1

DOF Fyns samlede beretning for 2020
Bestyrelsens beretning
Det har naturligvis været et mærkeligt år også i DOF Fyns bestyrelse. Vi har
holdt vores møder, et om måneden -som vi plejer. Men bortset fra et par af
møderne i sommers og det tidlige efterår, så er det hele foregået virtuelt.
Bestyrelsens 3 nye medlemmer, Michael Bjerregaard, Lene Parkø og Palle
Rosendahl er efter min opfattelse kommet godt i gang med arbejdet.
På grund af corona situationen har der været ekstra mange mennesker ude i
naturen i år. Der har allerede i starten af året været problemer omkring Kbh.
Men på Fyn har vi nok registreret et øget pres, men det har kun enkelte steder
resulteret i egentlige problemer med overholdelse af adgangsregler osv. F.eks.
har Fugleværnsfonden haft problemer i reservaterne på Langeland.
DOF Fyn har fået en del nye medlemmer, og det er en tendens vi også ser på
landsplan
Antal medlemmer i DOF Fyn tidligere år:
2017
1.060

2018
1.073

2019
1.100

2020
1.139

Dagens medlemstal medio januar for DOF Fyn er 1169 personer.
Så DOF Fyn har haft en flot medlemsfremgang de sidste 4 år, og det skyldes
formentligt en kombination af formidlingsgruppens indsats og vores
velfungerende medier. Det sidste års tid har coronatidens mange folk i naturen
måske også spillet en positiv rolle.
Vores medier har i de senere år i stigende grad været et samlingspunkt for
fugleinteressen på Fyn. Det er helt fantastisk positivt, og vi har meget stærke
folk til at stå for både hjemmesiden og facebooksiden.
Men da der blev lagt billeder op på facebook af en Havørnerede opstod der
behov for en generel formulering om holdningen til redefotos i DOF Fyn. Så
bestyrelsen har sammen med vores mediefolk formuleret følgende:
Billeder og video af sjældne og sårbare fuglearter på og ved redestedet tillades
ikke og vil blive fjernet. Netop disse fuglearter er ofte sårbare for forstyrrelser
og billeder kan - trods det, at de er taget på forsvarlig vis af fotografen – skabe
øget trafik på redestedet til gene for fuglene.
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P-pladser ved Brændegårdsøen.
Faaborg Midtfyn Kommune har i samarbejde med Brahetrolleborg foreslået at
lave en P-plads på engen foran/ned til søen ved Avlsgården . Dette har DOF Fyn
klart tilkendegivet, at vi er modstandere af. Simpelthen fordi det vil være et alt
for voldsomt indgreb i naturen dernede. Engen er værdifuld som rasteplads for
bl.a. gæs og ænder og forstyrrelserne vil rykke alt for tæt på søen.
DOF Fyn har inspireret af forslag fra de flittigste Brændegårdsobservatører
Gunnar Jørgensen og Leif Sørensen foreslået at lave P-pladser ved at rykke
hegnet et par meter ind på engen, så man kigger og parkerer på sammen areal
som i dag blot med lidt mere plads til rådighed.
Svelmøerne og kitesurfing
FMK har lavet forslag til håndtering af kitesurfing og P-pladser ved
Svelmøerne. DOF Fyn har spillet ud med et forslag om sejladsforbud fra 1.9.
til 31.1. Perioden hvor der er jagt på vandfuglene, og hvor disse derfor i
forvejen er pressede.
Forgiftninger
Det har desværre også været året, hvor landets største giftskandale ramte Fyn
eller nærmere bestemt Tåsinge. Her er en opsummering af hændelsesforløbet.
Fund af døde rovfugle ved Bregninge på Tåsinge
• Maj: Rød Glente fundet Forgiftet med Carbufuran
• 16/9 Havørn og musvåge fundet død på mark ved Valdemar Slot. Ørnen
forgiftet Carbufuran, musvågen fjernet af ukendte.
• 21/9 3 havørne fundet døde under reden ved Valdemar Slot. Forgiftet med
Carbufuran.
• 13/11 1 Havørn fundet samme sted ved reden på Tåsinnge. Politiet tog
den med og indleverede den til undersøgelse. Denne ørn var også forgiftet
med carbufufuran!
DTU kontakter KU for svar på undersøgelser af to musvåger, som også er
indleveret af DOF Fyn. DTU må ikke selv undersøge dem på grund af risiko for
fugleinfluenza.
DOF Fyn har naturligvis særligt fokus på dette områder efter efterårets
hændelser. Vi har også oprettet en særlig gruppe til dette arbejde. Men oplever
desværre at fuglene ikke bliver undersøgt for ulovlige giftstoffer og skudrester.
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Det er DTU Fødevarestyrelsen som undersøger dyrene, men her har man både
problemer med corona og fugleinfluenza, som åbenbart vanskeliggør arbejdet.
Så vi mangler stadig svar på prøver fra den sidste Havørn, St. Hornugle og flere
Musvåger.
Ny art for Fyn
Der har længe været ubekræftede forlydender om Stor Hornugle på Fyn. Men i
det sene efterår blev der vished for sagen, da der blev fundet en død Stor
Hornugle på Vestfyn. Der blev også observeret en levende samme sted. Den
døde er også indleveret til DTU, men heller ikke den har vi hørt noget om.
Fyn blev finere
Niels Bomholt har sammen med Niels Anndersen sørget for at endnu et oplag
af ”Fyn blev finere” kunne trykkes efter en donation fra et DOF medlem fra
Sjælland – tidligere DOF fyner..
Tak til
En særlig stor tak til Åge Wichmann som har været vores trofaste revisor i
rigtigt mange år, mindst 15 år. Vi takker for samarbejdet og indsatsen, som vi
har sat stor pris på igennem alle årene.
Gennemgang af DOF Fyn nøglen ved Jens Bækkelund - nøglen, der er
fortegnelse med kontaktoplysninger til folk med særlige opgaveområder for
DOF Fyn vil blive lagt på hjemmesiden.

Beretninger fra udvalg:
DOF Fyns Formidlingsudvalg.
Udvalget har som mange andre været hårdt ramt af nedlukning af aktiviteter.
Året begyndte som vanligt med Ørnens Dag på Stige Ø. Der var 125-150
besøgende, hvilket var noget mindre end de sædvanlige 500+. Der blev set 1
enkelt Havørn under opstilling af standen, og ca. halvvejs i åbningstiden, kunne
de mange besøgende se en havørn jage med 12-1500 Bramgæs på engen på
Vigelsø. Men så kom Coronaen og først blev Tarup-Davindedagen aflyst og
dernæst fugte aflysningen af udstillingen på Sanderumgård. I samarbejde med
Faaborg Turistkontor, Kaleko Mølle og Fugleværnsfondens Frivillige
Arbejdsgruppe i Bøjden Nor, blev der i uge 27 afviklet udstilling på Kaleko
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Mølle, på alle ugens hverdage fra kl. 10 – 16. I juli måned havde Ib Bager,
Føns, søgt midler til afholdelse af et forløb med kultur og fugle omkring
Fønsvang. Det var en dag ugentligt i industriferien. Undertegnede deltog, idet
Ib fortjente opbakning til sit gode initiativ. Så når vi frem til september og den
sædvanlige Fjordens Dag. Den blev også aflyst, og derfor var vi i stedet med til
Naturens Dag i Middelfart. I efterårsferien blev der i samarbejde med DN
Langeland og Fugleværnsfondens Frivillige Arbejdsgruppe Sydlangeland
afviklet aktivitetsdag på DN’s gods Skovsgaard i Lindelse. Det er nu 3 gang at
det blev afviklet, og de lokale og mange sommerhusgæster ved, det finder sted.
Og det kan ses af besøgstallet.
Stor tak til gruppen af faste folk: Jette Gandrup, Jan Erik Hansen, Jens
Rasmussen, Per Havlit og Viktor Kandsberg. -samt tak til de mange, der hjalp
en time eller fem, eller en dag eller to. Det er altid rart, at der i stor udstrækning
bliver sagt ja, når jeg ringer og beder om hjælp. Så stor TAK! til alle.
Venlig hilsen Børge Langkilde Rasmussen
Ekskursionsudvalget
Der blev planlagt 15 ture for 2020. De 13 skulle holde sig til Fyn og nærmeste
øer, mens 2 vovede sig udenfor. Vi plejer lige at nå Monnet, inden der lukkes
for adgang medio marts. I 2020 lukkede hele landet ned efter Monnet-turen!
Således kom vi først tilbage til planen, da Nattergalen begyndte at synge. I juni
skulle turen gå til Æbelø. Den sædvanlige overnatning blev droppet, og
deltagerantallet skåret ned til 9 deltagere foruden turlederen. En sommerstorm
rejste sig imidlertid i en sådan grad, at al vadevandring blev frarådet i
vejrudsigten. Verden var sandelig af lave. Turen blev gennemført i et forblæst
fugletårn ved Gyldensteen.
Resten af året kørte på lignende lavt blus, men der blev dog holdt ild i tursjælen
året ud…
Michael Mosebo
Beretning fra fuglestemmerne:
25 deltager havde i det tidlige forår tilmeldt sig et kursus i fuglestemmer. Der
var planlagt 5 aftener i lokalet og 5 ekskursioner til forskellige fynske
lokaliteter.
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Desværre kom også her Coronaen i vejen, og vi måtte aflyse. Vi håber, at vores
medlemmer hurtigt bliver vaccineret, så vi kan gennemføre noget her i 2021.
Børge Rasmussen
Niels Bomholt

Beretning fra Keldsnor Fuglestation, 2020.
I 2020 ringmærkede vi på KNF ca. 4.500 fugle - fordelt på hele 60 arter.
5 ringmærkere var aktive ved nettene. Et antal vi godt kunne ønske os var
højere!
Jacob Sterup og undertegnede arbejder pt. på en sammenstilling af de seneste
25 års ringmærkning på stationen. Et større projekt, med data på ca. 100.000
ringmærkede fugle. Disse lange dataserier er vigtige at få bearbejdet, idet de
hjælper med til at forstå langsigtede ændringer i fuglebestandene.
Sidste vinters arbejdsdag, med 8 deltagere, gav et godt løft til området. Der blev
ved den lejlighed ryddet og tyndet godt ud i krattene, så i denne vinter er der
ikke akutte behov for mere gennemgribende udtynding.
Sluttelig vil Keldsnor Fuglestation takke alle vore samarbejdspartnere for godt
samarbejde.
Hans Rytter

Beretning fra redaktionsgruppen 2020
Redaktionsgruppens arbejde skal understøtte DOF's formål og visioner for
foreningen på lokalt plan. Ambitionen er en altid aktuel hjemmeside med
afvekslende stofområder. På doffyn.dk skal medlemmerne kunne følge med i
lokalafdelingens mange aktiviteter. Det være sig nyt om det naturpolitiske
arbejde, informationer om ture og møder, det nyeste fra
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ringmærkningsindsatsen, dugfriske aktuelle nyheder fra felten, dybdegående
artikler om enkeltarter eller artikler til inspiration som fx fuglerige haver.
Først og fremmest er det medlemmernes hjemmeside, og derfor er det en stor
glæde, at så mange har lyst til at skrive og bidrage til hjemmesiden med ord
og/eller billeder. I 2020 blev der bragt 328 nyhedsartikler mod 372
nyhedsartikler i 2019. Hjemmesiden havde i 2020 161.491 sidevisninger mod
132.000 sidevisninger i 2019.
Doffyn.dk’s daglige opdateringer deles på DOF Fyns fb-side. Vi har i 2020
også opstartet en DOF FYN Youtube-kanal. Vi har i den anledning indkøbt et
mikrofonsæt for at kunne forbedre lyd på kommende videoindslag.
Redaktionen ønsker at få skabt en konstruktion, så nyheder fra de lokale
Grønne Råd når frem til redaktionen, så medlemmerne kan få kendskab til det
vigtige naturpolitiske arbejde, der foregår lokalt. Det er ligeledes et
fokusområde, at DOF Fyns grupper og udvalg får mulighed for at fortælle om
det store værdifulde arbejde, de yder. Det er redaktionens overbevisning at et
godt kendskab til de lokale aktiviteter kan bidrage til fremadrettet rekruttering. I
2021 vil redaktionen søge bestyrelsens hjælp, så vi får etableret kanaler, der
tilsikrer at informationer om det vigtige arbejde kommer videre, det kan vi ikke
håndtere selv. Artikler om fx Siø, Vejlen og rovfugledrab er nogle af de mest
læste, så interessen for dette stofområde er stor.
Har man lyst til at bidrage med spændende historier, billeder eller har forslag til
emner, som vi skal tage op, så hører redaktionen meget gerne fra medlemmerne.
Redaktionsgruppen varetager i fællesskab den daglige drift og opdatering af
hjemmesiden, mens back-up og opdateringer sker med støtte fra DOF's
hovedafdeling. Redaktionsgruppen afrapporterer løbende på
bestyrelsesmøderne om status og fremtidige planer.
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Med venlig hilsen Redaktionsgruppen
DOF-basen
Lidt tal fra DOF Basen
I 2020 er der under lokalafdeling Fyn indtastet 143.000 observationer (35 %
flere end i 2019).
Der var 604 brugere (8 % flere end i 2019). Her er det interessant at bemærke
de 10 mest aktive brugere står for 47 % af alle registreringer. – Men tak for alle
indtastninger, få såvel som mange.
De mest spændende observationer på Fyn må være:
Kigger vi på de rigtig sjældne - SU-arterne - blev det til 8 arter, de 2 - Hvidøjet
and og Hvidskægget Terne er godkendt sf SU.
øvrige SU arter: Sildemåge/Sibirisk måge, Alpesejler, Halsbåndtroldand, blå
glente og kohejre.
Vi henviser i øvrigt til Søren Gjaldbæks fine artikel. Om ”det fynske fugleår
2020”, på vores hjemmeside, hvor I kan læse mere om det spændende fugleår der også er mange dejlige billeder.
Palle Rosendahl
Boligbirding
Boligbirding er DOF’s lokalafdelingers konkurrence, hvor det gælder om at se
eller høre flest muligt fuglearter fra din hjemadresse, de såkaldte matrikelarter.
Opgjort den 23. februar er vi 42 tilmeldte boligbirdere (37 aktive). Det er 17
flere deltagere end i 2020. Det gør DOF-fyn til den lokalafdeling med flest
deltagere.
Med 3,6% deltagere i forhold til det aktuelle medlemstal. Det er flot; men
stadig med plads til forbedring.
De 42 deltagere er spredt forholdsvist jævnt over det fynske, der er dog plads
flere deltagere, især til deltagere fra Nordfyn, Sydvestfyn og Ærø, så vi får en
bedre geografisk dækning.
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Der er indtil videre (primo februar) registreret 102 arter og leveret mere end
1400 indtastninger i skemaerne / DOF Basen.
De hyppigste arter:
Musvit, Blåmejse, Solsort, Ringdue, Skovspurv, Rødhals, Bogfinke, Allike,
Husskade og Råge.
I den anden ende – arter med kun 1 registrering finder vi:
Lille Korsnæb, Korttået Træløber, Gransanger, Sangdrossel, Silkehale,
Grønspætte, Isfugl, Sildemåge, Storspove, Hjejle, Strandskade, Vandrikse,
Vandrefalk, Fjeldvåge, Blå Kærhøg, Lille Skallesluger, Ederfugl, Bjergand,
Taffeland, Pibeand og Knortegås.
Bestyrelsen minder om at der trækkes lod om et gavekoprt på 300 kroner til
Naturbutikken. Der kræves blot at man har registreret 40 arter eller mere når der
gøres op den 30. juni.
Palle Rosendahl
Status på DOF Fyns Facebookside siden sidste Generalforsamling.
Pr. 30. januar 2021 har facebooksiden 918 medlemmer, hvilket er 62% mere
end sidste år.
Der er stor aktivitet, som blandt andet skyldes de mange opslag fra mange
fotografer der deler billeder på siden.
Vi har været nødt til at lave en grupperegel om at man skal tale pænt til
hinanden, og et enkelt medlem er blevet smidt ud pga den regel. Desuden er en
har vi slettet en del indlæg som falder uden for DOF Fyns regi.
Per Rasmussen
Glentegruppens status for 2020
Sidste år havde vi et historisk godt år for glenterne og passerede for første gang
siden genindvandringen 20 ynglepar i det fynske, da bestanden blev opgjort til
21- 32 par.
I 2020 nåede vi et endnu bedre resultat, da vi kan opgøre bestanden til 27-39
par!
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Det er stadig primært på Midtfyn, at de nye par dukker op, men de begynder
også at brede sig på resten af Fyn. Glenterne ynder at yngle i nærheden af andre
glenter, og derfor spreder de sig ud fra kerneområder. Grunden til at de er mere
fåtallige uden for Midtfyn kan også skyldes manglende eftersøgning af arten.
Glenternes rede er svær at finde, så det er sandsynligt, at bestanden er noget
større. Arten har også den irriterende vane at skifte rede/redeskov, hvilket jo gør
det vanskeligt at følge bestanden.
Vi satser på at bestanden runder 30 sikre par i 2021!
Vintertællingen af Rød Glente gav et resultat på 56 Røde Glenter og 1 Sort
Glente.
Det er første gang at Sort Glente har overvintret på Fyn. Vi kender 2
overnatningspladser for glenter, nemlig Gultved ved Kværndrup og
Møsteskov/Hanneslund syd for Håstrup. Men der er nok nogle vi ikke kender.
Der overvintrede næppe under 70 glenter på Fyn i 2020. Det er en ny tendens,
da den første overnatningsplads først blev fundet i 2015, og før det var det et
særsyn at se glenter i det fynske vinterlandskab.
Per Rasmussen

Havørnegruppen 2020
2020 har budt på både en god og en dårlig nyhed. Lad os tage den dårlige nyhed
først. Som det nok er de fleste bekendt blev 5 havørne forgiftet ved Valdemar
Slot på Tåsinge. Det skabte en del medieomtale og debat om den stadige brug
af den ellers forbudte gift – Carbufuran. Politiet blev sat på sagen – men det
resulterede desværre ikke i en opklaring.
Der blev nedsat en ”bedemandsgruppe” som skulle tage sig af, at få indsamlet
døde rovfugle og vi har da også lagt fryser til nogle stykker. Men desværre er
undersøgelserne af de døde fugle gået i stå p.g.a. fugleinfluenza og delvis
Corona. Så virksomheden er indstillet indtil videre.
Så til den gode nyhed – der er kommet flere reder, vi er nu oppe på 30. Og det
blev til 33 unger. Men pga. ovenstående ender vi på samme antal unger som i
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2016. I 2020 var der unger i 21 reder, hvorimod der i 2016 kom 31 unger ud af
16 reder.
Lilly Sørensen
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.
Niels Andersen
Den fynske ø-undersøgelse 2021-22
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
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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.
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.
På styregruppens vegne: Niels Andersen
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