
Nyt fra bestyrelsen – møde den 11. maj 2016 

Normalt må fremmødet til bestyrelsens møder betegnes som rigtig fint, men til 
dette forårsmøde var der tale om afbud fra hele tre medlemmer, så det var en 
lidt reduceret bestyrelse, der denne gang gav sig i kast med dagsordenen. 

Et af de indledende punkter drejede sig om opfølgning på beslutninger i april-
mødet, og her kunne formanden meddele, at han som aftalt havde fået afsluttet 
en sag vedrørende ynglende sortspætte i Middelfartområdet. Essensen heraf 
var, at den lokale ornitolog, der havde fundet reden, nu havde orienteret skove-
jeren herom, en beslutning, som bestyrelse efter afvejning af både positive og 
negative aspekter, havde fundet at være den bedste. 

En orientering fra formandsmødet og det egentlige repræsentantskabsmøde på 
Nymindegab Kro i april måned blev også overstået hurtigt, og det samme var 
tilfældet med en henvendelse fra DOF’s Naturbutik på Vesterbrogade i Køben-
havn. Herfra har man af rent forretningsmæssige grunde anmodet om, at alle 
lokalafdelinger på deres hjemmesider opretter link til Naturbutikken – en detal-
je, som har været eksisterende nederst i menuen til venstre på forsiden af DOF 
Fyn’s website, siden denne blev etableret for et par år siden. 

Som tidligere nævnt har firmaet Rambøl udarbejdet en plan for reetablering af 
vådområdet på Vigelsø efter digegennembrudet for år tilbage. Det er Natursty-
relsen, der står for projektet, og i forbindelse med det videre arbejde i sagen 
har formanden haft kontakt til DOF’s naturpolitiske udvalg, der forventes at bli-
ve konsulteret inden projektets påbegyndelse. 

Ud over ovennævnte opfølgning vedrørende ynglende sortspætte i Middelfart 
var også en anden lignende problemstilling til livlig drøftelse.  

Vores kommunerepræsentant, Kirsten Pedersen i Assens har nemlig i en mail 
til formanden givet udtryk for bekymring over, at fund af ynglende duehøg bliver 
registreret i DOFbasen, hvad der jo kan misbruges af folk, der efterstræber 
denne fugl. Kirstens synspunkt er, at indtastningen af en sådan observation au-
tomatisk burde hemmeligholdes. 

Jacob Sterup, der sidder med i administrationen af DOFbasen har været kon-
sulteret, og Jacob oplyser, at den gældende liste over følsomme arter i DOF-
basen, hvor observationer med yngleadfærd automatisk hemmeligholdes, blev 
revideret i 2015, og han vurderer, at DOF’s holdning er, at så lidt som muligt 
skal være hemmeligt. Han tvivler på, at duehøgen overhovedet har været på 
listen og nævner, at f. eks. havørn og rød glente udgik ved den nævnte revision 
i 2015  

I bestyrelsens diskussion om hemmeligholdelse er særlige ynglefund blev 
spøgsmålet også relateret til indberetninger i Atlas-projektet, og det aftales, at 



der frem mod næste møde skal tages kontakt til Thomas Vigstrøm i Fuglenes 
Hus for at indhente hans kommentarer til sagen. 

Beslutning om afholdelse af en slags indvielse af vores nye lokale blev udsat. 

Fuglenes Dag den 29. maj på Gyldensteen er på plads med Jens Bækkelund 
som øverste chef. 

Næste møde afholdes tirsdag den 21. juni 2016. 

 

Henrik Kalckar Hansen /  Ivan Sejer Beck 

 


