Samlet beretning 2013

(Jeg vil starte med en hilsen fra Gunnar og Tom. ”de faldt i tjeneste”)
D. 31/12 2012 var der 1003 medlemmer på Fyn, fra 2009 er det en tilgang på 40. Men set
fra 2010 er det et fald på ca. 20 medlemmer. Det er tal der bekræfter en landsdækkende
tendens til at medlemstallet er status quo eller svagt faldende…
Jeg har ikke tidligere fortalt så meget om bestyrelsens arbejde. Det vil jeg gøre anderledes
i år. Her er nogle af de emner vi har været omkring på vores 9 møder i 2012. I må endelig
spørge omgående, hvis I vil have noget uddybet:
Arbejdet med vores nye hjemmeside. Det bliver fulgt tæt om end på sidelinien af
bestyrelsen. Idet det jo er Mogens Ribo, der er vores webmaster, og han bliver sekunderet
af Søren Harding fra DOF Vestsjælland. Vi skulle gerne kunne gå i luften d. 3 marts.
Michael Mosebo: feltornitologisk stof, Henrik Mørup-Petersen: naturpolitiske emner, Ivan
Beck: rapporter fra fynske fugleekskursioner og nyt fra bestyrelsen Kell Grønborg:
billedgalleri Henrik Kalckar: nyt fra hovedforeningen
Vi har arbejdet med webkammeraet på Leammer, og undersøgt mulighederne for
opsætning af en falkekasse på Fynsværket.
Vi har lavet en velkomst folder til DOFFyns nye medlemmer
Vi har holdt møde med Egon Østergaard, vores nye formand
Lavet forskellige arrangementer: 2 store arrangementer på Ørnens Dag ligger klar i
startbloggen til på søndag. Hermed også en opfordring til at komme. Der er altid brug for
folk til at fortælle historierne og vise fugle i skopet. Kursus med KMO, hvinandeaften,
fordeling af guide opgaver
Vi har løbende været i kontakt med og støttet op omkring især de nyere
kommunekontaktpersoner rundt om på Fyn.
Vi har løbende drøftet udviklingen på KNF
Vi har forholdt os til dagsordner fra de to rep.møder med tilhørende formandsmøder
Der er afholdt møder med Naturstyrelsen og Brahetrolleborg, men ikke sammen!
Vi har haft kontakten til Steen Græsted dusør donoren og den anonyme skytteelev, som
begge peger på en person i jagtmiljøet på Langeland, som gerningsmand til forgiftningerne
på Tranekær.
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Jeg har modtaget 12 spændende beretninger som omhandler alle de centrale dele af DOF
Fyns virksomhed. Det er 12 vinkler, som hver især burde ha meget mere tid end den vi har
til rådighed i aften. Det er læseværdigt og det er faktisk meget ”fugl” i det!
1. Ekskursionsudvalget
2. Rovfuglegruppen og sjældne ynglefugle (3 i én!)
3. Sløruglegruppen
4. Ringmærkning
5. Caretaker projektet
6. Atlas III
7. Punktællingsprojektet
8. Formidlingsgruppen
9. Friluftsrådet
10. Beretning fra KNF
11. Nyt og spændende: De Samlede Observation fra KNF
12. Naturpolitisk Udvalg

Det er mit lod, at skulle finde et par overskrifter i disse delberetninger, en sag eller en
vinkel som skal tegne billedet her i den samlede beretning.
Men jeg er glad for at kunne sige, at alle delberetningerne vil ligge på hjemmesiden fra, og
der kunne læses i deres fulde længde.

Beretning fra Ekskursionsudvalget 2012
Der var planlagt 15 ture til 2012. Her kan selvsagt ikke alle være nye. Der må være nogle
gamle travere imellem – Monnet i marts, sangfugletur til Sollerup i maj, juniture til
Frederikshåbs Natravne og weekend på Æbelø, efterårstrækture til Sydlangeland og …
Vestfyn i novemberregn og rusk. Imidlertid har en ny trend bredt sig i vores turprogram:
Der kommer stadigt flere begynderture. Faktisk blev en tredjedel af turene afholdt under
denne overskrift. Det startede med Odense Å i januar, så ud i fjorden til Stige Ø i februar
og endnu længere ud til Ølund i marts og samme sted i august, hvor det gjaldt
vadefuglekendetegn.
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Eske Mortensens vadefugletur til Blåvands-området er helt klart også en tur, der bør
gentages. Det er meget pædagogisk at følge vadefuglenes forskellige dragter drage
sydover på få meters afstand fra toppen af en klittop en behagelig weekend i begyndelsen
af august… Et andet specielt tiltag var en nattelyttetur til udvalgte østfynske lokaliteter i de
sidste majdage, hvor alle vores sangfugle er ankommet.
Hilsner fra en turleder, der lige i skrivende stund er hjemkommet fra et iskoldt Vadehav
med brave turdeltagere, der kun klagede over, at vi tog for tidligt hjem…
Michael Mosebo Jensen

Rovfuglegruppen og sjældne ynglefugle
Disse tal og observationer er sammen skrevet fra Rovfuglegruppen v. Gunnar og Børge,
Glentegruppen samt sjældne ynglefugle v. Finn Eriksen
Rød glente: 10 par på Fyn i 2012, heraf 9 par med unger.
Rovterne: 1 par med 1 unge på Storeholm
Trane: 1 par med 2 unger i Lindkær. Det vides ikke om parret på Langeland fik ynglet i år,
eller om der har været andre par på Fyn?
Duehøg
Der er observationer på ca. 33 lokaliteter. Ligeledes kan der udledes af DOF Basen, at der har
været positivt yngel ved 7 af lokaliteterne. Men dette tal er omfattet af stor usikkerhed
Rørhøg
Naturligvis mange observationer. Men formentligt ca. 39 ynglepar. Hvilket gør arten til den 4 mest
almidelige rovfugl på Fyn og generelt i Dk

Havørn:
11 par gjorde yngleforsøg i det fynske område, men kun 5 par havde succes og fik
udfløjne unger.
Hvepsevåge
Der registreres forholdsvis mange Hvepsevåger, men det er ud fra DOF Basen umuligt at
konkludere på et samlet antal.
Musvåge, Spurvehøg, Tårnfalk
Det er de 3 mest sete rovfugle på Fyn. Det er ikke umiddelbart muligt at udregne antal ynglepar,
men de er observeret gennem hele året og jævnt fordelt over hele Fyn. Både Musvåge og
Spurvehøg er tydeligt blevet en del af forstadsmiljøet i byerne.
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Doffyns sløruglegruppe årsberetning 2012.
I år er det så 10år siden Per Rasmussen og Jeg bankede de første kasser
sammen til sløruglerne på Fyn. Tiden med projektet, har gjort os en del
klogere på hvordan vi kan hjælpe sløruglerne. Kasserne har helt sikkert en
afgørende betydning for yngle succes, for vores yngle par på Fyn. Det lykkes
nogle få par, at finde en ”naturlig” yngleplads på gårdene, men her er der
oftest stor risiko for at unger går tabt.

De sidste vintre har været meget hårde ved sløruglerne. I år viste sig helt
utroligt, at blive et bedre år med en fremgang fra 2 par i 2011 til 6 yngle par i
2012. De 3 par ynglede igen på fastlandet på gamle lokaliteter. I alt er 27
slørugleunger kommet på vingerne i år fra kasserne. Det ene par på Nordfyn
ynglede endda 2 gange i år. På Langeland og Ærø er sløruglerne ikke vendt
tilbage endnu efter de gode år.

I 2013 har Vi planer om få undersøgt flere lokaliteter på Nordfyn og Vestfyn.
Generelt mangler der ikke kasser på Fyn, men der er flere kystnære
lokaliteter som ville være oplagt at få undersøgt der.

Venlig hilsen uglegruppen.

Kjeld Meiling.

Beretning fra KNF/Ringmærkergruppen Fyn
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Efter en sløv start på efteråretsæsonen på KNF kom der til sidst en helt ekstraordinær oktober
måned, så efterårstotalen endte på 6.124 mærkede fugle – suveræn ny sæsonrekord! Det er kun
anden gang, der bliver mærket over 5.000 fugle på et efterår. Første gang var i 2008, hvor der blev
mærket godt 5.200 fugle.
 Der blev i alt mærket 1.072 Blåmejser i efteråret. Ud over at det er suveræn ny sæsonrekord
for Blåmejse (den gamle var 590 i 1996), er det kun anden gang, at der bliver mærket over
1.000 fugle af én art (første gang var 1.397 Løvsangere i 2000).
Efterårets Blåmejse-invasion er den største, der nogensinde er registreret på Sydlangeland. Både
mht. ringmærkningstal og træktal. 18-20/10 blev der talt hhv. 3.800, 5.150 og 11.000 trækkende ved
Dovns Klint! Invasionen startede så småt allerede i september. 9/9 blev der således mærket 8
Blåmejser, og 23/9 blev med 24 Blåmejser første dag over 10. I oktober kom de så for alvor, og de
største dage blev 7/10 84, 15/10 112, 18/10 106, 19/10 117 og 23/10 172.
2012 blev 5 sæson med ”Standardiseret Ynglefuglemærkning” (CES) i Tarup Grusgrav.
Datamængden fra de 5 sæsoner er nu blevet stor nok til, at der kan analyseres med nogenlunde
sikkerhed på tallene. JSA & RYT arbejder pt. på udarbejdelse af en rapport. Det kan foreløbigt
konkluderes, at antal ringmærkede fugle falder år for år! Det gode spørgsmål er så: Hvorfor?
Tak for et godt år, og en stor tak til alle vore samarbejdspartnere.
Med venlig hilsen Ringmærkergruppen Fyn Hans og Jacob

Caretakerprojektet
Caretakerprojektet startede i 2003 og der er 10 caretakerområder i det fynske. Der har
været lavet optællinger i varierende omfang i de forskellige områder og mange af
optællingerne er også bearbejdet.
Der findes hjemmesider for næsten alle områderne hvor man kan se optællingsresultater
og nyheder. Projektet slutter formelt i sommeren 2013 men de optællere der har lyst
opfordres til at tælle videre.
Der er dog ikke mulighed for økonomisk tilskud længere.
Eske?

Atlas III
2012 blev året hvor der blevet givet endeligt grønt lys for det næste Atlas-projekt, det
tredje i rækken, med en donation fra Aage V. Jensen Naturfond på 20 mio. kr. Projektet
løber over en periode på 8 år fra 2012-2019. Det egentlige feltarbejde foregår i årene
2014-2017 og omfatter ynglefugletælling i 5 x 5 km kvadrater, hvor man skal registrerer så
mange sikre, sandsynlige og muligt ynglede fugle som muligt. Derudover er det planen at
lave Time-Tælle-Ture, tidligere nævnt som Linjetaksering, som skal give et indblik i de
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almindelige artes bestandstætheder. Denne tælling skal også foretages om vinteren for at
give et overblik over de almindeligste overvintrende fuglearter i Danmark. Som en ny ting, i
forhold til tidligere tællinger, vil vi lave en bestandsoptælling af ca. 20 udvalgte fuglearter.
Artslisten omfatter pt. følgende arter: rørdrum, krikand, engsnarre, lille
præstekrave, svaleklire, turteldue, natravn, isfugl, vendehals, sortspætte, lille flagspætte,
bjergvipstjert, sortstrubet bynkefugl, rødtoppet fuglekonge, pungmejse, gulirisk og
karmindompap. Som man kan se af listen er det spredt forekommende arter og disse er
udvalgt på baggrund af manglende viden om deres udbredelse i Danmark, samt at det er
nogenlunde overkommeligt at optælle i hvert kvadrat i forbindelse med
ynglefugletællingen.
Så indstil jer på at gøre en indsats for at få en ny og opdateret viden om Danmarks
fugle og meld jer til en af de lokale koordinatorer for tildeling af et eller flere kvadrater.
På lokalkoordinatorernes vegne
Henrik Kingo Andersen

Punkttællingsprojektet
Punkttællingsprojektet har kørt støt siden 1975, og det er idag velkendt ikke blot blandt
DOF's medlemmer,men når man møder folk ude i terrænet, ved de ofte forbløffende god
besked om , hvad man laver. På Fyn er antallet af ruter jævnt stigende. I 2012 er
indrapporteret fra 28 vinterruter og 28 yngletidsruter. Paradoksalt nok har der i flere af de
sidste år været flere vintertællinger end sommertællinger. Måske indikerer det et behov for
mere målrettet begynderundervisning i kunsten at bestemme fuglestemmer.
Der vil altid være behov for flere tællere, også for at erstatte de frafaldne og trætte.
Erfaringsmæsigt nytter det ikke så meget at avertere på hjemmesiden. Børge skal have
tak for at have gjort nogle af sine kursister opmærksomme på at punkttælle.
I de senere år er jeg selv blevet mere aggressiv. Holder øje med de nye fuglekikkere, der
dukker op på DOF-basen, og før eller siden kan jeg finde på at ringe dem op, og tage en
snak, hvor jeg tilbyder at lægge en relevant rute og tegne et kort.
Indrapportering kan nu ske online til DOF-basen. Desværre har der
optrådt programmeringsfejl, og vi vil gerne høre, hvis nogen har haft besvær med at
indtaste.
Der skal lyde en tak til de enkelte tællere, hvoraf flere efterhånden har trasket den samme
rute i over 10 år."

Per Damsgård-Sørensen
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Formidlingsgruppen
Der blev lagt hårdt ud med telt ved Ørnens Dag på Stigeø i forbindelse med indvielse af
fugleskjulet. Af helbredsmæssige årsager og for sen modtaget invitation fra
Havnekulturfestivalen måtte vi desværre udelade repræsentation her. Også i år var vi med
på Fjordens dag, hvor vi atter havde slået lejr på Klintebjerg Havn. Årets placering var lidt
skjult for folk, men vi havde fin udsigt over fjorden. Det har været et meget stort aktiv, at
vore Rovfugle siluetter er blevet malet så flotte af Aksel Hansen. De for mange roser fra
besøgende. Der bliver også delt ud af de mange forskellige foldere som DOF udgiver.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige de mange hjælpere, jeg undlader at nævne navne af
skræk for at overse nogen, en rigtig meget stor tak, fordi I altid er så beredvillige, når jeg inviterer
på arbejde!

Børge Ramussen
Jeg kan tilføje at vi også pt. er undervejs med nogle store fotoplancher, som viser ørnenes
liv ved Brændegårdsøen. Det er et arbejde som Tom Villestofte og Erik Thomsen er så
venlige at stille fotos til rådighed for.

DOF Fyns repræsentation i FRILUFTSRÅDETS Kreds Fyn Nord
2012
Undertegnede har deltaget i det faste månedlige møde, samt været repræsentant
Friluftsrådets Region Syddanmark i Hjortevildtgruppen.
Kredsarbejdet har for en stor del været præget af udarbejdelse af høringssvar til især 6 af
de Natura2000 planer, hvor det var aktuelt at sikre sig at blive hørt med hensyn til adgang i
naturen.
Endvidere har det handlet meget om adgang i naturen hvor især ”kløverstierne” har været
et stort punkt.
Senest har der også været deltagelse ved projekt ”Skovrejsning Elmelund”.
Undertegnede har endvidere været tovholder i at få kredsens side Friluftsrådets nye
hjemmeside til at fungere og få lagt relevante referater og billeder på hjemmesiden.
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Observationer Keldsnor fuglestation 2012
Det blev til samlede 43 obs-dage fordelt på tre perioder og i alt 144 forskellige fuglearter.
Ud over tørre tal er der andre positive ting at nævne. Der har netop i år været flere der benyttede
stationen, dog mest nye ringmærkere som Jan har annonceret efter. Det giver en god stemning og
gode obs. fra området i Gulstav. Jeg vil supplere med at der faktisk har været en del unge, så vi
har indført en fordelagtig ungdomspris. Alders grænsen følger DOF’s
Som observatør skal man huske, at der sker mest i de tidlige morgentimer. ½ time før solopgang
og de næste par timer, er der ofte mest gang i trækket. I år har vi oplevet de mest fantastiske træk
af drosler, utrolig højt oppe og finkerne er også tidlig på færde. Dog enkelte dage har finkerne
trukket hele dagen i en lind strøm, hvilket vi mener var omkring 150000. Fantastisk syn.
Vil man se på hvepsevågetræk, så er datoen 1. september som udgangspunkt vigtig. Tag 8 dage
før og 8 dage efter, indenfor disse 2 uger vil hovedtrækket med lidt held komme forbi. Men der
kommer lidt dryssende senere i slutningen af september.
Gul Vipstjert har ca. samme interval, hvorefter det er hvid vipstjert der tager over i september til
ind i oktober. Den gule vipstjert kan vi opleve gå til nat i mosen: Fra 500 til 2000 har vi set gå til ro.
2012 har budt på en mange flere dejlige fugleoplevelser. Så kom på besøg på fuglestationen og
oplev det selv.
Materialet her er suppleret med en samlet observations rapport. Det er meget spændende
læsning, som I kan studere på hejmmesiden.
Mvh.
Jørgen og Ella Mikkelsen

Naturpolitisk Udvalg
Generelt:
Udover de planlagte + ekstraordinære udvalgsarbejdsmøder har udvalgets medlemmer deltaget i
en del Borger- og projektmøder i forskellige sammenhæng og i forskellige konstellationer med
supplerende relevante personer indkaldt til specifikke problemstillinger.

Indsigelser Handleplaner:
Naturpolitisk Udvalg har ved flere møder behandlet vand- og naturplanerne og har efterfølgende
indsendt indsigelser / bemærkninger til Naturstyrelsen og respektive kommuner.
Udpegningsgrundlag:
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Under udvalgets arbejde i høringsfasen med de mange vand- og naturplaner er Naturpolitisk
Udvalg blevet opmærksom på, at der i nogle af de fynske EF Fugle beskyttelses områder mangler
en række udpegningsarter. En del af disse ”mangler” påpegede udvalget i høringssvarene.
Efterfølgende har Naturstyrelsen taget flere af disse arter med på udpegningslisten.
I det følgende kommer overskrifterne på en meget lang række sager, som udvalget har arbejdet
med. Er der spørgsmål så meld jer på banen med det samme, så håber jeg vi kan få overskriften
uddybet af en fra udvalget som tæller Henrik Møhrup-Petersen, Niels Andersen, Kurt Due og
Børge Rasmussen og ellers er det naturligvis materiale, som ligger på tilgængeligt på
hjemmesiden.
Sybergland:
Lindøterminalen:
Gyldensteen Høringssvar
Ophør af græsning, Nærå Strand:
Diger ved Horsebækken:
Naturpleje Ølundgård / Firtalstrand.
Geocaching Ølundgård / Firtalstrand:
Jagt Ølundgård:
Jagt på Stigeø:
Jagt på Odense Fjord:
Surfing Seden Strand:
Meninger om Seden Strand:
Vigelsø:
Kohaveskoven minivådområde:
Tarup / Davinde:
Elmelund Skovrejsning
Brahetrolleborgskovene:
Kitesurfing Svelmø:
Vibetællinger:
Henninge nor:
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