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2007 har budt på både gode og mindre gode oplevelser i fuglemarkerne. Blandt de gode og 
spændende oplevelser bør her nævnes Egå Engsø, der i sit første komplette leveår trådte i karakter 
som en perle blandt engsøerne. På DOFbasen er der meldt ikke mindre end 172 fuglearter/racer fra 
området i 2007, heriblandt adskillige sjældenheder hvoraf skal nævnes Plettet Mudderklire og 
Hvidvinget terne i maj samt Hvidøjet and i november, sidstnævnte blev set i området i mere end 14 
dage af mange tilrejsende fuglekiggere. Blandt øvrige mindeværdige oplevelser fra 2007 kan 
nævnes en Stor skrigeørn der huserede - eller skal jeg skrive skulkede !? på Djursland igennem det 
meste af foråret, Rødrygget svale ved Årslev Engsø og ikke mindst Halsbåndstroldanden på Stubbe 
Sø, der var i området samtidig med den Hvidøjede and i Egå Engsø, der var mange der fik sig en 
”dubble” i den anledning! 
 

 
Stor skrigeørn (og krage), Hyllested Bjerge 11.03.2007. Foto: Kent Olsen. 
 

 
Rødrygget svale Årslev Engsø 11.05.2007. Foto: Jens Kirkeby. 
 



 

 
Hvidvinget terne, Egå Engsø 19.05.2007. Foto: Stephan Skaarup Lund. 
 

 
Hvidøjet and, Egå Engsø 08.11.2007. Foto: Simon Rosenkilde Waagner. 
 
 
Blandt de mindre fornøjelige oplevelser fra 2007 hører afbrænding af vores ”gamle” fugletårn ved 
Brabrand Sø d. 23. august. Tårnet blev i 1978 opført af DOF, med støtte fra kommunen. Også Aage 
V. Jensens Fondes tårne ved Vorup Enge har i løbet af året været udsat for ildspåsættelse og andet 
hærværk. Det er for at bruge et godt jysk udtryk rigtig ”træls” at der findes personer i vores land, 
som ikke kan opføre sig ordenligt men skal ødelægge det for alle andre! Heldigvis har Århus 
Kommune handlet hurtigt og allerede nu er genopførelsen af tårnet i gang! Vi kan også trøste os 
med at vi i juli kunne indvie et nyt flot tårn ved Egå Engsø, det skete fredag d. 6. juli under stor 
festivitas. Frivillige fra lokalafdelingen samt Naturbutikken bemandede en fælles stand, som blev 
flittigt besøgt af de næsten 1000 gæster. 
 
 



 
Fugletårnet ved Stautrup brænder 23.08.2007. Foto: Bjarne Golles. 
 
 
Ture og møder 
I januar gennemførtes en vellykket bustur til Skåne, ligesom turen til Vilsted Sø og Vejlerne i Maj 
også havde pæn tilslutning og godt med gode fugleoplevelser. 
Desværre måtte vi aflyse vores bustur til Øst-Skåne i maj og turen til Vejlerne i efteråret, da der var 
for få tilmeldte. Fuglens Dag kørte med kun en tur på meget lavt blus hos os i 2007, da vi ingen 
koordinator havde. Forhåbenlig er vi mere på banen igen i 2008! 
 
Lokalafdelingen har i årets løb annonceret 77 forskellige arrangementer: 
En-dags småture i Østjylland 54 (nogle i samarbejde med andre foreninger eller naturvejledere) 
En-dags busture  3 (Vadehavet, Vilsted Sø/Vejlerne (maj) og Vejlerne (efterår) 
Storture   2 (Skåne januar og maj – sidstnævnte blev aflyst) 
DOF tirsdagsmøder  8 
Andre møder (ØBF)  2 
Off. naturture (kommuner, naturvejledere m.fl.) 5 
 
Ikke mindst de mange småture arrangeret lokalt i kommunerne tæller godt i statistikken.  
I løbet af foråret afholdt vi et begynder-fuglekursus i samarbejde med Frit Oplysningsforbund i  
Århus. Kurset havde 21 deltagere og blev rost af deltagerne. Flere af deltagerne er nu så småt 
begyndt at vise sig som aktive i foreningen! Et opfølgning af kurset, med en fortsættelse i løbet af 
efteråret (denne gang i samarbejde med FOF Favrskov) havde noget færre deltagere. 
 
Søravnen 
Udgivelsen af lokalbladet er i 2007 ikke sket uden bekymringer. Vi har savnet stof fra 
medlemmerne, og har tilmed haft problemer med at overholde de vedtagne deadlines. Dette kan på 
ingen måde klandres redaktør Andreas Winding og layouter Aage Mogensen, som på trods af 
utilgiveligt sene bidrag fra især undertegnede og mange kommunikationsvanskeligheder med Post-
Danmark, har formået at holde gejsten og præsteret at få 4 gode numre af bladet på gaden igen i 
2007! De 4 numre i 2007 er udsendt til mellem 350 og 400 medlemmer hver gang. Sideantallet har 
været hhv. 36, 36, 32 og 36.  



Bestyrelsen har ved næsten hvert møde drøftet stoftilgangen, og ved fælles brain-storm samt en 
opfordring i nr. 4 er der fortsat ideer på banen og stof på vej til kommende numre. 
Søravnen udsendes i en trykt version til de af lokalafdelingens medlemmer, der har bestilt den! Det 
koster ikke ekstra, og man får ikke nedslag i prisen ved at afbestille den. Bestilling/afbestilling af 
Søravnen sker via www.dofoj.dk. 
Søravnen kan som pdf-fil læses traks efter udgivelsen på www.dofoj.dk. Bladet downloades fortsat 
flittigt fra hjemmesiden. 
 
 
Medlemsstatus 
DOF har haft en flot medlemsudvikling i løbet af 2007, og foreningen har aldrig haft flere 
medlemmer end nu! Dette gælder også vores lokalafdeling, som det fremgår af nedenstående tabel. 
 
 
Medlemskategori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 31.12.2006 31.12.2007 
Kernedmedlem 693 700 719 714 780 773 742 769 
Senior* 92 101 108 98 -* -* -* -* 
Husstandsmedlem 59 62 63 67 74 80 84 92 
Juniormedlem 31 33 30 26 23 22 18 17 
Medlem (tidl. støttemedlem) 121 146 249 209 408** 288 312 423 
 Total 996 1042 1169 1114 1285** 1163 1158 1301 
*Senior-medlemsskabet er afskaffet fra og med 2004 
** tallet for 2004 er incl. kampagnegratister 
Efter at foreningens nye vedtægter, og dermed den nye struktur for lokalafdelinger, trådte i kraft i 
august, blev 24 medlemmer med bopæl i de forhenværende Kjellerup og Hvorslev Kommuner 
overført fra DOF Viborg til DOF Østjylland. Samtidig fik 7 medlemmer med bopæl i Mariager 
Kommune overført deres tilknytning til lokalafdelingen i Nordjylland. Enkelte af de berørte 
medlemmer har valgt at bibeholde deres tilknytning til deres ”gamle” lokalafdelingen iht. den 
mulighed der nu findes i lovene for at skifte lokalafdeling. 
 
Fugle i Århus Amt  
Årgang 2006 må i skrivende stund siges at være sendt til tælling! Teksten er færdigskrevet, men 
endnu ikke lay-outet. Forhåbenlig findes der en løsning snart så rapporten kan udkomme. Der er 
indkaldt til (krise-)møde i lokalrapportgruppen, og herfra skal lyde en opfordring til alle der har 
lyst, om at bakke op om arbejdet ved at tilbyde hjælp til årgang 2007, enten som skribent 
(artsbearbejder) eller med organisatorisk arbejde. 
Der findes i alt 79.861 (2005: 53.580, 2006: 59.179) poster i dofbasen fra DOF Østjyllands område 
fra 2007, som er indtastet af i alt 318 (2005: 251, 2006: 278) observatører.  
Der er kun ganske få aktive feltornitologer tilbage her i Østjylland, som ikke indtaster deres 
observationer på DOFbasen. 
 
Hjemmesiden  
Lokalafdelingens hjemmeside kan ses på www.dofaarhus.dk. Læs om caretaker, fredningsudvalg, 
punkttællinger, lokalrapport, slørugler, nationalpark og Stubbe Sø/Fugleværnsfonden. Søravnen og 
Fugle i Århus Amt findes her som pdf-filer, der kan læses af alle. 
Her finder du også link til dofbasen, og en række søgninger, der viser de seneste observationer i 
Østjyllands kommuner. 
 
Fredningsudvalget 
Det stående udvalg blev ved årets start suppleret med de af kommunekontaktpersonerne, der ikke i 
forvejen var med i udvalget. Herved fungerer udvalget som et kontakt- og informations organ for 



det lokale fuglebeskyttelsesarbejde. Udvalget mødes ca. en gang månedligt, og referat udsendes til 
alle kommunekontaktpersonerne.  
I løbet af året er de fleste af kommunerne kommet godt i gang med sagsbehandlingen, og de lokale 
kommune-DOFere modtager løbende dispensationer, kommuneplaner m.m. til gennemsyn. Det er 
dog ikke alt vi  modtager, og det er derfor fortsat meget vigtigt at man holder et vågent øje med dels 
lokalaviserne, dels med sit lokalområde. Foregår der ting der burde have været søgt om tilladelse 
til? Ser Du noget kritisabelt foregå i vore fugleområder så kontakt straks fredningsudvalget (se 
Søravnen omslaget eller www.dofoj.dk). 
 
Caretakerne 
Der har i årets løb været aktivitet i alle områdets caretakerlokaliteter, nogle dog mere end andre. I 
alle de større områder arbejder grupper af caretakere med jævnlige koordinerede tællinger, ligesom 
der også er ved at komme gang i bearbejdningerne på DOFbasen. I maj var en lille gruppe af 
caretakere på Hjelm for at foretage en optælling af øens fugle – resultatet har allerede været 
præsenteret i Søravnen, ligesom man kan læse herom på lokalitetens hjemmeside 
(http://www.dofbasen.dk/IBA/) 
 
Fra vore egne rækker 
Det var med stor sorg at bestyrelsen i løbet af året måtte sige farvel til Mari-Ann Nørgaard, der 
tabte kampen mod kræften i slutningen af august. Mari-Ann var i mange år et stort aktiv for 
lokalafdelingen, blandt andet som redaktør af Søravnen, og en trofast deltager på mange af vore 
ture. Mari-Anns plads i bestyrelsen blev overtaget af en af vore suppleanter, Pia Jørgensen. I løbet 
af året sagde bestyrelsen også farvel til Lars P. Johansson, der efter mange års tro ”tjeneste” har 
valgt at holde pause fra foreningsarbejdet i DOF. Lars blev første gang valgt ind i bestyrelsen i 
1985, og har, kun afbrudt af en kortere periode 1988-91, været med lige siden, de senere år som 
suppleant. Lars bestyrede igennem næsten 20 år lokalafdelingens medlemskartotek, ligesom der vist 
ikke findes det turmål Lars ikke har ledet ture til! Igennem en årrække er det blevet til ture næsten 
ugentligt, offentlige naturture i samarbejdet med Århus Amt, og altid med en DOF-folder i 
baglommen! Jeg tror at vi kan takke Lars for hovedparten af DOFs Østjyske medlemmer. Også 
Anders Horsten forlod bestyrelsen i løbet af 2007, af den glædelige årsag at han fik fast arbejde i 
Mariagerfjord Kommune og derfor valgte at flytte til Rebild med sin familie. Du ønskes held og 
lykke med det nye arbejde! Tak til Jer alle for den indsats I hver især har ydet gennem årene for 
DOF og fuglene. 
Bestyrelsen stillede igen i 2007 et beløb (10.000 kr.) til rådighed for ansøgninger fra medlemmerne 
til småprojekter – desværre uden held, idet der ingen ansøgninger kom!? Hvaaaa... er I der?? Vi 
forsøger dog ufortrødent igen i 2008. 
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2007, fordelt med 4 på Sølyst og 2 ude hos 
medlemmerne. Både stemningen til møderne og fremmødet har været godt og konstruktivt. 
 
Tak til alle for et godt samarbejde i 2007! 
 
Peter Lange 
feb. 2008 
 


