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11 Punkttællinger:
Kører sit stille og rolige liv – uden de store udsving. Vi har de sædvanlige ca. 30 punkttællingsruter i DOF-Fyn
regi, lidt flere ynglefugletællinger end vinterfugletællinger. Alt dette bliver ændret nu – forhåbentlig – med det
nye Punkttællingsprogram 2.0, som er en opgradering af punkttællingsprogrammet med nye metoder og ny
teknologi. DOF har ansøgt og modtaget en bevilling til et fire-årigt projekt fra Aage V. Jensen Naturfond. Det
nye punkttællingsprogram bliver styrket på mange områder bl.a. ved at modernisere metoder og analyser som
omfatter: udvikling af spontantællinger – opgradering af nyt analyse setup – udvikling af nye
habitatsindikatorer – afdækning af betydningen af aldersrelateret høretab hos punkttællere – forsøg med
soundscape-undersøgelser samt en app til dataindtastning. Der bliver også arbejdet med at konsolidere og
forbedre datagrundlag ved på forhånd at udlægge flere almindelige punkttællingsruter i ikke-veldækkede
habitateter – igangsætte punkttællingsruter i det tidlige forår – igangsætte punkttællingsruter om natten for at
opnå bedre dækning af arter som f.eks. Vandrikse, Natugle, Skovhornugle, Natravn, Skovsneppe, Nattergal,
Kærsanger, Rørdrum, Drosselrørsanger, Savisanger og Græshoppesanger – samt at rekruttere, fastholde og
uddanne frivillige. Så bestyrelsen i DOF-Fyn ser frem til et stort fremskridt i punkttællingsprojektet med stor
deltagelse af mange frivillige for at sikre fremtidige mængder af data som skal danne grundlag for at træffe
fugle- og naturbeskyttelse i Danmark.

12 Grønne Råd – kommunekontakter:
Det har været et stille år, uden de helt store udfordringer - udover det store bogprojekt (som vi kommer til at
høre mere om senere). Der er planlagt et kommende Erfa-møde, hvor alle kommunerepræsentanter kan møde
op og dele deres erfaringer – og udfordringer. Planen er at Knud Flensted skal deltage og sammen vil vi snakke
om bl.a. bogprojekt og hvad udfordringer/problemer de enkelte måtte stå over i deres arbejde i de grønne råd.
Dette skulle gerne klæde kommunerepræsentanterne bedre på til, saglig og fagligt, at kunne argumentere for
DOF-Fyns synspunkter.

13 BoligBirding:
BoligBirding 2020 er skudt i gang og pt. er der 14 deltagere fordelt på Fyn og Langeland. Der er set i alt 81
forskellige arter, hvoraf syv arter kun er registreret af en person, det drejer sig om Agerhøne, Knarand, Krikand,
Skeand, Stær, Isfugl og Kongeørn (fed art at få som matrikelart i øvrigt). Nuværende er gennemsnittet på 34
arter pr. deltager, hvor topscoren er 50 og bundproppen er 15 – alt dette vil selvfølgelig ændre sig når alle
sangfuglene ankommer fra deres vinterkvarterer. Det bliver spændende at følge udviklingen og det er i øvrigt
ikke for sent at tilmelde sig den miljøvenlige fuglekonkurrence – så ud i haven og kig og lyt.

14 TV2 Fyns repræsentantskab:
Der er afholdt de sædvanlige tre møder om året. Repræsentantskabet har
gennemgået en stor forandring og repræsentanterne er blevet meget mere
involveret i arbejdet på en lokal TV2 station – hvilket er ret spændende. Som
DOF-Fyn, og DOF i det hele taget, har TV2 Fyn også ret svært ved at få fat i de
unge mennesker. Der er igangsat mange projekter og tiltag på TV2 Fyn for at
ændre dette, og det kan DOF-Fyn måske skele til i vores arbejde på at rekruttere
flere unge til foreningen.
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