
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. I den 
forbindelse har jeg lavet en liste over de faste opgaver som bestyrelsen hver 
især tager sig af: 
Formand: Henrik Kalckar 
Kasserer: Niels Bomholt 
Sekretær: Michael Mosebo 
Kommune kontakt koordinator: Henrik Kingo  
Boligbirding. Palle Rosendahl 
Punkttællinger inkl. de nye spontantællinger: Henrik Kingo   
Repræsentantskabsmøder: Niels Bomholt, Jette Gandrup og Palle Rosendahl 
deltog i foråret. Henrik Kalckar, Niels Bomholt og Michael Bjerregaard deltog i 
efteråret. 
Kontakt til ringmærkegruppen: Michael Bjerregaard 
Bedemandsgruppen: Henter og håndterer situationer med dødfundne fugle. 
Niels Bomholt og Henrik Kalckar fra bestyrelsen og derudover Lilly Sørensen, 
Per Rasmussen og Esben Eriksen 
Kontakt til Ø-undersøgelsen: Lene Parkø 
Fonds ansøgninger Ø-undersøgelsen: Henrik Kalckar, der er foreløbigt ansøgt 
om 60.000 kr. 
Tur udvalg og cafe aftener: Michael Mosebo og Palle Rosendahl 
Velkomstbrev:  Palle Rosendahl 
Nyt fra bestyrelsen: Jette Gandrup, Michael Mosebo og Henrik Kalckar 
DOF Fyn nøglen og hjemmeside - kontakter: Jens Bækkelund 
Fuglekurser: Niels Bomholt 
Konkurrencer: Michael Mosebo 
Pressekontakt: Henrik Kalckar 
 
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 
København. Men på Fyn har vi nok registreret et øget pres, men det har kun 
enkelte steder resulteret i egentlige problemer med overholdelse af 
adgangsregler og så videre. For eksempel 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 2018 2019 2020 
1.060 1.073 1.100 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. 
 
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 20202 

• Maj:  Rød Glente fundet ved Bregninge. 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 Tåsinge. Politiet tog den 

med og indleverede den til undersøgelse. Denne ørn var også forgiftet 
med carbufuran! 
 

DTU kontakter Københavns Universitet 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 
 

• 10/11 1 Musvåge fundet død på Sydtåsinge. Afleveret til vildkonsulent 
Lars Erlandsen Brun samme dag. Han har så indsendt den 21/12. 

• 8/12 1 Musvåge fundet død i have på Syd Tåsinge. Ligesom foregående 
afleveret. 

• 1/1 2021 1 Musvåge fundet død i have på Stenodden Tåsinge. Afleveret 
til vildtkonsulenten. 

• 24/1 1 Tårnfalk hun fundet død under en tårnfalkekasse. Ligger indtil 
videre i vores fryser. 

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 få fuglene ikke bliver undersøgt for ulovlige giftstoffer og 
skudrester. 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, Stor 
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 fugl 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 Andersen sørget for at endnu et oplag 
af ”Fyn blev finere” kunne trykkes efter en donation fra et DOF medlem fra 
Sjælland – tidligere DOF Fyn-er. 
 
Tak til 
En særlig stor tak til Åge Wichmann som har været vores trofaste revisor i 
rigtigt mange år, mindst femten? Vi takker for samarbejdet og indsatsen, som vi 
har sat stor pris på igennem alle årene. Niels har en lille gave her ved skærmen. 
 

 


