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Referat af møde i Naturpolitisk udvalg den 1. august 2022 

Deltagere: 

Henrik Mørup-Petersen, Niels Andersen, Leif Bisschop-Larsen, Kurt Due 
Johansen, Mogens Ribo Petersen. 
Henrik Kalckar Hansen var desuden med på en del af mødet via teams. 
 
Afbud: Børge Langkilde Rasmussen. 
 
Siden sidst: 

HMØ har fundet væsentlige argumenter for, at der IKKE skal udstykkes flere 
sommerhuse ved Piledybet. 
2 lokale beskyttelseszoner vil forhindre at en stor del af det planlagte areal kan 
udstykkes. 
Bygger man endelig sommerhuse på det resterende areal, vil grundværdien 
falde så meget på de eksisterende sommerhuse, at det skønnes, at Langeland 
kommune samlet set vil TABE penge på projektet. 
 
Ø-undersøgelsen: 

Foreløbig har deltagere indsendt materiale fra 64 øer. 
Styregruppen har fundet inspiration til den kommende publicering fra ”Den 
mishandlede Odense Fjord”, DOF-Fyn 2014 og ”Systematisk oversigt over 
Danmarks fugle 1800-2019”, DOF 2022 og vil tale med de respektive lay-
outere om eventuel bistand. 
Henrik Kalckar har kontakt til Aage V. Jensens fonde via Lars Malmborg. 
Ansøgningen er udsat et halvt år, så der kan laves et ordenligt oplæg. 
Bestyrelse tager til efterretning, at vi ønsker en ”stor løsning” og støtter op om 
dette arbejde. 
Vi ønsker at de rigtig mange timer der er brugt af de frivillige dokumenteres, og 
har bedt deltagerne om at redegøre for dette. De mange timers arbejde skal bære 
en ansøgning om et stort beløb. 
Niels Bomholt tager sig af denne registrering. 
LBL:  Arbejdet er tidligt i fasen. Vi får brug for hjælp til f.eks. layout og har 
brug for penge i bearbejdningsfasen. 
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DOF Fyn kan eventuelt hjælpe i denne fase. Henrik Kalckar foreslår, at vi taler 
med Niels Bomholt omkring økonomi. 
Et andet forslag er at bede kommunerne betale for f.eks. 10 bøger. De får trods 
alt stillet et materiale til rådighed, som ellers er ganske gratis. Standardbrev til 
kommunerne sendes eventuelt gennem kommunerepræsentanter. 
MRP har foreslået, at der i forbindelse med bearbejdningen skal laves en status 
til Naturstyrelsen omkring de problemer, der måtte være på hver enkelt ø. 
Der var enighed om, at det var en for stor mundfuld nu. Det kommer i stedet til 
at indgå i den endelige bearbejdning, hvor trusler med videre bliver behandlet. 
 
Fugletårn Nr. Broby (Niels) 

Fugletårn har været lukket et par år på ubrugelig placering ude på en eng 
(fuglen er et andet sted, og dem, der er, skræmmes væk). 
Tårnet ønskes trukket mod nord ved Odense Å med udsigt til søen. 
Fåborg/Midtfyn vil kassere det gamle tårn og bygge et discount-tårn i stedet. 
Kommunerepræsentant bør inddrages som rådgiver. Karl Top spørges af Henrik 
Kalckar. HMØ tilbyder at hjælpe. 
 
Næste møde:  
Uge 43 hos Mogens. Han melder snarest mulige datoer ud. 
 
Diverse: 

Mødet blev afholdt hos Henrik Mørup syd for Ristinge Klint. Vi skulle have 
været en tur til Storeholm, men morgenvejret var så barskt, at bølgerne truede 
med at skylle en for stor del af medlemmerne bort. 
I stedet blev det til en flot tur til de sydlige naturperler på Langeland med 
indslag af op mod 12 Rovterner og Damklire. 
Hele herligheden kunne vi fordøje ved et godt måltid i Henriks sommerhus. 
Her fik vi endda som bonus Myreløve og Sandrandøje at se på grunden. 
 
Referat: 

Mogens Ribo Petersen 


