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Årets gang i Østjylland 
 
Bemærkelsesværdige fugle 
 
2013 blev igen et år med mange spændende og sjældne fugle.  
Bla. en Gråsejler, som er fotodokumenteret, ved Issehovede, Topskarv ved Århus østhavn, Nordlig 
Ederfugle på Anholt (Totten), Slangeørn ved Hyllested, Buskrørsanger ved Veggerslev, Hvidøjet 
and ved Årslev Engsø. 
 
Atlas 3 projekt 
 
De indledende forberedelser til Atlas 3 projekt som skal løbe af stablen i 2014 blev gjort med stor 
tilslutning.  
 
Fuglestemme kursus 
 
DOF annoncerede afholdelse af fuglestemme kursus. I DOF Østjylland skal vi forberede tre kurser, 
et i Århus, et i Randers og et i Silkeborg. 
 
Ørnes dag Søndag  d. 17. februar 
 
For 8. år i træk. 
Ligesom i 2012 blev det ved Skanderborg sø ved vandrehjemmet, at vi afholdte ørnens dag. 
Der blev ganske kort set 1 ørn. 
Der var ca.200 fremmødte gæster som fik sig en god oplevelse. 
Bo Ryge fortalte om hvor mange ørne der er i Danmark og hvor mange unger de ynglende par har 
fået. 
Kim Skelmose fortalt om hvordan ungerne bliver ringmærket og hvor mange der har fået ring på 
siden ringmærknings start. 
 
 
Ture og Møder 
 
Der har været afholdt 10 tirsdagsmøder, inklusiv julemøde og generalforsamling. 
 
Lokale ture i DOF Østjyllands område                             20 
Fuglenes dag                                       4 
Fugletræf            1 
Fuglepigerne                              11 
Busturer            4 
Økologiensdag           1 
Naturensdag.           1 
Ørnensdag.                                 1 
I alt afholdte arr.:                                         43 
                                                                                             
 
 
Medlemsstatus 



 
Fremgang på 60 nye medlemmer i 2013 ift. 2012. 
 

            
Medlemskategori 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Kernemedlem 7194 780 773 742 769 757 738 745 735 707 740 
Senior* 98 -* -* -* -* -* -* -* -* -* -* 
Husstandsmedlem 67 74 80 84 92 98 97 109 103 101 113 
Juniormedlem 26 23 22 18 17 11 9 5 9 22 26 
Medlem (tidl. 
Støttemel.) 

209 408** 288 312 423 456 504 607 588 566 576 

 Total 1114 1285*
* 

1163 1158 1301 1322 1348 1466 1434 1396 1456 

*Senior-medlemskabet er afskaffet fra og med 2004. **tallet for 2004 er incl. 
Kampagnegratister.  
Tallene er opgjort pr. 31.12.2013 
 
 
Øvrig turer afholdt af  turleder Birgitte Locht Andersen.  
 
Vadehavet d. 20. april 2013 
Sneum Engsø, Rømødæmningen, Ballum sluse, Mandø. 
30 deltagere, godt vejr 
Sneum engsø her var pænt med fugle, gæs, forskellige ænder og klyder. 
Rømødæmningen ikke en fugl i sigte, så kørte vi til Ballum sluse, det var sådan set det samme her, 
så dog blåhals og vandrefalk. 
Kørte til vadehavscentret hvor naturvejleder steg ind i bussen. På Mandø var der en del fugle, men 
ikke så mange som naturvejlederen havde forventet. Naturvejlederen fortalte om Mandøs fugleliv. 
Alt i alt en tur hvor man undrede sig over, hvor fuglene gemte sig. 
 
Filsø og Skjern enge d. 1. juni 
20 deltagere, lidt blæst, lidt koldt, overskyet. (I Aarhus var der sol og varme) 
66 arter lidt af hvert, særligt kan nævnes sandterne ved Filsø og havørn ved Skjern enge. 
 
Lille Vildmose d. 9. nov. 
20 tilmeldte, 16 deltagere. 4 afbud. En dag med en del regn, men alligevel en god tur. God stemning 
i bussen.  
Allerede i Hadsund blev set en flok lysbugede knortegæs. Ved Lille Vildmose blev set en stor flok 
sædgæs, hjejler, viber, flokke af sjaggere og enkelte vindrosler, blå kærhøg, diverse ænder i søerne 
OG vel nok ”trækfuglen ”  kongeørn blev set flere gange.  
 
Fuglenes dag 26. maj: Birgitte havde en tur til Egå engsø med Kirsten. TV2 kom. 15 deltagere. 
Meget blæsende vejr.  
Økologiens have 18. aug: Peter Lange og Birgitte. Pænt besøgstal. Spørg Peter!!! 
Naturens dag d. 8. sept.: Ole B. og Birgitte var ved Egå engsø. Der kom meget få mennesker. Der 
var for mange aktiviteter samme dag andre steder. Sidste dag i festugen. 
 
 
Fuglepigerne 
 
Fuglepigerne i Østjylland 2013 
Vores målsætning om at have en fugletur månedligt (dog ikke juli) har vi holdt fast i det forløbne 
år. Turprogrammet lægges for et halvt år ad gangen og annonceres på vores hjemmeside og i Fugle 



& Natur. 
Referater, fotos og artslister lægges op på nettet efter hver tur. Hjemmesiden er velbesøgt. I 2013 
har der været 5.631 klik på hjemmesiden. Den er blevet SEO opdateret, så vi har haft gæster helt fra 
U.S.A. og Middelfart. 
Derudover har vi vores mailliste med 46 personer samt vores Facebookgruppe med knap 50 
kvinder. Der er ingen tvivl om, at Rikkes artikel i Fugle & Natur om vores Vorsø-tur har været med 
til at skabe opmærksomhed om vores aktiviteter, og specielt Facebookgruppen har oplevet stigende 
tilslutning i år af kvinder fra hele landet og her er en livlig aktivitet med fotos og sjove indfald. 
På turene har vi årets løb fået mange nye deltagere. Deltagerantallet på turene ligger i reglen på 10-
15 personer, uanset om der er tale om de nære lokaliteter som Universitetsparken og Giber Å eller 
fjernere destinationer som Filsø og marsken. Transporten foregår altid i privatbiler, og vi arrangerer 
ofte samkørsel. De fleste af turene bliver guidet af planlægningsgruppen, men i år har vi også flere 
gange benyttet os af gæsteguider med lokalkendskab.  
Som noget nyt har vi i år haft en weekendtur med overnatning. En invitation fra  en fuglepige gav 
os en enestående oplevelse ved Nordmandshage, og hun lagde også sommerhus til. I det hele taget 
fylder det sociale samvær meget hos Fuglepigerne, og vi får ofte ros for den muntre og uhøjtidelige 
stemning, der er på vores ture. 
	  
 
Hjemmesiden www.dofoj.dk 
 
Der er 70 besøgende på hjemmesiden pr dag. Det må sige at være et ganske pæn besøgstal. 
Steen Larsen er webmaster og står for det tekniske.  
Indlæg på siden skrives af bestyrelsen, med enkelte bidrag udefra. 
Ole Jensen holder kalenderen med ture og møder opdateret. 
 
 
Søravnen 
 
Efter 40 år holder Søravnen en pause, der har ikke været udgivelser i 2013.  
Hvis der er nogen som kunne tænke sig, at arbejde med udgivelse af Søravnen fremover kan Peter 
Lange kontaktes. 
 
Fugle i Østjylland 
 
Lokalrapporten Fugle i Østjylland 2012 nr. 41udkom i oktober mdr. 2013, det er Flemming Nielsen 
og Arne Bo Larsen, Peter Lange som har lagt et stort stykke arbejde i at, få bladet publiceret. 
Udover de 3 er der en gruppe som er medredaktører på bladet. 
Igen skal det fremhæves at vi ud af de 13 lokal foreninger der er under DOF, sammen med 3 andre 
lokal foreninger kan udgive en lokalrapport. Det må siges at være flot. 
Set og sket i kommunerne i 2013 
(redigeret af Peter Lange) 
 
Skanderborg Kommune – af Steen Hansen   
Vi deltager stadig aktivt i Det Grønne Råd, hvor der er ca. 4 årlige møder. Disse er ved at have et 
seriøst indhold og jeg føler at der lyttes, når vi kommenterer ting samt at vi orienteres godt fra 
kommunens side. Steen Hansen har deltaget i alle møder i løbet af året. 
Der modtages stadig en stor portion mails med indsigelsesmuligheder når der gives dispensationer 
fra naturbeskyttelsesloven, udsendes lokalplaner, gives tilladelser til husdyr – og 
udledningstilladelser, og når Fredningsnævnet træffer afgørelser mm. I alt 230 mails med disse 
emner er modtaget i 2013, hvor 73 er vurderet at have interesse set med fuglebeskyttelsesbrillerne 
på.  (Kommunen arbejder på at nedbringe dette antal, da de er opmærksom den tid der bruges på at 
gennemlæse!). Vi har ikke fundet anledning til at indgive klager i nogle af disse. 



Forslaget til lokalplan for Skanderborg festivalens område "Kærligheden" ved Skanderborg Sø  er 
anket fra naboers side og vores ( og andres) indsigelser tidligt i processen har haft den indflydelse at 
antallet af arrangementer er blevet væsentligt nedsat i antal. Vi kan ikke gøre mere i denne sag. 
Der blev afholdt ”Ørnenes dag” ved vandrehjemmet ved Skanderborg Sø med over 100 deltagere og 
to havørne. 
To steder i kommunen blev der indviet nye fugletårne i 2013: I Lyngbygårds Ådal ved Engvej ved 
Boelmose (indviet 2. maj), samt ved Tåstrup Sø (indviet 13. juni). Begge steder er det et resultat af 
lokale grønne partnerskaber, hvor DOF har deltaget i arbejdet. 
 
Syddjurs Kommune – af Joy Klein 
Den formodentlig mest spændende fuglenyhed fra Syddjurs Kommune i 2013 er at kommunen fik 
et ynglende havørnepar for første gang. Parret havde valgt et meget udsat sted at bygge rede, men 
heldigvis blev de ikke forstyrret af skovgæster under yngleforløbet og de fik to unger på vingerne. 
Forældrefuglene ses regelmæssigt ved Stubbe Sø, hvor de fouragerer. Kommunen husede en 
usædvanlig fugleart i begyndelsen af året – en lapugle. Den var dog undslappet fra Ree 
Park/Ebeltoft Safari. Den blev set på Fugleværnsfondens reservat en dag, hvorefter den forsvandt. 
En mere ægte sjældne fugl var en drosselrørsanger, der var så venlig at synge lige udenfor 
fugletårnet ved Stubbe Sø i to uger midt i juni, og blev set og hørt af mange besøgende. 
DOF deltog i de to møder der blev afholdt i det Grønne Råd i 2013. På begge møder blev der 
diskuteret revision af kommunens naturkvalitetsplan fra 2009. Syddjurs Kommune var i øvrigt i 
2013 en af de kun 15 af landets 98 kommuner, der havde vedtaget en naturpolitik.  
En af lokalsagerne der satte sindene i kog i 2013 var kommunens planer om at bygge 
kæmpevindmøller ved Elløv Enge. DOF sendte et høringssvar der protesterede mod planerne, bl.a. 
fordi et par rød glente ynglede 500m fra hvor vindmøllerne skulle stå. Sagen er sidenhen droppet 
igen. 
Der har været et godt samarbejde med Naturstyrelsen Kronjylland i 2013. Bl.a. blev der holdt et 
møde på Fussingø i december. Derudover har NST lavet en aftale med to DOF-frivillige om at være 
”viceværter” for fugletårnet ved Stubbe Sø og der er også lavet en aftale om at en gruppe af 
DOF’ere vil registrere fuglelivet ved den genetablerede Vængesø på Helgenæs, der endelig kom 
under vand i slutningen af året. 
I 2013 blev der gennemført fem offentlige fugleture i DOF-regi. Fire til Fugleværnsfondens reservat 
ved Stubbe Sø (bl.a. én ved naturvejlederen hos FVF, Allan Gudio Nielsen) og én ved Ørnbjerg 
Mølle. Desuden har lokalgruppen holdt tre ture i kommunen for læsere af nyhedsbrevet, der udkom 
13 gange i 2013. Der er nu 91 mennesker der modtager nyhedsbrevet og det viser sig at være et fint 
instrument for at komme i kontakt med kommunens DOF-medlemmer og andre der er interesserede. 
Arbejdsgruppen ved Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø fortsat ufortrødent med at holde 
arealerne og vedligeholde Bogpeters Hytte. Stormene Allan og Bodil gav en del arbejde, da der var 
flere væltede træer der skulle saves op sidst på året.  
Til sidst: Atlas III! Syddjurs har 42 kvadrater og i slutningen af 2013 havde de 21 allerede fået 
kvadratansvarlige. Desuden er der flere mennesker der har udtalt at de er interesserede i at overtage 
et kvadrat. Vi glæder os til Atlas-feltarbejdet i 2014 og til at se optællingsresultaterne poppe op på 
DOF-basen. 
 
Odder Kommune – af Arne Højgård 
Odder kommune arbejder fortsat med  etablering et vådområde i Ådalen omkring Rævs Å og Odder 
Å mellem Norsminde Fjord og Odder by. Naturerhvervsstyrelsen har meddelt tilsagn om realisering 
af projektet.  
 I Vandplan for Horsens Fjord skal der etableres 248 ha vådområde til kvælstoffjernelse, heraf skal 
der etableres 129 ha i oplandet til Norsminde Fjord.  Vådområdeprojekterne udvælges af lokale 
Vandoplandsstyregrupper og vil fremgå af en Vandoplandsplan (VOP) for hvert hovedvandopland 
ud fra deres omkostning og arealeffektivitet. Odder kommune har igangsat en forundersøgelse. 
Lodsejere har også mulighed for at søge om tilskud hos Fødevare-ministeriet til private projekter. 
Gennemførelsen af  projektet foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal 



indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter 
reglerne for naturforvaltningsprojekter.  
Der har i flere år været dialog mellem Odder kommune og repræsentanter for beboere fra Tunø om 
muligheden for tiltag til forbedringer på Tunø. Der er indgået aftale om et Grønt Partnerskab som 
omfatter etablering af: Muld toilet til vandrere, campinghytter, shelter og bålplads, bedre- og 
afmærkede stier øen rundt, samt udsigtstårn.   
Stiforløb mellem Odder by og Norsminde. Der er i 2013 afsat midler til en forundersøgelse som 
skal afdække ønsker og forventninger til et stiforløb. 
Som bekendt er den tidligere "Økologiske have" i Odder forsøgt startet op igen af frivillige efter 
konkurs. Haven er nystartet under nyt navn:" Økologiens have". Den nye leder af haven har ønsket 
et samarbejde med DOF Østjylland med henblik på at få renoveret ca 40 redekasser. I maj -juni 
2013  har jeg sammen med 1-2 andre, dels renoveret eksisterende redekasser, dels opsat nye 
redekasser. De nye redekasser blev beredvilligt skænket af DOF Østjylland . 
 
Jeg har været turleder på en tur til Norsminde Fjord i november 2013, hvor der deltog 8-10 
personer.  
Der er afholdt 2 møder i det grønne råd (maj og okt.).  
 
 
Silkeborg kommune – af Andreas Winding 
 Flg. emner har (bl.m.a.) været oppe at vende på årets møder i Det Grønne Råd i Silkeborg 
Kommune:  
- Ulve, hvor der har været livlig debat med meget forskellige indgangsvinkler og deraf lige så 
forskellige holdninger. 
- Planer: Kommuneplan 2013-24, Klimatilpasningsplan, Vandplaner, Naturhandleplaner, 
Naturkvalitetsplan. 
Førstnævnte kom bl.m.a. til at handle lidt om traner, da der var planer om vindmølleparker midt i 
tranernes nye midtjyske højborg, mens sidstnævnte nu giver mere fokus på udvalgte biotopstyper 
mhp. styrkelse af biodiversitet, herunder selvsagt fugle. 
 En langtrukken sag om en efterskoles uhensigtsmæssige brug af Kulsø ved Bryrup er først nu ved 
(måske) at lande. Det bliver ikke en decideret succes, men der er forhåbentligt blevet lidt større 
opmærksomhed fra efterskolens personale (og dermed også deres elever) på områdets særlige og til 
tider følsomme naturmæssige kvaliteter, så man - igen forhåbentligt - undgår alt for mange løse 
tømmerflåder, der driver rundt i sivene langs søbredden, ”off-piste” mountainbike nær jordrugende 
stor hornugle og væltede træer over åerne i umiddelbar nærhed af isfuglens rede m.v. Vi holder øje 
med udviklinmgen og krydser fortsat fingre. 
 Årets største hit blev uden sammenligning en hvidøjet and, der blev fundet medio februar i Sminge 
Sø og twitchet af enormt mange efter midtjyske forhold de følgende to uger. Derudover er det 
naturligvis meget glædeligt, at tranen har fået godt fat som ynglefugl. Vi håber på fortsat 
ekspansion. Af andre fine ynglefugle i kommunen i 2013 bør nævnes rød glente, der jo også fortsat 
ekspanderer, samt vendehals. 
 Forberedelse til Atlas III har også fyldt en del i 2013, og Silkeborg kommune er lidt bedre dækket 
end forventet på nuværende tidspunkt, men der mangler fortsat kvadratansvarlige i den nordlige del 
af kommunen. Der afholdes medio marts 2014 et møde for kommunens Atlas III-deltagere med 
særligt fokus på TimeTælleTurene. Der har ligeledes været forberedelser til DOFs 
fuglestemmekurser, der som bekendt afholdes i dette forår, bl.a. på  Aqua i Silkeborg (første 
mødeaften 24. februar!). 
 
Randers Kommune – af Lars Tom-Petersen 
I 2013 har vi Randers afholdt 8 ture. De har alle været offentlige med Randers Naturcenter som 
arrangør. Hovedmålet for turene har været eng-søerne omkring Gudenåen. Turene har 
gennemgående været meget velbesøgte, med op til 54 deltagere på turen til Hornbæk Enge i 
december. 



Et spændende møde, hvor Benny Kristensen fortalte om kirkeuglen (og andre ugler) blev afholdt på 
Randers Naturcenter. Stedet er særdeles velegnet til afholdelse af møder og andre arrangementer. 
Naturpark Randers Fjord er ved at tage form i et samarbejde mellem Randers og Norddjurs 
Kommuner, LAG Randers og Norddjurs, Visit Randers og Visit Norddjurs. Der er i vid 
udstrækning tale om et projekt, der skal gøre turister og borgere mere opmærksomme på Randers 
Fjord som besøgsmål, og det nedsatte sekretariat ligger da også under Visit Randers. Der er 
imidlertid bevilget et større millionbeløb til sekretariat og til konkrete projekter - bl.a. arbejdes der 
med flere forslag til fugletårne og –skjul, hvilket DOF har været involveret i.  
Fuglemæssigt har de bynære og velbesøgte engsøer ved Gudenåen atter imponeret med mange og 
meget synlige fugle. Især Hornbæk Enge har udviklet sig til et rigtig godt ynglested for andefugle 
med f.eks. Knarand 15 par, Skeand 3-4 par, Atlingand 1-2 par og Troldand 18 par 2013. Engsøen 
har desuden i foråret haft besøg af spændende arter som Hvidvinget Terne (2 i maj), Rovterne (2 i 
juli) og Sydlig Blåhals (ult. april-maj, både han og hun set af enkelte observatører – 3. år med 
syngende fugl her). Fra den nordligste del af kommunen kan det desuden nævnes, at Skestork nu på 
3. år har ynglet på en mindre ø i Mariager Fjord – i 2013 med 2 par. 
   
 
Samsø – af Mogens Wedel-Heinen 
I forbindelse med den nationale habitatsovervågning af terner, var jeg sammen Henriette 
Bjerregaard fra Naturstyrelsen Søhøjlandet på ekskursion i Stavns Fjord d. 11. juni 2013. Samtidigt 
foretog jeg en ynglefugle-optælling af ynglende terner og andre kystfugle.Ca. 50 par Havterne,men 
ingen ynglende Dværgterne, Splitterne eller Fjordterne. Ej heller ynglende Klyde i 2013 p.gr.a. 
tilstedeværelsen af ræv på holmene og på Besser Rev. 
Der skete et markant fald i antal ynglende Skarv på Yderste Holm og Kolderne. 2012: 2.640 
ynglepar. 2013: 1.858 ynglepar. 
I august (11/8 - 14/8) rastede en mulig vild Rustand ved Barnekold, Stavns Fjord. Rustanden blev af 
Biolog Kent Olsen alders- og kønsbestemt til en 2k han. Der kom en artikel i "videnskab.dk" om 
rustanden. 
I begyndelse af september blev der fundet en ny dagsommerfugleart på Samsø, nemlig Guldhale, 
Thecla betulae. 2 individer sås flyve på "Dyret" lige syd for Onsbjerg. 
I april holdt jeg et kursus i Samsø Aftenskole "Lær fuglene at kende" med 2 teoriaftner + en 
morgenekskursion i Brattingsborg Skov. 
Den 2. juni afholdt jeg for 28. år i træk en morgenfugletur - ligeledes i Brattingsborg Skov. 
Den 4. juni afholdt Grønt Råd en ekskursion til Salepgøgeurt-lokaliteten ved Rævebakkerne samt til 
Stavns Fjord. Ved den lejlighed opdagedes en ny ynglelokalitet for Karmindompap lige syd for 
Kanhave Kanalen. 
Tidligere ynglede Karmindompap på Issehoved og ved Vesborg Fyr. 
 
Aarhus Kommune – af Morten Jenrich Hansen 
Naturpolitisk er DOF er repræsenteret ved Morten Jenrich Hansen og suppleanten Birgitte Locht 
Andersen i kommunens Grønne Råd. 
Der har i 2013 været afholdt 3 møder i rådet og det kan gentages fra 2012, at der er et godt 
samarbejde med kommunens embedsmænd og kvinder, men stadigvæk mangler politikerne i 
byrådet at benytte sig af det Grønne Råd. 
Igen har DOF, sammen med en række af de andre foreningers repræsentanter, sendt en besked til 
byrådsmedlemmerne om at gøre mere brug af Det Grønne Råd inden beslutninger tages på natur og 
miljø-områder. Et eksempel på at det ikke sker var, at byrådet i 2013 solgte jagtrettigheder til nogle 
af kommunens skove. Et tiltag, hvor det Grønne Råd gerne havde set, at politikerne havde rådført 
sig inden beslutningen blev taget.  
DOF følger og gennemser kommunens afgørelser indenfor naturområdet. 
Generelt er der en god og saglig behandling af emner fra kommunen. 
Vi sendte dog en indsigelse i en enkelt sag i 2013, da der blev givet dispensation til etablering af en 
vandprøveboring i rørskoven ved Døde å på sydsiden af Brabrand sø. 



Af dispensationen fremgik det, at det bedste tidspunkt for etableringen af boringen ville være i maj 
eller august/september. DOF påpegede, at en ca. 100m lang adgangsvej igennem rørskoven og 
opstilling af et boretårn i maj måned ikke var hensigtsmæssig i forhold til ynglende fugle i området. 
Denne indsigelse blev med det samme imødekommet af kommunen og dispensationen blev 
begrænset til at gælde for september måned. 
 
I foråret og sommeren var der på ny en ”mediekrig” mod måger, duer og krage-fugle i Aarhus. 
Blandt andet Henning Ettrup gav et modsvar i et radiointerview og Morten J. Hansen´s åbne brev til 
byrådet fra 2012 dækker stadig DOF´s holdning til problemstillingen (Brevet kan ses på 
lokalafdelingens hjemmeside som et indlæg d. 31. marts 2012). 
Vi vil følge udviklingen igen i foråret, hvor opsætningen af en Vandrefalke-kasse på Aarhus havn 
måske kan bruges til at dæmpe gemytterne. Argumentet vil være, at en mulighed for en ”naturlig 
regulering” er at foretrække frem for en afskydning af fugle i Aarhus centrum. 
Der har i årets løb være iværksat flere tiltag for forbedrede adgang til naturoplevelser. 
I april blev der af DOF opsat flere fuglekasser i midtbyens parker. 
Ved den vestlige grænse af kommune blev der indviet et nyt stisystem i Lyngbygård å-dal nær 
Skovby d. 2. maj og sammen med Skanderborg kommune blev et nyt fugletårn ved Tåstrup sø 
indviet d. 13. juni. 
Det er dog stadig engsøerne, der er de helt store lokaliter i kommunen når man ser på mængden af 
data i DOF-basen. Årslev engsø og Egå engsø har nærmest daglig dækning, mens Brabrand sø og 
Aarhus Østhavn kommer på de næste pladser når det gælder indtastninger. 
 
Et indledende møde omkring de kommende års Atlas-projekt blev holdt i Brabrand d. 11. november 
og det bliver spændende at se, om ikke dette projekt kan give langt flere obs fra andre lokaliteter i 
kommunen. 
Blandt de sjældne fugleoplevelser var det dog igen Årslev engsø, der kunne byde på en SU-art, da 
en Hvidøjet And glædede mange i starten af marts (inden da var den set længere mod vest i Sminge 
sø). Engsøen havde også en sydtrækkende Sort Stork d. 9. maj, mens Sølvhejer ikke længere kan 
anses som en stor sjældenhed, men alligevel glædede mange med længere ophold ved begge 
engsøer. 
Andre af de sjældne iagttagelser fra kommunen kom fra Brabrand sø i maj, hvor en adult Lille 
Kjove trak øst d. 16/5 og 2 Sorthovede Måger havde et kortvarigt kig på Hættemåge-kolonien d. 13. 
april, hvilket er første gang der er set mere end én af arten i kommunen. 
Midt på sommeren kom der 4 iagttagelser i kommunen af Hvidvingede Korsnæb, mens efteråret var 
noget tamt m.h.t. til sjældne fugle sammenlignet med 2012, der jo bød på arter som Brun Tornskade 
og Krognæb. Året sluttede med 2 populære Bjerglærker på Østhavnen – ikke de sjældneste fugle i 
DK, men en stor nydelse lokalt. 
Til slut vil vi gerne  takke de mange aktive, der deler deres observationer på DOF-basen. 
Desuden en tak til de, der gør ture og møder til gode oplevelser i behageligt selskab.    
 
 
Favrskov Kommune 
I løbet af året er der indviet et nyt vådområde, Vissing Enge, med fugletårn. I et andet stort 
vådområde, Alling Ådal, er der taget de første spadestik i løbet af 2013, og Naturstyrelsen har 
kontaktet DOF og bedt om et samarbejde om at finde egnede placeringer til et eller to fugletårne. 
Svend Møller Jensen har afholdt ture i kommunen i 2013. 
Svend repræsenterer DOF i det grønne råd i kommunen. 
 
 
Norddjurs Kommune 
19. marts fortalte Klaus Malling Olsen om rovfugle på Kattegatcentret, og i april blev der afholdt 
fugletræf på Nordøstdjursland, begge arr. var velbesøgte og begge arr. var et resultat af Ole 
Laursens indsats for at få flere DOF-aktiviteter i Grenå og omegn. 



Jens Bonde deltager, sammen med Lars Tom-Petersen fra Randers, i Naturpark Randers Fjord 
samarbejdet. 
 
 
Naturpolitisk Udvalg i DOF Østjylland 2013 
af Peter Lange 
Naturpolitisk Udvalg, der består af kommunekontaktpersonerne, samt andre DOF-medlemmer med 
interesse for fuglebeskyttelse og naturpolitik i Østjylland, har i 2013 afholdt to møder. Resten af 
arbejdet foregår hjemme hos den enkelte ved computeren, via mail og internet. Den væsentligste 
opgave har været løbende at gennemse afgørelser, som myndighederne (kommunerne, 
Naturstyrelsen og Fredningsnævnet m.fl.) sender i høring ved bl.a. DOF. 
Der er i løbet af 2013 modtaget omkring 1400 henvendelser, såsom dispensationer fra 
naturbeskyttelsesloven, tilladelser til landbrug, dispensationer fra fredninger og tilladelser efter 
planloven. Lige som sidste år er der betydelig forskel på hvor mange henvendelser, DOF modtager 
fra de forskellige kommune i Østjylland (9 kommuner). Nogle sender tilsyneladende alt, og andre 
sender ikke ret meget. 
De mange afgørelser betyder, at nogle kommunekontaktpersoner giver udtryk for at det er svært at 
nå at gennemse det hele. Der efterlyses derfor DOF-medlemmer, der har lyst til at deltage i dette 
vigtige arbejde. 
I 2013 har DOF Østjylland kun fundet det nødvendigt at gøre indsigelser til ganske få afgørelse. 
Disse sager er omtalt under den enkelte kommune. 
 
 
Fra vore egne rækker 
 
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2013. Møderne blev fortrinsvis hold i Bio X i Århus.  Et 
møde blev holdt hjemme hos Inger.  
Suppleanterne deltager i møderne i det omfang de har mulighed for det. 
Både forår og efterår har vi haft 4 deltagere afsted til repræsentantskabsmøderne i DOF. 
Mødereferaterne herfra kan læses på www.dof.dk . 
Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres store engagement i forenings arbejde, det er 
en fornøjelse at samarbejde med jer. 
 
Kim Skelmose  
Formand 


