
Nyt fra bestyrelsen – møde den 25. august 2015 

I dette første møde efter sommerferien deltog to gæster: Lene Smith fra 
hovedbestyrelsen og Steen Lauritsen fra naturpolitisk udvalg. 

Det var anden gang, Lene Smith besøgte DOF Fyn som vores kontaktperson til 
hovedbestyrelsen, og ideen er naturligvis at sikre en god dialog og gensidig 
forståelse mellem de to niveauer i DOF. 

Steen var med i mødet for at redegøre for – og søge opbakning til - det katalog 
over 20 prioriterede forslag til miljøforbedringer på Fyn, som det naturpolitiske 
udvalg gennem de to sidste år har udarbejdet. 

Kataloget, der bærer titlen: ”Mere natur til Fyn – fynboerne og fynsk fugleliv”, er 
tænkt som en henvendelse til og inspiration for den nye ”Den Danske 
Naturfond”, således at det fynske område bliver tilgodeset med 
initiativer/projekter, der kan give mere natur på Fyn. 
 
Den tidligere regering (S, R og SF) tog i 2013 sammen med Venstre og Det 
Konservative Folkeparti, Villumfonden og Aage V. Jensens Naturfond en 
historisk beslutning om at etablere Den Danske Naturfond. Den uafhængige 
fond skal med en lille milliard kroner i ryggen skabe mere natur til danskerne 
og sammen med danskerne.  
 
I januar 2015 blev en bestyrelse udpeget og etablering af et sekretariat sat i 
værk, og det er målet, at naturfonden kan påbegynde sine aktiviteter og være 
i gang med projektering, borgerinddragelse og opkøb i de første områder 
inden 2016. 

Det er i forbindelse hermed, at vores naturpolitiske udvalg, som foruden 
Steen består af Niels Andersen, Børge Langkilde Rasmussen, Henrik Mørup-
Petersen og Kurt Due Johansen, har udarbejdet kataloget. Det er et særdeles 
flot og seriøst materiale, og bestyrelsen udtrykte stor anerkendelse af det 
dygtige arbejde, der var udført fra udvalgets side, og den var helt enig i 
vigtigheden af, at man aktivt forsøger at påvirke Naturfonden i forhold til 
fynske naturgenopretningsprojekter m.v. 

Der blev derfor enstemmigt bevilget midler til trykning af kataloget (200 stk.) og 
forsendelse til en nærmere specificeret modtagerkreds (fonde, offentlige 
institutioner, DOF, organisationer, pressen, kommunerepræsentanter m.v.). 



Et andet væsentligt dagsordenpunkt var en fornyet drøftelse af et mindre afsnit 
i ”DOF’s Natursyn”, der blev vedtaget i repræsentantskabsmødet i april 2013. 
Det er afsnittet om autenticitet, hvor formuleringen er, at det er vigtigt, at 
fuglenes levesteder er så oprindelige som muligt, og dette forhold konflikter 
med DOF Fyn’s argumentation for at få reetableret det hul i diget på Viggelsø, 
som blev skabt af stormen, Bodil den 4. december 2013. 

Naturstyrelsen har ikke midler til at sikre genopbygningen af diget, så 
ferskvandssøer og ferske enge kan gendannes, og dette faktum har store 
konsekvenser for fuglelivet. Men en fornyet inddæmning ville – hvis nogen 
havde penge til at gennemføre det – ikke være i overensstemmelse med 
autenticitet, og det finder bestyrelsen, at man i særlige tilfælde burde kunne 
acceptere. 

Det besluttes derfor, at formanden og Kurt Due skal gå i dialog med DOF’s 
naturpolitiske udvalg med sigte på at få smidiggjort autenticitets-beskrivelsen, 
således, at der lokalt i særlige tilfælde godt kan ageres anderledes. Altså i det 
konkrete tilfælde her ved at arbejde for opretholdelse af en inddæmning. 

Udover disse to væsentlige punkter drøftedes også: 

 Fjordens Dag den 13. september 

 Deltagelse i lokalafdelingsseminar i Odense den 26. september 

 Vindmøller og ørne på Tåsinge 

 Nye medlemmer til DOF’s rovfuglegruppe 

 Forløbet af fuglestemmekurset i foråret 

 Kelsnor Fuglestation 

 Turprogram for 2015 

Under eventuelt blev det oplyst, at Odense kommune tilbyder DOF Fyn et nyt 
depot på Brændekilde Skole i stedet for lokalerne i kælderen på Risingskolen, 
der skal bruges af kommunen til andet formål. 

Næste møde afholdes tirsdag den 15. september. 

 
Henrik Kalckar Hansen /  
                                       Ivan Sejer Beck     



 

 


