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Referat fra Møde 8. juni 2022, kl. 9.30. 
Mødested hos Leif Bisschop-Larsen, Lakkendrupvej 36, 5892 Gudbjerg 

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 Kalckar Hansen (HKH) vedrørende punkt 2 via mobiltelefon,  

Forstyrrelse:   En dejlig markvandring med mange oplysninger om før og nu samt 

ændringer gennem de mange år, som Leif og frue har været ejere af denne skønne 

ejendom. 

Mødet afsluttet med dejlig frokost hovedsagelig bestående af egne produkter og 

bagninger. Delikatesser som bekom udvalgets medlemmer særdeles godt! 

Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

Intet nyt 

 

2. Ø-undersøgelsen. Ø-undersøgelsen. Vi er i fuld gang med de afsluttende tællinger og vi 

går derfor ind i en ny fase med den endelige bearbejdning. (LBL og NAN) 

Projektet er nu i næste fase, hvor der skal laves endelige optællinger, inden det skal 

sættes op til tryk. Bog på 500 sider i 500 eksemplarer, er anslået til kr. 100.000 + kr. 

75.000 til opsætning. 

Henrik Kingo er kommet med nyt forslag om at formindske udgivelsen og trykningen.  

HKH:  AVJ har ansøgningsfrist 1/8. HKH har adviseret Lars Malmborg, som ikke er 

indblandet, men nok mere som rådspurgt. HKH har Intet beløb nævnt. Men udgiften vil 

nok ende op i kr. 200.000 for den skitserede udgivelse på 500 sider. Bestyrelsen foreslår 

en opdeling. Noget i bogform og noget supplerende via nettet. Forslaget for at 

nedbringe udgiften til ca. det halve. 

NAN: Det er kun forslag med de 500 styk. Mange af optællerne forventer noget for 

deres store indsats. Der er 106 øer, og skal det beskrives ordentligt, kan det ikke gøres 

mindre end med 3 sider pr. lokalitet, hvis der skal være et billede, en tabel og lidt 

beskrivelse. Bogen bør være med foto af samtlige øer. 

Bogen har en helt klart naturpolitisk betydning, og der for bør der også være et særligt 

afsnit for de truede kystfugle med beskrivelse samt forslag til forbedringer. Hvem vil 

have en bog? Det vil alle tællerne, lodsejere på grund af goodwill, fugleinteresserede, 

bestyrelse i DOF Fyn, naturstyrelsen og naturfredningsforeningen.  

Fortsættes…..  
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Udvalget finder det svært, at det er en økonomisk smalhals, der skal afgøre, at det ikke 

bliver et topprodukt, når det er så mange år siden, at der sidst er lavet tilsvarende 

optælling, og når der ikke findes nogen alternative muligheder for at få adgang til 

oplysningerne. For mange af de involverede har det meget stor betydning, at de får 

oplysninger omkring tiltag og forslag til ændringer. 

HKH: Bestyrelsen har ikke sagt, at de ikke vil, men bestyrelsen finder, at brugen af 

hjemmesiden vil være en oplagt mulighed til at formidle specifikationerne med mere. 

Det vil kunne skærpe bogen, at man laver en bog med essensen af undersøgelsen, og 

deri skrive henvisning til at eftersøge yderligere detaljer på hjemmesiden. 

Hvis vi får det halve, eller de slet ikke giver noget, så får vi intet. Det foreliggende vil 

dræne DOF Fyns kasse. 

LBL: Er det ufornuftigt at ansøge om kr. 200.000? 

HKH: De har givet kr. 50.000 til undersøgelsen, og man kunne være bange for, at de ikke 

vil give så meget yderligere.  

KDJ: DOF Fyn skal ikke holde sig tilbage. KDJ har altid fået til de private udgivelser, han 

har søgt om. Udvalgets hjerteblod siger, at det bør være en fysisk bog. 

HMØ: I forhold til de mange timer, der er brugt til projektet – hvad er så kr. 200 000?  

HKH:  Oppe på noget så stort. Det er jo et arbejde, der lige som skal vise vejen for alle 

danske øer. Bestyrelsen kigger på overslaget, som er modtaget. 

HMØ: Var det muligt at NAN og LBL laver estimat over de anvendte timer? 

HKH: Udvalgets holdning er forståelig – og HKH vil melde tilbage til bestyrelsen, om at 

man så vil gå efter at ansøge om det fulde beløb. 

NAN: HKA har lavet overslaget. De kr. 75.000 kunne måske reduceres, hvis vi selv lavede 

noget af opsætningen? 

HKH: har ikke mulighed for at vurdere selv - er nødt til at forholde sig til det talmateriale 

der er modtaget. 

NAN: Et principielt spørgsmål: hvem ejer dette projekt? Er det DOF Fyn? 

HKH: Jeg har det på den måde, at de der lægger hjerteblod i opgaver, er dem som ejer 

det. 

HKH beder om, at udvalget laver et revideret overslag i punkter, således det kan ses, 

hvad det koster at lave bogen med det hele.  

NAN: Vi er på et indledende stadie, hvorfor det er svært at fastsætte noget beløb.  

HKH: Så bliver vi nødt til at lade denne ansøgningsfrist passere, og for god ordens skyld 

blot lade Lars Malmborg - kontaktperson til Aage V. Jensens Fond (AVJ) vide, at vi 

vender tilbage. 

Der må være ansøgningsfrist cirka hvert halvår. 

LBL: Det må for alt i verden ikke stresses igennem. Det kommer der sjældent noget godt 

ud af. 

 

Fortsættes…..  
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HKH: Så må vi bare erkende, at vi har været for tidligt ude. HKH meddeler bestyrelsen, 

at udvalget vil komme et nyt detaljeret forslag på projektet jævnfør ovenstående, og at 

den endelige ansøgning hermed udsættes. 

HMØ: Overvejelse om en tung bog: Kan måske være i tvivl om, hvor mange, der vil 

bruge dem. Måske reducere til 300 sider – det ville være mere fysisk brugeligt, og måske 

der ved også mere læse bart for mange? Opridsede forslag til udformning af siderne og 

deres indhold. 

NAN: Er det måske en god idé, at vi genoptager Lorenz Ferdinands klassifikationssystem? 

LBL:  Øerne er vidt forskellige – derfor vanskelig at opdele i et system. 

MRP: Lave et appendix med tabellerne? 

LBL:  Jeg finder det frustrerende, når man skal slå op andre steder. Tallene er de 

vigtigste. 

HMØ: Hvilke krav er der til opsætningen, hvis vi selv skal lave det? Program – system? 

Det vil også kunne visualisere for AVJ, hvad det er, der kommer ud af arbejdet. 

NAN: Det er også vigtigt, at der kommer fuglebilleder med. 

MRP: Mange fotos kunne lægges op på hjemmesiden, for et foto fra en ø siger for 

mange ikke så meget om forholdene på den pågældende ø.  

KDJ:  Kunne man låne ledige fra arbejdsformidlingen? 

NAN: Hvorfor ikke få kommunerne til at afsætte f.eks. kr. 10.000 til indkøb af 10 bøger? 

KDJ: Skal der nævnes noget om frøer på øerne? 

MRP: Så skal vi også have flora og sommerfugle med, og så skrider projektet! 

NAN: Skal alle fugle med? -  eller skal vi tilbageholde de mindre ”interessante” arter? 

KDJ: Kunne det tænkes at de lokale optællere kunne lave noget af beskrivelserne? 

LBL: Det vil nok ikke være utænkeligt – men med en stram skabelon vil det nok blive 

vanskeligt. Umiddelbart bedre at de lokale får en tekst forelagt til gennemsyn og 

godkendelse. 

 

 

3. Genopretningsprojektet på Dræby Fed bliver ikke gennemført, da Odense Havn har 

købt området. Skal vi i stedet for satse på et andet vådområde på Dræby Fed ved Espø? 

I givet fald hvad gør vi og hvordan? (KDJ) 

HMØ: En lavvandet sø i kote -1 og med enge op til kote 0. Der er ikke opland til at blive 

kaldt vådområde projekt. HMØ laver et udkast til, hvorledes det kunne blive, således at 

KDJ / MRP: har noget at gå videre med. Søen kunne måske blive bufferzone som 

afvanding ved kraftige nedbør. 

 

Fortsættes…….  
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4. Langeland Kommune ønsker at udstykke flere sommerhusgrunde ved Piledybet. Man 

har fundet en gammel bestemmelse frem, der måske gør det muligt. Vi diskuterer 

sagen. (HMØ) 

HMØ fremlagde yderligere oplysninger om historik og planer for arealet. Der er mange 

forhold der gør, at det vil knibe med at projektet kan lade sig gøre. Det er for det første 

et fuglebeskyttelsesområde, og da der er ynglende Rørdrum og Rørhøge, der er 

udpegningsarter, så vil der muligvis skulle dispenseres. HMØ skriver høringssvar, når 

projektet kommer i høring. 

 

 

5. Natura-2000-planerne er indsendt. Der kom forslag for F 71 og 72 Det Sydfynske Øhav 

og F 47 Lillebælt. Giver det anledning til yderligere kommentarer? (Alle) 

LBL har udført kommentarer og indsendt disse. Fremlagde oplysende information om de 

enkelte arealer. Enighed om at der i netop fuglebeskyttelsesområder, bør der ikke være 

menneskelig aktivitet af nogen art. Hverken i yngletid eller træktid samt vinterrast! 

 

 

6. Eventuelt.  

HMØ oplyser omkring et projekt med gyllebeholder 5.000 m3 i umiddelbar nærhed 

af Salmenor på Sydlangeland. 

 

NÆSTE MØDE: 

Mandag 1. august 2022 kl. 09.00  

hos Henrik Mørup Petersen, Piledybet 28, Humble. 

Mødested ved P-plads Ristingehale for den årlige 

holmgang. 
 

REF/BLR 


