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Årets gang i Østjylland 
 
Bemærkelsesværdige fugle 
Når man ser tilbage på fugleåret 2011 i Østjylland, kan det vel opsummeres i tre sætninger: fortsat 
mange fugle i engsøerne, masser af hvidvingede korsnæb, og Anholt slår til igen! 
De ”gamle” engsøer omkring Århus kastede fortsat masser af fugle af. I flæng kan nævnes 
sølvhejrer, hvidvinget terne og rødhovedet and. De nye søer i Gudenådalen ved Randers gav også 
mange fugle, hvilket man kan læse om i afsnittet om Randers Kommune. 
De hvidvingede korsnæb dukkede massivt op i dagene 31/7-1/8, og er siden meldt fra det meste af 
området. Invasionen tegner til at blive en af de største nogensinde. 
Anholt fortjener en særlig omtale også. Øen har i de senere år været godt dækket i træktiden, bl.a. 
takket være forundersøgelser i forbindelse med opførelsen af en havvindmøllepark mellem 
Djursland og Anholt. Blandt årets mange fund skal nævnes syngende Bjergløvsanger i maj, 
Storpiber i september og Kuhls Skråpe i oktober. 
 
Sølyst lukkes! 
 
Kun få uger efter at man med pomp og pragt havde fejret naturvejledningens og Sølyst 25 års 
jubilæum, dukkede der pludselig et forslag om at lukke naturcentret og nedlægge naturvejledningen, 
op i byrådets budgetforhandling. Helt uden at høre brugerne og på trods af protestskrivelser til 
byrådet og henvendelser til både presse og politikere, blev forslaget vedtaget som en del af 
budgetforliget, tilmed  med støtte fra nogle af de partier vi normalt tror er vores ”grønne” venner! 
Så nu er Århus Kommune, landets næststørste kommune, helt uden kommunal naturformidling! I 
sandhed en fattig kommune. I kontrast hertil har Randers kommune lige indviet et helt nyt 
naturcenter til flere mill. kr. Foreningerne der bruger Sølyst er blevet sagt op med udgangen af april 
2012, således at denne generalforsamling bliver den sidste der bliver holdt på Sølyst. 
 
Officiel indvielse af Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø 
 
Hvor Århus Kommune skærer ned på naturvejledningen, er der heldigvis andre der træder til. I 
starten af april kunne der afholdes officiel åbning af Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø. 
Fonden har godt nok haft området siden år 2001, men først i løbet af 2010 kom 
formidlingsstøttepunkterne, såsom afmærket sti, plancher, folder og gangbro, helt på plads. I alle 
årene har en frivillig arbejdsgruppe bl.a. med opbakning fra DOF Østjylland, arbejdet for at 
forbedre forholdene i reservatet for fugle og besøgende. Det var derfor med stor glæde at 
arbejdsgruppen tog imod Fugleværnsfondens bestyrelse, medarbejdere, repræsentanter for 15. juni 
fonden, Søren Ryge Petersen og Borgmester Kirstine Bille fra Syddjurs Kommune d. 3. april. Læs 
mere under Syddjurs Kommune nedenfor, og se billederne fra dagen på fugleværnsfondens 
websider. 
 
 
Ture og Møder. 
 
Der har i vinterhalvåret været afholdt 6 tirsdagsmøder + julemødet. 
I Grenå afholdtes et  rovfuglekursus med Klaus Malling Olsen 
På Naturfestivalen på Sølyst havde DOFOJ en stand. 
Lokale ture i DOF Østjyllands område  35  
Trækfuglenes dag    3    



Flerdagsbusture (Helgoland)   1 
Fuglepigerne     9 
I alt afholdte arr.:  48 
 
9 af turene er afholdt i samarbejde med andre. F.eks. Naturvejledere, kommuner, Naturhistorisk 
Museum og Fugleværnsfonden.  
Desuden er enkelte andre foreningers offentlige ture publiceret på DOFOJ.DK. 
På opfordring fra generalforsamlingen i 2011 prøvede bestyrelsen at få stablet et sommermøde på 
benene, med en kombination af tur, socialt samvær og foredrag. Det lykkedes ikke helt, bl.a. fordi 
det kneb med lokal opbakning. En tur til Mols Bjerge og et besøg i Bogpeters Hytte blev det til. 
Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til om vi skal prøve igen i 2012? 
 
 
Medlemsstatus 
 
Medlemstallet stabiliserede sig på stort set samme niveau som i 2010. Desværre er der fortsat meget 
få juniormedlemmer. Det bliver spændende at se om den af foreningen nedsatte ungdoms-taskforce 
kan vende udviklingen? 
 
            
Medlemskategori 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Kernemedlem 700 719 714 780 773 742 769 757 738 745 735 
Senior* 101 108 98 -* -* -* -* -* -* -* - 
Husstandsmedlem 62 63 67 74 80 84 92 98 97 109 103 
Juniormedlem 33 30 26 23 22 18 17 11 9 5 9 
Medlem (tidl. 
Støttemel.) 

146 249 209 408** 288 312 423 456 504 607 588 

 Total 1042 1169 1114 1285*
* 

1163 1158 1301 1322 1348 1466 1434 

*Senior-medlemsskabet er afskaffet fra og med 2004. ** tallet for 2004 er incl. Kampagnegratister. 
Tallene er opgjort pr. 31.12. 
 
Fuglepigerne 
af Birgitte Locht Andersen 
 
Fuglepigernes ture fortsætter med stor succes. I 2011 har der været en tur i hver måned på nær juli, 
Turenes længde er fra 2 timer til dagsture. Der er generelt god tilslutning til turene.  Der kommer 
jævnligt nye deltagere til. Aldersgruppen spænder vidt. Hjemmesiden (som Rikke redigerer, kan 
findes via dofoj.dk) bliver flittigt besøgt. Også i 2012 satser vi på at holde en tur hver måned. 
Foreløbig er der lagt turprogram for første halvår. 
 
Hjemmesiden www.dofoj.dk 
Steen Larsen er webmaster og står for det tekniske. Indlæg på siden skrives af bestyrelsen, med 
enkelte (for få!) bidrag udefra. Ole Jensen holder kalenderen med ture og møder opdateret.  
I foråret lancerede vi på opfordring fra generalforsamlingen et forum, hvor sidens gæster kan skrive 
beskeder. Vi må konstatere at forummet har været brugt meget lidt, og det må nok overvejes om det 
skal fortsætte? 
 
 
 
 
 



Søravnen 
 
Ligesom i 2010 blev der i 2011 udsendt et nummer af Søravnen. Det er sendt til alle 
kernemedlemmer. Bladet blev på 28 sider, trykt i farver, og redigeret af Peter Lange og Aage 
Mogensen. Bladet kan nu ses på dofoj.dk. 
 
Fugle i Østjylland 
 
Lokalrapporten Fugle i Østjylland 2010 udkom i efteråret, det er Flemming Nielsen og Arne Bo 
Larsen der utrætteligt fortsætter det store arbejde, godt hjulpet af en gruppe på 9 medredaktører. Det 
er flot at vi, som en ud af kun 4 lokalafdelinger i DOF, fortsat udgiver en lokalrapport. Udover 
arbejdet med at skrive lokalrapporten, er en del af gruppens medlemmer fortsat med at indtaste 
observationer fra de mange indberetningsskemaer, med ældre observationer fra Østjylland. Man 
mangler nu kun ganske få årgange for at være igennem hele arkivet! 
 
Naturpolitisk Udvalg 2011 
af Peter Lange 
 
Der har kun været afholdt et møde i 2011, mødet handlede om forslagene til vand- og naturplaner. 
Der er nok brug for at reorganisere udvalgets arbejde, og gerne med nye kræfter! 
DOF modtager afgørelser fra kommunerne (hovedsageligt afgørelser efter naturbeskyttelseslovens, 
miljøgodkendelser af landbrug samt lokalplaner) og afgørelser fra Naturstyrelsen (mest afgørelser 
om strandbeskyttelseslinjen samt efter skovloven) i høring, da vi er ankeberettiget som forening. 
DOF Østjylland har dog ikke påklaget afgørelser til Naturklagenævnet i 2011. I Østjylland ser det 
ud til at kommunerne i høj grad følger administrationspraksis fra Århus amt, endda med en tendens 
til stramning på nogle områder. Vi har således ikke noget grundlag for at sige at naturen skulle være 
blevet ringere stillet efter kommunalreformen. Tværtimod. Generelt virker de østjyske kommuner 
til at have godt styr på naturområdet. 
 
En oversigt over de modtagne afgørelser i 2011 
 
Samlet set har DOF Østjylland i 2011 modtaget omkring 1000 mails fra myndighederne med 
afgørelser til høring, forslag osv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jeg har lavet list statistik på de modtagne afgørelser fra 1. halvår af 2011: 
 

  

§ 3 
beskyttet 

natur 

§ 16-19 
skov, sø, å, 
fortidsminde 

planlov § 
35 

landzon
e 

lokalplan 
(via 

plansyste
m.dk) skovlov kyst 

landbrug 
§ 10 

landbrug 
§ 11-12 

landbrug 
§ 16 

landbrug § 
19 andet 

Samsø 3 2 0 0 - - 0 0 0 0 2 

Favrskov 10 7 4 0 - - 0 1 1   1 

Aarhus 4 20 0 papir - - 0 0 0 0 1 

Skanderborg 5 6 6 12 - - 2 5 1 2 5 

Silkeborg 31 32 80 15 - - 0 0 0 0 16 

Randers 15 22 0 papir - - 0 0 0 0 9 

Norddjurs 1 ? 1 ? ? ? - - ? ? ? ? 3 

Syddjurs 4 14 1 11 - - 0 2 2 0 1 

Odder 0 2 0 0 - - 0 0 0 0 0 

                        

Naturstyrelsen 
Søhøjlandet         44             

Naturstyrelsen 
Kronjylland         10             

Naturstyrelsen 
Århus           37           
Note: Ikke alle kommuner sender alle typer af afgørelser til DOF Østjylland. 
Andet kan f.eks. være VVM screeninger, vandløbsrestaureringer, kanoudlejnings-konsessioner, udledningstilladelser, 
afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 26 (adgangsregler) eller råstofgravetilladelser. 
 ”papir” betyder at kommunen sender afgørelserne i brev til Sølyst. 
Norddjurs Kommune har sendt uden om min postkasse, og tallene herfra er derfor ufuldstændige. 
 
Flg. personer har repræsenteret DOF Østjylland i  råd, nævn, og møder i 2011: 
Jens Kirkeby: Brugerråd for Gudenåen. 
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 i Norddjurs Kommune. 
Joy Klein: Grønt råd i Syddjurs Kommune. 
Mogens Wedel-Heinen: Grønt Råd i Samsø Kommune. 
Ole Bøgh Vinther: Friluftsrådet Århus Bugt kredsen. ( Århus, Odder, og Samsø kommuner). 
Jens Bonde: Friluftsrådet Kreds Østjylland (Norddjurs, Syddjurs, Randers, og Favrskov 
kommuner). 
Kent Olsen: Nationalparkrådet (Mols Bjerge Nationalpark). 
 
 



Vand- og Naturplaner 
 
DOF Østjylland afleverede i april høringssvar til forslagene til vand- og naturplaner for natura2000 
områderne. Vi afgav høringssvar til 14 natura 2000 planer i Østjylland: alle 7 
fuglebeskyttelsesområder samt yderligere 7 habitatområder med store fugleinteresser. 
DOF støtter planer og proces, MEN....der var mange fejl og mangler: 
fugleforekomster skal opdateres, mangelfulde arealregistreringer, manglende viden om trusler, 
og mangler ved forslag til pleje. 
Generelt: for lidt, for sent og for få penge afsat til at udføre planerne !!!!! 
I oktober kom så de endelige  vand- og naturplaner ! Næsten 2 år forsinkede. Planerne indeholdt 
ikke de store ændringer i forhold til det der havde været i høring. Det er stort set kun faktuelle fejl 
der er blev rettet. Kommunerne og Naturstyrelsen er nu gået i gang med at udarbejde 
handleplanerne. Det bliver spændende at se hvor meget, eller hvor lidt, alle vores forslag og 
forhåbninger bliver kogt ned til ? 
Vores høringssvar lægges på dofoj.dk. 
 
Set og sket i kommunerne 2011 – skrevet af eller med bidrag fra kommunekontaktpersonerne 
 
Aarhus Kommune – af Morten J. Hansen 
Blandt aktiviteterne i Aarhus har der bl.a. i maj været arrangeret Nattergale-tur ved Tåstrup mose og 
markering af trækfuglenes dag med ture i Botanisk Have og ved Årslev Engsø. 
Andre ture i løbet af året har været Åbent tårn arrangementer ved Egå Engsø og Fuglepigerne har 
været omkring Giber å og Tunø. 
I september havde DOF en stand ved Sølyst i forbindelse med  25 års jubilæum  for naturvejledning 
i Aarhus kommune. Et stort arrangement, der desværre fik et kedeligt efterspil, da kommunes 
politikere blot 3 uger senere sparede både naturvejledningen og Sølyst væk. 
Denne beslutning kom som en overraskelse for alle og en hastig protestskrivelse fra DOF fik ikke 
politikerne til at finde besparelserne andre steder. 
At de grønne organisationer, der deltager i kommunes Grønne Råd, ikke blev hørt i forbindelse med 
sparerunden, blev bragt op på årets sidste af i alt 3 møder i det Grønne Råd. 
Et andet emne bragt op i rådet af DOF har været kommunes praksis ved træfældning/naturpleje. 
Det blev bl.a. foranlediget af flere henvendelser fra et DOF-medlem om kommunens rydning af 
beplantninger/træer i Langenæs parken, samt vinterens naturpleje ved Brabrand sø, hvor en ældre 
træbevoksning, som var redested for Pungmejse, blev fældet. 
Kommunen svarede, at man absolut er interesseret i at bevare muligheden for redesteder både i 
parker og naturområder. Man er dog nødsaget til at fælde også gamle træer af sikkerheds hensyn. 
Kommunen opfodrede også til at man kontakter naturforvaltningen, hvis man fx har kendskab til 
særlige redetræer der bør tages hensyn til. 
Generelt virker det som om Aarhus kommune har en kompetent naturforvaltning og DOF har ikke 
fundet det nødvendigt at klage over årets afgørelser om fx dispensationer i forhold til 
naturbeskyttelsesloven. 
Ud over møderne i det Grønne Råd har DOF deltaget i en følgegruppe for invasive arter. 
Fokus er meget på bekæmpelse af invasive planter, men også Mink og Nilgås har været bragt op. 
DOF har anbefalet kommune at følge de nationale retningslinier og aktivt sørge for bekæmpelse af 
Nilgæs, der bl.a. ynglede ved Egå Engsø. 
 
Silkeborg Kommune – af Andreas Winding 
Der har været afholdt 2 møder i Det Grønne Råd i 2011. Første møde handlede primært om 
høringsfasen angående Vand- og Naturplanerne, og her var det de klassiske emner, der blev 
behandlet: Gudenåen (herunder vandstand), Silkeborgmotorvejen, Tange Sø, afgrænsning af 
habitatområder (mhp. evt. reguleringer uden for disse), vandremuslinger m.v. Andet møde afholdtes 
som ekskursion, der inkluderede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, mhp. diskussion af 



forvaltningen af disse områder, og turen gik til den sydlige del af kommunen  Skærbæk Plantage, 
Vrads Sande og Bryrup Langsø samt skovene nord for Salten Langsø, hvor skovrider Niels Peter 
Dalsgaard Jensen fra Salten Langsø Skovadministration fremviste og fortalte om bl.a. 
certificering. 
Der har i årets løb været afholdt enkelte officielle DOF-ture, men der savnes turledere! Der er ellers 
tilsyneladende nok at se på bedømt alene ud fra de sjældnere gæster i Silkeborg kommune, i flæng 
nævnes sølvhejre ved Kongensbro, nøddekriger i Vrads og omegn samt hvidbrynet løvsanger i 
Linå, og så ramte invasionen selvfølgelig også skovene omkring Silkeborg: Hvidvinget korsnæb! - 
Kompedal Plantage og Store Hjøllund Plantage med de mest stationære flokke, sidstnævnte 
lokalitet er faktisk stadig begavet med hvidvingede, hvis der skulle være 
enkelte, der ikke har set dem endnu. 
 
Randers Kommune – af Lars Tom-Petersen 
DOF's Randers-gruppe har i 2011 først og fremmest været optaget af udviklingen i de nye 
vådområder omkring Gudenåen: Vorup Enge, Hornbæk Enge og Væth Enge - alle beliggende 
indenfor Randers Kommune.  
I 2011 blev der lukket op for digerne til Hornbæk Enge, og lige som ved de andre vådområder har 
fuglene straks kvitteret med f.eks. 18 par gråstrubede lappedykkere, 5 par knarænder, en 
hættemågekoloni og 2-3 par fjordterner samt store forekomster af rastende fugle. 
5 lokale ornitologer har for kommunen gennem hele året lavet optællinger i de tre engsøer. Den 
store aktivitet har også kastet en del sjældnere iagttagelser af sig f.eks. Sølvhejre, steppehøg, 
aftenfalk, plettet rørvagtel, mange dværgmåger m.m. 
For kommunen er der desuden i løbet af året gennemført 4 guidede ture ved åen og ved Randers 
Fjord. 
 
Odder Kommune – af Arne Højgård 
Odder kommune har lavet forundersøgelse i forbindelse med at etablere et vådområde i Ådalen 
omkring Rævs Å og Odder Å mellem Norsminde Fjord og Odder by. Kommunen er nu i gang med 
at ansøge om midler til realisering af vådområdeprojektet. Der synes at være god opbakning til 
projektet hos de lokale lodsejere. 
Odder Kommune vil etablere et stiforløb i en strækning på ca. 10 km langs kysten og ind i landet 
ved Hov. Der er nedsat en projektgruppe som skal fastlægge stiens forløb samt eventuelle faciliteter 
langs stien. 
Der foregår fortsat sonderinger for at få genrejst et fugletårn på Alrø.  
Jeg har været turleder på en tur til Norsminde Fjord i november 2011, hvor der deltog 
8-10 personer. Jeg har endvidere været turleder for et hold elever fra Thestrup Højskole i Mårslet. 
Der er afholdt 2 møder i det grønne råd (maj og nov.).  
Fuglekasseinitiativet der vil opsætte redekasser i kommunens naturområder og parker, er 
startet i 2010 på initiativ af Lars Hansen fra DN. Jeg har deltaget i projektet, hvor vi har fremstillet 
ca. 15 fuglekasser. Projektet fortsætter i 2012. 
 
Favrskov  Kommune – af Svend Møller Jensen 
Ture: Peter Hjeds og undertegnede har i 2011 afholdt 6 favrskovture. Desuden har jeg afholdt 5 ture 
for henholdsvis foreninger, DOF, og DOF/DN. 
Afgørelser i kommunen: Der er ikke som forventet kommet vand på Vissing Enge. Det er i 
skrivende stund usikkert om vandet kommer, da der er gået økonomi i sagen, således at Vissing 
Enge kan blive afløst af et andet vådområde med afløb til Randers Fjord. DN`s fredningsforslag ved 
Lilleådalen mod golfbane og tilhørende feriehytter er blevet forkastet af  Fredningsnævnet. DN har 
efterfølgende anket afgørelsen til Naturklagenævnet. 
Det grønne Råd: Der er afholdt 2 møder i årets løb og det er vedtaget, at vi af og til henlægger et 
møde til et af kommunens naturområder. 
Fugle i Favrskov Kommune: 2 af  sidste års glentepar vendte ikke tilbage til ynglestedet i  



2011. Til gengæld er 2 andre par mere stabile, så vi ser frem til at gense disse par i 2012 for 4. og 5. 
gang. 
 
Skanderborg Kommune – af Steen Hansen & Peter Lange 
Vi holder et vågent øje med, hvad Skanderborg Festivallen får af gode ideer og har brugt nogen tid 
på dette. Deltager på skift i møderne i det grønne råd. Skanderborg Kommune bruger rådet aktivt, 
især i forhold til de mange grønne partnerskabsprojekter, som der findes i kommunen. DOF er med 
i flere af disse partnerskaber, her skal nævnes etablering af sti og fugletårn ved Tåstrup Sø samt 
stiprojekt i Lyngbygårds Ådal, også her er der planer om et fugletårn. 
Der har været taget kontakt til kommunen ved nogle få afgørelser, bl.a. vedr. bådebro ved Mossø. 
Der har været nogle henvendelser vedr. havørnene, mest til PLA. Alle er henvist til redekoordinator.  
Alle tilsendte afgørelse skimmes, men der prioriteres (læsetid). Vandhuller og bedriftsændringer har 
jeg ikke haft kommentarer til. Lokalplaner ses igennem, heller ikke her har der været noget, men vi 
venter jo stadig på den fra Skb. Festival vedr. Kærligheden. Skovrejsninger skimtes igennem. Jeg 
har videresendt afgørelser (1 stk.) der omhandlede noget i IBA 33 til Peter W. Just. 
 
Norddjurs Kommune – af Jens Bonde 
Der blev afholdt rovfuglekursus i Grenå med Klaus Malling Olsen i april, med næsten 25 deltagere. 
På trods af dårligt vejr blev det til fine obs. af de almindelige arter af rovfugle. det grønne råd og 
grønt forum blev slået sammen til et grønt forum, og der har været afholdt to møder, som Jeg 
deltager i. Jeg modtager afgørelser fra kommunen. Der er ikke påklaget noget i 2011. 
 
Samsø Kommune – af Mogens Wedel-Heinen 
Af årets 4 møder i Grønt Råd har jeg kun deltaget i 2 - var ude at rejse ved de 2 øvrige, hvoraf det 
ene møde var en ekskursion. 
Naturafdelingen arbejder pt. med et naturgenopretningsprojekt ved Tranebjerg Mose. Men projektet 
venter på en fornyet politisk beslutning. Så først nyt herfra i 2012. 
Ingen specielle ornitologiske projekter - jeg passer bare "mit arbejde" som caretaker for Stavns 
Fjord og registrerer fuglene på det meste af Samsø året rundt, hvor alt bliver indtastet på DOFbasen. 
 
Syddjurs Kommune – af Joy Klein og Kent Olsen 
I 2011 er der lavet tre offentlige fugleture. To gik til Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø 
(med god deltagelse), hvoraf den ene fandt sted på Nationalparkdagen og var omtalt i 
Nationalparkens annoncer. En anden tur var ved Ørnbjerg Mølle, hvor der var 10 deltagere og 
dermed mange flere end året før. Turens hit var en musvåge der sad på rede. 
Reservatet ved Stubbe Sø var også genstand for en større invasion af mennesker i april måned, da 
det blev indviet. Mange af de inviterede gæster fandt vej til parkeringspladsen i Gravlev, hvorfra de 
gik ned til Stubbe Sø. Blandt deltagere var bestyrelsen for Fugleværnsfonden, flere af Fondens 
ansatte, samt Syddjurs Kommunens borgmester, Kirstine Bille (selv medlem af DOF), der klippede 
den røde snor over. Der var rundvisning på arealet efter indvielsesceremonien med flere taler. 
Derefter serverede arbejdsgruppen alle mulige forfriskninger ved Bog Peters Hytte. Arrangementet 
var meget vellykket. Grunden til at reservatet først blev officielt indviet i foråret 2011 er at det først 
var nu at reservatet fik en informationstavle ved indgangen samt trykte foldere. 
Arbejdet med vedligeholdelse og forbedringer af reservatet og af Bog Peters Hytte fortsatte hele 
året rundt, hvor arbejdsgruppen mødtes hver måned. Huset er blevet malet udvendigt, der er 
kommet hønsetråd på spangen, og der er opstillet en ny bænk og et fuglefodringsanlæg. 
Græsningsarealet er blevet udvidet og der har aldrig været så mange gøgeurter på engen som i 2011. 
Med hensyn til naturpolitisk arbejde, har DOF udarbejdet høringssvar til naturplanerne for Syddjurs 
Kommune. Da der ikke er nogen EF-fuglebeskyttelsesområder i Syddjurs, er det måske lidt 
optimistisk at håbe, at der vil tages hensyn til vore kommentarer vedrørende fuglelivet. 



 Der er holdt to møder i det Grønne Råd. En positiv ting, der fremgik af det første møde, var at 
Syddjurs Kommune blev nr. 1 blandt mange kommuner i en stikprøvekontrol af håndhævelsen af 
NBL §3 samt §3 registreringerne. 
Hvad angår naturgenopretningsprojekter, blev det af kommunen besluttet at gå videre med planen 
om et vådområde i Termestrup Enge. Denne plan er dog nu skrinlagt af Gudenåkommiteen, bl.a. på 
grund af de mange protester fra lodsejerne. Til gengæld er Naturstyrelsen godt i gang med 
retablering af Vænge Sø på Helgenæs, der forventes færdig til efteråret 2012. 
DOF har haft nogle møder og har løbende kontakt med Naturstyrelsen Kronjylland vedrørende et 
kommende fugletårn ved Stubbe Sø, fugleplancher ved Stubbe Sø og Følle Bund, samt foldere om 
naturen ved Stubbe Sø, Følle Bund og Ørnbjerg Mølle/Ulstrup Å, der forhåbentlig alle vil blive 
realiseret i 2012. 
 
Nationalparken Mols Bjerge – af Kent Olsen 
I løbet af året blev en nationalparkplan sendt til høring med 6 måneders forsinkelse og DOF sendte 
høringssvar i december. Bestyrelsen har dog i processen med klargøringen af udkastet til planens 
redegørelses- og handlingsdel valgt at sidde rådgivningen fra DOF og nationalparkrådets øvrige 
medlemmer overhøring. 
Det har vakt stor undring i rådet, da bestyrelsen nedsatte det såkaldte nationalparkråd for at sikre sig 
optimal faglig rådgivning og samtidig etablere en bred, lokal indflydelse. 
Resultatet blev at DOF ligesom et stigende antal fagbiologer med særlig viden indenfor 
nationalparkområdet betragter planen i sin nuværende form som værende en upræcis ramme uden 
særlige visioner og hensigtserklæringer, og som ikke lægger op til konkret naturfremmende tiltag. 
 
I rådet har der som sådan ikke været en stemning imod nationalparkplanen, men særligt de 
naturfaglige rådsmedlemmer betragter ikke planen i sin nuværende form som en faktor, der kan 
gøre noget for fuglene eller biodiversiteten generelt. 
 
Når man tænker på, hvor mange af de repræsenterede foreningerne i bestyrelsen, der har 
biodiversitet som formål, kan det undre, når der ikke er kommet flere konkrete tiltag i planen. Har 
man haft nok at gøre med proces, interne magtkampe og overholdelse af tidsplan? Er det mangel på 
ideer eller er fremsatte forslag blevet afvist af bestyrelsen? Er der for mange bestyrelsesmedlemmer, 
der af legitime årsager mangler forudsætningerne for at fremsætte eller forholde sig kritisk til 
konkrete naturforslag? 
 
I sin nuværende form fremstår planens handlingsdel med en masse forslag, som stritter i alle 
retninger, og hvor man ikke kan se, hvad der er højt prioriteret. Planens handlingsdel mangler at 
opstille nogle præmisser for, hvordan man har tænkt sig at arbejde og prioritere: Hvad forstår man 
egentlig ved natur, og hvad forstår man ved god natur? 
 
Manglen på en systematisk tilgang til emnet gør, at planen bliver ekstrem vanskelig at omsætte til 
konkrete tiltag, fordi alting vil kunne diskuteres forfra igen og igen. Der vil være en helt anderledes 
opbakning fra fagbiologer, hvis planen lagde op til noget, der faktisk gjorde noget for 
biodiversiteten. Hvis der var målsætninger for, hvor meget og hvordan biodiversiteten skal styrkes i 
Nationalparken. Hvis det i handling blev tydeliggjort, at biodiversitetsfremme ved frivillige aftaler 
og naturbeskyttelse havde førsteprioritet. Hvis der bliver stablet en ordentlig overvågning og 
indsatsplan for truede arter på benene, der over en årrække kan belyse om opsatte mål er nået. 
 
Kan man forestille sig, at man opstiller en målsætning, der hedder, at der til stadighed skal være 50 
ha sandmarker i Nationalpark Mols Bjerge? Eller en målsætning, der hedder, at der skal etableres 
vintergræsning på 100 ha eng- og overdrevsarealer? Eller måske kunne man lave en målsætning 
om, at 50 ha gammel løvskov skal henligge totalt urørt? Man kunne også forestille sig en 
målsætning om naturvenlig slåning af vejrabatter langs mindst 20 kilometer vej i nationalparken. 



 
 
Fra vore egne rækker 
 
Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2011. Møderne holdes på skift på Sølyst og privat ved 
bestyrelsesmedlemmerne. Suppleanterne deltager i møderne i det omfang de har tid og lyst. 
Stemningen har været god og tonen fri. 
Både forår og efterår har vi haft 4 deltagere af sted til repræsentantskabsmøderne i DOF. 
Mødereferaterne herfra kan læses på www.dof.dk . 
En stor tak til alle for mange gode diskussioner og et godt samarbejde i 2011. 
 
 


