Dialogmøde mellem Dansk Ornitologisk Forening – Fyn, Naturstyrelsen Fyn og Miljøstyrelsen
Fyn torsdag d. 24. marts 2022
Lokalitet: Sollerup, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg
Fra DOF Fyn deltog Henrik Mørup-Petersen, Leif Bisschop-Larsen og Henrik Kalckar
Referat følger punkterne i dagsorden:
1) LIFE-projekt Ring – eller LIFE Bio. Meget stort projekt, hvor 10 Fynske kommuner samarbejder
om projekter i natura 2000 områder med fokus på biodiversitet.. Jakob Harrekilde orienterede. Bl.a.
Fjordmarken er i spil, se pkt. 4.
2) Kite-surfing ved Ristinge Hale og Storeholm. Henrik Mørup-Petersen gjorde rede for
problematikken. Alle vandfugle skræmmes voldsomt, når der surfes. Kitesurfing er i forhold til
vandfugle den mest problematiske friluftsaktivitet på vandet overhovedet. Reglerne for kitesurfing i
området kan desværre først ændres ved næste revision, som måske først sker om et par år! Man
afventer en relevant rapport fra DCE og der vil blive være en fornyet høringsrunde.
3) Naturnationalparker orientering fra Jakob Harrekilde. Det var jo netop dagen, hvor nyheden
om de 10 nye naturnationalparker blev breaket af Miljø minister Lea Wermelin. Fyn var ikke blandt de
heldige, og særligt Sydlangeland havde Jakob håbet på var kommet med.
4) Fjordmarken: Der er planer om at finde penge i Life Bio (se tidligere) til et projekt i Fjordmarken. Vi
vil blive inddraget, når man kommer længere i processen. Kurt Due er DOF Fyns kontakt.
Vigelsø. Fortsat ræveprædation på øen. Man håber stadig på at strandengene omkring
saltvandslagunen vil udvikle sig at blive mere attraktive for fuglene, bla.a. Hjejle på længere sigt. Men
måske har fuglene fået andre vaner.
5) Status for Ø-undersøgelsen. Leif Bisschop-Larsen orienterede fra arbejdet.
6) Better Birdlife projekter: Nye øer i Tåsinge Vejle, Stygning af popler op til vejlen. Rævesikkert hegn
ved Flyvesandet. Det første af sin art på Fyn. Men det er forsøgt med held bl.a. på Rømø. Fortsættelse af
naturplejen på Store Holm.
7) Novana overvågningen af udvalgte ynglefuglearter i 2022. Alm. ryle og Brushane, disse to
arter er stort set væk fra det fynske område. Desuden Hvepsevåge og Rødrygget Tornskade. Jesper
Vagn Christensen fra Miljøstyrelsen orienterede.
8) Amerikansk skarveand på Sundet ved Faaborg. Fuglen blev skudt, som aftalt med DOF Fyn.
Man undlod at skyde den op til en weekend, hvor mange mennesker færdes i området. Der var dog en
vis bevågenhed og efterfølgende diskussion på fb.
9) Skovninger – forberedelse til urørt skov. DOF Fyn gentog sin modstand mod forårs og
sommerskovning.
Henrik Kalckar

