
 

Bestyrelsens arbejde  
 

– Samarbejde med Naturstyrelsen. Jens har deltaget i kursus i Pas på Kort.  
Jens har sammen med Kurt Due guidet ture til Viggelsø.  
Naturstyrelsen har på vores foranledning taget en sag op fra avisen. Hvor det blev 
omtalt, at man bekæmpede sølvmåger ved Assens Råshus. Men jægeren som 
optrådte i artiklen stod med en skudt stormmåge i hånden… 
Vi har holdt dialog møde med Naturstyrelsen i januar. 
Her diskuterede vi blandt mange andre emner også skovning i fuglenes yngletid. 
Desværre kan Naturstyrelsen ikke stoppe denne procedure, men man lyttede på 
kritikken og vil friholde de allermest sårbare områder, og i øvrigt informere os om 
hugstplanerne. 
Vi diskuterede status på årets Novana arter bl.a. terner som har det rigtigt svært. 
Der blev informeret om nyt vådområde ved Odense Fjord. Fjordmarken – et 
projekt som vi længe har presset på for at få realiseret. 
I avisen var der pludselig om tale af Marstal Skole som skulle til Storeholm og 
samle affald midt i fuglenes yngletid. Heldigvis tog Naturstyrelsen fat på sagen, da 
vi påpegede problematikken for dem. 
 

– Optælling af ynglesucces hos Hættemåge, Sorthalset Lappedykker, samt Klyde i 
Mellemstykket for AVJ på Ølundgård. Ella fra bestyrelsen har påtaget sig opgaven. 
Men desværre var det et meget magert resultat, da ingen af disse fugle ynglede i 
området i 2019. 
Der blev til gengæld observeret en velnæret rævehvalp langs vandkanten. 

– Der har ret pludseligt været en del medieomtale af rapporten om Det Nordfynske 
øhav. Da AVJ Fonde ejer det meste af de omtalte områder, så blev sagen nok ekstra 
interessant for medierne, som udlagde rapporten som en kritik af Fondens 
Naturforvaltning af områderne. Det mener vi i DOF Fyn ikke at der er nogen som 
helst belæg for. Fonden har været meget lydhør for gode ideer til afhjælpning af 
den ringe ynglefuglesituation forslag som elhegnede rævesikre øer.  

 
– Redefotos på vores medier. Det gælder naturligvis særligt på FB. 

Inspireret af Langelands fugle bruger vi nu samme formulering.  
Redefotos af rovfuglereder tillades ikke. 
Rovfugle er sårbare for forstyrrelser og billeder kan - trods det at de er taget på 
forsvarligvis af fotografen - skabe øget trafik på redestedet til gene for fuglene. 

 
– KNF – møde med ringmærkergruppen: Bestyrelsen har forpligtet sig til at lave 

forøget formidlingsaktivitet på Sydlangeland, og vi ser frem til et udspil fra 
Ringmærkergruppen angående en formidlingsskurvogn. 

 
– Repræsentantskabsmøde – DOF har på repræsentantskabsmøderne i år besluttet at 

skære ned på Lokalafdelings tilskuddet, som jo handler om den andel 
lokalafdelingerne får af medlemskontingentet. DOF ønsker dette tiltag sat i værk 



for at tilgodese et større økonomisk tilskud til fuglestationerne. Men derudover har 
Fuglenes Hus haft en dårlig økonomi pgr. Af for mange ansatte i forhold til 
projektporteføljen.   
Desuden nye regler for revision 

 
Belønningsturen til Sønderjylland bliver lørdag d. 18. april.  
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