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Område: Fyns Hoved: 
 
Det er glædeligt, at man vil begynde at bekæmpe den invasive art Rynket-rose, som især på Langø Hoved 
kan blive en trussel imod flora og fauna, det er også her topprioriteringen for denne art bør være, man må 
dog også få undersøgt, om der findes andre bestande indenfor området, som kan udgøre en trussel.  
 
Uglebjerg bør også gennemgåes, hvor man kan se på, om der skal ske nogle rydninger af krat på denne, dog 
skal man bevare Vrietorn og gamle Hyld her, overdrevet på toppen her, skal også ses efter i sømmene.  
 
Generelt bør man se på skrænterne rundt i Lillestranden for eventuelle rydninger, der kunne også ske noget 
på Vejlø og måske ved Skrallehave og Nordskov, hvor meget er ved at gro til, man skal dog alle stederne 
bevare Ene, Vrietorn og andet der er gammelt.  
 
Man bør ikke bekæmpe Lægehundetungen ved Skrallehave, det har man desværre gjort før, da man 
bekæmpede Horsetidsel, der kan nemlig leve en speciel snudebille på førstnævnte art.  
 
Vejlø bør blive en del af Natura2000 sammen med hedearealet ved Horseklint, det er helt uforståeligt, at 
disse vigtige områder, er blevet forbigået her. De rummer og kan supplere med flere interessante 
insektarter med bl.a. deres tørbundsnatur.  
 
Når det gælder øerne i Lillestranden er det især Bogø og Mejlø, at der bør ske visse rydninger af buske og 
træer, igen bør man tage hensyn til Vrietorn og Navr + andre bevoksninger.  
 
Det er stærkt kritisabelt, at man har brugt gamle oplysninger, når det gælder forekomsterne af Stor 
vandsalamander, Strandtudse og Spidssnudet frø fra Bogø, man har ikke engang haft nogle 
overvågningsprogrammer her, så ingen kender pt deres status på øen.  
 
I naturstyrelsens rapport om Strandtudsen opfordre man kommunen til at fortsætte som hidtil med denne, 
men ansvarsfordelingen her er igen, igen uklar, habitatarter er jo naturstyrelsens ansvar.  
 
Så vandhulsindsatsen må helt klart gå  til Bogø og Mejlø, hvor meget er blevet forsømt de senere år, så man 
får fine vandhuller med åbne bredder uden vækster også tilgavn for vandinsekter og andre, det er på høje 
tid, hvis man vil redde disse.  
 
Flere områder på selve yderhovedet bør indgå i nogle plejeplaner, flere områder her står i dag uplejet hen.  
 
Der er et område, hvor man kunne eksperimentere med skrab af jorden, så man kom ned til en mere 
sandholdig bund, området indeholder mosser og laver på den ene del, dette skulle helst være over det hele 
her, så får man noget tørbundsnatur til gavn for bier og andet.  
 
Området: Romsø. 
 
Der bør foretages en manuel bekæmpelse af El og Lodden Dueurt i Sadelmager-Langemosen, desuden bør 
alle elletræerne i kanten fældes og laves til flis.  
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Der bør frahegnes flere overdrevsområder på begge arealer. Hvor man laver forsøg med disse, ser på 
hvordan vegetationen udvikler sig.  
 
Der bør ske begrænsninger med vinterfodringen af kreaturerne, da disse skaber kvælstofpletter.  
 
Man bør se på den fine men skrantende hedelyngsbræmme foran Sadelmagermosen, den bør  slåes ned 
måske med en maskine, som naturstyrelsen har fået.  
 
Der bør laves flere strandtudsevandhuller i eller ved Langemosen, folk bør her tages med til råds.  
 
Område: Urup Dam. 
 
Der bør ske nogle fældninger af birk i selve mosen, som så bliver liggende som dødt ved, andehold og 
fodringer her bør ophøre.  
 
Der bør ske nogle nye registreringer af insekterne her, altså hvor man får lavet nogle lyslokninger her.  
 
Brabæk mose: Her bør der også ske massive fældninger af Birk + dette skulle så resultere i en udvidelse af 
afgræsningsområdet.  
 
Om man så kan grave noget af lossepladsen væk er et stort spørgsmål.  
 
Generelt bør man i dette Urup Dam område se på hvor rydningerne giver mest biodiversitet for pengene, 
man bør flere steder efterlade dette som dødt ved.  
 
Når man ser på disse handlingsplaner, så må man se på helheden ikke kun på disse udpegningsarter og 
ditto naturtyper.  
 
Naturtyper skal jo også udfyldes med bestemte arter ikke kun være et tomt hylster uden patroner og 
slagkraft.  
 
En ensidig fokus på f. eks udpegningsarterne kan resultere i dårlige resultater for de forskellige områders 
samlede biodiversitet.  
 
Man skal ikke glemme, at ud at Danmarks 30-40.000 arter er de fleste insektarter, som paradoksalt får den 
mindste opmærksomhed.  
 
Men det kan disse planer ændre på, hvor flere mål skaber et grundlag for disse 2020 mål.  
 
Det er selskabets håb, at vi i alle de vigtige beslutninger, bliver taget med på råd.  
 
Mvh 
 
Bo K. Stephensen 
 
Miljø-Biodiversitetsrepræsentant for Entomologisk Selskab for Fyn. 
 
Schacksgade 12, 2 TH 
 
5000 Odense C.  


