Af Ib Bager
DOF Kommunekontakt Middelfart Kommune

62 millioner kroner skal sikre bedre levesteder for kystfugle
Efter et langt tilløb og mange forhindringer er det nu endelig lykkedes at få finansieret et
større projekt, der i Lillebælt og Østersøen skal forbedre levevilkårene for kystfuglene.
I spidsen for projektet står Middelfart Kommune, som over de næste syv år vil gennemføre
indsatser for 62 millioner kroner, der skal forbedre levevilkårene for en række truede
kystfugle.
Projektet er blevet til i et samarbejde mellem 10 partnere, som omfatter både kommuner,
statslige styrelser, et universitet, en privat naturbeskyttelsesfond og en tysk
naturbeskyttelsesorganisation. Partnerne er Middelfart Kommune (projektleder),
Fugleværnsfonden, Kerteminde Kommune, Kolding Kommune, Kystdirektoratet,
Naturstyrelsen, Nordfyns Kommune, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Syddansk
Universitet og Sønderborg Kommune.
Pengene til projektet kommer fra EU’s LIFE-fond (38 mio.), 15. Juni Fonden (3,5 mio.),
A.P. Møller Fonden (1,5 mio) og de ti partnerne (19 mio).
Projektet skal både forbedre eksisterende levesteder og skabe nye. Ambitionen er at
forbedre så mange af fuglenes levesteder som muligt - både ynglesteder, rasteområder,
og hvor fuglene søger føde. Projektet omfatter både indsatser på land og indsatser til
havs.
Overordnet arbejdes der med en lang række forskellige tiltag i projektet:
- Traditionel naturpleje som rydning og græsning af fuglenes levesteder, hvor man vil
forsøge at målrette plejen til fuglene mere end naturtyperne, eller som minimum
balancere de to hensyn.
- Udlæg af ny natur.
- Reduktion af prædation – både i form af yngleøer, forskellige
spærreforanstaltninger og decideret regulering.
- Forbedring af allerede eksisterende levesteder.
- Stenrev og ålegræsenge i Lillebælt og stenrev i Flensborg Fjord for at øge
fødegrundlaget.
- Imødegå forstyrrelser.
- En masse formidling – med en særlig indsats for skolebørn
De 14 arter af kystfugle, som projektet er rettet imod, er alle omfattet af en særlig
beskyttelse på EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv. Disse er fjordterne, havterne, splitterne,
dværgterne, klyde, brushane, plettet rørvagtel, engsnarre, engryle, mosehornugle,
ederfugl, bjergand, toppet skallesluger og hjejle,

Projektet gennemføres som 22 delprojekter i 11 områder i den vestligste del af Østersøen
fra Møn over Langeland til Slesvig-Holsten og op igennem og langs Lillebælt. Alle områder
indgår i det europæiske Natura 2000-netværk. Projektet vil derfor også medvirke til at
udbrede kendskabet til det europæiske Natura 2000-netværk.
Den fynske vinkel er, at der arbejdes fire forskellige steder i Lillebælt (sammen med
Kolding Kommune, der laver stenrev), Nordfyns Kommune arbejder ved Æbelø, i Nærå
Strand og på en del øer i Odense Fjord, Kerteminde Kommune arbejder i Odense Fjord,
Naturstyrelsen arbejder ved Vigelsø, ved Flyvesandet, på Tåsinge og på en del øer og
holme i Sydfynske Øhav og Fugleværnsfonden arbejder i Tryggelev Nor.
For os her i Middelfart Kommune, er det af særlig betydning, at jagten på Føns
Vangs Sø frikøbes for de næste 20 år.
Den samlede liste over de N2000-områder, hvor projektet laver indsatser, omfatter
følgende:
Danske Natura 2000-områder
Tyske Natura 2000-områder
Lillebælt
Flensburger Förde
Odense Fjord
Schlei
Sydfynske Øhav
Östliche Kieler Bucht
Æbelø, havet syd for og Nærå Strand
Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet
omkring Als
Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord
og Knudshoved Odde
Havet og kysten mellem Præstø Fjord og
Grønsund
Nakskov Fjord og Inderfjord

