
Bestyrelsen har i 2018 bestået af: Niels Bomholt næstformand og delegeret til rep. mødet, 
Kell Grønborg delegeret til rep. mødet, Jens Bækkelund, Michael Mosebo sekretær, 
Esben Eriksen, Steen Lauritsen og Henrik Kalckar formand og delegeret til rep. Mødet. 

Suppleanter: Ella Mikkelsen, Claus Dalskov, Henrik Kingo. Ella og Claus har deltaget i 
møderne på lige fod med os andre.

I bestyrelsen har vi arbejdet mange forskellige sager i 2018. En meget stor del af arbejdet 
er koordinerende og i samarbejde andre af DOF Fyns udvalg og grupper. Derfor har 
bestyrelsen nu en fast deltager med i Natuds møder. 

Følgende er nogle af de sager, som bestyrelsen har arbejdet med i 2018. Den 6. 
december havde DOF Fyn det årlige dialogmøde med Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen nede 
på deres ejendom i Sollerup. DOF Fyns repræsentanter var Leif Bisschop-Larsen, Henrik 
Mørup-Petersen og undertegnede Henrik Kalckar. Mødet blev omtalt ret udførligt på vores 
nye hjemmeside i det sene efterår. Mødet bød bl.a. på en positiv overraskelse idet 
Naturstyrelsen fortalte, at de endelig havde taget DOFFyns forslag om at sætte mere vand
på Fjordmarken op. Senere har vi arbejdet med at få skubbet flere positive aktioner i gang,
som følge af Kurt Due’s rapporter om Odense Fjord

Steen Lauritsen og Esben Eriksen begge fra bestyrelsen har gået forrest i den nye 
redaktionsgruppe som også består Søren Gjaldbæk, hvis spidse pen, vi heldigvis tit kan 
nyde. Gruppen har bragt vores nye hjemmeside så utrolig flot fra start. Netop prioriteringer
omkring hjemmesiden har stået højt på ønskesedlen siden vi 2017 gennemførte 
brugerundersøgelsen omkring medlemmernes ønsker til en hjemmeside.

I forbindelse med rep. Mødet har bestyrelsen indgået i dialog med hovedforeningen ang. 
Fordeling af de økonomiske midler. Særligt det såkaldte lokalafdelingstilskud, som regnes 
ud pr. medlem, er blevet genstand for diskussioner. Hovedforeningen ønsker at nogen af 
disse penge skal kanaliseres over til fuglestationerne. Men helt specifikt kun A stationerne,
hvor KNF ikke hører med. KNF fik dengang fuglestationerne blev opdelt i A og B stationer, 
ikke mulighed for at få tilskud fra hovedforeningen, desuden bliver felt arbejdet på KNF 
ikke aflønnet med diæter, som på A.-stationerne. Vi har derfor i diskussionen med 
hovedforeningen fastholdt at vi ikke ønsker at bidrage økonomisk til de øvrige 
fuglestationer, fordi vi ser det som vores, og tydeligvis ikke andres opgave, fortsat at 
understøtte arbejdet på KNF. Problematikken omkring KNF havde man i hovedforeningen 
ikke haft øje for. Men der var lydhørhed overfor vores argumenter. Hvilket endnu engang 
slår en tyk streg under DOF Fyns forpligtelser overfor KNF. 

Vi har i 2019 afsat 25.000 kr. i budgettet til nye tiltag omkring KNF. Vi ønsker med disse 
penge at fremme de fuglefaglige aktiviteter på Sydlangeland. Herunder både 
ringmærkning og trækobservationer, samt naturligvis bearbejdning og publicering af disse 
data. Vi har nedsat en gruppe med bl.a. Hans Rytter og Søren Bøgelund, som skal komme
med input til bestyrelsen i forhold til at anvende ressourcerne mest effektivt.



D. 9. februar tog de aktive DOF Fyn medlemmer afsted på bustur til Lille Vildmosen. I har 
kunnet læse Esbens fine beretning fra turen på hjemmesiden. I bestyrelsen håber vi, at det
kan blive en tradition at tilbyde en årlig belønningstur til attraktive destinationer i landet.



Kitesurfing giver stadig flere forstyrrelser af rastende og ynglende fugle. Foto:
Pixabay.com



Første punkt på dagsordenen var en gennemgang af observationspunkter i de forskellige 
reservater. Vi påpegede bl.a. at kitesurfing er et stigende problem og anledning til 
voldsomme forstyrrelser. Styrelsen fortalte at man bl.a. havde håndteret større både med 
mange kitere fra Tyskland, som tog op til de Sydfynske kyster for at surfe.

Derpå talte vi om invasive arter og specifikt mårhund. Styrelsen indgår aftaler med 
jægerne i forhold til bekæmpelse. Der blev også spurgt til DOF’s holdning. Det er DOF’s 
holdning at prædation fra mårhund blot er endnu én negativ faktor som påvirker især eng 
og vandfugle negativt. Men det må ikke bortlede opmærksomheden fra det 
altoverskyggende problem: Tabet af egnede levesteder.

Miljøstyrelsen redegjorde for den lovpligtige overvågning af udvalgte fuglearter. 
Overvågningen er en del af Novana overvågningsprogram. I år har man overvåget 
følgende arter i Fuglebeskyttelsesområder: Brushane, Engsnarre, Hvepsevåge, 
Sorthovedet Måge, Brushane og Engryle. Til næste år skal der overvåges Fjordterne og 
andre terner, Klyde, Plettet Rørvagtel, Rørdrum og Rørhøg. Styrelsen mangler mandskab 
til opgaven, og vi tilbød at DOF Fyns aktive feltornitologer kan assistere omkring opgaven. 
Det tog styren meget positivt imod.



Rørdrum i Gulstav Mose en af de arter der skal overvåges i NOVANA
overvågningsprogrammet i 2019. Foto: Esben Eriksen

Ministeren har igangsat en proces, hvor der er blevet taget områder ud af Natura 2000 
beskyttelsen. DOF Fyn har indgivet kritiske høringssvar, hvor vi har påpeget det 
betænkelige i at de fuglemæssigt vigtige områder på den måde bliver skåret helt ind til 
benet. Det gør områderne meget sårbare. Men der blev desværre ikke ændret særligt 
meget. DOF.DK har anket hele udtagningen til EUdomstolen og afventer kendelse i 
sagen.  Men udover områder som er taget ud af beskyttelsen, så er der også enkelte 
områder, som er blevet taget ind som Fuglebeskyttelsesområder. Det gælder Bøjden Nor, 



Helnæs Made inkl. Bobakkerne. Så her skal der nu findes udpegningsarter. Styrelsen 
orienterede om at man har arbejdet med at forstå selve grundlaget for udpegningsarter. 
Der er en række kriterier, som skal opfyldes for at en art kan blive udpegningsgrundlag.

Næste punkt var Odense Fjord og Fjordmarken. Dagsordenpunktet var ønsket af DOF 
Fyn. Kurt Due havde forberedt en power point, som grundlæggende ridsede 
problematikkerne op i forhold til bestandsnedgangene i Odense Fjord og de manglende 
fugle i Fjordmarken. Se rapporterne her på hjemmesiden andet steds. Heldigvis havde 
styrelsen arbejdet på løsninger. Så man kunne imødekomme nogle af de ønsker, som vi i 
årevis har haft omkring Fjordmarken, og dermed også skaffe nogle erstatningsarealer til 
fuglene i den hårdt trængte Odensefjord. Styrelsen fortalte om deres planer om at sætte 
mere vand på Fjordmarken, så fuglene formentligt kan vende tilbage. Det drejer sig om 
ynglefuglearter som rødben, vibe og rørhøg(udpegningsart) og rastefugle som hjejle og 
forskellige svømmeænder. Man har desuden fundet penge til at købe et tilstødende areal.

https://www.doffyn.dk/nyheder?nyhed=fuglelivet-i-odense-fjord-er-kollapset

