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Årets gang i Østjylland
Årets første publikumsvenlige sjældenhed var en flot Rødhovedet and han, som lokale Bjarne
Sørensen opdagede i Grenå Engsø 8/3 – den blev set af mange i området indtil 20/3. Fra foråret skal
også nævnes Amerikansk Krikand i Følle Bund 2/4-12/4 og igen uregelmæssigt fra 29/10.
Stubbe Sø viste igen sin evne som god andesø, med Halsbåndstroldand 23-31/5 – og igen var det
Kent Olsen der slog til og fandt fuglen!
Den Gråvingede måge på Århus Havn – årets største begivenhed!? – blev fundet på havnen af
lokale mågefreak Rune Sø Neergaard, fuglen var dog lumsk og lod sig kun se uregelmæssigt
gennem december, så der var vist mange der rejste forgæves! Blot 5. fund af denne art i Europa!
Dette er blot et udpluk af de mange spændende oplevelser der har været i det østjyske i løbet af
2009 – interesserede henvises til at gå på opdagelse på www.dofbasen.dk - hvor alle
observationerne findes.
Ture og Møder
Da de fleste ture og møder kun har været annonceret på hjemmesiden, har det ikke været muligt at
opgøre antallet af ture og møder, men det har formentlig ligget på tidligere års niveau. Det kan dog
nævnes at vi har afholdt en bustur for nye medlemmer og en bustur til Vejlerne. Randersgruppen
har afholdt 6 ture og der har været afholdt 6 tirsdagsmøder. Vi har deltaget med en stand ved
sommermarkedet i den Økologiske Have i Odder og ved indvielsen af Nationalpark Mols Bjerge.
På trækfuglenes dag den 17. maj var der 5 ture.
Søravnen
P.g.a. manglende resurser til at indsamle og redigere stoffet, blev det besluttet kun at udsende 1.
nummer af Søravnen pr. år,
Til gengæld blev det udsendt til alle kernemedlemer, med opfordring til at følge med på
hjemmesiden. Medlemmer uden adgang til internet kan bestille en skriftlig udgave af vores
Ture og møde kalender.
Medlemsstatus
Igen et år med fremgang, dog går antallet af juniormedlemmer tilbage og der er en tendens til at
flere vælger den billigste medlemskategori.
Medlemskategori
Kernemedlem
Senior*
Husstandsmedlem
Juniormedlem
Medlem (tidl. Støttemedl.)
Total

2000
693
92
59
31
121
996

2001
700
101
62
33
146
1042

2002
719
108
63
30
249
1169

*Senior-medlemskabet er afskaffet fra og med 2004
** tallet for 2004 er inkl. Kampagnegratister

2003
714
98
67
26
209
1114

2004
780
-*
74
23
408**

2005
773
-*
80
22
288
1285** 1163

2006
742
-*
84
18
312
1158

2007
769
-*
92
17
423
1301

31.12.08
757
-*
98
11
456
1322

31.12.09
738
-*
97
9
504
1348

Naturpolitisk udvalg
Tidligere kaldet fredningsudvalget, men da vi ikke freder ret meget besluttede vi i årets løb af skifte
navn. Måske skulle vi også droppe ordet ”udvalg” og i stedet benævnes ”kontaktforum” – hvilket
vil være mere i overensstemmelse med virkeligheden. Der er nemlig ikke tale om noget udvalg man
bliver valgt til – man møder bare op!
Aktiviteterne består i 6-8 årlige møder, som regel på Sølyst, hvor aktuelle naturpolitiske
problemstillinger drøftes. Det kan f.eks. være aktuelle afgørelser fra kommunerne, som DOF
Østjylland får i høring, eller det kan være emner som udvalgets deltagere selv bringer med.
Alle DOF Østjyllands 9 kommunekontaktpersoner er tilknyttet udvalget, hertil kommer deltagere
fra DN og Friluftsrådet, samt andre naturpolitisk aktive DOFere. Der har været 4-6 deltagere ved
møderne i 2009.
DOF Østjylland har i årets løb modtaget mere end 850 henvendelser fra kommuner, miljøcentre og
miljøministeriet, med afgørelser, dispensationer, tilladelser, lokalplaner og kommuneplaner til
gennemsyn. Heldigvis får vi det næsten alt sammen på mail nu, så det er nemt at få fordelt til de
relevante kommunekontaktpersoner.
Kun i ganske få tilfælde har vi fundet anledning til at påklage en afgørelse. I januar påklagede vi en
afgørelse fra Århus Kommune, der gav lov til nogle teambuildingsaktiviteter i Lyngbygårds Ådal
nær Snåstrup Mølle. Naturklagenævnet gav os delvis medhold, og omgjorde en del af kommunens
afgørelse, så aktiviteterne flyttes væk fra åens nærområde.
I årets løb har vi fulgt op på en række løbende sager, herunder en klage til Syddjurs Kommune over
at der sker nedgræsning af rørskov i Øje Sø, hvor kommunen på DOFs initiativ har bedt ejeren om
at hegne søbredden fra.
D. 9. marts kom der afgørelse fra naturklagenævnet i sagen om udvidelse af området med
tørvesmuldsindvinding i Fuglsø Mose i Norddjurs Kommune. Desværre fik vi ikke medhold, og
afgravningen af tørvesmuld kan dermed begynde i området. I et område med ynglende Rødrygget
tornskade og tæt på Tranernes yngleplads! ØV!
I sensommeren blev Nationalpark Mols Bjerge indviet ved et arr. ved Agri Bavnehøj d. 29. august,
hvor både Hendes Majestæt Dronningen og miljøministeren deltog. DOF deltog med en stand, og vi
forsøgte i årets løb at få en plads i nationalparkbestyrelsen, uden held, idet den sidste plads til ”de
grønne” gik til Botanisk Forening. Der er dog stadig en mulighed for at få plads i Nationalparkrådet,
hvilket vi i skrivende stund arbejder på.
Endvidere har ”udvalgets” medlemmer deltaget i en række råd, nævn, og møder:
Jens Kirkeby deltager som rep. for DOF i ”Brugerråd for Gudenåen”.
Peter Lange har deltaget i to møder i følgegruppen for en masterplan for Skanderborg Dyrehave.
Andreas Winding: Grønt råd i Silkeborg Kommune.
Steen Hansen & Peter Lange: Grønt råd i Skanderborg Kommune.
Arne Højgård: Grønt Råd i Odder Kommune.
Morten Jenrich Hansen: Grønt råd i Århus Kommune.
Svend Møller Jensen: Grønt Råd i Favrskov Kommune.
Lars Tom-Petersen: Grønt Råd i Randers Kommune.
Jens Bonde: Grønt Råd (Grønt Forum) i Norddjurs Kommune.
Joy Klein: Grønt råd i Syddjurs Kommune.
Mogens Wedell-Heinen: Grønt Råd i Samsø Kommune.
Lars Tom-Petersen, Peter Hjeds og Jens Bonde har deltaget i det årlige møde med Skov- og
Naturstyrelsen distrikt Kronjylland.

Fugle i Østjylland

Der er udkommet to rapporter i 2009: Fugle i Østjylland 2007 og Fugle i Østjylland 2008.
Sidstnævnte er udsendt til alle der har ind rapporteret mindst 20 observationer. Rapporterne kan
også læses på hjemmesiden.
Bestyrelsen
Jette Lynge Jensen er flyttet fra området og derfor udtrådt af bestyrelsen. Andreas Winding ønsker
af arbejds- og familiemæssige årsager at udtræde af bestyrelsen.
Derfor en stor tak til disse og den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år.
Jens Bonde
feb. 2010

