
Nyt fra bestyrelsen d. 12.8.2019. 
 
På bestyrelsesmødet blev følgende drøftet: 
 

– Samarbejde med Naturpolitisk Udvalg. 
Henrik KH orienterede om et godt og interessant møde med NatUd den 1.8.2019. Man havde en 
indgående drøftelse om rapport udarbejdet af Kurt Due vedr. forholdene ved Nr. Nærå Strand. Man 
vil forsøge at få et møde i stand med Nordfyns Kommune og øvrige interessenter. 

– Man havde fortsat en drøftelse om Naturstyrelsens skovning i fuglenes yngletid. Man har 
kontakt til Naturstyrelsen vedr. dette emne. Modellen i Svendborg Kommune er et flot 
foregangseksempel 

 
– Sjældne og/ eller sårbare fugle. 
– Ørnen på Æbelø har det godt. 
– Der er ikke set Pirol i år. 
– Tranerne ser ud til at være i fortsat fremgang på Fyn. 

 
– Vedr. Kelds Nor Fuglestation KNF. 
– Der arbejdes fortsat på en plan for KNF og fremtiden. Der er interesse for at få en skurvogn, 

så forholdene kan blive bedre for ringmærkerne, og skurvognen vil generelt kunne 
understøtte det sociale liv og fuglemiljøet på Sydlangeland. 

Der arbejdes videre med ideen, både i forhold til økonomi, fonds søgning, placering, 
bemanding, evt. kontakt til UNI – Bachelorstuderende, mm. 

 
– Redefotos. 
– Der undersøges for eventuelle retningslinier vedr. redefotos af sjældne og/ eller sårbare 

fugle. 
 

– Bekæmpelse af ” Sølvmåger ”. 
– Assens Kommune har udført bekæmpelse af Sølvmåger, som viste sig at være Stormmåger. 
– DOF Fyns formand Henrik Kalckar blev kontaktet af en borger, som undrede sig over dette. 

Det er blevet anmeldt til Naturstyrelsen og HKH har bedt om info om sanktion på dette. 
 

– Redaktionsgruppen opfordrer til fortsat at bidrage med indlæg til Hjemmesiden. 
 

– Afslutningsvis blev der orienteret om følgende: 
– Der bliver afholdt kursus om vadefugle og rovfugle i efteråret i DOF Fyn regi 
– Kassereren er indkaldt til møde i Fuglenes Hus. Der er indført nye regler for revision af 

lokalforeningernes økonomi. 
– Der blev 8.9.og 10 juli afholdt et godt arrangement med ” Fugleteltet ” og 

formidlingsgruppen ved Kaleko Mølle. 
– Ekskursionsudvalget arbejder på forslag til Cafemøder. 

 
    

Jette Gandrup/Henrik Kalckar 
 


