalget foretog en lille ekskursion til Bøjden Nor, hvor der bl.a. blev drøftet mulighed
for bedre afløb/udløb fra Noret, ad de kraftige regnperioder i år har forstyrret ynglefuglene på noret.
Desuden blev der observeret fugle, der alle blev registreret af NBJ, inden man drog til traktørstedet
Bøjden Cottage, hvor Mike de Jonge stod klar med kaffe og brød. Efter mødets afslutning blev der
også tid for en bid af 3 slags urtetærter samt en æbletærte til kaffen. Sekretæren kan hilse og melde
tilbage, at Mieke takkede for de mange fine ord, om traktementet, der indløb efterfølgende!
NB: Alle fugleobs er i Dofbasen, derfor kun de væsentligste her:
Spidsand 41, Hjejle 390, Strandhjejle 8, Islandsk Stor Kobbersneppe 3, Lille Kobbersneppe 2,
Brushane 2.

Dagsorden / Referat:
1. Siden sidst:
Orientering omkring nyt medlem af udvalget. Udvalget byder Mogens Ribo
velkommen, og vi glæder os til samarbejdet.
Orientering omkring KDJ videre deltagelse.
2. DOF-Fyns ø-undersøgelse 2021-22. Status og foreløbige resultater efter første sæson. Styregruppen
har holdt sit tredje møde efter 2021-sæsonen onsdag den 6. oktober, hvor det videre forløb skal fastlægges,
så dagens afrapportering sker på den baggrund. Vi er allerede nået langt og 1. sæson har været overordentlig
vellykket og dækkende. (NAN og LBL).

Det har været et godt projekt, der har bragt mange ornitologer frem og i samarbejde med
andre om opgaven. Der udsendes et nyhedsbrev til optællerne for den første sæson. Når de
endelige tal foreligger til næste år, bliver de fremsendt til hver enkelt optæller, inden det
offentliggøres.
Naturstyrelsen med i projekt ”Better Bird Life” sammen med flere fynske kommuner. De
anmoder om at få særskilt rapport for følgende lokaliteter: Mågeøerne og øerne vest for
Dræet, Flyvesandet, Nærå Strand og Nørreby Hals, Vigelsø, Tåsinge Vejle og Noret,
Storeholm og Nyland.
DOF Fyn er til gengæld blevet lovet en fin kontant erkendelse for arbejdet.
LBL har genåbnet en gammel natur database. Der foreligger mange optællinger fra lokale
områder i den mellemliggende tid fra sidste ø-tælling og til dato.
Debat omkring virkning og årsag for arter der er i fremgang eller tilbagegang.
Filerne er overdraget til sekretæren, der fremsender til udvalget på anmodning.
Fortsættes…..
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….Fortsat:

3. 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. Vi havde punktet oppe på sidste møde. NAN var efterfølgende på Avernakø
for at sondere, hvor et evt. hegn kunne placeres. Se forslag på vedhæftede bilag. (NAN og LBL).

NBJ har været optæller i området. Der har været mange ynglefund, men der er senere også
set mange især vibe-unger.
LBL orienterede om hvorfor han reagerede på omtalte indlæg. I det pågældende tilfælde har
kommunen ingen direkte forpligtigelse til at beskytte naturen, men kun den mere generelle
forpligtigelse. Vi skal gå efter bolden ikke manden.
KDJ næste gang der skal revideres fuglebeskyttelse, skal vi anmode om, at området bliver
rykket op på niveau så fuglene opnår optimal beskyttelse. Evt. fugleøer?
LBL: området er habitatområde, og LBL finder derfor ikke, at vi skal foreslå anlæg af nye
fugleøer af hensyn til beskyttelse af naturtyperne.
NBJ redegjorde for hvor ynglefugle er observeret.
Forslag om at flytte den sidste NØ del længere mod NØ så Skanodde Sø er medtaget, men
således at det ikke hindrer badegæster i at benytte badestranden, og at det tager hensyn til
afgræsningen.
KDJ måske skulle det anføres i Ø-rapporten, at der er nogle områder, der skulle opgraderes
til fuglebeskyttelsesområde.
LBL finder det ikke realistisk, at det skulle kunne ske ad den vej, men er ellers positiv for
ideen, hvilket det øvrige udvalg tilsluttede sig, med henvisning til den sidste rapports
angivelse af, at etablering af fugleøer i eks. søer vil være et gode for fuglene.
NAN reviderer tegningen og sender den til NBJ, der kontakter kommunen om muligheden.
Skriftligt materiale rundsendes

4. Bjørnemose Gods’ laden stå til i forhold afvanding og til henvendelser fra Svendborg kommune om
ulovlig pumpning af § 3-område. Også DOF-Fyn har været inde over. Hvad kan vi yderligere foretage os?
(HMØ).

Hede lavet afvandingsplan. Opdelt i tre arealer opdelt af kanal. 1 pumpestation afvander
hele arealet. Rørforbindelse under kanalen.
20 år gl aftale er udløbet. Bjørn har pligt nej han har mulighed. Også selvom området er
vokset ind i §3? Måske gået så lang tid at kommunen har ret i at det er §3.
Høringssvar gav lov til at pumpe i perioden 1.apr. – 1. okt. under forudsætning af §3
området ikke blev berørt. Den afgørelse har han ikke anket, hvorfor aftalen stadig står fast.
Efterfølgende har han alligevel pumpet hele arealet. Bjørn er politi anmeldt. Sagen beror
måske i bunken ”Ventende sager”. Skaden er sket for i år, men vi må kæmpe for, at næste
ynglesæson ikke tager skade.
Fortsættes…..
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…..fortsat:
En del af arealet fremstår d.d. som renset for al røropvækst.
Udvalget enige om, at kommunen har behandlet og behandler sagen korrekt i forhold til vor
opfattelse.
KDJ foreslår, at udvalget hæger sig fast i 100ha engarealer ved Erholm. KDJ gennemser
kommuneplanen for at udrede muligheder.

5. Henvendelse fra Svendborg Kommune om evt. rydning af Lille Rallen for at tiltrække
udpegningsarten Splitterne til holmen ved Tåsinge. Området er en del af fuglebeskyttelsesområde Det
Sydfynske Øhav. På stedet ynglede den forudsættende Hættemåge (og Splitterne) i 1970’erne. (NAN)

NAN har forespørgsel fra Svendborg kommune om rydning af opvækst på Lilleranden,
Tåsinge. Styregruppen enige om at anbefale projektet, og gøre det til et følgeprojekt.
Udvalget tilslutter sig!
NAN besvarer Svendborg kommune, at udvalget er enige om, at al træ- og buskvækst kan
fjernes, men at al tagrørvegetation bør blive af hensyn til dække for ynglende fugle bl.a.
edderfugl.
LBL orienterer om, at der er vigende tal for ynglefugle på Monnet. Måske skal vi gøre
Svendborg kommune opmærksom på, at et rævehegn ville gøre en stor forskel. Det er det
største strandengsområde på Fyn. Der er i den grad mangel på ynglefugle på Monnet.
NAN fremsender skriftlig henvendelse til Svendborg kommune.

6. Orientering om Odense Fjord (KDJ)

•
•
•
•
•

•

DN Odense har holdt møde med Odense Havn for 14 dage siden. Her afrapporteres mødet,
fordi det i høj grad vedrører fuglene og naturen i fjorden:
Ålegræsset forsvundet i Odense Fjord: Havnen positiv for at sandcappe.
Odense Havn er positiv for et naturprojekt på den gamle ø Hasselø syd for Klintebjerg.
Odense Havn er positiv for at stille spulefelter til rådighed for naturprojekter efter
opfyldning.
Odense Havn er positiv for at indgå i arbejde om etablering af 4 nye øer i Odense Fjord samt
renovering af eroderede øer.
Odense Havn købte inddæmmede arealer på Dræby Fed, som Kerteminde Kommune ville
lave vådområde på. Havnen vil bruge arealerne til oplag af vindmøllevinger etc. Der kan evt.
blive et smalt vådområde syd for diget mod mord.
Odense Havn arbejder for bedre sejladsforhold på fjorden. Det kan komme på tale 1) at
uddybe og udvide eksisterende sejlrende eller 2) at etablere en ny, direkte sejlrende. KDJ
påpegede 2-forslaget som meget uheldigt, da her er rev, der er vigtige for ederfugl.
Fortsættes…..
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…..fortsat:
Et enigt byråd i Odense Kommune arbejder for bedre forhold for fuglene i fjorden, herunder
genopretning af Lumby Inddæmmede Strand.
KDJ har lavet en rapport over fuglelivet på Vigelsø: ”Vigelsø 1992-2020”. Rapporten peger
på skæbnesvangre tilbagegange hos fuglene på grund af især to forhold: Ræv på øen samt
oversvømmelse med saltvand i 2013. Rapporten foreslår genopretning af vådområder andre
steder i Odense Fjord uden for Vigelsø for at få nogle af de forsvundne fugle tilbage.
Naturstyrelsen Fyn arbejder med Fjordmarken og har fået udarbejdet et forslag.

7. Eventuelt. Herunder fastsættelse af næste møde.
HMØ orienterede om projekt Søgård Mose.
NBJ takke på bst. vegne for udvalgets arbejde, som bst sætter meget stor pris på.
Næste udvalgsmøde er aftalt til den 7. dec. kl. 18 , Strandvænget 13, Svendborg.
REF/BLR

