ÅRSBERETNING 2021
Fra DOF Fyns minkgruppe Sydlangeland.
Minkgruppen blev oprettet af og er hjemmehørende i Fugleværnsfondens Frivillige
Arbejdsgruppe Sydlangeland, og til dette områdes reservater er fangsttilladelsen givet. Vi
har været meget heldige, og har været særdeles glade, for at have en ”specialist” til at
opsætte fornødne kommunikationskanaler til fælderne, samt til at tilse, passe, justere og
tømme fælderne, det af en person der samtidig bor i området, sådan ca. da.
Men i begyndelsen af året måtte Johannes Hansen desværre af helbredsmæssige
grunde melde fra til det fortsatte arbejde i gruppen.
Henrik Fjeldsted har været en utrættelig ”telefon-passer”, når fældernes alarmer døgnet
rundt tikkede ind på hans mobil. Men Henrik Fjeldsteds nye arbejde som servicemand
ved udskiftning af lejere ved sommerhusudlejning, harmonerer ikke særlig godt med altid
at skulle være til rådighed for mink-alarmen. Så Henrik bad sig fuld forståeligt fritaget for
arbejdet.
Som ”fælde-tømmer” har Claus Dalskov påtaget sig et utal af kørsler på alarmer, hvor det
enten var falsk alarm, ællinger eller rotter der var gået i fælderne, for det var dem, der
blev fanget mest af. Claus var gruppens eneste ”skytte”, med ”licens-to-kill-by-gun”.
I det forudgående år, var der kun blevet fanget 1 mink.
En del af meldeapparaturet var samtidigt blevet lidt rigeligt medtaget af vejr og vind.
Da de ovennævnte ”opsigelser” indløb på stribe, havde jeg, som kontaktperson til
Naturstyrelsen ikke andre muligheder, end at meddele både Fugleværnsfonden og
Naturstyrelsen, at jeg ikke så anden udvej, end at lukke alle fælder ned, og stille arbejdet
i bero, indtil jeg havde fået talt med Fugleværnsfonden, om hvad vi så skulle gøre.
Det har ikke indtil nu været muligt at stille med et nyt hold, og en enkelt person er for lidt.
Der kan indløbe alarmer flere gange på en dag, og blot en enkelt alarm hver dag, er
mere en rigeligt for en enkelt person. Især også når det ofte viser sig som falske alarmer,
eller det er andre dyr end mink, der er gået i fælden.
Så indtil der er fundet en løsning på bemandingen, da er gruppens arbejde stillet i bero.
Så skulle der nu være nogen, der kunne tænke sig at indgå i minkgruppens arbejde, så
lad mig det endelig vide. At have en mink på kost i et fuglereservat er absolut ingen
spøg, især ikke når de er to, der danner par og får unger, så lad mig det endelig vide.
Jeg havde det held, at Skovrideren fra Ulfborg, der forestår Mink-projektet, var til det ene
af møderne i forbindelse med natur-nationalparker, hvor vi havde en god snak om
arbejdet og gruppen. Derfra er meldingen, at Naturstyrelsen har samme syn på udvalgets
størrelse og omfang af arbejdet, og er der for enig vores beslutning.
Samtidig er det oplyst, at jeg opbevarer alt elektronisk udstyr hos mig.
Jeg vil slutte med at sende en tak til alle, der gennem årene har været inde over holdets
arbejde og givet et nap hermed.
En særlig tak til de hårdt ydende Henrik Fjeldsted, Claus Dalskov og Johannes Hansen.
Dog vil jeg give Johannes en ekstra stor TAK! for de utallig mange timer, Johannes
har brugt på rensning, tørring, bestilling af udstyr, udvikling & reparation af antenner og
udstyr samt hele fældens funktion ikke mindst ude i felten. Du har min helt store respekt,
for alt det du kan og ved om fælder, mobiler, forbindelser etc.
Vh. p.g.v.
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