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Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet
DOF's naturpolitik i Danmark
Giv en fjer til Søravnen

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

Iransk
Omltologlsk
Forcnlng

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fugle og
at virke til beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna. Dette
formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer, samt ved at arbejde
for at forbedre fuglenes livsvilkår.

Fuglenes Hus
Vesterblogade 138-140

1620KøbenhawV

Tlf.:33 31 44 04
Fax:33 31 24

DOF tager del

3,

i

flere aktiviteter, tråde

i

Danmark og internationalt.

Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og
arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den danske
afdeling af BirdLife International.

www.dof.dk
dof@dof.dk

Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings

Gilo:7 00 08 39

Tidsskrift

(DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4.hæfter pr. år)
og DOF Nyt (4 hæfter pr. år). Støttemedlemmer modtager dog ikke DOF
Nyt, lokalblade og DOFT.

Årlige kontingenter:
Ordinære medlemmer

Junior (u. l8 år)
Senior (o.67)
Husstandsmedlemskab
Støttemedlem (min.)

lokalafdeltngen
Århus Amt
Naturcenter Sølyst
Louisevej 100
8220 Brabrand
Giro: 5 51 09 6I

I

I l0 kr.
100 kr.

200 kr.
410 kr.
180

kr.

DoF-fuhus står for alle lokale arrangemenier, og alle DOF-medlemmer
kan frit deltage i afdelingens møder og ekskursioner.
På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og
interessegrupper.

www.dofaarhus.dk

Sønvren
Ansva'5h. redaktøt:
OttoTrap Hansen
Kildevej 8
8362 Høriling
Tlf.86 92 25 92

Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til alle
medlemmer i fuhus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne abonnement på bladet for kun 60 kr. pr. år.

Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette, ledsaget
af en udskrift.. Send materialel til Otto Trap Hansen og mærk kuverten
"Søravnen", og send eventuelt også indlægget på r-mail. Disketter, fotos
og originale tegnilger returneres.

øvrige rcdaktion:

Søravnen redigeres i PageMaker 7.0 for Windows og trykkes på genbrugs-

AnneliseSkov

papir.

E-mail:
sfia1nefls kalender:

trcp@WstI l.tele.dk
soraw@argus-sprog.dk

Annoncepriser:
Hel side:

29.årgang

kr. 150,-/nr eller kr. 1.200,-/år

Nr. 4, december 2001
rssN 0900-1832

Halv side:

2

kr. 200,-/nr eller kr.600,-/er

Nr. Deadline
I
l. feb.
2
l. maj
I
l. aug.
4
l. nov.

Udk.ca.
15.

marts

15.

juni

I 5.

sept.
dec.

15.

Da

jeg ved kommunalvalget den 20. nlvember lpnåede valg
er jeg i gang med at finde tid til det

til Hørning Byråd.

kommende arbejde.

Efter 14 år som "ansvarshavende" på Søravnen
være tid til forandring

-

så må det

fint sammen, så jeg benytter
lejligheden til at trække mig tilbage - og give
plads til nye ideer.

De to ting passer altså

Jeg har igennem årene haft fornøjelsen af at arbejde sammen med mange mennesker, der brændte for fuglenes sag det har været meget inspirerende.
Først 0g fremmest tak flr et rigtigt godt samarbejde med
Søravnens kreative kraft - Annelise. Uden hvis indsats
Søravnen var landet tungt flr mange år siden.
Også tak til skiftende bestyrelser, der stedse har forsøgt tolke
begrebet deadline på alternative måder.

lllustrationer:
Jens Overgaard Christensen

lo
Ursula Burmm
Forsiden, 19,24

Jalmer Nielsen

8,

rt,20,2r,22

Endelig tak til alle dem jeg har været i forbindelse med
omkring indlæg og tegninger igennem årene. Jeg kan kun
opfordre jer til at blive ved - uden bidrag ingen Søravn.

-

jo

ved den tid, hvor dagene bliver stedse kortere
så den er vist god nok:

Og så er det

Læserne ønskes en rigtig glædelig

jul

og et

fuglerigt nytår!

Otto Trap Hansen

Kim Fischer
IO, t8

Christina Kjelsmark
7

Kira Marie Jakobsen

t4.25
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Repræsentantskabs-

møde afholdt
DOF's repræsentantskab afholdte
i weekenden d. 17.-18. november
ordinært efterårsmøde på Dalum

Landbrugsskole på Fyn. Mødet

blev afholdt

i god ro og

orden

uden de store sværdslag om end
der var kampvalg til den ledige
plads i hovedbestyrelsen (HB). l
personer var opstillet og den valgte

blev Ole Lilleør fra Viborg, der i
første afstemningsrunde fik over
5O o/o af stemmerne. Herudover

diskuterede rep. endnu engang

E

R

den nye DOF-database, og der
var workshops om DOF's naturpolitik og foreningens internatio-

ter, og deres sang og synlige tilstedeværelse overalt
betyder på forskellig måde noget for os alle.

DOF's målsætning er at sikre en så rig fuglefauna, som et stort naturindhold i landskabet
betinger. Dette betyder, at vores primære mål er
at sikre en høj kvalitet og en så stor variation af
biotoper, som de naturmæssige og samfundsmæssige betingelser muliggør i Danmark såvel
som

i resten af verden,

Naturindholdet i landskabet er alt det vilde,
uforudsigelige og ukontrollerbare, alt det der
karakteriseres ved mangfoldighed (diversitet),
dynamik og oprindelighed (autenticitet ). Hertil
kommer ønsket om at sikre befolkningen muligheden for at opleve en uforstyrret og naturlig
fauna.

Mangfoldighed

nale arbejde. Af andre interessante

Et stort naturindhold er målsætningen for såvel

ting som kom frem på mødet kan
nævnes/ at HB har vedtaget, at

de relativt uberørte (f.eks. havet og kysterne)
som for de menneskeskabte (f.eks. landbrugs-

Fugle og Natur bliver udvidet med
4 sider. Fra Århus Amt deltog Peter Lange, Bjarne Golles og OIe

landet og byerne) landskabstlper. Et stort naturindhold kan netop måles på mangfoldigheden

Jensen. (PI-A).

drevet landbrug således at foretrække frem for et
konventionelt, idet der er væsentligt flere fugle

og mængden af fugle. F.eks. er et økologisk
på økologiske landbrug.

DOF's naturpolitik

i Danmark

Vores natursyn
DOF's fredningsudvalg har forfattet følgende
tekst om foreningens natursyn. Teksten skal nu
debateres i lokalafdelingerne og ved det næste
repræsentantskabsmøde. Søravnens læsere er
velkomne til at give deres mening til kende om
emnet. Evt. henvendelser herom kan ske til Peter
Lange (se omslaget).
Fugle er liv og glæde. Deres talrighed, livlighed, skøn-

hed og sang gør dem til den del af naturen, der
tiltrækker sig mest opmærksomhed. Alle mennesker
kender i det mindste nogle af de almindeligste fuglear-

Men mængde og mangfoldighed gør det ikke
aiene. Kvaliteten skal også være i orden. Det er
således ikke eftertragtelsesværdigt at søer, fiorde
og havet overgødes, selv om det kan medføre
forøgede bestande af mange fuglearter.
På trods af deres menneskeskabte karakter, går

DOF ind for bevarelse og pleje af halvkulturer
som heder samt fersk- og strandenge af hensyn
til det store bidrag til den nationale biodiversitet,
disse biotoper indeholder. De er nationale klenodier på linje med andre bevaringsværdige histo-

riske forekomster.

Dynamik
Det er af afgørende betydning, at biotoperne
fungerer så naturligt som muligt. Dette gælder
igen både de relativt uberØrte og de menneskeskabte biotoper: En kyst med frie kystudlignings-

processer er at foretrække frem for diger og
høfder, og en selvsået bevoksning er at foretraekke frem for en plantet. Vi må have tålmodighed og give naturen tid tii at vise sine kræfter og
sin dynamik. I visse tilfæide kan det betyde, at vi
må vente i mange år, før en naturlig balance har

indfundet sig.
Vi må lære at leve med, at Skader og Krager tager
andre fugles æg og unger, at ræve og andre
rovdyr er en naturlig del af Danmarks fauna, at
skarverne ødelægger træerne de få steder, hvor
de yngler, og at vandet nogen gange stiger, så

fuglereder bliver oversvønmet.

der, Storke og Urfugle (så længe det varede) er at
foretr;ekke frem for udsatte.
Dette gælder ikke mindst i forbindelse med natur-

genopretning, hvad enten det drejer sig om genopretning af biotoper eller fugle- og dyrebestande : Jo mindrc manipuiation, jo bedre. Det
indebærer, at det principielt er bedre at tilbageføre en inddiget, lawandet fjord til sin oprindelige tilstand, end blot at hæve vandstanden inden for diget (selv om det måske ville give flere
fugle!), at hvis man alligevel bevarer diget, så er
det bedre at etablere en simpel udløbssluse end
at etablere en motorpumpe til at holde en eller
anden forudbestemt vandstand, og at det er
bedre at lokke Storke til igen at yngle i Danmark
ved at genoprette drænede og tørlagte vådområder end at udsætte opdrætlede fugle.

Oprindelighed

Og frem for alt er det vigtigere at bevare og pleje
vores eksisterende naturområder, end at genoprette nye, såfremt der foreligger et valg.

Dernæst er det vigtigt, at biotoperne og naturindholdet er så oprindeligt som muligt. Det beryder, at en skov med hjemmehørende træarter er
at foretrække frem for indførte arter og

Fugle kan fl1ve, og de fleste arter kan selv genindvandre, hvis livsgrundlaget er i orden. DOF
lægger så stor vægt på det autentiske, at vi er
imod manipulationer med individer og bestande

provinienser, og at oprindelige danske Gråæn-

Før du vælger ny
kikkert e/,er teieskop, kon det være en rigtig god idå, ot toge tuten ind til
Noturbutikken og prøve lidt forskelligt fro det store udvolg.
Her kon du bore spørge løs og finde frem til
netop det, der posser til 4tr behov!
Vi hor stort set olle de bedste mærker på loget
- Zeiss, Leico, Sworoyski Kite, Pentox, kowo
sri yi kon vise og rådgive dig
helt objektivt udfio
dine egne ønsker.
Åbningstidet:
Mon.-Tors.l0-17.34
FtedoE I 0-l 9,
Lørdog l0-14
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af fugle, så længe det ikke drejer sig om arter og

bestande, der er truede på globalt niveau.

De samme principper gælder ved faunaforvaltning. Kritisk høj prædation f.eks. på engfuglenes ;eg og unger af raeve og kragefugle skal
hellere begrænses ved reduktion af skjule- og
ynglemulighederne for prædatorerne end ved
beskydning af disse. Noget tilsvarende gælder
for konflikter mellem fugle og erhvervsinteresser.
De problemer, der reelt er med Skarver, der
fisker i bundgarnenes åbne fanggårde, bør løses
ved afværgeforanstaltninger ved bundgarnene,
og ikke ved generel bekæmpelse af den danske
Skarvbes tand.

Op/evelsesmuhgheder
For DOF er en rig og uforstyrret fuglefauna en
vigtig del af den livskvalitet, som naturen giver
mulighed for. Vi har det som et vigtigt måt at
formidle glæde og interesse for naturen og den
vilde flora og fauna, også for derigennem at sikre
forståelse for og støtte til det naturbevarende
arbejde. Det er således DOF's målsaetning, at
fuglene skal have lov til i så vid udstrækning som
muligt at trives på deres egne betingelser, og at

cle ikke påføres unaturlig skyhcd. Derfor må
ikke mindst den rekreative udnyttelse af landskabet, floraen og faunaen foregå under stor
hensyntagen til naturinteresserne. Uden en sådan hensyntagen vil de rekreative kvaliteter blive
forringede.
Specielt jagt, som er en vigtig del af tilværelsen
for en stor befolkningsgruppe, er i konflikt med
disse interesser, idet denne aktivitet er specielt
forstyrrende og tillige påfører dejagede bestande
staerkt øget skyhed. Ingen her i landet er afhængige af at kunne ,høsre' af fuglebestandene for at
få brød på bordet. På denne baggrund er det
DOF's politik. at fuglefaunaen i vores del af
verden primært skal forvaltes ud fra et ønske om
at kunne opleve en rig og uforstyrret fuglefauna,
mens der i andre dele af verden i højere grad må

tages hensyn til befolkningernes behov for at
kunne udnytte faunaen. Den,høst', som accepteres i såvel cle rige lande som udviklingslandene, skal seh{ølgelig foregå på er bæredygrigt
grundlag, og der bør sikres høje etiske normer.
(teksten er sarnmenstillet af Egon Østergaard og

Knud Flensted fra DOF's fredningsudvalg
tiltrådt af udvalgets medlemmer).
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Skarver

2001

Er titlen på arbejdsrapport nr. 154
fra DMU. I rapporten redegøres der
for udviklingen i den danske skarvbestand i 2001. Bestanden blev opgtort til 39.292 reder, hvilket er 8%
lavere end i 2000, men på samme
niveau som i 1998 og I999. Tilbagegangen er især sket i sydøstlige Danmark og det meste af Jylland, især

Vestjylland.

Antallet af kolonier var også på
samme niveau som

i

1999, flere af

de kolonier der forsvandt i 2001 var
nyetablerede i 2000.

I

Østjylland var der i 200I i alt 8
skarvekolonier med tilsammen
10.795 reder (tabel

Frgur 7. Geografisk placering og stcnelse af de danske
skarvkolonier i 21101" Skala øverst til
'-enstl€.

l)

og

kolonien på Hov Røn blev æggene sprøjtet med
parafinolie, som hindrer at de klækker. Det er
uvist hvorfor man ønsker skarverne væk fra Hov
Røn.

Ved Skanderborg Sø og Salten Langsø blev der
konstateret anlæg til kolonier, men skarverne
nåede ikke at etablere reder iden de blev resuleret.
Kild,e; Skarver 2001. Af Jøm Eskildsen. Arbejdsrapport frd DMU nr. 154,2001.

Anskydning af vildt

2001

I

erene 1997-2001 har DMU i henhold ril Vildrforvaltningsrådets Handlingsplan til forebyggelse af anskydning af vildt udført en række
jagtrelaterede undersøgelser. Der er indtil videre

5Lt-rc"

7',

Koloni novn

Antol reder 2001

Toft Sø (Nordiyllonds Amf)
Hold Sø (Viborg Amf)

4gi

3.327
49

!"tr"

Rugård Sø

50

lyggq',!!9"

1.395

!!:l:le'a

2.958

Hov

43

Røn

Vorsø (Veile Amt)

2.971

Totol

1o.795

lcbcl l: Skorvkolonicr i Østiyllcnd

2OOt. Kolc.

nicr I vcre ncbocnle: tæt på fuhuJ Aml er

n.dl€get.

Kildo: 9ksncr 2OOl. Al lotn Eskildsen. Arbcfdsreppott lra DfrlIt nL ,54,2OOf.

i Østjylland var overi 2001. Størst (9% eller fra)26O

Bestandsudviklingen
vejende negativ

til

2958 reder) var tilbagegangen i kolonien i
Stavns Fjord, hvor der i kolonien på yderste
HoIm blev fundet mange døde skarver. Det viste
sig at fuglene var ramt af sygdommen pasteurella

(fuglekolera). To af de Østjyske kolonier blev
reguleret i 200I; i kolonien ved Rugård Sø blev
skarverne efter anmodning fra skovejeren forsøgt bortskræmt med skræmmeskud m.m., og i

gennemført røntgenundersøgelser af 12 vildtarter. Der er fundet andele med hagl i kroppen
varierende fra mere end l0% (grågås, kortnæbbet
gås og ederfugl), 20-25% (ræv) og ned til 3%
(ringdue). Sammenlagt tyder resultaterne på at
omfanget af anskydning af især de større arter af
vandfugle og af ræv er temmelig stort da 10-10%
af individerne af de forskellige arter har hagl i
kroppen. Omfanget af anskydning er mindre for
det såkaldte landvildt (fasan, hare, rådyr og
ringdue) hvor der er fundet l-8% med hagl. For
kortnæbbet gås er andelen af gamle fugle med
hagl faldet fra 16 til 2i"/" som følge af iværksættelsen af Handlingsplanen. Hvis denne tendens
fortsætter, vil det svare til en reduktion på ca.
757o i antallet af anskydninger. For ederfugl er
andelen faldet fra t4 til 28%, men det er for
indeværende ikke sikkert om dette kan tilskrives
en reduktion af omfanget af anskydning. For
ræv kan der indtil videre ikke konstateres fald i
antallet

af anskydninger. Undersøgelser af motorbådsjagt på ederfugl om efteråret viste markant bedre
jagtudøvelse i efteråret end om vinteren, men det
er for indeværende usikkert om dette skyldtes
forskelle i risiko for anskydning eller forskelle i
vejret i de respektive undersøgelsesperioder.

Undersøgelser af træfsikkerhedens betydning
for risiko for anskydning indikerer klart at mindre træfsikre skytter har væsentlig større risiko
for anskydning end mere træfsikre skytter.
Kilde: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser
2001. Faglig rapplrt fra DMU nr. 367, 2001. Af
Henning Noer, Poul Hartmann, Jesper Madsen d
Thonras Kjær Christensen.

Køb livretter

til

havens fuqle

Af Judith Berg, kampagnemedarbejder i DOF
En "forbrugerundersøgelse" af fuglefrø viser at
de gængse vildtfugleblandinger er fyldt med frø,
som fuglene ikke gider æde...

Vinteren nærmer sig og de fleste af os vil gerne
hjælpe de vilde fugle i haven eller på altanen.
Supermarkederne bugner af store poser med
såkaldte vildtfugleblandinger, men en ny
"forbrugerundersøgelse" i bladet Fugle og Natur
viser, at de gængse vildtfugleblandinger er fyldt
med uinteressante frØ. Det er reelt kun solsikkefrø og hampefrø, der er fuglenes iivretter.

Det er Benny G6nsbø1, fuglebogsforfatter og
næstformand i Dansk Ornitologisk Forening,
der har lavet undersøgelsen. På to forskellige
lokaliteter på Sjælland og Bornholm blev der
placeret fem forskellige fuglebrætter med fem
forskellige frø. I en periode på seks timer og

19

minutter er der registreret i alt l164 fuglebesøg
ved foderbrætterne. I 49 procent af tilfældene
valgte fuglene at spise solsikkefrø og i 34 procent

faldt valget på hampefrø. De to olieholdige frø
bliver altså foretrukket af fuglene ved 83 procent
af besøgene på foderpladsen. De ikke-oliehol-

dige frø hvede, hirse og havre står kun for 17
procent, og Benny G6nsbøls konklusion er klar:
Køb livretter til fuglene !

" I dag er der så mange

mennesker, der fodrer
fugle, at vi godt kan sige, at vi forkæler dem. De
kommer ikke til vore foderpladser af nød, men af
lyst. Det gælder dog ikke under længerevarende
snestorme eller perioder med streng frost og et
egentligt snedække. Men disse vejrfænomener
8

har de senere år været sjældne. Så vil man trække
fuglene i haven til sin foderplads, må man altså
servere livretterne for dem - altså solsikke oe

hamp.
Dem findes der ikke mange af i de billige vildtfugleblandinger - af den enkle årsag at solsikke
og hamp er ret dyre. Så de billige blandinger
indeholder masser af korn og majs, og dem er
havens småfugle (normalt) ligeglade med. Resultatet af fodring med disse billige blandinger
er, at der (måske bortset fra spurve) stort set
ikke kommer fugle på foderpladsen - med mindre man som fodrer er den eneste oå markedet i
stor omkreds.
Det bedste, man kan gøre for sig selv og fuglene,
er at servere solsikke og hamp rent. Synes man,

at det bliver for dyrt, kan man spare lidt

på

frøene ved at placere dem i frøautomater. Tilbyder man så samtidig nødder og fedtkugler, bliver
der hurtigt traengsel på foderpladsen, og så oplever man virkelig, at fugle skaber liv og glæde",
skriver Benny G€nsbøl i Fugle og Natur.

Køb vildtfuglefoder og bliv medlem af
DOF:
Dansk Ornitoiogisk Forening har samlet en pakke
afnogle afde bedste foderprodukter, man kan få

i

handelen. Man kan rekvirere pakken (5 kg.)

(så længe lager haves og senest inden

I I.12.2001

)

ved at indbetalekr. 100 + forsendelse - i alt 135
kr. på giro 7OOO839 eller bank 4180-4180614932
mrk. navn og adresse. Så får man 4 numre af
bladet Fugle og Natur og et års medlemskab
oveni. (Ekspeditionstid på op til 14 dage må
påregnes ).

Til alle DOF-medlemmer

i Århus

amt:

Generalforsamling
til ord-inær generalforsamling
Forenings lokalafdeling i Arhus amt.
Hermed indkaldes

i

Dansk Ornitologisk

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 26. februar 2002
Naturcenter Sølyst, Louisevej 100. 8220 Brabrand.

kl.

19.30 på

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. hvor lokalbestyrelsen og medlemmer af foreningens repræsentantskab (DOF,s øverste myndighed, hvor DOF-Århus har 4 pladser) vælges af de fremmødte
medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik.
og regnskab og budget godkendes. Der er tillige god mulighed for at stille
spørgsmål til bestyrelsen.

Lokalafdelingen vil være vært med kaffe/te, og lidt mundgodt. Øl og vand
kan købes.

Dagsorden for generalforsamlingen:

l) Valg af dirigent.
2) Allæggelse af årsberetning vÆeter Lange

3) Forelæggelse afrevideret regnskab til godkendelse v/Ole Jensen
4) Forelæggelse afbudget lor indeværende år (2002) til godkendelse v/Ole
Jensen
5) Valg til bestyrelsen: På valg er Jens Bonde, Bjarne Golles, Ole Jensen,
Arne Bo Larsen, Steen
Gert Larsen
6) Valg af revisor. På valg er Rita Hazell

7) Behandling af indkomne forslag.
a) Forslag om aendring af lovene

-

forslaget er stillet af bestyrelsen

b) Eventulle indkomne forslag.
8) Eventuelt.
Genvalg kan finde sted.
Forslag som ønskes behandlet under pkt. 7 skal indleveres skriftligt til et
medlem af bestyrelsen senest I dage før generalforsamlingen.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF og som er tilknyttet
lokalafdelingen i Århus Amt amt har stemmeret.
Bestyrelsen
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Kysing Næs - en havfu$lelokalitet!
Af Ole

Kuhls Skråpe ved I(ysing Næs
passe. Jo, det er ganske vist. Den

Gylling!-lørglensen

- kan det nu
L august 2001

var Henrik Læssøe den heldige observatør af
denne spændende og sjældne havfugl, som normalt kun iagttages på langt mere kendte havfugle-lokaliteter - oftest langs den Jyske Vest-

kyst.

Denne iagttagelse har fået mig til, med denne
artikel, atter at gøre opmærksom på Kysing Næs,
som en udmærket træklokalitet for sDecielt havog vadefugle.
Kysing Næs er beliggende umiddelbart sydøst
for Norsminde Fjord og er det eneste fremspringende punkt på den sydlige del af kystiinien
mellem Århus og Gyllingnæs. Næsset udgør den
yderste del af et sommerhusområde og er bevokset med få hybenkrar og en lille granplantage.

Området kan nås via stranden fra Norsminde
Havn eller gennem sommerhusområdet, hvor
det dog ikke er tilladt at parkere. Busforbindelser
fra både Århus og Odder er dog nemme at be-

nytte.

efter østjyske forhold - at være en udmærket
træklokalitet for specielt hav- og vadefugle.

I sensommeren og efterårsmånederne og når
vinden er mellem syd og øst kan Kysing Næs
byde på arter, der er ualmindelige efter Østjyske
forhold. Ulempen ved, at vinden skal være sydøstlig er, at dette som oftest varsler et nært
forestående regnområde, og når dette så er passeret, er vinden gået i sydvest. Der vil således
kun være få dage om året, hvor forholdene virkeIig er optimale, men da kan man også roligt sætte
sig til rette yderst på Næsset - trækket kan da
vare det meste af formiddagen og enkelte gange
det meste af dagen.

Umiddelbart efter kraftige vesten-

og

nordvestenvindsperioder, er der endog meget
gode muligheder for at se trækkende havfugle,
som ellers normalt er forbeholdt den Jyske Vestkyst. Lommer, stormfugle, kjover og alkefugle
kan alle opleves på ganske nært hold, når vinden
efterfølgende går over

i

sydøst.

I

badegæster.

sydlige/sydøstlige vinde, der er den mest optimale vindretning for hadugle-observationer på
Næsset, ses fuglene ofte trække syd/sydøst om
Samsø. Efter flere dages kraftige vestenvinde vil
fuglene dog som oftest trække nord.

Området har fra begyndelsen af 80€rne været
besøgt kontinuerligt af ornitologer i efterårs- og
vintermånederne og mere sporadisk i forårs- og
sommermånederne. Kysing Næs har vist sig -

Det drejer sig i disse tilfælde sikkert om fugle, der
reorienterer sig mod vest, efter aI have været en
tur ned langs den svenske vestkyst og forbi de
nordsjællandske kyster. Det er min opfattelse, at

Som rekreativt område er benyttelsen begrænset, idet stranden primært består af rullesten,
hvorfor den kun i ringe omfang benyttes af

l0

havfugle, der efter at være blæst ind i Kattegat,
ofte har store vanskeligheder med at finde tilbage til "det åbne hav".
Deciderede stormfugle som skråper og stormsvaler, kræver forudgående kraftige vestenvindsperioder, før man kan forvente at se dem ved
Kysing Næs, hvorimod lommer, kjover, suler og

alkefugle alle optræder under mere "normale"
vejrforhold.
Nedenfor er i skematisk form vist en oversigt
over de mest interessante hav- og trækfugle.
iagttaget i årene 1980 - 2001. Oversigten er
fordelt på måneder, for derigennem at bibringe
læseren, de tidspunkter, hvor de enkelte arter
bedst ses.
Ovennævnte arter er naturligvis ikke repræsentative for de fugle, som normalt ses på I(ysing
Næs, men oversigten skal alene give indtryk af
de muligheder, denne lokalitet kan fremvise, når
vejr og vind vil.

Det er bemærkelsesværdigt, hvor stor artsspredningen igennem årene, har været.

Lonmer og lappedykkere er regelmæssige rastog trækgæster ved Kysing Næs. Smålommer ses
igennem hele efterårs- og vinterperioden, hvori-

mod storlommer naturligvis kun forekommer
sjældent . Alle lappedykkerarter er set på Kysing
Næs, og specielt Gråstrubet Lappedykker kan
optræde ret talrigt igennem efter-års- og vintermånederne.

I

månederne sept./nov. ses både gulnæbbede
svaner og gæs indtrækkende på I(ysing Næs.
Specielt mørkbugede Knortegæs og Bramgæs
kan under de rigtige vejrforhold vise sig i pæne
antal.

Andefugletrækket kan være ganske godt i perioden sept./nov. En lidt blæsende sydlig/sydvestlig
vindretning syntes bedst, og der kan da ses et
pænt træk af specielt pibe-, krik- ske- og spidsænder og senere på efteråret træk af hvinænder
og enkelte havlit. I vinterhalvåret ses enkelte
flokke af bjergænder rastende/træk-kende forbi
Næsset, ligesom selvfølgelig Edderfugl til rider
optræder ret talrigt.
Rovfugletrækket er ikke imponerende. Dog kan

På selve Kysing Næs er der frem til i dag set 212
forskellige arter, og nedenfor konmenteres kort,

der i sensommeren ved ganske svage sydvestlige

øvrige trækkende og rastende arter.

kommer ind fra Samsø, for derefter at fortsætte
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trækket videre med vest. Dog ses sporadisk både
indtrækkende Rød Glente, Fiskeørn, B1å Kær-

høg og Fiskeørn ligesom Mosehornugle er set
flere gange rastende og indtrækkende.
Som træklokalitet i Øvrigt er det specielt vaclefuglene som tiltrækker sig opmærk-sonheden. Dette

træk kræver normalt frisk sydvestenvind og ses
næsten ude-lukkende i månederne juli til september. Artssammensætningen kan være gan-

ske varieret, men domineres dog primært af
Strandskade, Stor Præstekrave, Hjejle, Strand^
hjejle, Islandsk Ryle, Æm. Ryle, Lille I(obbersneppe, Stor Regnspove og Mudderldire. I alt 27
arter vadefugle er indtil nu set på I(ysing Næs.

Måge- og ternetraekket tiltrækker sig ikke stor
opmærksomhed, men årligt ses dog en del dværgmåger forbitrækkende. Herudover ses der hav-,
fiord og splitterner, og enkelte Sortterner trækker forbi i august/september. Rovterne er set ved
4lejligheder og den nu meget sjældne Sandterne

er set en enkelt gang efter en storm den

8.

september 1985.

Alkefugletrækket kan ikke måle sig med Fornæs, men lokaliteten er givetvis en af

de bedste i Danmark for rastende Søkonger. Fra
ultimo oktober til marts ses hvert år Søkonger
forbitrækkende eller rastende umiddelbart ud
for Næsset, ligesom alle de almindelige alkefugle
hvert efterår kan ses trækkende i pæne antal.
Lokaliteten er efter danske forhold tillige god for
Lunde, der er en næsten årlig gæst.
Både forår og efterår ses trækkende og rastende

spurvefugle på t(ysing Næs. Igen kræves der
sydvestlig vind, og her er det specielt de tidlige
forårsmåneder, der viser sig at være bedst. Rast-

ende spurvefugle kan dog om efteråret ses i
ganske pæne antal på selve Næsset, og den
rastende Høgesanger den 28. august 1994
bevidner blot, at man bør holde øjne og ører
åbne.
Jeg håber med nævnte indlæg, at have skærpet
interessen for at aflægge Kysing Næs et besøg,
når vejr og vind er i det rigtige lune. Efter et par

timers morgenobservation er det naturligt, at
besøge den nærliggende Norsminde Fjord, der
næppe behøver nærmere præsentation, men sorn
de senere år desværre besøges af færre og færre
ornitologer - forstå det hvem som kan.
Ole Gylling-Jørgensen

oq)tllinq@hotmaiLcom
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Som det blev meddelt i sidste nurnner af Søravnen, har vi p.t.
desværre ingen forfatter til " Fra Felten". Derfor udkommer',
Fra Felten" ikke i dette nuruner.

Det er bestyrelsens opfattelse, at " Fra Felten,' ikke nødvendigvis kun skal være en opremsning al hvad der er set i de sidste tre
måneder. men f.eks. et sammendrag af periodens højdepunkter,

turreferater m.m. måske kombineret med en orientering om
hvad der kan ses i de kommende tre måneder.
Det bliver i høj grad den nye forfatter til " Fra Felten", der skal
beslutte, hvordan " Fra Felten" skal forme sig i fremtiden.
Hvis der er nogen, der har lyst til at skrive artiklen " Fra Felten",
bedes de henvende sig til redaktØren af Søravnen eller bestyrelsen.

I mellemtiden må vi henvise læserne til nyhedshjemmesideme
på internettet (find dem via lokalafdelingens hjemmeside;
rwvw.dofaarhus.dk).
Der skal her fra bestyrelsen lyde en kraftig opfordring til vore
trofaste bidragydere om at fortsætte indrapporteringen af deres
aktuelle obs til " Fra Felten", idet vi selvfølgelig håber og tror at
det lykkes os at finde en ny skribent inden næste nummer af
bladet.

Medvenlig hilsen
Bestl'relsen/ Arne Bo Larsen
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Her kan unge medlemmer komme i kontakt 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.

Esben Elmer

Mejlbwej 200
8250 E0å
Tlf. 86 i2 02

66

Mark Hammond
Nørreport 53
8000 Århus C
Tlf. B6 1B B0 26

De "gamle" opfordres til at kontakte juniorerne 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, Ornmestrup
8544 Mørke

Tlf.86 )7 78 4l
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Peter Schmidt

Solsortvej i B
B3B2 Hinnerup
Tlf. 86 98 64 00

Kim Krogh Boje
Universitetsparken B st., 305

f\1ej\r, V<;\erne

8000 Arhus C
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Gå i banken ...
og kør væk med

et hurtigt billån
I dag er det både nemt og hurtigt at få et
billån i bankm. Som regel er det også den
billigste løsning når alle omkoskringer regnes med. Læg vejm forbi Unibank, og kom
godt fra start i en ny eller brugt bil. Du kan
også regne ud, hvad det koster at låne til en
ny eller brugt bil, på www.unibankdk.

Giv en fier

til Swarnen

i år vil vi bede vore medlemmer støtte lokalbladet og lokalafdelingen
med et bidrag til trykning af Søravnen, således at vi kan fastholde bladets

.q.tter

høje niveau og sidetal.
Som det er bekendt er Søravnen den absolut stØrste enkeltpost i vort
regnskab, og tegner sig for en meget stor andel af vore totale omkostninger.

vi har naturligvis valgt at anvende et prisbilligt, ikke-kommercielt tryk-

keri, og den billigst mulige udsendelsesform, og vil også fastholde denne
fremgangsmåde fremover.

Alligevel håber vi du har lysr til ar give er eksrra bidrag til bladet, således
at vi kan holde niveauet fremover og samtidig bevare lokalafdelingens
økonomi.

Ved sidste års indsamling modtog vi ialt 4720,50 kr., som Søravnens
redaktion og bestyrelsen hermed sender en stor tak for.

Det skal understreges, at alle DOF-medlerruner tilknyttet Århus Amt
fortsat vil modtage Søravnen gratis.
Derfor: Brug vedlagte girokort til at sende os et beløb, som ubeskåret vil
blive brugt til udgivelsen af Søravnen.

På

forhånd tak!

Bestyrelsen og Søravnens redaktion

Referater

UdoqSe-

der blev råbt og skreget bag i bussen om dette

bustur med dof'erne!
Af Søravnens udsendte...
Liilt løst og fast om hvad man kan oplne
bustur med DOF Århus
og Vestjylland.

til

på
både Sønderjyilanit

Sønderjylland i oktober 2001, sort sol tur;
24 deltagere.
Vi var ikke nået ret langt ud af motorvejen, før
det viste sig at en af turdeltagerne havde
glemt sit pas. Nå - men i vore dage med åbne
grænser og alt det der, ingen problemer! Det
Sønderjyske viste sig på årets tur fra sin milde
side, med sol, stille og lunt vejr - tænk at stå
ude på digerne i skjorteærmer, mens bramgæs, stære og hjejler i tusindvis fløjter om
ørerne på os, flittigt luftet af adskillige vandre- og andre sultne falkearter. Der var noget
til alle, og det blev nydt, mens buschaufføren
baksermed at vendebussenpå den smallevej.
Ved Vidåslusen havde turlederne lovet bjerglærker på diget (der plejer de at være...) og

ganske vist. Lækre fugle der pilede rundt
mellem græstuerne i strandkanten, indimellem hundeluftere og andet uvidende turistgodtfolk, kunne nydes i scoperne på tæt hold.
Videre gik det, med hyppige stop hver gang
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og hint (storfalk til højre!, hjejler skråt ligeud! osv.) mod grænseovergangen, hvor

turlederen måtte knibe en tåre, i anledning af
at han for første gang lovligt kunne krydse
den ubevogtede grænseovergang vest for
Rudbøl! Saltvandssøen er som altid en oplevelse, således også i år, med sortterner og en
bus der sagde mærkelige lyde!

Mod solnedgangen sort sol, dvs. manglen på
ror,{ugle (sikkert ftedeligt og rart for srærerne)
betød at de (stærerne) gik hurtigt til ro. Himlen blev sort - men det var mest fordi solen gik
ned. eller også var det det store antal tilrejsende fuglekiggere, der skyggede - en stor

turistattraktion dernede! 200.000 stære i
Gudekogene. Vistnok et tilsvarende antal i
den anden ende

-

der hvor vi stod sidste år!

Tilbage i hytterne - søndedysk pølsebord og
rødvin til alle, velbekomme og mojn! (de siger sgu' mojn om aftenen også!)
Søndag morgen oprandt, efter et pungmejseflip ved hytterne (der var flere der fik en ny art
der!), på Rømø Sønderstrand - i tåge. Sært
som tusindvis af trækkende drosler, lærker
(også enkelte hedelærker og andre sære træklyde...) og pibere m.m. i tåge kan tage sig ud
på mange måder. Her var der igen bjerglærker

på forstranden, og så knortegæssene med

gnavet og fældet træer til den store guldme-

deres knortesternme!. Og så fik vi også set
Stormengene, fugleværnsfondens reservat man kører da på crossmotorcykler ude i naturen dernede! Lige før afrejse brillerede "superfalkeøje" (var det Stinne?) med at opdage en
sortstrubet bynkefugl, en han, på en - eller
var det I ? km's afstand!. Godt blik for hanner?

bæver. Alt det så vi (bæver-gnavede bævreasp - bæverasp?) sammen med flotte vandstære langs FtynderÅ, som gjorde det de ikke
skulle ifølge bogen; sad tæt sarrunen uden at
være synligt ueninge om detl Skovsnepperne
blev skræmt op da vi gik forbi!

Og så fik vi også lov at opleve en bus der brød
sarrunen.

Vestjylland

i

november 2001, 23 delta-

gere.
Ikke desto mindre kunne det lade sig gøre at
samle en ny busfuld (dvs. dervar nu en hel del
gengangere!) til en ny bustur en måned senere. Endda uden pølsebord! Denne gang
stod der, udover Vestjyllands fugleliv, noget
så eksotisk som bævere på prograrnmet. Ovre
i Klosterheden havde Svend Auken for næsten tre år siden lukket den første bæverfamilie ud, siden er der fulgt flere og de har
fået unger, bygget dæmninger, lavet sØer,

dalje!

-

som det er meningen når man er

Videre forbi Nissum Fjord og Thorsminde
(lommer, sortænder, blå kærhøg, sandløbere,
eng- og skærpibere, bjerglærker, og så lige en
sortstrubet bynkefugl hun) til Vest Stadil
Fjord, hvor den over internettet annoncerede
rødhovedet and flot han vist sig så snart vi
steg ud afbussen. Den havdevist forelsket sig
i to troldænder? Viste sig gjorde også en vandrefalk med bytte og to-tre kærhøge, hvoraf
en sad og så ud som ørnl Til gengæld viste
gæssene sig ikke denne gang - hvilket turlederen (den ene) næsten var grædefærdig
over! Der var dog meget andet godt til bogen
, men det må I spørge en af feltbisserne om,
jeg gad ikke skrive mere. .. (denne gang holdt
bussen).
Tak til alle deltagerne på de to ture.

, -, 1-Jerchhuhh
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LANGETAND

Normalt forbinder man unge mennesker på
Langeland med Langelandsfestivalen, men
fra den ll.- 17. oktober var det unge fugleinteresserede fra hele landet, der invaderede

Invasionen begyndte ved middagstid lørdag
den 13. oktober, da de første sjællændere og
jyder ankom til Bagenkop campingplads på
Sydlangeland. Campingpladsen skulle være
vores hovedkvarter de næste fem dage. Opdelt efter alder og køn blev de 28 unge deltagere i grupper af 3-5 indkvarteret i hytter, der
ved første øjekast, og lugt, mindede om noget
der ikke havde været brugt i meger lang rid.

En kraftig udluftning blev derfor igangsat.
Imens var bornholmerne vel ankomne efter
den lange rejse fra "stenen", og således var
flokken nu næsten fuldtallig, blot manglede
Mark og Marie fra Århus amt, som var strandet i Svendborg. Deres tog nåede ikke bussen
til Bagenkop. Imidlertid stod der Tryggelev
Nor på eftermiddagens program, så de allerede ankomne sadlede op på de lejede cyk-ler
- om hvilke der blot var at sige, at de kunne
køre - og drog nogle kilometer mod nord til
en af Langelands bedste lokaliteter for andefugle.
Allerede inden ankomsten til Tryggelev var
det første hit blevet spottet. Ud over Lille
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Korsnæb og Kærnebider, set tidligere på campingpladsen, havde Vicky fra "stenen" nemlig på vejen set en stor flok Hvidsiskener!!!!
Efter nærmere eftersøgning viste sig dog, at
Vicky, p.g.a. begge arters hvide overgump,
havde taget en flok Kvækerfinke for at være
Hvidsiskener, så intet nyt kryds på artslisten
der. Det kom der til gengæld i Tryggelev Nor,
hvor der ud over de gængse andefugle, også
blev krydset en sen Tinksmed. På tilbagevejen kunne alle hilse på Mark og Marie, som nu
var ankommet og på vej til ligeledes at udforske Tryggelev nor.

Mens de fleste var på tur, havde gourmetkokkene, Lis & Kis, tilberedr en spaghetti og

kødsovs, som deltagernes ganer sent vil

glemme. Ikke en spaghetti blev i overskud.
Ovenpå dette luksus måltid blev det konstateret, at artslisten efter l. dag talte 8l arter,
også efter en mindre vellykket ugletur. Så
med god samvittighed blev Tv-stuen indtaget, hvorfra samtalen i høj grad handlede om
denAftenfalk, somdet forlødvar set sætte sig
til overnatning ved Dovns xlint - søndagens
mål - samme aften, og da vejrudsigten samtidig lovede godt vejr og op til 20 grader, gik
alle forventningsfulde til hytteme.
Varmt vejr i oktober er imidlertid oftest ensbetydende med tåge, hvilket da ogsåvar, hvad
der ventede deltagernes den følgende morgen. Under morgenmaden blev folk orienteret om dagens plan, hvori indgik, at der fra
klokken Il-14 skulle tælles trækfugle fra
henholdsvis Fakkebjerg og Dovns I(int, som
led i et trækfugle-projekr, hvor der også blev
talt ved bl.a. Korsør og Stigsnæs på SjæUand
og Knudshoved på fyn. Inden da valgte de
fleste dog at gå med ringmærkerne rundt på
morgentur eller at kratluske lidt i Gulstav
mose og i terrænet omkring Dovns Klint,
men det uden det store udbytte. Først da
tågen så småt lettede og tællingen skulle
begynde, kom der gang i fuglene. Nøddekrige, Bjergirisk, Hedelærke, Rød Glente og
nogle Hulduer var blandt de mere opsigtsvækkende, men allerstØrst opmærksomhed
fik en Lærkefalk, som det meste af dagen
fouragerede omkring Dovns Klint og lod sig
beskue på tæt hold, mens den spiste insekter
i luften fra fangerne - flottere kan denne art
ikke observeres.

fætter-Aftenfalken-viste sig dog ikke,
indtil Henrik og Christian, efter at have fuldført tællingen på rakkebjerg, på vej til Dovns
Idint så en lille korthalet Falk, der musede.
Dette peger kraftigt i retning af Aftenfalk,
Dens

men lysforholdene var hele dagen dårlige, så
ingen dragtkendetegn blev set. Hen ad klokken l8 opdagede Rune og Rasmus også en
falk, men kunne igen kun konstatere, at det
var en lille, korthalet falk, der musede - frustrerende, da det ikke er tilstrækkeligt til en
slutbesternrnelse.

rt

tredje emne fangede også opmærksomhe-

den denne eftermiddag, men denne havde
intet med fugle og gøre, men omhandlede i
stedet et "trafikuheld". På vej til Bagenkop
efter chokolade til Eilif, cyklede en "indfødt"

i bornholmerpigerne Vicky og
Heidi, som dog slap med et par hudafskrabninger. Da de vendte tilbage til klinten, blev
historien forelagt noget mere dramatisk, hvilket der da også var behov for, da tågen aldrig
ville lette helt, og fuglemængden derfor krævede "brød og skuespil". En større flok drog
til Kelds Nor, hvor der bl.a. blev set en Bjergfrontalt ind

lærke.

Efter en lang dag i guds frie natur var det en
sand fryd at vende tilbage til campingpladsen
og til en velduftende aftensmad, bestående af
frikadeller og kartoffelsalat, som- selv ikke vor
egen mor kunne lave det. Godt mætte kunne

det konstateres, at de 8l arter var blevet til
ll9 i dagens løb, men fortsat uden arter fra
Uglefamilien. Samme aften læste I(is højt fra
Skarvebogen fra Grønland, om alle de ting
grønlændere kan bruge en enkelt skarv til.
Imens var der HELT stille.
Det var der også indtil klokken 6.J0 næste
morgen, da de mest morgenfriske ville tage
en morgenrunde i og omkring campingpladsen, hvor der bl.a. Iigger et lille nor - ICise
Nor. Og her fik de gevinst ud af at være tidligt

ude, idet en Rørdrum pludselig trådte ud af
sivene og lod sig beskue i et halvt minut,
hvorefter den tog sig en flyvetur, inden den
igen var væk - et sjældent syn.
Nogle valgte at bruge noget af mandagen ved
Sædballe Fredsmose, da Eilif tidligere havde
været ringmærker her og talte lovende om
området. Mosen viste sig dog at være groet en
del til i mellemtiden, hvorfor gruppen valgte
at stille sig på en høj for at få udsyn til bl.a.
Skægmejser, Rørhøg og trækkende Våger. Det
skulle de dog aldrig have gjort, for højen og

brakmarken viste sig at tilhøre en landmand,
som ikke brød sig om "trampende" ornitologer på "hans græsplæne". Efter denne episode blev mosen omdøbt til Ufredsmosen.
Imens nogle blev skældt ud i Ufredsmosen,
var den vilde jagt gået ind ved Dovns Klint. En
lokal ornitolog havde i de første solstrejf på
en brakmark fundet en Hærfugl. Denne maje-
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stætiske fugl stod helt sikkert øversr på manges ønskeliste, og hver en kvadratmeter af
sydlangeland blev flere gange i løbet afdagen
endevendt, men fuglen var som sunket i jorden. Tågen var ellers mere moderat denne
dag, og når der blev holdt pause i Hærfuglejagten, blev der fra Dovns Klint set Lommer,
Pibesvaner, Røde Glenter og en del Våger og
HØge.

Den forsvundne Hærfugl var dog ikke det
eneste, der plagede os denne eftermiddag. En
nærmest invasionsagtig forekomst af små

edderkopper hærgede Dovns

Iiint,

og de små

kryb sad alle vegne, ikke mindst på teleskoper
og stativer. der nærmest virkede som masneter på de små kræ. Derfor foretrak nogle sågen
efter Hærfugl, hvilket for Rasmus og Mark,
som sent på dagen gik på den brakmark, hvor
fuglen blev set om morgenen, gav en ny art.
For pludselig lød der mærkelige lyde fra luften, og fl1ruende kom en aflang. helt grøn fugl
- en Lille Æexanderparakit, som formentlig
var undsluppet et sted på Langeland.
Derfor er Parakitten da heller ikke at finde på

artslisten, da der denne aften blev talt arter
sanunen, men alligevel kunne listen mØnstre
129 arter, og den hidtidige rekord fra Blåvand
99 var slået. Efter endnu et festmåltid, afprø_
vede Flex de unges kendskaber med en quiz,

hvor det gjaldt om at kunne sin fuglebog
ekstra godt.
Også på næstsidste dag på den lange ø kunne
man vælge imellem at cykle til Dovns eller
tage på udflugt længere nordpå - destinatio-

nen denne dag var Ristinge, Langelands vestligste punkt. For at spare på kræfterne, måske
især deres egne, valgte lederne at kØre dertil
i biler over to omgange, henholdsvis om formiddagen og om eftermiddagen.

Formiddagsholdet blev mødt af herligt solskin, da de ankom til Ristinge, hvorfra der er
en I km lang gåtur ud til spidsen afRjstinge
hale, hvor man kan beskue fugleøen Store-

holm. Her befandt sig flere nye vade-

og

andefuglearter til listen, men desværre ikke
den Mosehornugle, som efter sigende skulle
befinde sig her, og alt tydede i mellemtiden
på en total Ugleløs lejr. på rrods af derte
befandt formiddagsholdet sig så godt, at det
næste hold flere gange ringede for at høre,
hvornår det blev deres tur. I det hele taget har

"mobilos" også giort sit indtog blandt unge
ornitologer. De blev flittigt benyttet og var til
stor gavn.

Da eftermiddagsholdet endelig ankom til

Ristinge, var det for straks at vende snuden
mod Dovns, da en af ringmærkerne havde set

4 Biædere trække sydpå ved Kelds Nor. Ende-

lig kunne turen måske få det hit, som Aftenfalken og Hærfuglen ikke kunne give. Trods
ihærdig venten på Dovns og endeløs eftersøgning i området, fik ingen deltagere set de
farvestrålende fugle, og en mindre depression lå så småt i luften.
Den var dog ikke større, end at alle var friske.

da formanden for DOF-Fyn, Flemming
Byskov, om aftenen kom til campingpladsen
med sit rullende quiz-show i form af 50 lysbilleder, af alt lige fra fuglebrætsarter, over døde
og plukkede fugle uden hoved, til eksotiske
sydlandske arter. Dette gjorde quizzen ganske svær for mange, ikke mindst fordi udsy-

net ild(e var lige godt alle steder i lokalet,
kombineret med at ikke alle så farverne på
billederne ens. Alligevel lykkedes det dog for
Rune at rarilne 42 rigtige til Hr. Byskovs
store forbløffelse. Det resultat anså han at
være bedre end det mange af de funske feltornitologer ville kunne præstere. Mon ikke
Fyn gør lidt mere ved ungdomsarbejdet herefter?

Det artsmæssige slutresultat efter optællingen denne aften blev lll arter, uden den
sandsynlige Aftenfalk, en Gulirisk og en
Bjergpiber, som ikke blev godkendt af turens
oprettede "Sjældenhedsudvalg".
Lejrens sidste dag måtte jo oprinde på, men
den kom nok hurtigere, end de fleste havde
forventet. De obligatoriske pakke-vaskerydde-op-gerninger tog det meste af formiddagen, men der blev alligevel tici til at finde en
ny art for turen i form af en Husrødstjert i
Bagenkop havn samt et Stort I(orsnæb, som
kom flyvende over hovedet på alle, mens der
blev taget fællesfoto. Dermed kunne det konstateres at hele ll5 arter var set på fem dage,
men det var nok ligeså meget, de mange
fornøjelige timer i hinandens samvær, der

gjorde, at det var vemodigt at skulle sige
fawel til hinanden denne oktoberdag i udkanten af Bagenkop. Heldigvis vender "I(onceptet" stærkt tilbage næste efterår, hvor
bornholmerne bliver sparet den lange rejse,
fordi lejren næste efterår bliver på "stenen",
solskinsøen i øst.
Rasmus Lar sen. DO

Elsam Ar/S Studstrupværket
Ny Studstrupvej 14,
8541 Skødstrup
Telefon: 8749 1 700,
Teletax:8749 1717
Studstrup@elsam.com
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Kommende ture og møder
Bustur

Iil

Øland,

SveriQe,
pinsen 2002
Forvarse/!
Vi er ved at planlægge en bustur til Øland i pinsen, nærmere
bestemt med afgang fra Århus
fredag d. 17. maj kl. 16.00 og
med forventet hjerrkost mandag d. 20. maj kl. ca. 21. Overnatning vil ske i hytter eller
vandrerhjem. Prisen er endnu
ikke fastlagt, men forventes at
lande på max. 800 kr./person
excl. mad. Læs mere i næste

nummer af Søravnen eller

Fugle i Felten. Tilmelding kan
allerede nu ske skriftlig til turlederen: Peter Hjeds, I(oglevej
7, 8900 Randers.

Slørugler
Tirsdag den 29. januar k/. 19.30

kan du møde koordinatoren for Sløruglen, Klaus
Dichmann, på Sølyst
Klaus vil vise dias og øse ud af sin store erfaring om
Sløruglen og dens forhold i Danmark. Han vil komme

ind på antallet af ynglepar i Danmark
og måske løfte sløret for hvor mange
slørugler af racen alba som yngler i
blandingspar i Danmark. Derudover vil
han komme ind på farvevariationerne
sløruglerne imellem og sidstnævnte er
et must for den ornitolog som gerne
selv vil finde et individ af racen alba.
Sidstnævnte er nemlig ikke helt så enkelt, hvilket nedenstående undersøgelse foretaget af I(aus også giver ud-

tryk for.
Vor hjemlige Slørugle Tytl alba guttata
(den gul-bryste de) varierer meget i farve

i ansigtet,
hvorimod baghovedet, nakken, ryggen
og vingerne individerne imellem i store
træk falder ens ud. Især Sløruglens bryst
kan ofte adskille sig væsentlig fra individ til individ. - altså også inden for det
enkelte kuld. Farvens intensitet kan
sprede sig over et stort farvespekter, fra
mørk gul-brun over i bleg gult til næsten helt hvidt. Kun i meget sjældne
tilfælde kan brystet være helt hvidt,
intensiteten på brystet og

Skestorke

i Limfjorden

Naturcenter Sølyst tirsdag
|

d.

19. marts k/.

9.30.

Der indbydes til en aften med suveræne lysbilleder
fra Limfjordsegnen, hvor DOF's artskoordinator for

skestork, Jan Skriver, vil berette om det rige fugleliv han møder udenfor sin dør i Nibe. Hovedvægten
vil blive lagt på Limfjordens natur og de ynglende
skestorke i området. Der vil også blive vist nye
billeder fra en koloni af skestorke i Holland, som
Jan besøgte sidste forår. Mød frem og bliv inspireret af øjenvidneberetninger suppleret med et rigt
billedarkiv.

idet den lille dråbeformede plet

alleryderst på brystfjerene som oftest er

bibeholdt.

'.

Muligvis har farvevariationer i

i:r-a, ;

Sløruglens fierdragt altid forekommet i
større eller mindre grad. Grunden til at
antallet af ,,meget lyse" slørugler tilsy-

neladende er stigende herhjemme vides ikke med sikkerhed, udover at en
sammenblanding af racen Tyto alba alba

5Kegi_o\K.

(den hvid-brystede) og vores

egen
guttata uden tvivl er en del af årsagen.
Ud af et materiale på over 400 slørugler
indsamlet over en 5-årige periode har
jeg procentvis inddelt antallet af farvevariationer herhjemme således: 70% er
gul-brune, 20 o/o er mere gul-brune end
hvide, 9% er mere hvide end gul- brune
og under l% er helt hvide på brystet.

Du kan finde yderligere information
om de danske Slørugler på trjemmesiden www.tvtoalba.dk. Siden indeholder også information om hvordan
du bestemmer de forskellige uglearter
ud fra fund af Ser og gylp.
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Fuqlestem meku rsus
Bestyrelsen arbejder på at gennemføre et minifuglestemmekursus for beqyndere i foråret 2002.
Vi indleder med en gennemgang af de vigtigste
stemmer tirsdag d. 30. april k-1. I9.l0 på naturcenter
SøIyst. Her aftales blandt de fremmødte de næste
mødedage, som vil bestå af l-2 ekskursioner. Tilmelding til kurset skal ske til Peter Lange (se
omslaget). Pris for deltagelse bliver 50 kr., ril
dækning af fotokopier m.m. Læs mere i næste nummer af bladet.
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Geneteh om vore

lure:

,

Alle er velkomne på turene, targ 4erne venner eller familie med. Turerne er også for uøvede
fuqlekiggele! Turlederne fortæller velvilligt om fuqlene der ses, også de almindellge aner.
Bemærk at der kræves rilmeldingrved nogle ture. Medbring altid kikkert; ew. fuglebog samt
påklædnang efter vejret - de fleste ture gennemføres uanset vejrliget. En qod madpakke

samt noget varmt på thermokanden er også godt. på de lænærevarende ture, f.eks
busturen til vestMland, gøres undervels stop ved en bager eller købmand.
Bemæ]k at nogle ture kræver tilmetding. Dette vil altid kemgå af turbeskivelsen. Ture der
gennemføres I prlvatbller er også for folk uden bll! Kontakt tudederen, som kan hjælpe
med at skaffe kørelejlighed.

Hold også øje med vores hjemmeside på wwrar.dofaarhus.dk, hvor du
finder det komplette tur- og mødeprogram. Der kan eventuelt blive
arrangeret flere ture og møder.
Tirsdagsmøder d. sidste tirsdag i hver af månederne sep., okt., nov.,
jan., feb., mar., og april. Alle finder sted på Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, i Brabrand. Kontakt vedr. møderne: Kontaktpersonen.

#ptr{K',wffi&'ffæ
Tirsdag

11.12

Julemøde

Mødested:

Naturcenter Sølyst kl. l9.lO
Tilhørerne medbringer dias, bilieder, video eller blot en god historie fra
året der næsten er gået. Lokalbestyrelsen er værter m. gløgg, kaffe, the
og juleknas.

Søndag 30.12

Gåtur langs Søilring stranil

Mødested:

Sommerhusene ved Sødringholm Strand (der hvor grusvejen ender) kl.

Turleder:

Vi går en tur langs stranden nordpå op til Eskeplet. Undervejs gør vi
mange holdt for at kigge på de fugle som viser sig. Over strandengen
vil der nok være vådt, og turen kræver gummistøvler, med mindre vi får
hård frost. Vi går ca. 6 km op til vaderne ved Eskeplet hvor vi har
placeret et par biler, som kan bringe os tilbage til udgangspunktet.
Turen varer ca. 4 timer. Medbring varmt tØj samt varmt på kanden og
madpakke.
Peter Hjeds, Uggelhuse, 86496308. fung hvis du vil køre med!

10.00.
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Søndag 6.1
Mødested:

Turleder:

Søndag

13.1

Mødested:

Turleder:

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller I(urt ,€renlund Pedersen.
Tur til Mossø med et udvalg af årstidens fugle.Medbring kikkert, fuld
termokande og fornuftigt fodtøj. Vi anbefaler samkørsel fra Ry, for at
begrænse antailet af biler, så tag også 20 kr. med.

Vandstæretur

til Pinds Mølleilalen, Århus Å

P-pladsen ved Pinds Mølle kl. I0.00
Perer Lange (rlf.: 8695 0l4l)
Vi går en en tur i d-en vintersmukke ådal og ser efter vandstæren og de
andre vinterfugle. Ådalen her er en af landets bedste vinterlokaliteter
for vandstær, med op til lO vandstære på en I km. strækning. Husk
gummistøvler og varmt tøj. Turen varer ca. I timer.

Torsdag 17.1

Kirgisistan - Sinkiang - Pakistan

Mødested:

Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand, kl. 19.10
En gruppe naturinteresserede danskere tilbragte en stor del afjuli 2001
i Centralasien. Turen gik til fods og på hesteryg over bjergene i I(irgisistan, som netop på dette tidspunkt stod i fuldt flor. Herefter i rutebil
ad Silkevejen gennem den kinesiske provins Sinkiang bl.a. med besøg i
et af verdens største markeder i I(ashgar. Videre i jeeps mod syd ad den
berømte Karakorum Highway gennem bjergrige og øde områder i det
nordlige Pakistan til endemålet Islamabad. Undervejs besøgtes verdens
8. hØjeste bjerg Nanga Parbat. Søren Højager vil gennem lysbilleder vise
nogle af de natur- og kulturværdier, som dette i Danmark ret upåagtede
område er så rigt på.

Arrangør:

ØBF

Søndag 27.1

Vinterfugle veil sø og å

Mødested

Kvicklys P-Plads, Søtorvet i Silkeborg kl. 14.30 eller P-Plads ved Allinggårdsvej kl. 14.45 (se skilt mod fugletårn). Afslutning ca. Kl. 17.00
Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi kan se flokke af sangsvaner komme til overnatning på søen, der gennem en årrække har
været kendt som en god sangsvanelokalitet. Især i forbindelse med
isvintre og hård frost ses mange sangsvaner i vågen ud for tårnet.
Hvorfra kommer disse fugle og hvordan klarer de at overleve de til tider
barske vejrforhold. Også mulighed for kanadagæs. stor skallleslugger,
hvinænder, troldænder m.fl.
Bo Ryge Sørensen, tlf.8681 257)
Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. Kaffe/the.
Ingen

Turleder:
Tilmelding:
Arrangør:

DOF

i

samarbejde med DN

Søndag 27.1

Fugle veil Søilring Strand

Mødested:

Sommerhusene ved Sødringholm Strand (der hvor grusvejen ender) kl.

Turleder:

Vi vil gå stille og roligt langs stranden for at se hvilke fugle som tilbringer tiden i reservatet nu hvor vinteren er strengest. Vi vil især kigge
på ænder, gæs og svaner. Turen tilbage til.bilerne går gennem skoven
for, at se og lytte efter om ravnen og duehøgen skriger som tegn på at
deres yngletid så småt er påbegyndt.Medbring varmt tøj samt varmt på
kanden og madpakke.Turen er 4 km. lang og vil vare ca. I timer.
Peter Hjeds, Uggelhuse, 86496tO8. Ring hvis du vil køre med!

10.00.
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29.1
Mødested:
Tirsdag

Slørugler v. Artskoordinator Klaus Dichmann
Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand, kl. I9.10
I{aus vil vise dias og øse ud af sin store erfaring om Sløruglen og dens
forhold i DanmarkSe omtale andetsteds i bladet.

,fi .,*:gi:;t't':.,,..,,,i' ;:;
Søndøg

3.2
Mødested:
Turleder:

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens lCrkeby eller Kurt -Ærenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 6. Januar.

24.2
Mødested:

Tur til Sødringholm ved Randers Fjords udløb
Randers Regnshov kl. 09.00, evt. Sødringholm Strand v. sommerhusene
kl. 09.10. Varighed ril ca. 11.00
En tur langs stranden forhåbentlig med forårsbebudere som præstekraver og viber. På havet store flokke af ænder, heriblandt også havlitter. Også mulighed for områdets faste vintergæster som vandrefalk,
bjerglærker og snespurve. Evt. fortsættes i Sødringholm Skov, hvor flere
spættearter og mejser er i aktivitet.Benzinpenge betales til chaufførerne.
Peter Hjeds (8649 6}08) og Lars Tom-Petersen (864I 8164).

Søndag

Turledere:
Tirsdag 26.2
Mødested:

&#p&WY:%

Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand, kl. 19.10
Mød op og gør din indflydelse på foreningen gældende. Denne aften er
det tidspunkt hvor du har chancen for virkelig at gøre din indflydelse
g;eldende, enten ved selv at opstille til bestyrelsesarbejdet, eller ved at
komme og ,,skyde" på den nuværende bestyrelse. Dagsorden ifølge
lovene. Se iøvrigt omtale andetsteds i bladet.
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3.3
Mødested:
Turleder:

Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station k1.09.00

17.3
Mødested:

Fugle veil Sødring Skov og Strand.

Turleder:

Peter Hjeds, Uggelhuse, 86496)08. Ring hvis du vil køre med!

Søndag

Søndag

Tirsdag

19.3

MØdested:
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Generalforsamling

Claus Madsen, Jens l(irkeby eUer Kurt ,?Erenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 6. Januar.

Sommerhusene ved Sødringholm Strand (der hvor grusvejen ender) kl.
9.30.
Foråret er godt på vej, og vi vil se hvilke fugle som er ankommet her til
reservatet på deres vej nordpå. Vi vil gå en rundt'ur sådan at vi går
gennem skoven på vej tilbage, for at lytte efter de småfugle og evt.
Rovfugle, som lader sig høre allerede nu i marts. Medbring varmt tøj
samt varmt på kanden og madpakke.Turen er 4 km. lang og vil vare ca.

I

timer.

Skestorke i Limfiorden v. artskoordinatol Jan Skriver
Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand, k]. 19.10
Der indbydes til en aften med suveræne lysbilleder fra
LimfordsegnenSe omtale andetsteds i bladet.

Torsdag 21.3

Amazonas og Andesbjergene

Mødested:

Naturcenter Sølyst, Louisevej l0O, Brabrand, kl. I9.lO
Naturfotograf og læge, Tom Nygaard Kristensen, vil tage os med på en
rejse til Ecuador, hvor der vil blive vist billeder fra Andesbjergene og ike
mindst fra junglen ved Rio Napo langt inde i Amazonas. Toms hovedinteresse er sommerfugle, men der vil også blive lagt vægt på meget

Arrangør:

andet.
ØBF

Søndag 24.3

Danmarks Naturskove

Mødested:

Kvicklys P-Plads, Søtorvet i Silkeborg, kl. 16.10, Afslutning ca. 19.10
Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommer af den
oprindelige skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborg-skovene har landets største koncentrationer af 250-100 årigbøg, og rummer en række beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrsarter. På turen
vil vi se nærmere på naturskovens biologiske betydning. Turen afsluttes omkring solnedgang, hvor vi ser sortspætten komme til overnatning

i dens sove-hultræ.
Turleder:
Tilmelding:
Arrangør:

Bo Ryge Sørensen, tlf.8681 257t

Ingen
DOF

i samarbejde med DN

råtrtr#å
Søndag 7.4
Mødested:

Turleder:

Mossø, Gudenåen og omliggenile søer
Ry station k1.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt .Erenlund Pedersen
Se beskrivelsen søndag 6. Januar.

Søndag 7.4

Velling Skov-Salten Ådal

Mødested

P-Pladsen øst for naturskoven på Lystrupsmindevej mellem Velling og
Vrads. KI. 9.00 Afslutning ca. 12.00
Velling skov ligger på Salten Ådals stejle sydskrænter og rummer nogle
af landets største bevoksninger af gammel bøg. fine skovsøer, kær,
moser og væld. Den 250-100 år gamle bøgeskov er ideel for vedinsekter,
svampe og hulrugende fuglearter. Mulighed for sortspætte, grønspætte,
huldue, ravn, isfugl, bjergvipstjert og rodugle.
Jørgen BallegaaÅ, tlf.7575 6289

Turleder:
Tilmelding:
Arrangør:

Ingen
DOF

i samarbejde med DN

Tirsdag j0.4

Indledning

Mødested:

Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand, kl. 19.30
Bestyrelsen arbejder på at gennemføre et mini-fuglestemrnekursus

til

fuglestemmekursus.

omtale andetsteds

i bladet.

(Pinsen) Bustur

til

Se

l$"g"4"df

17.-20.5

Øland, Sverige.

Vi planlægger en bustur til Øland i pinsen. Sæt X i kalenderen allerede
nu. Læs mere i næste numner af Fugle i Felten eller i Søravnen.
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S€J"e##
Torsdag 6.6
Mødested:

til Mossø og Klosterkær
Kvicklys P-Plads, Søtorvet i Silkeborg kl. 19.00 eller p-pladsen ved
Lindholm hoved kl. 19.10
Denne traditionsrige tur har gennem tiden budt på ca. 50 fugtearter. Vi
besøger fugletårnet på Lindholm Hoved, hvorfra der er mulighed for at
se 4 lappedykkerarter/ gæs, svaner og forskellige arter andefugle, og for
at lytte til de mange arter af sangfugle der træffes i området. Omkring
solnedgang kører vi til Klosterkær, hvor de nataktive arter vil overtage
orkesterpladsen. Her vil der være mulighed for at se skovsneppe og
dobbeltbekkasin samt høre græshoppesanger, kærsanger og nattergal.

Aftentur

Turleclere:

Jørgen Ballegaafi'

Tilmelding:
Arrangør:

Ingen
DOF

i

tlf.757,

6289 og Torben Jørgensen,

tlf. 8682 5972

samarbeide med DN

"&w#8"3NY
Søndag 25.8
Mødested:

Turleder:
Tilmelding:
Arrangør:

Tur til Halle/Stigsholm-søerne
Halle Sø rasteplads mellem Bryrupog Nr. Snede kl. 9.00, afslutning ca.
Kl. r1.00
Turen går rundt om de to søer i et afvekslende terræn med god udsigt
over sø, eng. marker og skov. Området er et tlpisk søhøjlandskab og
udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområde, der på denne årstid rummer
mange rastende vandfugle. Mulighed for rodugle og især fiskeørn.
Jørgen Ballegaafi,, ldf.7575 6289
Ingen
DOF

i

samarbejde med DN

Fugleture i Århusområdet?
Århus Kommunes naturvejlederes
hjemmeside (findes via
lo kalafdel i n g errs hj e mme s iile
www.dofaarhus.tlk eller heilt
folderen på biblioteket.
Se

Flvem

hvem
Bestyrelsen
Peter Lange (formand)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. 86 95 0l

4l

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 16l, 10. mf.
8260 Viby J
Tlf. 86 28 50 05

Kontaktpersoner
Fredningsudvalget:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften

steen.qert.larsen@get2net.dk

8362 Hinnerup
Tlf. 86 98 65 03

Ole Jensen (kasserer)
Torshøjvænget 54, Kolt
8361 Hasselager
Tlf.86 28 56 14

Mari-Ann Nørgaård
Kolt Kirkevej lll

FuglereglstrcilngsQruppen:

ofi@iname.com

mari-ann@iubiimail.dk

Bjame Golles
Louisevej 100
8220 Brabrand
Tlf. E6 25 04 4t
bg@nat.aarhus.dk

Jens Bonde Poulsen
Hevringvej 24, Hewing
8950 Ørsted
Tlf.86 48 E2 7'

pet erlan (., po s t6. tele.

dk

8361 Hasselager
Tlf. 86 28 40 83

Ole Jensen
(Se bestyrelsen)
L

o

kl lte ts re g lstre r In g e n :

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Åxhus Amt
Louisevej I0O

8220Brabrmd

M e d le ms reg ls tre r I n ge n :

Jan Sielemann
Peter Hjeds

Hulvejen 2l,Høbjerg

Koglevej 7. Uggelhuse
89O0 Randers
Tlf. 86 49 63 0E

65O0 Grenå

Tlf.86 t3 t4 49

Lars P. Johansson
(Se b€styrels€n)

Randersgruppen:
Lars Tom-Petersen

Peter.Hjeds@skolekom.dk Lars P. Johansson
(suppleant)
Arne Bo Larsen
Balevej lO, Ommestrup
Axel Munchs Vej 67
E544 Mørke
8550 Ryomgård
Tlf.86 37 78 4l
abl@c.dk
lpiohans son@mail.tele.dk

Mark Hammond
(suppleant)
Nørreport 53
E000 Århus C

Niels Etrbesensvej

5E

8900 Randers
Tlf. 86 4l 8 I 64

Rapportgruppen:
HemingEttup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro
Tlf. 86 94 96 06

RovfugleQruppen:
Svend Møller Jensen
(

Se

Fredningsudvalget)

Skovgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A]l€ 26
E60OSilkeborg

Tlf.

E6

8l

25

7l

SøhøJlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

Tldsskrlftlæsekreds:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)

lile]e end ord;
Professionel ovelsættelse
mellem hovedsprogene
statsaut. translatøt€r og tolke
Medlem af
Dansk Ttanslåtølfolbund

Dansk ornltololllsk Forenlno
socledad tspaiola de ornltoloCia
ArgussproqAps t FultendalHovedby4nlno t fyrendalveJ14 t 4162Sandved
Tff.:55 46 27 26 t ra*55 4627 27 t Info@ar0rs-spro0.dk

