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I skrivende stund er græshoppesangerne netop
ankommet. Det er en dejlig tid, hvor det gode vejr
giver ekstra lyst til at tage ud for at se og høre
årstidens fugle. På generalforsamlingen 2002 blev
der talt vamt for at oprette et turudvalg med
henblik på at foreningens medlemmer får
mulighed for at planlægge fugleture med en
længere tidshorisont end i dag. Udvalget er siden
blevet oprettet og det har allerede afholdt møder
med det resultat at vi fremover vil kunne annonce
udvalgte lure et par år frem.

Redaktionsgruppens store ønske om at få en ny
redaktør var lige ved at gå i opfyldelse. En ung
mand kontaktede os, fordi han syntes at
redaktørjobbet for Søravnen Iød spændende. Via
telefonsamtaler nåede han at fortælle om de ideer

han havde angående bladet. Men men men så fik
han akut arbejde i den anden ende aflandet, så
han takkede pænt nej. Derfor må vi igen gøre
vore Læsere opmærksom på at redaktørjobbet
stadig er ledigt. Redaktørens hovedopgave er at
skaffe og modtage materiale til bladet, hvorefter
det sendes til Annelise Skov, der sørger for selve
opsætningen af bladet, der udkommer fire gange
årligt. tndtil den nye redaktør banker på udgør
Peter Lange, Annelise Skov og undertegnede
redaktionsgruppen. Bidrag til Søravnen bedes
derfor sendt til:
Mafi-Ann Nørgaard, Kolt Kirkevej 131, 8631
Hasselager eller som e-mail til: mari-
ann@jubiimail.dk

Mail-Ann Nørgaard
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KIUETT
Nyt fuglereservat i

Østjylland
FuQleværnsfonden Er nyt
reservat på Dlursland som
gave

Af Elise Frydensberg, Fugleværns-
fonden, & Peter Lange
Fugleværnsfonden har fået
foræret et helt nyt reseruat.
Dermed er fonden kommet et
vigtigt skridt nærmere målet om
et landsdækkende net af
fuglereservater. Og fuglene i
Østjylland har fået et fristed.

Det nye reservat er en ca. 2l
hektar stor grund beliggende
på nordsiden af Stubbe Sø på
Djursland. Den højest og
nordligst beliggende del af
området er bevokset med
skovfyr, mens den sydlige del
ned til søbredden er et engareal,

der afgræsses af kreaturer. Midt i området
ligger et mindre sommerhus.

Giveren, der ønsker at være anonym, har
overdraget skødet til det smukke område til
Fugleværnsfonden som en gave. Det nye
reservat bliver nummer l8 i rækken af
reservater og er det første i ÅJhus Amt.

Formanden for Fugleværnsfonden, Martin
Iversen, glæder sig: ,,Med dette reservat ejer
og administrerer Fugleværnsfonden i alt 724
hektar fugleværnsområder i Danmark. Vi
ønsker med tiden at få et reseryat i hvert af
landets amter, og netop i Østjylland har der
ikke være ret mange fugleområder til salg".
Selvom størstedelen af Fugleværnsfondens
indtægter stammer fra bidrag fra medlemmer

i form af gavebeløb og arvemidler, er denne
gave dog helt usædvanlig. ,,Vi er meget
taknemmelige for gaven og for den store tillid
til vores arbejde den er udtryk for", siger
Martin Iversen.

,,I første omgang vil vi kortlægge fugle-, dyre-
og plantelivet i det nye reservat og så på dette
grundlag senere tage stilling til, hvilken form
for naturpleje, der er den rigtige ved Stubbe
Sø. Det er imidlertid helt sikkert, at vi fortsat
vil have engen afgræsset, så den ikke gror til.
Vi må også overveje, hvilken form for
formidling, der kan være relevant i området",
siger Martin Iversen.

I Stubbe Sø yngler adskillige arter af
andefugle, blandt andet gravand, krikand,
taffeland og troldand, og mange småfugle
holder til i de skove, der omkranser sØen.

Stubbe Sø er desuden en vigtig rastelokalitet
for en del andefugle og gæs.

Stubbe Sø ligger i et af de 6 områder, der af
Wilhjelm-udvalget i 2001 er foreslået udpeget
som nationale naturområder.

Lokalafdelingen har længe næret et stort
ønske om, at Fugleværnsfonden ville erhverve
et område her i Århus Amt og det er helt
eventyrligt, at dette ønske nu går i opfyldelse
på denne overraskende måde. Vi skal nu til at
lære området at kende, og i den sammenhæng
skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som
skal have ansv;uet for optællinger og pleje i
området.

Arbejdsgruppens opgaver kan f.eks være
undersøgelser og registreringer af områdets
natur, ikke kun fuglene, men også floraen og
det øvrige dyreliv skal kortlaegges. Æt efter
tid og lyst kan arbejdsgruppen også bistå ved
pleje af området og vedligeholdelse af huset.
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Har du tid og lyst til at være med i arbejds-
gruppen, så kontakt Peter Lange.

Formodenlig bliver der mulighed for at DOF's
medlemmer kan leje sommerhuset, der Iindes
på arealet. Huset har 6 sengepladser, og ligger
midt i skoven med udsigt over Stubbe SØ.

Kontakt herom til: Peter Lange (se bladets
omslag).

Fugleværnsfonden er en særlig afdeling af
Dansk Ornitologisk Forening, som driver og
ejer reservater over hele landet, se mere herom
på adressen vwvw.dof.dk. Nærmere oplys-
ninger fås hos Fugleværnsfondens formand
Martin Iversen på tlf. 7472 4221 eller hos
administrator Elise Frydensberg på tlf. llll
4404 (kI. 11.00 - 16.00).

Ny DOFbase i luften!
Af amtskoordinator Peter Lange
Så er den længe ventede DOFbase version 1.0
en realitet. DOFbase 1.0 består af dels et
databaseprogram til installation på ens egen
computer og dels en hjemmeside, hvortil de
indtastede observationer kan sendes og
herefter kan ses af andre. DOFbasen er for
alle feltornitologer, som ønsker at bidrage
med observationer til databasen og DOF og
derved delagtiggøre andre i deres
obsewationer.

Det er muligt at indtaste data både i selve
databasen og via internettet og desuden
uploade og downloade sine egne observa-

tioner - som en personlig notesbog på inter-
nettet! Samtidig er det muligt at se og søge i
de observationer, som andre har indtastet, og
på denne måde har man pludselig 6n stor
central database med observationer fra hele
landet - noget som muliggør effektive
søgninger på fugle set over hele Danmark.

Der har været arbejdet ihærdigt på DoFbasen
laenge, og der har været en løbende debat af
muligheder og begrænsninger. Der er udviklet
forskellige funktioner, der gerne skulle gøre
DOFbasen interessant for alle landets
fuglekiggere. DOFbasen bliver forhåbentligt
et meget vigtigt værktøj i DOF's arbejde
fremover - både lokalt og nationalt.

Oprettelse som bruger af DOFbasen og
bestilling af det nye program skerviahjemme-
siden www.dofbasen.dk

Alle opfordres til at besøge siden, hvis man
har lyst til at indtaste sine observationer,
søge i de allerede indtastede obsewationer
eller blot se, hvordan den nye DOFbase ser
ud.

Her fra lokalafdelingen skal der lyde en
opfordring til alle om at begynde at anvende
det nye program. som fremovervilvære DOF's
og lokalafdelingens officielle database.
Rapportgruppen vil fremover anvende
DOFbasen 1.0 ved udarbejdelsen af Fugle i
Århus Amt,hvorfor alle bidragydere opfordres
til at skifte over til det nye program.
Amtskoordinator for Å,rhus Amt er Peter
Lange (se bladets omslag).
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En god beslurning
Morten DD
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gang lovede jeg mig selv, at det var sidste
gang, jeg satte mine ben på Gjerrild.

Jeg var imidlertid ikke et sekund i tvivl om, at
der også trak lærkefalke igennem i Østjylland,
spørgsmålet var blot hvor. Jeg kiggede på
kortet adskillige gange. og efterhånden blev
jeg overbevist om, at Dragsmur på Helgenæs
måske var maj måneds redning. Dragsmur er
en smal tange, der forbinder Helgenæs med
MoIs. Stedet er mest kendt for sine
skanseanlæg, som General Rye fik stablet på
benene under l. Slesvigske Krig. Området
henligger somugræssede strandoverdrevmed
flere høje og en mængde hulkravet kodriver.
Der er altid dejligt derude, og stedet er et
yndet udflugtsmåI. Jørgen Terp Laursen har
flere gange haft et udmærket træk i maj, så
jeg besluttede, at stedet skulle stå sin prøve
inden længe. Dervar stadig 20 dage tilbage af
maj måned, så det kunne nås endnu.

Morgenen efter mødre jeg på arbejde på
Molslaboratoriet. For en sikkerheds skyld
havde jeg medbragt skopet, for man ved jo
aldrig, hvordan middagspausen udarter sig
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Kr. Himmelfarts Dag, torsdag d. 9/5 2002
meldte meteorologerne om solskin, varme og
svag østenvind. Lige et vejr til træk på Gjerrild,
når man nu ikke har tid til at køre til Skagen.
Lene og jeg mødte op på Nordstrand kl. I0l0
omkring rovfugletid, og fulde af forventning
gik især undertegnede i gang med at checke
himlen for fllvende objekter. Hurtigt kom en
dværgfalk og en fiskeørn i notesbogen, så det
tegnede godt. Efter yderligere to timers obs.
var totalerne fordoblet. Sølle! Lidt bynkefugle,
stenpikkere og gule vipstjerter var den eneste
opmuntring. Vejret var perfekt, fuglene blev
væk. Og jeg havde ellers sat næsen op efter de
underskønne lærkefalke.... Nedslåede drog
vi \iemad omkring kI. ll, og selv om jeg
kiggede op under hele turen (soltag i bilen),
skete der intet.

Vel hjemme i Risskov kunne jeg med nogen
bekymring følge slagets gang på de andre
træksteder. Skagen bød på 12 lærkefalke,
Røwig havde 24, Hellebæk 10, og selv Fyns
Hoved bød på 3 af de spidsvingede. Men på
Gjerrild var vi endnu engang blever snydt -
for måske 20. gang i min karriere. Og for 20.
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ude i bjergene. Så langt kom jeg nu aldrig.
Min pc valgte at dØ kl. 0900, og den kom sig
aldrig igen. Efter lidt hurtigt feltarbejde stod
jeg kl. 1000 ogvarklar tilat dragehjemtilden
faste pc. Men hvorfor egentlig ikke afspadsere
og i stedet prøve Dragsmur? Aaah, dumt
spørgsmåI.

Jeg gik ned til lokalbussen for at fange rute I
til Fuglsø. Mens jeg ventede på bussen. kom
et par spurvehØge og en dværgfalk piskende
langs den gamle stenalderskrænt på østsiden
af Mols Bjerge. Der var da i det mindste fugle
i luften! Jeg blev sat af i Fuglsø (6 kroner for
en busbillet), og vandrede de sidste to
kilometer ned til Dragsmur, hvortil jeg ankom
kl. 1100. Jeg udvalgte mig en flad høj på
nordenden af tangen. hvorfra man har frit
udsyn over hele området, og slog skopet op,
åbnede pakken med Digestive og fandt
vandflasken og solbrillerne frem.

Den første time skete der ikke meget. En
dværgfalk trak nordover på 5 meters afstand,
en tårnfalk gjorde ligeså, og to spurvehøge
fulgtes ad i 50 cm's højde. 30 grønsiskener og
2 gule vpistjerter var de eneste småfugle, hvis
man ser bort fra svalerne, der langsomt sev
igennem. Der blæste en strid østenvind, og
selv om solen skinnede fra skyfri himmel, var
det småkøligt. Klokken ll50 røg en 2k rød
glente sydover, og kl. 12 rent spottedejeg en
Iangvinget falk ude på et par kilometers
afstand mod syd. Mistanken yar begrundet.
To minutter senere kom en lærkefalk
strygende i medlys på 15 meters afstand og
forsvandt snart efter oppe over bjergene mod
nord. Og d€r kom en dværgfalk... Fint nok.

Kl. 1220 og 1250 var der igen lærkefalke i
Iuften. Fuglene kom på præcis samme måde
i læ af højene på Dragsmur, og 15 musvåger
præsterede alle at følge trop i 6n retning -
noget man sjældent opleverpå Norddjursland.
Status kl. ll00 var I lærke-, dværg- og
tårnfalke, hvilket var mere end forventet. Til
gengæld var den næste time lidt tynd. Kun et
par tårnfalke og en dværgfalk røg forbi, men
kl. f l55 kom en fiskeørn strygende i 5 meters
højde lige over mig. Derfor besluttede jeg mig
for at holde ud til kl. 16, og som tak for
loyaliteten bød Dragsmur i den næste
halvanden time på falketræk, som man ellers

kun ser det på rigtige træksteder. Mellem kl.
14 og l5l0 trak 6 lærkefalke, 5 dværgfalke og
9 tårnfalke forbi. Alle inden for 50 merers
afstand - den ene fugl bedre end den anden!
Jeg må indrømme, at jeg var ved at være lidt
rystet.

Den sidste halve time skete der ikke det
store, men som dagen allerede havde afsløret,
kom fuglene i bølger. Måske var den gyldne
time mellem 16 og 17 et forsøg værd? Nej, jeg
måtte hellere se at vende snuden hjemover,
og egentlig var jeg også ved at være godt
forblæst. Kl. 1607 steg jeg efrer 5 rimers obs.
på bussen hjem til fuhus, med 9 lærkefalke, 9
dværgfalke, 14 tårnfalke, I fiskeørn, 2l
musvåger og 9 spurvehøge i bagagen.

Nu begyndte evalueringen. Skagen havde
denne dag 20 lærkefalke, Rørvig havde 14,
Klitmøller 8, og ude i Nordsøen bød Helgoland
på hele 7 lærkefalke og et utal af dværg- og
tårnfalke. Også ved Gjerrild kom der endelig
liv i luftrummet, idet det lykkedes den
rutinerede obseryatør Hans Christophersen
at fåkikkerten stillet indpå hele 12lærkefalke.
Men overordnet kan det altså konkluderes,
at lille beskedne Dragsmur på de 5 timer var
oppe at lege med de store træksteder. Hvor
kom de mange fugle så fra? Samsø er et
oplagt bud, og observationer fra Issehoved
ville have været rigtig spændende. Men
derudover ved vi, der har kigget på træk på
Endelave, at mange fugle herfra drager direkte
mod Tunø, hvorfra der ikke er langt til
skrænterne på Helgenæs. Når fuglene først
når hertil, indfanger Dragsmur dem alle
sammen! Jeg vil derfor fremføre den
fantastiske påstand. at man på Dragsmur
kan risikere at få en dobbelt dosis af
trækkende rovfugle fra Samsø/Endelave.
Begge øer er uden undtagelse bedst i østlige
vindretninger, og Dragsmur har unægtelig
også antydet noget i d€n retning.

Jeg har fundet mit nye forårstræksted. Når
fuglene kommer på så tæt hold, som tilfældet
var, skal der heller ikke meget overtalelse til -
oven på uta-llige prikker i varmeflimmeren på
Gjerrild. Jeg har meget at takke den døde
computer for.



(1. del)

IndlednlnQ
Denne artikel omhandler fuglelivet på og
omkring 3 af de store midjyske søer; Mossø,
Gudensø og Salten Langsø. For godt to år
siden begyndte Østjysk Biologisk Forening
en indsamling af materiale fra dette store
område omhandlende både dyr og planter og
det blev besluttet at præsentationen af
materialet om fuglene burde bringes i
Søravnen. Vi har valgt at lægge ud med en
beskrivelse af lokaliteterne, dels de tre store
søer, derefter smålokaliteterne omkring disse.
For de store søers vedkommende er uddrag af
relevante rapporter citeret. For smålokali-
teterne er beskrivelserne delvis de samme
som bragt i Gejrfuglen 2000 nr. 4 og rummer
derfor også bemærkninger om flora og andre
dyr end fugle.

Fu$lelivet i Mossø-Saltendalen

Pet G. Henriksen & peter Lange

oyenigtrkod - korlst er gengivol i stod fomot på side 20-21.
l{umrene henvirer lil alsnitsnumrene fro s'ide 10,

Copyrighl Korl- og lllotrikelslyelsen Gl 7-99

I 2. del af artiklen bringes en fugleliste der
omfatter alle arter der er registreret i området.

En række personer har hjulpet med at skaffe
materiale og bidraget til artiklen. Her skal
nævnes Jens Kirkeby, som i en årrække har
registreret ynglefugle på Mossø m.fl. forÅ,rhus
Amt. og hvis store materiale fra årerne 1983-
95 vi velvilligt har fået stiller til rådighed.
Desuden har Hans Pinstrup, Henrik
Therkildsen, Tove Yde og Jørgen Mørup
Jørgensen bidraget med oplysninger. Endelig
bør de mange indsendere til DOF fuhus Amts
lokalrapport nugle i,irhus Amt hvis bidrag
udgør grundstarnmen i fuglelisten, nævnes.
Alle er nævnt til sidst i artiklen. Alle takkes
for deres bidrag til artiklen.



Send lnd!
Mange har i tidens løb besøgt området og vi
har sikkert alle vores favoritter. Kender du
smålokaliteter som mangler omtale eller har
du viden om fuglelivet som ikke præsenteres
her så tøv ikke med at indsende det. Allerede
i planlægningsfasen blev vi enige om at
indsamlinge n ikke skal slutre med
publiceringen, men gerne forsætte med
opdateringer på internetret. Brug DOF's
database www.dofbasen.dk til at indsende
dine iagttagelser af både fugle, parredyr,
krybdyr, padder og sommerfugle. Her kan du
indrapportere både nye og ældre iagttagelser.

LokalitetsQennemgang
Efter områdets navn angives dets lokalitets-
nurruner i dofbasen.

Mossø (loknr. 737t30)

Mossø er Danmarks tredjestørste og Jyllands
største sø. Søen er udpeget som EF-
fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde
(nr 35). Området består af en sror sø (1690
ha.), der er omgivet af et kuperet landskab
med marker og skove. I sØens vestlige afsnit
findes der store rørsumpe og
mosestrækninger, bl.a. omkring de to talger
Emborg Odde og Lindholm Hoved. Det
samlede areal af fuglebeskyttelsesområdet er
på20,2 km2 (17 km2 vand og),2km2kær/
mose/eng). Gennemsnitsdybden er 9 m., med

22m.på det dybeste sted. Hele Søen og dens
omgivelser (i alt ll45 ha) er fredet. Emborg
Odde er ynglefuglereservat, med adgangs-
forbud i fuglenes yngletid. Mossø er tillige
udpeget som jagt- og forstyrrelsesfrit vildr-

:;::]"t 
og vindsurfing er forbudt på hele

Mossø som fuglelokalitet

Udpegningsgrundlag for søens status som
EF-fuglebeskyttelsesområde er en ynglende
liste I-art'(Rørhøg) og store forekomster af
trækgæsten Stor Skallesluger. Dette kan vel
nærmest betragtes som et kuriosum, med
vores kendskab til hvilke arter der ellers
forekommer ved søen!

Yngletugle

Et stort antal lappedykkere ynglerved Mossø.
bl.a. i perioder landets stØrsre ynglebestand
af Sorthalset Lappedykker (r) der er opført på

i



Toppet Lappedykker
Sorthalset Lappedykker
Grågås
Troldand
Rørhøg
Hættemåge
Isfugl

75-100 50-250
Ilo-150 25-100

4t0
I t-9
3)

125-200 250-100
| 3-4

den danske rødliste. Skovene og vandløbene
er desuden yngleplads for flere fåtallige arter
som Bjergvipstjert og den rødlistede Isfugl
(r). Nedenståen^de tabel er fra
Fuglelokaliteterne i Århus Amt ( 1998):

l9E0-E3 r993-t995

tidligere en meget stor forekomst af Stor
Skallesluger med over 1000 fugle, mens det i
de senere år især er som fældelokalitet for
lappedykkere og Troldænder søen har
betydning.

I sensommeren er Mossø en vigtig fældeplads
for Toppet Lappedykker (op til 800 fugle) og
for søhøjlandets ynglebestand af Troldand
(max. ca. 300). Søen er desuden en vigtig
rasteplads for rovfugle. Om foråret og efteråret
kan der raste I-l Fiskeørne i området og både
Havørn og Blå Kærhøg overvintrer
regelmæssigt ved søen. Selve søen er
overvintringsområde for små vandfugle-
koncentrationer. Fra lokalitetsregistreringen
foreligger der flg. tabel:

Art max. l99t-2000

Toppet lappedykker E48
Sorthalset lappedykker 2t9
Sangsvane f00
Troldand 298
Stor Skallesluger 105
Havørn 2

Blå Kærhøg t
Fiskeørn 2

Stor Tornskade 2

Tobel 2: Ihoximum lor rcslende lugle (kun udvolgle ode{ pd/ved

Mosso 1993-2000, Kilde: DOt og egne dotc.

Tobel l: 0versigl over bestcndene ol udvolgte ynglelugle pd

Illosro, dolo fro DOF s lokoliletsregisheringer.

På baggrund af ynglefugledataene fra l99l-
1995 opnår sØen klassifikation som
ynglelokalitet af første klasse (kat. Vl) og
rastefuglelokalitet af2. klasse (kat. R2). Ifølge
Mossø's fugle 1985-89 (Arhus Amt l99l ) har
sØen betydning for fuglelivet som
ynglelokalitet ved det store antal ynglende
Toppede og Sorthalsede Lappedykkere. For
Sorthalset lappedykker har søen på et
tidspunkt rummet l0% af denVesteuropæiske
bestand. Udenfor yngletiden er søen en vigtigt
rastelokalitet især for andefulge. Vigtigst var
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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 banken. Som regel er det også dm
billigste løsning når alle omkosbringer reg-
nes med. l^æg vejen 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 wwwunibanlcdk.



Status for ornrådets fugle

For de fleste arters vedkommende har yngle-
bestandene ligget nogenlunde stabilt i tids-
rurnmet. Antallet af Toppet Lappedykker faldt
dog markant i f987 til kun ca. 30 par, men
bestanden er siden vokset igen. Den store
bestand af Sorthalset Lappedykker bredte sig
i slutningen af 1980'erne til de omkring-
liggende søer, men bestanden er i de senere
årfaldet igen (se artsgennemgangen). Antallet
af træk- og rastefugle på Mossø skønnes at
haveværet nogenlunde uændret i tidsrurnmet.
Kun enkelte år finder man Stor Skallesluger i
antal på over 1000 som angivet i udpegnings-
grundlaget.

Turen rundt om Mossø

Her beskrives turen rundt om Mossø, med
hovedvægt på de ornitologisk seværdige
områder, og de områder, der er offentlig
adgang til. Der findes en række foldere om
områdets natur og kultur, udgivet af Århus
og Vejle Amter. Folderne kan fås ved
turistkontorer, museer, campingpladser m.m.
i området.

Efter områdets navn angives dets
lokalitetsnummer i dofbasen. Nummeret før
navnet henviser til tilsvarende nummer oå
kortet.
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L Mossø's Østende og 2. Alken Enge (loknr.
7371j5 o9737024\1

Alken Enge er ikke umiddelbart tilgængelige,
men dele af området kan overskues fra vejen.
De ca. 70 ha er afuekslende med agerland,
hovedsageligt ugræssede enge, småmoser,
ellesump og småskove. Strandskade yngler
visse år med I par og op til 100 Gråænder ses
rastende.

Mossø's østende overskues bedst fra
Vædebrovej. Vejen går meget tæt ved søen.
Om vinteren ses forskellige dykænder og
Sangsvane, ofte på tæt hold. I sommerhalvåret
ses Lille, Toppet og Sorthalset Lappedykker,
Isfugl, Nattergal og Rørhøg m.m. Især søens
sydøstlige hjørne, ved Tåning Å's udmunding,
som kan overskues fra en lille P-plads lige
ved stranden, samt vigen ved IllerupÅs udløb,
kan der være mange fugle. D. 15.4.2000 sås
en Rød Glente over søen. Rød Glente er flere
gange set fra motorvejenÆrovedvejen tæt ved
søen. Der ligger et lille sommerhusområde
langs det meste af bredden med mulighed for
mange småfugle.

3. Hem Odde (loknr. 60l12l)

Skovklædt odde, der er det eneste
fremspringende punkt på søens sydside. Fra
spidsen af odden er der fin udsigt til vigene
på begge side, hvor der især i vinterhalvåret



kan ligge mange ænder. Der er
overnatningsmulighed på,,Mossø camp
resort" som er beliggende på odden. Mossø
camp resort/ Langkjær 17, 8660 Skanderborg.
rlf. 7578 2O26. Der er off. adgang til odden,
men det anbefales at spørge i receptionen
inden man vader ind over campingpladsen.

4. Dørup Skov (loknr.60llll)
Hovedsagelig løvskov, langs den sydvestlige
del af Mossø. Der er flere afmærkede
stisystemer i skoven. Bag sportspladsen i
Voerladegård går der en sti ned til
udsigtspunktet Møgelkol, som er en stor
platform med borde og bænke. Flot udsigt
over MossØ og Emborg Odde. ynglende
Sortspætte og Ravn m.m.

5. Højlund Skov (loknr. 60r I l0)

Større skovornråde ved søens sydvesthjørne.
I skoven ligger udsigtspunktet Sukkertoppen
(108 m. o.h.), hvorfra der er en fantastisk
udsigt over hele området. Der er flere
afmærkede stisystemer i skoven, bla. flere
ruter til Sukkertoppen, både fra. Klostermølle
og Vissingkloster. Midt i skoven ligger Pinddal
Mose, som er er en tilgroet, næringsfattig
mose med gamle tørvegrave. Ved Fåresø i
mosens østlige ende er der et område med
hængesæk, hvor der er Tranebær og
Rundbladet Soldug. Af og til ses Isfugl ved
søen, jævnligt ses og hØres Sortspætte og
Ravn. Umiddelbart øst for Fåresø er der en
sandet brakmark med Vår-,1Erenpris, Brudurt.
Dværg-Perikon, Liden Fugleklo, Kugle-
Museurt og mange andre sandbundsarter.
Hugorm, Snog, Stålorm og Skovfirben træffes
jævnligt i området, Markfirben af og ril. God
Sankthansormelokalitet.

6. Klostermølle og Klosterkæret (loknr.
601I04 og 60rI09) og Mossø,s vestende
(loknr.737l36)

Munkenes gam-le vandmøIle ved Gudenåens
udløb i Mossø var papfabrik indtil t974.
Området er i dag ejet af staten. Turen langs
Klosterkanalen er rigtig god for både Isfugl,
Vandstær og Bjergvipstjert. Der er masser af
andre småfugle. Klosterkæret er det største
ferskengområde i Søhøjlandet. Fra
Fugletårnet i den gamle Tørrelade er der udsigt

over I(analen. hvor der ofte ses Isfugl og Stor
Skallesluger samt ind over I(losterkær hvor
der ses Sangsvaner, Grågæs, Havørn, Blå
Kærhøg, Tårnfalk og Stor Tornskade.
Klosterkær er tidvis helt oversvømmet. Af
rarieteter kan nævnes Flodsanger, Græs-
hoppesanger og Hortulan.

Hvis Mossø dækkes af is, vil der næsten altid
være en våge nær Gudenåens tilløb i søen. Så
kan der ses store antal af andefugle og
heriblandt ofte Lille Skallesluger. Ved selve
opstemningen kan der nogle år opleves
tusindvis af Smelt, som forsøger at komme
op i åen fra Mossø for at gyde. Når seancen er
ovre kan bredderne være helt dækket afdøde
Smelt og den karakteristiske agurkelugt kan
kontrolleres.

Ved Klostermølle kan der ses en miniudstilling
om områdets natur og historie, og der er
teltplads for kanosejlere.

7. Vilholr Mølle (loknr.60r125)

Vilholt Mølle er i dag et lille elkraftværk. Her
findes en større møllesø som er kendt som
ynglelokalitet for Damflagermus. Langs
Gudenåen fra Vilholt Mølle til I(ostermøIle
(og videre til Voervadsbro) er det muligt at gå
langs åen, og turen er noget af det nærmeste
man kommer en sikker isfuelelokalitet. I
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Voervadsbro kan der parkeres på Højlundsvej
ved en lille antikhandel. Herfra er der ca. 20
minutters gang til møllen..

E. Galgebakkerne (Ioknr. 737006')

Lyngklædte bakker ved Gammel Rye, med en
storslået udsigt over området (r0I m. oh).
fuhus Amt foretager hedepleje i området,
hvortil der er offentlig adgang. Umiddelbart
øst for Gammel Rye er der en nyanlagt
rasteplads syd for vejen. Herfra går der en sti
til toppen af Galgebakken og de nærliggende
Musebakke og Rykol. På bakkernes
sydvestvendte skråninger findes
fugleedderkoppen Atwus affinis.

9. Lindhotm Hoved og 10. Emborg Odde
(loknr. 737145 og 737 140)

Fra søens nordbred strækker de to landtanger
Lindholm Hoved og Emborg Odde sig langt
ud i søen. Begge er dækket afkrat, skov, enge
og moser. Emborg Odde er lukket for færdsel
og der yngler en hel del fugle på selve tangen.
Som observationssted har et overdrevsområde
vest for Emborg i årevis været det foretrukne.
Man parkerer på Øm Klosters P-plads og går
ca. 200m mod vest ad Lindholmvej og derefter
ned over overdrevet.
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Siden fugletårnet på Lindholm Hoved blev
bygget, kommer lige så mange her for at
kigge. Tårnet er omtalt i Gejrfuglen nr. I 1995
og i Søravnen nr. U1999. Tårnet er ikke skiltet
oppe fra hovedvejen. Lige øst for Emborg Bro
køres mod syd adLindholmvej. Ved P-pladsen
viser et lille bitte træskilt mod fugletårnet.

Begge lokaliteter er absolut et besøg værd,
men lyset kan være meget dfuligt og fuglene
er ofte langt væk.

ll. Emborg og Plantagen (loknr. 737155)

Ved Emborg findes Øm Kloster ruin og
Museum, hvor Øm Kloster lå fra ll75 til kort
efter reformationen. Museet er åbent fra april
til oktober. Lige øst for byen ligger en lille
granlund, hvis eneste udmærkelse består i at
den er hjemsted for områdets eneste
fiskehejrekoloni, med op til l5 par. Der er
ingen adgang til plantagen, men enkelte reder
kan normalt ses fra vejen lige øst for Emborg.

12. Gudensø (lokrr. 737180 m.fl.)

Gudensø er den mindste, den mindst fuglerige
og mindst besøgte af søerne. Toppet
Lappedykker (op til 44 ynglefugle) og
Sorthalset Lappedykker (op til 8 ynglefugle)
samt Taffeland l-2 par og Isfugle 0-2 par er
registreret. For den nedstrøms følgende Rye



Møll€sØ (loknr. 7J7l8t) angives 2-) par
Isfugle. Imidlertid er både områderne øst for
søen omkring VessØ (loknr. 737 I85) og
Skærbro Kær (loknr. 737186) samt vest for
med Hejnæs, Odderholm og Dalgården meget
spændende, især botanisk, med store sandede
overdrev. Vores kendskab til fuglelivet i dette
område er yderst mangelfuld. Her kan bl.a.
høres Hedelærke og Nattergal. Der findes
flere afmærkede vandreruter i området. på
østsiden af Gudensø er der mulighed for
overnatning på Holmens Camping, Klostervej
148,8680 Ry, tIf.8689 1762.

ip.r

13. Anbjerg Mose (loknr. 7)716j-\

Tilgroet moseområde ved Mossøs nordbred.
Afmærket sti til Boes, hvorfra der er udsigt
over og adgang til Mossø's bred.

14. Svejstrup Enge (loknr. 7)7045)

Græssede og ugræssede enge i ådalen mellem
Vessø og Alken. Ynglelokalitet for
dobbeltbekkasin, græshoppesanger og
nattergal. Stor bestand af majgØgeurter på
engene.

Salten Langsø (loknr. 749050)

Salten Langsø ligger i et umådeligt smukt
landskab. Når man færdes i de åbne områder
syd for søen ligger bakkekammen med Rye
Sønderskov udstrakt, men især et sted ved
,,udsigten" i Høvild Skov må man betages

Salten Langsø og et område rundt om sØen er
udpeget som EF-fuglebeskytrelsesområde og
Ramsarområde (nr. ll).
Området består af en større sø omgivet af
skovklædte bakker og ved søens vestlige ende
findes et moseområde. Søen er næring-
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Før du vælger ny
kikken e//er te/eskop, kon det være en rigtig god idå, ot toge turen ind til
Noturbutikken og prøve lidt forskelligt fro det storc udvolg.
Her kon du bote spørge løs og ftnde frem til
netop det der Dasser til dll behov!
Vi hør stort set olle de bedste mærker på loger
- Zeiss, Leico, Sworovskt. Kite, Pentox, kowo

sd yi kon yise og rådgive dig
helt objektivt udfio
dine egne ønskel

Åbningstider:
Mon.-Tors.l0-l7.to
Fredog l0-19,
Lørdog l0-14

NATURBUTIKKEN t}i' .,r,!
Vesterbrcgade 138A. 1620 København V. Tff. 33 31 85 63



stofbelastet fra bl.a. dambrug langs
tilløb.

Det samlede areal af fuglebeskyttelsesorff ådet
er 9,7kt:r2 (4,5km2 ferskvand, 2,2krr'2kærl
mose/eng, 0,5km2 hede, 2,5km2 skov/
plantage.

Udpegningsgrundlag: Søen er udpeget på
grund af store forekomster af trækgæsten
Stor Skallesluger (op til 800 i begyndelsen af
80'erne). Antallet har i de senere år ligget
noget lavere.

Ynglefugle: Et stort antal fuglearter yngler
ved søen og i de omkringliggende skove.
Flere af .uterne er fåtallige i Danmark, og
blandt de fire liste I-arter der yngler i området
er Isfugl (r) og Sortspætte (r) optaget på den
danske rødliste over truede arter.

søens Fra lokalitetsregistreringen kan nævnes:

Art antal YneleDarl99t-96

Toppet Lappedykker
Grågås
Krikand
Duehøg
Hvepsevåge
Grønspætte
Sortspætte
Isfugl
Skovsneppe
Huldue
Hedelærke
Bjergipstjert

l6-20
z

3-4

)
4-5
2-J
2-3
)

I

Iobel 3: Anlol ynglepcr of udvolgte oder i Sohen lcngso og

skovene nodfor, l(ilde: DOf's lokolilelsregister.

Zo ofogis fr. Kons erv &t or
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8goo Randers, DanntøT P,
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På baggrund af ynglefugledataene fra l99l-
I995 opnår søen klassifikation som
ynglelokalitet af l. klasse (kat. V3) og
rastefuglelokalitet af 2. klasse (kat. R2). Denne
klassificering er tildelt udelukkende på
baggrund af søens ynglefugle, ses området
som en helhed vil området opnå klasse I
status som ynglefuglelokalitet, på grundlag
af bl.a. ynglende skarv, isfugl og sortspætte.

Trækgæster

Søen er rasteplads for ret små flokke af
andefugle. Under efterårstrækket raster flere
Fiskeørne regelmæssigt ved søen og i
vinterperioden kan man se både Havørn og
Stor Tornskade. I tabel 4 nævnes maksimale
antal af udvalgt trækgæster for l99J-95.

Art max. 1993-1995

Toppet Lappedykker
Skarv
Sangsvane
Grågås
Krikand
Troldand
Stor skallesluger
Lille skallesluger
Havørn
Fiskeørn
Blå Kærhøg
Stor Tornskade

5t4
]50
t36
60
ll0
r00
206

9
7

4
a

I

Icbel 4r Solten longso med omgivelser. Illoximum lor udvolgte

tlækgæster 1993-1995. Kilde: DOF s lokolitelslegirhering.

Status for områdets fugle

Sidst i 7O'erne var søen yngleplads for en
meget stor bestand af Toppet Lappedykker.
Den tiltagende eutroficering af søen har dog
medført at antallet af vandfugle og trækfugle
der yngler i området er faldet noget, ligesom
der ikke længere raster helt så store flokke af
dykænder og Stor Skallesluger på søen i
vinterhalvåret, som tidligere. Antallet af
rastende rovfugle er dog uændret. Blandt
ynglefuglene i skovene er bestanden af
Sortspætte vokset.

Turen rundt om Salten LangsØ

(numre henviser til kortet)

.{øJ ygra-tr*i*r

15. Vissingkloster-skrænten (loknr. 601 108)

Er måske den bedste krybdyrlokalitet i
Østjylland og man må håbe at Vejte Amt
formår at gå stille frem med den forestående
,,pleje". Især Hugorm har en meget stor
forekomst. D. l5-04-2000 taltes 14. De bedste
tider at kigge efter Hugorm er marts-april når
dyrene efter overvintringen skal have lidt
varme i kroppen og igen i juli-august når de
frugtbare hunner soler sig. Også Snog
(sjælden), Markfirben (alm.), Skovfirben
(alm.) og Stålorm (fåtallig) findes. Lige nord
for skrænten findes et par Hedelærke-
territorier, og de syngende fugle kan ind
imellem høres over området.

I august måned er markerne ved
Vissingklostergården ramme om Mosstock-
festivalen, Danmarks største og ældste
amatørmusikfestival. Se www. mosstock.dk.

16. Brudesø (loknr. 601107)

På vejen mellem Gammel Rye og Sønder
Vissing passeres Salten Å og kort efter går en
grusvej mod højre med det lidt specielle navn
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Ryhule. Søen på højre hånd er Brudesø og
den kendes især for regelmæssig forekomst
af Stor Tornskade i vinterhalvfuet. Grågås,
Troldand og Taffeland ligger ofte på søen og
det er et fremragende sted at holde øje med
overfllvende fugle på træk mellem Mossø og
Salten Langsø. En del Sangsvaner og ofte
Canadagås fouragerer om vinteren på de
tilstødende marker. De sidste par år har
markerne dog ligget brak og så er der ikke
noget at komme efter for de to arter. Havørn
kan ses flyvende over området, og der ses
hlppigt Musvåger, Duehøg og mange Ravne
(7-12-1996: I9). Hugorm og Snog fore-
kommer.

17. Rødesø (loknr. ?)

Forsættes der ad den nordligste grusvej fra
Brudesø kommer man ind i et ret specielt
område med store varierede nåIetræs-
beplantninger og en mosaik af større og
mindre søer, overdrev og egentlige hede-
områder. Duehøg og Hvepsevåge ses ofte her
og Lille Korsnæb er en af karakterarterne. I
øvrigt findes Grønspætte, Sortspætte. Hede-
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Iærke, Rødrygget Tornskade, Grønsisken og
Gråsisken. Sortmejse, Topmejse og Halemejse
er talrige. I sØerne er der ofte talrige fore-
komster af Grøn Frø og i hvert fald for nogle
år siden en del Snoge.

Det sidste gjaldt især en lille sø nord for
Rødesø (sydforvejen). D. l-6-1985: crØnFrc
mange, Snog 4-5, Lille Vandsalamander 10,
Stor Vandsalamander 4, Skovfirben. D.
08.06.f992 blev der set 8 snoge. Nord for
denne lille perle findes en fin lille mose med
masser af tørvemos og bl.a. Pebertræ. Også
Hugorm (fåtallig) og Skovfirben (talrig: 28-4-
1996 over 20) findes her i området omkring
de to småsøer.

lE. Addit Næs (loknr. 60r I05 m.fl.)

Området syd for Salten Langsø består af en
mosaik af skove, sandede brakmarker, heder
og småsøer og mere eller mindre tilgroede
moser. Det mest bemærkelsesværdige ved
området er at det er et stort område, som ikke
er tilgængeligt i bil. Dette giver en meget
begrænset færdsel og dermed ret gode
muligheder for ynglende rovfugle. Har man
muligheden er det absolut værd at medbringe
en cykel. Området er på den rette fustid sikker
lokalitet for rastende havørn. fiskeørn.
duehøg, blå kærhøg, sortspætte. hedelærke
og stor tornskade, ligesom korsnæb, både
store og små, optræder talrigt i invasionsår.
Der er flere mark- og skoweje ind i området,
hvorpå det er tilladt både at gå og cykle.

19. Salten,Å's udmunding og Salten Langsøs
vestende (loknr. 749052)

Hvor hovedvejen Silkeborg-Horsens passerer
Salten Å er der små parkeringspladser lige
syd for åen. Øst for vejen følges skowejen i
østlig,lidt nordlig retning og efter l0 minutters
hurtig gang kommer manvia et åbent område
(kaldet Kostaldbakke) ned til Salten Langsø.
Salten A's udmunding i søen ses tydeligt,
udfor åmundingen er den en sandbanke
(delvis tilgroet), hvor der ofte raster mange
fugle. Det var i træerne ved åmundingen at
skarverne begyndte at yngle i 1999 (i 2000 var
der 12 reder d. 9. juli) men kolonien er i 2001
flyttet over i rødel på Additnæs. Et skop er et
must for at få det fulde udbytte af stedet, og
udsynet kan være forringet i sornmerhalvåret



pga. træernes løv. stedet er specielt godt i
isvintre hvor udløbet fra Salten Å ofte holder
en våge fri.

20. Salten Næs (loknr. 749060)

Kaldes det næs der deler søens vestende i to
grene. Stedet er ikke navngivet på de gængse
kort. Her er der først og fremmest mulighed
for en rigtig flot tur. De fleste af områdets
småfugle træffes her. Det er et godt sted for
Lille Skallesluger og andre andefugle i det
sydvestlige hjøme selvom oversigten er dårlig.
Havørn (i vintermånederne), Heclelærke og
Korsnæb ses ofte herfra. På hovedvejen
Silkeborg-Horsens parkeres ved ll,9 km
mærket og derefter følges den højre vej mod
øst forbi et hvidt hus.

21. Høvild Skov og Ildal Bæk (loknr. 749035
og 7490i0')

Høvild Skov ruruner både Duehøg, Grøn- og
Sortspætte samt Huldue. Fra det sydøstlige
bryn er der en fantastisk udsigt over hele
Salten Langsø's vestenden, Salten Næs og
Addit Næs. Det er nok det bedste sted at se

Fiskeørn i sensommer-efterår, og HavØrn ses

ofte. Det kan anbefales at parkere i Ildalen
(6,4 km fra Ry og 2,4km fra Salten Langsø),
hvor der er små parkeringspladser på begge
sider af den lille bæk. Gå ned mod Salten
Langsø på østsiden afvandløbet og der efter
mod vest langs søen. Overdrevene lige efter
åen havde et år en massiv forekomst af
Hvepseedderkop og herfra ses skovbrynet
også tydeligt. Med turen op ad skrænten, ind
gennem skoven til asfaltvejen og tilbage til
Ildalen tilbagelægges ca. 4 km.

22. IJøjkol Skov (loknr. 7 49025)

Når man kommerfra Gammel Rye mod Salten
bemærkes en meget smuk enebærskrænt
(nord for vejen lige efter grænsen til Them
Kornmune), som nok kunne fortjene navnet
Edderkoppeskrænten. Der er store fore-
komster af Eresus og Atypus og både
Markfirben og Hugorm. I skoven er der bl.a.
Sortspætte og helt nedeved søen mange gamle
egetræer. I DOF's lokalitetsregistrering
(lokalitet nr.749O35) angives Duehøg I par
og Huldue I par.

23. Rye Sønderskov (loknr. 737020)

LØv- og Nåleskov, samt mindre områder med
delvis tilgroet hede, i alt 510 ha. Bl.a. yngler
Duehøg l. Grønspætte 3-4, Sortspætte l,
Hedelærke l-3 og Rødrygget Tornskade l.

24. Salten Langsø's østende (loknr. 74905 l)
Nord for Salten Å drejes mod vest af Gammel
Saltenvej. Der er skiltet til parkering 300m.
Fra parkeringspladsen skal man ca. l00m
mod syd og via et hjulspor ind over hede/
overdrev før man står ved søbredden. Udsigten
er smuk, men der er som regel kun få fugle:
Toppet Lappedykker, Stor Skallesluger og
Hvinand. Ind imellem ses Fiskeørn
selvfølgelig også. Tæt på parkeringspladsen
Iigger et par spændende moser med bl.a.
Gifttyde.

25. Salten Å melem Salten Langsø og Mossø
(loknr. 717170)

Åen løber her igennem tæt bevoksning af
hovedsagelig rødel. Hvor vejen fra GI. Rye
passerer åen ses der ofte isfugl og i
vintermånederne af og til vandstær samt lille
lappedykker på åen. Pragtvandnymfe kan ses

over åen om sorruneren. Tæt ved åen ligger
Gudenåmuseet, med udstillinger om
områdets historie og natur. Der er kun åbent
i skolernes sommerferie. Her er der oeså
teltplads.

Reference:

' Liste I i EU's Fuglebeskyttelsesdirektiv; de
arter, der skal ydes størst mulig beskyttelse.

Artiklen afsluttes i
næste nummet af

Søravnen.
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Fra felten
Februar - apill 2002

Af Monen DD Hansen

Så er det blevet tid til endnu en spritfrisk (i hvert
tilfælde på skrivetidspunktet) Fra Felten, der
dækker perioden februar-april. Perioden beglndte
i det ekstremt lune hjørne med temperaturer i
nærheden af l3 grader på Kyndelmisse, men det
tidlige forår blev pludselig afløst af hård vinter
den I8. februar, hvor en halv meter sne lagde sig
tungt over det østjyske. Det satte gang i
kuldetrækket mod SV af viber, sanglærker og
stære - ja, selv ryler og s.rngsvaner flygtede væk
fra kulden. Dagene efter bød på både storm fra
NØ, isslag og kulde, inden det lune vejr igen
vendte tilbage. Marts var trist og stille, indtii
varmen slog igennem sidst på måneden, dog
uden de store trækbevægelser. Det samme blev
tilfældet for april, hvor et stationært højtryk over
Skandinavien og tilhørende bundkulde i
Mellemeuropa holdt igen på fugiene, som kun
langsomt sivede igennem. Således blev mange
ankomster forsinket med en lille uge, og der var
en udpræget mangel på gode trækdage. Den l9/4
gik der dog pludselig hul på trækket sydfra, og
mange steder blev der noteret ekstremt store tal
af bl.a. fiskeørn. Derefter gik det slag i slag med
tiltrækket.

Observationerne på siden er hentet fra forskellige
hjemmesider, bl.a. atalanta.dk, Samsøs fugle samt
birdwatch.dk. Endelig er birdcalls fra ibaah blevet
indhøstet, Iigesom der er indkommet enkelte
observationer direkte til Fra Felten. Tak til alle.
Bemaerk at arter mærket med asterisk* skal en
tur forbi SU, før de må refereres.

De wde arter
Sorthalset lappedykker ankom med 278 2 1.Jrø
Strevelshoved, og forårets største blev beskedne
L7l4 16 Brabrand Sø samt lli4 8 Sortesø.
Skanderborg. Det blev kun til en enkelt obs. af
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nordisk lappedykker, l4/4 2 Vester Hedekrog,
men som sædvanligt Iå der lidt flere gråstrubede
lappedykker i det sydlige Kartegar, srørste blev
l/432 ØslerHedekrog og l4l4 32 Vester Hedekrog.

To forårssuler var alt: og l3l2 I Sødringholm og
2/l I Risskov Strand. Det blev til beskæmmende
få hvide storke: l9ll I Tranemosen, I/4 |
Brabrand SØ og l0l4 I Assedrup Enge. Rørdrum
blev til gengæld hørt og set adskillige gange ved
Brabrand Sø (12/3 2), Dystrup Sø og Bjerregrav
Mose, sidstnævnte sted med op til 3 både 2lll og
)o/t.

Sangsvane holdt til på de sædvanlige lokaliteter,
indtil et massivt borttræk løb af stablen midt i
marts. Den suverænt størsteforekomst i perioden
blev 2)/2 2000 Mariager Fjord, og fra nordtrækket
bør nævnes lO/) 69 NØ Risskov Strand. Enkelte
skadede gamie fugle blev set rundt omkring i
april. Pibesvanerne ankom med l2l2 4 N Mols
Bjerge og f6l2 l0 N BØnnerup Strand. De eneste
større forekomster var f/3 l2 Kolindsund og 2013

l5 Brabrand Sø.

Lidt sædgtes holdt ud: lO-14/2 9 Sødringholm
med omegn og 9/3 5 Sødringholm. Hovedparten
af de lysbugede knortegaes forsvandt mod
Limfiorden i februar, og)12 llOO Mariager Fjord
blev sidste større forekomst. Et par hundrede
fugle holdt til omkring Sødringholm/Eskeplet i
marts, inden lli4 5 lukkede og slukkede på de
kanter.25/42Langør må siges at være lidt aparte.
April-trækket afbramgås var beskedenr: l9l4 ll
Ø Mols Bjerge, 2l/4 l] Ø Issehoved og 92 Ø
Brabrand Sø var de eneste småflokke.

Atlingand ankom planmæssigt med l5ll I
Østerby, Samsø. De stØrste forekomster i perioden
blev l0+ I7l4 6 Brabrand Sø, 6 + lDl4 4 Bjerregrav
Mose og Z8/4 4 Østerby. Ved Brabrand Sø, som
nærmest var enerådende i skeænder, sås max. af



disse 7/4 21, og sammesteds sås overraskende
mange krikænder 914 430 er således meget flot
herfra. Pibeand var der ikke megen sjov ved: l4l
3 164 Brabrand Sø og B/4 200 Råby Odde var
eneste pæne obs. Spidsand toppede med l9l3 50
Pilemosen, Samsø, 28/3 80 Sødringholm - ved
Brabrand Sø sås max 22/) 17. Alle disse obs.
overgås dog afMariager Fjord, hvor der i det lune
forårsvejr den 3/2 sås gravand 600, spidsand
130, pibeand 2600, krikand 400, gråand tl00 -

en pæn række svørnmeænder. Dykænderne skal
selvfølgelig også med, om end det var begrænset,
hvad der blev set: Kongeederfugl* l0/2 I hun N
Eskeplet. Fløjlsand giorde det lidt bedre end
sidst, som sædvanlig på Samsø: 29/3 STOVester
Hedekrog. Igen var havlitten felal.lig. 27/3 6
Langør var største obs. af denne skønhed. T.ille
skallesluger toppede med. )/2 l5 Salten Langsø
og l2/2 ll Stubbe Sø. Sidste obs. var l4/4 t
Salten Langsø. De store skalleslugere
kulminerede med, 3 /2 28O Salten Langsø. Enkelte
fuglevar lidt træge med at komme af sted nordover
- 23/4 2 Mossø var dog de sidste.

Rovfuglene imponerede ikke, bl.a. grundet en
meget dårlig dækning ved Gjerrild, som ellers
nok kan kaste lidt træk af sig. Havøm sås med I
ad. i søhøjlandet, sidste gang 24/2 ved Mossø.
Andre fund var l2l2 | 2-)k Mols Bjerge+Stubbe
Sø,3O/3 I 2-3k S Sødringhokn, I f/3 I 2k Brabrand
Sø, 4/4 | Gjerrild, 7/4 | vmn Laurbjerg samt I
Ballebjerg, Samsø og endelig 8/4 | 2k Gjerrild.
Faktisk et lidt tyndt forår for monsteret. En enkelt
obs. af kongeørn: 2r/) | 2k Sødringholm.
Fiskeørne-trækket ved Gjerrild var ikke noget at
skrive hjem om:6+2O/43 og22/47 var de største.
Til gengæld tog Issehoved revanche efter et
mildest talt tyndt forårstræk på de kanter:, l9/4I
N inden kl. 1050 markerede amtets største bidrag
til denne på landsplan formidable dag for disse
punkere. En lidt stresset Fra Felten-skribent i
Mols Bjerge kunne samme dag pille 4 trækkende
fiskeørne ud fra bakkerne. Det samlede antal
april-fiskeørne på Samsø nåede op på 20, hvilket
er pænt. Rød gente lagde ud med en enkelt fugl
på NØ-Ojursland i perioden )-23/2. Første
egentlige trækobs. var l0/l I N Brabrand. Der sås
et massivt tiltræk i dagene 26-27/) med obs. fra 9
lokaliteter, og i april var de fleste fugle ved at
være på plads med 7 /4 ) Nødager + 1 Grenå og 8/
4 3 Gjerrild som de største. I 3/3 I Anholt beviser,
at enkelte glenter krydser Kattegat. Sort gente
sås ved Gjerrild 22+25/4. Rørhøg gjorde det ikke
specielt godt - l0/4 l0 Brabrand Sø var største fra
ynglelokaliteterne, og 22/4 14 var største ved
Gjerrild. Sammesteds toppede bIå kærhøg med

22/4 6,25/4 5 og 26/4 7. Hele to steppehøge* gav
aldeles duggede kikkerter: l9l4 I han N Issehoved
og sarrune dag I han R til NØ i Mørke Kær -

muligvis samme fugl. I øvrigt et helt normalt
ankomst-tidspunkt for de gamle hanner af denne
kontinentale art. Musvågetrækket røg sædvanen
tro igennem i marts: Første støfie dagvil 5/3 372
Grenå, derefter sås 10/l 447, l2/t 42, og I 3/3 8l I
alle Grenå. Moesgård Strand bød på mere
beskedne lO/) lO4, men h6r fl1ver fuglene trods
alt i 6n retning! De gamle fieldvåger dampede
igennem i begyndelsen afapril med 6/4 6 Gjerrild
som eneste større forekomst. Spurvehøg havde
en god dag på Gjerrild med 22/4 165 - også på
landsplan var der mange denne søndag. Trækket
af dværgfalke var nærmest uanstændigt. Den
første var l5ll I Dystrup Sø, og ud over Gjerrilds
22/4 7 var det kun Samsø, der kunne byde på
rimelige forekomster af piskeriset: l9l4 l
Issehoved og 2O/4 I Hesselholm. Stationære
vandrefalke var 2/2-2/3 I ad. Vejlby Enge,2/2-51
3 I ad. Gyllingnæ.s/Nrø sant l4/2-lt/4 I ad, dog
lO/) 2, Sødnngholm. Fra trækket bød Gjerrild på
i alt 14 - største obs. var 22/4 ), 25/4 4 os, 26/4 t.

Dyttelytterne
Trane-treekket, formentlig bestående af jyske
ynglefugle, forløb ganske tidligt: 27 /2 | Brabrand,
I l/3 8 Gjerrild, l2/t ) SØ Mols Bjerge, l3ll r SV

i!
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Voerladegård, 16/3 | Ø Skovby og 26ll I SamsØ.
To fugle sås ved Stavns Fjord l2/4 og 3 ved
Gjerrild 22/4. Dernæst til de noget mindre fugle,
begyndende med klyde, hvor eneste rimelige obs.
var 6/4 16 og 22/4 2l Drastrup Enge. Lille
præstekrave ankom sædvanen tro i begyndelsen
af april: 6/4 4 Drastrup Enge var første forekomst
af denne grusgravsfugl. Flest store præstekraver
af den hjemlige race sås l/3 med 27 Bønnerup
Strand. Sortklire meldte sin ankomst med 2/4 |
Brabrand Sø - samme dag også den første
brushane i amtet. De første hvidkliret var l8l4 2

Hesselholm, men som så ofte før væltede de
derefter ind over oy 2O/4 40 Sødringholm må
siges at være en massiv ankomst, og 28/4 670
Eskeplet er enormt mange! Mudderklire kom
også til tiden: 2l/4 | Bjerregrav Mose. Tinksmed
var ligeledes rettidig med,22 /4 Hesselholrn. Vinter-
svaleklirervar 16/22Kærby MølIe, mens l8/4 14
Hesselholm og 2O/4 l0 vandhuller v. Gassum
markerede kulminationen på forårstrækket.
Dobbeltbekkasineme kulminerede med 9/4 75
Brabrand Sø og l8/4 IOO Bjerregrav Mose.
Enkeltbekkasin gjorde det pænt med 9/4 8
Brabrand Sø, mens 2ll2 ) Grunhøj, Brabrand var
noget mere overraskende - vel nok noget
kuldeflugt til de attraktive slambakker? Stor
regnspove bød på en enkelt stor forekomst: Il/4
1A

515 Sødringholm. Den første lille regnspove
dukkede op l9/4 på Hesselholm (hvor ellers?).
Sandløberne optrådte talrigt i begyndelsen med
2/2 loo Grenå Strand. Derefter var der meget
tyndt besat 

'ned 
27/4 8 Sødringholm som den

sidste. Sortgråryle sås med 7/3 13 Grenå Havn og
2l/) 2 Bønnerup. De almindelig ryler toppede
med, 17/2 845 Eskeplet og 2O/t 7OO /Jrø.21/2 50
Egå Strand er en usædvanlig lokalitet, men udtryk
for kuldeflugt.

Havmåger mv.
En sorthovedet måge trak forbi Issehoved l9l4.
De første sildemåger var lO/) 7 Anholt.
Dværgmåge-trækket går normalt syd om amtet,
men det blev irnmervæk til et par observationer:
2ll4 15 Skanderborg Sø,23/42Kysing Næs og
29/4 3 Brabrand Sø. Den første splitteme sås 20l
3 ved Moesgård og en massiv ankomst af
havterner fandt sted 17-18/4 med de første på
Samsø. Den første dværgterne blev 2O/4
Sødringholm. Forårsfund af aimindelig \iove er
ikke hverdagskost, så derfor skal en lys af slagsen
23 / 4 Ltrshage, Samsø selvfølgelig med.



Codt og blandet
Uglerne er lidt bedre repræsenteret i denne udgave
af Fra Felten. Stor homugle hørtes som sædvanlig
omkring Salten Langsø/Mossø, et par kirkeugler
holdt til i Bjerregrav Mose, mens mosehomugle
blev en ren Samsø-affære: l4l4 Issehoved, l5l4
Sælvig og 2514 Hesselhotm. Endelig vakte en
syngende perleugle* i Hyllested den l9l2 en vis
opstandelse, men da den optrådte midt i et større
snehelvede, blev den desværre ikke nøjere
eftersøgt. Enkelte søkonger nåede lige med: 3-7l
2 I Århus Østhavn og lO/2 I Sangstrup Klint.
Huldue sås bl.a. med2l/2 2r Skindbjerg og l0/l
2] Grenå. Trækket af ringduer var begrænset til
l0/l 1000 Grenå og 1673 Moesgård. Periodens
eneste repræsentant for skrigefuglene var isfugl,
hvoraf 3 sås 1612 ved Funder Å - samme tid og
sted også 19 vandstære og 9 bjergyipstjerter. Nu
vi er ved vandstærene, skal I0/3 14 Lystrup Å og
4-7D I Yennelystparken, Århus C nævnes. En
pæn overraskelse var lille flagspætte 6/4 Tåstrup
Sø.

Småkravl
Trækket afhedelærker var korl og intensli l2l3 9

og lt/) 4 Gjerrild. Bjerglærke l/2 l0 Lerdrup er
pænt nede sydpå, eneste anden forekomst var 6/
4 8 Sødringholm. Adskillige silketrale-flokke (eller
den samme?) på omkring 40 eks. sås i Århus i

februar, og 253O sås i Risskov i marts. Ellers
forsvandt dyrene som sædvanligt sporløst, og
eneste i april blev 7/4 4 Grenl og lt/4-2t/4 63
Rønde, som blev fodret med dyrt indkøbte æbler.
Det var de sikkert glade for! Sortstrubet bynkefugl
sås på de sædvanlige lokaliteter: 27/2-5/3 | }ran
Brabrand Sø og 5/3 I Alrø Strevelshoved. Der var
generelt godt meddroslerimarts-april.Yindrossel
irnponerede med l9/4 2000 Stubbe Sø - det er
rigtig mange på forårstraekket. Sjagger
kulminerede med. 22/4 lO00 Gjerrild. De
underskønne ringdrosler skuffede - førstevar 3/
4 I Hornbæk Enge og I Hesselholm, men ellers
var Samsø nærmest enerådende, max beskedne
2214 4 Issehoved. Lidt førsteobs var sivsanger 29l
4 Brabrand Sø, skovsanger 2614 Gudenåparken
og en meget tidlig gråfluesnapper25/4 Issehoved.
En sindsoprivende obs. var fyrremejse* 6/4 2

Salten Langsø - de skal direkte til SU, før de
kommer videre. Der sås en ganske massiv
ankomst af pungmejser med 28/) 3 Brabrand Sø
og I l/l 2 Gudenåparken. Bestanden er gået meget
tilbage i de senere år, og i april sås kun fugle i

Gudenåparken, Bjerregrav Mose og ved Brabrand
Sø. Tre syngende korttåede træløbere i fuis Skov
er pænt. og to blev hørt ved både Langå Egeskov
og Enemærket v. Ravnsø. Stor tomskade 25ll 2

Skarresø var eneste multiobs. Nøddekrige sås
12+17/3 I Grenå og l9/3 Slyngborg, Djursland.
Ravne-paradiset ved frilandsgrisene ved Nødager
på Djursland bød på 4/4 28.

Fra finkernes verden
Finketrækket blev nærmest ikke bemærket, og
kun kvækerfinke 20/4 1000 Issehoved er værd at
skrive hjem om. Flest bjergirisker sås på fuhus
Havn med 29/)+6/4 150. Der var pænt med
nordlige (store) gråsiskener i marts, med det var
dog de smukke hvidsiskener, der stjal billedet:
17/22Grtnhøj, Brabrand,2812 I Mols Bjerge. l9l
3 6 Pillemark og 22/3 I Pillemark. Grønsisken
kulminerede med5/2 215 Brabrand Sø. Det blev
til to gulfuiskeri2t/4 | syng.Ebeltoft og25-2614 |
syng. Hinnerup. Korsnæbbene skuffede fælt.
Største forekomst af lille korsnæb var ll/2 l0
Mols Bjerge, og storkorsnæb sås kun med 4/3 14

Hårup Sande, I Ii3 2 Gjerrild, 2ol4 2 Issehoved og
22/4 | Langør. Kornværling skabte stor mystik,
id.et 2614 70 Norsminde Fjord burde være i gang
med at yngle!

Ankomster
Ankomster for de typiske trækfugle (første dato
er for førsteforekomsten, anden dato er den
egentlige ankomst - defineret som første dag
med flere eksemplarer).

Hvidvipstjert 27l2 Brabrand Sø (8/3), sång&ossel
(syngende) l0/3 Sødringholm ( I 7/l ), gansanger
I l/l Grenå (2O/t), rørhøg 22fi Brabrand Sø (26 /
3), fiskeørn 25/3 Beder (5/4), løvsalJ.get t/4
Nødager (meget tidligt) (21l4), munk 6/4 fuhus
(2Ii4), skovpiber 8/4 Mols Bjerge (r9l4),
landsvale 9/4 Klosterenge (9/4), bysvale 2014
Bidstrup (2014) , rødstjefi22/4 Skejby og Randers
(22/4), gærdesanger 22/4 Issehoved (2214),
bynkefugl 29/4 Østerby, Samsø (2514), broget
fluesnapper 25l4 Barnekold, Samsø (2614),
havesanger 2614 Brabrand Sø samt Randers (26l
4), tomsanger 2914 Mols Bjerge.
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Her kan unge medlerilner 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.

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, Ommestrup

Universitetsparken B st., 305
8000 Arhus C

Mark Hammond
Nørreport 53

8000 Århus C

Tlf. 86 18 B0 26

(

Peter Schmidt
Solsortvej 1B

8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 64 00

Mejlbyvej 200
8250 Egå

Tlf. 86 22 02 66



Af Jesper Madsen
Natu og Museum 41. årg. Nr. l. 2002
36 stder, prls: 58 k.
I abonnement H hæfteil: 168 k.
Naturhlstottsk Museum Århus.

Kendet du Svømmeændeme?

Efter at have læst hæftet kender du i hvert fa,ld
ikke kun noget til de overalt tilstedeværende
gråænder, men du har nu også fået meget at vide
om knarænder, krikænder, skeænder,
atlingænder, spidsænder og pibeænder.

En alt omfattende viden om de i Danmark
forekommende svømmeænder er fremstillet i en
interessant. Iet læselig form, anskueliggjort af
diagrammer og illustreret med mange fotografier
og fine akvareller afJens Overgaard Christensen.

Er det svømmeændernes ynglebiologi, deres
livsstrategi, trækforhold eller valg af føde, alt er
der taget højde for, og en vigtig del af hæftet
handler om bestandsudviklingen i Danmark og
Europa og om menneskets påvirke afbestandene.
f.eks. jagt og oprettelse af reservater.

Hæftet bliver afsluttet med en .utsgennemgang,
som gør en felthåndbog næsten overflødig for de
her omtalte arter.

Ursula Burmann

Brug dofbasen
www.dofbasen.dk



Referater
ØRNEruR lL sGnr
Den l.-3. marts 2002

Årets ørnetur til Skåne var en stor succes. Vi
forlodÅ-rhus fredag eftermiddag (otte i en minibus
og tre i en bil), og turen over de to broer tog 5
timer til det skønne Snogeholm-området, hvor vi
boede i to fine hytter langt ude i den svenske
skov. Vi holdt et kort møde fredag aften for at
diskutere weekendens planer, hvorefter de fleste
gik tidligt til køjs.

Lørdag stod vi tidligt op og gik ned til Sovdesjdn,
som lå en lille kilometer væk fra hytterne. Her så
vi rød glente næsten med det samme, og hørte
både sort spætte og en gulspurv, der sang med
kraftig men forkøIet svensk accent. Det varede
da heller ikke længe, før de første havørne
dukkede op - vi så 3-4 stykker her den første
morgen, både ungfugle og voksne. Søen husede
også store skalleslugere i rå mængder, samt l0-
l2 charmerende små skalleslugere. Der var
hvinand og grågæs, samt et stort, dødt og
hovedløst vildsvin i søen. Solen skinnede - i det
hele taget en fin start på turen. Herefter gjorde vi
en kort pause ved Ellestadsj<in (blå kærhøg), og
gik en kort tur ned til Krageholmsjdn, hvor
havørnen yngler. Den skuffede heller ikke her - i
hvert fald to voksne blev set her, samt flere små
skalleslugere, og det var en glad flok ornitologer,
der vendte tilbage til hytten for at spise frokost i
varmen. Om eftermiddagen besøgte vi den døde
elmeskov ved 6rup (sort spætte blev set denne
gang), og til sidst Fyledalen (flere havørne og
hele to kongeørne blev set her). Efter en tidlig
aftensmad gik mange i seng allerede ved 9-tiden,
efter en lang og dejlig dag i den friske skånske
vinterluft,

Det sneede kraftigt lørdag eftermiddag, men
natten var kl.u, og vi vågnede søndag morgen til
en stille skov, der var dækket af sne. Solen
skinnede fra en skyfri himmel, der var minus l-2
grader, og Sovdesj6n så pragtfuld ud i
morgenlyset, En voksen havørn fløj hen over
søen, fangede sin morgenmad, og sad og spiste
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det på den modsatte bred - den vakte jubel i
gruppen! Og Ilstorps Enge (næste stop) skuffede
heller ikke. Der var masser af gæs (grågæs,
canadagæs, sædgæs, blisgæs), og pludselig
lettede de allesammen, da en ung havørn fløj
lorbi - et flot syn. Næste slop var Oveds Klosrer,
hvor vi så vandstær, og herefter gik turen forbi
Vombsjon (masser af sangsvaner) over Vombs
Enge til Krankesjdn. Her blev vi et par timer og
spiste de sørgeiige rester af de eventuelle
madpakker, folk stadig havdc med sig. Og vi så
en hel del ænder (spidsand, pibeand, krikand),
samt duehøg, spurvehøg, stor tornskade mm.
Vejret havde været pragtfuld hele dagen, men ved
l4-tiden trak sneskyerne ind over os, og vi
besluttede os for at vende næsen hjemad. Efter
en noget kontroversiel stop ved MacDonalds ved
Storebæltsbroen (ikke alle var udelt begejstret
for maden-her, og det forstår man godt), var vi
hjemme i Århus ved lg-tiden.

Vi gættede allesammen fredag aften på, hvor
mange arter vi ville se på turen. Nogle mente, vi
blot ville se 58 arter - andre mere optimistiske
bud lød på helt op til 88 arter. Det så længe ud til
at Helle skulle vinde konkurrencen (hun gættede
på 67 arter, og vi havde set 69 arter, da vi sad hos
MacDonalds). Men på falderebet kunne vi føje
ederfugl til listen, da vi suste over Storebæltsbroen
med ll0 km i timen. Dermed kom vi op på 70
arter for hele turen - og naturlig beskedenhed
gør, at ieg ikke kan røbe navnet på den person,
der så snuppede den ærefulde fØrsteplads fra
Helle i konkurrencen.

Det var en helt igennem fin tur, synesjeg. lO-12
forskellige havørne blev det til, samt to kongeørne
og masser af røde glenter og musvåger. Gæssene
var også imponerende - det erjo ikke hver dag, at
man kommer så tæt på så mange blisgæs og
sædgæs, som vi gjorde. Peter Hjeds havde
organiseret turen på fortrinlig vis, og der var en
rigtig fin stemning i gruppen hcle vejen igennem.
Vi må snart tage derover igen!

Tak for turen!

Nick Wrigley



Kommende ture og møder
Weekend tur til Samsø

28.-29. september.
Samsø passeres hvert efterår af et stort træk
vadefugle, rovfugle og forskellige småfugle, og
byder på flere spændende lokaliteter.

I week-enden d.28.-29. september vil der være
mulighed for ved selvsyn at se hvad disse
lokaliteter indeholder af forskellige fuglearter.

Valget aflokaliteter vil aIhænge afvejr og ikke
mindst vind, men vi forventer i det mindste at
besøge de mest kendte steder:

Vesborg:

Træk af småfugle med udsigt nordpå og helst
tæt ved krat og hegn, hvor der samtidig kan
kigges efter rastende fugle. Er der virkelig god
gang i trækket, vil der i løbet af dagen vil
komme træk af rovfugle (musvåger, falke,
fiskeørn, kærhøge og høge). Morgentrækket af
småfugle vil i disse tilfælde lige så stille gå over
i dagtræk af rovfugle, svaler og vipstjerter. De
første kvækerfinker, evt. sang- og vindrosler og
flokke af sjaggere, engpibere, måske de sidste
skovpibere og med vindretninger mellem
sydvest og øst gode chancer for rødstrubet piber.
Lige fra første morgengry kan der komme
spurvehøge strygende på træk. Dværgfalke
ligeledes. Unge rørhøge jager hele dagen over
terrænet ned mod Vesborg Fyr, ligesom der kan
komme trækkende fugle frisk fra Jylland/
Sjælland og måske Sverige.

lssehoved:

Man kan ofte finde de sidste torn-, gærde-,
have- og løvsangere, rødstjerter og fluesnappere
i krattene. Mere spontant dukker der måske
ringdrosler m,m. op. Der er gode chancer for
indtrækkende rovfugle. Falke, høge ogkærhøge
kryber ofte lavt over vandet. Fiskeørne og våger
lidt højere oppe. Issehoved er et af de pragtfulde
steder der ikke alene har en skøn udsigt, men
også altid en masse fugle at kigge på. Der ligger

altid masser af andefugle på vandet. Edderfugle,
sortænder og enkelte fløjlsænder. Ofte finder vi
sandløbere, krumnæbbede ryler og islandske ryler
sammen med almindelige ryler og store
præstekraver. Andefuglene flyver næsten altid
nord om Issehoved og ses derfor i et herligt
medlys.

Stavns FJord:

Måske er det den week-end, de første
mørkbugede knortegæs vender tilbage til Stavns
Fjord fra yngleområderne i Sibirien. I de
lawandede områder af den 20 km2 store fjord
med de 9 ubeboede holme ligger der allerede en
hel del svømmeænder,nok især pibeænder og på
strandengene og vaderne fouragerer hjejler,
strandhjejler, hvidklirer og ervi heldige 3 rylearter:
Alm.ryle, Krumnæbbet ryle og Islandsk ryle. Der
er flere steder, man kan komme ud til Stavns
Fjord - hvilke steder afgør vind, vejr og ønsker. I
den sydøstlige del affiorden har vi meget fine og
overskuelige områder ved foden afBesser Rev og
den lille holm Brokold samt halvøen Barnekold
helt mod syd. Mod vest og nord er der de lawande
områder ved holmene Sværm og,Ægholm samt
bugter og vige ved Langil og Lilleøre.

Se desuden hjemmesiden

www. samsofugle. easytelldk

med beskrivelse af Samsøs bedste lokaliteter og
de nyeste observationer!

Turen foregår i privatbiler og starter lørdag d. 28.
september fra Musikhuset i Århus kl. 07.45
hvorfra vi kører ti-l færgen i Hou (afgang 08.45),
hvor der vil være mulighed for at koble sig på. Vi
tager derefter med færgen over og her slutter
Mogens Wedel-Heinen sig til os. Mogens vi-l
herefter guide os rundt på øen til de pladser hvor
han mener det aktuelle udbud af fugle er bedst.

Henad aftenstide kører vi til Samsø Vandrehjem
i Ballen hvor vi indlogerer os og spiser vores
aftensmad. Søndag morgen starter vi efter
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Falsterbo iseptember

ll. til 15. september kører lokalafdelingen af
DOF i bus til Sydsverige, for at se på fugletræk.
Det traditionsrige træksted på den sydvestligste
spids af Sverige er et sikkert sted at opleve
efterårets fugletræk i alle afskygninger. vi Ååber
på mange forskellige arter og fint vejr midt i
september, samt hyggeligt samvær også med de
mange andre ornitologer som er på Falsterbo for
at nyde fuglelivet og naturen. Vi kører fra Århus
Musikhus kl. 16 om fredagen den ll. september,
og regner med at nå vandrehjemmet/hytten efter
ca. fem timers kørsel via Storebæltbroen. Tidligt
lørdag morgen skal vi op og ud for at opleve
småfuglene, som trækker her før solen har fået
sko på... Senere på dagen gælder det rovfuglene
og hvad der ellers kan byde sig af almindelige og
sjældne fugle. Frokosten indtager vi i felten eller
i hytten alhængigt af vejr, vind og temperatur.
Senere på dagen kan vi aflægge nogle af de andre
gode kendte lokaliteter i Skåne et besøg, for at se
om de skulle være noget spændende.
Aftensmaden vil være medbragt af turlederne og
vil blive indtaget i vores hyggelige logi.

Søndag vil forløbe som lørdagen med trækfuglekig
og frokost, hvorefter vi vil tænke så småt på at
begive os mod-Århus igen. Vi regner ikke med at
være senere i Århus end kl. 2 l, da en arbejdsdag

truer om mandagen. Hvis du har fået lyst at
deltage på turen så indbetal venligst depositum
l0okr. på DOFfuhus' girokontonr. 5 5I O9 61, og
mærk ,,Falsterbo". Noter også dit navn, adresse
og telefonnummer. Turens pris bliver ca. kr.900
(incl. depositum). Vedr. regler for tilmelcling og
afmelding - se andet sted i bladet! på turen skal
medbringes dyne/sovepose samt mad og drikke
til egen fortæring.

Med venlig fuglehilsen fra turlederne Nick Wrigley
og Peter Hjeds

Yderligere oplysninger:

Skriv til Peter.Hjeds@skolekom.dk

morgenmaden atter med at besøge de fugle
aktuelle lokaliteter.

Kl. 16.40 søndag eftermiddag tager vi med færgen
fra Sælvig tilbage til Hou med forventet ankomst
kl. 17.55. Her slutter turen formelt, og vi fordeler
os i bilerne så alle kommer den nemmeste vei
hjem.

Turens pris bliver kr. 600,- inkl. kørsel,
færgebilleter, aftensmad lørdag, overnatning og
morgenmad søndag.

Overnatningen sker i 4-personers værelser.
Såfremt man ønsker dobbeltværelse koster dette
kr. 50,- ekstra pr. person, eller enkelt værelse for
kr. 200,- per person.

Frokost pakke til søndag (selvsmurt) kan købes
på vandrehjemmet for kr. ]5,-

Chauffører får kørselsgodtgørelse efter DOF,s
takster (statens lave takst), dvs. Kr. 1,58 pr. km.
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Samsø forts.

med udgangspunkt Århus Musikhus. Derte er
indregnet i prisen og vil blive afregnet direkte
med turlederen.

Husk at medbringe: Frokost til lørdag,
sengelinned, varmt tøj, gurrmistøvler og kikkert.

Turledere: Mogens Wedel-Heinen og Ole Jensen,
tlf. 8628 56 14, e-mail: ofj@mobilixnet.dk

Tilmelding: Senest 10. august 2002 ved
indbetaling afdepositum kr. 200,- til DOF-Århus,
Louisevej I00, 8220 Brabrand på giro 5 5 I 09 6 I -
husk at angive hvad betalingen gælder for, samt
navn, adresse og telefon, samt evt. e-mail.
Restbeløbet betales på turen.

Husk ved tilmelding også at oplyse
telefonnummer, hvor du kommer fra, og om du
evt. kan stille bil til rådighed. Turlederen
koordinerer kørsel og evt. opsanling.



landslejr på Bornholm 2OO2
Arne Bo La$en

Kære Ungdomsmedlem,

Der er nogen tid endnu, til vi skal have
landslejr på Bornholm i perioden 12. til 16.
oktober (se Pullus nr.l, 2OO2), men vi skal
allerede nu have din bindende tilmelding, da
vi i god tid skal bestille pladser hos DSB og på
færgen til Bornholm (på grund afefterårsferie
er der mange rejsende).

Tilmeldingen bliver efter,,Først til mølle først
malet" princippet, så hvis du vil være sikker
på en plads, så er det nu du skal afgive en
bindende tilmelding til en af nedenstående
ledere.

flneldtngsfilst l. Jult 2002

Inden onsdag den I. juli 2002 vil vi have
besked, om du er deltager på landslejren på
Bornholm i efterårsferien fra den 12. oktober
til og med den 16. oktober 2002.

Efter l. august 2002 kan vi ikke garantere
pladsbillet eller plads på rejsen til Bornholm.
Rejsen kan så risikere at blive stående i toget,
eller i værste tilfælde blive privat og på egen
regning.

LeJrens ledere

Århus Amt: Arne Bo Larsen
Ursula Burmann

Vestsjælland: SteenFlex

Bornholm: Eilif S. Bendtsen
Jane Jensen

se programmet på næste side

Prls

Da vi igen i år får et stort tilskud fra Dansk
Ornitologisk Forening, er prisen for lejren
inklusiv husleje, rejse og forplejning 750,00
kr. pr. deltager.

Betalingsftist l. september 2002

Inden l. september 2002 skal beløbet 750,00
kr. sendes i check mærket ,,Landslejr2002"
tiI Dansk Ornitologisk Forening,
Vesterbrogade 140, 1620 København V.

eller overføres til

Danske Bank
Konro 4180-41806J4932
Swiftcode: DABADI(KK

Husk at mærke overførslen,,Landsleir2002".

flmeld dlg hos

Arne Bo Larsen
8639 4604
Email abl@c.dk

Steen Flex
5927 4069
E mail steenflex @ mail. tele. dk

Eilif S. Bendtsen
5695 8004

På gensyn
Arne, Steen og Eilif



ProQram

for

Landslejren på Bornholm

l,ørdag den 12. oktober

ReJse tll Bornholm
KI.15.00-f5.30 Ankomst/indkvartering.
Kl. l5'10 - 18.00 Gå/cykeltur til Dueodde, hvor vi fremover ska.l se på morgentræk. Opsætning

af net til ringmærkning.
Aftensmad.
Opvask.

Aftenhygge med præsentationsrunde samt fremvisning af billeder fra
Anholt og Langeland. (Deltagerne medbringer selv billeder).
Roilejren/natobs.

Søndag den 13. oktober
Kl. ??.?? - 07.00 Morgentræk ved Dueodde og ringmærkning.
Kl. 07.10 - 08.10 Morgenmad og smøring af madpakke.
Kl. 09.00 - f 7.00 Cykeltur til Salthammer Odde, Nexø Sydstrand og Hunsemyre.
Kl. 12.00- 11.00 Frokost.
Kl. 13.00 - f 7.OO Cykelturen fortsætter.
Kl. 17.00 - l8.OO Madlavning.
Kl. 18.00 - 19.00 Aftensmad.
Kl. 19.00 - 19.10 Opvask
Kl. 19.10 - 2 1.00 Aftenhygge med lidt teori omkring ringmærkning og lysbilleder.
KI. 2f .00 Ro i lejren / narobs.

Mandag den 14. oktober
KL 07.10 - 08.]0 Morgenmad og smøring af madpakke
K1.09.00-17.00 Vi skal en smut til Ertholmene, der omfatter Chr. Ø, Frederiks Ø og

Græsholm med videre. I tilfælde af dårligt vejr kører vi til Hammerknuden.
Transporten foregår i en veteranbus.

Frokost.

Fugletur fortsat.
Madlavning.
Aftensmad.
Opvask

Aftenringmærkning. En person fra ungdomsafdelingen på Bornholm vil
forlælle lidt om de Bornholmske fugle m. v.

Roilejren/natobs.

Kl. 18.00 - 19.00

Kl. 19.00 - 19.30

Kl. 19.]0 - 2r.00

KI.21.00

KI. 12.00 - r1.00

Kl. 13.00 - 17.00

Kl. 17.00 - rE.00

Kl. 18.00 - 19.00

Kl. r9.00 - 19.10

Kl. 19.10 - 21.00

Kl.21.00

)2



Tirsdag den 15.

Kl ??.?? - 07.OO

Kl. 07.10 - 08.10

Kl. 09.00 - 12.00

Kl. 12.00 - 13.00

Kl. 11.00- 17.00

Kl. 17.00 - 18.00

Kl. 18.00 - r9.00
Kl. 19.00 - 19.30

Kl. r9.30 - 21.00

Kl.21.00

oktober
Morgentræk ved Dueodde og ringmærkning.
Morgenmad og smøring af madpakke
Vi kører med bus til naturoplevelsescenteret Natur Bornholm i Åkirkeby,
hvor en person fra Ungdomsafdelingen på Bornholm vil vise rundt.
Frokost.

Bussen kører videre til Ølene og Bastemose, hvor der plejer at være mange
fugle.

Madlavning.
Aftensmad.
Opvask

Aftenhygge og evaluering.

Ro i lejren/natobs.

Onsdag den 16. oktober
KL ??.?7 - O4.tO Morgentræk ved Dueodde. Ringmærkning
Kl. 04.30 - 05.10

Kl. 06.00

Kl. 06.45

Morgenmad og smøring af madpakke.
Afgang fra lejren.

Afgang fra Rønne.

Vi forbeholder os ret til at lave ændringer i programmet.

Vadefuglekursus med
Klaus Malling Olsen

Fre. 2.8 kl. 17.00 - lø 3.8 kl. 21.00

Vi har været så heldige at få lejlighed til at få
selveste Klaus Malling Olsen i et døgn netop på
den tid af året, hvor vadefuglene stryger talrigest
gennem landet.

Sted: Naturcenter SøIyst, Brabrand samt egnede
aktuelle vadefuglelokaliteter i amtet.

Pris: 150,- pr. snude.

(prisen dækker kun kurset, således at man selv
må påregne mad og drikke)

Max deltagerantal: 25 (først til møIle...)

Klaus vil starte dette minikursus på Naturcenter
Sølyst med at vise os en række dias, ledsaget af
kommentarer. Vi har bedt ham om, at vi
koncentrerer os om de aktuelle arter, som vi
næste dag vil kunne være sikre,rheldige at se/
høre,

Nærmere progr.rm for kurset må i vente med,
men mo ikke der for de fleste af os skulle være
basis for at lære / opdage nogle nye aspekter ved
dette spændende emne. vi regner med stor
interesse for dette arrangement, så hvis du vil
sikre dig plads, så indsæt allerede i dag kr. 150,-
på

Giro 5 5l 09 6l
DOF Arhus
Naturcenter Sølyst
Louisevej 100
8220 Brabrand
Mærk indbetalingen VADEFUGL



Generelt om vore ture,
Alle er velkomne på turene, tatl ge'.',e venner eller familie med. r'urene er også for

uøvede fuglekiggerct rufledeme fonætter vetvittigt om fugtene det ses, of,ta a"
almlnclellge atter. øeryg1k l der kæves titmetding ved nogte turc. Medbilng ittid xix*ert,
evt. ftilllebog samt påklædntng efter vejret - de fleste twe gennemførcs uaiset vejrfiget.

En {tod madpakke samt noget varmt på themokanden er også godt. på de
lænQeruarende ntrc gøes undeMels stop ved en baget etter t<øbmand.

Bemærk at-nogle turc kæver titmetdtng. Dene vil altid fiemgå af turbesktvetsen. furc del
gennemførcs t glvatbiler er også for folk uden bttt Kontakt nrilederen, som kan hJælpe

med at skaffe kørctejltghed.
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Natravnens rtge
P-pladsen ved Musikhuset i fuhus kl. f 8.i0. Der er efter aftale med
turleder mulighed for at støde til undervejs i Ry.
Turen går til Gludsted og Nøriund Plantager i Midrjyuand, hvor vi håber
at opleve natravnens forunderlige sang. Undervejs gør vi stop ved bl.a.
Vrads Sande, hvor man endnu kan opleve lynghedens natur. Turen
finder sted i privatbiler (samkørsel koordineres af turlederen), medbring
derfor benzinpenge ca. 80-100 kr. hertil. Vi forventer at være tilbage i
fuhus ca. kl.0l.l0.
Peter Lange tlf.: 8695 0141, email: peterlan@post6.tele.dk
Til turleder senest 19.6.
Medbring kikkert, madpakke og noget varmt at drikke.
Vi er ude efter solnedgang hvor det kan være køligt. husk derfor
påklædning efter vejret.

gWN-N 
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Lørdag 22.6
Mødested:

Turleder:
Tilmelding:
Praktiske
oplysninger:

Søndag 7.7
Mødested:
Turleder:

Mossø, Gudenåen og oulliggende søer
Ry station kl.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt -Ærenlund 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 antallet af biler, så tag også 20 kr. med.



Fredag 2.8 - Vadefuglekursus med Klaus Malling Olsen
Lørdag j.8 Se omtale side 31.

Søndag 4.8 Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Mødested: Ry station k1.09.00
Turleder: Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt.Ærenlund pedersen

Se beskrivelsen søndag 7. juli.

Lørdag 17.6 Fugletur i Dyrby Xrat og Kastbjerg Ådal
Mødested: Kærby Mølle kl. 9.00

I krattet og ådalen finder vi de første sangfugle og vadefugle på træk tit
vinterkva rtererne

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 7841.
Arrangør: Narur- og Miljøkontorer, fuhus Amt.

Lørdag 24.6 Fugle-og kulturtur til skovene omkring Rugård
Mødested: Rugård gods kl. 9.00

Blandt efterårets trækfugle hører vi bl.a. om ulvefaldsgruber og
heksejagt.

Turleder: Naturvejleder Lars p. Johansson, tlf. 86)7 7841.
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Søndag 25.E Tur til Halle/Stigsholm-søerne
Mødested: Halle Sø rasteplads mellem Bryrupog Nr. Snede kl. 9.00, afslutning ca.

Kl. 13.00
Turen går rundt om de to søer i et afuekslende 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 rovfugle og især Iiskeørn.

Turleder: Jørgen Ballegaard, tlf.7575 6289
Tilmelding: Ingen
Arrangør: DOF i samarbejde med DN
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Søndag 1.9 Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Mødested: Ry station k1.09.00
Turleder: Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt Ærenlund pedersen

Se beskrivelsen søndag 7. juli.

Iørdag 7.9 Fugle- og kulturtur på Mariager Fjord med. hjuldamperen
,'Svanen"

Mødested: Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 09.45.
Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur, for at kikke på store
flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle.

Turleder: Naturvejleder Lars p. Johansson, tlf. 8637 7941.
Pris for sejltur: Voksne:65 kr. og børn 25 kr.
Tilmelding: Senest dagen før til Mariager Turistbureau, Ilf.9g54 1j77.
Praktiske Velegner for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj,
oplysninger: øluland og kaffe/brød kan købes ombord. Varighed ca. I l/2 timer.



Søndag 8.9
Mødested

Kontakt:

Søndag 6.9
Mødested

Turleder:
Arrangør:

Frcdag 13.9 -

søndag 15.9

Tirsdag 24.9
Mødested:

Lødag 28.9 -
søndag 29.9

Lørdag 28.9

Søndag 29.9
Mødested:

Turleder:
Tilmelding:

#MWffiffi##r
Søndag 6.10.
Mødested:
Turleder:

t6

Fjordens dag ved Randers Fjord
Naturcenter Randers Fjord v. Voer Færgesred kl. t0.00-16.00 (også
arrangementer andre steder ved fjorden bl.a. Udbyhøj Havn).
Der foregår en lang række ting ved Naturcenteret denne dag. DOF,s
tilbud er følgende:- I naturcenterets tårn står DoF-medlernmer med
teleskoper. Herfra er der bl.a. god mulighed for at se fouragerende
fiskeørn.- Ture langs fjord og eng kl. I l.0O og 13.00 (ca. I times
varighed).
Lars Tom-Petersen (8641 8t64).

Strandengstw til Sødringkæ
Sødring kirke kl. 9.00
Blandt rastende arktiske ynglefugle på vej til yngleområderne fortæIIes
om strandengenes kulturform, menneskelige påvirkninger, havets
indflydelse m.m.
Naturvejleder Lars P. Johansson 8617 784L
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amr

Tw tiL Falsterbo
Se beskrivelse af turen på side 30.

Intrcduktion til dofbasen
Naturcenter Sølyst kl. 19.10
DOF lancerede i maj en ny database til indtastning af fugleobervationer
og samtidig hermed en ny hjemmeside, www.dofbasen.dk, hvor
observationerne vises.DOFbasekoordinator Peter Lange vil denne aften
demonstrere prograrnmet og hjemmesiden, og der vil blive lejlighed til at
stille spøgsmål hertil.

Weekend-tw til Samsø
Se beskrivelse af turen på side 29-30.

Fugle- og kultwtw på Mariager Fjord med hjuldamperen
,,Svanen"
Se beskrivelse af turen lørdag d. 7 .9.

Fugle og kunst ved Sødring
Sødringholm Kirke kl. 9.00.
På Galleri Dahl i Sødring er der i september-oktober en udstilling med
Jens Gregersens værker. Galleriet har gennem de seneste år flere gange
haft udstillinger med både Gregersen og andre af de for DOF,s medlem-
mer velkendte kunstnere. Vi er derfor glade for at have fået en aftale med
galleriets ejer Birthe Dahl om dette arrangement.Vi varmer op med en
fugletur langs Sødringholm Strand (ca. 2 timer), hvor der på denne tid er
store mængder afbåde trækkende og rastende fugle. Herefter besøger vi
galleriet, hvor en del af fuglene vil kunne genfindes i Jens Gregersens
velkendte streg. Her vil der blive serveret kaffe og brød.
Lars Tom-Petersen (8641 8164).
TiI turlederen senest d. 28.9.
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Mossø, Gudenåen og omliggende søer
Ry station kl.09.00
Claus Madsen, Jens Kirkeby eller Kurt,lErenlund pedersen
Se beskrivelsen søndag 7. juli.



Lørdag 12.10 Engtur til Støwinggfud enge
Mødested P-pladsen ved Støvringgård kl. 9.00
Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. B6i7 7841.
Arrangør: Narur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

12.-16.10 Landslejr på Bomholm
Se det omfattende program på side 3l-33.

Lørdag 26.10 Havømetur til Sydtyn
Mødested: Musikhuset kl. 7.00

Havørnenes unger er kommet på vingerne, og vi opsøger de spændende
Iokaliteter Arreskov Sø og Brændegård Sø på Sydfyn. Desuden tager vi en
afstikker til Bøjden Nor, hvor der vil være et smukt udvalg af
svømmefugle. Turen foregår i minibusser. pr. 150 kr. som dækker
transporten. Der medbringes mad til hele dagen. Hjemkomst ca. kl. lg.

Turleder: Allan Janniche.
Tiimelding: Senest d. 21. oktober til Allan Janniche, rlf. 86ll 8042 eller Jens Chr.

Jørgensen, tlf . 86t7 sOD.

Lørdag 26.10 Fugle- og landskabstur til skovene omking Thorsager
Mødested: Thorsager Brugs kl. 9.00

Mellem hedesletter og israndslinier kigger og lytter vi også efter rodugle
og småfugle.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson, tlf. 8637 7841.
Arrangør: Narur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Tfusdag 29.10 Tirsdagsmde - Se næste nr. af Søravnen for emne
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.10
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Lørdag 9.11 Fugletur til Fomæs fyr
Mødested Fyret kl. 9.00.

Vi kigger efter lommer, gæs, ænder og ikke mindst alkefugle fra
Skandinavien og Grønland.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson 8617 7841.
Arrangør: Natur- og lvliljøkontoret, Århus Amt.

Fugleture i Århus-området?
Se Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside (findes via
Iokalafdelingens hjemmeside www.dofaarhus.dk eller hent folderen på
biblioteket).
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Se på næste side, hvad Turudvalget kan byde på!

Hold ogsa øje med vores hjemmeside på www.dofaarhus.dlg
hvor du ftnder det komplene tur- og! mødeprogram. Der kan
eventuelt blive arrangeret flere turc o!! møder.

Tirsdagsmøder d. sidste tirsdag t hver af månederne sep., okt.,
nov., jan., feb., mar., og apill.

AIle finder sted på Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, i Brabnnd-
Kontakt vedL møderne: Kontaktpersonen.



TURUDVATGET er gået på vingerne!

Kommende ture fra 1. halvår 2003 annonceres
allerede nu for at interesserede kan få et indtryk

af, hvad der er på taperet fremover.

Turene er dog annoncerede med visse forbehold,
som det også fiemgår af det nedenslående.

Henvendelse om turene kan ske til følgende
kontaktperson fra turudvalQet:

fens Chr. lørtlensen, Hvenevej 14, 8240 Rissko% tlf:
8617 5023

18-19. januar 2003 Ømetw til Skåne
Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen -

forbehold for allysning eller ændring i tidspunkt tages.

22. marts 2003 Lille Vildmose
Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen -

forbehold for allysning eller ændting i tidspunkt tages.

12.-17. maj 20Ot Stortw til Miiritz
Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen -

forbehold for allysning eller ændring i tidspunkt tages.

3. weekend i okt. 2003 Tur til vadehavet
Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen -

forbehold for aflysning eller ændring i tidspunkt tages.

Medio april 20(M Tranetur til Sverige
Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen -
forbehold for allysning eller ændring i tidspunkt tages.

Maj 2004 Stortur til Østpolen
Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen -
forbehold for allysning eller ændring i ridspunkt tages.

Stortur til Holland
Beskrivelse følger i senere udgave af Søravnen -

forbehold for allysning eller ændring i tidspunkt tages.

Forfuet 2005



Hvem

BesWrelsen

hvem

Kontaktpersoner

Peter Lange (formand)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. E6 95 03 4r
peterlan@post6.tele.dk

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

Bjame Golles
Louisevej 100
E22O Brabrand
Tlf.86 25 04 4t
bg@nat.aarhus.dk

Peter Hjeds
Koglevej 7, Uggelhuse
8900 Randers
Tlf.86 49 6t 08
Peter.Hjeds @skolekom.dk

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

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 16l, 10. mf.
826O Viby J
Tlf.86 28 50 05
steen. gert.larsen@ get2net.dk

Mari-Ann Nørgaard
KoIt Kirkevej 13r
836 I Hasselager
Tlf. 86 28 40 8l
mari-ann@jubiimail.dk

Jens Bonde Poulsen
Hevringvej 24,IJevÅng
E950 Ørsted
Tlf.86 48 82 7'
jens-bonde@poulsen.mail.dk

Jan Sielemann
Hulvejen 21, Høbjerg
8500 Grenå
Tll.86 tt 14 49

Lars P. Johansson
(suppleant)
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
TIf.86 37 78 4l
lpjohansson@mail.tele.dk

Mark Hammond
(suppleant)
Nørrepon 53
8000 Å"rhus C

fu glemand@hotmail. com

Frednlngsudualget:

Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
83E2 Hinnerup
Tlf.86 98 65 03

F u gl ere glstrc r I n gsgtu ppen :
Ole Jensen
(Se bestyrelsen)

Lo kl I tets rc gl st re r I n ge n :

Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Åxhus Amt
Louisevej 100
8220 Bnbrand

Med le msreglstrerh ge n :

Lars P. Johansson
(Se bestyrelsen)

Randersgruppen:
Lars Tom-Petersen
Niels Ebbesensvej tE
8900 Randers
Tlf.86 41 81 64

Rappoftgruppen:
Heming Ettrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro
"ilf. E6 94 96 06

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget )

Skovgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt A116 26
8600 silkeborg
Tlf. E6 Er 25 7t

Søhøllandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
(Se Skovgruppen)

fldssklfrlæsekeds:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)



Mere end otd.
Professlonel oversættelse
mellem hovedsprogene

Stalsaut. translatølel o0 tolke
Medlem af

Dansk Tlanslatøtforbund
Dansk ornltolo4lsk forenlng

socledad Espafrola de ornltoloeia

AlgussprogAps t FulrendalHovedbycnlng t tyrcndalveli4 t 4262sandv€d
T|t., tS 46 27 26 t jaxt55 4627 27 t Info@atllu5-5paoll.dk


