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Referat fra møde i Naturpolitisk Udvalg, DOF-Fyn
fredag, den 14. juni 2019, kl. 10.00.
Mødested hos Leif Bisschop-Larsen, Lakkendrupvej 36, 5892 Gudbjerg. Der indledes
med en fælles tur til Sortemosen, Hønsehave Grusgravssø og Bøllemosen.
Deltagere: Leif Bisschop-Larsen (LBL), Henrik Mørup Petersen (HMØ), Kurt Due
Johansen (KDJ) og Niels Andersen (NAN). Afbud: Børge Langkilde Rasmussen (BLR).
Fra bestyrelsen deltog Ella Mikkelsen.

1. Siden sidst (alle). 1) Afklaring på Siø jf. mail rundsendt af HMØ den 12. maj. 2) Nyt fra
Vibeværnsfronten om fællesprojektet med Landbrug&Fødevarer ”Sammen om at
styrke Viben”. (NAN). 3) Status på vores projekt med beskrivelsen af vellykkede
naturgenopretninger på Fyn: ”Fyn blev finere” (NAN). 4) Svendborgs kommunale
skove (NAN).
1) Forundersøgelsen var positiv og ansøgning om realisering er sendt videre. Finansiering kan
ske med midler fra de puljer, der frigives til efteråret. 2) Fælleskampagnen løb af stablen fra 15.
april med lancering af folder, faktaark, banner og presseomtale, fx i Landbrugsavisen den 20.
april. Desuden er de to organisationers hjemmesider blevet opdateret: www.lf.dk/viben og
www.dof.dk/vibe. Det er vedtaget, at kampagnen skal fortsætte også i 2020. 3) Der arbejdes
videre med ”Fyn blev finere”. Område- og fuglebeskrivelserne er nu færdige for de 10 fynske
kommuner, og Steen Lauritsen har indvilget i atter at blive tilknyttet arbejdet, især med
indledningsafsnittet. HMØ vil gerne være med i validering af de tekniske detaljer for de 10
lokaliteter. Der stiles henimod, at arbejdet kan færdiggøres i løbet af 2019. 4) Svendborg
Kommune har igangsat arbejdet ”Skovstrategi for de kommunale skove i Svendborg”
Skovstrategien er udarbejdet i et samarbejde mellem Miljø-og Naturudvalget og Teknik-og
Erhvervsudvalget. Det Grønne Råd har været inddraget og der har været afholdt et
borgermøde. Der er mange gode elementer i forslaget, bl.a. udfasning af skovdriften, så de ca.
300 ha får en profil med 20 % urørt skov, 10 % lysåben skov og de resterende 70 får
betegnelsen biodiversitetsskov. Der foreslås indført aktivitetszoner og stillezoner og 50-årige
forvaltningsplaner for de enkelte skove. NAN er inddraget i udvælgelsen af urørt skov og DOF’s
repræsentant i Grønt Råd, som har forslaget i høring med frist for svar den 1. september.
Forslaget kan ses her: https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4253_5377251/bilag_2_-_forslag_skovstrategi.pdf

2. Grundig drøftelse af perspektiver og opfølgning på Kurts store rapport Nærå Strand og
Agernæs Flak, En beskrivelse af fuglelivet 1974-2018 med tilbageblik på perioden 1781-1973.
Mailet til udvalget 12. maj. (KDJ)
Den 251 sider store rapport har fået en mere håndterbar lillebror, da Kurt har udarbejdet en
pixi-udgave på 7 sider med de vigtigste 3 afsnit kort beskrevet: Den historiske udvikling,
fuglelivet og hvad der kan gøres af forbedringer for at vinde fuglelivet tilbage. HMØ checker
afsnittet med forbedringer for politisk og teknisk gennemførlighed, og minder om, at der kun er
midler til vådområdeprojekter med kvælstoffjernelse og lavbundsprojekter til CO 2tilbageholdelse.
fortsættes
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Rapporten kan kobles sammen med Odense Fjord-problematikken og dermed udbygge
argumentationsværdien i forhold til at sætte ind med forbedringer. I øjeblikket er der et politisk
vakuum på grund af den politiske situation, så indsatsen med rapporterne udsættes til efter
sommerferien.

3. Fuglene er flygtet fra Odense Fjord. Vi har besluttet, at Odense Fjord-problematikken
og de handlingsorienterede initiativer skal dagsordensættes på alle møder indtil
videre. (Alle)
Der arbejdes på at etablere et Odense Fjord Råd via de grønne foreninger. Der arbejdes videre
med to kvælstofprojekter, der samtidig kan blive til værdifulde fugleområder.
Udvalget foreslår, at de to problematiske erstatningsøer nær Gabet bliver konverteret til to øer
ud for Dræby Fed og en i bugten bag Lindøterminalen ved Boels Bro.
Vi foreslår, at de velunderbyggede bestandsnedgange for fuglene i Odense Fjord og Nærå
Strand gøres til et punkt på et bestyrelsesmøde til efteråret, hvor også Lene Smith, som er
Hovedbestyrelsesmedlem og tilknyttet DOF-Fyn bliver inviteret. Målet er at få problematikken
båret videre ind til Hovedbestyrelsens kendskab, så situationens alvor bliver taget seriøst og der
forhåbentlig kan handles på det i en politisk proces til gavn for fuglene.

4. Fældning af træer i fuglenes yngletid. Eksemplet fra Sydlangeland. Vi havde ikke held
til at vinde gehør for vores henvendelse til Naturstyrelsen Fyn. Hvad gør vi nu? Skal
henvendelsen helt skrottes, eller skal den deles op i to, en adresseret til
Naturstyrelsen Fyn kun om Sydlangeland, og en, hvor DOF centralt kan løfte sagen et
niveau højere op til Naturstyrelsen Danmark? (NAN, HMØ, LBL)
Det er den almindelig holdning i udvalget, at der ikke skal lægges fingre imellem i vores kritik af
Naturstyrelsens driftsmetoder. Det er helt uacceptabelt, at der skoves i fuglenes yngletid i
statsskovene, i DOF-Fyns område aktuelt dette forår på Sydlangeland i Gulstav skovene, ved
Søgaard og i Eget. Vi har fået mange tilkendegivelser om, at folk undrer sig, og at ingen
ansvarlig skovejer ville fælde skov og ødelægge skovbund i fuglenes yngletid, hvor også de
fredede orkideer er i fuld blomst.
Vi foreslår derfor DOF-Fyns bestyrelse, at med små omformuleringer, så skal vores skriftlige
reaktion sendes til Naturstyrelsen Fyn via formand Henrik Kalckar. Vi finder, at det er
uforståeligt, at Naturstyrelsen ikke har regler imod fældning og anden ødelæggende aktivitet
generelt i fuglenes yngletid.

5. Hvordan går det mon med revisionen af Vildtreservaterne, her tænkes især på Odense
Fjord. (KDJ)
Der er tre større fynske vildtreservater: Nærå Strand, Det sydfynske Øhav og Odense Fjord, som
står overfor en revision. Det foreslås i DCE rapport nr. 132 ”Rastende fugle i Det danske
reservatnetværk 1994-2010”, at specielt Odense Fjord med Egensedybet og Seden Strand,
ligger først for i en revision, der skal give de rastende fugle bedre forhold. Naturpolitisk Udvalg
udarbejdede allerede i september 2016 ”DOF-Fyns forslag til revision af reservaterne i Odense
Fjord”, som blev indsendt til rette sted, men har siden intet hørt og vi er i tvivl om det
overhovedet er blevet forhandlet. Vildtforvaltningsrådet mødes regelmæssigt, og skal have
forelagt forslag til ændringer, der så kan præsenteres for ministeren, som så senere kan
udstede de fornødne bekendtgørelser.
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Vi vedtog, at KDJ udarbejder et kort notat, som opsummerer vores forslag, så det kan bæres ind
i Vildtforvaltningsrådet til (fornyet?) drøftelse.

6. Kan vi gøre mere i forhold til forslaget om til vådområde ved Sønderby og
Hofmansgave. Blindgydemail rundsendt 28. maj fra Kalckar.
KDJ snakker sammen med DN’s og DOF’s repræsentanter i Nordfyns Kommune med henblik på
at få ændret proceduren i forhold til realisering af vådområdeprojekter. Kommunen bør
forelægge eksterne forslag til lodsejerne.

7. Fjordmarken. Kommentarer til Naturstyrelsens plan for området. Mail rundsendt den
15. maj fra Kalckar. (KDJ)
Naturstyrelsen vil gå videre med at etablere et stem på det sted, hvor grøften fra den tidligere
pumpebrønd løber ud i afvandingskanalen. Selv om det er et mindre anlæg er der behov for
myndighedstilladelser samt projektering. Vi mener i udvalget, at handlingerne er for beskedne.
Der mangler en blokering af udløbet fra Langsøen, så rørskoven kan blive mere våd.

8. Der mangler vand på Helnæs Made. Hvad kan der gøres? (LBL)
Et besøg den 12. maj viste, at vandet var væk og at der derfor kun var få fugle tilstede. Et
stemmebræt, som skulle tilbageholde vandet var væk. HMØ undersøger
projektforudsætningerne. I mellemtiden er området blevet fuglebeskyttelsesområde

9. Eventuelt. Herunder fastsættelse af næste møde.
Næste møde afholdes den 1. august hos HMØ i Ristinge efter fugletur til Storeholm. Afgang fra
Ristinge Hale kl. 09.
Referent Niels Andersen

