
Møde i web-redaktionen den 16. august 2020. 

 

Til stede: Esben Eriksen, Hans Rytter, Jacob Sterup, Per Rasmussen, Erhardt 

Ecklon, Søren Gjaldbæk 

 

Mødet blev afholdt efter alle coronaforskrifter i stalden ved ”De vilde heste”, 

Gulstav - der forsvandt en pæn mængde sprit. 

 

Vi mødtes klokken 10.00 - JSA og RYT havde forsøgt at højne dagen med en 

Vandsanger - det gik ikke - ESE og SG havde været på morgenobs, hvor Sort 

Glente og Sortstrubet Bynkefugl var high lights. 

 

1. Besøgstal 

Esben gennemgik vores besøgstal, og det kan kortes ned til, at vi har 

ganske mange besøgende i forhold til sammenlignelige sider. Det vi laver 

bliver altså set i et vist omfang. 

2. Indhold 

Vi diskuterede indholdet - hvad fungerer og hvad fungerer knap så godt. 

Generelt set var der tilfredshed med det meste, men nogle områder bliver 

for stedmoderligt behandlet - her springer det naturpolitiske stof i øjnene. 

Problemet er, at vi ud over (god) hjælp fra Naturpolitisk Udvalg ikke har 

mange at trække på, heller ikke de mest oplagte. Vi skal have flere korte 

indslag om, hvad der rører sig rundt omkring - f.eks. udtørring af 

vådområder, skovning på ”upassende tidspunkter”, kitesurfing (er det en 

god ide omkring Storeholm), etablering af fugleøer og hvad der nu måtte 

være af tiltag rundt omkring. Det blev også nævnt, at man kunne lave 

lokalitetsindslag med afsæt i aktuelle forhold - f.eks. et træksted på et 

velegnet tidspunkt. Også feltornitologisk stof blev efterlyst, hvor man 

kunne fokusere på feltkendetegn for diverse arter - ikke på nørdeniveau, 

men artikler a la Skov- mod Mosehornugle eller Steppehøg mod andre 

kærhøge. Tirsdagsanalysen og genmeldingsartikler forekommer at være et 

sted mellem ret og meget populære. 

3. Målsætning 

Vi diskuterede, hvad siden bør leve op til og om den så gør det. De 

punkter, som referenten fangede var 

• orientere om hvad der foregår i felten - aktuelt 



• omtale ændringer i naturen - både til det gode og det dårlige 

• omtale foreningens arrangementer og aktiviteter 

• orientere om naturpolitiske tiltag 

• rapportere om ringmærkning og genmelding af ringmærkede fugle 

• bringe rapporter om fynsk fugleliv 

• fagligt stof - feltkendetegn 

 

Meget af dette, havde vi berørt under punkt 2. Med de forbehold, som 

man kan se der, mener vi at siden lever op til målsætningen. Bestyrelsens 

arbejde fremstår dog noget tilbagetrukkent. 

4. Vi vil prøve at arbejde med en ny formidlingsform, som involverer flere 

videoindslag - f.eks. i forbindelse med interview som supplement til 

artikler og liveindslag fra naturen - det kunne f.eks. være fra en 

foderplads, en Hættemågekoloni eller fra en eller anden lokalitet. Erhardt 

Ecklon arbejder lidt med nogle tekniske forhold, som overstiger 

referentens fatteevne. Esben Eriksen etablerer en DOF Fyn You-tube 

konto. Vi vil også involverere os mere i konkrete projekter - det kunne 

f.eks. være den ny Ø-undersøgelse, punkttælling 2.0, fælleslytning efter 

Stor Hornugle, kædeobservationer i på en trækdag eller hvad der nu falder 

for. 

 

Vi skiltes kl. 13.30. Det er referentens opfattelse, at vi alle bør overveje 

emner (arter eller artspar), eventuelt til et fast punkt ”Månedens fugl”, og at 

vi alle skal - nogle mere end andre - være opmærksomme på emner inden for 

kategorien ”små naturpolitiske indslag”. 

 

Scripsi quod audivi 

 

Søren Gjaldbæk 


