
ÅRSBERETNING 2022 

Fra DOF Fyns minkgruppe Sydlangeland. 

Minkgruppen blev oprettet af og er hjemmehørende i Fugleværnsfondens Frivillige 

Arbejdsgruppe Sydlangeland, og til dette områdes reservater er fangsttilladelsen givet.  

 

Da det har været meget sparsomt med fangst af mink i 2021, og da halvdelen af den 

aktive gruppe meldte fra, blev man enige om efter aftale med Naturstyrelsen, der styrer 

projektet, at vi i 2022 indstiller aktiviteten, deponerer udstyret og afventer, hvad der 

fremtidig sker med hensyn til minkbestanden. 

Som ”fælde-tømmer” har Claus Dalskov i de tidligere år påtaget sig et utal af kørsler på 

alarmer, hvor det enten var falsk alarm, ællinger eller rotter der var gået i fælderne, for 

det var dem, der blev fanget mest af. Claus var gruppens eneste ”skytte”, med ”licens-to-

kill-by-gun”. 

I det forgangne år, er der ikke fanget mink eller andet, idet fælderne har været 

deaktiveret. 

Men udstyret er som skrevet stadig i vores besiddelse, så skulle det igen blive aktuelt, 

må vi se at få samlet en frivillig gruppe, der kan varetage opsynet. 

I det forgangne år, har vi haft den glæde, at der er observeret oddere i Tryggelev Nor, 

hvilket endda er foto og video-dokumenteret. Odderparret fremviste 2 styk unger i 

sensommeren. De er jo ikke de bedste dyr at have i reservatet, når man tænker på 

ynglende vandfugle, men de er fredet, og vi må så glæde os over, at der er ved at være 

så gode forhold i Tryggelev Nor, at de har slået sig ned her og fået unger.  

Det er naturens gang, hvad enten vi kan lide det eller ej. Vi ser så frem til, at 

Fugleværnsfondens tællekorps fremsender nogle tal for optællinger, så vi kan 

sammenligne tallene med tidligere optællinger, og der ud fra måske kan aflæse noget 

konkret. 

En særlig tak til Claus Dalskov, for udført arbejde og varetagelse af opsyn.  

Vh. p.g.v. Børge Rasmussen 


