Referat af møde i naturpolitisk udvalg d 28/2-2022 hos Kurt Due Johansen.
Deltagere: Jens Bækkelund (JEB) (bestyrelsen), Leif Bisschop-Larsen (JBL),
Niels Andersen (NAN), Kurt Due Johansen (KDJ), Henrik Mørup-Petersen
(HMP) og Mogens Ribo Petersen (MRP) (referat)
Afbud: Børge L. Rasmussen.
Uden det mindste varsel blev jeg kastet ud i rollen som referent på dette møde.
Skulle der mangle noget forventes derfor udstrakt overbærenhed.
1: Siden sidst:
5 statsskove på Langeland måske er på vej mod urørt skov. Det er en god
nyhed, men der er opstået det problem at Naturstyrelsen sidste år valgte at fælde
ikke hjemmehørende arter i foråret/sommeren hvilket selvsagt er problematisk
for en række fuglearter.
NAN + HMØ har opfordret til at denne praksis stopper, så der fremover kun
fældes i vinterhalvåret.
På Monnet er der ifølge NAN foretaget en kraftig oprensning af kanaler med
henblik på at afvande de omkringliggende landbrugsarealer.
Kommunen har påpeget, at oprensningen er ud over det tilladte i området og er
nu i dialog med lodsejerne om at få reetableret til en mere naturlig dybde.
Ved Bjørnemose drænes der ikke længere fra §3 område til kanalen i området,
så der er pt. lovlige tilstande.
Ved Lumby Strand er et enigt byråd i følge KDJ klar på at se på muligheder for
naturgenopretning. I bedste fald er der mulighed for 500 hektar enge og 120
hektar søer.
På Helnæs Made er plankerne i et stemmeværk nu placeret korrekt, så der nu er
en god vandstand i området.

Afgræsningen er ifølge LBL fin, men der er dog det problem, at der gror træer
op netop der, hvor den ene af Fyns to bestande af Mygblomst gror.
2: Ø-undersøgelsen:
NAN introducerede os grundigt til årets resultater med en flot PowerPoint
præsentation, som efterfølgende vises til deltagere i ø-undersøgelsen.
Bemærkelsesværdigt var det, at ingen arter bevarede status quo i forhold til
tidligere undersøgelser.
For de fleste arter var der enten markante frem- eller tilbagegange. Desværre
mest det sidste.
3: Engene ved Neverkær:
Den 20-årige aftale på arealet, der ejes af Erholm Gods, udløb i 2017 ifølge
KDJ. Godset oplyser, at de ingen ønsker har om at pløje området op. Ifølge
LBL vil kun mindre dele af området være omfattet af §3 - resten kan som
udgangspunkt frit dyrkes igen.
Kurt undersøger om der er mulighed for at lave en ny MVJ aftale til næste
møde. (MVJ står for miljøvenlig jordbrugsaftale /red.)
4: "Pleje" af kommunerepræsentanter. MRP påpeger at der stort set ikke har
været møder med disse under Coronaen. Vi er enige om at holde et møde med
udgangspunkt i de enkelte kommuners naturplaner efter sommerferien. Her vil
vi også hjælpe de kommunerepræsentanter, der måtte have behov for dette, til at
klæde dem på til arbejdet som kommunerepræsentant.
MRP skriver et par linjer som JB kan sende ud.
5+6: Referenten vælger at samle disse 2 punkter som dels handler om
sejlrenden i Odense Fjord og dels om nye industriarealer på Dræby Fed.
Vi blev enige om en pressemeddelelse, som er bragt på DOF-Fyns hjemmeside.
Det er sendt til Henrik Kalckar, som sørger for pressekontakt. Kort fortalt
ønsker vi IKKE, at der laves en ny snorlige sejlrende fra Lindø, da den vil have
store konsekvenser for havbunden og (især) Ederfugle.

Samtidig opfordrer vi også til en langsigtet planlægning rundt om fjorden. Vi
ønsker at der skabes plads til naturgenopretning på især lavbundsområder.
Samtidig ønsker vi, at der laves en langsigtet plan for industriudvikling, der
ikke kolliderer med disse interesser.
Aktuelt kolliderer Kertemindes nye kommuneplan med dette, da den lægger op
til nye industriområder på lavbund på Dræby Fed.
MRP sender pressemeddelelsen til byrådet i Kerteminde.
7: MRP ønsker, at der laves en skitse for udvalgets møder og ekskursioner
hen over sommeren.
Allerede her - på sit andet møde i udvalget - oplevede referenten at komme i
"bad standing".
Det faldt IKKE i god jord at foreslå at aflyse en tur til Storeholm i august til
fordel for en tur til Mejlø.
Heldigvis kom hele udvalget - og referenten - til besindelse, og vi blev enige
om både en tur til Storeholm i august og Mejlø i september, og så var der fred
og fordragelighed igen!
8: Punktet skulle oprindelig handle om Fjordterner, men dette punkt blev
skubbet til senere.
I stedet behandlede vi LBL’s anmodning om, at vi fik diskuteret udkast til
3. generations naturplaner for Natura2000 områder med høringsfrist 20.
maj.
LBL oplyste at det er vanskeligt at ændre på disse planer, men vi aftalte, at vi
får kigget på de relevante fuglebeskyttelsesområder senest 1/5. LBL samler op
på vores arbejde og sender det ind inden tidsfristen 20/5.
Følgende arbejdsfordeling blev vedtaget:
KDJ, JEB og MRP ser på Romsø, Odense Fjord, Æbelø og kysten ved Nærå
strand.
HMØ ser på Helnæs, Bøjden og Marstal bugt.
NAN ser på det Sydfynske Øhav og Lillebælt.

LBL ser på Brændegård sø, Brahetrolleborg og Arreskov sø. Ifølge NAN tager
LBL også Vresen og hjælper nok til i det Sydfynske øhav.
Næste møde hos LBL 8/6 kl. 10.00.
Referent: Mogens Ribo Petersen, som noterede sig et lækkert morgenbord og
senere både blomkålssuppe og en upumpet hamburgerryg; delikat!

