
Nyt fra bestyrelsen – møde 8. april 2014 
 

Kurt Due Johansen fra naturpolitisk udvalg var deltager i dette møde og indgik i en grundig 

diskussion af flere vigtige sager. 

 

Som det sikkert er bekendt af mange, slog stormen Bodil hul i diget på Vigelsø, og den 

lavvandede ferskvandssø og de omliggende enge er nu dækket af saltvand med den kon-

sekvens, at tusindvis af de fugle, der ellers plejer at holde til på lokaliteten, er fortrængt. 

Det drejer sig om grågås, bramgås, pibeand, krikand, almindelig ryle, vibe og hjejle. Hvad 

den sidstnævnte, hjejlen angår, er den for nylig blevet udpegningsart for Odense Fjord, og 

klyde, havterne og splitterne er udpegningsarter i henhold til EU-fuglebeskyttelsesdirek-

tivet 

 

Først og fremmest fordi Vigelsø hidtil har været et enestående fristed for fjordens fugle, 

men også fordi Naturstyrelsen i både 2004 og i 2013 ofrede store beløb på vedligeholdel-

se af digerne, vurderes det vigtigt, at ferskvandssøen og de både høje og lave enge sna-

rest genetableres, og det besluttes at fremsende en skrivelse til miljøministeren om sagen. 

 

Et andet vigtigt punkt på dagsordenen drejede sig om DOF Fyns eventuelle deltagelse i en 

fuglefaglig følge/sparringsgruppe til et nyt EU Life-projekt om kystfugle. Det er et projekt, 

som Middelfart Kommune er begyndt at udvikle sammen med forskellige partnere - herun-

der Fugleværnsfonden, og også lokalafdelingerne i Sønderjylland, Sydøstjylland og Østjyl-

land søges involveret. Det besluttes, at Kurt Due indgår i projektet, da han allerede i et 

stykke tid har været Middelfart behjælpelig med input og sparring. 

 

Også jagt på Stige Ø og dele af Kærby Fed, der begge er kommunale områder, blev drøf-

tet, og endelig orienterede Kurt om sin nye bog om Odense Fjord, der udgives i DOF Fyns 

navn. Der er tale om en omfattende redegørelse på 425 sider med en detaljeret artsgen-

nemgang af fugle og med områdebeskrivelser og forslag til naturforbedringer. Det aftales, 

at der gives 14 dage til fremsendelse af eventuelle bemærkninger. 

 

En henvendelse fra vores kommunerepræsentant i Faaborg Midtfyn Kommune, Steen Bak 

Henriksen vedrørende den berømte kunstbænk ved Ringe Sø, var også til diskussion, og 

der var enighed i bestyrelsen om, at man ikke fra DOF Fyns side vil gøre indsigelse mod 

planerne. Vurderingen var, at der er ”for lidt fugl” i sagen. 

 

Også økonomi, sjældne ynglefugle og Facebook blev rundet. Det sidste emne havde bag-

grund i en henvendelse fra Fuglenes Hus, men i modsætning til andre lokalafdelinger er 

der fra vores side på nuværende tidspunkt hverken lyst eller ressourcer til at inddrage det-

te medie i DOF Fyns virksomhed. 

 

Næste møde afholdes den 20. maj 2014 

 

 


