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Bestyrelsens beretning for 2014
Jeg vil gerne, at vi sammen mindes Finn Eriksen som døde her i sommer. Dermed mistede vi en af de mest
betydningsfulde forkæmpere for naturens sag på Fyn. Finn vil blive husket og hans minde æret. Lad os
holde 1 minuts stilhed.











30/4 Nathejre Broholm Østfyn
Midt i maj stort influx af hvidvinget terner overalt på Fyn og Langeland med max 46 i den nye engsø
på Gyldensteen.
Nu mindst 3 par traner med unger – hvem havde troet det for bare 10 år siden?
Hvidøjet And i maj/juni Firtalsstrand
Rødhovedet Tornskade først i juli Knudshoved.
Sort Ibis Ølund og Firtalsstrand juli/august.
Ca. 8 Hvidbrynet løvsanger i Gulstav området + 1 i Ulbølle i oktober heraf blev 5 ringmærket.
Ved årsskiftet Hærfugl ved Nyborg og Revsøre
Og nu er der opdaget overnatningsplads for Rød Glente ved Allested…. Der sker sørme noget.
På Ærø har man i 2015 allerede haft Silkehejre i Gråsten Nor 16/1 og dværggås i Vitsø Nor 30/1
De uforkortede delberetninger fra udvalg og grupper kan findes på Fynweb. Her kommer nu de
forkortede udgaver:

Ringmærkningsgruppen og Kelds Nor Fuglestation
Del beretning i uddrag af Hans Rytter samt Ella og Jørgen Mikkelsen
Ringmærkerne på Fyn har haft et godt år i 2014. KNF producerede en ny efterårsrekord med 6.840 fugle,
fordelt på 65 arter. Den tidligere rekord var fra 2012, og var på 6.125 fugle. Der blev blandt andre sat nye
rekorder på Gransanger (1079), Fuglekonge (1035), Rørsanger (595), Munk (469), Gærdesmutte (331) og
Rørspurv (138).
Af de sjældnere arter fangede vi Blåhals (1), Hvidbrynet Løvsanger (5), Rødtoppet Fuglekonge (7),
Pungmejse (9), Ringdrossel (3) og en enkelt Karmindompap. Vi fangede endvidere 3 Svaleklirer. Det er
første gang det er sket ”i nyere tid”!

I 2014 søgte RG-Fyn/KNF Friluftsrådet om fondsmidler til køb af nyt udstyr. Ansøgningen imødekommet, så
i dag har vi gode friske net m.m. at arbejde med. Ansøgningen indebærer visse forpligtelser til at formidle
vore aktiviteter.
Ella og Jørgen havde 53 obs. dage på KNF. Det gav 175 fuglearter.
Dage, med specielle oplevelser kan nævnes: 19/8 sort stork, 9/9 steppehøg 1/10 – 5/10 mellemkjove på
træk i alt 7 fugle.
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19/8 til 15/9 var der hver aften nattesæde for 200-800 gule vipstjerter. D 6/9 hvor der mellem kl. 0600 til
1700 trak 30 / 31 lærkefalke. Se i øvrigt statistikkerne på Fyn Web og her kan lige nævnes 4 aftenfalke, 242
røde glenter og 126 traner

DOF-Fyn – Naturpolitisk Udvalg
Årsberetning for 2014, et år med konkrete resultater
Af Henrik Mørup-Petersen Kurt Due Johansen, Børge Langkilde, Niels Andersen, og Steen Lauritsen.
Udvalget har arbejdet med et ”katalog” over lokaliteter på Fyn, hvor den nye Danmarks Naturfond eller
andre fonde kan finansiere opkøb eller en naturgenopretning.
Aftale med Jagtforeningen og Odense Kommune om en stærkt indskrænket jagt, især bl.a. på Stige Ø og en
begrænsning af regulering af råger, duer og måger på kommunens arealer og i byen.
Niels har forsat vibeprojektet med ”Vibealarm” og bl.a. fået ”Svendborgmodellen” medtaget i den
nationale plan med finansiering af konsulenter.
Problemet med kitesurfing er sendt videre til hovedforeningen og er dermed som vi ønskede det, løftet et
niveau op. Friluftsrådet finansierer nu en undersøgelse af fuglelivet og af fritidsaktiviteter på søterritoriet
og lokalisering af konfliktområder.
En ekstraordinær høj vintervandstand tiltrak mange svømmefugle til Bøllemosen. Og vi udarbejdede på
den baggrund et forslag til genskabelse af vådområde på stedet.
Der et udarbejdet et projekt for Kingstrup og Ejby Moser.
Der indsendt indsigelse mod VVM-redegørelse for vindmøller på Lindøterminalen, som ikke tager hensyn til
udpegningsarterne Havørn og Hjejle.
Brev til Miljøministeren om retablering af diget på Vigelsø, som gik i stykker under oversvømmelserne i
kølvandet på stormen Bodil har resulteret i at projektet nu er under udarbejdelse.
Vedr. den planlagte opfyldning af 50 ha af den lavvandede del af Odense Fjord. Myndighedernes planer er
utilstrækkelige. Der er derfor sendt en skrivelse til hovedforeningen om den manglende lovgivning, der kan
sikre natur på søterritoriet på samme måde, som §-3 natur er beskyttet på land.

Beretning fra Doffynweb.dk til generalforsamlingen 2015 af Mogens Ribo
Hjemmesiden har gennem hele 2014 været teknisk færdiglavet. Stor ros til bidragyderne for både billeder
og rapporter osv!
Men der efterlyses stadig indhold på siden. Både Mogens og Steen er klar til at hjælpe i gang med det
tekniske, hvis der er brug for det. Det manglende indhold afspejles også i antallet af besøg på siden ca. 60
om ugen, taler sidst tydelige sprog. Vi havde med den gamle side med observationsvisning ca. 300 besøg
om ugen, og var dermed suverænt den mest besøgte lokalafdelings hjemmeside i landet.
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Husk at der også er et debatforum på siden. Brug dette nu hvor foråret s store fugleoplevelser med det
samme kan deles med andre.
DOF Fyn kom i sidste uge på facebook. Bestyrelsen har bedt Per Rasmussen om at oprette gruppen og være
administrator. Gruppen har pt. 50-60 medlemmer. Det er spændende at følge gruppen.
Men det er samtidig vigtigt at slå fast at alle DOF Fyn arrangementer fortsat vil blive annonceret på vores
hjemmeside. Vi håber at facebookgruppen kan blive et dynamisk supplement til hjemmesiden, som måske
også kan tiltrække nye medlemmer.

Nyt fra glentegruppen af Per Rasmussen
Beretningen har ligget på hjemmesiden, og jeg vil derfor nøjes med at konstatere at status for rød Glente
på Fyn 2014 er at de seneste års fremgang er blevet afløst af stagnation af antallet af sikre ynglepar. Der er
således kun fundet 7 sikre par, samt 2 sandsynlige og 10 mulige. Sidste år var status 11 sikre, 2 sandsynlige
og 6 mulige par. Det samlede antal "territorier" er altså det samme.

Atlas III – DOF-Fyn og Punkttælling af Henrik Kingo Andersen og Punkttælling af koordinator Per
Damsgård Sørensen
Efter udgangen af første år kan det fastslås, at der har været stor interesse og entusiasme omkring
projektet også på Fyn.
Den centrale Atlas III-ledelse har 10. september 2014 udsendt en status over første sæson.
Der foreligger i denne status et kort over landets kvadrater med angivelse af ”sikre” og ”sandsynlige”
artsfund, mens de ”mulige” er udeladt. Af rapporten fra Atlas I-projektet fremgik, at en lang række
fuglearter overvejende er blevet registreret blot ved at høre deres sang. Idet kategorien ”syngende han” i
Atlas III i modsætning til Atlas I og II nu er rubriceret som ”mulig” og ikke som ”sandsynlig” kan man fx. ikke
sammenligne resultaterne fra Atlas III's første år med resultaterne fra de foregående projekter.
Men man må i disse år i DOF erkende, at det er svært at skaffe interesse omkring punkttællingsprojektet i
konkurrence med Atlas III

Årsberetning vedr. kommunerepræsentanterne i 2014 ved koordinator Ivan Beck
Der har i løbet af året været tale om i alt tre ændringer i DOF Fyns repræsentation i de grønne råd.
Jørgen Halse, Middelfart Kommune er blevet afløst af Ib Bager. Jens Bækkelund, Nordfyn Kommune er
blevet afløst af Kurt Holm, og i Nyborg Kommune, hvor Morten Nørregaard Gotthardsen er stoppet, er det
desværre endnu ikke lykkedes at finde en afløser.
I de øvrige kommuner er det efterhånden et rutineret hold, der taler fuglenes og naturens sag i de grønne
råd. Vi har i bestyrelsen holdt møde dem i efteråret, og der var mange meldinger på mødet om, at arbejdet
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– og samarbejdet - i kommunerne er i inde i en god og konstruktiv udvikling, hvor der i ret stor udstrækning
lyttes til de synspunkter og argumenter, som fremføres af DOF Fyns repræsentanter.
Beretning fra Ekskursionsudvalget 2014 Af Michael Mosebo Jensen
At dømme efter turrapporterne på vores hjemmeside var der godt gang i turene i det forgangne år. Det er
da også vores indtryk i Ekskursionsudvalget, hvor vi igen prøvede at veksle mellem gammelt og nyt på
spisesedlen.
Romsø-turen på den første sommerdag. Her kom der hele to turrapporter. Begge satte impressionismen i
højsædet og er berigende læsning, men måske skyldes det hele turlederen???
[som] tog imod os med charme og varme på kajen i Kerteminde
Og senere ude på øen:
Ord som ”smukke grøngule næb, katteagtige, yndige hoved, det helt sort øje” …. Stod han
ikke og talte om en stormmåge??
Afslutningsvis lød det
Mage til poesi har jeg da aldrig hørt fra en mand i næsten ensfarvet tøj...

