
Bestyrelsens arbejde i 2017

I det forløbne år har vi i bestyrelsen arbejdet en del med at få hjemmesiden gjort mere 
relevant. Det har vi gjort Bl.a. link tl data fra vores gl. Fynweb, Brugerundersøgelsen og senest
har det resulteret i fne artkler om vandstær. Det er desuden er planen helt at droppe 
observatonsvisningen. Det er vores erfaring, at vi bruger vores egne indstllinger på 
DOFbasen.
Konfikten omkring oolkkenhavn Fjord og Roklubben i yyborg har i en periode fyldt en del på 
vores møder. oeldigvis er der på DOF Fyns foranledning kommet en afale i stand, som også er
tl at leve med for fuglelivet.

Vi har sammen med yaturpolitsk Udvalg holdt møde med yaturstyrelsen i dekember og sidst 
med vores kommune repræsentanter her i januar.
Mange forskellige emner har været på dagsordenen f.eks. Fjordmarken, yOVAyA 
overvågningen og sidste møde handlede jo om vådområdeindsatsen.

I det tdlige forår havde vi jo et grundstødt olietankskib oppe ud for Fynshoved. Det 
resulterede i et olieudslip, som desværre også ramte fuglene. Vi havde lokale DOF’ere tl at 
observere og indberete antal og lokaliteter på de olieskadede fugle. Så der i samarbejde med 
yaturstyrelsen kunne tages de nødvendige forholdsregler. Samarbejdet fungerede så godt, at 
jeg blev ringet op og takket af Vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun, som kaldte samarbejdet 
forbilledligt.

I løbet af året har man rundt om i kommunerne haf arbejde med vandrådene. Vandrådene 
følger ikke helt kommunegrænserne, og vi har da også haf andre repræsentanter i rådene. 
Det har været stort og tl tder og i en del vandråd desværre også frustrerende stykke arbejde. 
Dete ikke mindst på grund af Bæredygtgt landbrug, som nogle steder har haf en temmelig 
konfronterende dagsorden.

Vi har beslutet ikke at imødekomme opfordringen om at give penge tl Skagens Fuglestaton, 
da vi ønsker at bruge vores penge på KyF, som på grund af sin status som B-staton ikke 
længere modtager tlskud fra hovedforeningen. 
Efer at vi ikke længere har sommerhuset ved Dovns Klint, så har vi i stedet lavet en afale med
Søren Bøgelund om overnatning hos ham. DOFFyn betaler 125/døgn for overnatning pr. 
person

Glædelige meddelelser som bestyrelsen ikke alene kan tage æren for: Vi havde første 
ynglefund af sortstrubet bynkefugl på selve Fyn i Assens jordbassiner. Kirsten Pedersen skrev I 
øvrigt en fn artkel om emnet.
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