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Årsberetning for 2017
Et kig i DOFbasen fortæller at der atter er set mange spændende fugle i årets løb.
https://dofbasen.dk/search/result.php?
design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2017&aar_second=2017&omra
ade=lokal&lokal=584&obstype=observationer&species=rare&dir=u&sortering=dato
Blandt årets obs bemærkes især besøget af ”Albert” (sortbrynet albatros) ved Fornæs i
efteråret, fund af både rosenbrystet og rødhovedet tornskade, langtids stationær (17.5 til
26.6!) drosselrørsanger ved Egå Engsø, nathejre ved Odder, masseforekomst af
tredækker i Fladbro Enge i august og invasion af hvidsisken fortjener at blive nævnt. Og så
er der mange obs af nøddekrige og perleugle fra det midtjyske plantager. Havørn kan nu
ses regelmæssigt ved alle vores søer og fjorde!
En koordinering og rapportering af trækket ved Gjerrild Nordstrand er på fornem vis udført
af Jørgen Staarup Christensen og Kent Olsen m.fl. Vi har fået lov at bringe lidt af Jørgens
notat her:
”Som sædvanlig lige en kort opsummering over foråret ved Gjerrild med 5. år i træk, hvor
vi har brugt Gjerrild Nordstrand Øst, som primær observationspost og > 40 obs-dage.
Et fint forår med højt aktivitetsniveau, pæne træktotaler for næsten alle arter og god
artsbredde. Og hele to nye arter for Gjerrild og ny sæson-max (dags- og/eller års-max)
knap 20 arter (inkl. Fuglestationsårene).
Samlet nåede vi 54 observations-dage med totaltællinger mellem 28. januar til 10. juni og
yderligere 23 dage med enten kratlusk og/eller diverse strø-obs/kortvarige obs. Bortset fra
medio februar til medio marts, ultimo marts og enkelte østensvinds-dage i april og maj,
blev de fleste dage med fint trækvejr dækket. Påsken lå fint i år (9. -16. april), men var
desværre præget af kølige NV-vinds-dage, så blev lidt en skuffelse. Den manglende
dækning i marts satte sit præg årstotaler for Sang- og Pibesvane, og muligvis finker og
Ringdue.
Gjerrild Nordstrand er ikke Skagen, men en dækning på 40% - 54 dage ud af 135 dage i
perioden – er et udmærket resultat for en ”arbejdsramt fuglestation”. I løbet af foråret har
30-40 ornitologer besøgt Gjerrild-området, men kun fire totaltællinger er foretaget af
ornitologer udenfor kernegruppen (fem), så stadig kun få et fåtal af østjyske ornitologer,
som prioriterer Gjerrild.
I år en god artsbredde med 183 arter fra Nordstrand Øst (højeste hidtil); og samlet 192
arter i Gjerrild-området, hvilket placerede Gjerrild-området på en 3. plads over flest arter i
Danmark (til dags dato), naturligvis efter Skagen (226) og Feddet (194). Det skal
bemærkes, at i alt 206 arter er registreret på hele NØ Djurs mellem Stavnshoved Rev og
Grenå, og her mangler stadig en række almindelig arter som Skeand, Sortklire mv. Og
sæsonen blev fornemt sluttet af med Anders’ fund af Rosenbrystet Tornskade ved Grenå
Havn 5. juni, som bekræfter både Gjerrild & NØ Djurs potentiale. ”.
En flot indsats som forhåbentlig kan medføre øget feltaktivitet ved vores træksteder.
Vi vil prøve at få bragt den samlede oversigt på hjemmesiden.

Atlas III
Projektet der begyndte i 2014, havde sit sidste hele feltår i 2017. Dækningen i Østjylland
ser ud til at blive god, selv om der er en del kvadrater der ikke har haft en ansvarlig. Indtil
for få uger siden så det ud til at være en del TTT ruter der ikke blev dækket, men efter en
indsats i vinteren 2017-18 ser det ud til at der kun mangler ganske få ruter. I atlasbasen er
der i skrivende stund over 41.000 observationer fra Østjylland. Sidste frist for indtastning af
observationer er 1. maj 2018. Allerede nu er de kvadratansvarlige ved at begynde det
store arbejde med at validere de mange data.
Ture og møder
I 2017 blev der annonceret 66 arrangementer, ture, foredrag og andre arr.
DOF Østjylland stod for hovedparten, men vi omtaler også andre arrangementer, hvis vi
skønner dem relevante for vores medlemmer.
Ørnens dag søndag d. 26. februar. I år blev ørnens dag afholdt på Vædebrovej ved
østenden af Mossø. Vejret var ikke med os da det blæste en del og var bidende koldt.
Alligevel fik de ca. 200 fugleinteresserede en god oplevelse.
Kim Skelmose fortalte om hvordan ungerne bliver ringmærkede og hvor mange der har
fået ring på siden ringmærknings start. Det var 12 år i træk at der blev afholdt ørnens dag i
Østjylland.
Foredragene i bio-X lokalerne har alle været velbesøgte, i flere tilfælde med fuldt hus!
Alle vores arr. annonceres på hjemmesiden, og desuden via maillisten og på vores
facebookside.
Der var 7 foredrag, 32 ture, 3 tårn-arrangementer, 2 busture og 3 andre arrangementer
Og øvrige er der 2 foredrag, 10 ture, 3 tårn-arrangementer og 4 andre arrangementer.
Samlet er der 9 foredrag, 42 ture, 6 tårn-arrangementer, 2 busture og 7 andre
arrangementer

Årets store bustur gik til Öland (Sverige) med 26 deltagere og tre turledere. Turen gav
mange gode fugleoplevelser, ligesom de mange orkideer blev beundret. En rapport fra
turen kan læses på vores hjemmeside.
Herunder nogle billeder fra turen, alle taget af Lars P. Johansson

Naturpolitisk Udvalg i DOF Østjylland
(redigeret af Peter Lange)
Man kan diskutere om udvalget fortsat eksisterer? Der holdes ikke længere møder. Sager
af naturpolitisk karakter drøftes typisk i bestyrelsen eller blandt bestyrelsesmedlemmerne
og kommunekontaktpersonerne, via mail.
Nogle af årets sager er omtalt i beretningerne fra kommunekontakt-personerne.
I foråret samarbejde DOF Østjylland med Skanderborg Kommune, om at få foretaget en
optælling af de ynglende fugle ved Skanderborg Sø. Samarbejdet var bl.a. foranlediget af
DOFs gentagne kritik af forstyrrende aktiviteter ved Skanderborg sø og festivallen. Det
lykkedes af få talt Vrold sø og store-sø, mens tællingen af resten af søen (østenden) måtte
aflyses pga dårligt vejr. Forhåbenlig vil det lykkedes at få talt hele søen i 2018.
DOF har i årets løb været repræsenteret i de 4 vandråd der dækker lokalafdelingens
område; Horsens Fjord, Århus Bugt, Djursland og Randers Fjord.
I årets løb har vi svaret på henvendelser vedr.; vindmøller ved Overgaard (Randers),
rydning af hybenbuske ved Mariendal Strand (Aarhus), paintball-bane ved Laven
(Silkeborg), flyvning over Mossø, samt flere tilfælde af ulovlige fælder og døde glenter.
Lokale på Anholt har rejst kritik af et naturplejeprojekt på Anholt , og at dette skulle skade
de ynglende fugles muligheder. For at få optalt de ynglende måger på Anholt, har DOF Øj
støttet en optælling udført af Henning Ettrup, således at vi nu har nye tal for hvor mange
måger der yngler i Ørknen på Anholt. Hennings rapport kan findes på hjemmesiden.
I årets løb er tre sager påklaget til Naturklagenævnet; tilladelse til vandflyver Skanderborg
Sø, en screeningsafgørelse vedr. grusgravning ved Balle (Djursland) samt en dispensation
til en bådebro ved Lillesø, Skanderborg.
I december kom høringen om ændringer i natura2000 områderne, og DOF Øj fik indleveret
en række høringssvar, både vedr. indskrænkninger men også forslag til udvidelser af disse
vigtige naturområder. Hvis nogen ønsker at se vores høringssvar kan man kontakte
bestyrelsen. Høringssvarene bliver vist nok offentliggjort af Miljøstyrelsen på et tidspunkt?
Omfanget af post i form af høringer og afgørelser havde stort set samme omfang som i
2016 (1459 emner) og 2015 (1566 emner). I alt er der modtaget 1520 mails med
afgørelser og planer.
Det er hovedsageligt kommunekontaktpersonerne der har ansvaret for at få gennemset de
mange henvendelser.

Oversigt over modtaget post fra myndighederne (kommuner, region, stat, fredningsnævn
m.fl.) i 2016 – 2017, høringer, afgørelser mv.:

Medlemsstatus
Medlemstallet fortsætter med at stige, stigningen dækker over et fald i antal
kernemedlemmer og en tilsvarende stigning i alm. medlem. Glædeligvis ses også fortsat
stigning i antal juniormedlemmer.
Medlemskategori
Kernemedlem
Husstandsmedlem
Juniormedlem
Medlem (tidl. Støttemedl.)
Total

2009
738
97
9
504
1348

2010
745
109
5
607
1466

2011
745
103
9
588
1434

2012
707
101
22
566
1396

2013
740
113
26
576
1456

2014
719
113
26
595
1453

2015
731
118
32
635
1516

2016
772
114
36
616
1538

2017
726
110
45
703
1584

Gråkragerne
(Ole Jensen)
I 2017 afholdt Gråkragerne i alt 12 ture, en i hver måned bortset fra juli, og to i december,
som dog begge gik til Stubbe Sø, idet det viste sig at der ved tilmeldingen til den første tur
var så stor rift om pladserne at det blev besluttet at lave en tur mere den efterfølgende
dag.
Det gennemsnitlige antal deltagere på turene har været 21, med 14 som laveste antal og
36 som højeste. Regnes Stubbe Sø turene som én, var der dog her 37 deltagere i alt.
E-mailen listen indeholdende adresser på interesserede, som modtager informationer om
kommende ture, rapporter, m.v., tæller nu 150 modtagere.
Igen i 2017 blev alle ture gennemført i privatbiler, med hovedparten af turene indenfor
lokalafdelingens område.
Året sjældneste fugl blev den Rødhoved Tornskade der blev set ved Vrads Sande under
Natravneturen i juni.
Der blev I 2017 afholdt følgende ture:
Mandag 16. januar – 17 deltagere. Egå Engsø
Torsdag 16. februar – 14 deltagere. Vorup og Hornbæk Enge
Onsdag 15. marts – 36 deltagere. Lille Vildmose
Tirsdag 18. april – 18 deltagere. Mørke Kær og Følle Bund
Mandag 15. maj – 23 deltagere. Værnengene og Skjern Enge
Torsdag 15. juni – 18 deltagere. Natravnetur til Vrads Sande og Gludsted Plantage
Onsdag 16. august – 19 deltagere. Hjarnø
Tirsdag 19. september – 19 deltagere. Årslev Engsø
Mandag 9. oktober – 33 deltagere. Alrø, Horskær og Splidholm
Torsdag 9. november – 23 deltagere. Mossø og Klostermølle.
Onsdag 13. december – 22 deltagere. Stubbe Sø
Torsdag 14. december: – 15. deltagere. Stubbe Sø

Rødhovedet Tornskade ved Vrads Sande. Foto: Else Oltmann
Interesserede kan se DOF Østjyllands hjemmeside www.dofoj.dk hvor det vil være muligt
at finde rapporter fra samtlige ture.

Beretninger fra kommunerne
Aarhus Kommune
Der er afholdt 3 møder i det grønne råd samt ét møde i underudvalget ”Invasive arter”. Der
er kommet ny formand for Rådet, Simon Grünvald, som afløser for Mogens Bjørn.
Det ene møde i Det Grønne Råd var en besigtigelse af bynære naturområder og sårbare
grundvandsområder.
Rådet har fulgt arbejdet med genopretningen af Giber Å, et godt projekt. Der er blevet gjort
status på Naturkvalitetsplan 2013-2030, hvori det er målsætning om fordobling af
naturområdearealet fra 2000 ha til 4000 ha. Desværre er kvaliteten af de nuværende
naturområder generelt moderate til ringe.
Der har været fokus på Natura2000 revisionen, som DOF kommenterede og bl.a. foreslog
udvidet med Egå Engsø – men det kommer der nok ikke noget ud af.
DOF tog emner op om kommunens forvaltning af de kommunale skove, da det er
vanskeligt at se, hvordan deres behandling af skovene understøtter ønsket om høj
biodiversitet. Man fælder lystigt både gamle (såkaldte risiko-) træer og rydder de vigtige
skovbryn. Der kom desværre ikke så meget andet ud af snakken, end at man lovede at
blive bedre til at informere om begrundelserne for aktiviteterne.
Invasive arter
Der har været fokus på bekæmpelse af uønskede plantearter – hovedsageligt
Kæmpebjørneklo, Japansk Pileurt og Rynket rose – og der blevet givet en status herpå.
Det har vist sig muligt at bekæmpe (begrænse udbredelsen) ved vedholdenhed og hjælp
af specialudstyr.
Regeringen er desværre kommet med nye regler for afregning for bekæmpelse af de
uønskede arter, som vil sætte bekæmpelsen delvist i stå på private arealer, da beløbet slet
ikke kan dække omkostningerne.
Der er fokus på et par nye arter – så hvis du ser Gul Kalla eller Vadegræs (Spartina) må
du gerne melde det ind til kommunen.
Mårhunden er tilsyneladende mere udbredt end forventet. Derfor vil man se om det er
muligt at få flere oplysninger med hjælp fra opsætning af vildtkameraer. Det er dog ikke
lige til, da der ikke må opsættes kameraer på offentlige arealer. Hold øje med den, og
meld gerne ind, hvis du ser en (gerne via DOFbasen).
Vandrådet – Aarhus og omegn
DOF var repræsenteret i Vandrådet – et råd som ikke var så interessant i vores
sammenhæng. Og jeg er stadig i tvivl om rådets egentlige formål, men der var i Aarhus
ikke den store ballade om udpegningen.
(Henning Ettrup)
Favrskov Kommune
Jeg har ikke kommenteret sager fra kommunen, der dog har været fremme med planer om
bebyggelse i Hinnerup Skov og ved Søften på et areal ned mod Damsbro Mose. Begge
sager blev taget af bordet efter en del folkelige protester.
Min tid er gået med at tilse Atlas Kvadrater i Favrskov. Der var 10 ubesatte kvadrater. Det
må kunne gøres bedre af os ornitologer?
Her er en række sikre arter, som jeg har indberettet fra Kommunen: Lille Præstekrave 1,
Spurvehøg 6, Musvåge 8, Rørhøg 3, Stor Hornugle 1, Tårnfalk 3, Ravn 4, Bynkefugl 3,
Skovsanger 1, Grå Fluesnapper 2, Bjerg Vipstjert 4, Gul Vipstjert 1, Kernebider 1.
(Svend Møller Jensen)

Norddjurs Kommune
Der er afholdt 4 møder i det grønne råd, hvoraf det ene var et dialogmøde med miljø- og
teknikudvalget. Desuden en sejltur i Randers Fjord med Randers Naturpark som tema, og
som også har været et gennemgående tema på møderne. Naturparken ligger i både
Randers og Norddjurs kommuner og blev endelig godkendt af friluftsrådet den 1. februar
2018.02.23.
Dystrup-Ramten søerne har også været drøftet. Søerne er omfattet af vandplanerne og
staten har nu afsat midler til gennemførelse af både forundersøgelse (gennemføres i
2017) og deraf efterfølgende restaureringsindsats. Målet er, at søerne skal opnå god
økologisk tilstand, så må vi håbe at fuglene vender tilbage til tidligere tiders niveau.
Klimatilpasninger og hvordan man i den forbindelse kan skabe mere og bedre natur har
været drøftet.
Fra kommunen er modtaget godt 100 sager, hvoraf de fleste drejer sig om
miljøgodkendelser til husdyrbrug, indvindingstilladelser til mark vanding og § 3 afgørelser.
Der er ikke indgivet klager eller bemærkninger.
Også i 2017 topper Norddjurs Kommune i DOF-Østjylland med 249 registrerede arter i
dof-basen.
(Jens Bonde Poulsen)
Randers Kommune
Det Grønne Råd i Randers Kommune: 4 møder er afholdt. Der er et godt samarbejde i
rådet, og der fremlægges relevante emner fra kommunen. Der har derudover været
afholdt møder om kommunens plan Byen til Vandet. Den indeholder bl.a. flere forskellige
forslag til placering af ny vejføring og bro over åen til aflastning af Randersbro. Vi fik
sammen med andre gode kræfter afværget, at en linjeføring gennem den østlige del af
Vorup Enge blev prioriteret.
Randers Fjord Naturparkråd: 4 møder er afholdt. I naturparkrådet repræsenterer jeg det
Grønne Råd. Der er arbejdet målrettet på en godkendelse af naturparken i Friluftsrådet.
Den 1. februar 2018 kom godkendelsen i hus. Status som naturpark giver ikke umiddelbart
nogle naturforbedringer, men der er økonomi til en række faciliteter, som ved Randers
Fjord primært består af fornuftige lavpraktiske projekter som shelters og
overnatningspladser, madpakkehuse, gangstier m.m.
Ture: Vi deltog i Tårnenes Dag i Vorup Enge med fint resultat og pænt mange besøgende.
Derudover har vi for Randers Naturcenter afholdt 3 velbesøgte ture: Forårstur ved
Gudenåen, Nattergaletur fra Naturcenteret og Fiskeørnetur ved Øster Tørslev, Randers
Fjord. De har alle været opslået igennem DOF’s blad og Facebook-gruppe.
Fuglene: Havørnepar har året igennem holdt til 2-3 steder ved Gudenåen og Randers
Fjord. Der er dog ingen tegn på, at de har ynglet endnu. Der er i løbet af året registreret i
alt mindst 30 syngende sydlige blåhalse i Randers Kommune og ved Randers Fjord
(hvoraf en del ligger i Norddjurs kommune). Flest i Bjerregrav Mose med 7-10 fugle og
Dronningborg Bredning med 5. Til gengæld ser det rigtig skidt ud for Pungmejsen, hvoraf
der kun er registreret en redebyggende fugl ved Kastbjerg Å. Derudover blot ganske få
løse observationer i de traditionelle områder for arten i Bjerregrav Mose og ved Gudenåen.
Blandt sjældenheder kan nævnes en Gåsegrib d. 13.6. ved Kastbjerg, tre Steppehøge, en
Lille Skrigeørn og en syngende Savisanger i Bjerregrav Mose. Skrigeørnen, en ung fugl,
så jeg selv NØ for Clausholm. Den kom lige hen over hovedet på mig som afslutning på en
af mine ”kedelige” timetælleture i rent landbrugsland.
(Lars Tom-Petersen)

Samsø Kommune
Der er i løbet af 2017 afholdt 3 møder i Grønt Råd samt en ekskursion til Stavns Fjord i
september.
Kommuneplan godkendt i efteråret 2017.
Arbejdsgruppen nedsat for naturgenopretning i Besser Made arbejdede videre i 2017.
Grønt Råd og Økologisk Samsø er styregruppe for projektet. Formålet er at etablere et
stort ferskvandsområde i tilknytning til Natura 2000 område Stavns fjord. Samsø
Energiakademi er formelt ansøger og projektejer.
Målet er at ændre ca. 51 hektar landbrugsjord i Besser Made til natur ved opkøb og
omfordeling. Visionen er, at etablere et nyt ferskvandsområde med et rigt fugleliv og at
genskabe det naturlige udløb for Sørenden til Stavns Fjord. I februar 2018 er der blevet
sendt en ansøgning til Den Danske Naturfond på 7,7 mio. kr. til projektet.
Handlingsplan for Samsø 2030, som er et samarbejde mellem Samsø Kommune,
Energiakademiet og Planenergi vedr. Samsø 2030 – fossilfri samfund. Biogas, Bæredygtig
fødevareproduktion, Cirkulær økonomi, Biodiversitet m.fl.
Landsdækkende vandfugletællinger i januar blev gennemgået for Grønt Råd og
sammenlignet med de sidste 3 – 4 års tællinger. De viser årlige variationer, men i store
træk er antallene stabile for både ænder, gæs og svaner.
Gadekærenes status og kommunens visioner blev diskuteret på et par møder. I november
besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 30.000 kr. årligt til en pulje, der benyttes til
løbende vedligeholdelse af gadekærene.
Skarvkolonien i Stavns Fjord er Danmarks største koloni. I 2017 optaltes 1995 reder, det
laveste antal i flere år. Rederne optalt ved hjælp af drone.
På Samsø ses normalt omkring 190 fuglearter om året. Vi har ikke så tit besøg af sjældne
fugle.
Men 2 rastende skestorke blev observeret på Barnekold i april og i alt 4 isfugle iagttoges i
andet halvår af 2017.
Formidling
Den 13. maj afholdtes den årlige fuglestemmetur i Brattingsborg Skov fra kl. 04.00 – 08.00
– for 32. år i træk.
3 Nationale og internationale tællinger for DCE – National Center for Miljø og Energi,
Århus Universitet i løbet året blev foretaget af undertegnede.
Daglige indtastninger på hjemmesiden ”Samsøs Fugle” med observationer og billeder
samt daglige indtastninger på DOF-basen.
ATLAS III: TTT afsluttet i de 5 kvadrater, det var muligt. Ligeledes indtastninger af
ynglefugle i samtlige Samsø-kvadrater.
(Mogens Wedel-Heinen)
Silkeborg Kommune
Der er blevet arbejdet med GPS-registrering af sortspætte-hultræer og træer med
rovfuglereder har fundet sted i 2017 og fortsætter i 2018.
DOF har desværre ikke været repræsenteret ved møderne i det grønne råd i 2017. Vi
leder efter en afløser for Andreas , der ikke har tid.
Odder Kommune
Status for etablering af stiforløb mellem Odder by og Norsminde Fjord:

Byrådet har afsat midler til realisering af etape 1- Odder by til Assedrup.
Biodiversitetsplan:
Miljø- og teknikudvalget har på¨et møde i november 2017 godkendt, at der udarbejdes en
plan for biodiversitet for Odder Kommune. Arbejdet vil blive iværksat i 2018 med
inddragelse af medlemmer i Grønt Råd.
Grøftekanter:
Evaluering af praksis for slåning af kommunens grøftekanter. Odder kommune foretager
lige nu en evaluering af ordningen med pleje af grøftekanter. Evalueringen fremlægges til
politisk stillingtagen inden sæson 2018. DN Odder deltager i arbejdet med en evaluering.
Naturråd:
Naturråd Aarhus Kommune varetager sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd
gældende for kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg
og Aarhus. Fristen for indstilling af medlemmer var den 10.november. Naturrådene skal
sammensættes således at der er lighed i repræsentationen af medlemmer, der varetager
forskellige interesser i forhold til naturplanlægning forstået som erhvervsinteresser versus,
natur-, miljø- og fritidsinteresser.
Natura2000:
Staten har forslag om grænsejustering i høring frem til den 3.januar 2018. Indenfor Natura
2000-område ”Horsens Fjord, havet øst for og Endelave” er der forslag om inddragelse af
ca. 60 ha ny natur – strandeng, mose, fersk eng, rig kær og overdrev samt udtagelse af
ca. 58 ha intensivt dyrket landbrugsjord.
Indenfor Natura 2000-område ”Kysing Fjord” er der forslag om, at der skal udtages 36,6 ha
intensivt dyrket landbrugsareal beliggende udenfor men umiddelbart vest for Frederiksdaldæmningen, den gamle Kysing sø
Bjørneklo:
Odder Kommune har udarbejdet forslag til ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Siden 2007 er der sket en koordineret bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo på
både offentlige og private arealer. Indsatsen har haft den ønskede effekt på udbredelsen
af kæmpebjørneklo i kommunen, da forekomsterne er reduceret væsentligt i både antal og
bestandsstørrelse. Den 23 juni 2017 trådte en ny Bekendtgørelse om bekæmpelse af
kæmpebjørneklo i kraft. (BEK nr 842 af 23/06/2017). Med den nye bekendtgørelse kan
kommunerne foretage bekæmpelse for lodsejernes regning, hvis der er en kommunal
indsatsplan og grundejeren har fået et påbud som ikke er efterkommet.
Møder og ture:
Der er afholdt 2 møder i det grønne råd, heraf et møde hvor et område i Odder Vest blev
besigtiget. Der var fokus på ”lokal afledning af regnvand”.
Deltog som turleder på ”Fuglenes dag ved Norsminde Fjord” søndag den 27. maj 2017,
deltog endvidere som turleder på fugletur ved Norsminde Fjord søndag den 5. nov. 2017.
(Arne Højgård)
Skanderborg Kommune
Det grønne råd er stadig velfungerende og vi har deltaget i de møder der har været, ca. 4
stk.
222 indkomne sager vedr. dispensationer, lokalplaner, fredninger mm er gennemset, heraf
er 78 læst. De bærer præg af at der tilgår meget materiale der ikke er relevant i
fugleverdenen. Det er megen små bygningsmæssige dispensationer, nye vandhuller,
fredningsnævnet f.eks.

Vi har haft nødvendigheden af at komme med indsigelser i nogle af de indkomne sager.
Skanderborg Festival søgte om tilladelse til at lande med vandflyveren Århus - Kbh.
Indsigelsen blev effektueret og samtidig blev der heller ikke givet tilladelse til landing med
helikopter. Denne problematik med vandflyver er ikke afsluttet i 2017. Der er (igen) gjort
indsigelse mod en bådebro i Søbyen. I første omgang er den opførte uden tilladelse blevet
fjernet, men den næste søgte er ikke lovlig. Den er meget større end de 1x6 meter der er
praktisk i kommunen.
Havørnen ynglede igen med succes i kommunen.
Der blev afholdt ”Ørnens Dag” ved Mossø i februar måned.
(Steen Hansen)
Syddjurs Kommune
Aktiviteterne i kommunen har igen været præget af Atlas-projektet. Heldigvis var der flere,
der lavede en ekstraindsats i 2017 for at få fyldt nogle af hullerne op. Et af hullerne var
øen Hjelm, som vi fik dækket i maj måned af en gruppe på 11 DOFere, der tilbragte hele
dagen på øen. Det var en spændende tur, hvor vi lavede en totaloptælling af de ynglende
fugle på det flade forland (ederfugl, toppet skallesluger, stormmåge, sildemåge, sølvmåge,
svartbag, fjordterne, havterne, tejst.) samt noterede alle småfugle på resten af øen.
I slutningen af 2017 havde vi udført samtlige TimeTælleTure i kommunen. Lidt statistisk
bearbejdning viste, at for alle vores 42 kvadrater var der i gennemsnit 73 arter pr. kvadrat,
hvoraf 63 arter var sikkert/sandsynligt ynglende. Hvis man fjerner de 8 kvadrater, hvor der
er en hel masse vand, kom vi op på 78 arter pr. kvadrat, hvoraf 68 sikkert/sandsynligt
ynglende. Der var mange spændende fugle, der er fundet i mindst én kvadrat i løbet af de
fire år, bl.a. havørn, rød glente, trane, tejst, slørugle, vendehals, sortspætte, gul vipstjert,
blåhals, sortstrubet bynkefugl og karmindompap.
Der er kommet en ret stor skarvkoloni ved den genetablerede Vænge Sø på Helgenæs.
Kolonien blev udsat for overflyvning af en droner i en undersøgelse, der skulle fastslå, om
det er muligt at tælle skarvreder fra en droner uden at forstyrre fuglene, og det viste sig at
det kunne godt lade sig gøre.
Der var tre offentlige ture i kommunen: Peter Lange hhv Allan Gudio Nielsen fra FVF
havde ture til Stubbe Sø, og undertegnede havde en til området omkring Ørnbjerg Mølle.
Gråkragerne holdt hele tre ture til lokaliteter i kommunen. Lokalgruppen holdt tre miniture i
kommunen for læsere af nyhedsbrevet, der udkom 9 gange i løbet af året.
Udover et par møder i Kommunens Grønne Råd samt nogle møder med Naturstyrelsen
Kronjylland har der været en del møder i Nationalpark Mols Bjerges regi. Den nye
nationalparkplan blev offentliggjort sidst på året. Et af de mange tiltag, der beskrives i
planen, er en planlagt overvågning af forstyrrelser på vigtige kystnære fuglelokaliteter som
følge af friluftsaktiviteter. Der vil også sættes fokus på forebyggende formidling for at
reducere uheldig færdsel og adfærd på vigtige fuglelokaliteter i Nationalparken. I
slutningen af året blev den gamle Nationalparkbestyrelse samt –råd opløst og en ny
bestyrelse blev udpeget af Miljø- og Landbrugsministeren. Den nye bestyrelse (der har
færre medlemmer end tidligere) besluttede sig for at reducere antallet af medlemmer i
Rådet, og at DOF ikke længere skulle repræsenteres.
(Joy Klein)
Fuglepigerne
Vi er en gruppe under Dansk Ornitologisk Forening, som henvender sig til fugle

interesserede kvinder i alle aldre. Vi arrangerer fugleture for kvinder.
Fuglepigerne har hjemsted i Østjylland. Men kvinder fra hele landet deltager på vores
fugleture.
Udover denne hjemmeside kan du finde os på Facebook hvor du er velkommen til at følge
med, slå fotos eller andet op på vores fælles væg, som har med vilde fugle at gøre. Det
meste af vores kommunikation foregår på facebook. Søg om medlemskab på ‘fuglepiger i
Østjylland’.
Friluftsrådet
Vi har repræsentanter fra alle kommuner, og i 2 af kredsene er vi repræsenteret i
bestyrelsen; kreds Østjylland og Århus Bugt kreds.

Hjemmesiden www.dofoj.dk
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.
Vi ønsker os flere bidrag fra medlemmerne, stor som småt.
Fra vore egne rækker
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2017. Møderne blev fortrinsvis holdt på
Naturhistorisk Museum i bio-x lokalet.
Suppleanterne deltager i møderne i det omfang de har mulighed for det.
I foråret var vi 4 og efterår 4 deltagere afsted til repræsentantskabsmøderne.
Mødereferaterne herfra kan læses på www.dof.dk .
Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres engagement i forenings arbejdet,
det er en fornøjelse at samarbejde med jer og særlig Ole Jensen, der altid siger ja, når han
bliver spurgt.
Også tak til de mange der indrapporterer på DOFbasen og de mange, der deltog i Atlas III
samt alle andre, der laver frivilligt arbejde for fuglenes sag.
Sammen er vi stærke
Ole Bøgh Vinther

