Naturpolitisk Udvalg
Her skal det nævnes at Kurt Due endnu engang har lavet en virkelig imponerende dybdegående
rapport om Viggelsø. Rapporten er bestilt af Naturstyrelsen. Den viser desværre at det fortsat går
tilbage for udpegningsart nr. 1 i Odense Fjord, når det gælder de rastende fugle. Nemlig hjejlen. Vi
håber at kunne offentliggøre den spændende rapport på hjemmesiden senere.

Den fynske ø-undersøgelse 2021-22
Efter flere spredte undersøgelser af flere kystfugles bestandsnedgange, blev ideen om en ny øundersøgelse for DOF-Fyns område fostret i det tidlige forår sidste år. Punktet var dagsordenssat til mødet i
vores Naturpolitiske Udvalg i marts 2020. Mødet blev som så meget andet aflyst, og vi skal hen til august
førend vi fik drøftet nødvendighed og rammer. I udvalget var der bred enighed om, at opgaven var vigtig og
presserende og man indstillede til DOF-Fyns bestyrelse, at her måtte man satse.
Den sidste totale fynske ø-undersøgelse var efterhånden 47 år gammel, og meget er sket siden da.
Undersøgelsen fra 1974-76 resulterede dengang i bogen ”Øerne omkring Fyn – en beskrivelse af 85 fynske
småøers naturforhold” som efterfølgende blev udgivet af Fredningsstyrelsen og resulterede bla. i, at mange
af de vigtigste små fugleøer blev ø-reservater med adgangsforbud i fuglenes yngletid. Bogen og dens
treårige talmateriale for alle øerne rundt om Fyn udgør et enestående referencemateriale. Derfor kunne
det blive spændende at se, hvordan fuglelivet har udviklet sig siden da, ligesom truslerne mod de ynglende
kolonifugle gennem det næsten halve århundrede har ændret sig.
DOF-Fyns bestyrelse tog heldigvis handsken op og gav undertegnede bemyndigelse til at gå videre med
opgaven. Hurtigt blev en styregruppe af kompetente og motiverede folk samlet med den opgave at
formulere en projektbeskrivelse, lave en tidsplan og opstille et budget. Styregruppen består af Leif
Bisschop-Larsen, Steen Lauritsen, Kurt Due Johansen og undertegnede. Ret hurtigt kom også Lene Parkø til
som bestyrelsens repræsentant.
Vi har i løbet af efteråret fået etableret et selvstændigt opslag på DOF-Fyns hjemmeside og der er blevet
afholdt fire møder, hvor form og indhold er blevet skåret til, så der i de mellemliggende perioder har
kunnet arbejdes videre med at få det store arbejde på plads.
Registreringen af de mange øer var alene et stort arbejde, for de 85 fynske småøer i 1970’erne er nu vokset
til mere end 105! Dertil et større antal i forbindelse med naturgenopretningen på søterritoriet ved
Gyldensteen, ligesom der i Odense Fjord er kommet mange nye småøer til som erstatningsøer i forbindelse
med opfyldning på søterritoriet.
For at få det fuldstændige overblik over kystfuglebestandenes udbredelse, havde vi i baghånden en
forhåbning om også at få de vigtigste kystlokaliteter dækket, men prioriteringen lå på den store opgave
med øer og holme.
Henover efteråret og vinteren er det med bla. hjemmesidens hjælp lykkes at få skabt så stor
opmærksomhed om opgaven, så ikke blot alle øer er dækket ind, men også de 23 kystlokaliteter, der
formodes at huse bestande af ænder, vadefugle måger og terner. Så før vi overhovedet er kommet i gang,
er vi ovenud taknemmelige og glade over den store tilslutning til det vigtige projekt.
Det er således en glæde, at flere af de optællere, der deltog i ø-undersøgelsen i 1970’erne har meldt sig
endnu engang. I alt har vi knyttet ca. 40 fynske (også enkelte udenøs) ornitologer til den store opgave med
at søge ud i det gamle Fyns Amts afkroge to gange hvert af de to planlagte optællingsår.

Vi har fået opbakning fra DCE med den statslige NOVANA-overvågning, Natur- og Miljøstyrelsen på Fyn,
som administrerer ø-reservaterne og de fynske ø-kommuner. Sidst, men ikke mindst har DOF’s
Videnskabelige Udvalg på forhånd meddelt økonomisk støtte, så der om to år kan udgives en samlet og
opdateret rapport over kystfuglenes antal og situation i det fynske område.
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