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Vil du fortsat have Søravnen i form af et postomdelt blad,
så tilmeld dig inden den 1. august.

Caretaker-projektet
Ny sløruglegruppe
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Dansk
Ornitologisk
Forening
Fuglenes Hus
Vesterbrogade 138-140
1620 København V
Tlf.: 33 31 44 04
Fax: 33 31 24 35
www.dof.dk
dof@dof.dk
Giro: 7 00 08 39

DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse
med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i 1906.
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.
DOF tager del i flere aktiviteter, både 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.
Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4
hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år).
Årlige kontingenter:
Ordinære medlemmer (inkl. seniorer)
Junior (u. 18 år)
Husstandsmedlemskab
Støttemedlem (min.)

355 kr.
175 kr.
475 kr.
235 kr.

Lokalafdelingen i Århus Amt DOF-Århus står for alle lokale arrangementer, og alle DOF-medlemNaturcenter Sølyst
Louisevej 100
8220 Brabrand
Giro: 551 0961 (reg.nr. 1551)

mer 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

Søravnen
Fung. ansv. redaktør
Mari-Ann Nørgaard
Kolt Kirkevej 131
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 40 83
Spalteredaktører
Nyheder og aktuelt: Peter Lange
Fra Felten: Morten DD Hansen
Ture og Møder: Ole Jensen

Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes 4 gange årligt til
alle medlemmer i Århus amt. Medlemmer udenfor amtet kan tegne
abonnement på bladet for kun 75 kr. pr. år.
Artikler til Søravnen modtages som manuskript eller på diskette,
ledsaget af en udskrift. Send materialet til redaktøren i kuvert mærket
"Søravnen", og send eventuelt også indlægget på E-mail. Disketter,
fotos og originale tegninger returneres.
Søravnen redigeres i PageMaker 7.0.1 for Windows og trykkes på
genbrugspapir.
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Annoncepriser :
Hel side:
kr. 350,-/nr eller kr. 1.200,-/år
Halv side:
kr. 200,-/nr eller kr. 600,-/år

Søravnens kalender:
Nr.
Deadline
Udk. ca.
1
1. feb.
15. marts
2
1. maj
15. juni
3
1. aug.
15. sept.
4
1. nov.
15. dec.

Skif
Skifttende tider
Ungdomsarbejdet i DOF Århus Amt har altid været et vigtigt
og spændende felt. Det giver unge mennesker støtte og lyst
til at gå på opdagelse i vores natur med blikket rettet især
mod fuglene. Lederarbejdet har i mange år været flot tegnet
af Arne Bo Larsen og Ursula Burmann, men de ønsker nu at
stoppe. Vi siger derfor rigtig mange tak for den store indsats
de har ydet. Utrætteligt har de sørget for at få de unge
mennesker til at respektere natur, fugle og kammeraterne.
Der er ingen tvivl om at de vil blive savnet, men der er
heldigvis nye kræfter på vej. Læs mere om det inde i bladet.
Sommeren er på vej. Der er mange gode lokaliteter at besøge
i Danmark. Skriv til os om fuglene både de gamle lokaliteter
og de nye naturgenoprettede områder som Vorup Enge og
Bølling sø. Send gerne et digitalt billede med, så vi kan se
herlighederne og få lyst til at tage derud en tidlig dugfrisk
morgen, mens fuglene får gnedet søvnen ud af øjnene…Hvis
du savner inspiration til nye lokaliteter, kan du besøge de
nye lokalitetshjemmesider via www.DOF.dk
Søravnen vil fremover både være på digital form og
postomdelt papirform. Vil du fra næste nummer fortsat have
det postomdelte blad kan du stadig nå at benytte dig af aktiv
tilmelding. Læs hvordan inde i bladet.
God sommer ønskes af
Mari-Ann Nørgaard

Illustrationer
Tegningeer:
Mari-Ann Nørgaard
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Nyheder & aktuelt
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AKTUELT
Af Peter Lange

T ilmeld dig DOFs elektr
onisk
e n
yhedsbr
ev
elektronisk
oniske
nyhedsbr
yhedsbre
Nyhedsbrevet udkommer en gang om ugen, med nyt om fugle, begivenheder og
ugens fugl.
Tilmelding sker ved at klikke ud på www.dof.dk - hvorfra du finder tilmeldingen,
eller brug dette link; http://www.dof.dk/dof_nyhedsbrev/dof_nyhedsbrev.html

Masser af fug
le på ne
tt
et
fugle
nett
tte
Hvor meget vejer en bogfinke? Er der nogen spændende fuglelokaliteter i Midtjylland?
Hvordan får man hvinænder til at yngle i en redekasse? Alt dette kan du få svar på
ved at klikke ind på DOF's nye sites på hjemmesiden. http://www.dof.dk/04_nyheder/
fugle_paa_nettet.html
Her finder du både siderne der handler om fuglearter, og siderne om de vigtigste
fugleområder, de såkaldte IBAs.

Ny
e rrappor
appor
Nye
apportter
Så har DMU barslet med en stor afsluttende
rapport over resultaterne af alle de nye reservater,
som vi fik oprettet i fællesskab i løbet af 1990'erne.
Rapporten hedder "Reservatnetværk for trækkende vandfugle. En gennemgang af udvalgte
arters antal og fordeling i Danmark 1994-2001"
(Faglige rapport fra DMU, nr. 490) og kan hentes
fra DMU's hjemmeside på adressen http://
www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/
3_fagrapporter/rapporter/FR490.PDF
Her citeres fra rapportens sammenfatning;
"I perioden fra 1993 til 2002 har Skov- og Naturstyrelsen oprettet 37 nye reservater for trækkende
vandfugle, udvidet 12 allerede eksisterende reservater, og gennemført forbud mod udøvelse af
motor-bådsjagt i 3 nye områder. " ... " I løbet af 10
år er det samlede areal af reservater udenfor
Vadehavsregionen således næsten fordoblet, idet
arealet af områder med total jagtfred er forøget
fra 500 km² til 899 km², arealet af områder med
forbud mod de to mest forstyrrende jagtformer
(kravlepramjagt og motorbådsjagt) er forøget
fra 0 til 111 km², arealet af områder med forbud
mod motorbådsjagt er forøget fra 2.613 til 2.782
4

km², og arealet med andre reguleringer af jagtudøvelsen er for-øget fra 39 til 117 km².
I denne rapport analyseres fugleoptællinger
udført i 67 reservater, hvoraf omtrent halvdelen
er gamle reservater (oprettet før 1993) og den
anden halvdel nye reservater (oprettet efter 1993).
Rapporten giver et nationalt overblik over udviklinger i beskyttelsen af trækkende vandfugle
gennem oprettelse af reservater, samt over antal
og fordelinger af rastende bestande af vandfugle
i reservaterne i årene 1994-2001. Rapporten
repræsenterer den første samlede behandling af
vandfugleforekomster i det udvidede danske
reservatnetværk, med undtagelse af Vadehavet.
Rapporten vurderer om fuglene har reageret
som forventet på udvidelsen af det danske
reservatnetværk, og hvis det ikke er tilfældet,
diskuteres det hvilke mulige årsager, der kan
være til den manglende respons."
I rapporten konkluderes det at en stor del af
forventningerne til de nye reservater er opfyldt
især er der sket en forøgelse af det samlede antal
rastende fugle i landet.

Nyt fra CARETAKER-PROJEKTET
af Peter Lange, amtskoordinator

Hv
ad er car
etak
er
-pr
ojekt
et?
Hvad
care
aker
er-pr
-projekt
ojekte
Caretaker-projektet er DOFs nyeste lokalitetsprojekt.

Stavns Fjord & omkringliggende øer og
vande
Ørkenen & Totten, Anholt

CARETAKER = en mellemting mellem en effektiv
vicevært og en frelsende skytsengel!

Salten Langsø (incl. Salten Næs, dele af
Addit Næs og Højkol og Høvild Skove)

Projektets tre hovedelementer er:

Skove og heder omkring Bryrup (Sepstrup
Sande, Skærbæk Plantage, Vrads sande,
Snabegård Plantage incl. Kulsø og Kvindsø,
dele af Kongsø Plantage, Langberg Plantage
og Grane Plantage, Palsgård Skov, Hampen
Sø, Halle-Stigsholm søer, samt Tingdalsøerne)

OVERVÅGNING
BESKYTTELSE

og

FORMIDLING
af Danmarks 200 vigtigste fuglelokaliteter
På hver lokalitet har ét af foreningens medlemmer
- eller en gruppe af medlemmer - meldt sig til at
overvåge, beskytte eller formidle lokaliteten og
dens fugleliv. Mange har desuden meldt sig til at
stå for alle disse tre elementer i kombination.
Overvågningen består i jævnlige optællinger af
udvalgte fugle på lokaliteterne. Beskyttelsen
forbedres i dialog med lodsejere og myndigheder.
Formidlingen finder først og fremmest sted via
DOF's hjemmeside på www.dof.dk hvorunder
hver lokalitet får sin egen side. Her kan man
finde nyt om fuglelivet på lokaliteten og få
oplysninger om fx åbne fugleture i området.
Dette sker ved at frivillige DOFmedlemmer laver;

Mossø (incl. Klosterkæret)
Mundingen af Horsens Fjord (incl. Alrø,
Vorsø, Svanegrund og Endelave m.
omliggende rev og havområder)
Hjelm
Brabrand Sø og Årslev Engsø
Stubbe Sø
Bjerregrav Mose
Knudsø, Birksø og Julsø samt Gudenåløbet
fra Ry til Julsø
Begtrup Vig med strandenge

fugletællinger

Mørke Kær

beskrivelser af områderne

Gudenådalen ved Randers (Vorup Enge,
Dronningborg Bredning, Tebbestrup Kær
m.m.)

hjemmesider om områderne
ture og andre aktiviteter ved områderne
Her i Århus Amt har vi udpeget flg. områder;
Randers Fjord (fjorden med tilstødende
enge indtil en linie Mellerup-Voer)
Mariager Fjord (med tilstødende enge og
Overgaards to yderste inddæmninger)
indtil Hadsund
Norsminde (Kysing) Fjord

Områderne omtrentlige beliggenhed er vist på
nedenstående kortet på næste side.
I skrivende stund er der ved at blive etableret
optællergrupper af lokale DOFmedlemmer ved
Gudenådalen, Stubbe Sø, Stavns Fjord, Årslev
Engsø/Brabrand Sø, Horsens Fjord, Anholt,
Mossø, Salten Langsø og Bryrup/Silkeborg, og
flere er på vej.
Der er stadig brug for mange flere deltagere!
Kommer du ofte ved et af de nævnte områder,
eller har du kendskab til områderne, som du
5

Figur 1:
Vigtige fuglelokaliteter i Århus Amt, som er udpeget til at være med i caretaker projektet. Har du kendskab til et af områderne, og/eller
kommer der regelmæssigt, så meld dig til at deltage i projektet!

ønsker at dele eller formidle videre, så meld dig
som caretaker!
Alle kan deltage i projektet - der kræves ingen
forudsætninger. DOF sørger for den fornødne
oplæring.
Hvad tilbyder projektet
caretaker(gruppe)?

den

enkelte

En hjemmeside til lokaliteten med
oplysninger om bl.a. areal og betydning for
fuglelivet, opkobling til DOF-basen m.m.
Kurser og seminarer om fx overvågning,
beskyttelse
og
formidling
efter
projektdeltagernes behov
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Jævnlige nyhedsbreve og en mailgruppe
Udkast til en manual for dækningen af den
enkelte lokalitet
I det hele taget støtte i det daglige
"fuglearbejde" på lokaliteten, dvs. støtte
med hensyn til fx optællinger, skriftlige
henvendelser, fotos, hjemmesideredigering
osv.
Jeg vil gerne deltage - hvad gør jeg?
Skriv eller ring til amtskoordinator Peter Lange;
mail; peterlan@post6.tele.dk / tlf.: 8695 0341 (se
adresse på bladets omslag).

Ønsker du fortsat at modtage
Søravnen?
Husk at indsende talonen fra Søravnen nr. 1/2004 hvis du fortsat vil modtage
bladet!
Som skrevet i forrige nummer af Søravnen har bestyrelsen besluttet flg.:
Medlemmerne spørges i nummer et og to, 2004, om de ønsker at fortsætte med
at modtage Søravnen ?
Fra og med nr. 3, 2004 udsendes Søravnen kun til de der har svaret ja til fortsat
at modtage Søravnen.
Nyindmeldte medlemmer modtager fra nu af to numre af Søravnen efter
indmeldelse, hvorefter de bliver bedt om at vælge, om de fortsat ønsker at
modtage bladet (såkaldt aktiv tilvalg).
Hele Søravnen lægges fremover ud på lokalafdelingens hjemmeside når den
udkommer, i form af en såkaldt PDF-fil (en fil der kan læses af det gratis program
Acrobat Reader).
Sidetallet begrænses til max. 36 sider pr. nummer i 2004.
Prisen for et abonnement på Søravnen hæves fra 60 kr. til 75 kr. om året (for
personer bosidende udenfor Århus amt og instititioner).
Lokalbestyrelsen vil fortsat bede læserne om at give et frivilligt bidrag til
Søravnens udgivelse (giv en fjer til Søravnen gav i 2003 en indtægt på 4643 kr.).
Det vil fortsat være gratis at modtage Søravnen for DOFmedlemmer i Århus Amt
(dog ikke støttemedlemmer). Du får ikke nedsat kontingent hvis du fravælger
Søravnen.
Brug talonen i nr. 1/2004 eller svar via vores hjemmeside www.dofaarhus.dk
senest 1. august 2004 hvis du fortsat ønsker Søravnen tilsendt gratis på
udgivelsesdagen:
- svarer du ikke ophører du med at modtage Søravnen fra og med nr. 3, 2004 der
forventes at udkomme medio sept. 2004.
Få besked når Søravnen udkommer - Tilmeld dig til lokalafdelingens e-mail
service
DOF Århus udsender en e-mail når der er ture og møder, ved særlige begivenheder
og nu også når Søravnen udkommer. Vil du holdes orienteret om de seneste
nyheder og arrangementer, så tilmeld dig vores mail-liste. Klik ind på
www.dofaarhus.dk, klik på "Nyheder via email" og tilmeld din mailadresse der.
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Dansk Ornitologisk Forening,
Lokalafdelingen i Århus Amt
Ber
etning ffor
or 2003
Bere
Af Peter Lange
2003 blev et turbulent år for naturen i Danmark. Lovrevisioner og nedskæringer på naturområdet
væltede i en lind strøm ud over landet, fra den meget lidt naturvenlige regering vi har for tiden. Det
har i årets løb også berørt lokalafdelingen, idet man sidst på året i finansloven for 2004, fjernede
portostøtten til vores lokalblad Søravnen (og til alle andre DOF-blade!). Det har selvsagt store
konsekvenser for foreningen, som hidtil har opnået portostøtte til alle bladene! Som en konsekvens
heraf vedtog repræsentantskabet i efteråret en kontingentstigning. Jeg håber medlemmerne har
forståelse for nødvendigheden heraf.
Der har heldigvis også været lyspunkter i 2003. Årslev engsø blev efter 16 års snak og planlægning
fyldt med vand i marts, og fuglene kvitterede straks for indsatsen. 186 arter blev der set i området
i 2003 (Kilde; dofbasen) heriblandt flere sjældenheder. Området har næsten hele året været utroligt
velbesøgt, ikke bare af fuglekiggere. Uanset hvornår man besøgte stedet, var der altid folk der gik,
løb, cyklede eller red på stien omkring søen. Utroligt mange mennesker glædedes over området, og
fik en god fugleoplevelse. De sorthalsede lappedykkere optrådte i rekord-antal, med max. 192 fugle,
og de kvitterede med en flot ynglekoloni lige udfor det nordlige fugletårn. Fra sidst i maj til omkring
1. september var der næste garanti for fiskeørn ved søen, nogle dage endda 2 eller tre! Jeg synes at

Annonce
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der er rigtig flot, at man her, kun godt 10 km. fra Århus centrum, kunne se fiskeørn, med en
almindelig håndkikkert!
Tilmed er der nu to nye søer mere på vej; Vorup Enge ved Randers, og Bølling Sø mellem Silkeborg
og Engesvang, er begge ved at blive fyldt med vand i skrivende stund.
I naturen blev det et forholdsvis tørt og varmt år. Det tidlige forår var tørt, men herefter kom regnen,
og den nye Årslev Engsø blev hurtigt fyldt. Vinteren kom tidligt, med frost og let snefald allerede i
oktober.
Amtet har i årets løb været gæstet af usædvanligt mange sjældenheder; januar startede i de
hvidvingedes tegn; hvidvinget korsnæb og hvidvinget måge, samt flere bjergpibere. I februar
dukkede der en sortbuget knortegås op i Stavns Fjord, den blev i området indtil midten af maj. I
dagene 27/4 til 7/5 havde Samsø tilmed besøg af endnu et mega-hit; en sortand af amerikansk race,
hvilket fik fuglekiggere fra hele landet til Samsø! I slutningen af maj strømmede feltbisserne igen til
amtet, denne gang for at se en hvidhalset fluesnapper, som Morten D.D. opdagede i krattet ved
Molslaboratoriet d. 29/5. Sandelig om ikke Samsø slog til igen i juni, idet Mogens Wedel-Heinen d.
26/6 opdagede en syngende buskrørsanger ved Barnekold, også denne fugle blev set af mange
tilrejsende ornitter. Næsten samtidig dukkede en amerikansk krikand op i Årslev Engsø, den nye
sø's første større hit! Den blev i området indtil minimum 6/7, herefter har den formodenlig fældet til
eclipsedragt, og er blevet umulig at kende fra de almindelige krikænder? I sensommeren, d. 9/8
ringmærkedes en sydlig nattergal ved Brabrand sø, denne fugl var det til gengæld kun ringmærkeren
der fik set. Fra starten af august gæstedes amtet af en række sorte storke, hvoraf især en
langtidsstationær fugl i Kvottrup Mose blev set af mange. SU-året sluttedes af med en lille skrigeørn
samt en ny sortbuget knortegås i Stavns Fjord - i november dukkede der en hjelmskallesluger op
ved Alrø, mon ikke den var savnet i en eller anden dyrepark eller andegård? - sørg nu for at få SUarterne beskrevet og godkendt , ellers ryger de ud af arkiverne igen!
For lokalafdelingen har det været et forholdsvis roligt år. Der har været en lind strøm af aktiviteter;
ture, møder og andre aktiviteter, som der her skal redegøres for.

Tur
e og møder
ure
Jeg synes at det er flot, at vi kan tilbyde medlemmerne så stor og bred en vifte af tilbud. I årets løb
har der i Søravnen været annonceret mindst 86 arrangementer (ture, møder og foredrag), heraf har

Ref
er
at af ggener
ener
alf
or
samling
en 224-02-0
4-02-0
efer
erat
eneralf
alfor
orsamling
samlingen
4-02-044 i DOF
DOF-- År
Århus
lokafdeling
hus lok
afdeling
Der var 30 fremmødte til generalforsamlingen.
1)

Svend Møller blev valgt til dirigent.

2)

Peter Lange fremlagde årsberetningen, der blev taget til efterretning.

3)

Ole Jensen fremlagde et revideret regnskab, der blev godkendt.

4)

Ole Jensen fremlagde budget for 2004. Det blev ligeledes godkendt.

5)

Følgende blev genvalgt: Bjarne Golles, Ole Jensen, Arne Bo Larsen, Steen Gert
Larsen, Jens Bonde Poulsen, samt suppleanterne: Lars P. Johansson, Erik
Dylmer.

6)

Rita Hazell blev genvalgt som revisor.

Som afslutning på arrangementet serverede Peter Hjeds og Bjarne Golles et par kradse
gættekonkurrencer. Som plaster på såret var der nogle flotte præmier til de dygtige
vindere.
Referent: Bestyrelsesmedlem Mari-Ann Nørgaard 27-03-04
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de 36 været arrangeret af andre end DOF (f.eks. ØBF, JFN eller naturvejledere og amtet). De fleste
møder på Sølyst har været velbesøgt, med op til 50 deltagere.
Årets stortur gik til Müritz-området i Tyskland, og var igen, bedømt udfra deltagernes tilbagemeldinger,
en stor succes. Allan Janniche var igen turleder - tak til Allan for den store indsats. På Fuglenes Dag
d. 25. maj havde vi 6 ture, desværre druknede flere af turene i regn, med deraf følgende få deltagere.
Vi fortsætter med at annoncere et udbud af offentlige ture arr. af f.eks amtets naturvejledere eller
ØBF, i Søravnen, ligesom flere andre foreninger annoncerer vores arrangementer. Det er min
opfattelse at denne gensidige udveksling kun er til alles bedste, og en god medlemsservice. Hele turog mødeprogrammet annonceres tillige på vores hjemmeside www.dofaarhus.dk.

Søravnen
Udkom som sædvanligt i fire numre, på hhv. 40, 40, 36 og 40 sider. Det pænt store sideantal tyder
jo ikke på stofmangel, men til tider kunne man nok ønske sig lidt flere indlæg fra medlemmer udenfor
lokalbestyrelsen.
Henvendelse 'Giv en fjer til Søravnen' blev rigtig flot modtaget, årets bidrag fremgår af regnskabet.
Tak til alle der har givet et beløb, det er med til at styrke lokalafdelingens økonomi.
En særlig tak til Mari-Ann, fordi du har fortsat det store arbejde med at redigere bladet.

Medlemsstatus
Medlemskategori

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003

Ordinær

693

700

719

714

Senior

92

101

108

98

Husstand

59

62

63

67

Junior

31

33

30

26

Støtte

121

146

249

209

Total

996

1042

1169

1114

Fra og med 2004 afskaffes seniormedlemsskabet, og seniorerne overgår til ordinære medlemmer.
Jeg håber på trods af denne kontingentstigning fortsat at se Jer som medlemmer af foreningen.

Fugle i Århus Amt 2002
Årets lokalrapport udkom noget forsinket i starten af januar 2004. Rapporten er udsendt til alle
bidragydere. Man satser meget på at fremrykke udgivelsen af årgang 2003, så den kan udkomme
i efteråret 2004. Rapportgruppen har 12 medlemmer , og tovholder er Henning Ettrup.

Hjemmesiden
Lokalafdelingens hjemmeside ligger fortsat på www.dofaarhus.dk. Der er direkte links til
www.dofbasen.dk, med foruddefinerede søgninger på en række af amtets gode fuglelokaliteter.
Steen Larsen er daglig ansvarlig.

Dofbasen
Den nye dofbase er blevet godt modtaget af fuglefolket i Århus amt. Til fugle i Århus amt 2003 er der
kun 6 bidragydere, der ikke har indsendt via dofbasen. Det synes jeg på en flot måde vidner om, at
det lange seje træk, der er gjort for at få folk til at bruge dofbasen, nu bærer frugt. Fra år 2003 ligger
der næsten 41.000 poster (236 bidragydere) fra Århus Amt i dofbasen. Top-5 indsendere, med flest
10
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poster, er: Mogens Wedel-Heinen, Samsø (5034), Henning Lykke Larsen, Ristrup (3022), Lars TomPetersen, Randers (2244), Svend Dybkjær, København (1725) og Morten D. D. Hansen, Feldballe
(1532).
Se hele listen på www.dofbasen.dk, klik på statistik.

Fredningsudv
alg
et
edningsudvalg
alge
3-6 personer mødes næsten månedligt og gennemgår de mange sager som tilsendes lokalafdelingen.
I 2003 har vi bla.a haft flg. sager;
klage over tilladelse til bygning af sommerhus indenfor strandbesk. linien ved Dyngby Strand
(tilladelsen ændret til afslag af Naturklagenævnet)
udarbejdelse af forslag til naturgenopretning af Lyngbygårds Ådal i Galten Kommune
(sammen med DN Galten)
henvendelse til Åkjær Gods om beskyttelse af træer med ravnereder
indsigelse mod en lokalplan for Søtoften i Skanderborg, som ville tillade husbåde på
Skanderborg Lillesø (hvor der yngler hættemåge og sorthalset lappedykker) (husbådene
efterfølgende taget ud af planen)
protester mod dele af lokalplan for udvidelse af Moesgård Museum og golfbanen ved
Moesgård
klage over opfyldning af en sø i en grusgrav ved Elev (klagen afvist af amtet)
forslag om opsætning af storkerede ved Årslev Engsø (afvist af elselskabet)
indsigelser mod flere tilladelser til udvidelser af svineproduktioner tæt på eller i
fuglebeskyttelsesområder, bl.a. på Alrø! (tilladelsen blev desværre givet på trods heraf)
Især sidstnævnte er et stort problem; det er tilsyneladende ikke muligt indenfor lovgivningen som
den ser ud i dag, at forhindre nye store svinefarme i EF-fuglebeskyttelsesområder!

N ationalpar
tpr
ojekt
ationalparkk pilo
pilotpr
tprojekt
Ja - sådan en ting har vi fået i løbet af 2003. Miljøministeren udpegede i foråret Mols Bjerge som et
af foreløbig 7 pilotprojekter, der skal afklare form og indhold samt mulighederne for at etablere
nationalparker i Danmark. Jeg deltager som DOFs repræsentant i styregruppen, og naturarbejdsgruppen (sidstnævnte er åben for alle). Det er med en vis skepsis at DOF deltager i dette
arbejde, idet man (med god grund) frygter at etablering af Nationalparker i Danmark vil fjerne
resourser fra den øvrige naturbeskyttelse. Men vi har vurderet at vi intet opnår ved at være udenfor.
De foreløbige møder har vist at de grønne foreninger (DN, DOF m.fl.) godt kan blive enige om
hvordan en nationalpark skal se ud, hvorimod landbruget er imod.

Lok
alg
ne - og lok
aldof
Lokalg
algrrupper
upperne
lokaldof
aldofffer
Vi har fortsat lokalgrupper i både Randers, Grenå, Syddjurs (Ebeltoft) og Silkeborg (Søhøjlandet).
Aktivitetsniveauet varierer, men jeg synes det er vigtigt, at vi kan opretholde dette netværk af lokale
kontaktpersoner. Flere af grupperne arrangere på eget intiativ ture og møder, nogle annonceres i
Søravnen, andre kun via maillister. Lars Tom-Petersen er kontaktperson i Randers. Anders
Rasmussen i Grenå. Bo Ryge Sørensen er kontaktperson i Silkeborg og Syddjurs lokalgruppe, har
Jens Mikkelsen som kontakt.
Som skrevet i Søravnen nr. 4/2003 har vi i løbet af efterårets søsat projekt lokaldoffer. En række
frivillige lokale medlemmer spredt i amtet har fået til opgave at kontakte alle nye medlemmer i deres
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respektive lokalområde, og byde dem velkommen i foreningen, samt invitere dem med på en fugletur
i deres lokalområde. Forhåbenlig kan vi herved fastholde de nye medlemmer, og måske efterhånden
inddrage flere af dem i foreningsarbejde, projekter m.m.

Car
et ak
er
Care
aker
Et nyt ord der dukkede op i løbet af året, og på trods af flere forsøg blev det ikke særligt danske navn
hængende ved foreningens nye lokalitetsprojekt. I Århus Amt var der fra starten udpeget 10
lokaliteter; Norsminde Fjord, Anholt, Salten Langsø, skove omkring Bryrup, Mossø, Hjelm, Horsens
Fjord, Randers Fjord og Mariager Fjord, de tre sidstnævnte som dele af store områder der strækker
sig ind i vore naboamter. Vi satser på at der er opbakning og optællere nok i amtet til at vi i løbet af
projektperioden kan få dækket yderligere 6 områder; Brabrand Sø/Årslev Engsø, Stubbe Sø,
Bjerregrav Mose, Gudenåsøerne ved Ry, Begtrup Vig samt Mørke Kær.

Bes
tyr
elsen
Bestyr
tyrelsen
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i løbet af 2003. Blandt de lidt tungere sager har udover de
faste punkter været fastlæggelse af regler og politik for storture, samt lokaldoffer projektet. Et af
møderne blev afholdt i Bogpeters Hytte, som et fællesmøde med lokalgrupperne og kommende
caretakere. En fin dag i godt vejr. Tak til bestyrelsen og de mange aktive medlemmer, for et år med
godt samarbejde og gode diskusioner. Alle har ydet en god indsats på hver sit felt. Tak til alle som
har deltaget i lokalafdelingens arbejde i 2003!

Peter Lange februar 2004
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Fra felten
Februar, marts, april og dele af maj 2004
Af Morten DD Hansen

Så sgudaf..... også! Nu gik der endnu en maj uden de
så forjættede sydøstenvinde, som ellers skulle bringe
sjove rov- og småfugle på banen i kongeriget.
I stedet blev det til tre ugers kølig nordvestenhyler,
som ganske vist bragte lidt småfuglefald, men
som ellers ikke bød på noget som helst spændende
her i amtet. Gjerrild skuffede igen, og kun
etableringen af nye vandfuglelokaliteter kunne
hjælpe lidt på humøret. Fuglene kvitterer jo lynhurtigt, når der sker naturgenopretning! Periodens vildeste fund var formentlig en høgesanger
ved Rugård Strand, men bemærkes skal dog
også hærfugl, sølvhejre og hvidvinget korsnæb.
Gennemgangen dækker medio februar til sidst i
maj, og som sædvanligt er der valgt yderst
selektivt i dofbasen, ligesom artsrækkefølgen
godt kan være lidt kreativ. Eventuelle udeladelser
undskyldes selvfølgelig dybt, men det kan næsten
ikke undgås.....

De
åde element!
Dett vvåde
To nordiske lappedykkere sås 27/2 ved
Lystrup Strand. Der var ualmindelig mange
suler
forårssuler
suler, max. 10/4 9 Sødringholm, men
bemærkes skal også 13/5 2 Dejret Øhoved, som
jo nærmest må betegnes som en indlandslokalitet!
Lidt hvide storke blev det også til, max var
14+15/4 3 Dragsmur, og en sølvhejre sås 16-19/
4 på Hesselholm. Den sortbugede knortegås
holdt stadig til på Samsø perioden igennem. Der
var pænt med trækkende bramgæs
bramgæs, bl.a. 9/5
320 og 10/5 430 Norsminde Fjord samt 13/5 500
Brabrand. Der var 10 atlingænder ved Årslev
Engsø både 30/4 og 25/5, mens Vorup Engsø tog
prisen for knarænder
knarænder, idet 10 eks. sås 7/5.

Ro vtøje
vtøjett
Der var rigtig mange havørne på spil i de
sædvanlige områder, men de eneste multiobs.
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kom fra barnevognsvagten i Feldballe, hvor to
fugle sås 20/4 og 25/5 – så der er formentlig
oversomrende ørne i området! En kongeørn sås
6/4 ved Bølling Sø, og det bliver med garanti ikke
sidste gang, vi hører til denne lokalitet!
Fiskeørne
Fiskeørnetrækket røg igen hurtigt igennem.
Første var 30/3 1 Gjerrild, hvorefter de største
obs. var 16/4 8, 21/4 6, 22/4 7 og 24/4 5 alle
Gjerrild samt 28/4 6 N Dragsmur på tre timer.
Årets første rørhøg sås 18/3 Brabrand Sø. En
gammel hedehøg han trak mod SØ ved
Sødringholm den 8/5, og formentlig samme fugl
fortsatte sydover ved Molslaboratoriet om
morgenen den 9/5. Hele 4 sorte glenter sås, alle
på Djursland: 18/4 1 Ø Feldballe, 1/5 1 Pindstrup
Mose, 17/5 1 Stubbe Sø samt 23/5 1 V Ryomgård.
Forårets første røde glente var 10/3 1 N Århus,
og bemærkes skal måske, at hele 4 glenter
fouragerede på et ådsel ved Rønde den 26/3. Den
18/3 bemærkedes et gigantisk træk af musvåger

ved Grenå, hvor hele 2500 fugle drønede rundt –
og mange fugle røg også ud. Årets første
lærkefalk sås 25/4 Demstrup Vase, og max blev
sølle 5 på Gjerrild den 1/5. En skøn aftenfalk
hun sås 16/5 ved Glatved. Vandrefalkene røg
igennem i april med 15/4 3 N Dragsmur og 2 N
Feldballe (ikke samme fugle, så min. 5 trk. på
Syddjurs) samt 21/4 3 Gjerrild.

Vade
le
adevv andfug
andfugle
21/5 sås hele 320 sandløbere ved Eskeplet. Den
16/5 sås 4000 almindelige ryler ved
Sødringholm. 1/5 toppede hvidklirerne med
750 Mellempoldene. 3/5 var en stor dag for
tinksmed med 249 ved Årslev Engsø og 115 ved
Vorup Engsø. 24/5 stod 198 strandhjejler ved
Ekseplet, og de er bare flotte! En stor
kobbersneppe trak mod NV ved Kysing Næs
den 20/3, en stationær fugl sås ved Årslev Engsø
i april-maj, og hele 2 fugle sås 28/4 ved Kristrup
og 29/4 ved Vorup Engsø. 24/5 sås en
krumnæbbet ryle ved Drastrup Enge, og 25/5
toppede temmincksryle med 22 Årslev Engsø.
Årets første sildemåge sås 12/3 Århus Midtby.
9 dværgmåger sås 7/5 ved Årslev Engsø. Eneste
forekomst af almindelig kjove var 8/5 3 Anholt.
Årets første splitterne ankom 17/3 Samsø, mens
havterne dukkede op på Alrø 11/4, 2
dværgterner sås 17/4 Sødringholm, fjordterne
ankom 28/4 Årslev Engsø, og endelig var en
sortterne på færde ved Brabrand/Årslev Engsø
den 7/5. Vi tager lige tranerne med her: første
var 10/3 2 N Salten, og max. blev 2/4 8 N Samsø

Småkravl
Årets første gøg hørtes 25/4 Bølling Sø, og 7/5 sås
hele to turtelduer på Anholt – the Dream Island.
En ualmindelig sen mosehornugle sås 21/5
Horskær. En natravn sås på Anholt den 6/5.
Mursejlerne ankom 28/4, hvor 4 sås ved Årslev
Engsø. Der var ualmindelig pænt med
vendehalse
vendehalse, og max blev 29/4 3 Katholm. 17/4
sås en hærfugl ved Mårup på Midtdjurs, og 25/
4 flaksede en fugl rundt i Tirstrup hele dagen.
Første hedelærke var 2/3 1 N Moesgård. En flok
på 9 bjerglærker holdt til ved Sødringholm i
februar-marts, mens en fugl sammesteds den
16/5 er meget sen. Årets første landsvale var 5/
4 Årslev Engsø, men den blev slået af 3 meget
tidlige digesvaler ved Stubbe Sø 28/3. Mon de
overlevede? Bysvalerne ankom sædvanen tro
som de sidste, nemlig med 17/4 6 Dystrup Sø.

Bjergpibere sås sædvanen tro ved Brabrand
Sø og Årslev Engsø. Årets første skovpiber var
12/4 1 Vorup Engsø, men arten blev slået af gul
vipstjert med en dag, idet der 11/4 sås flava’er
både ved Amstrup Enge og Årslev Engsø. Med
mildningen den 14/3 sås et meget stort influx af
hvide vipstjerter (8 lokaliteter). Fem småsene
silkehaler sås 22/4 Brabrand. Det var småt
med ringdrosler
ringdrosler, men 24/5 1 Brattingsborg bør
dog bemærkes. Sortstrubet bynkefugl sås
16/4-8/5 1 han Vrads Sande samt 22/4 1 han
Silkeborg Vesterskov. To blåhalse sås 7/5 på
Anholt (selvfølgelig), årets første nattergal var
1/5 1 Tåstrup Sø, og rødstjert ankom 16/4 1
Issehoved.
Sangerankomsterne fordelte sig som følger (i
rækkefølge): gransanger 15/3 Odder, munk 8/
4 Åby, løvsanger 15/4 Årslev Engsø,
gærdesanger 17/4 1 Beder, rørsanger 26/4
Brabrand Sø, græshoppesanger 27/4 Hornbæk
Enge og samme dag skovsanger ved Brabrand
Sø, tornsanger 29/4 Bjerregrav Mose,
havesanger 2/5 Bjerregrav Mose, kærsanger
8/5 Anholt og samme dag gulbug Samsø. Det er
ikke en rækkefølge med høje odds! Det skal lige
med, at en rødtoppet fuglekonge sang i Høvild
Skov 2/5, og mon ikke en syngende høgesanger
omkring de gamle ynglepladser ved Rugård den
26/5 kan få øjenbrynene løftet hos folk & fæ?
28/4 var der masseankomst af broget
fluesnapper med 20 fugle fra 8 lokaliteter,
max. var 10 på Gjerrild, mens gråsnapperne
først ankom 6/5, hvilket er sent. 23/5 sås en pirol
flyve over Gallohaven i Risskov. Rødrygget
tornskade ankom til sædvanlig tid og sted,
nemlig 1/5 ved Gjerrild. Nøddekrigen i Feldballe
forsvandt først i marts, for pludselig at sidde der
igen 1/5 i små 10 minutter. En hvidvinget
korsnæb fouragerede i Emmedsbo Plantage
den 23/2, og det var såmænd forårets eneste i
Danmark. 19/3 sås 4 store korsnæb på Gjerrild.
Første karmindompap var 17/5 Gjerrild
Nordstrand. Hortulaner sås 1/5 1 Gjerrild
Nordstrand, 7/5 2 Flyvepladsen, Anholt samt 8/
5 1 Totten. 14/3 sås 42 snespurve på Gjerrild, og
det blev de sidste fugle i denne ombæring. Husk
nu at se noget sjovt til næste gang; det vil jeg i
hvert tilfælde forsøge, og det skal være lige nu –
27/5 midt på eftermiddagen (efterskrift: det blev
til tre hvepsevåger inden en regnbyge!)
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Lederskifte i UngUd Århus Amt
Af Arne Bo Larsen

Tiden er nu inde til en rokade af lederstaben i
ungdomsafdelingen i DOF Århus Amt. Ursula
Burmann og Arne Bo Larsen har længe ønsket at
stoppe som ledere på grund af manglende tid.
Derfor har Marie Engkjær Christensen nu overtaget opgaven som leder og kontaktperson i
ungdomsudvalget i Århus Amt. Herudover repræsenterer Marie også Århus Amt i det landsdækkende UngUd.

færdigheder, og husk der er ikke kun brug for en
leder, men alle dem som har lyst har chancen.

Marie har i flere år deltaget i ungdomsarbejde og
har herfra fået stor erfaring som leder af
ungdomsture og lejre. Herudover har Marie deltaget i mange landslejre, hvor hun også har
deltaget som leder.

For at I ungdomsmedlemmer skal få mest ud af
jeres medlemskab, opfordrer jeg jer til at slutte
op om Marie ved at deltage i hendes ture og ved
at kontakte Marie for at opfordre hende til
sammen med jer også at lave spontane ture, der
i sagens natur ikke vil kunne nå at blive
annonceret i bladene, for at få opbygget et netværk
så I kan få så mange ture og oplevelser sammen
som muligt.

Til sommer bliver Marie student og herefter
bliver hun i Århus i et år, hvor hun kan være
leder. Derefter er det uvist, hvad der så sker, men
hvis nogen af jer ungdomsmedlemmer har en
lyst til at blive turledere, vil der være rige
muligheder for at prøve kræfter sammen med
Marie, som vil give råd og vejledning undervejs.
Det er netop på denne måde Marie har fået sine

Marie Engkjær Christensen
Hestehavevej 23
8270 Højbjerg
86 27 41 69
26 60 26 69
mengkjaer@yahoo.com

Ursula og jeg vil hermed sige jer alle tak for godt
samarbejde og mange dejlige oplevelser sammen
med jer og vi ønsker Marie held og lykke med
arbejdet sammen med jer.

SOMMERHUS UDLEJES!
BOGPETERS HYTTE
Hold ferie midt i Fugleværnsfondens nyeste fugleværnsområde, ved Stubbe
Sø, på Djursland!
Der er nu mulighed for at leje et hus beliggende midt i fugleværnsområdet.
Huset er på ca. 80 m2 i et plan beliggende naturskønt i en lysning i
skoven, midt i Fugleværnsfondens areal (i alt 23 ha.). Huset giver rige
muligheder for store naturoplevelser i fugleværnsområdet og de omliggende
skove.
Der er 8 km. til Ebeltoft, 6 km. til badestrand, og ca. 20 km. til Grenå.
I huset er der 6 sovepladser, fordelt på 2 rum, køkken, bad m.m. Huset er
med el, vand fra egen brønd, opvarmes med brændeovn samt elradiatorer.
Huset udlejes på uge- og weekendbasis (fredag til søndag), pris:
kr. 1.000 kr for en uge plus elforbrug.
Læs mere og se huset på http://www.dofaarhus.dk/bogpetershytte eller
kontakt Peter Lange (se omslaget)
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GIV EN FJER TIL
SØRAVNEN!

S

øravnen er den største post på
lokalafdelingens budget. Selv
om vi anvender et prisbilligt,
ikke-kommercielt trykkeri løber de
samlede udgifter op - godt hjulpet af
portoforhøjelse i foråret 2004. Vi vil
gerne kunne opretholde bladets
omfang, samt forbedre bladets
niveau. Derfor har lokalbestyrelsen
sammen med Søravnens redaktion
besluttet igen at bede Søravnens
læsere om et frivilligt bidrag til
bladets udgivelse.
Som bidragsyder kan det vedlagte
girokort anvendes, da det på forhånd
er påtrykt "En fjer til Søravnen". Lokalbestyrelsen garanterer for, at alle
bidrag går ubeskåret til Søravnen.
Desuden vil vi gerne pointere at
Søravnen er gratis, som en del af
medlemskabet for lokalafdelingen.
På forhånd tak!

Bestyrelsen og
Søravnens redaktion
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Anmeldelser
Gøgen og dens
hemmeligheder
”Gøgen” af Poul Hansen, Natur og
Museum nr
nr.. 1 200
20044
F or
handler
atur
orhandler
handler:: N
Natur
aturhis
histtor
orisk
his
isk Museum.
Tlf. 86
86112 997777, 36 sider
sider,, pr
pris
60kr..
is 60kr
Alle kender gøgen eller i hvert fald dens kukken
for ingen dansk fugl er så nem at genkende på
stemmen alene. De fleste ved også at den snylter
på andre fugle ved at lægge sine æg i deres reder.
Med dette hæfte af Poul Hansen gås der i dybden
med denne snylteadfærd, idet informationerne
bygger på den nyeste forskning. Bagerst i hæftet
er der en litteraturliste på over 25 tekster, hvis
man ønsker flere detaljer om de beskrevne
undersøgelser.
”Gøgen” indeholder et væld af fotos, hvilket
anskueliggør forskelle og/eller ligheder mellem
f.eks. værtsfuglenes og gøgenes æg. Nogle gøges
æg har en slående lighed med værtsfuglenes æg,
mens andre gøge må benytte sig af andre kneb,
da der ikke er lighed æggene imellem. De flotte
fotos viser også at størrelsesforholdet mellem
plejebarn og værtsparret med tiden bliver helt
absurd.
I hæftet beskrives iagttagelser af gøgens kneb og
værtsfuglenes modspil, samt de tiltag forskerne
har gjort i et forsøg på at aflure fuglene deres
hemmeligheder. Bl.a. er der udført forsøg, hvor
der lægges forskellige kunstige gøgeæg i udvalgte
værtspars reder for at undersøge hvilke
egenskaber ved æggene, der accepteres af
værtsparret, så de ikke smides ud. Desuden
diskuteres fordele og ulemper for værtsparret,
når de fodrer den snyltende gøgeunge frem for at
smide den ud af reden.
Egentlig er der tale om et spændende evolutionært
kapløb. Hvis værtsfuglene kan udpege gøgeægget
og smide det ud, vil de få større ynglesucces ned
mindre kritiske artsfæller, som accepterer
gøgeægget. Og gøgen bliver Sorteper.

For gøgen gælder det derimod om at overliste
værtsparret, så det er den, der får stor
ynglesucces. Her har gøgen faktisk en del tricks
i ”vingen”. Bl.a. kan gøgeæggeskallen være
produceret så solidt og skydes af med så stor
kraft, at værtsparrets æg lider skade. Men alt
med måde for der skal jo være værtsreder til
næste gøgegeneration.
Ornitologiske undersøgelser har vist at der er
mindst100 forskellige gøgeværter i Europa. Man
taler således om forskellige gøgestammer,
f.eks.rørsanger-gøge, engpiber-gøge osv. Det
virker som om en hun har en fortrukken art, som
sandsynligvis er den, hun er opfostret hos.
Hæftet er velskrevet og absolut anbefalelsesværdigt for den der vil vide mere om
redeparasitisme.

Mari-Ann Nørgaard
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”Der er et yndigt land”
En fattig natur i et rigt samfund – status
over Danmar
Danmarkk s natur
Af Kjeld Hansen, Gads forlag 2003, 383 sider,
pris 299 kr.
Med en skarp pen behandles Danmarks naturs
skæbne gennem de sidste 200 år. Keld Hansen
har sørget for at være veldokumenteret med en
litteraturliste på 150 tekster, de fleste af ny dato.

på den forringelse, som har været prisen for
verdens mest intensivt dyrkede landbrug. Der er
således kun 10% oprindelig natur tilbage, fordi
60% dyrkes som pløjejord og græsmarker. Skov
udgør 11% (hvor dyrket skov dominerer), mens
bebyggelse i landzoner, byer, erhverv og veje
dækker 19%. Vi bliver gjort opmærksom på, at vi
selv er med til at støtte denne skæve fordeling
mellem udyrket natur og dyrket landbrug og
skovbrug for selv den dag i dag betaler den
almindelige skatteborger store tilskud til
landbruget.
Som modvægt fremhæver Kjeld Hansen også de
vellykkede projekter, hvor naturen i disse år
genskabes, hvor tidligere drænede jorder bliver
til vådområder igen. Dog indikerer undersøgelser,
at der kan gå op mod 100 år (om nogen sinde)
inden naturen får den oprindelige status efter
genopretningen.
Læs bogen og bedøm selv hvor yndigt der er
derude.

Mari-Ann Nørgaard

Vildtinformation 04
Dog savnes der i teksten litteraturhenvisninger.
Da bogen er omfattende og med fordel vil kunne
bruges som opslagsværk, er der meget
hensigtsmæssigt et register bag i bogen.
Forfatteren viser os på en velskrevet og let læst
måde, hvordan vi har behandlet vores natur,
hvilke værdier vi har mistet, hvad vi har vundet,
og hvordan det står til med mangfoldigheden år
2003. Hans store indsats består i at samle og
bearbejde informationer fra et væld af artikler,
bøger og rapporter, som allerede eksisterer. Der
foreligger mange undersøgelser og beretninger
fra offentlige institutioner, som fortæller om vores
forvaltning af den danske natur. Det være sig på
godt og ondt, hvor det sidste bl.a. skyldes
uvidenhed eller ønsket om økonomiske gevinst.
Gennem bogen får man viden om vigtige planters
og dyrs forekomst i dag i Danmark sammenlignet
med situationen for bare 50 og 100 år siden.
Tallene dokumenterer den forarmelse, der er
tydelig for de mange, der arbejder med og har
kendskab til rødlisterne, hvor de truede og sårbare
arter af dyr og planter står opført.
Det er absolut en bog der lægger op til debat.
Forfatteren anlægger selv en række
tankevækkende vinkler på spørgsmålet om
naturens forvaltning, samtidig med at han peger

Udgives af Miljøministeriet Skov- og
N atur
elsen
aturss tyr
tyrelsen
Hæf
ås hos
Hæfttet er på 1166 sider
sider.. FFås
Frontlinien 70 1122 02 1111
Hæftet henvender
jagtinteresserede

sig

til

natur-

og

Her fortælles om ændring af jagttiderne i nye
bekendtgørelser om jagttider og vildtskader med
ikrafttræden 1. april 2004. Indskrænkning af
jagttid for edderfugl og agerhøne, mens den
udvides for bl.a. fløjlsand og havlit.
For at beskytte fåtallige ynglearter som sort
stork og ørnearter er der forbud mod at fælde de
pågældende arters redetræer.
I hæftet vises billeder af lovlige så vel som ulovlige
fuglefælder, samt regler for anvendelse af fælder.
Lovlig regulering sigter på at komme
skadevoldere på landbrugets afgrøder til livs,
samt at fjerne uønskede arter som f.eks. Nilgås,
der muligvis kan fortrænge danske arter.
Desuden omtales forebyggelse af anskydning,
reservatudvikling til gavn for fugle og jægere,
forskningsprogram baseret på jagttegnsmidler,
samt vildtbyttestatistik for jagtsæsonerne 19982003.
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Referater
Trane
tur
en til Hor
nbor
gasjön,
anetur
turen
Hornbor
nborg
Sverige, påsken 2004
af Pia Jørgensen
Den 7-4-2004 drog en flok forventningsfulde
DOFere afsted på tranetur til Hornborgasjön i
Sverige.
Lars Peter Johansson og Peter Lange var turledere
og Gert var en fremragende chauffør, der også
ind imellem sørgede for at der var varme i bussen.
Peter havde sørget for det praktiske på turen,
bl.a. et helt nybygget vandrerhjem til os og Lars

Peter havde sørget for vejret og fuglene. Det
havde de begge to gjort rigtig godt. Vi fik en
udsøgt service på vandrerhjemmet, og vejret og
fuglene var med os fra første færd. Det tegnede til
at blive en rigtig god tur.
Den første aften var vi ved Naturrum Trandansen
(syd for Hornborgasön) for at lægge tranerne i
seng. De fleste havde vist aldrig set eller oplevet
så mange traner på et sted. Der var i dagene
umiddelbart før vi kom talt ca. 12.000 traner, og
der var omkring 8.500 i de dage, vi var der. Det
var et fantastisk skue af flyvende, svævende og
baskende traner.

Traner ved Naturrum Trandansen. Her fodres tranerne hver dag med korn, så de holder sig væk fra de dyrlede marker i området.
Foto: Erik & Anne Bisballe Jensen.
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Traner ved Naturrum Trandansen. De nærmeste traner står under 50 m. fra de besøgende.
Foto: Erik & Anne Bisballe Jensen.

Der kigges på traner og gæs ved Naturrum Trandansen.
Foto: Erik & Anne Bisballe Jensen.
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Lille flagspætte nær Höjentorps Kungsgård.
Foto: Erik & Anne Bisballe Jensen.

Tor
sdag den 8-4,
orsdag
efter en god nats søvn og et solidt morgenmåltid,
skulle vi en tur rundt om Hornborgasjøn. Vi
skulle køre med uret rundt, så vi havde solen
med os, når vi kiggede på fuglene på de forskellige
lokaliteter. Undervejs stoppede vi i Valle-bygden
ved en lille sø (Skärvelången mellem Eggby og
Varnhem), hvor der også var en slotsruin
(Höjentorps Kungsgård). Her så vi bl.a. lille
flagspætte, og for os, der ikke før havde set sådan
een, var det overraskende, at den var så lille.
Anne fik et fint billede gennem teleskopet af den
lille spætte.
Efter en lille tur rundt i området fortsatte vi til
Hornborga Naturrum der ligger ved østsiden af
Hornborgasøen.
Det første vi ser, da vi kommer ud af bussen, er
ænder, gæs, blishøns, lappedykkere og en
fiskeørn på rede. Her var der meget at se på og
der var bl.a. en fin udstilling om søen og dens
tidligere og nuværende tilstand. Vejret var fint og
madpakkerne blev nydt i det fri.
Undervejs blev der gættet meget på hvor mange
arter vi mon fik set eller hørt på turen. Der var
mange gæt, så nu bliver det spændende at se,
hvor mange det bliver til.
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Herefter fortsatte vi mod Naturrum Trandansen
syd for Hornborgasøen. Undervejs stoppede vi
op for at se nogle fortidsminder med gravpladser
fra jernalderen og bronzealderen (Ekornavallen
gravfelt). De gamle sten var overgroet med mosser
og lav. Lars ved også meget om mosser og laver,
og han viste os et fif med at vende kikkerten om
og se på lavet "baglæns". Det fik sat en hel dille i
gang med at se på lav. Nu er vi i hvert fald nogle
stykker der kender gulgrøn landkortlav.
Om aftenen skulle vi på "uglelyt" med en lokal
ornitolog (ved Sparresäter, nær Lerdala). Vi fik
på forhånd at vid,e at vi skulle være stille. Det var
af og til lidt svært, men vi fik da hørt stor hornugle,
natugle og set skovsneppe. Steen der var med på
turen, vidste en hel del om planeter og stjerner,
og efter hånden, som de stod op fortalte han,
hvad de forskellige planeter hed. Hjem i seng.

Fredag 9-4
Vi stod op kl. 5.00. og kørte til Skövde
skydeområde (et militært område ved Klagstorp,
lige syd for Skövde, hvortil der er adgang når der
ikke er øvelser) hvor vi skulle se på urfugle. Vi
blev ikke skuffede. Der, midt på dansepladsen,
var der to hunner og tretten hanner. Det var et
fantastisk skue i den tidlige morgen.

Urfuglehannerne dansede, kaglede og gjorde
underlige attitude og udfald omkring hunnerne.
Vejret var frostklart og stille, og vi fik en oplevelse
ud over det sædvanlige. Efter en lille en til ganen,
vendte vi hjem til vandrerhjemmet for at få
morgenmad.
I løbet af dagen besøgte vi forskellige fuglelokaliteter i området, Blängsmossen og
nåleskovene på Billingeplateauet, samt søerne
Østen og Vristulven, der begge ligger omkring 25
km. nord for Skövde. Ved Vristulven blev der set
sortstrubet lom, og ved Østen bl.a. stor tornskade.
Efter endnu en begivenhedsrig dag, orkede vi
ikke mere. Efter aftensmaden, som bestod af et
rigtigt svensk påskebord , hentede Lars sine
fugle-cdèr. Vi kunne ønske forskellige
fuglestemmer, og til sidst gik det over til den fugl
med den sjoveste "lyd". Stor stormsvale blev
udråbt til den mest besynderlige af dem alle. Den
havde en helt ejendommelig lyd med
overraskende toner ind imellem.
Tidligt i seng, vi skulle hjem dagen efter.

Lør
dag 110-4
0-4
Lørdag
Tidligt op, pakke, morgenmad og så hjemad.
Vi havde haft en pragtfuld tur, sammen med en
masse sjove og hyggelige fuglekiggere.
Undervejs til færgen stoppede vi ved forskellige
lokaliteter, for at se om der var noget spændende
at se på. På et tidspunkt ville lederne skyde
genvej, og vi kom ud at køre på nogle temmelig
små skovveje. Der blev set på kort, kortene blev
drejet frem og tilbage. AHA! måske vidste de ikke
helt hvor vi var..... Steen listede, med et smil på
læberne op og tilbød assistance med sit kompas.
Det mente lederne nu ikke de havde brug for.
Meen... vi kom da forbi en gammel bondemand,
der var ved at sætte et skilt op, hvorpå der stod
: "her slutter EU" !.
Trætheden og roen sænkede sig i bussen, da vi
nærmede os Gøteborg. Vi havde haft en dejlig tur
og vores forventninger var, som altid på turene,
blevet indfriet. Det kan varmt anbefales at tage
med DOF-Århus på tur. Vi så i alt 101 arter, heri
medregnet den "unævnelige" (fasan).

Solnedgang i Valle-bygden.
Foto: Erik & Anne Bisballe Jensen.
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Indisk g
ås, albino dådyr
gås,
dådyr,, og
en kongeørn i hovedet
Ør
ne
tur til Sk
åne 5-7 mar
ts 200
Ørne
netur
Skåne
marts
20044
Lad det være sagt med det samme: årets
ørnetur til Skåne var en stor succes. Vi kørte
af sted fredag eftermiddag, og ankom til
hytterne i Snogeholm-skoven ved 22-tiden.
Bussen var stor og rummelig denne gang, så
turen over broerne gik som en leg, og vi
vågnede til blå himmel, flot solopgang og
minus 4 grader lørdag morgen. Først gik vi
ned til Sövdesjön, hvor der var opvisning fra
5-6 havørne og 2 kongeørne, med støtte fra
stor og lille skallesluger, hvinand, rød glente,
og masser af gæs. I skoven var der bl.a. stor
tornskade og duehøg, og efter 3-4 timer var vi
tilbage ved hytterne for at spise frokost. Det
var varmt nok til at spise udenfor – solen stod
højt på himlen, og der var en umiskendelig
duft af tidlig forår i luften. Efter frokostpausen
kørte vi ned til Ystad Havn, hvor
hovedattraktionen var havlit. Men der var
også mange andre ænder her (bl.a. toppet
skallesluger, stor skallesluger, troldand mm).
Sidste stop denne lørdag var Fyledalen. Ingen
ørne her i år – men masser af røde glenter
samt fjeldvåge, musvåge, tårnfalk og hele to
flotte blå kærhøge (han og hun). Specielt
hannen lyste flot op i landskabet, da den
strøg forbi. Ved fem-tiden kørte vi tilbage til
hytterne, hvor de fleste deltagere havde energi
til endnu et smut ned til Sövdesjön, inden
den fælles aftensmad og almindelig hygge –
suppleret i år af Ritas kage og snaps i anledning
af hele to fødselsdage i familien (Rita selv og
Alan). Der var et kortvarigt men stort set
forgæves forsøg på at lokke uglerne frem lidt
senere, og alle gik til køjs yderst tilfreds med
dagens udbytte.
Søndag startede vi ved Ilstorps Enge, hvor der
var en hel del gæs (grågås, canadagås, sædgås,
blisgås og indisk gås). Sidstnævnte gås blev
diskuteret livligt, men fik vist nok et kryds i
notesbogen hos de fleste deltagere, selv om vi
var i tvivl om, den virkelig var fløjet helt til
Ilstorps Enge fra Bombay. Hvis den var vant
til Bombay-temperaturer, må den under alle
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omstændigheder have frosset bravt denne
morgen! Men flot var den, og der var desuden
et par ænder at kigge på her. Næste stop var
Öveds Kloster, hvor alle fik set vandstær – den
stod stille på en sten så længe, at vi blev
ligefrem træt af at kigge på den, og vandrede
videre for at lede efter noget andet. Vombssjön
var et besøg værd i år – der var en stor ung
havørn ude på isen – samt ænder, gæs og
sangsvaner i vandet. Ørnen spekulerede
tydeligt på, hvad den kunne tænke sig til
frokost, men ingen blev dræbt, mens vi så på.
Der var også en flok hvide dyr her, der gav
anledning til stor undren. Var det geder? Får?
Eller hvad? Til sidst blev vi enige om albinodådyr. Vombs Enge gav ikke noget, udover et
par grågæs. Der var stort set tomt denne
søndag. Så det var godt, at Krankesjön tog
kegler. Vandet var fyldt med ænder og gæs, og
der var hele fem havørne ude på isen. Mens vi
stod på toppen af tårnet fik vi en ung kongeørn
i hovedet, og der var også en hel del småfugle
her (charmerende grønsiskin f.eks., og en
rødhals der gik op ad trapperne på fugletårnet
og spiste næsten fra hånden). Her spiste vi
også frokost, og da klokken var blevet 14,
pegede vi næsen hjemad. En meget vellykket
tur sluttede igen med aftensmad under
skyggen af Storebæltsbroen, med ederfugle
og strandskade som de sidste fugle, inden det
blev mørkt. Vi var hjemme i Århus igen ved 8tiden.
Vejret var flot i år – specielt lørdag, hvor der
var blå himmel og solskin hele dagen lang.
Der var flere skyer søndag, men ingen regn
eller sne. Hytterne levede op til sædvanlig
standard, og stemningen i gruppen (20
deltagere i år) var helt i top. En stor tak til
Anthon endnu en gang for den fantastiske
kørsel – lige meget hvor store disse Rewitzbusser bliver, så kan han altså vende dem på
en tallerken, og tumle dem igennem de mest
utænkelige situationer! Tak for turen.
Nick Wrigley

Kommende ture og møder
Fuglekassedag
Lørdag den 18. september afholder vi
Fuglekassedag ved Bogpeters Hytte ved Stubbe
Sø. Dette arrangement henvender sig specielt til
børn og unge, der interesserer sig for fugle og
fuglekasser, men også til forældre og
bedsteforældre som er velkomne til at lade deres
børn og børnebørn deltage i denne oplevelse,
som det er at bygge sin egen fuglekasse. Vi
mødes på parkeringspladsen ved Tirstrup Brugs
kl. 8.30, når bussen fra Århus har været der, hvis
nogen skulle komme med denne. Herfra følges vi
til Bogpeters Hytte. Arrangementet varer fra kl.
9.30 til 15.30. Dem der ikke kan deltage fra
starten er velkomne til at komme senere efter
aftale.

Pris: 50,00 kr. for at bygge fuglekasse og til børn
og ungdomsmedlemmer som skal have
kørelejlighed husk 50,00 kr. til transport. Øvrige
afholder selv udgifter til transport.
Husk: Kikkert, notesbog, blyant, evt. teleskop,
madpakke, noget at drikke samt tøj og fodtøj til
vejret.
Arrangementet gennemføres af Arne Bo Larsen,
Ursula Burmann, Marie Engkjær Christensen,
Jens Bonde Poulsen og Dubbelt Samplonius.

Dagens Program:
Ved ankomsten laver vi morgenkaffe som
indtages i Bogpeters Hytte. Husk selv
morgenbrød.
Der bygges fuglekasser hele dagen (så
længe der er materialer).
Der er fugleture på FVF-reservat før og
efter frokost.
Frokosten indtages samlet ved Bogpeters
Hytte
Tilmelding: Af hensyn til børn og unge der ikke
har kørelejlighed, til dem der ikke kender vejen
og af hensyn til indkøb af materialer på 86 39 46
04 eller abl@c.dk. Jeg skal vide hvor mange der
skal bygge kasser, om i selv kører, har plads til
passagerer eller skal have kørelejlighed.
Tilmeldingsfrist: Af hensyn til indkøb af
materialer er tilmeldingsfristen fredag 10.
september 2004.
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Kalender
Generelt om vore ture:
Alle er velkomne på turene, tag gerne venner eller familie med. Turene er også for uøvede fuglekiggere!
Turlederne fortæller velvilligt om fuglene der ses, også de almindelige arter. Bemærk at der kræves
tilmelding ved nogle ture. Medbring altid kikkert, evt. fuglebog samt påklædning efter vejret – de fleste
ture gennemføres uanset vejrliget. En god madpakke samt noget varmt på thermokanden er også godt.
På de længerevarende ture gøres undervejs stop ved en bager eller købmand.
Bemærk at nogle ture kræver tilmelding. Dette vil altid fremgå af turbeskrivelsen. Ture der gennemføres
i privatbiler er også for folk uden bil! Kontakt turlederen, som kan hjælpe med at skaffe kørelejlighed.
Hold også øje med vores hjemmeside på www.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.
Bidrag til ture og møder sendes til: Ole Jensen, Torshøjvænget 54, 8381 Hasselager. E-mail: ofj@oncable.dk
senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.
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Torsdag 17.6

Guidet fugletur til Norsminde Fjord

Mødested:
Tilmelding:
Turleder:
Praktiske opl.:
Arrangør:

Norsminde Handelsplads kl. 19.00.
Senest 14/6 på tlf. 86 54 26 00
Naturvejleder Lars P. Johansson.
Medbring kikkert, praktisk fodtøj og evt. kaffe.
Odder Turistbureau

søndag 20.6

Årslev Engsø

Mødested:

Kontakt:
Arrangør:

Fugletårnet på sydsiden af Årslev Engsø kl. 9-12.
DOF arrangerer i samarbejde med Naturcenter Sølyst "Åbent tårn" ved
Årslev Engsø. Der vil være DOFmedlemmer tilstede i tårnet, hvor de
fortæller om fuglene ved søen og svarer på spørgsmål. Kom og se
fuglene i teleskopkikkerten, og hør mere om DOF.
Peter Lange (8695 0341) eller Bjarne Golles (8625 4655).
DOF Århus Amt i samarbejde med Naturcenter Sølyst.

Onsdag 23.6

F-Ugletur i Mols Bjerge

Mødested:
Arr.:
Turleder:

P-pladsen ved Agri Baunehøj kl. 20. Turens varighed: ca. 3 timer.
Skovhornugler og deres unger forsøger vi at lytte efter og kalde frem
samtidig med at forårets sidste fuglekor giver sig til kende.
Natur og Miljøkontoret, Århus Amt.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7841.

Søndag 4.7

Mossø og de midtjyske søer

Mødested:
Turleder:

P-Pladsen ved Ry station kl.09.00
Jens Kirkeby, tlf. 86891920
Fælleskørsel til fuglerige steder ved søerne. Stederne varierer alt efter
vejr og sæson. Vi anbefaler samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af

biler, så tag også 20 kr. med.

Onsdag 7.7

Hvad finder vi ved stranden?

Mødested:
Turleder:
Praktiske opl.:
Arrangør:

P-pladsen ved Kysing Strand (ved landevejen) kl. 19.00
Naturvejleder Lars P. Johansson.
Medbring kikkert, praktisk fodtøj og evt. kaffe.
Odder Turistbureau

Søndag 1.8

Mossø og de midtjyske søer

Mødested:
Turleder:

P-Pladsen ved Ry station kl.09.00
Kurt Ærenlund Pedersen, tlf. 8694 8209
Se beskrivelsen søndag 4.juli.

Søndag 8.8

Naturvandring i Dalgård-fredningen ved Gudensø

Mødested:

Turleder:
Arrangør:

Parkeringspladsen ved Øm Kloster mellem Gl. Rye og Boes kl. 9.30.
En vandring ud på overdrevet mellem Gudenåen og Gudensø. Fugle og
smådyr er specielle i det sandede område med den sparsomme
vegetation. Forhåbentlig får vi hedelærken at se.
Kikkert, solide sko og varmt tøj anbefales.
Medbring evt. kaffe. Varighed ca. 2 timer.
Jens Kirkeby, tlf. 8689 1920
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt

Torsdag 12.8

Aftenfugletur ved Alrø Poller og Egehovedet

Mødested
Turleder:
Praktiske opl.:
Arrangør:

P-pladsen ved starten af Alrødæmningen v/Amstrupsiden kl. 19.00.
Naturvejleder Lars P. Johansson.
Varer ca. 2 timer. Medbring kikkert, praktisk fodtøj og evt. kaffe.
Odder Turistbureau.

Søndag 15.8

Rovfugletur ved Randers Fjord og Norddjursland

Mødested:
Varighed:

Turledere:

Lystbådehavnen ved Uggelhuse, kl. 08.00
Ca. 4 timer
DOF i Århus Amt vil på denne tur sætte fokus på de forskellige
rovfugle. Rovfuglene kan være vanskelige at finde og bestemme. Især
arter som fiskeørn og duehøg ser man ikke meget til med mindre man
som på denne tur specielt opsøger dem. Netop på denne tid raster et
større antal fiskeørne på pælene i Randers Fjord, hvorfra de afsøger
vandet for spiselige fisk. Vi vil tale om denne interessante art og om
hvorfor den netop nu kan ses her. Ved fjorden yngler flere par rørhøge
og de har på denne tid store unger som de ofte ses sammen med. Mere
almindelige arter som tårnfalk, spurvehøg og musvåge vil vi givet også
få lejlighed til at se og tale om. Vi skal være meget heldige at få
duehøgen at se, men vi kan tale om den ved et gammelt forladt redested
i en nærliggende skov. Husk kikkert, madpakke og kaffe/te. Turen vil
foregå i privatbiler, så husk 20 kr. til chaufføren. ( Vi samles i så få biler
som muligt.)
Peter Hjeds tlf.86496308 og Lars Ulrik Rasmussen.

Søndag 15.8

Fuglesejlads med "Dagmar" på Skanderborg Sø

Mødested:

Broen ved Skanderborg Kulturhus kl. 09.30.
En sejltur rundt langs søens smukke bredder. Hejrer, skarver,
lappedykkere og rørhøgen ses ved søen og forhåbentlig også
fiskeørnen.
Kikkert og vindtæt, varmt tøj anbefales, turens varighed ca. 1 time. Øl
og vand kan købes ombord. Turen er egnet for gangbesværede
Voksne kr. 50 og børn (4-14 år) kr. 25

Praktiske opl.:

Praktiske opl.:
Pris:
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Tilmelding:
Turleder:
Arrangør:

Bådfarten Skanderborg Sø tlf. 8652 5927.
Jens Kirkeby, tlf. 8689 1920
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt

Søndag 22.8

Fugleflokkene på vaderne ved Alrø

Mødested:

Praktiske opl.:
Turleder:
Arrangør:

Alrøsiden af dæmningen kl. 9.30. Varighed ca. 2 timer.
Vadefugletrækket går på dette tidspunkt gennem Danmark. På vaderne
ved Pollerne og i Polkrog samles ænder og store flokke af
kobbersnepper og hjejler. På Alrøs marker står flokke af grågæs og
hjejler. Vi slutter af med en vandring langs stranden på vestøen.
Kikkert og varmt tøj anbefales. Turen er velegnet for dårligt gående.
Jens Kirkeby, tlf. 8689 1920
Natur & Miljø, Århus Amt

Søndag 22.8

Åbent Fugletårn i Vorup Enge

Mødested:

Fugletårnet i det østlige Vorup Enge kl. 10-13. (Der kan parkeres ved
Randers Regnskov, hvorfra fugletårnet findes ved at følge stien langs
Gudenåen).
Mød i det store fugletårn i Vorup Enge og lær om fuglene. De
tilstedeværende ornitologer vil fortælle og fremvise fuglelivet i det store
vådområde. Der vil blive arrangeret små guidede ture i området efter
behov. Medbring: Håndkikkert, fuglebog og godt fodtøj.
Kontaktpersoner: Naturvejleder Lars Maagaard, tlf. 89151597 og Lars Tom-Petersen tlf.
86418164.
Arrangør:
DOF og Randers Naturskole
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Tirsdag 24.8

Fugletræk ved Gjerrild Nordstrand

Mødested:
Turleder:
Arrangør:

P-pladsen ved stranden kl. 10.00. Turen varer ca. 3 timer.
Vi håber på Hvepsevågetræk og finder rastende nattrækkende småfugle
i krattene.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt

Torsdag 26.8

Guidet fugletur til Norsminde Fjord

Mødested:
Turleder:
Praktiske opl.:
Tilmelding:
Arrangør:

Norsminde Handelsplads kl. 19.00.
Naturvejleder Lars P. Johansson.
Medbring kikkert, praktisk fodtøj og evt. kaffe.
Senest 14/8 på tlf. 86 54 26 00.
Odder Turistbureau.

Lørdag 28.8

Fugle- og kulturtur i skovene omkring Rugård

Mødested:
Turleder:
Arrangør:

P-pladsen ved Rugård kl. 14.00. Turen varer ca. 3 timer.
Blandt efterårets trækfugle hører vi også om ulvefaldsgruber og
heksejagt.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Søndag 29.8

Tur til Halle/Stigsholm-søerne

Mødested:

Halle Sø-rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede. kl.09.00, afslutning
ca. kl. 13.00
Turen går rundt omkring de to søer i et afvekslende terræn med god
udsigt over sø, eng, marker og skov. Området er et typisk
søhøjlandskab og udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde der på

Turleder:

denne årstid rummer mange rastende vandfugle. Mulighed for rovfugle
og især fiskeørn.
Jørgen Ballegaard, tlf. 7575 6289
Arrangeret i samarbejde med DN

Lørdag 4.9

Fugletur til Støvringgård Enge

Mødested:
Turleder:
Arrangør:

P-pladsen ved Støvringgård kl. 10.00.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7841
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.

Lørdag 4.9

Efterårstræk ved Øer

Mødested:

Turleder:
Praktiske opl.
Arrangør:

P-pladsen foran Øer Maritime Ferieby kl. 6.30
Som noget nyt forsøger vi en efterårstræktur i Århus Amt. Ebeltofthalvøen ligger rigtig godt for fuglenes sydgående træk, og på dette
tidspunkt er der chance for lidt af hvert: vipstjerter og pibere på
morgentrækket, vade-, ande- og havfugle over havet, rovfugle over land
og sidst, men ikke mindst, lusk i krattene efter sangere og andet godt.
Morten DD Hansen, tlf. 8621 6038
Medbring varmt tøj og solidt fodtøj
Molslaboratoriet i samarbejde med DOF

Søndag 5.9

Mossø og de midtjyske søer

Mødested:
Turleder:

P-Pladsen ved Ry station kl.09.00
Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804
Se beskrivelsen søndag 4.juli.

Søndag 5.9

Fuglevandring ved Norsminde Fjord

Mødested:

Turleder:
Arrangør:

P-pladsen ved Norsminde havn og slusen kl. 9.30.
Vandretur ved fjordbredden, hvor flokke af vade- og svømmefugle
raster under trækket. På fjorden ligger mange slags ænder, og på
fladerne i den opdyrkede Kysing Fjord står store flokke af hjejler.
Praktiske oplysninger: Kikkert og vindtæt, varmt tøj anbefales.
Varighed 1-2 timer.
Jens Kirkeby tlf. 8689 1920
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt

Søndag 12.9

Fuglevandring ved Mossø og Lindholm Hoved

Mødested:

Praktiske opl.:
Turleder:
Arrangør:

P-pladsen ved Mossø kl. 9.30. Mellem Gl. Rye og Emborg viser skilt til
højre lige efter Gudenåen.
Vandretur ved Mossø i området Emborg Vestermark og besøg i tårnet
på Lindholm Hoved. Vi vil se på natur og fugleliv i skoven og
rørsumpen. På Mossø er der svømmefugle, måger og terner - og måske
rørhøg eller fiskeørn.
Kikkert og varmt tøj anbefales. Varighed 1-2 timer.
Jens Kirkeby, tlf. 8689 1920
Natur & Miljø, Århus Amt

Lørdag 18.9

Fuglekassedag ved Stubbe Sø
Se beskrivelse andetsteds i bladet.

Lørdag 18.9

Fugle- og kulturtur på Mariager Fjord med hjuldamperen
"Svanen"

Mødested:

Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 9.45.
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Turleder:
Arrangør:

Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur for at kigge på store
flokke af svaner, gæs, ænder og vadefugle.
Voksne: 85 kr. Børn: 50 kr.
Senest dagen før til Mariager Turistbureau 9854 13 77.
Velegnet for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj. Øl/vand og
kaffe/brød kan købes ombord. Varighed ca. 3 ½ time.
Naturvejleder Lars Peter Johansson 8637 7841.
Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.

Søndag 19.9

Fuglevandring ved Årslev Engsø

Mødested

Praktiske opl.:
Turledere:
Arrangør:

P-pladsen på Storskovvej lige vest for for Constantinsborg, klokken
9.30.
Vi går en tur i skovkanten ad stien langs søens sydlige bred. Herfra er
der godt udsyn til svømme- og vadefuglene på søen og engene.
Medbring kikkert, solide sko og varmt tøj. Varighed ca. 2 timer.
Vagn Holmelund, tlf. 8626 0970 og Jens Kirkeby, tlf. 86891920
Natur & Miljø, Århus Amt.

Søndag 26.9

Åbent Fugletårn i Vorup Enge

Mødested:

Se yderligere oplysninger under arrangementet d. 22/8.

Søndag 26.9

Efterårstræk ved Øer

Turleder:
Praktiske opl.
Arrangør:

Efterårstrækket er på sit højeste lige nu. Hvis vi er heldige med vejr og
vind, vil der være masser af fugle på vej sydover. Trækket af finker og
pibere kan være endog meget stort, og i krattene raster masser af
småfugle. I løbet af dagen kan der også komme lidt rovfugle forbi, og
ude over havet er der mulighed for kjover og suler.
Morten DD Hansen, tlf. 8621 6038
Medbring varmt tøj og solidt fodtøj
Molslaboratoriet i samarbejde med DOF

Pris for sejltur:
Tilmelding:
Praktiske opl.:

Lørdag 2.10

Fugle- og kulturtur på Mariager Fjord med hjuldamperen
"Svanen"
Se yderligere oplysninger under turen d. 18/9.

Søndag 3.10

Mossø og de midtjyske søer

Mødested:
Turleder:

P-Pladsen ved Ry station kl.09.00
Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804
Se beskrivelsen søndag 4.juli.
Fugleture i Århus-området? Se Århus Kommunes naturvejlederes
hjemmeside (findes via lokalafdelingens hjemmeside
www.dofaarhus.dk eller hent folderen på biblioteket).
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Hvem er hvem
Bes
tyr
elsen
Bestyr
tyrelsen
Peter Lange (formand)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. 86 95 03 41
peterlan@post6.tele.dk
Ole Jensen (kasserer)
Torshøjvænget 54, Kolt
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 56 14
ofj@oncable.dk
Bjarne Golles
Louisevej 100
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 04 43
bg@nat.aarhus.dk
Peter Hjeds
Båstrupvej 16, Foldby
8382 Hinnerup
Tlf. 86 49 63 08
Peter.Hjeds@skolekom.dk

Arne Bo Larsen
Axel Munchs Vej 67
8550 Ryomgård
abl@c.dk
Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.
8260 Viby J
Tlf. 86 28 50 05
steen.gert.larsen@get2net.dk
Mari-Ann Nørgaard
Kolt Kirkevej 131
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 40 83
mari-ann@jubiimail.dk

Jan Sielemann
Hulvejen 21, Høbjerg
8500 Grenå
Tlf. 86 33 14 49
jan.sielemann@mail.dk
Lars P. Johansson
(suppleant)
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
Tlf. 86 37 78 41
lpjohansson@tdcadsl.dk
Erik Dylmer
Ths. Thaarups Parken
8230 Århus
hedy@ofir.dk

Jens Bonde Poulsen
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf. 86 48 82 75
jens-bonde@poulsen.mail.dk

Kont
aktper
soner
ontaktper
aktpersoner
Fredningsudvalget :

Randersgruppen:

Grenå lokalgruppe:

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

Lars Tom-Petersen
Niels Ebbesensvej 58
8900 Randers
Tlf. 86 41 81 64

Fugleregistreringsgruppen:

Rapportgruppen:

Anders Rasmussen
Askevej 8
8500 Grenå
Tlf. 8758 0256
andershr@rasmussen.mail.dk

Ole Jensen (se bestyrelsen)

Henning Ettrup
Udgården 6, Lading
8471 Sabro
Tlf. 86 94 96 06

Lokalitetsregistreringen:
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdelingen i Århus Amt
Louisevej 100
8220 Brabrand

Medlemsregistreringen:
Lars P. Johansson (se bestyrelsen)

DOF-basen:
Peter Lange (se bestyrelsen)

Tidsskriftlæsekreds:

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

Syddjurs lokalgruppe:
Jens Mikkelsen
Violvej 7
8400 Ebeltoft
Tlf. 8634 4254
Jens.mikkelsen@tdcasdl.dk

LokalDOF-koordinator:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)

Lokalitetsundersøgelserne:
Peter Lange (se bestyrelsen)

Søhøjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt Allé 26
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 25 73

Sløruglegruppen i Århus Amt:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)
Lars Ulrich Rasmussen

Peter Hjeds (se bestyrelsen)
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Mere end ord.
Professionel oversættelse
mellem hovedsprogene

St atsau t. tran slatører o g to lke
M edlem a f
Dan sk Tran slatø r fo rbu nd
Dan sk Or nitolo gisk Fo ren ing
So cieda d Espa ño la de O rnitología
Fuirendal Hovedbygning
Tlf.: 55 46 27 26
Fax: 55 46 27 27

A rgus S prog ApS
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Fyrendalvej 14
4262 Sandved
info@argus-sprog.dk

