
Nyt fra bestyrelsen – møde 7. august 2013 

 

Efter en sommerpause med fantastisk vejr var bestyrelsen igen klar til at tage fat, og 

efter lidt formalia med godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde kunne 

formanden meddele, at der nu var aftale med Erik Ehmsen om en cafeaften torsdag 

den 24. september med emnet ”de fynske havørne”. Arrangementet optages sna-

rest på hjemmesiden. 

 

Tidligere drøftelse omkring Føns Vang, hvor de to anlagte fugleøer er forsvundet på 

grund af forhøjet vandstand, tages igen op. Desværre må det konstateres, at en 

genskabelse af øerne er ret så problematisk, og årsagen hertil er manglende vedli-

geholdelse af slusen ud mod bæltet. Når vandstanden er blevet for høj, er ikke blot 

de to øer forsvundet – der er heller ikke længere fritliggende vader rundt langs kan-

ten af søen, hvad der naturligt påvirker tilstedeværelsen af vadefugle i området. Der 

arbejdes videre med sagen, blandt andet med henblik på en kontakt til Middelfart 

Kommune. Også en anden kommune var i fokus – nemlig Svendborg Kommune. Her 

overvejer man, at indføre jagt i de kommunale skove, og i forbindelse er der frem-

sendt en venlig protest mod denne ide. 

 

Det er en glædelig begivenhed, at der i dette år har været 2 – 3 ynglende tranepar 

på Fyn, og på grundlag heraf overvejer bestyrelsen nu at udpege en særlig traneko-

ordinator. Endelig beslutning herom træffes snarest. Emnet sjældne ynglefugle gav i 

øvrigt også anledning til en del snak om regler for offentliggørelse af oplysninger 

herom. Flere var af den opfattelse, at der mangler et overordnet regelsæt herfor, 

men problemstillingen er lidt kompleks. Sagen genoptages senere efter en kontakt 

til DOF, hvor hovedstyrelsen i sit sidste møde netop også har drøftet dette anliggen-

de. 

 

Det blev i øvrigt oplyst, at det fynske rovternepar har fået unger på vingerne. 

 

Ringmærkergruppen har fra Friluftsrådet fået bevilget 50 % af et beløb op til 18.000 

kr. til indkøb af nye net og andet udstyr til brug for ringmærkning, hvad der er hårdt 

brug for. Tilsagnet gælder en 3-årig periode, og ringmærkergruppen vil forsøge at 

skaffe de resterende 50 % gennem ansøgning til forskellige fonde. For at kunne gøre 



brug af det maksimale beløb på 18.000 kr. besluttes det, at bestyrelsen i første om-

gang bevilger 9.000 kr., men med det håb, at der inden periodens udløb er skaffet 

hel eller delvis finansiering ad anden vej til dækning heraf. 

 

Som det er bekendt, har der ved flere af de afholdte ørne-arrangementer været 

problemer på grund vintervejr (is på vandet). Det besluttes derfor, at der – i samar-

bejde med ørnegruppen – laves en ørnedag ved Brændegårdsøen søndag den 15. 

september fra 9:00 – 14:00. På dette tidspunkt er der erfaringsmæssigt både havør-

ne og fiskeørne at se på dette sted, så deltagerne har langt større mulighed for at få 

en god oplevelse. 

 

DOF Fyn er blevet forespurgt, om der er interesse for at købe det webkamera og an-

det udstyr, der er monteret ved ørnereden på Leammer. Efter grundig drøftelse be-

sluttes det at takke nej tak hertil. 

 

Næste møde afholdes onsdag den 11. september 2013. 

 

  

 

 


