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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. Fug-
leværnsfonden 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:

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

Lokalafdelingen  i  Århus Amt
Naturcenter Sølyst
Louisevej 100
8220 Brabrand
Giro: 551 0961 (reg.nr. 1551)

www.dofaarhus.dk

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

På sidste side finder du en liste over lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer
og de kontaktpersoner, der repræsenterer de forskellige udvalg og interesse-
grupper.

Søravnen
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

Øvrige redaktion
Peter Lange
Redaktionen

E-mail
mari-ann@jubiimail.dk

32. årgang
Nr. 4, december 2004
ISSN 0900-1832

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 genbrugs-
papir.

Ordinære medlemmer (inkl. seniorer) 355 kr.
Junior (u. 18 år) 175 kr.
Husstandsmedlemskab 475 kr.
Støttemedlem  (min.) 235 kr.

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.
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Årsskiftet står for døren og det giver lejlighed til et tilbageblik. For Søravnen var 2004
begivenhedsrigt. Bortfaldet af portostøtten i foråret 2004 betød, at redaktionen og bestyrelsen måtte
finde besparelser på udgivelsen af bladet. Vi foreslog derfor de af vore medlemmer, der kunne ”nøjes”
med Søravnen via hjemmesiden, at framelde sig modtagelse af papir-versionen af bladet. Det er der en
del af vore medlemmer, der har valgt. Mange ønsker dog fortsat at modtage Søravnen postomdelt. De,
der ikke har svaret, må formodes at bruge hjemmesiden efter behov.
At mange medlemmer i det forgangne år har støttet ekstra op om Søravnens udgivelse ses af det store
kontante beløb, som 38 personer har indsendt.  Pr. november havde ”Giv en fjer til Søravnen” således
modtaget 4738 kr. Tak for det.

Ved at lægge Søravnen på hjemmesiden, er vi kommet ind i en ny digital tidsalder, hvor vore medlemmer
nu kan få en udgave med farvebilleder. Desuden har vi valgt at lægge kalenderen for ture og møder ud
nogle uger inden bladet officielt udkommer, hvilket giver bedre muligheder for langtidsplanlægning.

I redaktionen er vi i gang med et generationsskifte, da Annelise Skov efter mange års ”tro tjeneste”, har
valgt at stoppe. Ved julemødet 2004 blev Annelise hædret med et stykke fuglekunst, for det store frivillige
arbejde, som hun har udført for foreningen og vore læsere.
En anden og ikke uvæsentlig støtte til bladet er de indsendte observationer, artikler, tegninger og billeder,
der kommer ”derudefra”. Det bør fortsat være den bærende del af et blad som Søravnen. Vi ser frem til
fortsat at modtage materiale fra læserne også i det nye år.

Husk nu at bruge noget af den søde juletid til en tur ”derud”! Må vi forslå, at du starter en vinterfugle-
punkttælling, hvor du bor!, eller måske en tur til Mossø for at se efter havørnen - eller Fornæs for at se
alkene – og en travetur rundt om Årslev Engsø. Mulighederne er mange – og savner du inspiration så
besøg f.eks. de nye hjemmesider om vores vigtigste fuglelokaliteter, som caretakerprojektet i årets løb
har søsat. Find dem via www.dof.dk – klik på ”De vigtigste fuglelokaliteter”.
God juletur og godt nytår ønskes af redaktionen!
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Af Peter Lange

Vores  egen verden

Repræsentantskabsmøde
Der blev afholdt ordinært
repræsentantskabsmøde i Odense
d. 13.-14. november. Fra Århus
deltog Peter Lange, Peter Hjeds,
Ole Jensen og Bjarne Golles.

Nye tiltag til at hverve og
fastholde medlemmer
Der var flere meget interessante
emner på dagsordenen, bl.a.
omkring hvervning og fastholdelse
af nye medlemmer, hvor

foreningens kommunikationsmedarbejder Tine
Stampe fortalte om resultatet af en
medlemsundersøgelse, samt om ny tiltag for at
fastholde medlemmerne, og hverve nye medlemmer.
En del af denne strategi omfatter også ændring af
bladene, således at ture og møder fra 2005 findes i
Fugle og Natur, samt en øget indsats for at
efteruddanne turledere så de bliver bedre til at
hverve ny medlemmer efter turene. Et andet tiltage
har de fleste af Jer allerede mødt, i form at et indstik
i Fugle og Natur 4/2004, som kan bruges hvis man
vil forære et gratis årsabonnement på Fugle og Natur
til en fugleinteresseret ven. Brug det! og hjælp os til
at blive flere og stærkere!

Samlet set håber man, at de nye tiltag for at hverve
og fastholde medlemmer vil medfører en nettotilgang
på omkring 1000 medlemmer i 2005.

Diskussion om DOFs struktur efter
kommunalreformen
Endvidere blev diskussionen omkring DOFs struktur
efter kommunalreformen sat i gang under mødet,

idet et stort punkt på dagsordenen var en workshop,
hvor repræsentantskabet skulle forholde sig til
forskellige oplæg og scenarier omkring foreningens
fremtidige struktur. Skal jeg sammenfatte mine indtryk
af de forskellige oplæg, må det være at man sigter på
at bevare det nuværende net af lokalafdelinger, med
enkelte tilpasninger i forhold til den nye
regionsstruktur. Således er det muligt, at en
kommende „Østjysk“” lokalafdeling i DOF, kommer
til at omfatte dele af de nuværende Viborg og Vejle
Amter. Blandt de spændende forslag var at give øget
mulighed for etablering af lokalgrupper, samt at give
udvalg og grupper under DOF ret til at vælge
repræsentanter.

Repræsentantskabet vedtog et budget for 2005, der
med et ”0”-resultat og en omsætning på omkring 22
mio. kr. ligger på niveau med de forrige år.

Ekskursion
Den traditionelle ekskursion søndag morgen gik
denne gang til øen Vigelsø i Odense Fjord, som
udover at være et nyt ”økryds” for de fleste af os,
bød på to flotte vandrefalke, blå kærhøg og masser
af ænder og gæs.

Jubilæum i 2006
Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at DOF i 2006
kan fejre sit 100-års jubilæum, idet foreningen er
stiftet i 1906! Der er for længst nedsat et
jubilæumsudvalg til at forberede den store
begivenhed – og det der er sluppet ud om planerne
lyder ikke kedeligt! Reserver derfor allerede nu
weekenden d. 13.-14. oktober 2006! Læs mere i de
kommende numre af Søravnen.

Det næste repræsentantskabsmøde finder sted i
Ribe Amt d. 16.-17. april 2005.
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Nyt fra caretakerprojektet
af amtskoordinator Peter Lange

Nye hjemmesider
De nye hjemmesider om vores vigtigste
fuglelokaliteter; IBAerne, som er en del af caretaker-
projektet , er nu ved at tage form. Klik ind på http:/
/www.dofbasen.dk/IBA/ og gå på opdagelse blandt
Danmarks vigtigste fugleområder.

Ture til områderne
Som et led i caretakerprojektet, er der oprettet
caretaker-grupper ved en række vigtige
fuglelokaliteter. Flere af grupperne arrangerer
allerede nu ture til deres område, som du kan læse
om under ture og møder. Er DU interesseret i at
komme med caretaker-grupperne på tur til „deres“
område, så prøv at kontakte grupperne; se
kontaktadresser på caretakerprojektet hjemmeside
på  www.dof.dk  eller kontakt amtskoordinator
Peter Lange (se omslaget). De fleste vil gerne have
”gæster” med på turene – og hvem ved; måske får du
lyst til at deltage i projektet?

Nyt stort vådområde på vej i Gudenådalen
Århus Amt har vedtaget et regionplantillæg med
tilhørende VVM-redegørelse for et nyt stort
vådområde i Gudenådalen mellem Langå og Randers.

I projektet gennembrydes og reguleres digerne
omkring Gudenåen, så åens vand kan oversvømme
engarealerne i dalbunden. Det samlede vådområde
der herved opstår, vil være på ca. 760 ha. Projektet
gennemføres som et vandmiljøplan-II område og
man forventer at det samlede vådområde vil kunne
fjerne og tilbageholde ca. 180 tons kvælstof og 11
tons fosfor, og dermed bidrage til forbedring af
miljøforholdene i Randers Fjord.

Hele projektet kan ses på Århus Amts hjemmeside
på http://www.nm.aaa.dk/publikat/pdf/
Debat_vaadomr_Langaa_Randers.pdf

Kortet på næste side kan også ses i farver på amtets
hjemmeside på adressen http://www.aaa.dk/aaa/
index/serviceomraader/nm/nm-rp/nm-rp-aktuelt/
nm-rp-tillaeg-vaadomr_gudenaa.htm?afsnit=8

Når hele projektet er gennemført kan vi forvente at
det bliver et fantastisk fugleområde. Forhåbentlig
bliver der også råd til et fugletårn eller to!

Nyt vådområde i Følle bund
Dette vådområde er allerede indviet. De i alt 20 ha.
blev sat under vand, da forløbet af Knubbro Bæk i
oktober blev ændret, således at bækkens vand
kunne tage et nyt slynget forløb igennem engene i
brug, hvorved dele af engene blev oversvømmet.
Det nye vådområde er ejet af Fussingø
Statsskovdistrikt. Distriktet samarbejde nu med DOF
omkring etablering af et stisystem i området.
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I Århus Amt var der flg. skarvkolonier i 2004;

Lokalitet 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Brabrand Sø 1 0 0 0 0 0

Skanderborg Sø 4 10 0 0 0 0

Salten Langsø 2 10 5 0 0 0

Julsø 0 0 2 0 0 0

Rugård Sø 0 114 50 200 103 156

Stubbe Sø 0 0 0 67 0 55

Vorsø 2744 3110 2971 2607 1895 1945

Hou Røn 40 0 43 0 0 20

Svanegrunden 1381 1489 1395 1484 1482 1607

Stavns Fjord 2743 3260 2958 3322 3118 3341

Total 6915 7993 7424 7680 6598 7124

Uddrag af tabel fra rapporten: skarvkolonier i Århus Amt  samt Vorsø (i Vejle Amt) 1999-2004. Gns. for
de 6 år er 7289. Det bemærkes at bestanden har ligget meget stabil i perioden.

Landets største koloni var igen i 2004 i Toft Sø i Lille Vildmose (3629 reder) efterfulgt af Brændegård Sø
på Fyn (3459 reder).

Eskildsen, J. 2004: Skarver 2004. Naturovervågning. Danmarks Miljøundersøgelser. 46 s. –
Arbejdsrapport fra DMU, nr. 199. Rapporten er kun udgivet elektronisk: http//arbejdsrapporter.dmu.dk.
Udskrift kan købes hos: Miljøministeriet, Frontlinien, Rentemestervej 8, 2400 København NV, Tel. 70 12
02 11.

Regulering af skarvreder blev intensiveret i 2004.

Der blev reguleret over 6.700 reder svarende til
17% af det samlede antal skarvreder i Danmark.
Det er 43% flere end i 2003. 83% af reguleringerne
i 2004 skete ved oliering, dvs. påsprøjtning af væske,
der lukker æggenes porer og derved dræber fostret.

Reguleringerne er sket i 23 kolonier svarende til
39% af alle kolonier i Danmark. Samtidig med at
reguleringen er intensiveret, er antallet af kolonier
også steget i 2004 til det hidtil højeste antal. Der blev
registreret 59 kolonier, hvilket er 14% flere kolonier
end i 2003.

Meget tyder på, at udviklingen i antallet af reder de
sidste ca. 10 år skyldes almindelige fluktuationer i
kolonierne betinget af påvirkninger fra det omgivende
miljø, primært tilgængeligheden af føderessourcer.

Nye rapporter

Skarver 2004
DMU har udgivet en arbejdsrapport med
ovenstående titel. Rapporten indeholder resultaterne
af årets overvågning af skarv-kolonier.

Fra rapportens sammenfatning kan citeres:

I 2004 optaltes 39.631 reder af skarv i 59 kolonier
i Danmark. Det er en fremgang på 6% i forhold til
2003, hvor der blev talt 37.497 reder.

En stor del af fremgangen er sket i kolonier nær
Kattegats kyster. Antallet i 2004 ligger meget tæt på
gennemsnittet for 1994-2003, der var på 39.000
reder med udsving mellem 36.700 og 42.800 reder.
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Annonce
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Så er lokalafdelingen klar med endnu en tur til Øland –
den lange ø øst for Sverige.

Hvis du har lyst til at opleve en enormt alsidig fuglesang
og store mængder gæs, traner og vadefugle samt
diverse hits, så vil denne tur nok være noget. Dette er
dog en kort foromtale, som senere vil blive uddybet.

Turen vil i høj grad være tilrettelagt sådan, at nybegyndere
og nye DOF-medlemmer kan være med og få et stort
udbytte og mange oplevelser med fuglene. Men alle er
naturligvis velkommen på turen, blot man er indforstået
med at tempoet bliver sådan, at alle kan følge med.

Næste år ligger pinsen relativt tidligt, men alligevel har
vi valgt at lægge turen her, idet vi kun i forbindelse med
pinsen kan få de ønskede fire dage til turen. (Bemærk
at turen kræver at man tager fri fra evt. arbejde/skole
fredag den 13. maj).

Turen vil som vanligt foregå i en lejet bus, som
sandsynligvis har en størrelse med plads til max 25
deltagere en chauffør og et par turledere.

På turen derover vil vi give os ”god” tid til at stoppe ca.
hver anden time ved særligt udvalgte fuglelokaliteter.
Dette mener vi vil give den lange tur et ekstra krydderi,
og vil samtidigt gøre turen knap så anstrengende.

Efter en dags kørsel med diverse stop undervejs vil vi
ankomme til vandrehjemmet, hvor vi så skal bo de
næste tre nætter. Hvor det bliver, er endnu ikke faldet

på plads, så mere herom senere, men vi kan love at
overnatning vil ske på to/firesengsrum.

Lørdag og søndag vil selvfølgelig blive udnyttet til
observation af Ølands fugleliv, og mandagen vil turen så
gå hjemad på samme måde som turen over, med en del
pip-stop undervejs. Vi vil stile efter at være tilbage i
Århus mandag kl. 19.

Prisen er endnu ikke helt fastlagt, men vil komme til at
ligge i nærheden af kr. 2000 per person inkl. morgenmad
og middag. (Frokost skal man selv sørge for).

Tilmelding

sker ved at indbetale et depositum på kr. 800 til:

Lokalafdelingen i Århus Amt, Louisevej 100, 8220
Brabrand, giro: 551 0961 (reg. nr. 1551)

Angiv venligst ved indbetalingen både navn, adresse og
medlemsnummer samt mærket ”ØLAND 2005”

Senest den 1. februar 2005.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Bemærk at DOF’s normale stortursregler angående
betaling og evt. aflysning gælder for denne tur. Reglerne
kan læses på DOFs hjemmeside eller i ”Fugle og
Natur”.

Øland Pinsen 2005
(13. maj til 16. maj 2005)
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Det tredje fugletårn ved
Årslev Engsø.

Af Mari-Ann Nørgaard

Placering
I oktober måned blev det gamle tårn fra Alrø rejst på
sydsiden af Årslev Engsø, der ligger lige vest for
Brabrand Sø. Den berørte lodsejer havde givet sin
tilladelse til placeringen og bygge- og zonetilladelsen
var på plads. Derfor kunne tårnet stilles i skovbrynet
let tilbagetrukket, så det ikke skæmmer området.

Adgangsforhold
Fra parkeringspladsen på Storskovvej (lige vest for
Constantinsborg) er der 1,5 km til fods af den anlagte
sti på sydsiden af søen. Der er skiltet til stien. Når man
har passeret det tårn, der er det gamle pumpehus,
fortsætter man 1 km ud mod vest.

Konstruktion
Selve tårnet er robust i sin opbygning, og det kan let
rumme en hel skoleklasse uden at det giver
nævneværdige problemer hverken med udsyn eller
rystelser. Det firkantede tårn, der er forsynet med tag,
er helt åbent til de to af siderne og lukket til de to andre.
Der er ingen vinduer og synet mod fuglenes
opholdsarealer er helt frit. De nye trapper er velplacerede
og nemme at anvende, og med de udførte reparationer
på tårnet, står det nu indbydende for publikum. Det har
såmænd allerede tiltrukket mange publikummer med
eller uden kaffe, med eller uden kikkert.

Lysforhold
Tårnets placering på sydsiden giver lysmæssigt få
problemer, da der er medlys det meste af dagen mod
både nord, øst og vest. Mod nord og øst er der
umiddelbart åben vandflade. Mod vest er det nødvendigt
med teleskop for at se de ynglende/rastende fugle, der
gemmer sig i vegetationen, der er ved at fylde godt i
søens vestende. Faktisk er der udsyn helt over til
motorvejen, hvis det har interesse.

Information
Endnu er der ikke sat fugletavler op, men det vil være et
oplagt sted at gøre det. Også selv om det er tæt på
storbyen. Det virker, som der er mindre hærværk på
fugleplancherne ved Årslev Engsø end ved Brabrand
Sø. Det er åbenbart for langt ude for potentielle
balademagere, så der er måske mulighed for at plancherne
kunne være i fred. I de mest fredelige fugletårne har
foreningen tradition for at opsætte notesbog til
fugleobservationer for stedet. Om det kan gå her kunne
eventuelt komme an på en prøve. Foreløbig er der en
kasse med foldere angående aktuelle ture i amtet.

Andre tårne
Hvis der er nogen af bladets læsere, der har oplysninger
om tårnene ved Vorup Enge eller andre spændende
tårne, hører vi gerne fra jer for at kunne bringe
oplysningerne her i bladet.
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Tårnet ved Årslev Engsø
Foto: Erik Mølgaard
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Bølling Sø – naturgenopretning
i stor målestok.

Af Niels Peter Brøgger

Man kan ikke lade være med at være i besiddelse af en smittende begejstring, når det gælder Bølling
Sø - områdets storslåethed og forventningerne om et midtjysk fugleeldorado. Det er også fascinerende,
at området er så historisk. Der er mange gode historier at formidle og en af historierne kunne
undertegnede finde i en bog i bogreolen: ”Mosefolket” af tidligere rigsantikvar professor P.V. Glob.
Med blandt andet udgangspunkt i det verdensberømte fund af Tollundmanden fra Midtjylland
fortæller Glob om de velbevarede 2000-årige jernalder-mennesker i Jylland og Nordvesteuropa.

”Der er en besynderlig kraft i mosevandet til at hindre forrådnelse, og man har fundet lig, som må have
ligget i over 1000 år i mosen, som vel er noget sammenskrumpede og brunfarvede, men selv ikke videre
forandrede”, fortæller en dansk almanak fra 1837.

Anno 2004 når vandringsmanden med sin kikkert går ad Bøllingsøgårdvej ud mod det, der engang om
føje år skal blive en del af Danmarks tredje største naturgenopretningsprojekt – nemlig Bølling Sø - vil
han i den allerede etablerede del af den kommende sø nikke genkendende til vandets brune farve: Vi er
på mosejord.
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Glob skriver om fundet af Tollundmanden: ”Det var i det tidlige forår, den 6. maj 1950. Det bar mod
kvæld, men fra en gylden port i tordenblå skyer på vesthimlen brød solens lys på en gang stærkt og dæmpet
ind over Tollund Mose i Bjældskov dal og gjorde på en forunderlig måde alt levende i aftenstilheden, der
kun nu og da blev brudt af Hordegummens brægende elskovslyd. Også den døde dybt i den umbrabrune
tørvegrav syntes at have fået livet igen. Som en sovende lå han på det våde leje med hovedet hælende
let forover, med bøjede arme og ben, hvilende på siden. Ansigtet var mildt, øjnene let tillukkede, læberne
blødt samlede som i stille andagt. Det var som den dødes sjæl for en stund var vendt tilbage fra en anden
verden gennem himmelporten vesterude.”
”Det var en totusindårig oldtidsmand, der lå dernede, fremdraget for nogle timer siden af tørvens
moderskød af et par mænd, der efter vel overstået forårssåning allerede måtte tænke på en kommende
vinters kulde og derfor var i gang med at skære tørv til komfur og kakkelovn.

Tollundmanden – denne 2000-årige oldtidsmand – var lagt herned i Tollund Mose, som munder ud i et
stort moseområde, den gamle Bølling Sø, som nu er tilvokset og ikke spejler himlens blå mere”.

De første forslag til at genskabe Bølling Sø opstod som lokale ideer og initiativer for 15-20 år siden og på et møde
afholdt den 30. juni 1989 mellem Skov- og Naturstyrelsen, Ringkøbing Amt, Århus Amt, Ikast Kommune og
Silkeborg Kommune blev der givet tilslutning til rejsning af en fredningssag, der kombineret med statslige
erhvervelser ville muliggøre genskabelsen af Bølling Sø og åbne den fremtidige søs omgivelser. Der er blevet lagt
vægt på, at den kommende skal have et stort og åbent vandspejl, fordi en sø vil blive attraktiv, både landskabeligt
og fritidsmæssigt, og samtidig vil give mulighed for et alsidigt plante- og dyreliv. For at søen ikke skal gro helt til,
kræves der en vis vanddybde. De dele af søen, som vil få vanddybder under ca. en meter, vil med tiden blive
tilgroet med tagrør, dunhammer m.v.

Feldborg Skovdistrikt står for anlægsarbejdet, og myndighederne forventer ved et vandspejl på 67,25 m over
DDN at et areal på i alt ca. 350 ha. vil være vanddækket. Heraf vil ca. 110 ha. have en vanddybde mindre end
1 m. Efter udvikling af rørskov vil den fremtidige åbne vandflade således være på ca. 240 ha. (DDN betyder
Dansk Normal Nul svarende til havoverfladen) Et vandspejl på 67.25 over DDN vil give en varieret sø med en
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betydelig åben vandflade, spredte rørskove og
omgivende enge. Søen dannes af egnens grundvand og
hvis grundvandet opfører sig som forudset, så vil søen
om 3 til 5 år ende med at blive på de omtalte 350 ha.

Den kommende Bølling Sø ligger meget centralt i
Jylland.

Vi befinder os ca. 15 km NV for Silkeborg og ca. 15
km NØ for Ikast. Indenfor firkanten der afgrænses af
Engesvang, Funder Kirkeby, Kragelund og Klode
Mølle, i alt vel omkring 25 km2 finder vi en mængde
træk af det jyske natur- og kulturlandskab. Vi finder
spor af fortiden, landskabets dannelse, de første
indbyggere og landskabets udnyttelse gennem tiderne.
Vi befinder os også på kanten af Vestjylland, der hvor
overgangen fra det bakkede Østjylland til de flade
vidder på de vestjyske hedesletter begynder at springe
i øjnene.

Man har kendskab til mange istider gennem jordens
udviklingshistorie. Med sikkerhed ved man, at Danmark
har været isdækket 4 gange. Det er imidlertid kun de
sidste 2, der har sat synlige spor i det jyske landskab.
I den sammenhæng befinder Bølling Sø sig netop der,

hvor man kan få bevis for disse to istider. Den ældste
istid, Saale Istiden ophørte for omkring 130.000 år
siden, og den anden Weichselistiden ophørte for omkring
10.000 år siden. Klimaændringer gennem historien
muliggjorde istiderne og mellemistiderne. Isen er skudt
frem fra nord og øst og er igen smeltet tilbage – i mange
omgange. Men i Weichselistiden gjorde den et markant
stop langs en linie – hovedopholdslinien, der skærer
Jylland igennem på langs, fra Viborg i nord og til langt
syd for grænsen. Hovedopholdslinien følger nogenlunde
hovedvej 13, umiddelbart vest for Bølling Sø.

Frem- og tilbagerykninger langs iskanten og den
kolossale afsmeltning fra en måske op til to kilometer
iskappe har formet landskabet. Jordmateriale fra
iskappens underlag er skubbet op i bræmmer foran og
langs med iskanten. Smeltevand fra isens overflade er
løbet sammen i sprækker og kløfter, er skyllet frem i
hulrum og kanaler under isen, hvor de har skabt
tunneldalene. De enorme smeltevandsmængder har på
sin vej udjævnet landskabet og hedesletterne er derved
opstået med deres store jævne og sandede flader, der
skråner meget svagt mod vest.
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Under isens afsmeltning og dermed iskantens
tilbagerykning er store dødisklumper blevet afskåret.
Bølling Sø er et såkaldt dødishul. Opstået hvor en
klump dødis har været afskåret. Smeltevand fra
iskappen er i dalstrøget skyllet hen over, har aflejret
sten, jord, sand m.v. ovenpå dødisen og dermed holdt
på isklumpens temperatur. Langt senere, da klumpen
er smeltet, er det ovenliggende materiale sunket sammen
og har skabt lavningen, hvor Bølling Sø kom til at ligge.
Bølling Sø er altså dannet bag hovedopholdslinien i en
tunneldal, efter istidens ophør. Den ligger i dalstrøget,
hvor Funder Ådal glider over i Karup Ådal, meget tæt
på vandskellet mellem Øst- og Vestjylland.

Hovedopholdslinien danner på mange måder også en
kulturgeografisk grænse. Set mod vest er det de store
flader, den mere spredte bebyggelse, de lige veje og
markernes læhegn til afskærmning for vinden.
Sandbunden giver en hurtig udvaskning og udtørring.
Kunstvanding er ofte nødvendig og kartoflen er en
udbredt afgrøde. Set mod øst er det bakker og dale,
småsøer og løvskov. Jorden er muldet, næringsrig og
bedre til at holde på vandet. Økonomisk set har
naturgrundlaget været bedre, og der er kortere mellem
gårdene.

Der har boet mennesker i området ved Bølling Sø siden
Ældre Stenalder. Søen har i Stenalderen været rammen
om en af de tidligst kendte jægerkulturer i Danmark, og
man har fundet vigtige bopladser i området. I de
tilgrænsende områder finder man mange spor af
Hærvejens forskellige forløb. Den lavvandede sø og de
omkringliggende skove var tidligt med til at sikre det
nødvendige livsgrundlag. Søen udviklede sig med tiden
til mose og sump og blev stadig mindre og mindre,
efterhånden som tykke lag af tørvemos bredte sig ud i
søen. En enkelt milimeter om året blev det til, og derfor
havde der for omkring 100 år siden dannet sig 4 m
prima tørv, som man gik i gang med at udvinde til
brændsel. Tørveeventyret gav velstand til Moselund,
skabte landsbyen Engesvang og tvang jernbanen mellem
Herning og Silkeborg til at slå et gevaldigt sving for at
tørvene kunne fragtes videre.

Bølling Sø, der var en af Danmarks højest beliggende
søer blev afvandet for ca. 120 år siden. I 1870´erne
afvandede man søen for første gang, i forsøget på at øge
mængden af landbrugsjord. Det lykkedes aldrig helt, og
man har siden  og uden rigtigt held forsøgt at afvande
igen.
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Sidens søens afvanding har man dels gravet tørv, særlig
indtil og under Den anden verdenskrig og dels drevet
landbrug. Rigtig god landbrugsjord blev den afvandende
sø dog aldrig, og i 1940´erne måtte afvandingen
gentages fordi tørvejordene satte sig.

Ideen, som blev undfanget for 30 år siden af lokale folk,
hvor Kaj Madsen med utrættelig energi har talt søens
sag med stor ildhu, og nu endelig bliver ført ud i livet.
Det første vand løb i søen, da man lukkede for udløbet
til Funder Å i sydenden i slutningen af 2003. I denne del
af den kommende sø har vandspejlet nu et omfang, der
gør området spændende for fugle- og
naturinteresserede. Der har i weekenderne været en
sand folkevandring af nysgerrige og interesserede folk.
Det har betydet, at Feldborg Statsskovdistrikt
skyndsomst måtte lave en parkeringsplads ved
Moselund .

Den sidste ”prop” blev officielt sat i 5. august 2004. En
dæmning blev bygget i vestenden ved Kragelundvej og
nu starter for alvor opfyldningen af Bølling Sø. Fra
udsigtspunkter over den vestlige del af søen kan man
allerede nu se åbne vandflader og flokke af gråænder
og krikænder går ned i området. I samme område er
der for første gang i Ikast Kommune registreret et
rørhøgepar der fik 2-3 unger på vingerne. Et stort
øjeblik for de lokale ornitologer at se de unge rørhøge
jage hen over den kommende sø.

Man regner med at opfyldningen af søen på 350 ha vil
tage tre til fem år. Oven i de 350 ha sø kommer der 485
ha jord rundt om søen, som også skal bearbejdes,
forsynes med stier, bænke, parkeringspladser og
rydning af store skovområder, som skaber nogle helt
enestående udsigtspunkter ud over søen. Den endelige
pris for naturgenopretningen anslås til at blive 27,4
millioner kroner.

Når Bølling Sø står helt færdig, forventes det at blive et
regulært paradis for fuglelivet. Lokale ornitologer på
tværs af kommune- og amtsgrænser fandt sammen i
2003 med henblik på at følge fuglelivet tæt lige fra den
første vandpyt.

DOF Ringkøbing Amt bestemte tidligt, at området
kom med i DOF’s caretakerprojekt - ikke på grund af
konstaterede fuglebestande - men for at følge et nyt
stort  naturgenopretningsprojekt fra starten. Selvfølgelig
ud fra den betragtning, at området ville få en stor
fuglemæssig betydning i nær fremtid.

Tidligt i processen blev der skabt kontakt mellem
fugleinteresserede i Herning, Ikast, Bording og
Silkeborgområdet. Undertegnede var initiativtager til
at lave en mailgruppe til udveksling af fugleoplysninger
og til nyheder omkring søprojektet. Der blev holdt
fugleture i området, hvor der blev enighed om de ting,
som der skulle tages kontakt til skovdistriktet om med
forslag til stier, afgræsning af engene og oprettelse/
bibeholdelse af nogle fugleøer i området.

Da vi ikke blev medlemmer af Sørådet, forsøgte vi på
andre måder at gøre vores indflydelse gældende. Dette
skete bl.a. gennem brevkontakt til Statsskovvæsenet,
hvor vi på en saglig måde forsøgte at tale fuglenes sag.
Desuden har vi gentagne gange kontaktet medlemmer
af Sørådet for at gøre vores indflydelse gældende. Vi
oplever, at vi bliver lyttet til.

Forsøgsvis startede  en månedlig fugletælling allerede i
februar 2004, hvilket er fortsat lige siden. 14 personer
tilmeldte sig gruppen og 11 deltager jævnligt i tællingerne.

Det har været en meget spændende og berigende
oplevelse at arbejde sammen på tværs af amtsgrænser
med andre fugle- og naturinteresserede.

Hvis jeg til slut skal fremhæve nogle højdepunkter rent
fuglemæssigt, er det som nævnt rørhøgeparret og  5-6
par Grågæs som dukkede op med deres unger. Fra
midt i maj blev Hvepsevågen jævnligt set i området og
jeg formoder den har ynglet i et nærliggende skovområde.

Vi glæder os til de kommende år, og en ting er sikkert:
I skal nok høre mere fra os. Se yderligere oplysninger
om fuglelivet og oplysninger om området på
www.dofbasen.dk/IBA.
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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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Anmeldelser

Ny udgave af ”Jægernes skadelige dyr” er på gaden
Af Mari-Ann Nørgaard

Oluf Winge: Jægernes skadelige dyr.
Ny udgave 2004. 112 sider
Pris: 80 kr.
ISBN 87-89723-09-0
Udgivet af Forlaget Bæredygtighed
Kan bl.a. købes i Naturbutikken.

Ønsketænkning i det 19. århundrede
” Det ville ikke være for meget forlangt af en stat, at den skulle have råd til at undtage enkelte strækninger
fra dyrkning, at lade visse skove, moser, søer, holme osv. ubenyttede, eller ikke benytte dem anderledes
end at et fyldigt planteliv og dyreliv kunne trives”

Dette krav rejste biologen, mag. scient. Oluf Winge allerede i 1886 i sin bog ”Jægernes skadelige dyr”. Bogen
skrev han i sorg over at se en forening stiftet, der som en af sine fornemste opgaver havde ”udryddelse af for vildtet
skadelige dyr”. Dens navn var Dansk Jagtforening.
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Formidling dengang og nu
Denne udgave af ”Jægernes skadelige dyr” er en ordret gengivelse af 2. oplag fra 1911; dog er der anvendt nutidig
stavemåde og grammatik. I 1911 blev der alene tilføjet et interessant forord af broderen Herluf Winge med
oplysende tilføjelser om forhold, der havde ændret sig siden 1886. Det nye forord af mag. scient. Poul Hald
Mogensen slår udmærket bro til vore dage. Den giver virkelig stof til eftertanke, hvis man går ind for bevarelse
og genopretning af fauna og landskab.

Hvad var problemet?
Oluf Winge havde i en årrække fulgt jagtsportens udvikling og hans værste anelser var ved at gå i opfyldelse. Den
nystiftede Dansk Jagtforening uddelte skydepræmier for en lang række dyr og fugle, som opfattedes som fjender
af vildtet og man derfor ønskede udryddet. De danske jægere, især skytterne på de store godser arbejdede så
flittigt med bøsse, saks, fælder og gift, at en række af vores stateligste fugle (ørn, glente, hornugle, skarv, fiskeørn,
rørhøg, rørdrum) blev udryddet eller så godt som udryddet, mens andre var i stærk tilbagegang i første halvdel
f det 20. århundrede.

En tidløs diskussion
I bogen diskuterer forfatteren en række centrale problem stillinger, der har gyldighed også i dag. Er det rimeligt
at dræbe dyr og fugle blot for fornøjelsens skyld? Hvad skal man forstå ved ”skadedyr”? Hvorfor nytter det ikke
at forfølge de fleste rovdyr? Hvorfor kommer der flere mus, når man skyder ugler og musvåger bort? Kan man
bare flytte rundt på dyrearter?

Og endelig slog Winge til lyd for oprettelse af naturreservater, hvor landets natur kunne bevares nogenlunde intakt.

At diskussionen er aktuel i dag ses bl.a. af de diskussioner, der er omkring udsætning af vildt for at jagtselskaber
har noget at nedlægge. Skal vi fortsætte med at nedlægge vores sidste kostbare klitområder, så der kan bebygges
med huse, fliser og græs som resultat?
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Man spiser da pindsvin
Af Mari-Ann Nørgaard

”Pindsvinet” af Sussie Pagh
Natur og Museum nr. 2 2004
Tlf. 8612 9777. 36 sider. 60 kr.
ISSN 0028-0585
Forhandler: Naturhistorisk Museum.

Alle kender pindsvinet
enten fordi man har stødt på den i naturen, i sin have
eller gennem litteratur, hvor den rimelig tit optræder
i børnebøger. Mange har således en større eller
mindre viden om det lille piggede pattedyr, der
optræder i mange villakvarterer og
sommerhusbebyggelser. En del har endda haft
fornøjelsen af at betragte et pindsvin på ganske nært
hold ved en madskål og har fået et helt personligt
forhold til det, når det aften efter aften tillidsfuldt er
vendt tilbage for at blive fodret.

Når den bliver forstyrret
eller forskrækket benytter den sig af sin rulle
sammen-mekanisme, hvor den kontraherer nogle
tykke hudmuskler, der ligger som en kappe omkring
ryggen og ned over siderne. Når alle dens muskler
aktiveres bliver den piggede hud trukket beskyttende
sammen omkring hele pindsvinet og danner et effektivt
forsvarsvåben. Derfor lever pindsvin en forholdsvis
fredelig tilværelse sammenlignet med andre pattedyr
af samme størrelse.

De færreste rovdyr
gider have ulejlighed med det besværlige bytte.
Det eneste dyr, som synes at have pindsvin blandt
sine foretrukne byttedyr er stor hornugle. Helt op
til 25% af føden. Man finder endog pigge i uglernes
gylp uden at fuglene tilsyneladende tager skade af
det. Den mest overraskende oplysning står i afsnittet
om udnyttelse for her optræder homo sapiens. Her
fortælles, at man helt ind i begyndelsen af 1900-
tallet har spist pindsvin i Danmark, hvor fattige
bønder har kogt suppe på pindsvin. Kødet skulle
smage næsten som kylling. Kilder peger på, at man
havde pindsvinestier.

Teksten
er skrevet letlæseligt og støttes af mange billeder
og illustrationer. Der fortælles om pindsvinets liv
og færden generelt. Det drejer sig bl.a. om
yngleadfærd, kommunikation, føde(her kan læses
om pindsvin i fuglekolonier), underlige
adfærdsmønstre som selvbespytning, vinterdvale,
sårbarhed i trafikken.

Desuden gives der råd om, hvad man kan gøre,
hvis man vil have pindsvinet til at overvintre eller
yngle i sin have.
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FUGLE I ÅRHUS AMT 2003
af Henning Ettrup

Fugle i Århus Amt 2003 – eller lokalrapporten er ved at være klar til udgivelse.

Rapporten er af omfang og udseende som de senere år. Det er stadig det eneste sted, du får et samlet overblik
over aktiviteten på fuglefronten i lokalområdet.

Prisen er steget en smule siden sidste år til 115,00 kr. Og hvis du bestiller den i indeværende år, leveres den
portofrit. Ved bestilling efter årsskiftet løber der porto på (pt. 12,50 kr.).

Rapporten bestilles hos Henning Ettrup, Holmevej 108 B, 8270 Højbjerg.

Tlf. 8694 9606

E-mail:heettrup@post6.tele.dk

Eller ved at indbetale 115,00 kr. på giro 551 0961 (mærket Fugle i Århus Amt 2003).

Lokalrapporten fremsendes derefter, så snart rapporten er modtaget fra trykkeriet.

SEND IND – SEND IND
Det er imponerende, så mange der nu benytter DOF-basen til indrapportering af spændende observationer. Bliv
ved med det - for jo flere data des bedre oplysninger får vi om fuglelivet lokalt. Det er vigtigt – ikke mindst i disse
tider, hvor der sker store forandringer i forvaltningen af vores natur med den nye kommunale struktur.

Kam du ikke overkomme at taste alle dine iagttagelser ind, kan du ”nøjes” med de 3 første og 3 sidste
observationer af trækfugle samt oplysninger om interessante ynglefugle og invasioner af fugle (f.eks. silkehale,
dompap og korsnæb).

HVORDAN
Du taster dine arter ind i DOF-basen (www.dofbasen.dk) – så bliv oprettet nu, hvis du ikke allerede er blevet
det (se yderligere på DOF-base hjemmesiden). Når først oplysningerne er indtastet, går de direkte til
rapportgruppen til det videre arbejde med udarbejdelse af årsrapporten.

Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du stadig indsende dine observationer på skemaform (skemaer fås
ved henvendelse til undertegnede eller DOF-Århus) eller (hvis det er få observationer) blot i brev til DOF-Århus,
Louisevej 100, 8220 Brabrand.

Deadline for indsendelse/Indtastning af data er 10. januar 2005.

Med venlig hilsen

På lokalrapportens vegne

Henning Ettrup
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Kære nye DOF-medlem i
Århus Amt!

Du er blevet registreret som nyt medlem af foreningen indenfor det sidste år. Det er vi i bestyrelsen glade for. Og
da vi gerne vil beholde dig som medlem, vil vi gerne vise dig et stort og spændende naturområde med mange fugle.

Derfor er du hermed inviteret med på en gratis heldags bustur til Vest/Sønderjylland næste forår (hvis du er hurtig
til at tilmelde dig!)

Turen vil finde sted søndag den 3. april 2005 kl. 8 til kl. 20

Turen vil være  ledet  af en flok erfarne fuglekendere, som vil gøre alt hvad de kan for at hjælpe jer med de fugle
vi ser undervejs.

De første 30 som skriftligt tilmelder sig turen vil få nærmere besked om tid og sted. Resten af Jer må desværre
vente til en anden god gang, da vi har begrænset plads i bussen. (Dog vil der i givet fald kunne blive tale om at
deltage i egen bil…)

På tilmeldingen bedes oplyst:
Navn

Adresse

Medlemsnummer   (se bagsiden af f.eks. ”Fugle i Felten” lige over dit navn)

Evt. mailadresse

Tilmeldingen bedes sendt til:

DOF Århus

Naturcenter Sølyst

Louisevej 100

8220 Brabrand

Med venlig hilsen fra bestyrelsen
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Generalforsamling
Tirsdag d. 22 februar 2005

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DOF´s lokalafdeling for Århus Amt.
Kl. 19.30 på Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, 8220 Brabrand.

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

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

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent.

2) Aflæggelse af årsberetning / Peter Lange

3) Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse / Ole Jensen

4) Forelæggelse af budget for indeværende år til godkendelse / Ole Jensen

5) Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være DOF-Århus i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

6) Valg til bestyrelsen:

På valg er: Peter Lange, Peter Hjeds, Mari-Ann Nørgaard, Jan Sielemann.

Genvalg kan finde sted.

Desuden har Arne Bo Larsen meddelt at han udtræder af styrelsen, hvorfor der således vil være en ledig
post til besættelse.

Suppleanter:Lars P. Johansson, kan genvælges.

Erik Dylmer, ønsker ikke genvalg.

7) Valg af repræsentanter

På valg er: Peter Lange, Peter Hjeds, Ole Jensen, Bjarne Golles.

Suppleanter: Jens Bonde Poulsen, Mari-Ann Nørgaard, Jan Sielemann, Ole Bøgh Winther, Arne Bo
Larsen.

Genvalg kan finde sted.

8) Valg af revisor.

På valg er Rita Hazell

Genvalg kan finde sted

9) Eventuelt.

Alle er velkomne, men kun medlemmer af DOF bosiddende i Århus amt har stemmeret.

Bestyrelsen
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Fra felten
Ultimo august  - ultimo november 2004

Af Morten DD Hansen

Havfugle mv.
Det blev til hele to islommer, nemlig 22/9 1 Fornæs
samt 9/10 1 Ø Gjerrild Nordstrand. To nordiske
lappedykkere trak S på Fornæs den 1/11. Der var
et sandt mylder af ægte havfugle i omløb; amtet fik
sin formentlig første balearskråpe den 24/8, hvor
fuglen røg ubestemt forbi Kysing Næs, inden den
blev endeligt bestemt af en talstærk flok ornitologer
ved Gallohaven.

Samme dag sås også almindelig skråpe ved Kysing
Næs, og arten sås også 17/9 Gallohaven; på
sidstnævnte lokalitet blev en sodfarvet skråpe i
øvrigt noteret den 20/10, hvor også en stormsvale
sp. røg forbi. En stor stormsvale samt en ubestemt
trak forbi Fornæs den 6/11. Suler sås i hobetal –
periodens største obs. var 17/9 120 Gallohaven,
hvor der den 20/10 også kom 3 mallemukker forbi
bådehuset. En 1k skestork rastede ved Brabrand
Sø den 7/9. Den sortbugede knortegås vendte
tilbage til Samsø, hvor den sås fra 31/10 og fremefter.
Hele 135 kortnæbbede gæs trak mod syd ved
Fornæs den 22/9.

Rovbørger
458 musvåger trak mod V ved Vesborg Fyr den
29/9. En meget sen fiskeørn drønede mod nord ved
Bjerregrav Mose den 6/11. Der blev set masser af
yngre havørne på Djursland og Samsø, men kun i
ental. Og så har amtet søreme fået sin første
overnatnings- og formentlig også overvintringsplads
for rød glente, nemlig ved Albøge sydvest for
Grenå, hvor op til 11 fugle er set 12+19/9. Fra obs-
posten i Feldballe blev 13 glenter set over
Skandinavisk Dyrepark den 8/10, hvor der jo er
pænt med ådsler i omløb. En sort glente sås 22/8
ved Fulden.

En gammel hun af aftenfalk sås ved Grenå den 7/
10. Fornæs gjorde kort proces med vandrefalk
den 22/9, hvor 5 fugle sås indtrækkende.
Sammesteds blev 13 dværgfalke noteret den 26/9
– i nordvestenvind (og måske også ved visse østlige
vindretninger) er Fornæs et rigtig godt sted til de
aktivt trækkende rovfugle. Der var rigtig pænt med
mosehornugler, nævnes skal 14/11 3 indtrk.
Fornæs.

Ih du milde. Jeg kan ikke huske et efterår i amtet, hvor vi som i år har været begavet med den ene
fornøjelige fugledag efter den anden. Der var (som efterspurgt i sidste runde) sabinemåger,
sodfarvede skråper, stor stormsvale, en balearskråpe, flere små- og mellemkjover, masser af
storkjover og almindelige kjover, mallemukker og suler, hvidnæbbet lom og islommer, sorthovedet
måge, lunder, høgesanger, storpibere, hvidvinget korsnæb m.m.m, og så oplevede vi oven i det hele
et pænt rovfugletræk samt en gigantisk invasion af silkehaler og sjaggere. Det var med andre ord slet
ikke så ringe endda. Nogle vil måske hævde, at rekordforekomsterne skyldes fuglene, men årsagen
er nok snarere, at ornitologerne er blevet meget bedre til at forudsige, hvornår fuglene dukker op!
Godt gået, og keep nu up the good work!

De nævnte observationer er fra perioden 20/8 til 20/11 og primært hentet i dofbasen. Forglemmelser,
udeladelser mv. beklages selvfølgelig dybt!
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Mågevadefugle mv.
En fed tredækker rastede ved Norsminde Fjord i
perioden 4-7/9, og en thorshane trak forbi Issehoved
den 22/9. Der var flere obs. af de underskønne
sabinemåger; en gammel fugl blev kædeobset ved
Kysing og Gallohaven den 24/8, og en 1k fugl sås
12/10 Kysing Næs. En 1k sorthovedet måge holdt
til ved Norsminde Fjord den 7/9. 6/11 trak 2250
rider nord ved Fornæs.

Mellemkjover sås ved Fornæs 22/9, 23/9 og 6/
11, mens storkjoverne gik helt og aldeles amok:
groteske 21 trak vest ved Issehoved den 23/8, 6 sås
ved Kysing Næs den 24/8, hvor Gallohaven havde
7. Fornæs bød på 4 af de store den 23/9, og dagen
inden havde lokaliteten hele 23 almindelige kjover,
mens Issehoved måtte nøjes med 11 den 21/9.

Lille kjove sås også ganske talrigt: 24/8 Gallohaven,
17/9 Gallohaven, 22/9 Fornæs og Issehoved samt
2/10 ved Kysing Næs. 21/8 sås hele 10 sortterner
ved Stubbe Sø.

Lunder sås 17/9 og 20/10 ved Gallohaven, 2/10 1
og 13/10 2 Kysing Næs, samt endelig 10/10, 24/10
og 5/11 ved Fornæs. Søkongerne var endnu engang
fåtallige, og max blev 6/11 3 Fornæs. Der var pænt
med traner; 26/9 trak 7 fugle over Feldballe, og 6-
7/11 blev en flok på 16 set trække ved hhv. Tåstrup
vest for Århus samt ved Skanderborg.

Småkravl
Bjergpibere, som efterhånden ikke kan betegnes
som en sjældenhed, er registreret ved Norsminde
Fjord, Århus Østhavn, Brabrand Sø Årslev Engsø
samt Alrø Eghoved.

Hele to storpibere blev set; en ved Tåstrup vest for
Århus den 1/11, og ved Sødringholm sås 24/10 et
eksemplar, som endog blev twitchet. Smukt.
Periodens eneste rødstrubede piber trak forbi ved
Ahl Hage den 16/9. 7000 engpibere blev set
indtrækkende ved Fornæs den 22/9.

Der var ganske pænt med sene landsvaler – prisen
blev i år vundet på Sletterhage d. 6/11. En mursejler
over Århus den 18/10 var grov sen, og på dette
tidspunkt var gråsejler vel egentlig lige så sandsynlig?

Lidt nøddekriger var stadig i omløb, mest
bemærkelsesværdig er formentlig forekomsten ved
Grenå, hvor 4-6 eksemplarer er set gennem perioden.
Der må være yngel indblandet! En 2.hånds-obs. af
høgesanger fra Tanderup på Samsø 26-28/10
vurderes at være troværdig og blev dermed årets
anden forekomst i amtet. 300 gransangere ved
Vesborg Fyr den 29/9 er ualmindelig mange!

Årtiers største invasion af silkehaler blev primært
noteret på Djursland, hvor Grenå bød på 24/10
1700 og 2/11 1300, mens der ved Ebeltoft sås 1000
den 24/10 og 1500 den 25/10. 31/10 rastede 21500
sjaggere i området nord for Grenå – det er dæleme
mange!

Store korsnæb var der en del af blandt de små, flest
blev noteret 11/10 11 Fornæs samt 24/10 14 Grenå
Plantage, og en enkelt hvidvinget korsnæb blev
det også til: 25/10 1 Bryrup. Endelig var der godt
med lapværlinger, hvor 1/11 8 V Øer blev den
største forekomst.
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Bestanden af ynglende slørugler er efter al
sandsynlighed stigende i Århus Amt.

I år har vi ved forskellige ornitologer og/eller
landmænds hjælp fået kendskab til at der pt. yngler
mellem syv og ti par i amtet. Det er et resultat som
falder fint i tråd med den udvikling arten har haft i
andre dele af Jylland. De forholdsvis mange slørugler
her i amtet, skyldes med al sandsynlighed at
ungeoverskuddet sydfra søger i alle retninger. Dette
er påvist ved ringmærkning,  og dermed vil de også
nå hertil vores del af landet i deres søgen efter nye
egnede leve- og ynglesteder.

Her i Århus Amt (som i alle amter) har vi etableret
en sløruglegruppe med base i Hinnerup, men med
hele amtet som vores operationsområde.

Vi har i år opsat ca. 30sløruglekasser på egnede
gårde, og vi følger og registrerer ynglebestanden i
amtet som pt. er på kendte par. Vi har tænkt i tiden
fremover at opsætte sløruglekasser på større gårde
og især der hvor vi i forvejen har kendskab til
observationer af én eller flere slørugler.

De ungekuld vi har kendskab til skal hjælpes ved
opsætning af kasser på egnede lokaliteter indenfor
lokalområdet, idet de udfløjne unger har brug for et
sted at flytte hen.

Du kan hjælpe os og dermed sløruglen ved at ringe/
maile til os, hvis du kender til observation af slørugle
i eller uden for yngletiden. Især vil vi gerne høre hvis
du har kendskab til ynglepar eller en stedfast slørugle
på en gård, som måske blot venter på vores kasse.

Vi vil også meget gerne have oplysninger om de
kasser som  allerede i flere år har  været opsat på
gårde/lader eller andet. Disse oplysninger vil blive
samlet i en database som i fremtiden kan give
overblik over slørugler og deres kasser i amtet.

Du kan også selv hjælpe til ved at bygge og opsætte
en sløruglekasse et egnet sted. Henvend dig hvis du
har brug for råd om hvor et egnet sted kunne være.

Byggevejledning findes på nedennævnte hjemeside,
hvor du også kan læse mere om sløruglen: Projekt
Slørugles hjemmeside

http://www.tytoalba.dk/

Med venlig hilsen på
sløruglegruppens vegne

Peter Hjeds

Båstrupvej 16, Foldby

8382 Hinnerup

tlf. 8649-6308

mail: peter.hjeds@skolekom,dk

Slørugler i fremgang
af Peter Hjeds

Den gamle Slørugle kommer med mad til de sultne unger.
I dette tilfælde har den fanget en rotte.

fotoKlaus Dichmann
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Se dofaarhus.dk Åbent tårn ved Årslev Engsø
Caretakergruppen ved Årslev Engsø afholder sammen med Århus Kommunes
naturvejledere åbent tårn, hvor gruppens medlemmer vil være tilstede sammen
med naturvejlederen ved et af fugletårnene  ved Årslev Engsø. Datoerne for
disse arr. forelå ikke ved redaktionens deadline, se  www.dofaarhus.dk

Søndag 2.1. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00

Fælleskørsel til fuglerige steder ved søerne. Stederne varierer alt eftervejr og
sæson. Vi anbefaler samkørsel fra Ry, for at begrænse antallet af biler, så tag
også 20 kr. med.

Turleder: Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920, eller Kurt
Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209

Torsdag 13.1 Alaska og Yukon, Canada
Mødested: Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand. kl. 19.30

I sommeren 2004 besøgte Hanne og Søren Højager det sydøstligste hjørne af
Alaska med et par enkelte afstikkere ind i Canada bl.a. til guldgraverområderne
ved Klondyke. Turen foregik i lejet bil, og det blev til godt 4.000 km’s kørsel på
de 14 dage, som turen varede. Alt er stort i Alaska med undtagelse af
befolkningstallet, så vil man se uspoleret natur (tajga) langt fra alt og alle, er
Alaska et godt mål. Men ikke problemfrit; vejstandarden og den stærkt
begrænsede mængde af veje sætter snævre rammer, og det samme kan siges
om skovbrande, som i 2004 var mere udbredte end nogensinde. Via en stak
lysbilleder vil der blive givet indtryk fra dette enestående polarområde, som
bestemt ikke er overrendt. Så kom til Alaska, hvor lykken venter dig!

Arrangør: Østjysk Biologisk Forening.

Kalender
Til kalenderen:

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.

Bidrag til ture og møder sendes til: Ole Jensen, Torshøjvænget 54, 8381 Hasselager. E-mail:
ofj@ofj.dk senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.
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Søndag 16.1 Vinterfugle ved sø og å.
Mødested: Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg kl. 15.00 eller P-plads ved

Allinggårdsvej kl. 15.15 (se skilt mod fugletårn)
Vi besøger fugletårnet ved Sminge Sø, hvorfra vi kan se flokke af sangsvaner
komme til overnatning på søen, der gennem en årrække har været kendt som en
god sangsvanelokalitet.Især i forbindelse med isvintre og hård frost ses mange
sangsvaner i vågen ud for tårnet. Hvorfra kommer disse fugle og hvordan klarer
de at overleve de til tider barske vejrforhold. Også mulighed for canadagæs,
stor skallesluger, hvinænder, troldænder m.fl.

Turleder: Bo Ryge Sørensen, tlf. 8681 2573
Praktiske opl.: Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/teIngen tilmelding.

Afsluttes kl. ca. 17.00
Arrangør DOF i samarbejde med DN

Tirsdag 25.1 Havørnen
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Erik Ehmsen vil denne aften fortælle om er havørnens indvandring I Danmark,
dens foretrukne levesteder i Danmark, nuværende status og et bud på fremtiden
for yngel i Danmark og især Østjylland. Hvilke steder ville især være egnede for
den? Og hvad skal der foranstaltes af beskyttelse når den slår sig ned, og
hvordan er denne beskyttelse blevet mødt lokalt andre steder i Danmark.? Erik
er DATSY-artskoordinator for havørn og bor selv ganske tæt på et af landets
kendte ynglepar ved Arreskov Sø på Fyn .

Søndag 30.1. Åbent tårn ved Vorup Enge.
Mødested: Fugletårnet på nord-siden af Gudenå ved Randers Naturskole (Gudenåvej) kl.

10.00 - 13.00.
Fra det nye fugletårn har man et fantastisk overblik over en stor del af Vorup
Enge. Medlemmer af DOF’s Randersgruppe vil fortælle om og fremvise
fuglelivet i det store vådområde. Her ved vintertid kan der ses både knop- og
sangsvaner, canadagæs og mange andefugle, ligesom der i luftrummet vil være
mulighed for flere rovfuglearter. Medbring kikkert og varmt tøj.

Kontaktpersoner: Naturvejleder Lars Maagaard 8915 1597 eller Lars Tom-Petersen 8641 8164.
Arrangør:  DOF og Randers Naturskole.

Søndag 6.2. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00
Turleder: Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920, eller Kurt

Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209
Se beskrivelsen søndag 2. januar.

Søndag 13.2 Havørn(e) i Det midtjyske Søhøjland
Mødested: Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg kl. 10.00

Det Midtjyske Søhøjland besøges regelmæssigt af havørne i vinterhalvåret.  I
den anledning besøger vi Mossø, der er en af de søhøjlandslokaliteter, hvor der
er gode muligheder for at se havørn(e). På turen vil der blive fortalt om ørnenes
livsvilkår og mulighederne  for at beskytte og fastholde ørnene som ynglefugle i
Danmark.

Turleder: Bo Ryge Sørensen, tlf. 8681 2573
Praktiske opl.: Husk varm påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/te. Tilmelding ikke

nødvendig. Turen aflyses i tilfælde af tåge eller regn.



29

Søndag 20.2. Sødringholm Strand
Mødested: P-pladsen ved sommerhusene, Sødringholm kl. 10.00.

Vintertur langs stranden med udsigt til store flokke af sangsvaner, ænder,
strandskader, storspover m.m. Gode muligheder for også at se vandrefalk,
snespurve, bjerglærker samt de første forårsbebudere som viber og lærker.
Husk varm påklædning, vandtæt fodtøj og lidt varmt på termokanden.
Varighed min. 3 timer.

Turleder: Lars Tom-Petersen 8641 8164. 

Tirsdag 22.2 Generalforsamling
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Denne aften afholder DOF-Århus den årlige generalforsamling. Se nærmere
andetsteds i bladet.

Søndag 27.2 Stubbe Sø og Fugleværnsfondens areal
Mødested: Brugsen i Tirstrup kl. 10.00. Herfra kører vi samlet til området.

Arbejdsgruppen ved Fugleværnsfondens areal ved Stubbe sø inviterer indenfor i
fugleværnsområdet. Medlemmer af arbejdsgruppen viser rundt og fortæller om
arbejdet med at pleje området. Vi går en tur i området, gennem skoven og over
engen, ned til Stubbe Sø, og slutter af med at spise vores madpakker indenfor i
varmen i Bogpeters Hytte.

Turleder: Medlemmer af arbejdsgruppen. Kontaktperson: Peter Lange tlf.: 8695 0341.
Tilmelding: Til kontaktpersonen på tlf.: 8695 0341 eller mail: peterlan@post6.tele.dk senest

3 dage før turen. Tilmelding er nødvendig, da der er begrænset antal P-pladser i
området.

Praktisk opl.: Medbring vandtæt fodtøj, og madpakke.
Arrangør: DOF og Fugleværnsfonden (kontakt: Peter Lange - se omslaget).

Søndag 6.3. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00
Turleder: Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920, eller Kurt

Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209
Se beskrivelsen søndag 2. januar.

Søndag 13.3 Fugle og Natur ved Skanderborg Sø
Mødested: Skanderborg Station kl. 10.00

Turen går til det flotte landskab omkring Skanderborg Sø, hvor vi gør holdt ved
en række af de gode fuglelokaliteter der findes her. Alt afhængig af graden af
frost og is på søerne vil der være mulighed for et varieret udbud af gæs, svaner,
ænder og vadefugle. På søen f.eks. stor skallesluger, og på engene masser af
grågæs og viber. Vi prøver også om ikke vi kan finde en vandstær eller to i
bækkene ved søen.Turen er velegnet for nye medlemmer.

Turleder: Peter Lange tlf.: 8695 0341.
Tilmelding: Peter Lange på mail: peterlan@post6.tele.dk eller tlf.: 8695 0341 senest d. 7.

marts.
Praktiske opl.: Medbring madpakke og noget varmt på kanden. Turen finder sted i privatbiler;

oplys derfor ved tilmeldingen om du kan tilbyde at køre, eller ønsker at køre
med. Bemærk: der er regelmæssige bus- og togforbindelser mellem Århus H og
Skanderborg Station.

Pris: 30 kr. til benzinpenge
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Torsdag 17.3 Fugle og dyr i Bulgarien
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Jørgen Terp Laursen har på to DOF-ture (1999 og 2004) besøgt Bulgarien, et
fattigt land med en rig natur. Denne aften vil JTL fortælle om især fuglelivet og
ikke mindst om det imponerende storke- og rovfugletræk, der finder sted ved
Sortehavet. Der gøres sammenligninger med trækket ved Bosporus-strædet. Vi
ser på ynglebestande af rovfugle i Bulgarien. JTL vil også fortælle om padder,
krybdyr og ikke mindst om de større pattedyrearter (bl.a. bjørn og ulv) og om
hvaler i Sortehavet samt om gode ynglefuglelokaliteter, træksteder,
naturbeskyttelse og rejsetips. Vil du vide mere om Bulgariens fauna, særpræget
natur og har måske planer om at besøge landet, så er det oplagt at møde op til
dette foredrag, der ledsages af dias o.a.

Arrangør Mødet arrangeret af ØBF.

Søndag 20.3 Danmarks Naturskove
Mødested: Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg. kl. 16.30. Afsluttes ca. kl. 19.00

Naturskoven på Silkeborg Statsskovdistrikt er efterkommere af den oprindelige
skov, der i årtusinder dækkede Danmark. Silkeborg-skovene har landets største
koncentrationer af 250-300 årig bøg, og rummer en række
beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter. På turen vil vi se nærmere på
naturskovens biologiske betydning. Turen afsluttes omkring solnedgang, hvor vi
ser sortspætten komme til overnatning i dens  sove-hultræ. Tilmelding ikke
nødvendig.

Turleder: Bo Ryge Sørensen, tlf. 8681 2573
Arrangør: Arrangeret i samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening.

Tirsdag 29.3 Tirsdagsmøde
Mødested: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Emnet er endnu ikke fastlagt – se nærmere i næste udgave af Søravnen, eller
følg med på vores hjemmeside www.dofaarhus.dk

Lørdag  2.4. Fuglesejlads på Mariager Fjord med hjuldamperen ”Svanen”
Mødested: Ved Trip-Trap-forretningen, Havnevej 9, Hadsund Havn kl. 9.45.

Vi sejler fra Hadsund ud til Als Odde og retur for at kigge på store flokke af
svaner, gæs, ænder og vadefugle.

Turleder: Naturvejleder Lars Peter Johansson.
Tilmelding: Senest dagen før til Mariager Turistbureau 9854 13 77.
Pris for sejltur: Voksne: 85 kr. Børn: 50 kr.
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Praktiske opl.: Velegnet for handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj. Øl/vand og kaffe/

brød kan købes ombord. Varighed ca. 3 ½ time.

Søndag 3.4. Mossø og de midtjyske søer
Mødested: P-pladsen ved Ry station kl.09.00
Turleder: Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920, eller Kurt

Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209
Se beskrivelsen søndag 2. januar.

Søndag 10.4 Velling Skov – Salten  Ådal
Mødested: P-pladsen øst for naturskolen på Lystrupmindevej mellem Velling og Vrads. Kl.

9.00 til 12.00
Velling Skov ligger på Salten Ådals stejle sydskrænter og rummer nogle af
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landets største bevoksninger af gammel bøg, fine skovsøer, kær, moser og væld.
Den 250—300 årig gamle bøgeskov er ideel for vedinsekter, svampe og
hulrugende fuglearter. Mulighed for sortspætte, grønspætte, huldue, ravn, isfugl,
bjergvipstjert og rovfugle. Tilmelding ikke nødvendig

Turleder: Jørgen Ballegaard, tlf. 7575 6289
Arrangør: Arrangeret i samarbejde med DN.

Tirsdag 12.04. Rovfugletur til Gjerrild Nordstrand
Mødested: P-pladsen ved stranden kl.10.00.

Rovfugletrækket er på sit højeste nu og der kan måske falde lidt gåse- og
småfugletræk af.

Turleder: Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 8637 7841.
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Praktiske opl.: Husk varmt tøj og kikkert. Turens varighed: ca. 3 timer.

Lørdag 16.4. Fuglesejlads på Mariager Fjord med hjuldamperen ”Svanen”
Se beskrivelsen af turen lørdag 2.4

Lørdag 30.4. F-Ugletur til Kaløskovene
Mødested: P-pladsen ved slotsruinen kl. 20.00.

På denne (ugle-)traditionsrige aftentur lytter vi først til småfuglene samt kigger
efter rådyr og når mørket falder på, er det tid til ugler.

Turleder: Naturvejleder Lars Peter Johansson
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Praktiske opl.: Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca. 3 timer.

Søndag 30.4 Stubbe Sø og Fugleværnsfondens areal
Mødested: Brugsen i Tirstrup kl. 07.00. Herfra kører vi samlet til området.

Arbejdsgruppen ved Fugleværnsfondens areal ved Stubbe sø inviterer indenfor i
fugleværnsområdet. Medlemmer af arbejdsgruppen viser rundt og fortæller om
arbejdet med at pleje området. Vi går en tur i området, gennem skoven og over
engen, ned til Stubbe Sø, og slutter af med at spise vores madpakker indenfor i
varmen i Bogpeters Hytte.

Turleder: Medlemmer af arbejdsgruppen. Kontaktperson: Peter Lange tlf.: 8695 0341.
Tilmelding: Til kontaktpersonen på tlf.: 8695 0341 eller mail:  peterlan@post6.tele.dk

senest 3 dage før turen. Tilmelding er nødvendig, da der er begrænset antal P-
pladser i området.

Praktisk opl.: Medbring vandtæt fodtøj, og madpakke.
Arrangør: DOF og Fugleværnsfonden (kontakt: Peter Lange - se omslaget).

Pinsen 2005 (13. maj til 16. maj) Øland
Så er lokalafdelingen klar med endnu en tur til Øland,  den lange ø øst for
Sverige. Læs mere på side 9 her i bladet.

Lørdag 21.5 Bustur til Vejlerne
Turen er ikke færdigplanlagt, men forventes at gå til Vejlerne og Bulbjerg.
Vejlerne i Nordjylland er et af landets største og vigtigste vådområder, og huser
en enorm rigdom af fugle. Kom med og oplev gæs, lappedykkere, rørdrum,
rørhøg, sortternen, skægmejserne og alle de andre. Der bliver måske også tid til
et besøg på Bulbjerg, med sin koloni af rider. Afgang fra Århus tidlig morgen, og
hjemkomst sen eftermiddag. Læs om tilmelding etc. i Fugle og Natur 1/2005
eller på www.dofaarhus.dk.
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Turleder: Peter Lange m.fl.
Pris: Max. 200 kr./person. Reserver allerede nu dagen!

Lørdag d. 21.5. Nattergaletur til Vallum sø
Mødested: Ryomgård Station kl. 7.00.

På vej til søen lytter vi til det store morgenkor og fornemmer, hvornår de enkelte
arter starter på morgensangen. Måske falder der en pungmejse eller vandrikse
af.

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

Lørdag 4.6. Fugletur i Dyrby Krat og Kastbjerg Ådal
Mødested: Landevejen ved Kærby Mølle kl. 8.00.

I krattet og ådalen lytter vi til det store morgenkor af Nattergale samt gode
imitatorer som Sivsanger og Kærsanger. Hvis vi er heldige kan der falde
Græshoppesanger af.

Turleder: Naturvejleder Lars Peter Johansson
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Praktiske opl.: Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca. 3 timer.

Søndag 5.6. Ådalstur ved Nimtofte Å
Mødested: Kolind Station kl. 8.00.

I dette varierede landskab mellem stejle skrænter og rislende å lytter vi efter
pirol, vendehals, karmindompap og andre gode sager.

Turleder: Naturvejleder Lars Peter Johansson
Arrangør: Natur- og Miljøkontoret, Århus amt.
Praktiske opl.: Husk varmt tøj og kikkert. Varighed ca. 3 timer.

Torsdag 10.6 Aftentur til Mossø og Klosterkær.
Mødested: P-plads, Silkeborg Langsø ved Jyske Bank kl. 19.00, eller P-pladsen ved

Lindholm Hoved kl. 19.30
Denne traditionsrige tur har gennem tiden budt på ca.  50 fuglearter.Vi besøger
fugletårnet på Lindholm Hoved, hvorfra der er mulighed for at se 4
lappedykkerarter, gæs, svaner og forskellige arter andefugle, og for at lytte til de
mange arter af sangfugle der træffes i området. Omkring solnedgang kører vi til
Klosterkær, hvor de nataktive arter vil overtage orkesterpladsen. Her vil der
være mulighed for at se skovsneppe og dobbeltbekkasin samt høre
græshoppesanger, kærsanger og nattergal. Tilmelding er ikke nødvendig

Turleder: Jørgen Ballegaard, tlf.  7575 6289 og Torben Jørgensen, tlf. 8682 5972
Arrangør: Arrangeret i samarbejde med DN

Søndag 28.8: Tur til Halle/Stigsholm-søerne
Mødested: Halle Sø-rasteplads mellem Bryrup og Nr. Snede. kl. 09.00 til ca. 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-
fuglebeskyttelses-område der på denne årstid rummer mange rastende
vandfugle. Mulighed for rovfugle og især fiskeørn. Tilmelding ikke nødvendig.

Turleder: Jørgen Ballegaard, tlf. 7575 6289
Arrangør: Arrangeret i samarbejde med DN

Fugleture i Århus-området? Se Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside (findes via lokalafdelingens
hjemmeside www.dofaarhus.dk eller hent folderen på biblioteket).



33

Annonce
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Peter Lange

Bjarne Golles

Ole Jensen

Peter Hjeds

Steen Gert Larsen

Mari-Ann Nørgaard

Jens Bonde Poulsen

Fr (Arne Larsen og Jan Sielemann

var fraværende ved fotograferingen)
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Fredningsudvalget:
Svend Møller Jensen
Holmelundsvej 29, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 65 03

Fugleregistreringsgruppen:
Ole Jensen (se bestyrelsen)

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

Medlemsregistreringen:
Lars P. Johansson (se bestyrelsen)

DOF-basen:
Peter Lange (se bestyrelsen)

Bestyrelsen (billeder overfor)

Kontaktpersoner

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@ofj.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

Hvem er hvem

Arne Bo Larsen
Axel Munchs Vej 67
8550 Ryomgård
abl@djurs.net

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

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

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

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

Rovfuglegruppen:
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

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

Grenå lokalgruppe:
Anders Rasmussen
Askevej 8
8500 Grenå
Tlf. 8758 0256
andershr@rasmussen.mail.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
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Professionel oversætte lse
mellem hovedsprogene

Statsaut. translatører og tolke
M edlem af

Dansk Translatørforbund
Dansk Ornitologisk Forening

Sociedad Española de Ornitología

Mere end ord.

Argus Sprog ApS Fuirendal Hovedbygning Fyrendalvej 14 4262 Sandved
Tlf.: 55 46 27 26 Fax: 55 46 27 27 info@argus-sprog.dk

                 
        

   
  


