
Nyt fra bestyrelsen – møde den 12. juni 2017 

I øjeblikket er der overalt i landet livlig aktivitet i de såkaldte vandråd, der skal 
rådgive kommunerne ved udformningen af den vandplanlægning som har bag-
grund i EU’s vandrammedirektiv.  

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. 
De skal sikre renere vand i Danmarks søer og vandløb, og derigennem påvir-
ker det både vores kystvande og grundvandet. Selvom der ikke direkte er fugle 
til debat, så er arbejdet i de fire vandråd, der er etableret i DOF Fyns område, 
naturligvis af stor vigtighed for naturen som helhed. Interessemodsætningerne i 
vandrådene hviler grundlæggende på forskellige holdninger med hensyn til at 
dræne, rette vandløb ud og pleje vandløb med afvanding for øje - eller generelt 
tillade at der er vand i landskabet. Mere vand giver også flere fugle, så i 
vandrådene er vi ofte allieret med DN og lystfiskerne. 

Det har derfor været en frustrerende oplevelse, at mødeplanlægningen i nogle 
af vandrådene, har været med ret kort varsel og uden indflydelse fra deltager-
ne. Vi har derfor ikke kunnet stille med stærkeste hold i alle vandråd til alle mø-
der.  

Som det tidligere har været beskrevet i et ”Nyt fra Bestyrelsen”, har det fra 
medlemsside været ønsket, at der via hjemmesiden blev skabt adgang til den 
gamle DOF Fyn-database, som blev nedlagt i 2013. Heldigvis har vores web-
master, Mogens Ribo nu - således som det fremgår af nyhedssiden på vores 
hjemmeside, gjort det ganske let at få et kik i dette skatkammer af fugleobser-
vationer på Fyn. I bestyrelsen vil vi bakke kraftigt op om Mogens opfordring til 
at lægge egne data fra Fyn Weben ind i DOF-basen! 

Websidens form og indhold blev i samme forbindelse endnu en gang drøftet. 
Ingen er i tvivl om, at en hjemmesides kvalitet i medlemmers øjne afhænger af, 
hvor levende og interessant den er, og her spiller det afgørende ind, at almin-
delige medlemmer er aktive og har lyst til at bidrage med stof og billeder. Det 
besluttes, at Steen og Ivan til næste møde udarbejder et lille oplæg til drøftelse 
af evt. konkrete nye tiltag. 

Mødets konkrete ”fugle-snak” drejede sig bl.a. om Blåhalsen, der ser ud til at 
brede sig. Der var også melding om mulig ynglende Mosehornugle på Vestfyn, 
og Niels berettede om sine mange observationer af Rødtoppet Fuglekonge. En 
del må være ynglefugle? 

Næste møde afholdes den 1. august  

                                Henrik Kalckar Hansen /  Ivan Sejer Beck 



                      

 


