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Referat fra Møde 7. december 2021, 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), Mogens Ribo (MRP), Børge L Rasmussen, (BLR).   

Fra DOF Fyn: Henrik Kingo Andersen  

Særlig indbudt af NAN vdr. Pkt3:  Flemming Hansen (FLH), Thurø (DN) 

Forstyrrelse:   Det var igen en utrolig super delikat middag, som NAN serverede for mødets 

deltagere, og med dejlig øl til. Men især, selv om det er svært at vælge mellem de gode retter, så 

skal den vegetariske hovedret fremhæves, som NAN kalder for en julepate, hvor i der var porrer, 

champignon og mandler, foruden alt det øvrige til en pate tilhørende. Det hele gik bare op i en 

større enhed inkl. risalamanden til dessert. Tak for dejlig mad og servering til Eva og NAN. 

Dagsorden: 

1. Siden sidst. Herunder  
Vestlige Avernakøs Natura 2000-område med ræveforekomsten. Har der været en henvendelse 

til Faaborg-Midtfyn Kommune? Ingen tilbagemelding 
Engene ved Neverkær, se sidste referat (KDJ), KDJ beklager ikke at have fået det udført. Lover 
at det bliver udført i morgen. 
Monnet underpræsterer for ynglefugle. Henvendelse sendt til Svendborg Kommune (NAN)  

Har skrevet til Arne Bruun. Opfordret til at gøre noget ved prædatorene ræv og evt. 
Mårhund. 
 

2. Ø-undersøgelsen. Svar til Svendborg Kommune og orientering om naturplejeprojekt på Lille Rallen. 

Et tidligt resultat af ø-undersøgelsen. Vi har fået en henvendelse fra Naturstyrelsen om Better Birdlife rapport for 
områderne: Mågeøerne, Drættegrund, Drætteholm, Flyvesandet og Nr. Nærå Strand, Vigelsø, Tåsinge Vejle og 
Noret, Nyland og Storeholm. Styregruppen har udarbejdet en rapport med de nyeste tal. Rapporten ”Ynglefugle på 

udvalgte fynske øer og kystlokaliteter 2021” er på 34 sider og er nu færdig. Vi drøfter resultatet. (LBL og NAN) 
Splitternen er forsvundet fra Det Sydfynske Øhav og dermed Svendborg Kommune. 
Kommunen har været kontaktet. NAN fremlagde skilt med tekst, der er opsat til 
forklaring, hvorfor der af foretages rydning af trævækst på Lille Rallen. Arealet er nu 
ryddet for opvækst til fuglenes bedste. I forbindelse med ø-tællingen følger NAN 
projektet. 
Better Birdlife EU-projekt Lillebælt og øhavet. Naturstyrelsen har spurgt om tal for ø-
tælling i et bestemt område. De får tællingerne for i år samt alle tidligere tællinger. DOF 
Fyn modtager betaling herfor. Beskrivelser af i alt 12 øer og kystlokaliteter indgår i 
aftalen, samt vores ideer til forbedringer, kite-surfing og rævesikring på Storeholm, 
færdsel på ynglepladser Drætlingen og Drættegrund er nye øer samt på Nyland. 
Naturstyrelsen har modtaget kopi af rapporten, der endvidere er sendt til HKH. 
 LBL sender rapporten til det øvrige NATudvalg. 
 
 
Fortsættes……. 
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….fortsat: 
 

3. Planer om en mulig naturnationalpark på Sydlangeland. Hvem deltog i mødet den 8. november, 

og hvad kom der ud af mødet? For indhold, se brev fra Naturstyrelsen. Der har også været holdt møde om 
tilsvarende for Svanninge Bakker den 5. november. Se oplysninger om dette her (HMØ).  
FLH var inviteret, da han deltog i vandringen på Sydlangeland og orienterede om 
vandringen. 
FLH uddelte Naturstyrelsens materiale for de to områder. Der var en del snak omkring 
fremtidig brug af arealet, og hvad det kunne betyde for især fuglelivet, og de deraf 
afledte projekter som f.eks. ringmærkning, der har pågået ved Keldsnor i mere end 25 
år. 
Konklusionen blev, at udvalget gerne vil bakke op om projektet, hvis det giver bedre 
natur. Og især hvis der gives mulighed for yderligere opkøb/indhegning, så størrelsen 
kan optimeres. I modsat fald finder udvalget, at arealet er for lille. 
Der skal ske en styring af brugen og færdslen af hensyn til naturen. 
 
Ang. Bjørnemosen er der nu vand på. Der er alt for mange dyr på, og der tilskudsfodres 
konstant. Der er etableret en ny brønd. Hvad er der i den? Der pumpes/drænes fra hele 
§3 området. Der er gravet nogle kanaler ud til renden, bl.a. gennem området hvor 
Rørhøgen ynglede, og hvilket er sammenfaldende med tidspunktet for Rørhøgens 
forsvinden fra området. Afvandingen af §-arealerne til kanalen med drænpumpen er i 
modstrid til den aftale, der ellers er indgået mellem kommunen og lodsejer.  
Aftalen betyder, at der kun må pumpes fra kanalen og at vandstanden i §3-arealerne 
skal fastholdes i kote + 0,40 m, som er den tidligere vandstand inden pumpningen blev 
startet i 2020. 
DN har søgt aktindsigt hos kommunen, men det er blevet afvist med, at nu var sagen 
overgivet til politiet. 
Der foregår en del grave- og afvandingsarbejder, som ikke er i henhold til den aftale, der 
ellers er indgået mellem kommunen og lodsejer.  
20 års MVJ-aftale. Når tidsfristen er udløbet, er der et års frist til at genoptage driften. 
Den frist er overskredet, hvorfor det bør forblive §3 natur. 
 

4. Det årlige dialogmøde med Naturstyrelsen. Mødet er ikke afholdt de sidste to år. Opfordring til 

Kalckar til at anmode om et møde. Vi må have forslag til punkter til et kommende møde (i 2021) eller i 
begyndelsen af 2022? (Alle) 
DOF Fyn vil gerne have Ring EU-projekt med på dagsordenen til mødet. 
NS-skilt om kite-surfing fra 1/6 på Ristingehale og Storeholm skal med på dagsorden. 
Fønsvang, og Husby Strand der er med i Better Bird Life.  
HMØ har lavet indlæg på DOF Fyns hjemmeside. Link:  
 Nye fugleøer i Føns Vang og i søen ved Husby Strand, Wedellsborg | DOF Fyn 

Naturnationalparker skal med som punkt. 
Fjordmarken samt Vigelsø 
Udvalget foreslår at HKH tager initiativ til at NS for inviteret til mødet. 
Fortsættes……. 

https://nst.dk/media/302097/two-pager-sydlangeland.pdf
https://nst.dk/media/302094/two-pager-svanninge-bakker.pdf
https://www.doffyn.dk/nyheder?nyhed=nye-fugleoer-i-fons-vang-og-i-soen-ved-husby-strand-wedellsborg
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5. Årsrapporten fra Naturpolitisk Udvalg til DOF-Fyns generalforsamling den 9. februar 2022. 

Hvilke emner skal behandles? Det er formentlig vores sidste møde inden deadline. Alle 
HMØ skriver et udkast, men beder om, at ø-optælling kommer med eget indlæg. 
HEA opfordrer til at Ø-undersøgelsen og NATUDV referat bliver læst op ved 
generalforsamlingen. 
 

6. Eventuelt. Herunder fastsættelse af næste møde. 

a. MRP orienterede omkring Skovsbo, der har opgivet solcellepark, men vil i stedet 

skabe mere natur. Det kunne være interessant at få en indgang/kontakt til ejeren. 

MRP oplæste forslag til læserbrev til avisen. Udvalget enige om, at forslaget er godt, 

men udvalget opfordrer til, at det sendes direkte til Skovsbo. Alt efter udfald af 

direkte henvendelse vil det være rigtig fint at få det optaget i avisen. 

b. Ko-færgen. ”Hej Niels, har lige fået at vide, at kommunerne Svendborg. Langeland og 

Ærø har solgt kofærgen Yrsa, Kan de det? Er der ikke en forpligtigelse med 

afgræsning af øer og holme? Jeg mener de fik tilskud til bygning og drift af EU og det 

gamle amt.” 

Der kommer fugl ind over, da afgræsningen af små-øerne er vigtig for ynglepladser 

for udpegningsarter som f.eks. Terner og Brushaner.  

KDJ foreslår at vore Grønt-Råds repræsentanter tager sagen op over for kommunen. 

c. VejstrupÅ-dalen DN vil rejse fredningsforslag. Kommunalbestyrelsen vil gerne være 

medrejser.  

d. Dele ved Jordløse Bakker, der kunne binde arealerne sammen, er sat til salg, men pt. 

har Danmarks Naturfond ikke kapital til det formål.  

e. Broløkke er nu atter solgt. Ifølge forlydender vist nok til turisme-formål. Var det 

muligt at nogen kunne prikke til Aa.V.Jensen om at købe Fredmosen fri. 

f. NAN omtaler projekt Fjordternen i Wilhelmshafen, Banter See omkring flydende 

pontoner til yngleplads for især Fjordterner. KDJ foreslår at vi tager det op som 

punkt på næste dagsorden, så vi kan drøfte mulighederne og evt. steder hvor det 

kunne være aktuelt. 

 

g. NÆSTE MØDE: 

28. februar 2022 kl. 10.00  

hos KDJ, Skovmøllevej 54, Veflinge 
 

REF/BLR 


