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Søravnen vil fortsat udkomme
og
lokalafdelingen bestå
Julen nærmer sig med hastige skridt når dette læses, og vinteren er over os. Ude på foderbrættet
skændes spurvene om det udlagte foder, mens solsorten hugger i det halvspiste æble, som blev
serveret i morges. Vintertid er fuglefodringstid for mange, og både fugle og mennesker har stor
fornøjelse heraf. Men husk hygiejnen når du fodrer, så hverken du eller fuglene bliver syge af det
udlagte foder. Det kan du læse mere om inde i bladet.
Kommunalvalget er netop overstået, når dette skrives, valgtumlen har lagt sig og udvalgsposterne
er fordelt. De nyvalgte sammenlægningsudvalg begynder snart på arbejdet med at forme de nye
storkommuner. Det bliver spændende at følge, især hvor stor vægt man vil lægge på natur og miljø!
Kommunerne overtager fra 1. jan. 2007 langt flere beføjelser på natur- og miljøområdet, og deres
gøren og laden får derfor også stor betydning for fuglene. Her i foreningen er vi klar til at kigge med,
og om nødvendigt gøre indsigelser, hvis vi ser tegn på at naturen nedprioriteres. Hertil får vi i høj
grad brug for medlemmerns øjne og øren! Følg med ude i lokalområderne, og kontakt
lokalbestyrelsen, hvis du oplever at naturen og fuglene lider overlast eller der sker indskrænkninger
i vores muligheder for at komme ud og opleve naturen.
Også her i vores egen forening medfører reformen ændringer, og DOFs nye struktur har netop
været et af de væsentligste emner på efterårets repræsentantskabsmøde. Vi kan berolige med at
din lokalafdeling vil fortsætte og Søravnen fortsat vil udkomme. Men et nyt navn det slipper vi ikke
for at finde, da Århus Amt nedlægges. Kom og vær med til at diskutere dette og meget andet på
lokalafdelingens generalforsamling i februar.
Glædelig jul og godt nytår!
Lokalbestyrelsen
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Nyheder & aktuelt

AKTUELT

Olieforurening ved Anholt!

D. 29/10 blev lokalafdelingen
informeret om at Frank Svensson
på Anholt havde observeret
masser af oliefugle bl.a. flere
hundrede ederfugle ved havnen,
en lokal jæger har skudt mindst
10 stykker, og samme dag havde
Anders Rasmussen set alke med
olie trække forbi ved Fornæs.
Vildtkonsulent Sten BonneRasmussen,
Skovog
Naturstyrelsen blev straks
kontaktet, og herfra gik der
besked til SOK (søværnet), der allerede samme
dag havde et fly ude over området. Samtidig
blev der på Anholt sendt jægere ud for at aflive
de olieindsmurte fugle. I de efterfølgende dage
blev der fløjet over hele Kattegat, men der blev
ikke fundet olie på havoverfladen.
D. 1. nov meddeler Frank: ”Jeg var lige ved fyret
og der sad 200 oliefugle og søndag eftermiddag
var jeg hele vejen rundt om øen og talte 903 i alt,
men der bliver skudt en del på dem, så det er lidt
svært at sætte et nøjagtigt tal, da der er mange
der går til havs igen, når der bliver skudt. Til dato
er der nedskudt omkring 450 fugle”.
D. 12/11 beretter Frank fra Anholt: ”Jeg kørte fra
Sønderbjerg, rundt havnen til Totten. Kunne
desværre ikke komme hjem gennem
Pakhusbugten pga. højvande, men der har ikke
været nogen fugle af betydning på den strækning.
Jeg har talt følgende: levende fugle m. olie: 144,
døde fugle som lå på stranden: 128.
Der er blevet skudt følgende antal fugle af
jægerne:
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Af Peter Lange, Carsten Olsen og
Frank Svensson
Sortand

478

Fløjlsand

66

Ederfugl

89

Alk
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Allerede samme dag, som de første meldinger
indløb, adviserede jeg (PLA) de øvrige DOFlokalafdelinger rundt om Kattegat, for om muligt
at få folk ud på kysterne i den førstkommende
weekend, med henblik på at observere evt.
olieindsmurte fugle. Heldigvis lader det til, at vi
slap nådigt denne gang, idet der ikke blev fundet
nævneværdige antal oliefugle hverken langs
Vendsyssels østkyst eller Sjællands nordkyst.
Fuglefodring uden salmonella
Af Peter Lange
kilde: www.dof.dk
Salmonella kan også ramme småfugle på
foderbrættet. Men salmonella-forgiftninger kan
undgås, hvis man følger syv gode råd om ren
fuglefodring fra Dansk Ornitologisk Forening og
Danmarks Fødevareforskning.
Danmarks Fødevareforskning har konstateret
salmonella hos døde småfugle, som sidste vinter
blev indsendt til undersøgelse på fjerkræ- og
vildtafdelingen i Århus.
Det er nu igen højsæson for fuglefodring, og
dyrlæge Anne Marie Malle fra Danmarks
Fødevareforskning opfordrer de danske
haveejere og fuglevenner til at være
opmærksomme på hygiejnen, når man fodrer
fugle i haven eller på altanen.
”Det bør vi gøre både for vores egen skyld og for
fuglenes skyld”, siger Anne Marie Malle til bladet
”Fugle og Natur.

Død ederfugl med olie. Anholt nov. 2005. Foto: Frank Svensson. Denne olieforurening har
formentlig kostet over 2000 fugle livet.
”En vigtig grund til at fodre fugle i haven er at
lokke dem tæt på, så vi kan nyde fuglene ved
foderbrættet. Men det er jo ikke meningen, at
fuglene skal blive syge af det. Derfor bør vi følge
nogle ganske enkle råd om hygiejne. Det kan
gøres uden stort besvær, og det svarer meget
godt til den praksis, vi allerede kender fra vores
egne fødevarer og madlavning”, siger Anne
Marie Malle.
Dyrlægen fra Danmarks Fødevareforskning har
sammen med biolog Knud Flensted fra Dansk
Ornitologisk Forening opstillet syv gode råd om
ren fuglefodring:
- Fjern gamle foderrester, frøskaller og
fugleekskrementer med jævne mellemrum og
mindst en gang om måneden. Et par gange i
sæsonen kan det være en god ide at vaske
fuglebrættet med kogende vand, og brug gerne
et bakteriedræbende vaskemiddel.
- Flyt så vidt muligt foderpladsen rundt i haven
nogle gange i løbet af fodersæsonen, fx hver
anden eller tredje måned.

- Sørg for at foderpladsen ikke står tæt ved
grønsagsbed, krydderurtebed eller steder, hvor
du opbevarer grøntsager, frugt og lignende,
som siden skal spises af mennesker eller husdyr.
- Vælg et fuglebræt eller en foderautomat, der er
let at rengøre.
- Opbevar fuglefoderet tørt og i en lukket
beholder eller på et sted, hvor mus og rotter ikke
har adgang. Gnaverne kan også overføre
salmonella til foderet.
- Vask hænderne, når du har fodret fuglene,
ligesom før du sætter dig til bords.
- Finder du syge fugle i nærheden af
foderpladsen, så indstil fodringen i minimum en
måned, og sørg for at ovenstående regler følges.
Har man mistanke om at en fugl er død på grund
af sygdom, forgiftning eller ulovlig jagt, så bør
man indsende fuglen til: Danmarks
Fødevareforskning, Fjerkræ- og Vildtafdelingen,
Hangøvej 2, 8200 Århus N, telefon 72 34 68 17,
www.dfvf.dk
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Fugle i Århus amt 2004
af Flemming H. Nielsen og Ole Lilleør

Fugle i Århus Amt 2004 - 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.
Lokalrapporten udsendes kun til de, der har
bestilt den på forhånd. Prisen er som sidste år
130 kr inkl. forsendelse. Rapporten bestilles
hos Flemming H. Nielsen, Humlevej 24, 8543
Hornslet. Tlf. 8697 9691. E-mail:
flemming.holmslykke@get2net.dk.
Lokalrapporten fremsendes derefter, så snart
rapporten er modtaget fra trykkeriet.
Som noget nyt vil rapporten efter udgivelsen
også være at finde på lokalafdelingens
hjemmeside på www.dofaarhus.dk, hvor den
gratis kan hentes og læses (pdf-fil).

Flere og flere benytter nu DOF-basen
(www.dofbasen.dk) til indrapportering af
spændende observationer. Bliv ved med det for jo flere data des bedre oplysninger får vi om
fuglelivet lokalt.
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 DOFÅrhus) eller (hvis det er få observationer) blot i
brev til DOF-Århus, Louisevej 100, 8220
Brabrand. Deadline for indsendelse/indtastning
af data til den følgende lokalrapport er 10. januar
2006.
Med venlig hilsen
På lokalrapportens vegne
Flemming H. Nielsen & Ole Lilleør

Annonce
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Vorup Enge
Natur midt i byen
Af Benny Kristensen og Lars Tom-Petersen
Randersgruppen
Bare 500 m fra Randers’ centrum ligger det nyligt genskabte naturområde Vorup Enge. Vi vil i
denne artikel præsentere området og dets fugleliv – og forhåbentlig give inspiration til et besøg.
Vorup Enges beliggenhed midt i byen og lige op ad motorvejens rasteplads ved Gudenå gør
området særdeles let tilgængeligt. Artiklen bygger primært på observationer fra 2004 med
opdateringer til dags dato (sept. 2005).
Historien om Vorup Enge er velkendt fra mange andre vådområder. Engang var engene langs
Gudenå græsningsområde og storleverandør af hø til gårdene i Vorup – vejen fra de lave enge til
de højtliggende gårde hedder stadig Høvejen.
Lige som de fleste andre enge langs Gudenå og
Randers Fjord blev Vorup Enge siden hen
afvandet og inddiget. Det tidligere så rige fugleliv
forsvandt. Tilbage blev nogle få viber og
gråænder. Indtil 1992 kunne de lokale storke fra
Randers også ses på de afhøstede marker,
men som bekendt var der heller ikke her føde
nok til et storkepar. De ynglede sidste gang i
1990, en enlig fugl blev hængende til 1992.
Årtiers dræning og udpining medførte, at den
frugtbare engjord blev presset sammen.
Målinger har vist, at dele af området har sat sig
helt op til en meter! Gradvist ophørte dyrkningen,
nogle marker blev braklagt, nogle blev tilplantet
med nåletræ og andre sprang i krat.
Da Vorup Enge blev udpeget som VVM-område,
var der derfor hurtigt opbakning fra lodsejere og
digelaug. I forbindelse med projekteringen valgte
mange af lodsejerne at sælge deres jord til
Aage V. Jensens Fonde, som havde set
mulighederne i området og nu ejer størstedelen
af Vorup Enge.
Vi har fra DOF deltaget aktivt i den følgegruppe,
som har fulgt projektet. Arbejdet har været præget
af et særdeles positivt samarbejde med amt,
kommune, lodsejere, naboer og fondene.

Først på året 2004 blev der så brudt hul på
digerne. Inden da var der dog sket et utilsigtet
digebrud lige før jul 2003. Det medførte bl.a. at
en gravko, som endnu var i gang med arbejdet
pludselig stod midt i engsøen omgivet af vand
og hujende sangsvaner.
Nu fremstår Vorup Enge som et meget
tidevandspåvirket vådområde med en stor fri
vandflade, afgræssede enge og enkelte småkrat
og skove. Ved lavvande opstår store
mudderflader. Det samlede areal er på 105 ha.
I løbet af 2004 byggede fondene tre fugletårne
og et undervisningsauditorium, ligesom de, for
at lette tilgængeligheden fra Randers,
finansierede en stibro over Gudenå (hægtet på
jernbanebroen). Tårnene er af samme høje
kvalitet, som vi kender dem fra Vejlerne og
Vildmosen – de to er placeret i selve Vorup
Enge, mens det sidste findes nord for åen ved
Randers kommunes naturskole.
Det nye naturområde med det udbyggede
stisystem og gode faciliteter er blevet modtaget
med stor interesse og glæde af byens befolkning.
Med den lette tilgængelighed fra bymidten er
det blevet et populært udflugtsmål. Samtidig er
stisystem og adgangsforhold planlagt, så en
central del af engsøen er uforstyrret.
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Vi har i DOF’s Randers-gruppe sammen med naturvejleder Lars Maagaard lavet i det forløbne år.
De har været meget velbesøgte, og der har været en stor nysgerrighed og spørgelyst.
Hurtigt efter etableringen fik vi dannet en gruppe af lokale fuglekiggere på 5-6 personer, som
ønskede at følge udviklingen tæt. Ambitionen var fra starten at lave en ugentlig tælling hele året
igennem. Selvom vi vurderede, at det måske nok var lidt optimistisk at gennemføre dette på
længere sigt, er det faktisk lykkedes – ikke kun i 2004, men fortsat til dags dato. Det har givet et
særdeles godt indblik i fuglelivets udvikling i engene.

Ynglefugle.
Vi har i 2004 ikke lavet en målrettet ynglefugletælling. Men de mange besøg i området har givet
os et godt grundlag for at vurdere, hvilke ynglefugle, der har etableret sig. Det skal understreges,
at alle observationer i 2004 er foretaget fra de offentlige stier i området. Antallet af ynglefugle
fremgår af tabellen.
Fjordterne
1–3
Gøg
2–3
Stor flagspætte
1
Sanglærke
3–5
Engpiber
1
Græshoppesanger0 – 1
Sivsanger
0–1
Rørsanger
2–3
Tornsanger
8 – 11
Gulspurv
3–5
Rørspurv
5–8
Derudover yngler i områdets krat og småskov en del af de almindelige småfugle.
Lille lappedykker
Knopsvane
Gråand
Vandrikse
Blishøne
Strandskade
Lille præstekrave
Vibe
Dobbeltbekkasin
Rødben

1–2
1–2
10 – 15
1
2–4
1
2
8 – 12
8 – 12
1

Flyvende dværgmåge. Foto: Lars Tom-Petersen
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Et af fugletårnene i Vorup Enge. Foto: Lars Tom-Petersen

Ved en sammenligning med andre nye
vådområder (f.eks. Årslev Engsø) falder en ting
nok i øjnene – der er næsten ingen lappedykkere.
Sorthalset og gråstrubet lappedykker har mange
andre steder været nogle af de første til at
etablere sig. De er begge set i Vorup Enge i
april 2004, men blot en enkelt gang hver! Toppet
lappedykker har været på lokaliteten sommeren
igennem, men uden at yngle. Kun lille
lappedykker er truffet med unger, og her kan det
endda være fugle fra en nærliggende lokalitet.
Et bud på en forklaring kunne være, at Randers
Fjord og Gudenå er stærkt præget af tidevandet
i Kattegat med daglige vandstandsforskelle på
op til 1 m helt ind til Randers. Det indtrængende
havvand bidrager desuden til en vis
saltholdighed. Især sorthalset og gråstrubet
lappedykker
foretrækker
roligere
ferskvandssøer.
Til gengæld har vi kunnet glæde os over, at et
pænt antal vadefugle har indtaget området. Især
det store antal af ynglende dobbeltbekkasiner
er imponerende. Sommeraftenerne ved
engsøen var præget af brummende, vrinskende
og tikkende bekkasiner.
At også lille præstekrave var hurtig til at finde
området tiltrækkende er vel mindre
overraskende.

Også flere par fjordterner forsøgte at yngle på
de tidligere digerester langs åen, men her har
nok været for mange forstyrrelser fra kajakker,
kanoer og andre fartøjer.
I 2005 har vi fået tilladelse til at lave en grundigere
ynglefugletælling indenfor de indhegnede enge.
Det er blevet til to gennemvandringer: d. 14.5.
og d. 30.6.
Desværre viste dette års tælling et fald i antallet
af vadefugle med 3-5 par dobbeltbekkasiner og
blot 4 par viber. Måske skyldes det, at
afgræsningen af engene først kom i gang sidst
i juni, samtidig med, at de dele af engene, der
ikke bliver oversvømmet ved højvande, har været
meget tørre.
3 par lille præstekrave er til gengæld fint, ligesom
et par knarænder sandsynligvis har forsøgt at
yngle. I den lille skov midt i området fandt vi
desuden et par musvåger.
Langs Gudenå ved Vorup Enge er der større
områder med rørholme og rørsump. Her yngler
en række interessante arter som rørhøg,
pungmejse, skægmejse og græshoppesanger.
En tur rundt i Vorup Enge i maj-juni giver gode
muligheder for også at se og høre disse, ligesom
isfugle fra nærliggende ynglesteder ofte ses.
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Rastende fugle.
Tidligere oplevelser med mange rastende
vadefugle i slambede langs Randers Fjord gav
store forventninger til Vorup Enges potentiale.
Omvendt var vi også meget spændte på, hvilken
betydning ebbe og flod ville have på fuglene.
Allerede nu kan vi konstatere, at området til
fulde har levet op til forventningerne. På de gode
dage har samtlige mudderflader ved lavvande
været dækket af rastende ænder og vadefugle.
Et imponerende syn med op til 4000 ivrigt
fouragerende fugle midt i byen.
Både forår og efterår har der været rigtig mange
svømmeænder, og i visse perioder raster der
over 2000 andefugle. Den mest talrige art er
krikanden, som ofte ses i antal over 500 – d.
12.11.04 taltes ikke færre end 1200! Men andre
arter er også noteret i pæne antal:
Pibeand 420 d. 1.10.05, knarand 17 d. 29.9.05,
spidsand 13 d. 5.4.04, skeand 60 d. 3.9.04 og
atlingand 5 d. 3.5.04.

Det har imidlertid særligt været spændende at
følge de rastende vadefugle. Der står til tider
rigtig mange i området. Her skal nævnes nogle
max-tal for de mest karakteristiske arter:
Vibe 1100 d. 4.9.05, temmincksryle 28 d.
17.5.05, dobbeltbekkasin 900 d. 5.9.05,
brushane 86 d. 3.5.04, hvidklire 90 d. 30.4.05
og tinksmed 150 d. 5.5.05.
Her skal især de rekordstore forekomster af
dobbeltbekkasiner fremhæves. Så store antal
af de langnæbbede er ikke registreret andre
steder i landet i DOF-basen.
Sommerperioden har desuden været præget af
uhørt store antal af mursejlere og svaler. I
perioden 24.6. – 12.7.04 sås daglig op imod
1000 mursejlere jagende, hvilket mange
almindelige mennesker også bemærkede og
fik glæde af. I år har vi ikke oplevet samme store
mængder af sejlere.
Digesvalerne kunne godt hamle op med dette,
blot et par måneder senere. Fra sidst i august til
midt i september er der begge år set store
mængder, kulminerende d. 28.8.05, hvor 3000
fugle drønede rundt og gjorde livet utrygt for
insekterne.

Rastende dværgmåger, 2k. Foto: Lars Tom-Petersen
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Silkehejre. Foto: Lars Tom-Petersen

De sjældne.
Med så god en dækning af lokaliteten er der
også dukket en del sjældne fugle op i
kikkertfeltet.
Det største hit er vel den unge hvidvingede
terne, der dukkede op d. 26.8.05. De følgende
dage kunne den ses i selskab med en ung
sortterne, hvilket gav mange tililende
fuglekiggere god mulighed for at sammenligne
de to arter. Den blev i området i en uge.
Randers-området har flere gange gennem de
seneste år været vært for sjældne hejrer. Det er
derfor nok ikke så overraskende, at de også
allerede er dukket op i Vorup Enge:
Først valgte en silkehejre at fouragere i området
d. 22.6.04. Den nåede de fleste lokale birdere
at se, ligesom et større ekskursionshold ledet af
den lokale naturvejleder fik glæde af den.

I 2005 var det så en sølvhejre, der kortvarigt
spankulerede rundt på engen neden for tårnet
ved motorvejen d. 9.4. Desværre blev den kun
meget kort tid, så kun få fik den at se. Til gengæld
kunne observatøren, der har udsigt til engen,
genfinde den hjemme fra sin terrasse og fremvise
den for sine undrende naboer.
Den 5.10.04 fløj en ung havørn en tur over
området, hvor en overrasket observatør ikke
engang nåede at fotografere kræet af bare
begejstring. Også vandrefalken har fået øje på
de mange lækre andestege i engsøen. En ung
fugl blev set jagende et par gange i efteråret.
Det er en art, som også omkring Randers ses
stadig hyppigere. Blandt de store vingefang
skal til sidst nævnes fiskeørnen, som er blevet
set regelmæssigt både forår og efterår.
Indtil nu er der observeret 160 fuglearter i Vorup
Enge. Blandt disse er også sjældnere fugle som
hvid stork, rød glente, enkeltbekkasin og
savisanger.
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Besøg Vorup Enge.
Vi vil slutte med at opfordre til et besøg i Vorup Enge. Som nævnt er det meget let tilgængeligt både
fra Randers by og fra rastepladsen på motorvejen, hvorfra der er sti ind i området. På kortet kan
fugletårnenes placering ses. I disse finder man informationstavler om områdets geologi, historie
og dyreliv. De bedste observationer af vadefugle og andefugle fås imidlertid ofte fra et par andre
steder, som også er angivet på kortet. De nås let via stisystemet.
Endelig vil vi opfordre til, at man indtaster sine observationer i DOF-basen, så vi alle kan få glæde
af dem.
God fornøjelse.
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Fem hurtige tips
til fugleture i Østjylland i vintermånederne
med noter særligt for folk uden egen bil!
Af Peter Lange

1. Klostermølle ved vestenden af Mossø.
Altid værd et besøg. Bliver det isvinter, er der næsten altid en våge, hvor Gudenåen løber ind i
Mossø; her samles ænder, gæs og svaner. Husk at besøge paptørreladen med indbygget
udsigtstårn! Husk også at gå en tur langs Klosterkanalen og se efter isfugl og vandstær. Tag f.eks.
bus 502 fra Skanderborg til Voerladegård, herfra er der en flot gåtur gennem skovene forbi
Klostermølle og til Gl. Rye, hvor der går bus til Ry og Skanderborg.
2. Mariager Fjord
– hvis isvinter er der ofte en våge med mange ænder og svaner ved Dansk Salt nær Assens, hvor
kølevandet ledes ud. Et godt kig på fjordens specialitet – de lysbugede knortegæs, får man bl.a.
fra Havnø Hage, lidt øst for Hadsund. Nok mest for folk med bil!
3. Pinds Mølledalen og Århus Å
Et ”klassisk” sted for vandstær, og med en flot natur! For dem uden bil er der bus (linie 55) fra Århus;
stå af ved Tarskov Mølle og følg vandreruten Århus-Skanderborg langs åen til Pinds Mølle, og
herfra til Adslev eller Jeksen, hvor der er mulighed for at tage rutebilen (nr. 109) tilbage til byen.
4. Norsminde Fjord
Også en ”klassisk” lokalitet, som desværre er gået lidt i glemmebogen de senere år. Måske fordi
adgangen til fjorden er blevet vanskeligere. Men fjorden er stadig et besøg værd, og især i isvintre,
hvor der altid er en isfri rende omkring slusen. Bus rute 102 (kystruten) fra Århus kører lige til døren!
5. Giber Å, Moesgård og Vilhelmsborg
Et sikkert ”hit” når det gælder vandstær og isfugl ved vintertide. Vandstæren kan ses på hele
strækningen af Giber Å, men på dage med megen færdsel i skovene fortrækker de ofte til de mere
fredelige dele af åen og skoven. Her er også mange småfugle. Turen kan passende afsluttes med
en kop varm chokolade på restaurant Skovmøllen! Århus Sporvejes linie 6 kører næsten til døren.
Se buskøreplanerne på
http://www.bus-info.dk/ (Århus Amt)
http://www.sporveje.dk/planer/planixv.html (Århus Sporveje)
http://www.vat.dk/ (Vejle Amt).
Se også de seneste observationer fra lokaliteterne på
http://www.dofbasen.dk, klik på ”observationer”.
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Fra Felten
Af Morten DD Hansen
Jøsses! Det er næsten ærgerligt, at Århus Amt kun har et lille års tid tilbage som geografisk enhed,
for noget tyder på, at amtet endelig er ved at finde op i den ornitologiske superliga. Det handler
tilsyneladende kun om, at feltfolket bliver lidt mere standhaftige og lader være med at forlade
trækstederne kl. 0745, fordi de skal på arbejde…. Hvad falke og kærhøge angår kan Anholt og
Fornæs således let matche andre danske træksteder, Gallohaven og Århusbugten fremstår
efterhånden som et af landets bedste havfuglesteder i sydøstenvind, Årslev og Vorup Enge tilbyder
alt i vandfugle, og sjældne småfugle kan findes i observatørernes haver. Perioden bød således på
lækkerier som islom, almindelig og sodfarvet skråpe, stor stormsvale, sorthovedet måge, hvidvinget
terne, hvidvingede korsnæb, rødstrubede pibere og den slags. Gennemgangen dækker perioden
15/8 til 30/10, og observationerne er hentet på dofbasen.dk, ligesom enkelte andre hjemmesider
også er blevet checket. Spændende fugle kan være overset i gennemgangen – det beklages
selvfølgelig!

Havfugle
To islommer blev det til: 15/9 Fornæs og 21/10
Anholt. Sodfarvet skråpe blev set 15/9 1
Fornæs samt 1 Anholtfærgen, og intet mindre
end 7 eksemplarer trak ud af Århusbugten forbi
Gallohaven den 28/10 – en ny suveræn
amtsrekord! Selv om det virker helt vildt, er det
formentlig intet særsyn, når vinden efter en
vestenhyler går i sydøst. I afdelingen for ægte
havfugle bød Gallohaven Fuglestation samme
dag på en almindelig skråpe, en stor
stormsvale samt tre mallemukker. Dagen efter
så talrige observatører endnu en muk og en
sodfarvet sammesteds. Sulerne skuffede lidt,
hvis man kan tillade sig at sige det, idet det kun
blev til tre store observationer: 15/9 120 Anholt,
12/10 82 Fornæs samt 28/10 93 Gallohaven.
2500 grågæs sås ved Salten Langsø den 6/9,
hvilket er imponerende mange. Det er 17
knarænder ved Vorup Enge 29/9 også.

Rovtøj
Der var to gamle havørne ved Mossø 19/10, en
næsten ad. steppehøg han trak forbi Anholt
den 16/9, og ellers må bemærkes, at perioden
bød på hele 96 trækkende dværgfalke, heraf
16/9 14 Anholt, 17/9 19 Anholt og 4/10 14
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Fornæs. Vandrefalk toppede med 3/9 3 indtrk.
Fornæs.

Vadevandting
Det var tyndt med vagtler, kun 17/8
Georgsminde, 23/8 Norsminde Fjord samt 16/
9 Tåstrup, Århus. Trane sås 16/8 3 SV Hasle, 9/
9 2 S Galten samt 20/9 3 N Østenfjeld. En 1k
kærløber fornøjede mange observatører ved
Årslev Engsø 17-22/8. 5/9 stod 900
dobbeltbekkasiner ved Vorup Enge, hvilket
må siges at være umanerligt mange. 10/10 var
store tredækker-dag, idet der både blev set en
på Anholt og ved Eskeplet. I gamle dage
opfattede man vist mest tredækkere som en
august-september foreteelse, men de kan altså
også laves i oktober! En odinshane holdt til
ved Årslev Engsø 21-23/8. Det er mellemkjoveår i år, men hidtil er der kun indrapporteret to,
nemlig 21/10 1 S Sødringholm samt 28/10 1 S
Gallohaven. Almindelige kjover er jo
snydealmindelige, hvis man blot kigger efter
dem – max. blev 15/9 17 Fornæs. En enkelt
storkjove sås 1/10 Bønnerup Havn, mens lille
kjove sås 3/10 1 S Hesselholm. Sorthovedet
måge sås 22/10 Anholt samt 28/10 Gallohaven.

26/8-2/9 sås en 1k hvidvinget terne ved Vorup
Enge, og den opførte sig pænt over for mange
tilrejsende. Der var lidt søkonger på spil, max
24/10 18 N Fornæs, og lunder var der også
pænt med, bl.a. 28/10 4 S og 29/10 2 S
Gallohaven.

Småkravl
En hærfugl holdt til på Issehoved 1/10. I den
megen østenvind primo oktober ankom rigtig
mange ringduer til Djursland fra Sverige, og
med kulden den 15/10 forlod de stedet igen –
26.500 trak syd over Feldballe på en halv time!
Vendehals er efterhånden er artig sjældenhed,
og periodens høst blev beskedne 16/8 1 Hjøllund
samt 23-24/8 1 Molslaboratoriet. De første
bjerglærker var 21/10 9 Sødringholm.
Rødstrubet piber var mere almindelig i
begyndelsen af 90’erne, og efteråret bød således
kun på to fugle: 16/9 Anholt samt 2/10 Feldballe.
Bjergpiber nåede lige med: 28/10 1 Ebeltoft.
Et tyndt år for ringdrosler bød på 25/9 Dødeå,
4/10 indtrk Fornæs samt 2 Vesborg Fyr. 2/10
sås en hvidbrynet løvsanger ved Vesborg
Fyr, hvilket var en ganske forventelig lokalitet.

Det samme kan ikke siges om LPJ’s have i
Ommestrup, der valgte at huse et bryn i hele to
dage 2-3/10 - en skandaløs lækker matrikelart.
Periodens eneste pungmejse sås 21/8 Vorup
Enge. Der var en smule nøddekriger i omløb,
nemlig 31/8 3 SV Molslaboratoriet, 11/9 1 trkf.
Fornæs samt 2 Vrads Sande og endelig 30/9 2
Silkeborg. 21/10 sås og hørtes to hvidvingede
korsnæb ved Sødringholm, mens 14 store
korsnæb blev noteret på Anholt 21/10. To sene
karmindompapper sås ved Elsegårde Strand
10/9, og lapværling blev en ren Anholtfornøjelse, da to trak forbi 16/9, og to rastede
den 17/9.
Det var ordene. Vinteren kommer vel sædvanen
tro til at gå med vådområde-ture, hvor ænder,
vade- og havfugle samt lidt småfugle kan støves
op. Måske vil en håndfuld havørne gøre søerne
usikre, og måske dukker en sjælden drossel op
på foderbrættet – det vil kun tiden vise, men
håbet er lysegrønt.
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Kolibri-stære…
Af Mari-Ann Nørgaard
Stærene har vi besøg af hvert år i vores østvendte
redekasse. De kommer, ser kassen an, rydder
ud og kommer nyt redemateriale i. Der ruges og
fuglene forlader kassen med en vred, hvæsende
lyd, når man formaster sig til at gå forbi neden
under i klaprende træsko. Ungerne fodres så
diskret som muligt af de voksne, og de vokser
hurtigt til. Nogle år får man ungerne at se, når de
til sidst stikker hovedet ud af kassen. Andre år
man nøjes med deres kald fra kassens dyb. Og
en dag er de så bare pist væk. Lidt vemodigt.
Men i år var jeg heldigvis hjemme, da de gik af
kassen. De nyudfløjne unger tilbragte adskillige
timer på græsset og i hækken neden for
redekassen. Deres første spæde forsøg på at
finde balancen på hækkens tynde grene var
interessante at følge. Godt at naboens katte
ikke var til stede, mens de tumlede rundt. Midt
på eftermiddagen var de smuttet og jeg så ikke

mere til dem. De skulle jo ud at mødes med
andre stære, fede den og lære at flyve i flok.
Med baggrund i stæreungernes diskrete
opførsel i vores have var min forbavselse derfor
stor, da jeg denne sommer fandt halvtamme
”kolibri”-stære i Lakolk på Rømø. Stærene her
havde på snedig vis fundet ud af, at turisternes
havde masser af lækre insekter på fronten af
deres biler. Derfor svævede de som kolibrier
hen foran de parkerede bilers køler og tog for
sig af de fladmaste insekter. Frem og tilbage.
Især de juvenile var modige og snuppede også
små franskbrødsstykker, som turisterne smed
på fliser og bænke. Sjovt at se en juvenil med
den fineste brilletegning så tæt på. Det virkede
som om den tænkte: ”Skal jeg prøve at tage af
hånden? Kan jeg nu stole på hende?….hm, nej,
jeg må nok holde en afstand af 20 cm”. Og
sådan blev det.

Stære med krummer. Foto: Erik Mølgård
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Kolibri-stære. Foto: Erik Mølgård

UDLEJES:
BOGPETERS HYTTE
Fuldmuret sommerhus til helårsbrug
beliggende midt i Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø på Djursland.
Huset ligger naturskønt i en lysning i skoven med direkte adgang til søen.
Det er på 80 m2 med plads til 6 personer i to soverum.
Der er 8 km. til Ebeltoft, 6 km. til badestrand og 20 km. til Grenå.
Pris: 2100 kr. pr. uge + el.
Henv. Peter Lange, tlf.: 8695 0341 eller mail: peterlan@post6.tele.dk
Læs mere på www.dofaarhus.dk/bogpetershytte.
Kun medlemmer af DOF kan leje huset.
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Referater
Tur for nye medlemmer af DOF Århus Amt.
En sådan tur fandt sted søndag d. 6. november,
med 6 deltagere. Turleder var Peter Lange.
Turen gik til Fornæs, Kolindsund, Fannerup,
Stubbe Sø og Årslev Engsø, i nævnte
rækkefølge. De nye medlemmer oplevede et
flot morgentræk ved Fornæs, med masser af
ederfugle, alkefugle, samt tre suler og en kjove.
Hertil sortgrå ryle på stranden.
Ved Fannerup blev en bjergvipstjert set af de
hurtigste, hvorimod vandstæren og isfuglen
svigtede. Vi forlod stedet ret hurtigt, da der var
jagt i skoven lige ved.

Det var aftalt, at vi skulle indtage den medbragte
frokost i Bogpeters Hytte (Fugleværnsfondens
areal ved Stubbe Sø), så da vi ankom, tændte vi
op i brændeovnen, hvorefter vi gik en kort tur i
området, mens der blev varmt i hytten. Som
lovet (sic!) så vi en flot havørn lette fra engen –
stort set den første fugl, vi så i området. På søen
var der forskellige ænder, bl.a. troldand. Herefter
smagte de medbragte klemmer rigtig godt!
Turen sluttede med en kort tur til Årslev Engsø,
hvor vi bl.a. fik set et udvalg af ænder, samt to
svaner – nååh-nej det var tamgæs! På turen blev
der i alt set næsten 50 fuglearter.
Tak for en god tur til alle!
Peter Lange

Deltagere og turleder på turen for nye medlemmer studerer fuglene på Årslev
Engsø. Foto: Lonni Drachmann.
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Generalforsamling
Dansk Ornitologisk Forening
Lokalafdeling for Århus Amt
Tirsdag d. 28/2 2005
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i
Århus Amt.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 28. februar 2005 kl. 19.30 på Naturcenter Sølyst,
Louisevej 100, 8220 Brabrand.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvor lokalbestyrelsen og medlemmer af
foreningens repræsentantskab (DOF’s øverste myndighed, hvor DOF-Århus har 4 pladser)
vælges af de fremmødte medlemmer. Endvidere fremlægger formanden beretning for året der gik,
og regnskab og budget 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. Efter
generalforsamlingen vil der være underholdende indslag i form af foredrag, lysbilleder, eller
lignende.
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: Bjarne Golles, Ole Jensen, Steen Gert Larsen, Jens Bonde Poulsen. Genvalg kan
finde sted.
Suppleanter:

Anders Horsten, kan genvælges.

Lars P. Johansson, kan genvælges.
Andres Winding, kan genvælges.
7)

Valg af repræsentanter
Valg af repræsentanter sker ifølge lovene kun i ulige år, punktet udgår derfor.

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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Anmeldelser
Peter Lange
Efteråret er ovre når dette læses, og dermed er det meste af fugletrækket sydpå også passeret.
Alligevel vil jeg på denne plads omtale tre udgivelser, som alle på den ene eller manden måde har
med fugletræk at gøre, og som jeg selv har haft stor fornøjelse af.

Fugletræk
(Natur og Museum)
I september udgav Naturhistorisk Museum
(Århus) et hæfte i serien Natur og Museum med
titlen Fugletræk. Forfatteren Morten D. D. Hansen
er nok en af de personer, der ved mest om
fugletræk i Østjylland, og hans brændende
passion for fugletræk skinner klart igennem i
dette hæfte. Morten indleder hæftet med at
fortælle om fugletrækkets historie, her forstået
som historien om studiet af fugletræk. Dernæst
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gives i en række kapitler en grundig indvielsen
i de forskellige typer af træk, formålet med at
fuglene trækker samt i teorierne for hvordan
fuglene finder vej; „orienterer sig“ som det
hedder. Her er vi inde på et felt, hvor der stadig
er mange uafklarede gåder, men Morten
præsterer en forholdsvis kort indgang til det
store emne, og får præsenteret de væsentligste
teorier uden at fornærme (tror jeg nok!?) de
forskellige „fraktioner“ der findes indenfor
forskernes verden, hvad angår fuglenes måde
at orientere sig på. Hæftet afsluttes med et (alt
for) kort kapitel om fugletrækket over Danmark,
med omtale (oversigtlig) af de vigtigste
træksteder i Danmark, samt til sidst i hæftet en
tabel med danske rekorder for fugletræk; altså
det største tal af udvalgte arter registreret på et
sted på en dag! Det skal nævnes her at Fornæs
er på listen med rekorden for trækkende alke;
120.000 d. 3. december 1989! Men tal som
209.540 ringduer ved Ishøj Strand (Sjælland) d.
8. oktober 1990 eller 136.950 ederfugle ved
Gedser Odde (Falster) er unægtelig også
imponerende. Dette sidste kapitel havde jeg
personligt gerne set havde et større omfang,
f.eks. med omtale af flere træklokaliteter, og
præsentation af flere store trækdage og
rekorder, men alting skal jo have en ende! Emnet
berettiger nok også til en hel bog for sig selv!
Teksten er overalt krydret med flotte fotos, og
hele hæftet kan på det kraftigste anbefales til
alle, der har lyst til at komme i gang med at se på
fugletræk. Hæftet må være et must for alle
vordende feltornitter, og en oplagt gaveide til
den fugleinteresserede.

og vores egen lokalafdeling tilbyder med
regelmæssige mellemrum ture til Falsterbo. Når
man læser hæftet, kan jeg ikke lade være med
at undre mig over, hvorfor vi ikke kan få en
fuglestation op at stå i Skagen, som mht. både
natur, fugletræk og mængden af besøgende
turister, fuldt ud modsvarer Falsterbo. Jeg synes
det må mane til eftertanke! Ideen er hermed
givet videre til fri afbenyttelse - vi kan jo f.eks.
sætte en fuglestation i Skagen på ønskelisten i
anledningen af foreningens jubilæum næste år!
Læs hæftet - bliv inspireret - og besøg Falsterbo!

Falsterbo
Fågelstation 50 år!
I slutningen af oktober dumpede dette
jubilæumsskrift ned i postkassen. Der er ikke
tale om nogen videnskabelig artikel med
minutiøs gennemgang af fugletræk og lange
tabeller, men derimod en levende og humoristisk
fortalt beretning om Sveriges næstældste
fuglestation, på et af Europas bedste
fugletræksteder. Her berettes om personerne
og foreningerne bag stationens etablering og
daglige drift, krydret med personalets små
anekdoter fra de 50 år der er gået, siden Gustaf
Rudebeck opdagede det mageløse fugletræk,
der forløber over Falsterbo-halvøen hvert efterår.
Falsterbo fuglestation har nu siden 1973
gennemført standardiserede tællinger af
trækkende rovfugle og vadere, siden 1980
gennemført ringmærkning af trækkende
småfugle efter faste standardiserede metoder,
og siden 1988 lavet årlige ynglefugletællinger i
en række vådområder på Falsterbohalvøen.
Stationen har i dag 3 fuldtidsansatte, og forestår
i træktiden næsten daglige guidninger af
besøgende grupper. Falsterbo besøges hvert
år af mange danskere, flere kendte danske
ornitologer har været stået i lære på stationen,

Rovfuglene i Europa
Det var bl.a. trækket af musvåger der fik
ornitologernes øjne op for Falsterbo, og i det
hele taget er rovfuglene nok den fuglegruppe,
der gives mest opmærksomhed på mange
træksteder. I årets løb blev den ornitologiske
litteratur beriget med en helt ny og
gennemrevideret udgave af Benne Gensbøls
Rovfuglene i Europa. Og lad mig slå fast med
det samme;
Dette er BOGEN om rovfugle. Bogen indeholder
en indgående beskrivelse af samtlige de
rovfuglearter, der yngler eller ses jævnligt indenfor
det vestpalæarktiske område, dvs. Europa til
Uralbjergene, Nordafrika og Mellemøsten.
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Bogen er delt i tre hovedafsnit:

Fugletræk, af Morten D. D. Hansen

- En generel indledning om rovfugle (biologi,
føde, et meget grundigt afsnit om træk,
menneskets forfølgelse og jagt på rovfuglene
m.m.).

Natur og Museum nr. 3. sept. 2005

- En omfattende beskrivelse af hver art, ledsaget
af udbredelseskort og oversigter over
bestandsstørrelser samt mange fremragende
fotos.
- Et afsnit der udelukkende handler om
feltbestemmelse af de enkelte arter, ledsaget af
over 1000 tegninger af fuglene i forskellige
dragter.
Bogen er helt nybearbejdet i forhold til de tidligere
udgaver, alle bestandsopgørelser er reviderede
med den nyeste viden og f.eks. er alle plancher
med tegninger nu i farver, og der er tilføjet en
række sammenligningstavler, til hjælp for
bestemmelse af de arter, der ligner hinanden.
Bogen er simpelthen et must for enhver
fugleinteresseret og kan hermed varmt
anbefales!

36 sider. Pris: 60 kr. + evt. forsendelse
Udgiver og forhandler: Naturhistorisk Museum,
Wilhelm Meyers Allé 210, Universitetsparken,
8000 Århus C. Tlf.: 8612 9777 (onlinebestilling
på www.nathist.dk).
Falsterbo Fågelstation 50 år.
Specialnummer af Anser (årg. 44) 2005.
Meddelande nr. 228 från Falsterbo
Fågelstation.
Kan bestilles ved henvendelse til: Falsterbo
Fågelstation, Fyren, 239 40 Falsterbo,
Sverige. Pris er ikke oplyst.
Rovfuglene i Europa
Af Benny Gensbøl
402 sider. Forlaget Gyldendal 2005. Pris: 349
kr. Kan købes i Naturbutikken (Tlf.: 3331 8563),
onlinebestilling på: www.naturbutikken.dk

Stikmyggene og deres hemmeligheder
”Stikmyg” af Boy Overgaard Nielsen.
Natur og museum nr. 1 marts 2005
Forhandler: naturhistorisk Museum
Tlf. 8612 9777, 36 sider, pris 60 kr.
On-line-bestilling på www.nathist.dk
Stikmyg er noget vi alle kender til. Men nogle
mennesker føler sig mere forfulgt end andre, der
kan være nogenlunde i fred. Hvad denne forskel
skyldes, kan man få et fingerpeg om ved de
undersøgelsesresultater, der beskrives i bladet.
Man har bl.a. via burforsøg, hvor man har tilbudt
myg at vælge mellem to hænder tilhørende to
forskellige personer, fundet ud af, at myggene
hyppigst slog sig ned på den varmeste og
tørreste hånd.
Når myggene skal vælge vært, gælder det om at
finde den rigtige vært. Nogle arter angriber
fortrinsvis pattedyr, andre suger udelukkende
blod på fugle, mens atter andre angriber både
pattedyr og fugle. F.eks. kan det nævnes at stor
kældermygs blodsugning på mennesker
indendørs om vinteren tjener til at supplere
fedtreserverne. Om foråret forlader den så
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vinterkvarteret, flyver ud i det fri og begynder
f.eks. at suge blod på fugle.
Boy Overgaard Nielsen, der er en af landets
dygtigste forskere på området, fortæller således
veloplagt og klart formuleret om de danske arter
af stikmyg, deres livscyklus og adfærd, bl.a. om
de duftstimuli, som hunmyggen finder
tiltrækkende hos en vært, om myggeplage og
meget andet.
Stikmyg kan overføre en mængde forskellige
sygdomme. Mest kendt og frygtet malaria, som
er udbredt i troperne, men som også var en
svøbe i 1800-tallets Danmark under navnet
”koldfeber” eller ”Lollandsk feber”. Der findes
flere danske arter af malariamyg, som principielt
kan sprede smitte, hvis de suger blod fra et
inficeret menneske.
Desuden omtales den globale opvarmnings
mulige indflydelse på spredning af sygdomme
via stikmyg. Malariaparasittens livscyklus
gennem menneske og myg er godt illustreret,
ligesom hæftet i øvrigt er vældig godt illustreret
med fine næroptagelser af myg.
Mari-Ann Nørgaard

Ørne-optællingsdag
den 5. februar 2006
Denne dag skal så mange som muligt ud i Århus amt og registrere havørne.
Der vil være plads og brug for erfarne, garvede såvel som nybegyndere og alle aldersgrupper kan
være med. Og ejer man ikke et køretøj vil vi forsøge at give dig mulighed for alligevel at være med
i form af kørelejlighed med en bilejer.
Vi har koordinerede optællinger af havørn denne dag over hele landet, og vi vil fra bestyrelsens side
gøre, hvad vi kan, for at få et så præcist billede af dagens rastende bestand
Vi foreslår at alle, som har lyst til at deltage, melder sig pr. mail til undertegnede med oplysninger
om, hvem man er, adresse, mobiltelefonnummer, og ved hvilken lokalitet i amtet man kunne tænke
sig at opholde sig ved fra kl. 9.00 til kl. 13.00. Har man flere ”ønskelokaliteter”, må man meget gerne
notere alle disse, da vi gerne skulle have så bred en dækning, frem for at der f. eks står 22
ornitologer ved samme sø (selvom det kunne være vældig hyggeligt).
Jeg vil så koordinere optællerne, så vi får folk fordelt ud til de erfaringsmæssigt bedste lokaliteter
og sådan, at alle der har lyst at være på hold med nogen mere erfarne, får mulighed for dette.
”Arbejdet” består ganske enkelt i med kikkert/teleskop at overvåge sin sø/fjord i det nævnte tidsrum
og registrere når/hvis man ser havørn, samt (hvis muligt) alle facts såsom alder/næbfarve/
halefarve/særlige kendetegn/adfærd.
For at få et anslået tal for antallet af rastende havørne i amtet denne dag, er det altså vigtigt, at man
nøjagtigt angiver tid og sted for obs’ene, således at vi efterfølgende kan frasortere eventuelle
gengangere.
Vi vil i sagens natur forsøge at få dækket de traditionelt bedste lokaliteter. Men dagens resultater
afhænger givetvis af det aktuelle isdække på selve dagen. Men hvis vi antager, at vi har en
tøvejrsdag med ænder/gæs i vågerne, så kan vi starte med lokaliteter såsom Stubbe Sø, Salten
Langsø, Mols Bjerge, Mossø, Skanderborg Sø, Stavns Fjord, Østhavnen i Århus, Årslev Engsø/
Brabrand Sø, Sødringholm/Eskeplet, Norsminde Fjord, Gjerrild, Juelsø, Alrø/Horsens Fjord,
Katholm/Rugård, Gyllingnæs samt Feldballe.
I håb om at vi alle får en spændende og flot vinterdag.
Alle observationer bedes sendt direkte til mig og/eller indtastet på Dofbasen inkl. alle detaljer om
observationen.
Med venlig hilsen/ På vegne af bestyrelsen
Peter Hjeds
Båstrupvej 16, Foldby
8382 Hinnerup
86496308
22875587
mail: peterhjeds@hotmail.com
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Mindeord
over Erik Nielsen, Randers
Det er med sorg at vi har erfaret, at et af lokalafdelingens engang meget aktive medlemmer, er død
Flg mindeord er forfattet af Benny Kristensen og Lars Tom-Petersen, Randersgruppen
Erik var fyren, med det helt rigtige glimt i øjet
Personligt lærte jeg Erik at kende, da han lige
som jeg deltog på Allan Janniches
fuglestemmekursus i Randers i 1988. Her mødte
jeg en utroligt tiltalende og sympatisk mand.
Erik var utrolig veltalende og havde ordene i sin
magt, lige som han var tilsmilet med en stor
personlighed og charme.
Jeg har rigtig mange fælles oplevelser med
Erik, mange husker jeg fra kurset, men også fra
Randersgruppens ture. F.eks. en tur til Fornæs
- hvor vi alle havde taget opstilling og hundefrøs
- råbte Erik pludselig: „Lommelærke!“ Alle sagde
hvad hvor??? og så viste vi det jo godt.... Erik
stod selvfølgelig grinende og nappede sig en
lille skarp fra sin, ja - lommelærke.
Sammen med Erik har jeg og SA (Svend
Andersen) i forb. med en Falck-opgave været
med til at fotografere og filme en redningsaktion,
hvor Erik i en skov samle de en forkommen
natugleunge op og fik den sat tilbage i redetræet.
Ligeledes har jeg og Jørgen Pagter været med
til at flytte en stor hornugle rede fra en
grusgravsmaskine over på et sikkert sted,
således at uglerne kunne yngle der i stedet for
(desværre lykkedes den aktion ikke).
Som knægt skaffede Erik mig skolepraktikplads
hos Falck i Randers, så jeg kunne prøve kræfter
med mit drømmejob - inden jeg bestemte mig
for min uddannelse. Det er i høj grad Eriks
fortjeneste at jeg den dag i dag er ansat hos
Falck som redder.
I 1993 var Erik med, som så mange gange før,
på en brandslukningsopgave. Det blev
skæbnesvangert; for øjnene af redderne faldt
han igennem taget og faldt ned i en maskinhal,
hvorved han pådrager sig alvorlige
hovedtraumer.
Efter en trist uvished, med hård genoptræning
forsøgte Erik at komme tilbage som
amatørornitolog. Han deltog på nogle enkelte
ture og møder. Desværre medførte hans skade,
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at stort set alt hans fugleviden var væk fra hans
hukommelse. Det var meget trist at opleve....
I de sidste år er vi dog heldigvis en sjælden
gang imellem blevet tilsmilet med Eriks selskab.
Senest deltog han ved Indvielsen af Vorup Enge,
samt ved indvielsen af Naturskoletårnet. Også
ved denne lejlighed viste han interesse for
naturen, fuglelivet og hans tidligere kammerater.
I DOF-sammenhæng var Erik med i Randersgruppens „bestyrelse“, hvor han bl.a. var en
afholdt turleder på en del ture i Gudenåparken,
Bjerregrav Mose m.m.
Det var Erik, der startede kirkeugle-projektet op
her i Randers-området vel omkring 1990. Han
lavede et kartotek over de kirkeuglepar, han fik
indberettet, og tog ud og kontrollerede dem
hvert år i forsommeren. Jeg var flere gange i 9293 med ham ude ved disse besøg, og jeg
oplevede hvordan han med sit ligefremme og
muntre væsen hurtigt fik et nært og venskabeligt
forhold til ugle-værterne. Der er ingen tvivl om, at
Erik havde en stor force i sin evne til at formidle
både fuglenes sag og sine egne oplevelser til
andre mennesker. Erik var meget tålmodig, når
vi var ude. Jeg husker bl.a. hvordan vi på en gård
nord for Randers stod og ventede på, at uglerne
skulle give lyd fra sig i det, som gårdejeren
kaldte „sit lille stykke regnskov“: Et vildt og tilgroet
hjørne af grunden med store gamle træer, en del
væltede stammer og en bæk der klukkede
igennem herligheden og med den lokale kirke
som nabo. Efter en times venten hørte vi endelig
de sagte hvislelyde fra en kirkeugleunge ganske
tæt på, Erik lyste op i det nærmeste træ med sin
altid medbragte lommelygte og der, kun få meter
fra os, lyste øjnene fra en meget lille og nyudfløjet
unge. Det var virkelig en meget stemningsmættet
oplevelse.
Erik var en fantastisk person som vi nu på en
måde har mistet for 2. og sidste gang.
Æret være Eriks minde.

Vintertur til det nordøstlige
Skånes ørneparadis
24.-26.02. 2006
For mange danske ornitologer hører en årlig ørnetur til Skåne til ét af de faste indslag i
fuglekalenderen. Traditionelt set valfarter fuglekiggere til det sydskånske sø- og bakkelandskab
hvor velklingende navne som Vombsjön, Sövdesjön og Börringesjön er klassiske lokaliteter, og de
fleste ender turen med en spadseretur gennem Fyledalen.
I år udvider vi horisonten og kører til det nordøstlige Skåne for at opleve et område, der er ukendt
for de fleste, men som absolut er et besøg værd.
Ved de lavvandede søer omkring den gamle, danske kongeby Kristianstad og langs den
skærgårdslignende kyst nord for Åhus finder man et af de bedste overvintringsområder for ørne i
Sverige. Her samles især havørne i imponerende tal, men også kongeørne lokkes til af vinterfodring
og gode fødemuligheder i det alsidige landskab. Netop alsidigheden i landskabet er en anden
charme ved området. Egnen rummer en bred vifte af forskellige naturtyper, og de lavvandede søer
omkring Kristianstad med de udstrakte eng- og sumpområder, sumpskov og enorme rørskove
danner en fin kontrast til det idylliske skærgårdsmiljø mellem Landön og Tosteberga. Nord for
Kristianstad rejser grundfjeldet sig og danner det smålandske højland. Heroppe finder man
klassisk, smålandsk natur med vidtstrakte nåleskove, dybe søer og udstrakte myr.
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Udover de mange ørne vil området især
imponere med talrige røde glenter, der hænger
i luften overalt og flokke af sæd-, canada- og
grågæs, der søger føde på vintersæden på
markerne langs vejen. Kysten er oftest isfri og
her vil vi opleve mængder af dykænder ligesom
de første vadefugle og svømmeænder vil være
dukket op. Hist og her ses lille skallesluger og
nordisk lappedykker, mens den store tornskade
spejder fra toppen af de spredtstående buske.
Fuglelivet i søerne er helt afhængig af vinterens
hårdhed, idet de ofte fryser til. Men er isen brudt
op vil vågerne være oplagte steder at kigge
efter andefugle af forskellig slags.
Endelig planlægger vi et kig ind i den smålandske
verden, hvor vi håber at finde arter, de færreste
normalt forbinder med Skåne. I gode museår
høres både perle- og spurveugler i de vidtstrakte
skove og på de åbne myr har urfuglen sine
dansepladser. Desuden har vi mulighed for en
række mere almindelige skovfugle, herunder
flere spættearter, nøddekrige mm.
Turen starter med afgang fra Musikhuset fredag
d. 24.02. kl. 8.45. Programmet er endnu ikke
fastlagt i detaljer, idet vi forbeholder os ret til at
lave ændringer som følge af vind, vejr og ikke
mindst fuglenes aktuelle aktivitet. Men groft
skitseret regner vi med følgende plan: Vi kører
rimelig hurtigt gennem Danmark, så vi kan nå et
stop eller to på gode fuglelokaliteter i Skåne,
inden vi når Kristianstad ud på aftenen. Efter
spisning vil der, afhængigt af vejret, blive
arrangeret en ugletur for de interesserede.
Om lørdagen forventer vi at tilbringe det meste
af dagen med at beundre ørnene langs kysten
nord for Åhus.
Søndag morgen (kl. ca. 5.30!) kører vi på
kombineret ugle- og urfugletur til enten Vyssle
Myr eller Fjällmossen. Der bliver nok tid til et par
lokaliteter mere, inden vi sætter kursen mod
Århus. Vi forventer at være tilbage i Århus
søndag aften ca. kl. 19.00.
Prisen bliver på 1.400 kr. hvilket inkluderer leje
af bus samt overnatning og forplejning på
vandrerhjemmet i Kristianstad. Tilmelding sker
ved at indbetale 475 kr. på foreningens girokonto
551 0961 (reg.nr. 1551).
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Restbeløbet bedes betalt senest 1.1.2006,
hvorefter alle deltagere modtager en skriftlig
bekræftelse på tilmeldingen. Husk at skrive
både navn, adresse og telefonnummer ved
tilmeldingen! Deltagerantallet bliver på maks.
25-30 personer og indtil 1.1.2006 har
medlemmer i Århus Amt fortrinsret til turen. Ved
overtegning opretter vi en venteliste. Mht.
afbestilling henvises til gældende regler på DOFÅrhus’ hjemmeside.
Turledere: Peter Hjeds (86 49 63 08), Erik
Dylmer (21 49 42 21) og Anders Horsten (86 25
82 43).
Har du lyst til at læse mere om området og
dets fugleliv, kan følgende hjemmesider
anbefales:
www.skof.se Den skånske fugleforening, bl.a.
med glimrende beskrivelser af mange af de
lokaliteter, vi vil besøge i løbet af weekenden.
Se under siden ’Fågellokaler’ og læs om
lokaliteterne fra nr. 116 (Gummastorpasjön) til
nr. 127 (Tosteberga & Landön) samt nr. 110
(Fjällmossen) og nr. 139 (Vyssle Myr).
www.krix.se Hjemmeside for lokale feltbisser,
der kun ser på fugle i Kristianstad kommune. Gå
selv ind og få syn for, at det ikke er spor kedeligt!
www.spoven.com Fugleklub for det nordøstlige
Skåne. Har en god obs. -side og laver mange
spændende projekter, bl.a. årlige inventeringer
af ørnene i området
www.vattenriket.se 8000 ha søer, enge og
sumpe omkring Kristianstad er udpeget som
RAMSAR område, og nu arbejder offentlige
myndigheder, natur- og kulturhistoriske
foreninger, lodsejere og det lokale erhvervsliv
sammen for at få udpeget ca. 100.000 ha som
Biosfære-område. Læs mere om naturen og
den naturnære levevis i området samt om de
spændende planer for fremtiden på projektets
hjemmeside.
Endelig vil turlederne fortælle videre om området
og de mange ørne på tirsdagsmødet d.
31.1.2006. kl. 19.00. på Naturcenter Sølyst.
Mødet er tænkt som et formøde for deltagere på
turen, men alle interesserede er meget
velkomne!

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@ofj.dk senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Lørdag 17.12.
Mødested:

Fuglene ved Årslev Engsø.
Trætårnet midt på sydsiden – nås fra stien rundt om søen eller fra Ppladsen på Storskovvej vest for Constantinsborg. Kl. 10.00-12.00
Arrangør: DOF Århus i samarbejde med Naturcenter Sølyst.

Søndag 1.1.
Mødested:

Mossø og de midtjyske søer
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.
Claus Ole Madsen, tlf. 8696 1804, Jens Kirkeby tlf. 8689 1920, eller
Kurt Ærenlund Pedersen tlf. 8694 8209

Turleder:

Søndag 15.1.
Mødested

Vinterfugle ved sø og å.
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
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Turleder:

Torsdag 19.1.
Mødested:

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. Husk varm påklædning og
fodtøj. Medbring evt. kaffe/te. Ingen tilmelding.
Bo Ryge Sørensen, tlf 8681 2573
Arrangeret i samarbejde med DN.

Nationalparker i NV-USA
Naturcenter Sølyst kl. 19.30
I sommeren 2004 rejste Jørgen Mørup Jørgensen til det vestlige USA,
primært til de mange nationalparker, som findes dér: Grand Canyon,
Bryce Canyon, Yellowstone, Glacier-Waterton Lake m.fl. En utrolig
skøn natur med de flotteste geologiske formationer i røde og gule
klipper, stinkende svovlpøle og spruttende gejsere. Derudover bød
turen på masser af fugle og pattedyr.
Arrangør: ØBF

Søndag 29.1.
Mødested:

Åbent tårn ved Vorup Enge
Fugletårnet ved Randers Naturskole (Gudenåvej) kl. 10.00 - 13.00.
Fra tårnet ved naturskolen er der en fin udsigt over Vorup Enge.
Denne dag vil tårnet være bemandet af lokale ornitologer. Der vil være
mulighed for at se det rige fugleliv i engsøen og høre om
naturgenopretning i Gudenådalen.
Kontaktpersoner: Benny Kristensen (86454099) og Lars Maagaard (89151597).
Arrangører: Randers Naturskole og DOF.
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Søndag 29.1.
Mødested:

Fugleværnsfondens areal ved Stubbe Sø
P-pladsen ved brugsen i Tirstrup kl. 10.00. Herfra kører vi samlet til
området ved Stubbe Sø
I skoven møder vi vinterens småfugle samt spætterne, der er på
overarbejde i de mange træruiner. Måske er der stor tornskade på
engen?. Vi går over engen ned til Stubbe Sø, hvor der kan være et rigt
udvalg af gæs og ænder. Her plejer at være lille skallesluger om
vinteren. I tilfælde af isvinter er søen måske frosset helt til. I så tilfælde
besøger vi et par nærliggende lokaliteter.Turen gennemføres i
privatbiler, men tilmelding er nødvendigt, da der er begrænset med ppladser ved Stubbe Sø. Tilmelding skal ske telefonisk eller mail til
turleder: Peter Lange tlf.: 8695 0341 eller mail:
peterlan@post6.tele.dk senest 5 dage før turen.

Tirsdag 31.1
Mødested:

Ørne i Skåne
Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Et oplæg til ørneturen i februar. Selv om man ikke deltager i turen, kan
der hentes en del inspiration til et besøg i Skåne.

Søndag 5.2.
Mødested:

Mossø og de midtjyske søer
P-pladsen ved Ry station kl.09.00
Se beskrivelsen søndag 1. januar.

Søndag 5.2.

Ørnens Dag - optælling
Se nærmere inde i bladet.

Søndag 19.2.
Mødested:

Turleder:

Søndag 19.2
Mødested:

Turledere:
Tilmelding:

Ørnens Dag - Havørn(e) i Det midtjyske Søhøjland
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. Husk varm
påklædning og fodtøj. Medbring evt. kaffe/te. Tilmelding ikke
nødvendig. Turen aflyses i tilfælde af tåge eller regn.Ørnens Dag er et
DOF-arrangement i anledning af foreningens 100 års jubilæum
Bo Ryge Sørensen, tlf. 8681 2573
Randers Fjord
P-pladsen ved Musikhuset, Århus. kl. 09.00.
Tur i minibusser.På denne heldagstur i minibusser (8 pers.) besøger
vi fjordlandskaberne langs Randers Fjord, fra Randers til Udbyhøj. Alt
efter vejret besøger vi en række kendte fuglelokaliteter såsom; Vorup
Enge, Hollandsbjerg Holme, Grund Fjord, Sødringholm og Råby Kær.
Her er alt efter vejret mulighed for mængder af svaner, gæs og ænder.
Og hvem ved – måske en overraskelse? Vi forventer at være tilbage i
Århus igen omkring kl. 17.00. Husk madpakke, en fyldt termokande og
påklædning efter vejret. Det kan være p….koldt langs fjorden!
Lokalbestyrelsen.
Skriftligt / via mail til Peter Lange (se omslaget) senest 1.
februar.Turens pris bliver max. 175 kr. (afhængig af deltagerantal).
Turen gennemføres med min. 6 deltagere.

Fredag 24.2

– Søndag 26.2 Ørnetur til NØ Skåne
Se omtale inde i bladet.

Tirsdag 28.2

Generalforsamling
Se omtale inde i bladet

Søndag 5.3.
Mødested:

Mossø og de midtjyske søer
P-pladsen ved Ry station kl.09.00
Se beskrivelsen søndag 1. januar.

Søndag 5.3.
Mødested:

Sødringholm Strand
P-pladsen ved sommerhusene, Sødringholm kl. 9.00
Vi går en tur langs stranden med udsigt til store flokke af
sangsvaner,ænder, spover og meget andet. Desuden vil vi kigge efter
forårsbebudere som viber og lærker. Området er desuden fast
overvintringssted for vandrefalk. Varighed 3-4 timer. Husk: Varmt tøj,
vandtæt fodtøj og noget varmt på termokanden.
Benny Kristensen (86454099) og Lars Tom-Petersen (86418164).

Turledere:

Tirsdag 7.3
Mødested:

Informationsmøde om dofbasen
Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, Brabrand kl. 19.00-21.30.
På mødet kan du se en præsentation af dofbasens funktioner, og få
svar på dine spørgsmål om dofbasen. Indtastning af observationer og
de nye ynglefugletabeller demonstreres. Alle interesserede er
velkomne! Se også www.dofbasen.dk.
29

Mødeleder:

Dofbasekoordinator Peter Lange.

Søndag 12.3

Tur til Lille Vildmose og Tofte Sø
I marts kan du komme med på bustur til det kendte
naturreservat Lille Vildmose og Tofte Sø i Himmerland. I dette
område yngler kongeørnen som det eneste sted i Danmark!
Turen finder sted søndag d. 12. marts 2006 – netop på det
tidspunkt hvor der er gode muligheder for at opleve ørnenes
parringsflugt over skoven. Under turen vil erfarne turledere fra
lokalafdelingen vise rundt og fortælle om det rige fugleliv.
Prisen forventes at lande på omkring 150 kr. Turen er ikke
færdigplanlagt ved deadline, yderligere oplysninger, herunder
pris m.m. vil været at læse på www.dofaarhus.dk i løbet af
december.Tilmelding skal ske skriftligt til: Peter Lange,
Tujavej 16, 8464 Galten eller på mail: peterlan@post6.tele.dk
senest 25. februar 2006.Turleder: Peter Lange (8695
0341)Ny medlemmer af DOF Århus Amt i perioden 1/10 til
31/12 2005 får i forbindelse med en medlemskampagne
tilbudt at komme med på denne tur til reduceret pris. De
pågældende vil få direkte besked om tilbudet.

Søndag 19.3.
Mødested:

Danmarks Naturskove
Kvicklys P-plads, Søtorvet i Silkeborg. kl. 16.30 til 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
Bo Ryge Sørensen, tlf. 8681 2573
Arrangeret i samarbejde mellem DN

Turleder:

Tirsdag 28.3
Mødested:

Fuglenes adfærd
Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Dette foredrag giver en indføring i fuglenes adfærd og dens
overlevelsesmæssige funktion. Her vil det med eksempler fra
kendte fuglearter blive belyst, hvad fuglene får tiden til at gå
med, og hvorfor de opfører sig som de gør. Man vil således
få en grundig forståelse for emner som fuglenes partnervalg,
kommunikation, fouragering og andre af fuglenes livsvigtige
adfærdsformer. Der vil også blive fortalt om, hvordan man
selv kan studere de danske fugles adfærd.
Foredragsholder: Jan Drachmann, ph.d i adfærdsøkologi fra Århus Universitet
og medlem af DOF‚s videnskabelige udvalg.
Søndag 2.4.
Mødested:

Mossø og de midtjyske søer
P-pladsen ved Ry station kl.09.00
Se beskrivelsen søndag 1. januar.

Se også Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside (findes via lokalafdelingens
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hjemmeside www.dofaarhus.dk eller hent folderen på biblioteket).

Bestyrelsen
Peter Lange (formand)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. 86 95 03 41
peterlan@post6.tele.dk

Morten D.D. Hansen
Molslaboratoriet
Strandkjærvej 6 - 8
8400 Ebeltoft
mortendd@molslab.dk

Jan Sielemann
Hulvejen 21, Høbjerg
8500 Grenå
Tlf. 86 33 14 49
jan.sielemann@mail.dk

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

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.
8260 Viby J
Tlf. 86 28 50 05
steen.gert.larsen@get2net.dk

Lars P. Johansson (suppl)
Balevej 10, Ommestrup
8544 Mørke
Tlf. 86 37 78 41
lpjohansson@tdcadsl.dk

Bjarne Golles
Louisevej 100
8220 Brabrand
Tlf. 86 25 04 43
bg@nat.aarhus.dk

Mari-Ann Nørgaard
Kolt Kirkevej 131
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 40 83
mari-ann.n@jubii.dk

Anders Horsten (suppleant)
Annettevej 10, 1.th.
8220 Brabrand
86258243
andershorsten@stofanet.dk

Peter Hjeds
Båstrupvej 16, Foldby
8382 Hinnerup
Tlf. 86 49 63 08
Peterhjeds@hotmail.com

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

Andreas Winding (suppleant)
Bogfinkevej2,
8654 Bryrup
Tlf. 75757100/21781370
awmdk@excite.com

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

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

Grenå lokalgruppe:
Anders Rasmussen
Askevej 8
8500 Grenå
Tlf. 8758 0256
skindbjerg@wanadoo.dk

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

Rapportgruppen:
Flemming H. Nielsen
Humlevej 24
8543 Hornslet
Tlf. 86979691
flemming.holmslykke@get2net.dk

LokalDOF-koordinator:
Peter Hjeds (se bestyrelsen)

Medlemsregistreringen:
Lars P. Johansson
(se bestyrelsen)

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

Søhøjlandsgruppen:
Bo Ryge Sørensen
Søholt Allé 26
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 25 73
soeholt@mail.tele.dk

Fugleregistreringsgruppen:
Ole Jensen (se bestyrelsen)

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

DOF-basen:
Peter Lange (se bestyrelsen)
Rovfuglegruppen
Svend Møller Jensen
(Se Fredningsudvalget)

Lokalitetsundersøgelserne:
Peter Lange (se bestyrelsen)
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Returadresse: Lars P. Johansson, Balevej 10, Ommestrup, 8544 Mørke

Mere end ord.
Professionel oversættelse
mellem hovedsprogene

Statsaut. translatører og tolke
Medlem af
Dansk Translatørforbund
Dansk Ornitologisk Forening
Sociedad Española de Ornitología
n Aagaarden n Smedebakken 13, Tarup n 5792 Årslev
Tlf.: 45 96 97 96 n Fax: 45 96 97 97 n info@argus-sprog.dk

Argus Sprog ApS
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