
           

Nyt fra bestyrelsesmødet den 02. marts 2020. 
 
Tilstede: Henrik Kalckar Hansen, Jens Bækkelund, Henrik Kingo Andersen, 
Michael Mosebo Jensen (ref.), Niels Bomholt, Jette Gandrup. 
 
Sjældne og/ eller sårbare fugle. 
Niels orienterede fra vores Havørne koordinator Lilly Sørensen om, at Fyn har 
fået 2 nye havørnepar. 

 
Nyt til og fra redaktionen. 
Esben vil fremover sende status til hvert møde efter sin udtræden af bestyrelsen. 
 
Boligbirding – optælling af fugle fra egen bolig / matrikel. 
Henrik Kingo oplyser at status pt. er 14 deltagere og god aktivitet 
 
Generalforsamlingen torsdag d. 5. marts 
Henrik KH Følger op på den vakante plads i bestyrelsen. Michael sørger for den 
korrekte annoncering på DFW. Desuden blev forskellige andre praktiske ting 
aftalt. 
Kingo sender bidrag til beretningen om punkttælling, Det grønne Råd og 
Boligbirding. 

 
 
Repræsentantskabsmøde 25 – 26. april 2020. 
Henrik Kalckar Hansen kan ikke deltage. Niels Bomholt og Jette Gandrup 
deltager. Der skal findes endnu deltager på næste bestyrelsesmøde, 
forhåbentligt blandt de nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Nyt stort feltprojekt i DOF  - punkttælling 
Henrik Kalckar Hansen og Henrik Kingo Andersen orienterede: Aage V. Jensen 
Naturfond har midt i januar 2020 bevilget midler til fire års forbedring og 
videreudvikling af DOF’s Punkttællingsprogram. 
 
Projektet indeholder bl.a. følgende elementer: 

 
1. Indførelse af helt nye, såkaldte spontantællinger, hvor enhver selv kan 

vælge tid og sted – i et fastlagt kvadratnet – for en tælling på 5 minutter, 
som ikke behøver gentagelse. Der vil blive udviklet en app til brug herfor, 
men tællingerne vil også kunne indtastes på pc mv. Spontantællingerne 
skal bl.a. til løbende at skaffe let tilgængelig viden om almindelige 
fuglearters bestandsudvikling og til at sammenligne metoden med de 



eksisterende punkttællinger. 
 

2. Afprøvning af soundscape -undersøgelser, dvs. automatiske 
lydoptagelser som supplement til de klassiske optællingsmetoder. Dette 
udføres primært af projektledelsen. 

 
3. Igangsættelse af flere klassiske/ almindelige punkttællingsruter, især i 

landbrugslandet og om natten. 
 

4. Indførelse af en tredje, årlig punkttælling, nærmere bestemt i det tidlige 
forår for at dække standfuglene og kortdistancetrækfuglene bedre. 

 
5. Undersøgelse af betydningen af høretab hos ældre punkttællere, da dette 

har vist sig at være et problem i forbindelse med dækningen af enkelte 
arter som f.eks. Fuglekonge. 

 
6. Der vil i løbet af 2020 blive afholdt arrengementer i alle lokalafdelingerne 

i anledning af det nye projekt. 
 
Evtentuelt   
Orientering: Henrik Kalckar Hansen har fået en henvendelse fra 
Hovedbestyrelsesmedlem Anders Horsten vedrørende Naturstyrelsens 
træfældning i Svanninge Bakker. Ifølge Naturstyrelsen er målet med fældningen 
at fastholde naturtypen overdrev, som bakkerne har været i mere end hundrede 
år. Men vi mener ikke, at det er en god sag at reagere på Naturstyrelsens 
manglende fuglehensyn, når styrelsen laver målrettet forvaltning for overdrev i 
et område af denne type. Henrik har svaret og orienteret det centrale 
Naturpolitiske Udvalg via Knud Flensted. 
 
 

Jette Gandrup, Michael Mosebo Jensen og Henrik Kalckar Hansen. 
 

 

 


