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DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskytrelse med
afdelinger over hele Danmark. Foreningen er sriftet i 1906

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fugle og
at virke til beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefau.ru. b.ttå
formål søges fremmet blandt andet ved alholdelse af møder og ekskursio-
ner, udgivelse af et tidsskdfr og andre publikationer, samr ved at arbejde
for at forbedre fuglenes livsvilkår.

DOF tager del i flere akriviteter, både i Danmark og intemationalt.
Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og
arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den danske
afdeling af Birdlife Intemational.

Sommedlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift
(DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Narur (4 hæfrer pr. år)
og DOF Nyt (4 hæfter pr. år). Størtemedlemmer modrager dog ikke DOF
Nyt, lokalblade og DOFT.

Årlige kontingenter:

Ordinære medlemmer
Junior (u. 18 år)
Senior (o. 67)
Husstandsmedlemskab
Støttemedlem (min.)

I l0 kr.
100 kr.
20O kr.
4t0 kr.
180 kr.

Iokalafdefingen I
Århas Amt

NaturcenterSølJat
Louisevej 100
8220Brabrawl
Giro:5 51 09 6l

www.tlof.tlk/aarhus

DOF-Århus står for alle lokale arrangementer, og alle DOF-medlemmer
kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner.

På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesrned-
lemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og
inter€ssegrupper-

furawrcn

Ansvarsh. redaktsr:
OttaTrapHansen
Kklevej 8
E362 Høtrting
Tlf.86 92 25 92

ørrigc rcdaktion:
AnneliseSkw

E-mail:
trap@postl l.tele.dk
soraw @ argu s - sprog.tlk

29.årgang
Nr.2,juni 2001
rssN 0900-1832

)

At nonceprisel:
Hel side:
kr. 350,-/nr eller kr. 1.2A0,-/år
Halvside:
kr. 200,-/nr eller kr. 600,-/år

Strawens kalenler:
N/. Deadline Udk. ca.

I l. feb. 15. marts
2 t. maj 15. juni
I l. aug. 15. sept.
4 l.nov. l5.dec.

Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligr til alle
medlemmer i Å"rhus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonne-
ment på bladet for kun 60 kt. pr. år.

Afiikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget
af en udskrift. Send materialet til Otto Trap Hansen og mærk kuverten
"Søravnen", og send evenruelt også indlægger på E-mail. Disketter, foros
og originale tegninger returneres.

Søravnen redigeres i PageMaker 6.5 Plus for Windows og trykkes på
genbrugspapir.
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Ifølge Riden - lokalbladet for Nordjylland - har Skov- og Natur
styrelsen foreslået Svend Auken, at der i år skal reguleres Skarver
på Hirsholmene således at alt over 600 etablerede reder skal pensles,

så fuglene vil ruge på golde æ9. Ligeledes vil reder søgt etableret
andetsteds end på Græsholmen blive fjernet. I 2000 var der 1209
reder på Hirsholmene!

Svend Auken valgte at følge indstillingen, der endvi
dere blev forlænget så den også gælder i 2002

og 2003!

Her på redaktionen er vi altid på vagt
når skarven står for skud.

Hvad mon reaktionen ville være, hvis hos vore sydlige
naboer begyndte at vedtage kvoter for storke og penslede

æggene, hvis disse bln overskredet 7

Nu er alting jo ikke sort eller hvidt.

Rigtig god og fuglerig sommer ønskes af
Otto Tra.p Hansen
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KTUELT
Vandrefalken yngler
iQen i Danmark!
Et vandrefalkepar har rede på
Møns Klint. Denne glædeligemed-
delelse kunne man først i maj læse
i landets aviser, Falkene viste sig
begge at være ringmærkede, og de
blev hurtigt aflæst. DOF's fred-
ningskonsulent Knud Flensted
fortæller:

Hannen er en I år gammel fugl
(dvs. alderskoden 2K) fra Sverige
født på Kullaberg (Kullen) i Skåne
i 2000.

Det er kendt fra tidligere, at han-
ner kan yngle allerede, når de er I
år gamle, men det er alligevel me-
get usædvanligt. Det kan ske i
områder med ekspanderende be-
stande, dvs. hvor der er flere vel-
egnede ynglepladser end der er
fugle til. Når bestanden når områ-
dets bæreevne, så udelukkes de
yngre fugle fra at yngle.

Hunnen er ifølge Arbeitsgemeinschaft Wander-
falkenschutz - en 2 år gammel tysk fugl (dvs-
alderskoden 3I() fra Baden-Wiirttemberg i Syd-
tyskland. Bestanden i Baden-Wiirttemberg tæl-
ler ca. 280 par og er ikke udsat for nogen form for
,,bestands-manipulation". Det er altså ikke kor-
rekt, som falkonerernes formand Tage Jessen
har skrevet i Politiken, at fuglen skulle stamme
fra et tysk udsætningsprojekt.

Det er ikke helt usædvanligt, at specielt hunner
kan bosætte sig meget langt fra fødestedet, men
denne hører dog til en af de længste ,,sprednin-
ger" (over 600 km mod nordnordøst).

Der yngler i øvrigt et par vandrefalke på Kockum-
kraneni Malmø (med udsigt til København)l!!!!!!!l
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Der er altså nu to par vandrefalke i Skåne. Det
andet er på Kullen.

DOF har i samarbejde med Skov- og Natur-
styrelsen fået fremstillet en folder om de spæn-
dende fugle på klinten. Følgende tekst er klip
herfra:

=.--R



fofu /andrefalk er tilbage
##- - Vandrefalken ynQler atter i Danmark

På Møns Klint har et par vandrefalke slået sig
ned i en utilgængelig grotte. Det var også her, at
denne enestående fugl sidste gang forsøgte at
yngle i 1972.

Vandrefalkene opleves bedst fra stranden neden
for Storeklint. Du må have lidt tålmodighed, for
det er ikke sikkert, at falkene er syniige heie
tiden.

Vandrefalkens historie i Danmark
Møns Klint var gennem århundreder kendt som
et af vandrefalkens foretrukne tilholdssteder, og
i de seneste år har der atter være vandrefalke på
klinten i længere og længere perioder af året. I
foråret 2001 holdt et par tæt sammen og den 2.
maj kunne det konstateres, at de havde fundet
en redeplads og var begyndt på rugningen.
Redestedet ligger på Maglevandsnakke tæt på
trappen ned til stranden ved Storeklint, men
alligevel tilsyneladende ugeneret på grund af de
høje, stejle og porøse klinter.

Da klinten er under stadig forandring på grund
af skred, så er det ikke ua-Imindeligt at selve

redestedet flyttes fra år til år. Vandrefalken har
tidligere ynglet på Store Taler, Lille Stejlebjerg og
Nylands Nakke, i visse år endda med to par.

Tidligere ynglede der i Danmark mindst 10-20
par vandrefalke på bl.a. følgende lokaliteter:
Stevns ICint, flere steder på Bornholm, broen
mellem Møn og Sjælland, i Rold Skov og forskel-
lige andre steder på klipper, bygninger, broer, i
gamle rovfuglereder og endda på den flade jord.

Fra begyndelsen af 1900-tallet og indtii slutnin-
gen af I970'erne var bestanden af vandrefalke i
hastig tilbagegang overalt i verden. Den for-
svandt fra mange lande på grund af forfølgelse,
redeplyndringer og miljøforurening med pestici-
der og tungmetaller. Efter at anvendelsen afDDT
og kviksølv blev forbudt i de fleste lande vendte
udviklingen lykkeligvis, og gennem de seneste
år har ornitologer i Danmark i spænding ventet
på, hvornår arten ville vende tilbage.

Luftakrobal
Vandrefalken er en eminent flyver. Den er be-
rømt for sine uovertrufne flyveegenskaber, der
navnlig udnyttes, når falken skal fange sit bytte.
Hannen fanger navnlig stære, drosler, hætte-
måger og andre mindre fuglearter, mens hun-

Elsam A'lS Studstrupværket
Ny Studstrupvej 14,

8541 Skødstrup
Telefon: 8749 1700,
felefax'.8749 1717
Studstrup@elsam.com

g Ersam



nen, der er næsten dobbelt så stor, fanger større
bytte som fx kragefugle, ringduer og svørnme-
ænder. Oplevelsen af vandrefalkens styrtdyk i
klintelandskabet gør et stort indtryk på de fleste,
der får lejlighed til at opieve det. Det er fantastisk
at se fuglen stige opad og opad, og så på et
tidspunkt pludselig lukke vingerne ind til krop-
pen og styrtdykker mod byttet med over 50
meter i sekundet (knap 200 km/t). Denne ene-
stående naturoplevelse er det nu igen muligt for
besøgende at opleve på Møns Klint, hvis de har
lidt tåImodighed.

Falkene yngler normalt første gang, når de er 2-
3 år gamle. Har de først fundet en god yngleplads
kan de vende tilbage år efter år. Falkehunnen
lægger 3-4 æg, der ruges i ca. 3l dage. I normale
år bliver falkeungerne flyvefærdige omkring
midten af juni, men i år hvor begge ynglefuglene
er unge og uerfarne er ungerne først klar til at
forlade redehylden omkring midten af juli, når
de har tilbragt 5-6 uger på redestedet.

En trækfugl
Vandrefalken har sit navn, fordi den i Skandina-
vien er en udpræget trækfugl. Danmark ligger
dog så sydligt, at man kan være heldig at opleve
vandrefalke i den danske natur hele året. Da der
i tidligere tider ynglede vandrefalke på Møns
Klint, var det almindeligt, at i hvert fald nogle af
fuglene blev i området året rundt. Specielt de
fuglerige strandenge på Nyord er et eftertragtet
fødesøgningsområde for vandrefalke uden for

selve yngletiden. Titusindvis af svømme- og va-
defugle lever her i Ulvshale-Nyord Vildtreservat.

Trusler
Da vandrefalken i 1969 sidste gang fik unger i
Danmark blev ungerne stjålet i reden af falke-
røvere. I dag opdrættes mange rol'fugle i fangen-
skab. I fangenskab er der risiko for at forskellige
roduglearter blandes, dvs. danner hybrider, og
derefter slipper ud i naturen. De1 er desværre
sket i flere europæiske lande og truer nu den
vilde naturlige bestand. En anden alvorlig trus-
sel er ægrøvere, der samler på æg af sjældne
figle. Derfor, hvis du observerer noget.mirtænkelitt på
klinten, så kontakt straks: Falster Statsskovdistrikt på
telefon 55 8l 28 68 eller politiet på telefon 55 81 14
48!

Red ni ngsforsØg
I nogle lande (fx Sverige og Tyskland) har man
optrjulpet bestanden afvandrefalke ved hjælp af
falkeæg udruget i fangenskab, mens man i andre
lande (fx Danmark, Finland og Storbritannien)
har afventet effekten af fredninger og miljø-
forbedringerne. Glædeligvis er bestanden nu
næsten overalt i fremgang. Forhåbentlig vil
vandrefalken vende tilbage til flere af de gamle
ynglepladser, men Møns Klint vil for altid være
det område, der først og frenrmest forbindes med
vandrefalken i Danmark. Det var her den blev
udryddet, og det er her, den er vendt rttbage.dt{



Fra det seneste reoræsentant-
skabsmøde
Foreningens ordinære forårs-repræsentant-
skabsmøde blev afholdt d.28.-29. april på Lol-
land. Fra fuhus Amt deltog Peter Lange, Peter
Hjeds, Bjarne Golles og Ole Bøgh Vinther.

Fra dagsordenen skal nævnes, at DOF's regn-
skab for år 2000 blev vedtaget, det viser et
overskud på 297.459 kr. Foreningens disponile
egenkapiral er nu (pr. l, l-2001 | på 429.246 kr.
Repræsentantskabet og hovedbestyrelsen arbej-
der hen imod at opnå en disponibel egenkapital
på 2 mio. kr. inden DoF fejrer 100 års jubilæum
i 2006! Dagsordenen incleholdt i øvrigt bl.a. de-
batter om ændrede tilskud til lokalafdelingerne,
opformering og udsætning af stærkt truede fug-
learter, repræsentantskabsmødernes form, og
rep. vedtog at undersøge mulighederne for op-
rettelse af en DOF-fuglestation i Skagen.

www.naturnet.dk -

Klik og kiq!
Er du på udkig efter en vandretur på onsdag? En
aktivitet sammen med børnene på søndag? Eiler
vil du vide, om der er nogle spændende naturom-
råder, der hvor sommerferien skal holdes? Så

kig ind på www.naturnet.dk.

\4/ww.naturnet.dk er udviklet af Miljø- og Energi-
ministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Dan-
marks Biblioteksskole. På hjemmesiden finder
du oplysninger om vandreture, cykelture, fugle-
ture, svampeture m.m. overalt i Danmark -
opdateret dag for dag! Endvidere kan man finde
turfoldere fra en lang række naturområder, lige
til at udskrive. Der er også et debatforum -
Naturnetforum, hvor man kan stille spørgsmål
eller fortælle om sine oplevelser. Endelig kan
man finde en lang række flotte fotos af natur og
kulturmiljøer fra Danmark, som må anvendes
kvit og frit, så længe det ikke er kommercielt.
DOF fuhus Amt lægger også sine off. arr. ud på
hjemmesidcn.

.--

OQ vinderen blev
Hvervckampagnen, der startede den l4l10 2000
med konkurrence om præmier blandt både nye
medlemmer og dem der skaffede medlemmet, og
særlig præmie til den bedste lokalafdeling, er nu
slut og tallet er &jort op for de indmeldte. I alt er
der i kampagneperioden fra den l4l10 - den l5l
I 2001 indmeldt 199 nye medlemmer. Af disse
kommer alene de 16l fra en direct mail-kam-
pagne udsendt fra Fuglenes Hus. Det var en
anelse skuffende, at så få af lokaiafdelingerne
valgte at gå aktivt ind i hr.ervekampagnen. Men
de der var med har gjort det godt.

Bedste lokalafdeling var:

Bornholms Antt. }felt suverænt bedste lokalafde-
ling på alle fronter var Bornholm med en procen-
tuel medlemstilgang på 8,6% i perioden. Derud-
over var Bornholm den første lokalafdeling, der
gik med i kampagnen - allerede fra efterårsfe-
rien og som nedsatte en hvervegruppe, der satte
særskilte aktiviteter i gang. DOF-Bornholm vin-
der IO.OOO kr. og et ophold for hvervekommiteen
i Vejlerne i foråret. På 2. pladsen kom Århus Amt
med en tilgang på 4.8"/o og på 3. pladsen Ringkø-
bing Amt med 4%.

Lodtrækning om præmier:

Vi har dags dato den 26.marts 200I trukket lod
om præmierne blandt alle de nye medlemmer
samt blandt de som har hvervet de nye medlem-
mer. Og vinderne er:

I L Præmien, en Leica - kikkert BN l0 x 42,
Værdi: Kr. 10.000,- gik til Henrik Reinvaldt,
Heilerup

I 2. Præmien, et Leica kamera Cl med etui.
Værdi 4.200,- gik til CarstenAbild, Otterup

a ). Præmien, et Leica kamera Cll. Værdi
2.800,- gik til Mona Lise Pedersen, Øl-
stykke

I Gavekort til Naturbutikken på kr. 1.000 til
Alis Og Frank Hansen, Værløse

I Gavekort til Naturbutikken på kr. 1.000 til
Jørgen Jørgensen, Nakskov

I Gavekort til naturbutikken på kr. 2.000 til
Annelise Jensen, Sønderborg

I Gavekort Til Naturbutikken på kr.I.000
kr. til Astrid Løkke Jakobsen, Sabro

I Gavekort til Naturbutikken på kr. 1.000 til
Merete Mortensen, Gudhiem



Pressemeddelelse:

Den 15. maj 2001

Skovture Iruer kongeørne
Dansk Ornitologisk Forening protesterer mod
Skov- og Naturstyrelsens planer om fri færdsel
på stier og veje i Lille Vildmose-området.

Et naturområde i Danmark hvor der yngier både
I(ongeørn, Sort Stork, Stor Hornugle og Trane.
Det ville for få år siden have vreret en urealistisk
drøm for naturelskere. I dag er drømmen blevet
til virkelighed, men samtidig ønsker den stats-
lige myndighed der har ansvaret for naturen at
lukke op for øget offentlig færdsel til selvsamme
område. Med risiko for at de siældne arter for-
styrres og forsvinder.

Det drejer sig fredningen af Lille Vildmose, Tofte
skov og Høstemark skov i Nordjylland, hvor
Skov- og Naturstyrelsen nu foreslår et net af
offentlige gang- og cykelstier i stedet for den
nuværende ordning med guidede ture i området.

Skov- og Naturstyrelsens forslag indebærer en
helt uacceptabel risiko for at de sjældne fugle
forsvinder fra området, mener Dansk Ornitolo-
gisk Forenings formand Christian Hjorth:

"Vi er lodret imod styrelsens forslag om fri færd-
sel ind i området. Det ligner chikane mod natur-
interesserne, og det undrer mig at besindige folk
i styrelsen ikke har grebet ind. Man risikerer at

lokke Miljøminister Svend Auken ud i noget, der
er stil( imod Danmarks internationale forpligti-
gelser", siger DOFs formand til blader Fugle og
Natur.

Det er Naturklagenævnet der afgør, om der skal
være fri færdsel på et net af veje og stier, som
Skov og Naturstyrelsen ønsker. Naturklage-
nævnets afgørelse ventes efter en besigtigelse i
juni måned, og DOF har opfordret nævnet til at
inddrage udenlandsk viden om, hvordan arter
som Kongeørn og Sort Stork reagerer på forstyr-
rende færdsel:

"Disse arter er så sjældne i Danmark og har
aldrig ynglet uden for øde og fredfyldte skovom-
råder. Der er derfor praktisk taget ingen danske
erfaringer, bortset netop fra, at disse arter kun
yngler i helt uforstyrrede områder"" skriver DOF
i et brev til Naturkiagenævnet.

"Det er tilsyneladende en trend i tiden, at natur
kun er til for publikums skyld. Men der er altså
områder med så fin og sårbar natur, at de nær-
mest er hellige. Hvad nytter det at lukke publi-
kum ind i et område med store naturoplevelser,
hvis det betyder at oplevelserne forsvinder. Gui-
dede ture, fugletårne og skjul er den rigtige
løsning i Lille Vildmose-området, ikke fri færdsel
som der er rige muligheder for andre steder",
siger Christian Hjorth.

Yderligere oplysninger: Christian Hjort}:.9T 44 85
20 eller biolog I(nud Flensted, DOF l3 I I 44 04 el.
21 24 22 75
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RECIONPLAN 2OO1

Af Peter Lange

Som det vil være den opmærksomme læser be-
kendt, har Å.rhus Amt fremlagt sit forslag til en
ny regionplan. Lokalafdelingens frednings-
udvalg har på foreningens vegne fremsendt ne-
denstående kommentarer til forslaget.

Se mere om forslaget på amtets hjemmeside
rwvw.aaa.dk.

DOF's kommentarer til
REGIONPLAN 2OOI:

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i
Å-rhus Amt (DoF) skal hermed fremsætte nogle
bemærkninger til det fremsendte forslag til Regi-
onplan 2001:

Generelt skal amtet roses for planlægningen
omkring Naturkvalitetsplanen. Det er meget
positivt, at man er begyndt at se der er behov for
at planlægge i sammenhænge. Mange af vores
naturområder er efterhånden så små og i fare for
at blive isolerede fra andre områder af (især)

store færdselsårer på kryds og tværs i landska-
bet, at det er vigtigt at de forbindes indbyrdes.

W ønsker stop for flere fauna-
spærringeL og fjernelse af de eksisle-
rende!
DOF finder at det er positivt, at man har udar-
bejdet en samlet plan for spredningskorridorer
(selv om nogle af dem er meget smalle). At man
også samtidig har foretaget en registrering af
spærringer beliggende i korridorerne, er med til
at styrke planlægningen, idet det gør det muligt
at arbejde for at få disse fiernet (eller reduceret
effekten af dem). Det bemærkes at der blandt
forslagets liste over kommende større vejanlæg
desværre er flere, som hvis de gennemføres som
beskrevet, vil skabe flere spærringer i
spredningskorridorerne, som f.eks ådale. Det
gælder forslag til omfartsveje ved Ebeltoft,
Auning, Assentoft og Odder. Omfartsvejen ved
Lading bør føres nord om byen, så vejen kom-
mer så langt væk fra Lading Sø som muligt.

Mere fart på naturgenopretningen!
Amtets vandhulsprojekt er et godt og vigtigt
initiativ. Her mangler dog en opfølgning på,
hvilken betydning de nye vandhuller har fået for
flora og fauna, og hvor det måske ikke har
virket. Og så er det måske på tide at kanalisere
midler fra vandløb og vandhuller hen til andre
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trængende plejeopgaver (f.eks. høslet på enge og
bedre græsning af strandenge). Natur-
genopretningsprojekter udover vandhuls-
størrelse bør også opprioriteres! - desværre må
vi konslatere at der indtil nu i Århus Amt ikke er
gennemført egentlige naturgenopretninger, når
der ses bort fra Vandmiljøplan II områder og
vandhuller.

Amtets intentioner om at få udtaget dyrkede
arealer af omdriften er meget prisvaerdig, men
status for Vandmiljaplan II viser desværre, at
det halter gevaldigt med at leve op til målsætnin-
gerne om beskyttelse afmiljø og natur, når land-
bruget skal spille frivilligt med. På det punkt er
landbruget desværre ikke er sit ansvar bevidst.

DoF mener at amtsrådet må spille langt mere
aktivt med, for at få forøget naturindholdet i
landbrugsområderne, og gennemført natur-
genopretning af især lavbundsarealer.

Naturkvalitetsplanens kort over mulige kom-
mende naturområder er et godt udgangspunkt
for at gå i gang. Dog er der flere egnede arealer,
som bør tilføjes kortet: DoF foreslår at Kolind-
sund, Albæk-Vestrup Enge og Råby Kær
ved Randers Fjord, samt Overgaards to yderste
inddigninger selvfølgelig også bør have beteg-
nelsen mulige naturområder! DOF anerkender
at en naturgenopretning i disse områder måske
ikke ligger lige for, men mener at områderne bør
have status som mulige naturområder for a1

undgå, at der i mellemtiden etableres anlæg
(f.eks. veje eller vindmøiier) eller foretages ind-
greb i områderne, som umuliggør at de senere
kan naturgenoprettes!



Al natur bør beskyttes og bevares!
Det er vigtigt for DOF at understrege, at der er
andre naturtyper end g3-områder, som er vig-
tige for opretholdelse af en varieret natur. Lige-
ledes er det en kendsgerning, at de nuværende
registreringer af g3-beskyttede naturområder
langt fra er fyldestgørende. Mange især mindre
områder er endnu ikke registreret, og er på det
foreliggende grundlag kraftigt truet. Derfor er
DOF betænkelige ved om opdelingen af ,,natur-
områder" til,,S]-områder" og,,mulige naturom-
råder" vil få konsekvenser i forhold til admini-
strationen af områderne. ViI det f.eks. blive nem-
mere at få tilladelser til at foretage ødelaeggende
indgreb i sidstnæ\.nte? DOF har desværre også
flere eksempler på, at man ikke lever op til
måtsætninger/intensioner og stadig dispenserer
fra egne regler om høj prioritering af sårbar
natur, når der gives dispensationer til indgreb,
planlægges vejanlæg m.m.

Kraftigere pleje I n dsats!
Det er meget vigtigt, at der sættes ind med pleje
på vigtige/truede naturområder. Disse skal jo
danne basis for spredning til nye områder. Am-
tet må derfor - eventuelt med frednings-
instrumentet som hjæIp - gennemtvinge pleje
på privatejede vigtige naturarealer, som er under
forfald, f.eks. ferskenge, strandenge, vådområder
i skovene og overdrev.

M ere naturovervågning!
Amtsrådet bør også i langt højere grad end nu
opfylde sine forpligtigelser til at overvåge natu-
ren i amtet. I dag finder der stort set ingen
terrestrisk ovewågning sted fra amtsrådets side,
og overhovedet ingen overvågning af fugle! DOF
finder at det er meget uheldigt at amtsrådet
således agerer stort ser i blinde, hvad angår
arbejdet for at bevare fuglelivet i vores natur.
Især er det tiltrængt at få startet overvågning på
de lysåbne naturtyper; ferskenge, strandenge og
overdrev, som alle er i tilbagegang. Ligeledes må
det konstateres at amtsrådet stort set intet kend-
skab har til de rødlistede fuglearters status i
amtet! Hvorledes vil amtsrådet på denne bag-
grund varetage hensynet til fuglene i den daglige
administration?

For at belyse hvad vi mener kan DOF spørge: er
det korrekt at .untet som led i naturpleje på
Samsø har fjernet krat der var ynglested for
karmindompap!, eller; hvilken betydning har
plejeindsatsen på Anholt haft på den ynglende
bestand af markpiber i området?, elleu hvordan
påvirker den intensive kanosejlads på f.eks Gu-
denåen de ynglende isfugle?, eller; hvilken be-
tydning har oprensningen af Brabrand Sø haft
for ynglefuglene? (søen er i dag måske den vig-
tigste ynglelokalitet for sorthalset lappedykker i
amtet!), eller; hvordan har bestanden af pung-
mejse det i amtets moser? (alle de nævnte fugle-
arter er rødlistede, og amtsrådet har derfor efter
DOF's mening en forpligtigelse til at overvåge
arternes ynglebestande! - det sker bare ikke!!).

Områder hvor skovtrlplantnng er uøn-
sket
DOF finder det prisværdigt at der foretages skov-
rejsning. Men der findes også områder, hvor
skovrejsning er uønsket af hensyn til fuglelivet
og fremtidige muligheder for at foretage natur-
genopretning. Langt de fleste afdisse områder er
medtaget på regionplanens kort over områder,
hvor skovtilplantning er uønsket. DOF finder
dog at følgende områder også bør friholdes for
skovtilplantning: lavbundsarealer mellem Mari-
ager og Randers Fjord, lavbundsarealer langs
Randers Fjord (f.eks. ved Hollandsbjerg Holme
og mellem Støvringgård og Randers), hele
Kolindsund og nyom Ådd mellem Pindstrup og
Kolindbro. Lavbundsområderne udpeget som
områder, hvor skovtilplantning er uønsket, bør
også friholdes for læhegn! Læhegn bevirker ofte
at områdernes værdi for rastende ande og vade-
fugle (sangsvaner, viber, hjejler raster gerne på
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store åbne landområder) forringes, ligesom læ-
bælter giver redeanbringelse for kragefugle og
rovfugle, hvorved disses prædation på de
ynglende engfugle øges.

Stop for intensivenng af landbruget
Udvidelsen af svinefarme (og andre store bedrif-
ter) må nødvendigvis standses - eller i det mind-
ste stilles i bero, indtil konsekvenserne på natur
og miljØ er fuldt afklaret. Det er en illusion at tro,
at man kan bevare naturinteresser og samtidig
give tilladelse til endnu større landbrug. Store
landbrug drives meget rationelt - derfor er det
ikke plads til skel, levende hegn, mergelgrave,
vandhuller o.1., hvor naturen kan udfolde sig.
Landskabeligt betyder det samtidig enmonoton-
isering, idet det ofte også betyder at lavninger
opfyldes, for at der store maskiner kan komme
overalt.

Miljømæssigt er det problematisk ikke bare for
grundvandet, men også for søer, vandløb og
kystvande at der udvaskes store mængder N og
P fra landbrugsarealerne. Også selv om land-
bruget hævder, at der ikke spredes mere pr
arealenhed end før en sammenlægning. Dog er
det sådan, at mindre bedrifter generelt giver
større variation i driften og dermed større robust-
hed i naturen.

Også dyrevelfærden er vanskeligere at tilgodese
på de store bedrifter med omkostningstunge
investeringer.

Endelig kan heller ikke de samfundsøkonomi-
ske omkostninger negligeres for, hvad det vil
koste efterfølgende at rydde på efter forurenin-
ser,

Stop for nye bwækstomåder i det åbne
land!
DOF finder det prisværdigt, at der strammes op
på udpegning af byvækstarealerne, selv om
byvækstområderen omkring Århus stadig vir-
ker skræmrnende store. Med så store udvidelser
af byområderne er det vanskeligt at tilgodese
natur- og miljøforholdene. Vores erfaring viser,
at naturområder som kommer til at ligge inden-
for byområder, ofte lider en krank skæbne, idet
naturområderne ofte indskrænkes eller opdeles
i mindre områder, hvorved deres værdi som
naturområder formindskes. DOF mener at der
bør indføres et stop for yderligere inddragelse af
åbent land til byområder, og at samfundets krav
om b1vækst i stedet bør opfyldes ved at udnytte
de eksisterende byområder bedre.
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lkke flere motorveje!
Amtsrådet mener desværre stadig, at trafik-
problemer kan iøses ved at byggc flere motor-
veje. Bortset fra, at de forårsager uoverstigelige
forureningsproblemer og øger tralikken, er de
også med til at forarme naturen. Man førsøger
altid at lægge dem i områder, hvor der er
befolkningstyndt og derfor ofte også store na-
turværdier. De store vejanlæg skærer landska-
bet i stykker og danner spærringer for naturens
(og menneskers) færdsel. Det er problematisk.
Specielt motorvejen mellem Å-rhus og Herning er
problematisk. Den må ikke føres gennem
Gudenåfredningen, men må gå gennem Silke-
borg.

DOF vil også påpege, at det fremsendte forslag til
omfartsvej ved Ebeltoft er totalt uansvarligt, hvis
man ønsker at tage hensyn til natur og fugleliv i
de berørte områder. Forslaget berører flere ste-
der gode fuglelokaliteter (skove, moser, små-
søer), ligesom det skærer gennem områder, hvor
man i fremtiden kan ønske at gennemføre natur-
genopretning (f.eks Gungerne). Vejanlægget som
det er beskrevet i forslaget vil komme til at virke
som en gigantisk spærring for vandrende dyr og
mennesker i området.

Nej til vindmøller i vore lawandede
kystområder!
Mht. vindmøller støtter DOF genelt vedvarende
energiformer. Foreninger finder dog at der er
visse områder, hvor placering af vindmøller (og

andre store tekniske anlæg) er uØnsket. Det
gælder f.eks vores lawandede kystområder,
ådale og lavbundsarealer. DOF hilser det derfor
velkomment at regionplanforslagets tekniske del
IKKE (!) opererer med en vindmøllepark på
Kalkgrunden udfor Grenå Havn! Denne place-
ring finder DOF uheldig, dels fordi havområdet
udfor Grenå er meget fuglerigt, dels fordi områ-
det ikke er med i miljøministeriets liste over
områder, hvor der måske kan gennemføres for-
søg med hawindmølleparker. DOF finder det
meget uheldigt hvis man begynder at bygge
harwindmølleparker på andre lokaliteter, førend
man har undersøgt møllernes påvirkning af fug-
lelivet grundigt. DOF mener ikke at forsøgene
ved Tunø Knob vindmølleparken dokumenterer
vindmøllernes effekt på de rastende fugle i om-
råderne, og der bør derfor foretages yderligere
forsøg og undersøgelser ved de eksisterende og
planlagte vindmølleparker, førend der tillades
yderligere udbyngning af de havbaserede
vindmølleparker. Farvandet mellem Læsø og
Djursland er så værdifuldt for fuglene, at det helt
bør friholdes for vindmøller, eller som minimum.
at mØllerne bør bygges på vanddybder over 20
meter!

DOF opfordrer hermed amtsrådet til at inddrage
ovennævnte betragtninger i den kommende re-
gionplan for Århus Amt!

Med venlig hilsen fra Dansk Ornitologisk Forening i
Århus Amt

p.f.v. Peter Lange d Henning Ettrup
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Har du lyst til at deltage i DoF-Århus'

Det koster kun 75 danske kroner om året. For den pris får du et væld af
forskelliEe fugleblade som du så kan læse.

c -Du får no4let al vide om hvad der foregår i andre dele af landet

a -Du kan læse om seriøse fugleundersøgelser det sydlige Sverige

c -Du kan læse om hvad hitjægerne i EnEland se]
(F -Du kan læse artikler om hvordan man bestemmer svære fugle

<? -Du kan læse referaler fra fugleture i andre dele af landet som måske
kan inspiration.

Du har 10 dage til at læse bladene og skal så sende dem videre til næste
person på listen. Ponoen pr. pakke er på ca. 20 kr., og du vil få cirka 6 pakker
om året.

Ring, skriv eller mail til undenegnede hvis du vil høre nærmere.

Hilsen Peter Hjeds, KoElevej 7, Uggelhuse, 8900 Randers
t|f.8649-630B, E-mail:peter.hjeds@skolekom.dk



Storkens status i 2000
Hans Skov (DOF's storkegruppe)

Indled n inQ
For første gang siden f989 gik storkebestanden
i Danmark ftem fra 2 til I ynglepar. Ungetallet
var med 5 flyvefærdige unger ikke noget at prale
af. | 1999 var der dog kun 4 fl1vefærdige unger.
Desuden var der 2 redefaste enlige storke mod 3
i 1999. Fremgangen skal ses på baggrund af en
generel fremgang i storkebestanden i Europa i
2000. I Scileswig-Holstein gik bestanden frem
rr'ed 7 ,4 % , så der nu yngler 249 storkepar med
360 udfløjne unger. Hertil skal lægges 19 par
fritflyvende projektstorke med ikke færre end 52
udfløjne unger. Niveauet er det højeste siden
1984. Det forholdsvis lave ungetal i ScNeswig-
Holstein (1,45 unger pr. par) såvel som i Dan-
mark (1,67 unger pr. par) skyldes ugunstige
vejrforhold med for meget regn i den periode,
hvor ungernevar små, med mange døde unger til
følge. I Holland har ungetallet af samme årsager
været endnu lavere. Heldigvis var de ugunstige
vejrforhold begrænset til områderne langs Nord-
søen, I Østtyskland og Polen har soruneren
været langt bedre, og ungetallene endte på et flot
højt niveau. F.eks. i et 2463 km2 stort område i
Masurien i det nordøstlige Polen fik 566 par
storke il<ke færre end ll87 unger på vingerne.
Det giver et ungetal på 2, I 0 unger pr. par, hvilket
er et meget flot resultat i et område med en så tæt
storkebestand. Ved sidste optælling af detre
område i 1995 var der 512 par med 871 unger. I
dette område lmgler nu flere storke end i 1914.
Skulle det sarune være tilfældet i Danmark,
skulle vi have over 900 par storke!

Fordeling af storke de
feb. mart s april

Storkesaesonen 2000
Allerede d. 14- I 5/2 blev en stork set på et hustag
i Beder syd for Århus. D. l7/2 ses en stork i
Uglemose vest for Virum. D.4-5/) ses I stork på
Nordals. I dagene fra d. 8-ll/l ses en stork i
Århus's nordlige opland. De nævnte tidlige
storkeobservationer er sandsynligvis fugle fra
dyreparker og storkefarme i Skåne og Holsten.
Altså fugle, der ikke har været på træk. Storken,
der blev set i Århus's nordlige opland, var ring-
mærket på begge ben, og det viser, at denne
stork stammer fra en dyrepark eller storkefarm.
Vildstorke ringmærkes altid kun med 6n ring.
Først observationer fra sidste halvdel af marts
kan betragtes som den ægte vare - altså at der er
tale om vilde storke, der har gennemført trækket
til vinterkvarteret. Først med Ribes hunstorks
ankomst til reden d. l8/3, har vi med sikkerhed
at gøre med en hjemvendt vild stork. Ankomsten
var usædvanlig tidlig, for siden 1977 er ingen
normalt trækkende dansk stork kommet tilbage
til reden før d. 25D (det var også hunstorken fra
Ribe). Det tidlige og lune forår i Vesteuropa har
lokket Ribes hunstork hjem tidligere end nor-
malt. Blot en uge tidligere havde vi istandsat den
af december-orkanen totalt ødelagte rede på
Ribes Rådhus. Vi var nær blevet overlistet af
storkens rekord tidlige ankomst. Den næste
ynglestork, der nåede på plads, var hanstorken
fra Vegger i Himmerland, der ankom d. l/4.
Herefter indtraf et sandt storkeboom af unge
storke på forlænget træk, der ikke k-lingede af før
først ijuni. Over hele landet blev der iagttaget det
største antal omstrejfende storke i mange år. Det
kan være vanskeligt at anslå et præcist antal
individer, men et kvalificeret gætl der bygger på
indsendte observationer, er, at Danmark havde
besøg af henved 230 forskellige storke i 2000.

forskellige måneder
maj juni

i 2000:
juli august

I00

forskellige landsdele i 2000:

SiællandÅolland-Falster/MØn Bornholm

?

I9IE2560

Total

230

Fordeling af storke i de
Jylland Fyn/Langeland
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Den opmærksomme læser vil bemærke, at der er
set 237 storke fordelt på de forskellige landsdele,
og det skyldes, at der er individer, der har besøgt
flere landsdele. Det endelige antal af forskellige
storke, der besØgte Danmark i 2000, kan ende på
et lidt højere niveau, når vi engang får set alle
lokalrapporter for 2000. Tailet 210 er behæftet
med en usikkerhedsfaktor på + r I 5.

De største flokke var l6 ved Fussingø d. I 5/
5; l0 i Hjemsøliue på Midtsjælland og l0 ved
Vordingborg d. 1615 (samme flok); 12 mellem
Holsted og Gørding i Sydjylland (sandsynligvis
en del af Fussingø-storkene) d, 1615; l0 ved
Gjellerup ved Herning ( sandsynligvis Fus singø-
storkene) d. I615; IO i Abild ved Tønder d. 5/6; 9

nord for Gedesby på Sydfalster (sandsynligvis
flokken fra Vordingborg d. l9/5;8 på Læsø d.
2ll5; 8 Stevns 24 /8; 8 Gedesby på Sydfalster d.
25-26/8 (samme fugle som dem, der blev set på
Stevns); 7 i Kokkedal på Nordsjælland, d.8/5;7
i Lille Vildmose d. l5/5;7 i Abild ved Tønder 8/6
(sandsynligvis samme fugle som d. 5/6). Des-
uden er der set flere storkeflokke på 4-6 indivi-
der mange steder rundt om i landet. Bortset fra
flokken med de 8 storke i august, er de øvrige
storke ungstorke på forlænget forårstræk. De 8

storke, der blev set på Stevns og siden overnat-

tede i Gedesby, før de trak over ØstersØen, stam-
mer fra det skånske storkeprojekt. De blev set
udtrækkende fra Falsterbo, før cle dukkede op
på Stevns.

I(un få af de mange storke på forlænget
træk blev i Danmark i længere tid. Nord for
Århus holdt et storkepar til i flere uger fra d. l3l
4 - l/6 i bl.a. Hjortshøj; Pannerup; Haldum; Brus-
gård Møllebæk; Hedeskov mellem Ryomgård og
Thorsager. Selv om man bl.a. i Pannerup nåede
at opsætte en smuk storkerede i et udgået træ, og
storkene besøgte reden, var det ikke nok til, at de
slog sig ned. Noget tilsvarende fandt sted ved
Skjernåen mellem Sønder Felding og Arnborg,
hvor et storkepar holdt til fra d .2414 -1015. }Jeller
ikke en udmærket nyopsat rede på en pæl nær
Arnborg, fik storkeparret til at blive. Som optakt
til DOF's storkekampagne var Storkegruppen
særdeles aktiv dette forår med restaurering og
nyopsætning af storkereder, samt rådgivning til
de mange, der henvendte sig om hjælp til byg-
ning af storkereder. Mindst 60 nyopsatte/
restaurede storkereder var klar til de mange
besøgende storke, men relativ få {ik besøg eller
blev beboet. Det er i første omgang biotopens
beskaffenhed mere end redemuliughederne, der
afgør om et storkepar slår sig ned. Havde Dan-

Kendte kvalitetski kkerter til
drømmepriser

Vi tilbyder et stort udvalg af de kikkerter som værdsættes og
anerkendes af ornitologer

SWAROVSKi - ZEISS - KITE - KOWA - SWIFT - MANFROTTO

Udnl'tvoresmangeårige erfaringi atrådgive ogvejlede i valgafkikkert ogteleskop. Du ermeget velkom-
men til at kontakte os for gode råd, eller du kan læse yderligere på vores hjemmeside:

www.SiehtsofNature.dk
Frit leveret overhele Danmark

.sr4Hrs oF NAT-T4RE
Tel.:3968 1686 Mobil: 29729909

E-Mail : Charlotte. Møller. Nielsen@SightsofNature.dk



mark budt på gode fødemuligheder for storke,
ville langt flere af de omstrejfende storke vaere
forblevet i landet. Det er netop forholcl som i
2000 med mange unge storke på forlænget træk,
der muliggør en reetablering af bestande i områ-
der, hvor de tidligere hørte hjemme, men dette
sker først, når livsbetingelserne er til det. I 2000
forpassede Danmark en enestående chance for
at opbygge en ny livskraftig storkebestand. Der
kan gå mange år, før chancen igen byder sig.
Man må håbe, at DOF's forvaltningsplan for
hvid stork og naturgenopretninger i forbindelse
med Vandmiljøplan II og kommende vandmiljø-
planer vil sørge for, at velegnede levesteder for
storke vil være på plads næste gang, fænomenet
fra 2000 indfinder sig.

Vesløs måtte som i 1999 nøjes med den enlige
hanstork, der ankom d. l/4. Vesløs storken havde
dog sommeren igennem besøg af flere storke,
bl.a. en af dens egen unger (fA75) fra f998.
Vesløs-storken trak syd på d. 9/E sammen med
ungfuglen fra 1998. Den sidste uges tid inden
trækket blev de to storke ofte set sanmen om-
kring Vesløs, og om natten sov ungstorken på en
lysmast nær reden.

Skårup få km fra Vesløs var hjemstedet for den
overnævnte ungstork IA75 fra 1998. Storken
ankom d. 22/4 til rcden på pælen (opsat i 1999)
i Skårup, men viste sig ofte i Vesløs. Vesløs-
hannen er også set på reden i Skårup. tA75 blev
som bekendt genudsat ved Vesløs Il5 1999 og
tog i løbet af denne sommer ophold i Skårup,
hvor lokale foik hurtigt fik opsat en rede til den.
Storken benyttede herefter reden som
overnatningsplads, indtil den i 1999 indledte
trækket syd på sammen med sin egen far fra
Vesløs d. l5/8. lA75 holdt til i Skårup frem til 10/
4, hvorefter den fortrak til Faddersbøl i Thy. Her
var den rimelig konstant den naeste måneds tid,
men tog dog lange afstikkere af flere dages varig-
hed. F.eks. blev den d. 5/5 aflæst på toppen af en
flagstang i Søvind ved Horsens, hvor den fik sig
et hvil. Få dage senere var den tilbage i Thy. I
løbet af juni begyndte den igen at vise sig i
Skårup og Vesløs, men igen tog den en afstikker
på flere dage. Denne gang blev lA75 aflæst på
toppen af en flagstang lidt nord for Torup på
Samsø. Storken overnattede her d. I 7- I 8/6, hvor-
efter den via Gangsted nordøst for Horsens igen
fløj retur til Skårup. Resten afjuni og helejuli var
lA75 relativ stabil på reden i Skårup. Fra de
første dage i august opholdt den sig som omtalt
i Vesløs, hvor den trak syd på sammen med sin
far d. 9/8. Unge storke, der ikke har nogen mage,
tager ofte ud på forbavsende lange ture for at

finde en potentiel mage, og det er, hvad vi har
oplevet mcd IA75. Det bliver spændende at se,
om den son kønsmoden hun vender tilbage til
Vejlerne i 2001 og kommer til at danne par med
sin egen far, eller evt. finder en anden mage.

Veggeri Himmerlandhusedeetaf årets I storke-
par. Hannen ankom d. 3/4, og hunnen d.3Ol4.
Ingen af storkene var ringmærket. Parret udru-
gede I æg, men en unge døde få uger gammel i en
periode med megen regn. De to tilbageblevne
unger voksede til, men det tog usædvanlig lang
tid. før de blev flywefærdige. De burde have
kunnet fl1we omkring l0/8, men den ældste unge
forsøgte sig først d. 2618. Allerede næste dag blev
denne unge dræbt ved at påflyve et hegn i en af
haverne nær reden. Påflyvningen skete forment-
lig som følge af hård blæst, der har overrumplet
den uerfarne ungstork. Den mindste unge for-
søgte at fl1ve d. 29/8, men ranlede også ind i
forhindringer og fik så alvorlige kvæstelser, at
den et par dage efter måtte aflives. Årsagen ril
ungens manglende flyweevne var en katastrofai
dårlig fierudvikling af svingfjerene. Årsagen
bunder i mangelfuld og måske for ensidig kost.
Storkeungen har af en eller anden grund fået for
lidt B-vitamin. Fænomenet ses af og til hos storke-
unger,der næsten kun har indtaget fisk gennem
hele opvæksten. Fisk er et udmærket fødeemne,
men kan ikke stå helt alene. Vegger-storkeparret
forblev i Vegger frem til d.26/9, hvor de forlod
byen. Muligvis var det en af Vegger-storkene,
der blev set ved Nibe d. 3019. Vegger-storkene
var de sidste til at trække bort i år.

Ribe Rådhus husede også et storkepar. Hun-
nen ankom ekstremt tidligt d. l8/] og fik d.7/4
selskab af en ny hanstork til erstatning for den
han, der i 1999 brækkede benet. Helt fremmed
var hannen dog ikke, for dens ringmærke viste,
at det var den, der holdt til på en storkerede på
Haderslewej 109 ved Ribe i 1999. Allerede i I999
lagde denne stork ofte vejen hen over det cen-
trale Ribe for at følge udviklingen i Rådhusets
storkerede. Da den nye han ankom d. 7/4, tog det
nogen tid, før den blev accepteret og fik lan-
dingstilladelse på Rådhusets storkerede. Så snart
det skete, kastede hannen de 3 golde æ9, som
hunnen havde lagt, ud af reden, og herefter
parrede storkene sig. Endnu 4 æg blev lagt, og )
af disse klækkede. D. 19/6 var hanstorken så
uheldig at haenge fast i mågetrådene over Jedsted
Dambrug 8 km nord for Ribe, hvorved den på-
drog sig en alvorlig forstuvning i den ene vinge.
Storken blev anbragt i Safari Zoo Park i Lintrup,
og efter god pleje var den klar til genudsætning
d. 1016. Det skete på en eng nær hannens gamle
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rede ved Haderslewej 109. Storken lettede om-
gående. efter at den fik friheden, og samme aften
kunne den ses fouragerende side om side med
hunstorken på en eng ved Hundegade i Ribe.
Ind imellem gjorde hunnen nogle udfald mod
hannen, måske et udtryk for utilfredshed over
hannens lange fravær? Resten af sommeren blev
begge Ribe-storke set næsten dagligt i Jedsted
Dambrug på fiskejagt. Det lykkedes endda han-
nen endnu engang at hænge fast i mågetrådene,
men denne gang uden at forstuve vingen. De tre
unger blev flyvefærdige i dagene 2l-2)/7. IJ.ele
storkefamilien trak syd på i samlet flok d. 9/8.
Efter at Ribe-storkene var trukket bort, blev der
to gange set en stork i Ribe på Porsborgs rede.
Sidste gang var så sent som d. 2818, og det kan
have været Rudbøls hanstork, der var på besøg.

Rudbøl husede det fiedje af årets storkepar. For
første gang siden 1996 var der igen et storkepar
på reden. Hannen ankom d. l/5 men havde
formentlig været i området siden d. 2l/4, }lvor
den både blev set på reden i Ubjerg og RudbøI.
De efterfølgende dage var storken mest på reden
i Ubjerg og overnattede der fra d. 28/4 - l/5.
Storken var formentlig en af de to storke, der i
dagene fra d. 2814 - lol4 blev set på Schackenborg
og ved Møgeltønder. Hanstorken er ikke ring-
mærket. Hunstorken ankom til Rudbø] d. 2/5.
Hunnen er ringmærket i 1996 i selvsamme rede.
Formentlig ankom hunnen d. l0/4 til storke-
reden ved Haderslewej 109 i Ribe. (Her opholdt
den sig også i få dage i 1999.) Hannen i Ribe (der

er dens egen bror) jog den imidlertid bort fra
reden. Hunnen forblev i Ribe-området frem til d.
2514, hyor en ret så voldsom og vedvarende
kamp udviklede sig om reden på Haderslewej
109. Herefter synes hunnen at have fortrukket ti-l

Brøns, hvor den blev set fra d. 27/5 - 2/5. D.2/5
forsvandt hunnen fra Brøns kl. ca. 12, og mellem
kl 14-15 dukkede den op i RudbøI. Man kan se,

at pardannelsen i Rudbøl havde en ret så tilfæl-
dig karakter, og at det lige så godt kunne være
endt med et nyt par i Ubjerg eller Brøns, hvis
storkene ddr havde fået mager. Heldet var imid-
lertid med RudbøI, - il<ke mindst fordi begge
storke i forvejen havde tilknytning til denne
rede. Hunnen er som nævnt udruget i den rede,
den slog sig ned i, mens hannen efter alt at
dømme er identisk med den enlige fugl, der
tilbragte sommeren 1999 i området. Den vekselde
da også mellem Ubjerg og Rudbøls reder. Parret
lagde 3 æg og udrugede 3 unger. Omkring d.4/7
bukkede en af ungerne under i det regnfulde
sommervejr, og da ungerne d. l3l7 skulle ring-
mærkes, kunne det konstateres, at de sidste 2
unger nu også var døde af nedkøling p.g.a. det
køIige og regnfulde vejr. Måske har det også
spillet en rolle, at forældrefuglene var unge og
uerfarne. Et nyt ungt storkepar i Westre tæt på
den dansk/tyske grænse mistede ligeledes alle
deres unger. Det er et velkendt fænomen, at
storkepar, der yngler for første gang, har en
betydelig lavere ynglesucces end par, der er
rutinerede. Rudbøl-storkeparret flyttede efter
ungernes død over på en nærliggende rede blot
50 m borte. Hunnen trak bort d. l8/8, mens
hannen først trak syd på d. 3/9. 
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Cenmeldinqer af rinQmær-
kede storke i 2000

Danmark
Cop. 9985. Hanstork udruget i Vesløs. Siden
1996 ynglefugl i samme rede. AIIæst som gæst i
reden i Skårup d. 3/6.

Cop. 1A75. Hunstork udruget i Vesløs i 1998. I
pleje vinteren 1998199 og derefter genudsat ved
Vesløs l/5 1999. Siden knyttet til en ny rede i
Skårup nordøst for Vesløs. Ankom til Vesløs og
Skårup d. 2214 2OOO. Fast på reden i Skårup frem
til tol4. Derefter holdt storken til i Faddersbøl i
Thy helt frem til midten af juni, men havde
afstikkere til Søvind ved Horsens d. 5-615. samt
til Skårup 12-1416 og retur til Faddersbøl d. l7l
6. Derefter helt til Torup/Østerby på Samsø d.
17-18/6. Herefter blev storken en ret stabil be-
boer af reden i Skårup, inden den ca. 2/8 forlagde
residensen til Vesløs.

Cop. 9730. Hunstork udruget i Sig ved Varde i
1989. Ynglefugl i Ansager i 199r, i Sig i 1992 og
Ribe siden 1991.

Cop. 1A26. Hanstork udruget i Rudbøl i 1996.
Enlig stork på reden på Haderslewej 109 i Ribe
i 1999. Ynglefugl på rådhus reden i Ribe fra 2000.

Cop. IA29. Hunstork udruget i Rudbøl i 1996
(søster til IA26). AIIæst i Ribe på reden på
Haderslewej 109 i dagene l-3/6 1999. Ynglefugl
på sin "føderede" i Rudbøl fra 2000. Var sand-
synligvis på besøg i Ribe og Brøns før den duk-
kede op i Rudbøl d. 2/5.

Tyskland
Storkene i Tyskland er primært aflæst af de
tyske ornitologer Georg Fiedler og Johann
Haecks.

Cop. 7750. Hanstork udruget i Vesløs i 1985.
Ynglede på kroen i Klein Jorl, Sydslesvig, fra
1990-r998. Flyttede i 1999 til Ldwenstedr, hvor
den også har ynglet i 2000. Fik 2 unger på
vingerne. Storken blev desværre fundet død d. 4/
8 2000.

Cop.797O. Hanstork udruget i Vesløs i 1986.
Bosat i Vegger i t99l og på Byghoim , Øsløs, I
1992 - i begge tilfælde som enlig stork. Har
formentlig siden l99l været ynglefugl i Gross
I(ummerfeld nær Neumiinster i Holsten. Dens
unger døde i 2000 p.g.a. det kolde og regnfulde
veir.

Cop. 9018. Hanstork udruget i St.Jyndevad i
1987. Ynglefugl i Riesbriek, Sydselsvig, i 1994
(og formentlig i 1993). Ynglefugl i Holzacker,
Sydselsvig, i 1995 og 1997- 2OOO. Fik i 2000 l
unger på vingerne med sin danske mage cop.
9995.

Cop. 9553. Hanstork udruget i Rudbøl i 1988.
Ynglefugl i Hennstedt-Horst, Ditmarsken, siden
199t. | 1999 fik den 4 unger på vingerne, og i
2000 blev det til 3 unger.

Cop. 9989. Hanstork udruget i Ribe i 1992.
Ynglefugl i Ascheffel (mellem Slesvig og
Eckernf6rde) 1996-1999. I 2000 ynglefugl i
Gdtheby syd for Slien i Sydslesvig. Fik I unge på
vingerne.

Cop. 9995. Hunstork udruget i Fovslet ved
I(olding i I 99]. Var i I 996 ynglefugl i Lowenstedt,
Sydslesvig. Siden 1998 ynglefugl i Holzacker.
Fik 3 unger på vingerne.

Cop. lAI0. Hanstork udruget i Fovslet ved
Kolding i 1994. | 2000 ynglefugl med 2 unger i
Ostenfeld øst for Rendsburg.

Cop.lA53. Hunstork udruget i Ribe i 1994.
Strejffugl ved Bergenshuen, Sydslesvig. d,. j/6
1997. Ynglefugl i Hollingstedt, Sydslesvig, i 1998.
AJlæst ved Ddrpstedt, Sydslesvig, d,.28/4 1999.
Muligvis ynglefugl her i 1999. I 2000 med sikker-
hed ynglefugl i Dtjrpstedt, dog kom ingen unger
på vingerne.

Cop. 1463. Hunstork udruget i Uge i 1995. Kom
samme år i sept. i pleje nær Bordeaux efter
påflyvning af elledninger. Blev sat fri igen i marts
1996. Blev i 1997 aflæst i De Wijk, Holland, flere
gange i perioden mellem 3ll5 og l5/8. Havde en
afstikker til Hude-Maibusch 20 km NV for
Bremen omkring d,.2O/7 1997. Siden 1998 yng-
lefugl i Averlak nær Brunsbiittel i Holsten.
Overvintrer i det fri med sin maee. Fik i 2000 4
unger på vingerne.

Cop. 1430. Stork udruget i Fovslet ved I(olding
i 1997. AJIæst på første træk i Kamp-Lintfort ved
Diisseldorf 2-3/9 1997. BIev set i Berne-Gliising
22 km NV for Bremen d. 10/6 1998 som strejffugl.
Kæmpede d. l/5 1999 mod et storkeparom reden
i Ost-Bordelum, Sydslesvig, men blev afvist.
Dukkede d. l2/7 2OO0 op på reden i Erfde nær
Ejderen. Her blev den senere fortrængt af et
storkepar. Ajlæst d. 7/8 2OO0 nær Bergenhusen,
Sydslesvig, som strejffugl i en flok på l0 storke.

Storken 7597 der plejer at yngle i Hollingstedt
blev ikke aflæst i 2000.
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At slcyde spurve
med kanoner...

OIe lilleør

I det tidlige forår 200 I besluttede jeg, at jeg ville
glæde fuglene hvor jeg bor (på stenbroen i Ar-
hus), ved at sætte redekasser op til dem. Specielt
ønskede jeg at sætte kasser op til Stære, men det
eneste sted nær min bopæI, hvor de kunne tæn-
kes at ville bo. er i træerne ved Århus Politi, idet
en stor græsplæne omkring politigården er per-
fekt for fuglene at søge føde på.

Jeg tænkte , at jeg nok hellere måtte spørge poli-
tiet om lov, inden jeg gik i gang med mit foreha-
vende, så jeg gik derhen. I vagten kunne de
fortælle mig, at den slags skulle der ansøges om,
og at jeg derfor skulle sende et brev til chef-
kontorlederen. Det kom lidt bag på mig, jeg
troede at det blot ville være en formalitet, men på

den anden side var det måske ikke overraskende
endda, at netop politiet var lidt bureaukratiske.
Jeg gik hjem og skrev et pænt brev til chef-
kontorlederen, hvori jeg redegjorde for mit øn-
ske om at opsætte to stærekasser og en mejse-
kasse.

En lille uges tid senere dumpede svaret ind ad

brevsprækken:

,,Tak for Deres venlige brev af 22. mdrts 2001, hvori
De ansøger om opsætning af redekasser på Politi-
gårdens område. Af sikkerhedsmæssige grunde kan
Århus Politi desværre ikke imødekomme Deres ønske

om at opsætteredekasser på Politigårdens område. Med

venlig hilsen..."

Et overaskende svar med en endnu mere over-
raskende begrundelse! Var de bange for, at jeg
puttede bomber i kasserne eller skjulte kame-
raer? Jeg straks et brev tilbage til chelkontor-
Iederen, hvor jeg udtrykte min overraskelse over
afslaget og efterlyste det nærmere grundlag for
begrundelsen. Samtidig forsikrede jeg om (med
lidt andre ord), at de skam ikke behøvede at

være bange for mig, og at en politimand gerne
måtte holde mig i hånden under ophængningen,
hvis det kunne gøre dem mere trygge.

Nogle dage senere ringende chefkontorlederen.
Den i øvrigt flinke mand beklagede, men forkla-
rede, at kasserne i sig selv ikke var en trussel,
men at afslaget havde principielle årsager. Man

havde det princip hos Århus Politi, at man ikke
gav lov til noget som helst noget sted såvel inde
i som udenfor politigården. For hvis man først
havde sagt ja til 6n person var det jo en glide-
bane, så kom der andre og ville have lov til noget,
og pludseligt havde man en masse mennesker
rendende, og d6t var en sikkerhedsrisiko.

Jeg fremførte i en høflig tone, at jeg syntes, at de
red deres principper lige lovlig stejlt, og at det var
svært at se, at mine tre fuglekasser skulle være
præcedensdannende. Endvidere, at det ikke
burde være nødvendigt at håndhæve princip-
perne i et område, der næsten var offentlig vej.
Men de t hjalp ikke rigtigt. Han tilbød dog, at lade
sagen gå videre til politimesteren himself.

Lige før Påske ringende chefkontorlederen så

igen: Desværre, beslutningen stod ved magt.
Han havde forelagt sagen for Politimesteren, der
imidlertid ikke kunne se nogen grund ti-l at afuige
fra principperne.

Det var den historie... Nu sidder jeg blot og
undrer mig over, at politiet, som bør være i stand
til at håndtere alvorlige krisesituationer, ikke
formår at stå fast på selv simple principper efter
blot en lille afvigelse derfra. Og fuglekasserne?
Tja, mejsekassen står endnu i min kælder, men
stærekasserne hænger nu i et træ i en nabogård
med udsigt til politigården...



Bidragyderne denne gang er: Jørn Madsen, Chr.
Ring Petersen, Esben Østergaard, Mogens Wedel-
Heinen, Elin Eriksen, Philippe Provencan, Peter
Lange, Henning Ettrup, Henning Lykke Larsen,
Ole Jensen, Anne Grete
Dylmer, Thomas Kjær, Mo-
gens Erlandsen, Jens Kir-
keby, Bjarne Boye Sørensen,
Jens Nørby, Asger
Lykkegaard, Helle Slot, Erik
Dylmer, Jesper Frederiksen,
Gert E, Hansen, Hans Skov,
Tove TindaII, Pia Pehrson,
Søren Olsen, Erik Balle, Ivan
Zink-Nielsen, Jan Spiermann,
Bo Ryge Sørensen, Ursula
Burmann og Niels Hannow.

Lommer, Lappe-
dykkere, Storke-

Fra felten
Arne Bo Larsen

Februar, marts og april

T

Forårets trækfuQle
strømmer nu til am-
tet, ogvi har allerede
modtaget mange ob-
servationer. Her btin-
ges et udkog af de
mange indsendte ob-
servationer.

Rev, 3ll3 208 Stavns Fjord. Lysbuget Knorte-
gås2l/3 94 Gjerrild Nordstrand, llll 2 Stavns
Fjord. Gravand, l7/2 237 Barnekold, 2l/2 60
Kolindbro, l4/) 193 Eskeplet, llll 80 Stavns

Fjord. Pibeand, lo/2 193
Besser Rev. 2812 82 Brabrand
Sø, tI/) 15 Stavns Fjord.
Krikand 28/2 18 Brabrand
Sø, l/4 4 Grenaa Enge.
Spidsand 3lll 20 Stavns
Fjord. Skeand 25/4 16 Sæl-
vig Bugt, 26/4 2 Ramrerl Sø.
Tafeland 2l/2 16 Kolindbro.
2tl2 15 Brabrand Sø. Trold-
and l0/2 18 Sminge Sø, lO/3
lE Silkeborg Langsø. Eder-
fugl Besser Rev: I0/2 1000,
l0/l 2000. Havlt Besser Rev:
lO/2 I, IO/t 2. Sortand l4l3
1400 Eskeplet, 2lD T5Olsse-
hoved. Fløjelsa d, l4/) 26
Eskeplet, 29l4 40 Sælvig Bugt.
Hvinand l0/2 800 Besser
Rev, lll2 100 Barnekold, 7/l
60 Barnekold. Lille

Ifugle, Andefugle.
Rødstrubet Lom 20ll I Isse-
h6vsd. rills Lappedykker 4/3 2 Brabrand Sø,
6/3 ll Kysing Næs. Toppet Lappedykker l7l
3 19 Ørnsø, 22/2 7 .Lrhus Østhavn, ItD 24
Moesgård Strand. Gråstrubet Lappedyker
l4/4 ) Kragemosen. Sorthalset Lappedykker
l/4 I Emborg Odd,e,25/4 2 Skanderborg Sø, 29l
4 2 Dystrup Sø. Rørdrum l3l4 I Moesgård
Strand, 2ll4 I Lading Sø, 29/4 I Dystrup Sø.
Fiskehejre lO/2 28 Ørnsø, l5/) 2 Moesgård
Strand. Sangsvane 2l/2 342 Kolindsund, 2lO2
45 Brabrand Sø , l4D )77 Eskeplet, )Ut 12 Stavns
Fjord. Grågås l0/3 6 Sminge Sø, 4/3 172 Bra-
brand Sø, Mørkbuget Knortegås l0/2 48 Besser

Skallesluget l4/2 lJ Dania, 28/2 I Brabrand
Sø, 27/t I Salten LangsØ. Stor Skallesluger
Ørnsø 24/2 24, 17 13 28, 28/2 25 Brabrand, SØ, 27 /
3 40 Salten Langsø.

Rovfugle
Rød Glente l4ll I Mejlby, 2713 I velling Skov,
ll/4 2 Fornæs, l3l4 I Begtrup Vig. H.avørn lO/2
I Mossø, l0/l I Katholm, U4 2 Mossø, 7/4 I
Kolind, T/4 I Østerby, ll/4 I Stavns Fjord, ll/4
I fornæs NV. Rørhøg 27/3 L SaltenLar.gsø, tl/



I I Østerby, l0/4 I Mossø, 9/4 | Løgte\, 29/4 |
I(ragemosen, 29/4 2 Dystrup Sø. BIå Kærhøg
2ll2 I I(olindsund, I4l3 I Eskeplet, l/4 I Mossø,
l/4 I Grenaa Enge. Hedehøg l/4 I Mossø. Mus-
vå.ge 141) llrst+3 SV+4N Eskeplet, l5l3
2V+I48N Moesgård Strand, ll/4 7lN+4lSV
Forn.es. Fjeldvåge 8/l I Låsby, Il/4 I Fornæs'
Kongeørn 24/2 | Ørnsø. Fiskeøm l0/4 IBra-
brand Sø, 2914 I Dystrup Sø. Aftenfalk l7l2 I
Barnekold. Vandrefalk l4ll I Eskeplet,2llt I
Gjerrild Nordstrand.

Tranefugle, MåQevadefuqle
Trane l4ll 2 Moesgård, l4l3 2 Eskeplet. Strand-
skade l0/2 I55 Besser Rev,7/3 78 Yderste Holm,
l4l3 7 Eskeplet, l/4 4 Grenaa Enge. Klyde 3ll3
l3 Stavns Fjord, 24/4 5 LangØr. Stor Præste-
krave l0/l l6 Besser Rev,2l/3 9 Gjerrild Nord-
sftand, 24/3 4 Begtrup Vig. Hjejle 14ll 725 Eske-
plet, )ll3 90 Stavns Fjord,26/4 ll0 Barnekold.
Yibe 2l/2 l0 Kolindsund, l4l) 25O Eskeplet, l/4
70 Grenaa Enge. Sortgrå Ryle Grenaa Havn:
2l/1 6, lll4 r. Almindelig Ryle r0/2 550 Besser
Rev, 7D 400 Yderste Holm, l4lJ 1275 Eskeplet,
26/4 3O0 Barnekold. Dobbeltbekkasin 27/3 lO
Funder. Skovsneppe 2ll3 12 Funder. Lille Kob-
bersneppe 2014 5 Gammelholrn, 26/4 3 Barne-
kold. Stor Regnspove 7/l 66 Yderste Holm, l4l
I 187 Eskeplet. Rødben 2l/) 4 LangØr, Jl/3 )o
Stavns Fjord. Hvirlklire 29/4 48 ,Egholm. Svale-
klfue 28ll I Stavns Fjord,, 2914 I I(ragemosen.
Mudderklire 29l4 I Ramten SØ, 2914 I Dystrup

Sø. Stenvender Besser Rev: l0/2 17, l0l) 6.

Dvaergmåge 2514 I Skanderborg Sø. Ilætte-
rnåge )l) 1500 Århus H.avn, 3IB 700 Stavns
Fjord. Splitteme 2o/3 3 Issehoved, 24/) | Beg-
trup Vig, llll 2 Stavns Fjord. Havteme 2414 |
Langør,2r/4 I Langøt,2914 6 Ægholm. Tejst l0/
2 5 Besser Rev, l0/l 5 Besser Rev, 2lll 7 Sangs-
trup Illint. Huldue l5ll 8N Moesgård Strand, l/
4 I Brabrand Sø. Ringdue I 5/l 2002N Moesgård
Strand. Il/4 225N Fornæs.

SkrigefuQle, Spurve-

Mosehornugle 2lB I Højbjerg. Isfu4 ll/l 2

PØtsø, l7B 2 Ørnsø, 27/3 4 Fund,er A, lO/4 2

Brabrand Sø. Vendehals 29/4 | Beder. Grcn.-
spætte2)/) I Lysbro Skov,27/3 I Velling Skov.
Sortspætte l7ll I Silkeborg vestskov. Hede-
lærke I5ll 2N Moesgård, f li4 lN Fornæs. Land-
svale l0/4 2 Brabrand Sø,2914 I Issehoved, 29l
4 3 Sælvig. Bysvale 2814 2 Troldkær. Skovpi-
ber 2914 I Issehoved. Bjergpiber l0/l I Besser
Rev. Bjergvipstjert r8/l I Sælvig Havn, 221) 9
Funder Å, 27/3 2t Funder Å. Silkehale rll3 7

Moesgård Strand, 3/4 8 Silkeborg, 2014 3)
Ryomgård. Yandstær f/l I Lyngbygård,22B 6

Funder Å. Jernspury 9/3 | sy Silkeborg, 2914 I
sy Issehoved. Husrødstjert I l/4 I Grenaa Havn.
Rødstjert l0/4 I Brabrand Sø. Bynkefugl 2914

2 Issehoved. Ringdrossel 2914 2 Issehoved.
Sjagger 20/2 82 Lar]gør, l3ll 12 Ballen, l5/3 3

U9ler,
fuqle
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Moesgård. Sangdrossel 3/3 I Vesborg Fyr, 14/
I I Eskeplet, l5l3 3 Moesgård. Vindrossel 4/3 I
Brattenborg Skov, l5l4 27 Sælvig Havn. Mistel-
drossel llll I Ballen, l4l3 I EskepleI, 27lt t
Salten Langsø. Gærdesanger 2914 I Issehoved,
29/4 | sy Tyskertårnet. Gransanger 27D 3 Ftn-
der Å, t/+ I Grenaa E^ge, t/4 I Kalø cods.
Løvsanger 28/4 | sy Stødov Bakker, 29/4 6

Issehoved, 29/4 L Broget Fluesnapper 2814 I
Esby, 29/4 I Kragemosen, 29/4 2 Issehoved.
Skægmejse Kragemosen: l4l4 4, 29/4 6. Hale-
mejse 4/3 l3 Silkeborg. Stor Tomskade 2ll2
Brabrand Sø, 3/3 | Funderholm, 2713 I Salten
Langsø. Stær l4/3 2500 Eskeplet, l/4 250 Grenaa
Enge. Bogfinke l5ll I6lN Moegård. Kvæker-
finke l4l4 4 Løgren, 2914 54 Ballen. Stillits l5l
3 4 Moesgård. Grønsisken l[/t 225 Eskeplet,
l5l3 52 Moesgård. Tomirisk l0/2 I Gudenåen,
l5ll 8 Moesgård,3lB 15 Stavns Fjord,29/4 18

Issehoved. Bjergirisk lO/2 55 Besser Rev, 3/l
150 Århus Havn, l4D 25 Eskeplet. r.ille Kors-
næb l2/2 I Silkeborg Skovene, l4il 4 Eskeplet.
Kemebider ll/2 r Silkebotg, ,/3 | Funder-
holJJ|^, 9/4 | Løgten, l7l4 I Brattenborg Skov.
Snespuw lfl2 3 Issehoved,,25/2 5 Issehoved,
l08l I Besser Rev. Rørspurv l7/) | Ørnsø, lo/

3 2 Besser Rev, l7ll I Brabrand Sø. Bomlærke
l7/2 225 Langemark.

Har du lyst til at bidrage med dine obs fra maj
juni og juli måned, skal du sende dem til en af
følgende adtesser: e-mail ablC@c.dk, hjemme-
siden http//www.come.tolfelten eller pr. brev til
Arne Bo Larsen, Axel Munchs Vej 67, 8550
Ryomgård. Hvis du har DOF-basen, vil det være
en stor hjælp, hvis du sender dine obs i en DOF-
fit.

Arne Bo Larsen

JvttåNDs

rLF 8{r 2s 01 66 . PoSTGTFO 4 81 3s 88 Gdm
HAVEFRø . DÆKAFGRøDER .FUGLEFRø .BLOMSTERLøG .

TøRREDE BLOMSTER, POTTER . DEKORATIONSMATER IALER

Buslinier 5 & 17 lige til døren



Naturhistorisk Forenin{
for Jylland

bringer nedenstående invitation i anledning!
af foreningens 90-års j ubilæumskonference
Samspil mellem naturog kultur, der afholdes

lørdagd. 15. september200l kl. 10-17

på Naturhistorisk Museum, Århus Universitet

Program
Konferencens emne er samspillet mellem natur og kultur gen-
nem tiderne. Emnet belyses ved beskrivelse af landskabs-
typerne heder, skove, overdrev, kyst etc. som angivet nedenfor.
De historiske erfaringer bruges til at forstå nutiden og til
planlægning af fremtidens landskaber og naturtyper. Uden
kulturhistorisk baggrund er naturgenopretning og naturplan-
lægning umulig. Foreningen ønsker at bidrage positivt til ud-
formningen af fremtidens Danmark.

Vi ser ikke forholdet menneske/natur som noget absolut fiendt-
ligt. Det, der er interessant for planlægning, er at betragte
forholdet som en balance mellem naturens kræfter og menne-
skets aktiviteter. Hvad enten man gør noget nu eller gør ingen-
ting, påvirker man fremtiden. Det gælder altså om at kende
konsekvenserne af det man gør nu eller undlader at gøre, så vidt
muligt.

I Naturhistorisk Forening for Jylland publicerer foredra-
gene i sit tidsskrift Flora og Fauna.

I Naturbegrebet, Henning Adsersen.

I Naturforvaltning, Peer Høgsberg. Hederne, Torben fuis-
Nielsen.

I Overdrev, Rasmus Ejrnæs.

I Skovene og skovrejsningen, Jens Bjerregaard christen-
sen.

I Landbruget, carl Åge Pedersen.

I Hav, klit og kyst, Niels Nielsen.

I Vandløb og Søer, Holger Garner.

I Gamle og nye korts vidnesbyrd, Eigil Holm.

I Afslutningsdebat

Tilmelding: sell@nathist.aau.dk
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Esben Elmer
Mejlbyvej 200
8250 Egå
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Peter Schmidt
Solsortvej 18

8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 64 00

Kim Kroqh Boje
Universitetsparken 8 st., 305
8000 Arhus C
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Her kan unge medlemmer komme i kon-
takt med gamle.

Man regnes for "gammel", hvis man har
kørekort og bil - eller adgang til at låne en.

Ideen er, at de juniormedlemmer, der
gerne vil tages med på fugletur sender
deres navn og adresse til mig, og så sætter
vi den på listen her på Juniorsiden.

De "gamle" opfordres til at kontakte ju-
niorerne på listen, når de tager på tur og
måske kører forbi i nærheden.

Hvis du gerne vil med på listen, så skriv
eller ring til mig!

Lars P. Johansson

Balevej 10, Ommestrup

8544 Mørke

Tlf.86 t7 78 4r

%



Få forsikring
og bank under

sammetag

Gå i banken, når det
drejer sig om forsikring.
Begynd med at
hente bogen.

?K
Unibank
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Bustur til Vestjylland
Søndag d 22. april
En gang i mellem kommer der en dag, som bare
bliver siddende på nethinden - en dag, hvor alt
går op i en højere enhed, en dag, der bare gør livet
værd at leve. Sådan en dag var 22. april i år, hvor
en bus propfyldt med nye og gamle DOF-med-
Iemmer (35 af os eller deromkring) drog vestpå
for at kigge på gæs, vadefugle m.m. i Vestjylland.
Gert var en sikker chauffør, og Peter var en
kyndig leder med fin assistance fra Lars og
Bjarne. Der var en meget positiv stemning i
gruppen lige fra starten, og mit indtryk var, at
alle havde en fantastisk tur.

Vi kørte fra Musikhuset i solskin kl. 6. I det
mørke Midtjylland sænkede morgendisen sig
over landskabet, og vi begyndte at frygte en
gentagelse af sidste år (hvor der var så tyk en
tåge, at vi næsten ingen fugle så). Men turen i
2001 havde åbenbart fået Guds velsignelse, og
inden vi kom ud til Skjern Enge for at se den nye
(garnle) Skjern Å, skinnede solen fra en skyfri
himmel. Der var ikke ret megen vind - en perfekt
dag at være udendørs i det spirende forår. Dette
fantastiske vejr holdt hele dagen igennem. Ved
den gamle pumpestation var der bl.a. føIgende
fugle: skarv, fiskehejre, hvinand, blishøne, rør-
høg, tårnfalk, sanglærke, engpiber og gulspurv.
Der var også morgenbrød til de sultne. Herefter
havde vi en kort pause for at kigge på en ny sø og
vådeområde, der er opstået som resultat af det
nye naturgenopretningsprojekt ved Skjern Å.
Her var der bl.a. skeand, spidsand, klyde, hvid-
klire og brushane. Vi standsede kort for at nyde
en bIå kærhøg over Værnengene, og næste stop
var Tipperne, hvor vi fik mulighed for at kigge på
området fra det store tårn. Vi kunne også bare
nøjes med at sidde i solen, eller gå en tur i
området. Vi så en enkelt hugorm, og der blev set
f.eks. pibeand, mange hjejler, en ridlig bysvale,
tornirisk, rødben og stor kobbersneppe. Ophot-
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det ved den røde lade gav endnu flere fugle, end
besøget ved Tipperhuset. Der blev hørt rørdrum,
og vi så bl.a. skeand, pibeand, krikand, trold-
and, rødben. brushane og hjejler i hundredvis.
Så kørte bussen nordpå langs vestkysten, hvor
vi standsede ca. en million gange for at kigge på
markerne. Der var en enkelt pomeransfugl at se,
og hundredvis af hjejler blandr rusindvis af gæs.
Sidste stop var Vest Stadil Fjord - endnu et
naturgenopretningsprojekt. Her hørtevi rørdrum
igen, og så f.eks. sorthalset lappedykker, lille
lappedykker, toppet lappedykker, atlingand,
taffeland, troldand, gul vipstjert, en tidlig land-
svale og rørhøg.

?URENS HøJDEPUNKT (i hvert fald for mig)
var gæssene. Der var simpelthen gæs over det
hele. Vi vadede rundt i dem. Hver gang vi stod ud
af bussen, kunne vi se lange strimler og V-
formationer af gæs på himlen. De fleste var
kortnæbbede gæs, der tanker op her, inden tu-
ren går videre nordpå. Men der var også knorte-
gæs og mange bramgæs. Der var tre helt hvide
snegæs af ukendt herkomst. Og så var der områ-
dets ynglende grågæs. Gæssene var alle vegne -

og vi kunne komme tæt på dem, så længe vi blev
i eller omkring bussen. Specielt langs Vest Stadil
Fjord var det svært at rive sig løs fra det impone-
rende syn.

Kl. 15.10 vendte vi næsen mod Århus igen. Da-
gen havde været lang, bussen var varm, og de
fleste deltagere sov - indtil der blev set blå kær-
høg Iige ved siden af bussen. tidt før kl. 18 var vi
tilbage ved Musikhuset - blot t2 timer senere,
men meget rigere på oplevelser. Tak for turen! Vi
kunne ikke have haft en bedre das.

Nick wriglq



Kommende ture og møder

Kom med på fugletur
lørdag den 1. september
De fleste danskere - inklusive hovedparten af de
fugleinteresserede - aner ikke hvad der foregår
kl. 05 om morgenen hvert år den 1. september.
Det er årets stØrste jagtdag, og det er en helt
særlig oplevelse at høre de første skud i buider
ravende mørke halvanden time før solopgang,
hvorefter skyderiet accelererer for at kulminere
ofte med mange skud pr. minut omkring en time
senere.

Men hvad handler det hele om? Ja, også det aner
de færreste fugleinteresserede noget om. Vi er så
vant til at se ænderne ligge i større og mindre
flokke i søer og langs kysterne i dagtimerne. Men
hovedparten af ændernes fødesøgning foregår
om natten, og det er det jægerne udnytter under
den såkaldte skumringsjagt morgen og aften.
Fuglene trækker i mørke til og fra deres
fourageringsområder i moser og på marker og
enge, og jægerne må herunder beskyde dem fra
halvanden time inden solopgang og igen indtil
halvanden time efter solnedgang.

Hvis du gerne vil have lidt mere personligt kend-
skab til dette træk og til jægernes udnyttelse af
det, så er en tidlig 'fugletur' den l. september en
oplagt chance. Det er en stor oplevelse (jeg mener
det faktisk) at være oppe tidligt denne morgen og
se og høre hvad der sker. Det giver en intensiv
oplevelse af, hvad kystfuglejagt er for noget, og
af ændernes natlige fourageringstræk.

Turen går til et sted med ret til offentlig
adgang, og hvor rri ikke risikerer at genere
nogen jægere.

Det sidste er meget vigtigr. Det handler om at få
indsigt, og bestemt ikke om at genere andre
mennesker. Vi skal være på plads allerede to
timer inden solopgang, hvilket er omkring kl.
04.45. Efter solopgang fortsætter vi til et af de ny
vildtreservater, der er oprettet i hele landet i løbet
af de sidste ti år. Her kan du se, hvordan æn-

derne er søgt sammen i disse fristeder oven på
morgenens'forhindringsløb'.

Jagtstarten den l. september omfatter gæs,
svømmeænder, Blishøns, de store måger samt
fra solopgang lillige Dobbeltbekkasin, Enkelt-
bekkasin, Ringdue, Krage og Husskade.

Turen findes sted i privatbiler til en lokalitet i
Århus Amt. Medbring varm tøj og noget varmt
på kanden.

Tilmelding til turen skal ske skriftligt eller ved e-
post til turlederen: Peter Lange, Tujavej 16, 8464
calten, tlf.: 8695 0l4l eller e-post:
peterlan@post6.tele.dk senest d. 25. aueust. Ved
tilmelding vil vi aftale mødested og -tidspunkt,
ligesom evt. samkørsel/medkørsel aftales.

Bustur til Sønderjylland
Vi er et par stykker der synes at sidste års sort
sol-tur behøver en gentagelse! Vi har derfor plan-
lagt en bustur til Sønderjylland i weekenden d.
13.-l4.oktober. Algangfra fuhus lør. d. I l.l0 kl.
10.00. Forventet hjemkomst søndag d. 14.10 kl.
ca. 16. Overnatning vil foregå i hytter ved Hjem-
sted Oldtidspark nær Skærbæk, tæt på Rømø-
dæmningen.

Udover en lokalitet med stæreovernatning (sort
sol) forventer vi bl,a. at besøge marskområderne
ved Ballum og Tønder, Saltvandssøen, samt
Rømø. Vi kan forvente masser af gæs, vadefugle,
flere rovfuglearter f.eks. vandrefalk, bjerglærker
m.m. Turens pris er pt. ikke endelig fastlagt, men
forventes at blive omkring 450 kr. (ungdoms-
medlemmer % pris), hvilket inkluderer bus, over-
natning, aftensmad lørdag og morgenmad søn-
dag. Forplejning herudover sørger man selv for.
Se endeligt turprogram på foreningens hjemme-
side, eller få det tilsendt ved tilmelding. Tilmel-
ding skal ske skriftligt eller pr. e-post til: Peter
Lange, Tujavej 16, 8464 Galten, e-post:
peterlan@post6.tele.dk senest d. 25. september.
Efter tilmelding vil man modtage turprogram
samt deltaserliste.

z7
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Husker du landslejren på Anholt?

Ja, for nu kommer landslejren 2001 ,
som afvikles på Langeland i efterårs-
ferien fra den 13. til den 17. oktober.

Så samles den store familie igen. Vi skal hilse på alle de
gamle venner fra Anholt-lejren, og på en masse nye gode
fuglevenner. | år håber vi på at der kommer deltagere fra
endnu flere landsdele end på Anholt, så familien kan blive
endnu større.

Lejren bliver arrangeret af Steen Flex og Arne Bo Larsen,
så vi er sikre på godt humør og en masse sjov ved siden af
de store fugletræk, som forhåbentligt trækker hen over
Langeland.

Maden vil, som på Anholt, blive titberedt af gastronomerne
Lis, Ursula og Kis, så jeres mor behøver ikke være bekym-
ret. Alle vil blive mætte, og der vil blive kræset godt for
jer.

Vi skal bo på Sydlangeland, hvor der ikke er alt for langt til
de gode fuglelokaliteter, og transporten foregår på cykel,
som vi lejer.

Vi skal bl.a. se Dovensklint, Keldsnord, Gustavsmose, Rist-
inge, Fakkebjerg og meget mere, så du kan godt begynde
at glæde dig.

Lejren koste 500,00kr., og du skal tilmelde dig tilArne Bo
Larsen.

Steen Flex
Nøkketved 21

444O Mørkøv
Tlf. 59 27 40 69
Email: steenflex@mail.tele.dk

Arne Bo Larsen
Axel Munchs Vej 67
8550 Ryomgård
Tlf. 86 39 46 04
Email: abl@c.dk



Bæveren

Af lna Birgitte fischer Andersen
Natur og Museum - 40. årgang nr. U
2001
Prls kr. 55 (Abonnement - 4 hæfter - kr.

| 60)
Nalurhistorisk Museum. Århus
nf. 8612 9777 - Fax 8613 0882
t-mail. nm@nathist.dk
Det var i oktober måned 1999 at vi så billederne
i tv af de l8 (tyske) bævere der blev sluppet løs
på Klosterheden mellem Holstebro og Lemvig.
Forud var gået en lang - og til tider noget ideolo-
gisk - debat for og imod at reetablere bæveren i
Danmark.

så vidt jeg husker er retssagen, aniagt af sports-
fiskerne (eller lignende) mod ikke bæverne, men
deres bagmænd i Skov- og Naturstyrelsen
endnu ikke afgtort. Det lader dog ikke til at
anfægte bæverne, der er gået i gang med at bygge
dæmninger og mangfoldiggøre sig.

Bæveren uddøde i Danmark (første gang) et sted
mellem bronze- og stenalderen, altså for om-
kring 2000-2500 år siden. Argumentet for at give
dem en chance nr. to er primært, at de er aktive
indenfor naturforbedring. De skaber dynamik
og variation, i vores ellers velfriserede natur.

Hæftet giver en fin gennemgang af såvel bæver-
ens udseende som ikke mindst dens evner som
konstruktør og de deraf afledte effekter på mil-
jøet omkring dem. Bæveren i Danmark - før og
nu -er grundigt beskrevet.

Til slut beskrives "Spor efter bæveren" - et must
hvis man bevæger sig i nærheden af Flynder Å.

Og hvis spredningen fortsætter som den er be-
gyndt - ja, så kan vi ligeså godt laese afsnittet nu
som senere.

Hæftet er velskrevet og med gode fotos af bævere
og deres dæmninger, samt instruktive tegninger
af deres byggerier. For os der stadigvæk kan
huske de bævere der optrådte i Anders And
bladet og ikke mindst deres slagkraftige haler er
del et charmerende gensyn.

Otto Trap Hdnsen

Fugleovervågning på

Cudenå-søerne 1985-98
I sin række af tekniske rapporter om miljøtis-
tanden i amtet har Århus Amt i januar måned
udgivet en rapport kaldet "Fugleovervågning på
Gudenå-søerne I985-98. Rapporten er skrevet
af Jens Kirkeby. og omhandler næsten udeluk-
kende bestandsudviklingen af Toppet Lappe-
dykker og Sorthalset Lappedykker.
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Rapporten viser hvorledes bestanden af Toppet
Lappedykker i den pågældende periode har va-
rieret med op- og nedgange i fiskebestandene.
Fra begyndelsen af 80-erne reduceredes bestan-
den således fra2-jOO ynglepar tii 50 par, formo-
dentlig på grund af en kraftig vækst i bestanden
af rovfisken Sandart, som har kunnet gøre eI
sådant indhug i småfiskene at den har kunnet
udkonkurrere den Toppede Lappedykker.

Tilsyneladende har Sandarterne ædt så mange
småfisk at bestandene af disse er gået så dra-
stisk tilbage at Sandarterne selv efterfølgende er
gået til af sult, med deraf fornyet vækst i små-
fiskebestanden efter 1987 og dermed også i be-
standen af Toppet Lappedykker, som i 1995
atter var oppe på samme niveau som i 1984.

Sorthalset Lappedykker har specialiseret sig i ar
tage små fødeemner såsom tanglopper, insekt-
larver og fiskeyngel., og har været yngtefugl i
Danmark siden I870'erne, hvor den indtil lanet

l0

op i lg00-tallet var knyttet til de vestjyske forde
og Limfjorden. Fra 1950-60'erne blev arten mere
koncentreret i Midtjylland og bestanden i Mossø
har indtil midten af 1990'erne været VesteuroDas
største yngleflok.

Fra 1988 bredte yngleområdet sig til også at
omfatte kolonier i de øvrige søer, med en top i
bestanden i 1990 på 548 individer. Derefter er
bestanden atter gået drastisk tilbage til blot i7
ynglepar i 1998.

Årsagen kan være en nedgang i vandinsekternes
antal, som igen kan hænge sammen med væk-
sten i småfiskene, men nogen sikker årsag ken-
des dog ikke.

Rapporten er absolut læseværdig hvis man øn-
sker at vide lidt mere om Lapperdykkernes ud-
bredelse og bestande på de midtjyske sØer. Den
kan erhverves så længc lager haves ved henven-
delse til Århus Amts kontor for Narur og Miljø.

Ole Jensen



Hold også øje med vores hjemmeside på www.dof.dk/aarhus,
hvor du finder det komplette tur- og mødeprogram. Der kan
eventuelt blive arrangeret flere ture og møder.
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Søndag 6.6
Mødested:
Turleder:

Lørilag 9.6

Mødested:

Turleder:
Arrangør:

Mossø, Guilenåen og omliggende søer

Ry station k1.09.00
Claus Madsen.
Tur til Mossø med et udvalg af årstidens fugle.
Medbring kikkert, fuld termokande og fornuftigt fodtøj. Vi anbefaler
samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så tag også 20 kr.
med.

Tur til Helgenæs

Harald Jensens Plads kl. 8.00 - hjemkomst sidst på dagen. Pris ca. 60
kr.
Smuk natur og rigt dyreliv. Vi vil følge op på turen fra 2000 og begyn-
der med lidt fugletræk ved Dragsmur (Hvepsevåge, Lærkefalk m.m.). Vi
vil desuden se på vandhuller (GrØn FrØ, Stor Vandsalamander m.m.)
samt besøge Lushage og overdrev med mange fugle (bl.a. Rødrygget
Tornskade) og gøgeurter. Vi slutter af ved Fyrhaven på sydspidsen
(mange plante- og fuglearter).
Jørgen Terp Laursen, tlf.86 26 12 96. Tilmelding senest d. l. juni.
ØBF.



Tolsdag 14.6 Tur til Fladbro Skov og Nørreå
Mødested: P-pladsen v. Fladbro Kro kl. 20.00
Turleder: Lars Tom-Petersen

Aftentur gennem skoven og langs engene med smuk natur og syngende
græshoppesangere, kærsangere og nattergale. I 2000 kunne der des-
uden høres engsnarre i engene. Også gode muligheder for at høre både
natugle og skovhornugle. når mørket falder på. Turen forventes at
slutte ca. kl. 21.

Fredag 15.6 Oplev natravnens land
Mødested: P-pladsen ved Musikhuset, Århus kl. 19.00. Vi forventer at være

tilbage i fuhus igen kl. ca. Ot.l0.
Turleder: Peter Lange tlf.: 86950141

Turen går til de Midtjyske Plantager, hvor vi håber at opleve natravn-
enes forunderlige parringsspil! Herudover mulighed for ugler og andre
aften- og nataktive fugle og dyr!

Arrangør: Dansk Ornitologisk Forening i Århus amt
Pris: 80 kr.
Tilmelding: Peter Lange tlf.: 86950141 eller e-post: peterlan@post6.tele.dk senest d.

9. juni.
Praktiske oplysninger:
Husk madpalke, påklædning efter vejret og kikkerr!
Turen gennemføres i bus eller privatbiler a{hængigt af deltagerantal.
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Søndag 1.7 Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mødested: Ry station k1.09.00
Turleder: Jens Kirkeby

Se beskrivelsen søndag 6. juni.

,4{/S',ål$r-
Søndag 5.8 Mossø, Gud.enåen og omliggende søer

Mødested: Ry stalion kI.09.00
Turleder: Kurt,?Erenlund Pedersen

Se beskrivelsen søndag 6. juni.

Onsdag 15.E Aftenvanilring i Dølgård-freilningen ved cudensø
Mødested: Parkeringspladsen ved Øm Kloster mellem GI. Rye og Boes kl. 19.00.
Turleder: Naturvejleder: Jens Kirkeby (rlf. 3689 1920).

En tur i et enestående område med vidder af græsset overdrev helt ud til
Gudenåens udløb i Gudensø. Både plante- og dyrelivet er specielt i dette
steppeagtige landskab.

Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, fuhus Amt
Praktiske oplysninger: Kikkert, solide sko og varmt tøj anbefales. Med-
bring evt. kaffe. Varighed ca. 2 timer.

Søndag 19.8 Fugletur med 'Dagmar" på Skanderborg Sø

Mødested: Broen ved Skanderborg Kulturhus kl. 09.10.
Turleder: Naturvejleder: Jens Kirkeby.

En sejltur rundt langs søens smukke btedder blandt hejrer, lappedyk-
kere og ænder - og med lidt held også rørhøg eller fiskeørn.

Arrangør: Natur- og Miljøkonroret, Århus Amt.
Tilmelding: Bådfarten Skanderborg Sø tlf. 8652 5927.
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Pris: Voksne 50 kr. og børn (4-14 år) kr.25.
Praktiske oplysninger: Kikkert og vindtæt, varmt tøj anbefales, turens
varighed ca. I time. Øl og vand kan købes ombord. Turen er egnet for
gangbesværede.

Søndag 26.8 Tur til Halle/Stigsholm-søerne
Mødested: HaUe Sø rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede.

Turen går rundt omkring de to søer i et afuekslende terræn med god
udsigt over sø, eng, marker og skov. Området er et typisk
søhøjlandskab og udpeget som EU-fuglebeskyrtelsesområde der på
denne årstid rummer mange rastende vandfugle. Mulighed for rovfugle
og især fiskeørn.

Turleder: Jørgen Ballegaafi, tlf .757t 6289
Tilmelding: Ikke nødvendig.
Arrangør: DOF i samarbejde med DN
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Lørdag 1.9 Jøgtstarttur
Mødested og tid: Meget tidlig morgen. Aftales ved tilmelding
Turleder: Peter Lange m.fl.

Få en oplevelse du aldrig glemmer. Tag med på fugletur d. l. septem-
ber! Den dag andejagten går ind! Læs omtalen inde i bladet.

Tilmelding: Senest d. 25.08 til Peter Lange, Tujavej 16, 8464 calten, e-posr:
peterlan@post6.tele.dk. Husk varmt tøj og madpakke. Turprisen bliver
et beløb til benzin, max. 40 kr.

Søndag 2.9 Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Mødested: Ry station k1.09.00
Turleder: Claus Madsen

Se beskrivelsen søndag 6. juni.

Søndag 2.9 Fuglene ved vadehavet omkring Alrø
Mødested: Alrøsiden af dæmningen ved fugletårnet kl. 09.00. Varighed ca. 2 timer.
Turleder: Natuwejleder: Jens Kirkeby (tIf.8689 1920).

Vadefugletrækket er på sit højeste, og på vaderne samles store flokke af
især kobbersnepper og hjejler for at søge føde under deres lange rejse. I
området ses også flokke af ænder og gæs. Efter besøg i fugletårnet på
Alhale køres til øens vestende

Arrangør: Natur & Miljø. fuhus Amr.
Praktiske opiysninger: Kikkert og varrnt tøj anbefales. Turen er veleg-
net for dårligt gående.

Søndag 9.9 Fuglevandring ved Mossø og Lindholm Hoved
Mødested: P-pladsen ved Mossø kl. 09.00. Mellem cl. Rye og Emborg viser skilt til

højre lige efter Gudenåen.
Turleder: Naturvejleder: Jens I(irkeby (rlf.8689 1920).

Vandretur ved Mossø tilbl.a. fugletårnet på Lindholm Hoved. Vi vil se
på skovens og rørsumpens småfugle og søens sensommerllokke af
svømmefugle, måger og terner - og måske dværgmåge, rørhøg eller
fiskeørn. Varighed l-2 timer.

Arrangør: Natur & Miljø, Århus Amt.
Praktiske oplysninger: Kikkert og varmr tøj anbefales.

t'



dp# K##g&r * * * * * * & * e s s d s # 4 e s * & s ø * d d ø s * d * e ø s & * & * * æ å $ I * @ # ø # * e * 6

Søndag 23.9
Mødested:
Turleder:

Arrangør:

Søfldag 7.10
Mødested:
Turleder:

Lø. 13-sø. 14.10

Turledere:
Tilmelding:

Søndag 4.11
Mødested:
Turleder:

trtrctr&s##&
Søndag 2.12
Mødested:
Turleder:

Fuglevandring ved Norsminde Fjord
P-pladsen ved Norsminde havn og slusen kl. 09.00.
Naturvejleder: Jens Kirkeby (rlf. 3689 1920).
Vandretur ved fjordbredden, hvor flokke af vade- og svømmefugle
raster.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt
Praktiske oplysninger: Kikkert og vindtæt, vatrr't tøj anbefales. Varig-
hed l-2 timer

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station k1.09.00
Jens Kirkeby
Se beskrivelsen søndag 6. juni.

Sort Sol tur til Sønderjylland
Afgang fra Århus lør. d. ll.f0 kl. 10.00. Forventet hjemkomst søndag d.
14.10 kl. ca. 16.
Se beskrivelsen af turen andetsted i bladet.

Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Ry station k1.09.00
Claus Madsen
Se beskrivelsen søndag 6. juni.
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Mossø, Gudenåen og omliggende søer

Ry station k1.09.00
Kurt Ærenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 6. juni.

Lø. 13.-on. 17.10 Landsungdomslejr på tangeland for ungilomsmedlemmer
(alder 10 -20 år).
Vi skal bo på Strandgården ved Bagenkop.
Steen FIex og Arne Bo Larsen.
Tlf. 86 t9 86 04
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.....-..-------

.,'' Fugleture i Århu*området? \-...
Se Århus Kommunes naturveilederes hiemmeside (findes '

via lokalafdelingens hjemmeside www.dof.dk/aaft us ellerT
--- hent folderen på biblioteket. ./
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Flvem

Bestyrelsen

hvem

Kontaktpersoner
Peter Lange (formand)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. 86 95 03 4r
peterlan@post6.tele.dk

Ole Jensen (kasserer)
Torshøjvænget 54, KoIt
836I Hasselager
Tlf.86 28 56 14
ofi@iname.com

Bjame Golles
Louisevej 100
8220 Brabrand
Tlf.86 25 04 43
be@nat.aarhus.dk

Peter Hjeds
Koglevej 7, Uggelhuse
89OO Randers
Tlf. 86 49 63 08

Arne Bo Larsen
Axel Munchs Vej 67
8550 Ryomgård
abl@c.dk

Peter.Hieds@skolekom.dk Lars P. Johansson

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken f6f, 10. mf.
8260 Viby J
Tlf.86 28 50 05
steen.eert.larsen@eet2net.dk

Mari-Ann Nørgaard
Kolt Ktukevej l3l
816l Hasselager
Tlf.86 28 40 8J
mari-ann@iubiimail.dk

Jens Bonde Poulsen
Hewingvej 24,Hewing
8950 Ørsted
TIf.86 48 82 75

Jan Sielemann
Hulvejen 2l,Høbjerg
850O Grenå
Tlf.86 tt t4 49

(suppleant)
Balevej 10. Ommestrup
8544 Mørke
Tlf.86 37 78 4r
lpiohansson@mail.tele.dk

Mark Hammond
(suppleant)
Nørreport 53
8000 Århus C

Ftednlngsudvalget:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 65 03

Fugleregtstrctlngs-
Qruppen:
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Lo ka I ltetsre g lstrc rl n g e n :
Dansk Omitologisk Forening
Lokalafdetingen i århus Amt
Louisevej 100
8220Brabrad

/14 e d I e ms re g ls t re il n g e n :
Iars P. Johansson
(Se bestFelsen)

Randersgruppen:
Lars Tom-Petersen
Niels Ebbesensvej 58
S9ooRanders
Tlf.86 4l El 64

Rapportgruppen:
HemingEttrup
Udgården 6, Lading
E47l Sabro
Tlf. 86 94 96 06

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
( Se Fredningsudvalget)

Skovgruppen:
Bo Ryge Sørensen
SøholtAll€ 26
3600Silkeborg
Tll.a6 8t 25 7t

SøhølandsQruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

Tldsskrlftlæsekreds:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)
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mere end ord.
Professlonel ovetsættelse
mellem hovedsprogene
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