
09-03-2023 

1 
 

Dialogmøde med Naturstyrelsen 
 

Den 9. marts havde DOF Fyn det årlige dialogmøde med Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen nede på 

deres ejendom i Sollerup. DOF Fyns repræsentanter var Niels Andersen, Leif Bisschop-Larsen, 

Henrik Mørup-Petersen og undertegnede Henrik Kalckar. 

 

Better Birdlife indsatser i 22: 

Noret og Vejlen på Tåsinge. Styning af de levende hegn rundt om Noret er gennemført stort set 

hele vejen. 
Der arbejdes på at etablere rør-overkørsler ved stikgrøfterne ved Vejlen for at give bedre mulighed 
for afgræsning. Opgaven med at etablere to nye øer i Vejlen bliver udbudt i 2023. Der er sket 
supplerende slåning af tagrør rundt om Vejlen (August 2022). Der er sket regulering af ræv i 
området 
Storeholm. Rydning af rynket rose fortsættes. Én bestand tilbage ud af de seks oprindelige. God 
frivillig indsats. Plads til enkelte stærke ornitologer medio august 2023. Lokale jægere deltager. 
NST Fyn lovede at give DOF Fyn et praj om datoen. 
Flyvesandet. Der ansøges om et rævesikkert hegn – den slags kræver myndighedstilladelse. Der 
er tale om elhegn rundt om potentielle ternekolonier. 
Vigelsø. Ræv er bekæmpet.  I 2022 blev konstateret at vegetationen breder sig på vadefladerne og 
på de nye strandenge. Det lader til at genopretningsprojektet er en succes. Der blev registreret 
mange rastende hjejler i september-oktober 2022 på øen i den sydvestlige del af den gamle 
inddæmning på Vigelsø.  
 
Status for Ø-undersøgelsen: 2021 og 2022 (DOF Fyn) DOF Fyn orienterede om det store 
projekt. Miljøstyrelsen takkede for 2021 data, der er blevet anvendt i NOVANA-overvågning. 
 
Projektet ved Nærå Strand. Miljøstyrelsen er med i projektet. Der opfordres til at DOF Fyn 
kommer med input og synspunkter til Annita Svendsen (ANSVE@nst.dk) i forhold til projektet. 
 
Ringmærkning på Sydlangeland 
DOF Fyn orienterede om, at der har været en kontrovers mellem DOF Fyns Keldsnor Fuglestation 
og NST Fyn. Keldsnor Fuglestation har foretaget ringmærkning i området i mange år, og for at 
hindre græssende kreaturer i at forvilde sig ind i nettene, har ringmærkerne sat kreaturhegn om 
fangstnettene. NST Fyn fandt, at kvaliteten af disse hegn var for dårlig, og havde derfor taget dem 
ned. NST Fyn ønsker at opsætte midlertidige hegn, så arealer med rigkær kan afgræsses uden for 
den periode, hvor der foretages fugletælling, og hvor et midlertidigt hegn skal beskytte fangstnet. 
På mødet på Sollerup beklagede NST Fyn sagens forløb, og udtrykte respekt for det store frivillige 
arbejde, som ringmærkerne udfører. Sagen blev talt konstruktivt igennem, og det blev aftalt, at det 
fremover er NST Fyn, der sætter de midlertidige hegn op, og tager dem ned igen. Naturstyrelsen 
Fyn og Keldsnor Fuglestation mødes og aftaler, hvornår og hvordan de midlertidige hegn sættes op 
og tages ned, og at der bliver skrevet en aftale om sagen. Det blev foreslået, at de midlertidige hegn 
får faste hjørnepæle og bliver udstyret med skilte, der fortæller om deres funktion, så de ikke 
fjernes ved et uheld. De midlertidige hegn skal være i funktion fra ca. 1. april – 31. oktober. 
 
Status for vildtreservater 
DOF Fyn understregede, at det er vigtigt at få beskyttet Storeholm mod kitesurfere, der skræmmer 
knopsvaner på vingerne allerede på 700 m afstand. 
DCE Aarhus Universitet er i gang med en ny rapport om Forstyrrelsestrusler i 
fuglebeskyttelsesområderne og vildtreservaterne.  
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Der er planlagt møde med Naturstyrelsens Fyns 12-14 reservatopsynsmænd, men det afventer 
rapporten med forstyrrelsestrusler. DOF Fyn indskød, at DOF Fyn gerne ville deltage i mødet med 
opsynsmændene, og måske havde input om, hvordan reservaterne virker og evt. om behov. 
 
Ansøgning LIFE Ring Ved Fjordmarken er der fokus på at forbedre hydrologien. På Helnæs er 
der fokus på klyde. Men generelt er fuglelivet gået tilbage i dette område – måske på grund af 
tilstedeværelsen af ræv, måske fordi vandstanden er for lav på den sydvestlige del af Maden. 
Rigkærene med Mygblomst i Madens nordlige del giver lidt udfordring, men måske kan 
vandstanden mod sydvest hæves uden at det giver problemer i den nordlige del. 
 
Miljøstyrelsens Fugleovervågning 2023: Her kan DOF Fyn bidrage med indtastninger i DOF 
Basen 
 

Art  Fuglebeskyttelsesområd
er  

Kommentar  

Trane  Arreskov Sø  Eftersøges 20. marts – 30. 
april  

Sydlig Blåhals – Ny for Fyn  Lillebælt  Eftersøges april – medio maj  
Rørdrum  Odense Fjord, Arreskov Sø, 

Sydfynske Øhav, Marstal 
Bugt  

Eftersøges 5. april – 5. maj  

Rørhøg  Æbelø, Odense Fjord, 
Lillebælt, Brahetrolleborg, 
Arreskov Sø, Sydfynske 
Øhav, Marstal Bugt  

Eftersøges 15. april – 15. maj  

Plettet rørvagtel  Lillebælt, Sydfynske Øhav, 
Marstal Bugt  

Eftersøges 15. april – 15. maj 
og 15. juni – 15. juli  

Klyde  Æbelø, Odense Fjord, 
Lillebælt, Bøjden, Helnæs, 
Sydfynske Øhav, Marstal 
Bugt  

Eftersøges 6. – 25. maj  
og 26. maj – 20. juni  

Havterne  Æbelø, Romsø, Odense 
Fjord, Bøjden, Sydfynske 
Øhav  

Eftersøges 15. – 31. maj  
og 1. – 30. juni.  

Fjordterne  Odense Fjord, Lillebælt, 
Brahetrolleborg, Arreskov 
Sø, Sydfynske Øhav, Marstal 
Bugt  

Eftersøges 15. – 31. maj  
og 1. – 30. juni.  

Dværgterne  Æbelø, Lillebælt, Sydfynske 
Øhav, Marstal Bugt  

Eftersøges 15. – 31. maj  
og 1. – 30. juni.  

Splitterne  Æbelø, Odense Fjord, 
Sydfynske Øhav  

Eftersøges 15. – 31. maj  
og 1. – 30. juni.  

Engsnarre  Lillebælt, Sydfynske Øhav, 
Marstal Bugt  

Eftersøges 15. maj – 15. juni 
og 16. juni – 15. juli  

 
 
Odense Havn ønsker at udvide sejlrenden 
DOF Fyn orienterede om at Kystdirektoratet har bedt om tilladelse til at lave en forundersøgelse, 
fordi Odense Havn har planer om at rette kanalen ud, så det bliver nemmere at få store skibe m.v. 
ud fra - og ind til Lindø Industripark. En sejlrende i den østlige del af Odense Fjord vil betyde 
forstyrrelser af fugleinteresser, eksempelvis de store forekomster af edderfugle og måske skestork, 
og det bekymrer DOF-Fyn, der kunne tænke sig, at afgrænsningerne af Natura 2000-område 
Odense Fjord revideres. DOF Fyn understregede, at sedimentspild er uundgåeligt i forbindelse med 
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et eventuelt gravearbejde, alene på grund af de store tidevandsbevægelser i Fjorden. En konsekvens 
kan være, at der kommer et nyt slamlag, der sandsynligvis vil ødelægge forekomsterne af ålegræs.  
 
Urørt skov  
Naturstyrelsen fortalte, at NST Fyn er ved at forberede sine skove til tiden med urørt skov. På 
Sydlangeland har DOF Fyn givet input vedrørende fugleinteresser. De næste skove er 
Fuglsanggård på Nordfyn, Vigelsø, Flyvesandet og Nordlangeland. DOF Fyn er velkommen til at 
melde synspunkter, lokaliteter for rovfuglereder m.v. ind til NST Fyn, skovfoged Anders Hersø 
Pedersen (AHP@nst.dk). 
 
Faldvildt 
DOF Fyn tilføjede, at to havørneunger døde af fugleinfluenza ved Egebjerggård, mens 
forældrefuglene overlevede. Generelt har fugleinfluenzaen været slem, men da der samtidigt var en 
Corona-epidemi, har fugleinfluenzaen ikke haft den store bevågenhed. Eksempelvis døde 118 
Splitterner på Sprogø.  


