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DOF Østjylland
Årsberetning for 2019
Generalforsamling er den højeste myndighed, her kan alt besluttes, når blot forslaget er indsendt til tide.
DOF har medvind for tiden, alle taler om natur, selv regeringen, men vi håber stadig, det bliver til mere end blot
tale. Natur har brug for handling, flere arter er gået tilbage med 1/3 over de sidste 10 år, men andre er
genindvandret; Havørn, Vandrefalk, Skestork, Stor Hornugle m.fl. og flere fugle er i fremgang, Rød Glente og
Trane.
Frivillige, der er næsten altid behov for en ekstra hånd, Henning skal have lavet gangsti af træ ved Brabrand Sø.
I Botanisk Have og på Nordre- og Vestre Kirkegård blev der sat ynglekasser op for mange år siden, træerne er
fældet, vokset eller kassen har gået sin gang. Meld dig under fanerne og til bestyrelsesarbejde.

Fugleåret i Østjylland 2019
Udover de mere eller mindre faste fund af nøddekrige, bjergpibere, stor korsnæb og gråmåge, bemærkes i begyndelsen af året en hærfugl i området mellem Storring og Søballe, vest for Århus. Hærfuglen, der måske havde været i området siden oktober 2018, blev meldt første gang 11. januar, og derefter set af og til frem til 14.
marts.
Den første egentlige SU-art dukkede op 19. april hvor en amerikansk pibeand viste sig i Følle Bund, den var så
flink at blive på stedet frem til og med 25. april
Den 22. april trak en jagtfalk øst ved Gjerrild Nordstrand, hvilket blev bevidnet af en række observatører.
27. april bliver der opdaget en thorshane ved Norsminde, og den bliver i perioden frem til 2. maj set af mange
både lokale og tilrejsende fra hele landet.
Et af årets største hit i Østjylland, blev den blå gente som 8. maj først blev spottet sydtrækkende ved Tåstrup Sø
for få minutter senere at blive set ved Vrold – det første fund af arten i Østjylland hvis den bliver godkendt af
SU!
Om aftenen 15. maj gæster to hvidskægget terne Brabrand Sø, hvor næsten 10 tililende fuglekiggere når at se
dem, allerede næste morgen var de væk igen.
1. august opdager en ferierende ornitolog fra Ålborg en slangeørn i Mols Bjerge, og fuglen viser sig at blive
langtidsholdbar i området, idet den bliver set næsten dagligt helt frem til 20. september, og bliver den mest indtaste SU-art fra Østjylland i 2019.
Efterårets invasion af aftenfalke ramte også Østjylland, med en lang række fund, især 4 fugle sammen ved Gjerrild, og tre i Kolindsund bemærkes.
Invasionen af krognæb i oktober-november dryppede også lidt på os, hvor der i dagene 30. oktober til 13.
november bliver gjort en del fund især på Nordøstdjursland.
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Lokaliteter med krognæb i Østjylland i 2019
Til sidst bør nævnes den brilleand, der midt i november blev set ud for kysten af Norddjursland.

Naturpolitisk arbejde i DOF Østjylland 2019
Af Peter Lange
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.
Sidst på året er der igen blevet nedsat vandråd, der skal komme med anbefalinger til den. 3 runde med indsatser
til forbedring af vandløbens tilstand. Vi er repræsenteret i alle de tre vandråd, som dækker vores geografiske
område.
Der har igen i løbet af 2019 været henvendelser fra bekymrede medlemmer vedr. ræv på den ene af fugleøerne i
Egå Engsø. Bestyrelsen har drøfte problemet på flere møder, og kontaktet Århus Kommune, som desværre ikke
lader til at være med på at gøre noget. Bestyrelse har drøftet både uddybning af kanalen der adskiller øen fra
land, opsætning af hegn eller udlægning af flydespærrer. Alle tre metoder kræver dispensationer og tilladelser
fra myndighederne (kommunen) som vi ikke ved om vi vil få (der er ikke søgt endnu).
Hvis der skal ske noget skal det nok desværre ske for foreningens egen regning, og vi skal selv stille med frivillige til at udføre opgaven
Vi modtaget jævnlig henvendelser fra bekymrede borger, der ønsker DOFs støtte til at protestere mod opsætning af vindmøller. I overensstemmelse med DOFs naturpolitik, protesterer vi udelukkende mod vindmøller,
hvis man vil opstille dem i fuglerige vådområder, på vigtige trækruter, eller meget nær kendte ynglelokaliteter
for f.eks. havørn eller rød glente.
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I løbet af 2019 var der planer fremme i dagspressen om udskiftning af møllerne i Hollandsbjerg Holme (Ved
Randers Fjord) med større møller. Det kunne godt være et problem for fuglelivet, men lokale protester medførte
at planerne er taget af bordet indtil videre.
Omfanget af post i form af høringer og afgørelser fra myndighederne lå på stor set samme niveau som i 2019,
med i alt ca. 1540 henvendelser, sammenlignet med ca. 1630 henvendelser i 2018.
Det er fortsat frivillige DOFmedlemmer med lokal kendskab, hovedsageligt kommunekontakt personerne, der
har ansvaret for at få gennemset de mange henvendelser. I flere kommuner, bl.a. Favrskov, Silkeborg og Skanderborg, kan vi godt bruge mere hjælp til denne opgave.
Vi har ikke påklaget afgørelser i 2019.
Vi har to ældre sager liggende i klagenævnet; en screeningsafgørelse vedr. grusgravning ved Balle (Djursland)
samt en dispensation til en bådebro ved Lillesø, Skanderborg.

Medlemmerne
Total antal medlemmer den 31.12.2019 = 1600, hvilket er næste præcist samme antal som for et år siden. Antallet af kernemedlemmer og ungdomsmedlemmer er faldet en smule, til gengæld er antallet af almindeligt medlem og husstandsmedlemmer steget tilsvarende.
Kernemedlem = 680 personer
Husstand = 131
Juniormedlemmer = 29 personer
Medlem = 760 personer
Figuren herunder viser medlemsudviklingen i 10-årsperioden 2009-2019:
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Fuglepigerne
Af Lotte Skjærbæk
Vi gennemfører stadig en tur om måneden, dog med sommerferiepause i juli. Vi fortsætter konceptet med at
køre i privatbiler og arrangerer samkørsel på de længere ture.
Der kommer fortsat nye medlemmer til, og vi er en gruppe på ca. 70 kvinder fra hele Jylland og flere fra Fyn,
der kommer på vores ture. Antallet af deltagere på turene er 15 og opefter.
Vi orienterer om vores aktiviteter gennem Fugle og Natur og ikke mindst vores velbesøgte hjemmeside og på
Facebook. Der er pt. 231 medlemmer af vores Facebook gruppe, hvor der udveksles fotos og gode ideer til nye
fugleture med mere.

Gråkragerne
Af Ole Jensen
Gråkragerne har nu været aktive i 5 år, mailinglisten er nået op på næsten 200 modtagere af informationerne
med nye ture, rapporter o.s.v. og der er afholdt i alt 61 ture.
I 2019 blev det igen til 12 ture, inklusive de traditionelle to ture til Bogpeters hytte ved Stubbe Sø i december.
Det gennemsnitlige antal deltagere på turene i 2019 var lidt over 27, hvilket er det højeste antal der hidtil har
været, og en enkelt tur havde hele 46 deltagere og gik til Kalø Slotshalvø og Følle Bund. Nogle af deltagerne vil
nok huske denne tur for den lange gåtur (for lange?) tur ud til Følle Bund.
Hvor mange arter der er set i året løb vides ikke, men det bliver da til et helt pænt antal.
Skal der nævnes lidt højdepunkter må det vist være Pomeransfuglene ved Skjern Å, Rørdrum ved Kølsen-Skals
Engsø og måske Snespurven ved Kalø. Sidstnævnte især på grund af dens store tillidsfuldhed, som lod os komme ganske tæt på den, men eller kan jeg kun opfordre til at læse rapporten, som kan findes på DOF Østjyllands
hjemmeside dofoj.dk/graakragerne, hvor også rapporter fra de tidligere år kan findes.
Der blev I 2019 afholdt følgende ture:
Tirsdag 15. januar: 23 deltagere. Sødringholm, Udbyhøj Nord og Randers Fjord
Mandag 18. februar: 33 deltagere. Horsens Fjord ved Vorsø, Alrø og Lerdrup Bugt
Torsdag 14. marts: 26 deltagere. Klostermølle, Lindholm Hoved og Emborg
Onsdag 24. april: 30 deltagere. Agerø, Thissinghuse og Grynderup Sø
Tirsdag 14.maj: 15 deltagere. Værnengene og Skjern Å
Mandag 17. juni: 30 deltagere. Kølsen-Skals Engsø
Torsdag 22. august: 24 deltagere. Ebeltoft Færgehavn og Gåsehage
Onsdag 18. september: 33 deltagere. Hollandsbjerg Holme, Hevringholm Strand og Lystrup Strand
Tirsdag 22. oktober: 46 deltagere. Kalø Slotshalvø og Følle Bund
Mandag 11. november: 26 deltagere. Kongens Kær
Onsdag 11.december: 23 deltagere. Stubbe Sø
Torsdag 12. december: 22 deltagere. Stubbe Sø

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.
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Kursusaktiviteter
Vi har ikke afholdt fuglekurser i 2019, men Lars P. Johansson har et fuglestemmekursus nu i år.

Ørnes dag søndag d. 24. februar
For 14. år i træk blev der afholdt ørnens dag. I vores område var der to ture; Egå Engsø og Bølling Sø. Begge
steder blev der set ørn under arrangementet.

Beretninger fra kommunerne
Favrskov Kommune
Svend Møller Jensen er pga sygdom stoppet efter mange års trofast arbejde både i bestyrelsen og i
lokalområdet. Svends plads i det grønne råd i Favrskov Kommune er indtil videre overtaget af Ole Jensen, men
vi kan godt bruge et par nye frivillige i kommunen!

Svend Møller Jensen fik overrakt en rød glente (tegnet af Bjarne Golles), som tak for sin indsats for DOF.

Norddjurs Kommune
Af Jens Bonde Poulsen
Kommunen har kun sendt omkring 50 sager i 2019, hvilket er ca halvt så mange som året før. Om det skyldes
kommunens dårlige økonomi ved jeg ikke, men der er skåret i budgettet fra foregående år, hvilket især rammer
plejetiltag på private arealer. Ingen af afgørelserne har givet anledning til klager.
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Fra miljøstyrelsen er der modtaget 17 afgørelser, som hovedsagelig drejer sig om mindre dispensationer i
forbindelse med om- og tilbygninger i forhold til strandbeskyttelseslinjen og et par sager om fredsskovspligt.
Det grønne råd har kun afholdt 2 møder i årets løb.
I årets løb er der observeret 6 su arter i Norddjurs Kommune, de fleste ved nordkysten og især omkring
Gjerrild. Amerikansk Sortand 17/2 og 20/11, Citronvipstjert 21/4, Jagtfalk 22/4, Nathejre 11/5 ved
Georgsminde, Krognæb primo nov. og Brilleand medio nov.

Odder Kommune
af Arne Højgård
Biodiversitetsplan for Odder Kommune: Der blev orienteret om de valgte indsatsområder, og Grønt Råd blev
bedt om at fremsende bemærkninger til disse.
Der var en drøftelse af arbejdet omkring biodiversitetsplanen og der var enighed om, man ud over de allerede
nævnte områder med fordel kunne inddrage kirkegårde samt områder omkring sommerhuse samt, at formidling
skal prioriteres og, at det skal gøres opmærksom på milepæle i arbejdet.
Praksis for slåning af grøftekanter Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget har godkendt en revision af praksis for
slåning af grøftekanter i Odder Kommune. Den nye praksis indebærer flere ændringer, bl.a.at der arbejdes med
forsøg med fjernelse af afklippet materiale på tre små forsøgsstrækninger. Der gives ikke længere mulighed for
at søge om dispensation til at klippe grøftekanter ved erhverv i det åbne land. Muligheden for at anmode
kommunen om at klippe langs frøgræsmarker udvides til at omfatte strækninger med udbredt forekomst af gold
hejre. Fælles Drift og Service har udarbejdet en folder, som uddeles til de husstande, hvor reglerne for slåning
af grøftekanter ikke overholdes.
Folkeskov Saksild I efteråret 2020 bliver der etableret en ny skov på 3,2 ha i Saksild med støtte fra
indsamlingen "Danmark Planter Træer". Skovrejsningsprojektet har fået midler fra indsamlingsshowet til at
rejse over 12.000 træer og buske i Saksild Folkeskov. I 2020 påbegyndes en mere detaljeret planlægning af
projektet. Frivillige inviteres til at deltage i plantningen og kommunen har allerede modtaget en række
tilkendegivelser fra interesserede.
Klimahandleplan Byrådet har vedtaget en prioritering af indsatser i Odder midtby og et servicemål for
oversvømmelsesfrekvens fra vandløb i kommunen. Der er tale om flere tiltag, da behov er afhængig af lokale
forhold og nedbørsintensitet
Mårhunde og råger Der er sket en stigning i antallet af mårhunde og mårhundejægerne forventer en
fordobling i antallet af nedlagte dyr i år fra 45 dyr sidste år. Indsatsen fortsætter med støtte fra Odder
Kommune. Indsats for regulering af råger fortsætter næste år i samarbejde med lokale jægere.
Kysing Sø – forundersøgelse Resultatet af forundersøgelsen foreligger og kan ses på Odder Kommunes
hjemmeside under dagsorden for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalgets dagsorden d. 19. november 2019.
Vandområdeplaner Der er vedtaget en ny bekendtgørelse om oprettelse af vandråd forud for tredje generation
af vandområdeplanerne 2021-2027. Kommunerne skal efter anmodning fra relevante organisationer oprette
vandråd, der skal rådgive kommunerne med forslag til vandløbsprojekter til forbedring af fysiske forhold i
vandløbene.
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Horsens Fjord. Der er nedsat styre- og projektgrupper, som planlægger aktiviteter i 2019. I første omgang vil
der være fokus på afmærkning af eksisterende stier, opgradering af skilte m.m. Grupperne drager en tur rundt
om Horsens Fjord ultimo juni og senere afholdes offentlige møder om projektet.
Møder og ture: Der er afholdt 2 møder i det grønne råd i 2019 og der er afholdt en fugletur ved Norsminde
Fjord (Nov. 19), hvor der deltog 12 personer.

Randers Kommune
Her er Lars Tom-Petersen stoppet og Benny Kristensen har overtaget pladsen i det grønne råd. Lars er stadig
aktiv i felten, men organisatorisk kommer vi til at savne ham efter års flittigt arbejde for fuglesagen i Randers.

Samsø Kommune
af Mogens Wedel-Heinen
Der var intet særligt nyt.

Silkeborg Kommune
Af Simon Iversen
Silkeborg Kommune 'brander' sig som Danmarks Outdoor Hovedstad med et stærkt fokus på dyrkning af sport i
naturen, især mountainbike (MTB), rosport, fiskeri, m.v.
I en tid hvor den danske natur har brug for plads frem for alt, vælger Silkeborg Kommune at støtte de aktiviteter, der kræver indgreb i naturen, når der bygges MTB-spor eller rosporten forstyrrer med larm og gennemsejling af rastepladser for fugle. F.eks. er meget af Silkeborg Vesterskov og den østlige skov på Høje Kejlstrup for
nyligt inddraget til MTB-sporten.
Dette fokus gør det svært for en forening som DOF at få en fremtrædende rolle i det grønne råd, fordi vi taler
for en aktivitet, der ikke vil indgreb i naturen, men netop at vi mennesker skal afgive noget mere plads til vild
natur. Vores alternativ giver ikke politikerne det store økonomiske incitament.
Gudenåen har i den seneste tid været det store taleemne i Silkeborg Kommune og nabokommuner, hvor landmænd, borgere med grunde ned til åen, m.fl. har krævet grødeskæring, økonomisk kompensation, osv. pga forhøjet vandstand. Det er en politisk maskine, der kører og tager meget opmærksomhed fra andre emner som netop mere plads til naturen og et øget fokus på biodiversitet.

Skanderborg Kommune
Af Steen Hansen og Peter Lange
Det grønne råd er stadig velfungerende og vi har deltaget i 3 af de 4 møder der har været.
Der er modtaget 222 dispensationer, lokalplaner, fredninger mm, som er gennemset, heraf er 48 læst. De bærer
præg af, at der tilgår meget materiale der ikke er relevant i fugleverdenen. F.ex. små bygningsmæssige dispensationer, nye vandhuller, besigtigelser med fredningsnævnet.
Mængden af indkomne sager er stigende og tidsmæssigt krævende at gennemlæse og forholde sig til, og det vil
være rart hvis der er flere lokalkendte DOFere der vil hjælpe?.
Vi har ikke gjort indsigelser eller klaget over nogle af de indkomne sager i 2019.
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Vores ”faste” havørnepar ynglede igen med succes, og fik ”som sædvanlig” to unger. I skrivende stund tyder
meget på at endnu et par er på vej et sted i Skanderborg Kommune!
DOF er med i et Grønt Partnerskab vedr. ”Skovlunden”. En ejendom i udkanten af Skanderborg Dyrehave nær
Døjsø, som SMUKFEST har erhvervet med tilhørende jordareal. Arealerne tilbydes af SMUKFEST til benyttelse til ”Byens Borgere”.
Vi har indsendt vores kommentarer i december, hvor vi påpeger nogle forhold, færdsel i beskyttet natur og Mountainbike spor i området, vi ikke syntes er hensigtmæssige.
Om DOF skal fortsætte i partnerskabet, må afvente reaktionen på vores indsigelser.
Steen Hansen har med udgangen af 2019 valgt at stoppe sin aktivitet i DOF-Skanderborg og overlader hermed
arbejdet til en anden. Tak til Steen for godt samarbejde og indsatsen i diverse udvalg, det blev vist til over 10
år's tjeneste for fuglene.

Syddjurs Kommune
Af Joy Klein
DOF er som bekendt ikke længere repræsenteret i Nationalparkrådet, men der har været nok af andre aktiviteter
til at få tiden til at gå med.
Der var bl.a. to møder i det Grønne Råd i Syddjurs Kommune. Rådet skal omorganiseres, således at medlemmerne bliver mere aktive i forbindelse med kommunens planlægning. Det forventes at der kommer nogle mere
konkrete rammer i løbet af 2020.
Kommunen har også nedsat et bæredygtighedsudvalg med både borgere og byrådspolitikere, der hen over 2019
afholdt fem større temadrøftelser. DOF var inviteret til at deltage i det første temamøde om natur. Udvalget vil
snart udarbejde en afsluttende rapport, der skal afleveres til byrådet.
Kommunen blev i 2019 færdig med et lavbundsprojekt vedrørende 87 ha i Termestrup Enge. Området skal nu
udvikle sig til våde enge med sump, mose, og en permanent sø i den nordlige del. Det bliver spændende at se,
om det har en indflydelse på fuglelivet på lokaliteten. Der er også forundersøgelser i gang vedr. lavbundsarealer
ved Karlby og Bendstrup Enge.
Nogle DOF-medlemmer i Syddjurs Kommune deltog i et projekt vedr. kortlægning af rågers habitatudnyttelse,
der gennemføres af DCE/Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. Projektet løber over to år og skal identificere konfliktområder både i forhold til støjgener og markskader ved hjælp af ringmærkning og GPS-sendere.
Projektet indebærer også en optælling af alle rågekolonier på Djursland, og det var denne optælling, der blev
gennemført af DOF. Det viste sig, at der var 19 aktive rågekolonier på Djursland, hvoraf de 15 befandt sig i
Syddjurs Kommune. Kolonierne skal optælles igen i 2020.
Der blev afholdt to møder i Naturstyrelsen Kronjyllands brugerråd og et møde mellem Naturstyrelsen Kronjylland og DOF. Naturstyrelsens planer om udarbejdning af forvaltningsplaner for biodiversitetsskovene (bl.a. et
område omkring Ørnbjerg Mølle i Syddjurs Kommune) er blevet forsinkede og forventes først at blive aktuelle
i 2020.
På Fugleværnsfondens areal ved Stubbe Sø blev der i april konstateret tilstedeværelse af mårhund. Det resulterede i et forsøg på at bekæmpe dyrene ved hjælp af et vildtkamera og fodring. En autoriseret mårhundereguleringsjæger skød 13 dyr i løbet af sæsonen (hertil blev 11 dyr skudt i den vestlige ende af søen). Bekæmpelsen
bliver fortsat i 2020.
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Der var tre offentlige ture i kommunen: Allan Gudio Nielsen fra FVF samt Peter Lange havde ture ved Stubbe
Sø, og undertegnede havde en tur ved Ørnbjerg Mølle. Lokalgruppen holdt tre miniture i kommunen for læsere
af nyhedsbrevet, der udkom 7 gange.
Undertegnede havde også en halvoffentlig tur for medlemmerne af 4 sogne i Syddjurs Kommune, arrangeret af
menighedsrådets ekskursionsudvalg og præsten, der gerne ville besøge fuglereservatet ved Stubbe Sø. Turen
fandt sted i august, så der var ikke ret mange fugle, bortset fra hundredvis af mursejlere over engen. Dette var
en god anledning til at starte en diskussion om hvordan mursejlernes mulige redesteder forsvinder, bl.a. fordi
man blokerer huller ind til kirketårne. Dette resulterede i et møde med præsten og kirkegartneren sidst på året,
hvor vi aftalte at se nærmere på mursejlerne/kirkerne i ynglesæsonen 2020. Gartneren er også interesseret i at
sætte nogle ynglekasser til småfugle op på kirkegårdene.
Årets ubetinget største fuglehit i kommunen var den etårige slangeørn, der havde fundet ud af, at Mols Bjerge
var et godt sted at opholde sig i, og blev i området fra d. 1. august og indtil d. 20. september. Der har aldrig været så mange besøgende til Trehøje. Fugletårnet ved Stubbe Sø har også haft mange besøgende, efter at en amerikansk skarveand blev set første gang d. 7. oktober og blev der året ud. Følle Bund har tegnet sig for flere
sjældne arter: Amerikansk pibeand i april, kærløber i maj og odinshane i august. Og så var der nogle aftenfalke,
der dukkede op i Kolindsund i september.
Kommunens havørnepar fik 2 unger men kun én kom på vingerne. Havørn ses nu regelmæssigt ved Vængesø
på Helgenæs, hvor skarvkolonien voksede en lille smule mere til nu 292 par. Det bliver interessant at se, om
ørnene går til angreb på skarverne i den kommende ynglesæson! Søen fik i øvrigt som noget nyt besøg af et par
sorthalsede lappedykkere – de byggede rede men opgav at yngle.

Aarhus Kommune
Af Henning Ettrup og Morten Jenrich Hansen
Grønne råd - Aarhus Kommune
Der har været 3 møder i Det Grønne Råd, hvoraf det ene var en besigtigelse i Marselisborg Skov med Teknisk
Udvalg. Rådet har drøftet grundvandsforhold i den sydlige del af kommunen efter en henvendelse fra borgere i
området. Ligeledes har der været fokus på biodiversitet i kommunen, både vigtigheden af grønne områder i
byen og de større naturområder i kommunen. Rådet har været inddraget i byrådets ønske om at udpege 10 lokaliteter til en lokal naturkanon (på landsplan er der udpeget 15). Vi har arbejdet på en visionsplan for Århusbugten med bl.a. forslag til etablering af stenrev.
Som en aflægger af rådet arbejde, er der igangsat et projekt Hørret Vildskov, hvor der arbejdes med planlægningsmuligheder for at tilføre skoven mere biodiversitet. Projektet var ved at kuldsejle, da byrådet pludselig besluttede, at Moesgård Skov skulle være en del af projektet. Det projekt er dog lagt i udvalg til videre vurdering,
så Hørret igen kører for sig selv, med håb om at indsamle erfaringer til videre brug.
Der er blevet besluttet, at rådet skal se på forholdene i ådalene, da nogle af tiltagene på reduktion af landbrugets
forureninger giver utilsigtede problemer for bl.a. fisk. Også kommunens nogle steder hårdhændede slåning af
græsrabatter har været til debat, og tages op igen sammen med plan for forvaltning af kommunens skove.
En vigtig beslutning er, at Byrådet har ønsket et tættere samarbejde med Det Grønne Råd som naturens stemme.
Samtidig blev det besluttet, at rådet udvides med 3 nye medlemmer fra årsskiftet. Fokus bliver på biodiversitet.
DOF har været involveret i en høring om den fremtidige anvendelse ag Eskelund til festivalplads, hvor der blev
fremlagt et nærmest færdigt forslag til udformningen, som ikke tilgodeset naturdelen særlig godt. Med det var
åbenbart en bunden opgave, da NorthSite festivalen skal afholdes på Eskelund til sommer.
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Aktiviteter ved Naturstyrelsen, Søhøjlandet
Af Bo Ryge Sørensen, DOFs medlem i brugerrådet
Siden 2013 har der på Naturstyrelsen Søhøjlandets arealer foregået en GPS-registrering af
af særligt biologisk værdifulde træer og lokaliteter for en række udvalgte arter.
GPS-projektet omfatter en kortlægning af ynglelokaliteter og redetræer for udvalgte arter som sortspætte,
huldue, nøddekrige, perleugle, st. hornugle, musvåge, hvepsevåge, duehøg, rød glente, fiskeørn og havørn på
Naturstyrelsen, Søhøjlandets arealer.
M.h.p. en stedfæstelse af disse arters redetræer og ynglelokaliteter kræves en præcis angivelse af
især redetræernes placering med det formål, at sikre arterne bedst muligt i arealdriften.
Med den igangværende registrering, er fokus især rettet mod træer med sortspættehuller. Ikke mindst fordi disse
er af stor betydning for en række øvrige skovtilknyttede og hulrugende/brugende arter som egern, skovmår,
natugle og forskellige arter af flagermus samt sjældne og fåtallige arter som hvinand, perleugle og huldue.
Disse træer er således af stor betydning for den biologiske mangfoldighed i skovene
Derudover blev der igen i 2019, med assistance fra lokale fuglefolk, foretaget kamerainspektion af samtlige
opsatte redekasser til perleugle, natugle og hvinand/st.skallesluger på Naturstyrelsen Søhøjlandets arealer inkl.
Gludsted Plantage som nu administreres af Søhøjlandet
Samtlige redekasser, bortset fra én af de opsatte natuglekasser, var alle ubeboede og uden tegn på nogen form
for yngleaktivitet af de respektive arter.
Det samme var tilfældet med de opsatte redekasser til vendehals. Flere af disse var dog beboet af
ynglende mejser og spætmejse. Det skal i øvrigt nævnes, at vi i én af perleuglekasserne i Gludsted Plantage
overraskede en skovmår som absolut ikke brød sig om at blive inspiceret og som gik til angreb på kameraet, der
hurtigt blev fjernet fra redekassen.
I alt blev der inspiceret 46 perleuglekasser, 4, natuglekasser, 5 redekasser til hvinand/st. skallesluger
samt 10 redekasser til vendehals.
Efter den organisationstilpasning/omstrukturering som Naturstyrelsen gennemgik den 1. januar 2019 blev bl.a.
Naturstyrelsen Midtjylland nedlagt som selvstændig enhed
Ved den lejlighed blev styrelsens arealer i Ikast-Brande Kommune og den vestlige del af Silkeborg Kommune
overført til Søhøjlandet, som dermed voksede fra 6.500 ha til 17.500 ha. Bl.a. blev Kompedal Plantage,
Gludsted Plantage, Nørlund Plantage, Harrild Hede, Palsgård Skov og Bølling Sø overført til Naturstyrelsen
Søhøjlandet
Den nye enhed spænder vidt, både geografisk, i naturmæssig variation og fra fed til mager jord.
Arealerne går fra Harrild Hede i vest til Nordby Bakker på Samsø i øst og fra Silkeborgskovene i nord til Vorsø
i syd.
I forbindelse med omstruktureringen af Naturstyrelsen blev der den 20 juni 2019 afholdt et dialogmøde mellem
DOF Østjylland, DOF Vestjylland og DOF Sydøstjylland.
Formålet med mødet var, at drøfte mulighederne for at forbedre levevilkårene for fugle på enhedens arealer
samt eventuelle andre emner af fælles interesse
I 2019 blev der den 26. juni afholdt et brugerrådsmøde i Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Dansk Ornitologisk Forening - lokalafdelingen for Østjylland
Dagsorden og referat er fremsendt til bestyrelsens orientering.
Desværre er linket til brugerrådet og brugerrådsreferaterne på Naturstyrelsens Søhøjlandets hjemmeside fortsat
ikke tilgængelige.
Dette skyldes manglende samtykkeerklæringer til behandling af personoplysninger fra en del af brugerrådets
repræsentanter

Friluftsrådet
Friluftsrådet har besluttet, at den gamle opbygning skal laves om, så i det forgangene år har bl.a. Århus Bugt
afprøvet den nye struktur sammen med 2 andre kredse i landet. DOF har udpeget repræsentanter i alle
kommuner i landet, ofte den kommuneansvarlige.
I dag har vi 2 bestyrelsesmedlemmer: Jens Bonde Poulsen i kreds Østjylland og Ole Bøgh Vinther i Århus
Bugt.

Vandråd III
I dag kører 3. Vandråds periode 2019/20. Vi har medlemmer i alle de berørte vandråd i Østjylland.
I 1.5 vandopland for Randers Fjord arbejder Ole Bøgh Vinther, for 1.6 vandopland for Djursland arbejder Jens
Bonde Poulsen og for 1.7 vandopland for Aarhus Bugt arbejder Bent Birk Kristensen.

Fra vore egne rækker
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder i 2019. Møderne blev fortrinsvis holdt i Bio X i Aarhus, så en stor tak
til Naturhistorisk Museum, der lægger lokaler til vores mange møder.
Et møde blev holdt i Bogpeters Hytte, som et weekendarrangement, hvor kommunekontaktpersonerne samt
vores HB-medlem inviteres med, og hvor vi prioriterer at drøfte emner af mere principiel karakter. Vi fik også
tid til et besøg Stubbe Sø, hvor vi så på fuglelivet, en ting, som vi næsten aldrig gør sammen.
Suppleanterne deltager i møderne i det omfang de har mulighed for det.
Både forår og efterår har vi haft 4 deltagere af sted til repræsentantskabsmøderne i DOF. Mødereferaterne
herfra kan læses på www.dof.dk.
Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres store engagement i foreningsarbejde, det er en fornøjelse
at samarbejde med jer.
Ole Bøgh Vinther
Formand

