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Dagsorden:

Generalforsamling

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
4. Budget for 2018.
5. Valg tl bestyrelsen. På valg tl bestyrelsen er Keell Grønborg, Ivan Seier Beck og Lilly Sørensen. Ivan
Seier Beck og Lilly Sørensen modtager ikke genvalg. Bestyrelsens kandidater er Steen Lauritsen og
Esben Eriksen.
Som suppleanter opstlles Claus Dalskov, Ella Mikkelsen og Henrik Keingo Andersen.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Følgende er på valg: Aage Wichmann (revisor) og Keurt Due
Johansen (revisorsuppleant). Begge modtager genvalg.
8. Forslag fra medlemmerne.
9. Keåring af VIB-vinderen
10. Keåring af årets DOF-Fynbo
11. Evt.
Bestyrelsens beretning
Består af 9 delberetninger, som jeg har revideret i beretningerne, og ligesom vi plejer, så vil de fulde
beretninger ligge på DOF Fyns hjemmeside.
Bestyrelsen Arbejde
Bestyrelse: Henrik Kalckar Hansen (Formand)
Ivan Sejer Beck (Næstformand)
Niels Bomholt Jensen (Kasserer)
Michael Mosebo Jensen (Sekretær)
Lilly Sørensen
Jens Bækkelund
Kell Grønborg
Henrik Kingo Andersen (Suppleant)
Steen Lauritsen (Suppleant)
Henrik Mørup-Petersen (Suppleant)

Niels Andersen modtog i 2017 DOF’s hæderspris for sit kæmpearbejde som advokat for agerlandets
fugle og ikke mindst viben, som blev hans skæbne.
Først i det nye år organisrede bestyrelsen Nytårs birdrace, som i øvrigt blev vundet af Jacob Sterup.
I det forløbne år har vi arbejdet en del med at få hjemmesiden gjort mere relevant.
Der er i den forbindelse gennemført en brugerundersøgelse, som har ligget kommenteret på netet.
Som en følge af resultaterne, har vi som omtalt sat gang i en række tltag, som senest har resulteret i
fine artkler om de fynske vinterfugle vandstær, snespurv, korsnæb og gæs. Det er desuden er planen
helt at droppe observatonsvisningen. Det er nemlig bestyrelsens erfaring, at vi bruger vores egne
indstllinger på DOFbasen, og derfor ikke benyter versionen på hjemmesiden.
Keonflikten omkring Holckenhavn Fjord og Roklubben i Nyborg har i en periode fyldt en del på vores
møder. Heldigvis er der på DOF Fyns og mindst Henrik Møhrups foranledning kommet en afale i
stand, som også er tl at leve med for fuglelivet. Senest er det intentonen at roklubben skal føre
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logbog over deres sejladser, så vi kan registrere belastningen af forstyrrelserne. I 2017 blev der holdt
Ørnens Dag, også ved Holckenhavn.. Nu er der vist et nyt fast par ørne på vej..
På temamødet i januar her på adressen var vi værter sammen med Natud. Vi havde inviteret
kommune repræsentanterne tl en afen omkring vådområde indsatsen. Vi havde desuden inviteret
Kenud Flensted fra Fuglenes Hus, som kunne bidrage med nye vinkler tl det naturpolitske arbejde
generelt for repræsentanterne i de grønne råd, og specifikt omkring vådområde indsatsen.
I det tdlige forår havde vi jo et grundstødt olietankskib oppe ud for Fynshoved. Det resulterede i et
olieudslip, som desværre også ramte fuglene. Vi havde lokale DOF’ere tl at observere og indberete
antal og lokaliteter på de olieskadede fugle. Så der i samarbejde med Naturstyrelsen kunne tages de
nødvendige forholdsregler. Samarbejdet fungerede så godt, at jeg blev ringet op og takket af
Vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun, som kaldte samarbejdet forbilledligt.
I løbet af året har man rundt om i kommunerne haf arbejde med vandrådene. Vandrådene følger
ikke helt kommunegrænserne, og vi har da også haf andre repræsentanter i rådene. Det har været
stort og tl tder desværre også frustrerende stykke arbejde. Dete ikke mindst på grund af
Bæredygtgt landbrug, som nogle steder har haf en temmelig konfronterende dagsorden.
Vi har beslutet ikke at imødekomme opfordringen om at give penge tl Skagens Fuglestaton, da vi
ønsker at bruge vores penge på KeNF, som på grund af sin status som B-staton ikke længere modtager
tlskud fra hovedforeningen.
Efer at vi ikke længere har sommerhuset ved Dovns Kelint, så har vi i stedet lavet en afale med Søren
Bøgelund om overnatning hos ham. DOFFyn betaler 125/døgn for overnatning pr. person
Glædelige meddelelser som bestyrelsen ikke alene kan tage æren for: Vi havde første ynglefund af
sortstrubet bynkefugl på selve Fyn i Assens jordbassiner. Keirsten Pedersen skrev I øvrigt en fin artkel
om emnet.
I det forgangne år afviklede vi medlemstur tl Viggelsø. Det er et koncept vi vil arbejde videre med. Så
det er planen, at vi hvert år vil lave en atraktv udflugt forbeholdt vores aktve medlemmer. I år vil vi
lave bustur tl Sydvest Jylland. Det handler om at nurse de aktve for at fastholde dem vi har og
allerhelst få flere med.
Jeg har de sidste 3 år været udpeget tl at repræsentere DOF i AVJ Fondens Naturråd på Fyn. Her
sidder Keurt fra DN og Søren Larsen fra Frilufsrådet sammen med de ansate. Vi har 3-4 møder i løbet
af året. Senest har vi også været på en 10 dagestur tl Sydafrika. Hvor vi diskuterede udviklingen af
Fondens fynske naturområder Gyldensteen, Ølundgård og Snarupmose.
Vi har arrangeret Foto kursus sammen med Olympus og Tårnenes Dag i Gulstav Mose, Deltaget i
Fjordens Dag, Cafe-arrangementer med dygtge lokale folk, Afoldt Vandstær, Isfugl, Bjergvispstjert
konkurrence henover vinteren. Hvor søren Bøgelund i øvrigt er vinderen
Et nyt fokusområde er et tætere samarbejde mellem Natud og bestyrelsen. Derfor har vi afalt, at der
fremover deltager bestyrelsesmedlemmer i Natudmøderne.
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Beretning fra ekskursionsudvalget
Af Michael Mosebo Jensen
I forhold tl 2016 er der en stgning på hele 50% i antallet af referater fra vores ture. Nu er der så 3…
Der er dog måske stadig mulighed for forbedring, da vi i 2017 havde et program på 18 ture.
Hvis referaterne på nogen måde er repræsentatve for stemningen i felten, så er den god, hyggelig, og
flertallet vidner endda om turledere med ikke bare logistske og fuglemæssige færdigheder, men også
multkulturelle talenter. Dem og alle de andre vil vi gerne takke - og så skal der lyde en speciel tak tl
den afgåede turleder, Dieter, som i den grad har fået sat begynderturene godt i søen.
Årsberetning 2017 vedr. de grønne råd
Ivan Sejer Beck Keoordinator
Efer en periode på næsten et halvt år, hvor posten som kommunerepræsentant i Nyborg Keommune
har været vakant, lykkedes det umiddelbart før jul at finde en god mand tl opgaven. Det er
bestyrelsens plan for 2018 at tlstræbe en tætere tlknytning mellem kommunerepræsentanterne,
det naturpolitske udvalg og bestyrelsen, så der i højere grad kan ydes opbakning, støte og inspiraton
tl det vigtge arbejde i kommunernes grønne råd.
Fuglestemmekursus
I foråret afoldte DOF-Fyn et fuglestemmekursus.
Der var 20 deltager, og over 5 afener her i lokalet og eferfølgende 5 ekskursioner forskellige steder
på Fyn, blev deltagerne forhåbentlig lidt klogere på, hvilke fugle, der siger hvad.
Og det gik egentlig ret godt, indtl vi nær var blevet kørt ned af en vred landmand med en slåmaskine i
Ejby Mose på Vestyn.
Vi prøver at gentage succesen her i foråret.
Børge Rasmussen og Niels Bomholt
Atlas
Dof største projekt nogensinde, Atlas 3, sluter onsdag den 28. februar.
På Fyn har der været 81 kvadratansvarlige, som for langt de flestes vedkomne, har gjort et
kæmpearbejde med at registrere ynglefugle og gå tme-tælle-ture.
Vi har i foråret afoldt et velbesøgt møde her i lokalet, og en knap så velbesøgt lejr på Gyldensteen,
med det formål, at få en bedre dækning af kvadraterne på Nordvestyn.
Dækningen har været tlfredsstllende. 52 kvadrater har haf mere ned 10 arter mere end ved de to
foregående atlas-undersøgelser. 116 kvadrater er nogenlunde uændret, mens i 41 kvadrater er der
registeret mere end 10 arter færre, en hel del af disse kvadrater er på Sydlangeland.
Næsten alle tme tælle ture er gået.
Hvis der skulle være enkelte, der endnu ikke har fået indtastet alt fra deres notesbøger er der
stadigmulighed for dete.
Nu venter vi så i spænding på at se det færdige resultat.
Per Damsgaard-Sørensen, Henrik Keingo Andersen, Niels Bomholt
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Årets gang i Glentegruppen 2017
Per Rasmussen
Året startede med den traditonelle fælleseuropæiske glentetælling. Det fynske resultat blev på 31
fugle, primært på overnatningspladsen syd for Vantnge. Det samlede danske antal endte på 306.
Resultatet for hele Europa er endnu ikke kommet, men antallet i 2016 var lidt over 50000 fugle, og
det er uden tal fra Sverige og i Tyskland talte de kun 16! pga snestorm. I december lykkes det at finde
endnu en overnatningsplads, så vi nu har 2 kendte med samlet omkring 50 fugle.
Overnatningspladserne er ved Lindholm, Vejle-Allested og Sønderskoven ved Pensylvanien.
Ynglesæsonen blev lidt en blandet afære. Jeg anslår den samlede fynske bestand tl 18-22 par. Der
var flere af de gamle og veletablerede par som ikke ynglede i 2017, og nogle af parrene var blevet tl
enlige fugle. Der var dog også flere helt nye par, bla forsøgte et par sig i Skibhusskoven i Odense, men
de opgav igen, nok pga for meget uro. Det er stadig Midtyn, specielt området vest og sydvest for
Ringe der er kerneområdet.

DOF Fyns Facebookside
Per Rasmussen
Facebooksiden er meget velbesøgt, og der er inden for det sidste år kommet en del fotografer tl som
næsten dagligt lægger billeder op. Om det bliver for meget er nok en smagssag, men det er mit
indtryk at mange kigger med og deltager i debaterne. Antallet af medlemmer rundede d. 4. februar
200 og allerede dags dato 238. det går pludselig rigtg stærkt…

Beretning fra KNF /RG-Fyn
Hans Ryter
På grund af et databaseproblem i den centrale ringmærkningsdatabase er vi pt. desværre ikke i stand
tl at opgive helt nøjagtge tal for 2017. Men med ca. 3.500 ringmærkede og ca. 175 aflæste fugle på
KeNF, blev 2017 et år under middel. Gransanger blev årets talrigeste art med ca. 800 fugle. Årets
sjældenhed blev en Schwarz Løvsanger, ringmærket midt i oktober. Den første af sin slags i statonens
historie. Der blev i alt ringmærket 64 forskellige arter på KeNF i 2017.
Den standardiserede mærkning af ynglefugle (CES) har igen i 2017 pågået i Lunget ved Refsvindinge.
Data her fra er et meget vigtgt supplement tl andre moniteringsmetoder som for eksempel
punktællingerne.
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På Sprogø ringmærkes der primært spliterne, sildemåger, hætemåger og sølvmåger. Især
mærkningen af spliterne er vigtg, da man af forvaltningsmæssige årsager ønsker at følge arten tæt.
Der blev i 2017 ringmærket godt 400 unger af arten. På Sprogø er det Jacob Sterup der er
ansvarshavende. Jacob tlbragte dagevis i bilen med at aflæse mærkede spliterner i kolonien. Han
aflæste omkring 250 fugle, hvilket er af enorm betydning for projektets kvalitet.
Igen i 2017 har et par medlemmer af RG-Fyn været aktve med at indfange vandfugle med henblik på
udtagelse af kloakprøver tl screening for fugleinfluenza. Dete arbejde er også uhyre vigtgt, da det
indgår i både den natonale og internatonale overvågning af sygdommen.

Naturpolitisk Udvalg
Udvalgets medlemmer har i år været:
Kurt Due Johansen, Børge Langkilde, Niels Andersen, Henrik Mørup-Petersen og Leif BisschopLarsen.
Kompensation for opfyldning af Lindøterminalen. Vi har efter at have anket sagen til
Naturklagenævnet, modtaget et ændret design af de to fugleøer ved Gabet, som nu foreslås udført med
en stenbeskyttelse og mere naturligt ca. 1 m over normal vandstand i stedet for 2 m. Det er et
acceptabelt design på det sted, men Kystdirektoratet har endnu ikke godkendt den hårde
kystbeskyttelse. Vi kender ikke Odense Havns tiltag for at få godkendt fugleøerne hos Kystdirektoratet,
men fugleøerne er et af vilkårene for opfyldningen af de 50 ha ved Lindø.
Vi har desuden kommenteret en sag om erstatningsbiotop på Dræby Fed for sø ved Lindøterminalen,
hvor vi har anvist et fuglevenligt design med en terrænnær sø i stedet for den foreslåede ”grusgravsø”.
Nye vådområder. Med Naturpakken skal der udføres 1.600 ha nye vådområder. Udvalget har
udarbejdet et skrift til kommunerne om muligheden for at lave et fuglevenligt design af vådområder og
beskrevet 3 gode eksempler fra Fyn. Sammen med dette er der udarbejdet et katalog over forslag til
vådområder til hver af de 10 fynske kommuner.
Sybergland: Mogens Ribo følger op på sagen med støtte fra udvalget. Der er et afgørende møde i aften!
.
Vildtreservater og jagttider. Udvalget har fulgt op på forslaget til ændring af vildtreservatet i Odense
Fjord, herunder udvidelse af reservatet syd for Vigelsø og ved digerne mod Ølundgård og Firtalsstrand.
Desuden er der fremsendt et notat til hovedforeningen med begrundede forslag og ønsker til
forhandlingerne om ændring af jagttider i 2017.
Udvalget har kommenteret og afgivet høringssvar til Fødevareministeriets forslag til reduktion af
Natura 2000-områderne, dels til de fynske Fuglebeskyttelsesområder og dels foreslået Bøjden Nor og
Helnæs Made ændret, så disse vigtige fuglelokaliteter ud over at være habitatområde også bliver
fuglebeskyttelsesområde.
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Udvalget har sammen med mig fra bestyrelsen i november deltaget i koordineringsmødet mellem
Naturstyrelsen i Sollerup, og DOF-Fyn. Det fremgik, at Naturstyrelsen i Fjordmarken vil udvide
afgræsningen til en del af rørskoven, som er i modstrid med Udvalgets tidligere forslag til forbedringer
i Fjordmarken.Vi følger op på sagen.
Vi screener desuden alle dispensationer til Naturbeskyttelsesloven, landzonetilladelser, fredninger mv.
for at kunne vurdere, om de har betydning for fuglene.
Sejlads på Holckenhavn Fjord. Nyborg Roklub begyndte i 2016 at anvende fjorden som træningsbane
for de hurtige robåde, som medførte en stor forstyrrelse for fuglene. DOF har lavet et forslag til en
frivillig aftale om begrænset sejlads og kun uden for fuglenes yngletid og jagtsæsonen. Der følges op
på aftalen i 2018.
Tre Øer i Bregnør Bugt er nu de eneste steder med ynglende terner i Odense Fjord. Udvalget arbejder
på at beskytte dem mod kite-surfing og adgang i yngletiden.
Udvalget har indstillet Leif som DOF’s repræsentant i Naturrådet for Fyn, der skal udarbejde det
Grønne Danmarkskort.
Ib Bager fra Vestfyn arbejder i en lokal gruppe med at få jagten i Føns Vang ”lejet” af kommunen eller
en anden finansiering for at hindre en ”totaljagt”, også på blishøns i Føns Vang. Der er pr. automatik
givet tilladelse til regulering af skarver i Føns Vang. Vi har lavet et oplæg til hovedforeningen om
ændring af denne praksis, så den enkelte sag skal vurderes.
DOF-Fyn havde ikke held med klagen over tilladelsen til de store vindmøller ved Skiftekær på VestTåsinge, men hvad havørnene ikke kunne stoppe, kan flagermusene nu muligvis gøre, sagen skal gå
forfra med en konsekvensvurdering, hvor vi forhåbentlig kan få lejlighed til at bidrage igen.
Vadefuglekollision med hegnstråde. Kurt observerede flere ryler flyve mod hegnstråde i Fjordmarken.
Hegnstråden her vil blive udskifet,og på Viggelsø fik 3 man viklet fiberbånd om 2,8 km hegnstråd.
Årsrapport Formidlingsudvalget
Gruppen har også i år været ude en del gange, for at fortælle om fugle generelt og DOF Fyn
specifikt.
Vi har stort set hver gang også været i kontakt med børn og unge omkring ”Svale-spillet”, der
hidtl primært og på allerbedste vis har været passet af Jete Gandrup. Det er en rigtg god
mulighed for at komme i tæt kontakt med børnene, og når de er blevet grebet af Jetes
fortællinger og spillet, dukker forældrene som regel også op, og de skal bare lige se og høre, hvad
det drejer sig om. Og så får vi en god snak om fuglene med dem også.
Ud over snakken så deler vi også en del blade og brochurer ud.
Og vi sælger også stadig de populære fuglepins. I år blev det tl 115 styk solgte, og vi har sendt
yderligere 2.400,- kr. tl DOF. Vi har nu solgt fuglepins i 7 år. Det er på de 7 år blevet tl i alt 1081
solgte samt lidt andre klistermærker, og vi har tl dato videresendt i alt kr. 20.900,- tl hjælp tl
DOFs arbejde for fuglene.
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Vi har i det forgangne år været ude tl Ørnens Dag på Stge Ø, Haveselskabets udstlling på
Sanderumgård, Havne-Keultur-Festvalen og Fjordens Dag.
Vi har nu ”rejst” med de samme plakater og tavler i nogle år, så de er ved at være tjenlige tl
udskifning. Så har du gode ideer og/eller evner i den retning, så hører jeg gerne fra dig!
I det hele taget vil jeg gerne, som formand for foreningen slå et slag for formidlingsgruppen, som
mangler folk! Det er et meget vigtgt arbejde, som kan varetages af alle, som har lyst tl at snakke
lidt med folk og formidle glæden ved fuglene videre

