
 
Årets 3 DOF Fynboer 

 
En meget enig bestyrelse har besluttet at Styregruppen, Ø-Undersøgelsen skal kåres som årets DOF 
Fynboer. Lene Parkø, Niels Andersen og Leif Bisschop-Larsen,  
 
”Med denne undersøgelse bliver der med præcise tal og observationer kastet lys på kystfuglenes 
bestande på de fynske øer og kystlokaliteter nu og i et historisk perspektiv. Det er arter og habitater 
som Danmark har et helt særligt ansvar for at tage vare på! Bogen bliver et vigtigt værktøj til 
forvaltning og politiske beslutninger hos de fynske kommuner, Naturstyrelsen og andre lodsejere. Der 
er begået en milepæl i ornitologisk historie på Fyn”  
 
Det er jeres utrættelige arbejde, som har gjort dette muligt. I har troet på dette vanvittige projekt lige 
fra første færd! 
Vi andre tænkte i starten, kan det virkelig lade sig gøre?  
-alle kystfuglene på alle de fynske øer, der er mere end 100 øer og utallige arter!?  
Er der virkelig opbakning til så stort et projekt blandt de fynske feltornitologer? 
 
Ja, må man bare sige!  
Det var der måske ikke, men det blev der!  
Simpelthen fordi I gik forrest med jeres smittende entusiasme og enorme faglighed. Det var ikke for 
projektet skyld, heller ikke for jeres egen skyld, men simpelthen for fuglenes skyld -for biodiversiteten 
 -ja for alt det der samler os i DOF Fyn. HØJ FAGLIGHED OG STORT ENGAGEMENT! 
 
I har sat nye stanarder for hvad frivillige kan løfte. Her er det ikke ”kun Citizen science”, hvor 
amatører producerer data til projekter som designes og styres af professionelle biologer som f.eks. 
punktællingsprogrammet.  
Her har vi et projekt som er udtænkt, struktureret og styret af frivillige. Afslutningen på projektet 
nærmer sig. Jeg ved at redaktionsgruppen Leif og Niels arbejder med tallene, teksterne og 
billederne. Så også den del af projektet kører I sikkert i hus! 
 
 Jeg vil endnu engang også gerne kvittere for indsatsen blandt alle optællerne. Uden jeres tro på og 
indsat på 1000vis af timer -så var projektet ikke blevet til noget. 
Men jeg vil også sige at Ø-undersøgelsen allerede har vundet stor anerkendelse blandt fondene og i 
det øvrige DOF, og det kan ganske enkelt læses ud af listen af bidragydere: 

• AVJ Naturfond 
• 15. Juni Fonden 
• DOFs Videnskabeligt Udvalg, som selv forhøjede deres tilskud!!! 
• EU projektet Better Birdlife 

 
Det kan vist ikke sige tydeligere! Godt gået!! 
 
Dette flotte projekt blev også Lenes sidste opgave i bestyrelsen, hvor hun efter eget ønske stopper 
ved denne generalforsamling. Vi har været meget glade for samarbejdet Lene og vi kommer til at 
savne dig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kære Lilly 
Du har efter eget ønske ønsket at stoppe som havørne koordinator på Fyn.  
Jeg vil på DOF Fyns vegne gerne sige dig tak for indsatsen. 
Det har absolut været et krævende hverv. 
Havørnene er store fascinerende fugle som påkalder sig stor mediebevågenhed og generel stor 
opmærksomhed og interesse hos både ornitologer og andre folk. 
Der har faktisk været mange sprængfarlige sager, og dem har du har håndteret superfint! 
Så DOF Fyn og havørnene har meget at takke dig for! 
 


