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Fugleåret 2008 i Østjylland 
Året har som altid budt på masser af store og små opleveler med fuglene. Skal jeg fremhæve et par 
stykke fra mængden (der henvises til DOFbasen for yderligere snagen), så må flg. lige med her: 
Sydlig blåhals, Harlev 12.04.2008. Det første fund i Østjylland siden 1985. Fundet rudedræbt og 
fotodokumenteret af Leif Boving, Harlev. 
25.04.2008 går der pludselig 6 storke på en mark ved Storring. Gennem det meste af vinteren 2008-
2009 har Magellangås opholdt sig sammen med sangsvaner på Alrø og Gyllingnæs. 
 
Masser af fugle i Egå Engsø! 
Egå Engsø viste sig som en sand vandfuglemagnet, både hvad angår mængden af ynglefugle, og 
antallet af rastende vandfugle, især i efteråret! 
Her skal blot nævnes sangsvane 950 !, samtidig med 200 knopsvaner, 300 grågæs og meget andet! 
Eller hvad med 80-86 ynglepar af sorthalset lappedykker, og et maksimum på ikke mindre end 264 
fugle. Der henvises igen til DOFbasen for yderligere tal. 
Savner man lokal fuglesladder og nyheder så tag også et kig på http://aarhusbirder.blogspot.com  - 
her kan man bl.a se et foto af den falk, der siden oktober har huseret i Århus og omegn. Falken er 
formentlig en Slagfalk??) med stropper. 
I øvrigt kan nævnes buskrørsangere på Djursland i juni (årets lokale megahit!) og hvidvinget terne 
ved Årslev Engsø i juli (opdaget af Morten!). 
 
Ture og møder 
Lokalafdelingen har i årets løb annonceret 57 forskellige arrangementer: 
En-dags småture i Østjylland 33 (nogle i samarbejde med andre foreninger eller naturvejledere) 
En-dags busture  3   (Sønderjylland (maj), Vejlerne (maj), Sønderjylland (okt.) 
Storture   1   (Skåne marts) 
DOF tirsdagsmøder  8 
Andre møder (ØBF)  1 
Off. naturture (kommuner, naturvejl. m.fl.) 9 
Fuglekurser    2 (FOF og Folkeuniversitetet) 
 
Andre aktiviteter 
Foreningen deltog med en stand til markedsdag i Den Økologiske Have i Odder 17/8: 6 frivillige var 
med på skift dagen igennem. Boden/arrangementet var en stor succes, især de udstoppede fugle, hvor 
der kunne vindes en plakat ved at gætte fuglenes navne, tiltrak stor opmærksomhed.  
 
Bog om Vorup Enge 
Siden etableringen af Vorup Enge i 2004 har en gruppe ornitologer i regi af caretakerprojektet hver 
eneste uge lavet fugletælling i Vorup Enge. Denne ekstraordinære indsats har nu udmøntet sig i en 
bog om fuglelivet i Vorup Enge, som er uddelt gratis på bl.a. skoler i Randers. Bogen kan ikke købes 
men kan downloades gratis fra Randers Kommunes websider. Bogen er blevet til gennem en 
bevilling fra Aage V. Jensens Fonde.  
Observatører i Vorup Enge: Benny Kristensen, Birger Rasmussen, Lars Tom Petersen, Lars 
Maagaard og Thorkil Brandt. 
 
Søravnen 
nummer 1, 2 og 4 i 2008 er udsendt til omkring 350 medlemmer hver gang, nemlig dem der har 
tilmeldt sig en papirversion, samt udveksling mv. Nr. 3 valgte bestyrelsen at udsende til alle, dels 
fordi vi havde råd til det, dels for at udbrede kendskabet til vores lokalblad. Sideantallet har været 
hhv. 36, 28, 32 og 24 sider. I alt 120 sider. 



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 fortsat den positive medlemsudvikling i løbet af 2008, og foreningen har aldrig haft flere 
medlemmer end nu! (det skrev jeg også sidste år!) Dette gælder også vores lokalafdeling, som det 
fremgår af nedenstående tabel. 
 
 
Medlemskategori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 31.12.06 31.12.07 31.12.08 
Kernedmedlem 693 700 719 714 780 773 742 769 757 
Senior* 92 101 108 98 -* -* -* -*  
Husstandsmedlem 59 62 63 67 74 80 84 92 98 
Juniormedlem 31 33 30 26 23 22 18 17 11 
Medlem (tidl. Støttemel.) 121 146 249 209 408** 288 312 423 456 
 Total 996 1042 1169 1114 1285** 1163 1158 1301 1322 
*Senior-medlemsskabet er afskaffet fra og med 2004 
** tallet for 2004 er incl. kampagnegratister 
 
Fugle i Århus Amt er nu Fugle i Østjylland 
Den stærkt forsinkede sidste årgang (2006) af lokalrapporten Fugle i Århus Amt udkom i februar, og 
2007, nu med titlen Fugle i Østjylland, er i skrivende stund på vej ud til de (få!) der har bestilt den. 
Bestyrelsen har drøftet hvorledes vi kan puste nyt liv i lokalrapporten, det samme har 
rapportgruppen, og vi overvejer at udsende årgang 2008 til alle bidragydere. 
Der findes i alt 94.223 poster i DOFbasen fra DOF Østjyllands område fra 2008 (2005: 54.519, 
2006: 60.472, 2007: 81.166), indtastet af i alt 318 observatører (2005: 252, 2006: 281, 2007: 329).  
 
Hjemmesiden  
Lokalafdelingens hjemmeside kan fortsat ses på www.dofoj.dk. I årets løb har vi iværksat en 
opdatering og fornyelse af siderne, f.eks. opdateres der nu løbende med nyheder, hvilket forhåbenlig 
betyder hyppigere opdatering, og snart også med fotos. Læs også 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 
Udvalget fungerer som et kontakt- og informations organ for det lokale fuglebeskyttelsesarbejde, 
hvor aktive naturvenner repræsenterende DOF, Friluftsrådet og Naturfredningsforeningen mødes 
jævnligt. Udvalget mødes ca. en gang månedligt. Referatet udsendes bl.a. til alle 
kommunekontaktpersonerne.  
Vore lokale kommune-DOFere modtager fortsat post  (dispensationer, kommuneplaner m.m.) til 
gennemsyn. Det er min fornemmelse at det er noget blandet hvor meget kommunerne får udrettet, fra 
nogle kommuner får vi næsten ingen afgørelser, men på den anden side så har vi kun haft brug for at 
anke ganske få afgørelser i løbet af året. I løbet af året er post på papir stort set stoppet, således at vi 
nu modtager næsten alt på mail, senest er også post fra fredningsnævnet blevet elektronisk. 
 
Projektpuljen 
Bestyrelsen stillede igen i 2008 10.000 kr.til rådighed for ansøgninger fra medlemmerne til 
småprojekter – og i modsætning til sidste år lykkedes det i 2008 at komme af med nogle af pengene. 
Erik Dylmer har fået et beløb til grej og materialer til bygning og opsætning af redekasser til 
vandstær, og gruppen der arbejder med rød glente, repræsenteret af Peter Hjeds, har fået dækket 
nogle kørselsudgifter ifm. overvågningen af de Østjyske ynglepar. Ydermere ser det nu ud til at de 
10.000 vi bevilgede i 2006 til et fugletårn i Koed Enge, nu kommer i sving, da diverse godkendelser 



kom på plads sidst på året, og Pia & Jørgen håber at få bygget tårnet i løbet af 2009. Jeg har været så 
letsindig at love, at en masse ivrige DOFere stiller som arbejdskraft når der kaldes... 
 
Fuglepigerne  
I juli 2006 startede Sanne Busk på eget initiativ med fugleture for kvinder og oprettede hjemmesiden 
www.fuglepigerne.dk. Dette blev så stor en succes, at Fuglepigerne og DOF i marts 2008 besluttede 
at lægge Fuglepigerne ind under DOF som en styregruppe. Fuglepigerne var et længe ventet svar på 
at få flere kvinder ud at se på fugle samt at være aktive i DOF.  
Formålet med Fuglepigerne er  

• at fremme fugleinteressen hos kvinder 
• at skabe anderledes fugleture 
• at engagere kvinder i det organisatoriske og politiske arbejde i DOF 

Tre kvinder fra DOF Østjylland har taget udfordringen op og har startet en gruppe af Fuglepigerne i 
DOF Østjylland: Ann Pia Jørgensen, (pia@koeds.net), Birgitte Locht Andersen 
(b.lochtandersen@gmail.com) og Jette Lynge Jensen jette.lynge.jensen@jyskebank.dk). 
Der er indtil nu planlagt tre ture i DOF Østjylland i foråret 2009, som kan ses under ”Ture og møder” 
på www.dofoj.dk og på www.fuglepigerne.dk. 
 
Fra vore egne rækker 
Lokalafdelingen måtte med ret kort varsel skifte formand i løbet af 2008, da Peter Lange pga. nyt job 
valgte at stoppe som formand d. 1. november. Jens Bonde har indviliget i at bestyre hvervet indtil det 
første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen vil konstituere sig på ny. Vi må 
også sige farvel til Peter Hjeds og Pia Jørgensen, der begge har meddelt at de ikke ønsker at 
genopstille. Begge takkes for indsatsen. Heldigvis fortsætter begge med aktiviteter i foreningen: Pia 
med Fuglepigerne og Peter med rovfuglene. 
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2008, fordelt med 3 på Sølyst og 3 ude hos 
medlemmerne. Både stemningen til møderne og fremmødet har været godt og konstruktivt. 
 
Tak til alle for et godt samarbejde i 2008! 
 
Jens Bonde & Peter Lange 
feb. 2009 
 
 


