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DOF 100 år!
Kære læser.
Vores moderforening, Dansk Ornitologisk Forening, runder om kort tid officielt 100 år! Det i sig
selv er en fantastisk bedrift set i lyset af, hvor mange andre foreninger og lignende, der har meget
modstridende interesser - men det er måske netop derfor! Der har været brug for DOF, og DOF har
haft brug for os alle.
DOF har gennem sin levetid opnået mange sejre, både små og store. Vi håber meget, at én af sejrene i
den nærmeste fremtid handler om falkejagt, men der er uendeligt mange kampe, både små og store,
der ligger for vores fødder. Der er således fortsat brug for DOF, og DOF har derfor brug for os alle.
Det er en glædens dag, når det tredje ciffer tages i brug. Her på redaktionen har vi valgt at fejre det
ved at udsende en jubilæumsudgave af Søravnen. Der er, som man kan se, lidt farver hist og her, og
artiklerne i bladet omhandler alle på den ene eller anden måde de første 100 år - eller de næste!
Denne jubilæumsudgave sendes ekstraordinært ud til alle foreningens junior-, kerne- og
husstandsmedlemmer i Århus Amt. Modtager man normalt ikke Søravnen, men ønsker dette, er det
blot at sende en mail til undertegnede (se omslaget). Søravnen kan til enhver tid læses på/
downloades fra vores hjemmeside: www.dofaarhus.dk.
Til slut et meget stort TILLYKKE til Dansk Ornitologisk Forening med de 100 år. DOF skal og må
bestå de næste mange hundrede år. Der er nemlig altid brug for DOF, og DOF har derfor altid brug
for os alle!
Andreas Winding

Illustrationer
Tegninger:

INDHOLD

Inge Marie Andersen: 5, 30
Grete Axelsen: 7
Fotos:
Bo Tureby: forside
Peter Lange: 8
Andreas Winding: 12, 15,
Per Poulsen: 16
Søren Skov: 17
Klaus Malling Olsen: 18

Nyheder og aktuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Fra felten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Turreferat fra Østjysk Fugleløb 2036 . . . . . . . . . . . . . . . 14
DOF´s fødsel i Østjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Kan vi finde ud af at være positive i dette Jubi-År? . . . . 23
Fugle i Århus Amt 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Foreningens hjemmesider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Hvem er hvem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Peter Thomsen: 20
Knud Pedersen: 21
Morten DD Hansen: 25

3

&

N
Y
H
E
D
E
R

AKTUELT
Af Peter Lange

Her er din forening!
Søravnen udgives af DOFs lokalafdeling i Århus Amt. Bladet udsendes til alle de af
lokalafdelingens kerne-, ungdoms og husstandsmedlemmer, der har bestilt det.
Som nyt medlem modtager du to numre, hvorefter du bliver bedt om at tage stilling
til, om du fortsat ønsker at modtage bladet. Det koster ikke ekstra at modtage
Søravnen, og du får ikke nedslag i medlemsprisen ved ikke at få det! Søravnen kan
læses af alle på internettet på www.dofaarhus.dk straks efter udgivelsen. Ønsker du
at modtage en papirudgave, så tilmeld dig på www.dofaarhus.dk (klik på ”tilmelding
til Søravnen”) eller kontakt bestyrelsen (se omslaget).

Lokalafdelingens aktiviteter varetages af en
lang række frivillige, der synes, det er sjovt at
være med til at udbrede interessen for fuglene,
ved at lave ture, møder, blade og andre
aktiviteter for medlemmerne - og til gavn for
fuglene. Lokalafdelingens bestyrelse har 9
medlemmer og et par suppleanter. Bestyrelsen
sørger bl.a. for udgivelsen af dette blad, vi
planlægger og koordinerer foreningens ture
og møder i vores område, samt varetager
foreningens opgaver udadtil. Du kan se en
oversigt over bestyrelsens medlemmer på
bladets omslag.

organisation i forhold til indgreb i naturbeskyttede områder. Det betyder, at hver gang
Århus Amts kontorer udsteder en dispensation
i forhold til naturbeskyt-telsesloven, eller en
kommune laver en kommuneplan eller en
lokalplan, så får vi en kopi tilsendt, og har
derefter mulighed for at klage over afgørelsen,
hvis vi finder det nødvendigt. Udvalget rejser
også selv sager, hvis det er nødvendigt, og
som regel efter henvendelse fra medlemmerne.
Oplever du overgreb på vores naturområder
og fugleliv, så tøv ikke med at kontakte udvalget
(se omslaget).

I lokalafdelingen har vi et fredningsudvalg.
Det består af en
række frivillige, der
mødes ca. en gang
om måneden, for at
gennemse og besvare post fra myndighederne (kommuner, amt, fredningsnævn m.fl.).
DOF er ankeberettiget

Lokalrapportgruppen udgiver rapporten
Fugle i Århus Amt én gang årligt. I rapporten
beskrives forekomsten af samtlige fuglearter,
der er truffet i naturen i amtet i løbet af året.
Rapporten giver således - som det eneste
sted - en samlet oversigt over årets mange
spændende fugleiagttagelser gjort i Århus Amt.
Rapporterne kan læses på www.dofaarhus.dk
- klik på ”rapporter”. Rapporterne kan også
købes ved henvendelse til lokalafdelingen,
eller ved møderne på Sølyst.
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En lang række frivillige deltager endvidere i de projekter, som løbende kører i DOF. Det kan
f.eks. være punkttællinger, caretakerprojektet, uglegruppen, arbejdsgruppen ved
fugleværnsområdet ved Stubbe Sø osv. Læs mere om vores aktiviteter, samt grupper og
udvalg, på www.dofaarhus.dk - klik på ”projekter”.
Kom og vær med!
Vi har altid brug for flere hænder og hoveder, der har lyst til at give et nap med for fuglesagen.
Har du tid og lyst til at hjælpe, så tøv ikke med at kontakte os! Adresseliste over bestyrelse samt
kontaktpersoner til grupper og udvalg, kan ses på bladets omslag.
Lokalafdelingen er det, som vi frivillige gør den til. Den dag, der ikke er nogen, der gider lave
frivilligt arbejde, så er der ingen lokalafdeling! Det gælder både Søravnen, lokalrapporten, ture
og møder m.m. Og man behøver ikke at vide alt om fugle for at deltage! Tid og lyst til at gøre
et stykke praktisk arbejde er oftest alt, der behøves.

Nej til Falkejagt
I sidste nummer af Søravnen
berørte vi kort emnet
falkejagt. Nogle falkonerer
har overtalt en række
politikere til at arbejde for
sagen, og de har desværre
fået
støtte
fra
jagtorganisationerne og
senest også Friluftsrådet! Da
der således fortsat er stærke
kræfter, der kæmper for
dette vanvid, gør vi endnu
en gang opmærksom på, at
DOF er meget stærkt imod
legalisering af denne sport
for bur- og plastic-naturelskere
og
deres
ligesindede. Vi bringer her i
deres helhed DOFs
10 argumenter imod
legalisering af falkejagt i
Danmark
1) Falke og andre rovfugle
er grundlæggende ikke
egnet til hold i fangenskab.
At holde rovfugle i bur eller
tøjret til en pæl som det
praktiseres af danske
rovfugleholdere er ikke
foreneligt med rovfuglenes
krav på ordentlige forhold.
At holde rovfugle i bure hvor
de knap kan brede deres
vinger ud, svarer til at holde
svømmefugle uden adgang
5

til vand. Derfor bør rovfugle slet ikke holdes i
fangenskab medmindre det drejer sig om
opdræt af arter der er truet af global udryddelse,
og hvor opdræt i fangenskab er eneste vej til
bevarelse af arten. Vandrefalken der er en af
verdens hurtigste og mest formidable flyvere,
holdes i dag under forhold hvor de kun kan
flyve et par meter mellem siddepindene. I
naturen flyver de dagligt mere end 50-100 km.
2) Legalisering af falkejagt vil koste
Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen mindst
ét mandår til administration af tilladelser og
kontrol af rovfuglehold, handel og opdræt.
Mindre bemanding vil medføre mangelfuld
kontrol og øgede muligheder for omgåelse af
reglerne.
3) Legalisering af falkejagt vil medføre en stærkt
stigende interesse for at holde rovfugle i
fangenskab. Herved øges antallet af
rovfuglehold, og antallet af bortfløjne rovfugle
vil øges betragteligt når rovfuglene skal ”trænes”
og når jagten skal praktiseres. Allerede med
det nuværende relativt lave antal
rovfugleholdere i Danmark, bliver DOF årligt
involveret i 5-10 sager om bortfløjne rovfugle.
Dette antal vil utvivlsomt stige betragteligt med
heraf følgende belastning af de vilde bestande.
4) Skov- og Naturstyrelsen har i arbejdsgruppen
erkendt at der er behov for opstramning af
kontrollen, bl.a. med langt flere DNA-analyser
og flere kontrolbesøg, hvis smuthullerne skal
lukkes. Desuden erkender styrelsen at der bør
stilles krav om mikrochipmærkning af alle
rovfugle der produceres til eksport, hvilket ikke
sker i dag. Men styrelsen vil kun være med til at
lukke hullerne hvis der samtidig bliver åbnet for
falkejagt. Dette er en helt forkert
fremgangsmåde. I stedet burde 10 års kontrol
og DNA-analyser havde været gennemført
konsekvent, så der ikke havde været usikkerhed
om rovfuglenes lovlige herkomst. Eksempelvis
har der ikke været
gennemført et eneste
uanmeldt kontrolbesøg i den forløbne
periode, bortset fra i
forbindelse med anmeldte politisager.
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5) Demonstrationsjagter i Tyskland har vist at
rovfuglene ofte i lange perioder er uden for
falkejægerens kontrol. Flere gange på hver
jagtdag forsvandt rovfuglene i kortere eller
længere perioder. De fløj langt væk og fløj
også rundt over naboarealer (mere end 1 km
væk). I flere tilfælde satte rovfuglene sig på
anden mands ejendom, på bygninger eller i
træer. Med de normalt relativt små jagtarealer
i Danmark, er der nærmest umuligt at praktisere
falkejagt uden at naboarealer overflyves af de
jagende tamme rovfugle. Dette medfører store
problemer med ulovlig jagt på naboarealer.
Den danske lovgivning gør det ifølge Skov- og
Naturstyrelsen ikke muligt for naboer at frabede
sig naboens falkejagt over sin ejendom. Det
kan give problemer i forhold til naboejendommes husdyrproduktion eller ønske om fred
og ro til det naturlige dyreliv.
6) Falkejagt er organiseret dyrekamp. Kampen
mellem rovfugl og byttedyr arrangeres for
menneskets fornøjelse, og det er på mange
måder en ulige kamp. Igen og igen jages fx en
agerhøne op af jagthunden indtil rovfuglen
dræber den. At slippe en angribende rovdyr
løs på et andet mere eller mindre forsvarsløst
byttedyr støder og krænker mange
menneskers følelser på samme måde som
hanekampe og tyrefægtning. At rovfugle
dræber andre dyr i naturen hver dag, kan ikke
bruges som argument for at mennesker skal
foranstalte noget tilsvarende blot for
fornøjelsens skyld.
7) Der har ikke været tradition for falkejagt i
Danmark i århundreder. Ej heller i de øvrige
nordiske lande er falkejagt tilladt. At introducere
en ny jagtform uden rod i den danske kultur og
oven i købet med en række uheldige
følgevirkninger for den vilde natur må frarådes
på det kraftigste.
8) Risikoen for at eksotiske arter og evt.
hybridfalke undslipper fangenskab er
naturligvis stor når falkejagten foregår med
sådanne arter/former. Hvis jagt tillades med
danske rovfuglearter som duehøg, spurvehøg,
vandrefalk og jagtfalk, og hvis der samtidig
tillades nye hold af disse arter, så vil det
medføre stærkt forøget risiko for ulovlig
indfangning af disse arter i den danske natur.
Dette må absolut undgås.

9) Falkejægerne i både Danmark og i udlandet
indrømmer at rovfuglene ikke kan skelne
jagtbare og fredede arter fra hinanden. Det
gælder fx fredede hønsefugle, ænder og duer.
Dette problem er kun sparsomt belyst i
rapporten, men det er uomgængeligt at
rovfuglene hverken kan artsbestemme
byttedyrene eller kan differentiere mellem
fredet og jagtbart vildt med divergerende
jagttider.
10) Mange andre europæiske lande erkender
at der er store problemer med kontrollen af
rovfugle i fangenskab, og at falkejagt stimulerer
udbredelsen af rovfuglehold i de lande hvor
falkejagt er legaliseret. Vildtforvaltningsrådet
og Skov- og Naturstyrelsen bør inddrage disse
erfaringer i overvejelserne inden der træffes
beslutning om falkejagt i Danmark.
Teksten kan også læses på www.dof.dk - søg
på falkejagt.

Lerdueskydning nær Norsminde Fjord
Lokalafdelingen modtog i juni en mail fra et
medlem, der havde besøgt Norsminde Fjord. I
mailen stod bl.a.:
”Onsdag aften den 31. maj ved 18-tiden
oplevede jeg IGEN ved Norsminde Fjord et
inferno af geværsalver. Jeg stod ved P-pladsen
ved Kysing Strand og talte på 10 minutter til et
kvarter mellem 50 og 70 skud inden jeg ringede
til Skanderborg politikreds og talte med dem
om emnet...
Jeg blev sur ad H... til fordi det ikke er første
gang uden for jagtsæsonen, jeg oplever
området eksplodere. Tidligere har jeg set en
flok skydegale fyre fra gårdene i Kysing by
bevæge sig ned i naturen og plaffe løs mens
Sangsvanerne har ligget på markerne syd for
fjorden lige op til Kysing... Og i den forbindelse
er jeg næsten 100% sikker på, at de skød til
måls efter svanerne... Det kan jeg jo bare ikke
bevise...
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Nuvel...Betjenten jeg talte med ringede mig op et stykke tid efter og sagde, at „sagen, den gav
sig selv...“ „De skyder efter lerduer, og det har de fået lov til. De har fået tilladelse, sagde han.
Når man så kender lidt til områdets beskaffenhed, så kan det jo egentlig godt undre én, at man
ikke kan finde en bedre placering til en skydebane end blot 300 meters distance fra en af Århus’
bedre naturperler...”.
Jeg (Peter Lange) kontaktede herefter bl.a. Odder Kommune, da det er kommunen, der giver
tilladelser til skydebaner. Herfra kunne man oplyse, at skydning i det nævnte omfang ikke
kræver tilladelse, da det ikke sker fra fast anlæg, foregår under 5 gange om året, i dagtimerne,
og det kun er få personer (under 20), der deltager. Jeg synes også, det er urimeligt med
flugtskydning tæt på et fuglereservat, og arbejder videre med sagen, bl.a. har jeg kontaktet
Skov- og Naturstyrelsen om problemet, men vil gerne høre fra dig, hvis du har oplevet
flugtskydning eller lign. ved Norsminde Fjord. Skriv eller ring til Peter Lange (se omslaget).
Nyt om Egå Engsø
Den nye engsø i Egådalen syd for Lystrup (indtil det officielle navn er oplyst, har vi valgt at kalde
den for Egå Engsø) er i skrivende stund (med. aug. 2006) ved at tage form. Skybrud i starten
af august kombineret med lidt for dristig digegravning betød, at dele af området nu er vandfyldt,
og fuglene kvitterede straks. Naturvejleder ved Århus Kommune Bjarne Golles har 3/8 talt
følgende i området:
- et rørhøgepar, der fouragerer i området
- Ca. 45 tinksmede
- godt 500 måger
- knap 20 hvidklirer
- ca. 250 svaler
- 6 svaleklirer
- 15/8 har Morten DD Hansen bl.a.
- 2 mudderklirer
observeret en sortterne ved søen.
- 1 præstekrave

Egå Engsø set fra broen over Lystrup Å 17.08.06. Foto: Peter Lange
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Alt tyder således på, at den nye sø lige fra starten bliver et stort aktiv
for fuglene og dermed tiltrækker mange fuglekiggere. Søen er derfor
allerede oprettet som en ny lokalitet i DOFbasen, så det er muligt at
indrapportere sine observationer. Søen har i DOFbasen fået det
foreløbige navn „Egå Engsø“ med loknr. 751230.
Læs mere om projektet på Århus Amts hjemmesider: http://www.aaa.dk/
Du kan følge med i observationerne på DOFbasen: www.dofbasen.dk
- klik på ”observationer”.
Naturbilletten og Naturnet
Amtet har nu udsendte sin sidste turfolder,
med ture indtil 31. dec. 2006. I skrivende stund
er der ingen, der ved, i hvor høj grad
kommunerne vil overtage traditionen med at
udgive en gratis samlet naturfolder. DOF følger
udviklingen, og vil foreslå kommunerne at
fortsætte udgivelsen. Men uanset hvad, så ser
det ud til, at det efter 1. jan. 2007 bliver
vanskeligere at danne sig et overblik over
udbudet af naturture - alene af den grund, at en
del kommuner formentlig kun vil annoncere
ture indenfor kommunens grænser. Man vil
derfor i højere grad være henvist til internettet,
hvor en af de aktører, der allerede er på banen,
er Skov- og Naturstyrelsen. På adressen
www.naturnet.dk kan man finde en oversigt
over naturture. Da det er op til arrangørerne
selv at taste turene ind, er oversigten langt fra
komplet, men da siderne er landsdækkende,
synes vi alligevel, de er et besøg værd.
DOF vil selvfølgelig også fortsætte med at
annoncere nogle af foreningens ture offentligt.
Om det så bliver i foldere fra kommunerne, i
ugeaviser, på Naturnet eller? – ja, det må tiden
vise. Vi vil fortsat både på vores hjemmesider
og i bladene, herunder i Søravnen, annoncere
både egne ture, og andre aktørers ture, i det
omfang vi skønner, de har interesse for
foreningens medlemmer. Arrangerer du
offentlige fugleture, eller kender du nogen, der
gør? – så giv lokalbestyrelsen besked, så
sørger vi for om muligt at få annonceret turene
i vores blade og på vores websider. Kontakt
lokalbestyrelsen (se omslaget).
FUGLE og DYR i Nordjylland 2005
Denne rapport, nr. 42 i rækken af lokalrapporter
fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek, er netop
udkommet. Rapporten er igen i år trykt i farver,
takket være en donation fra Aage V. Jensens
Fonde.

Rapporten, der er på 140 sider, beskriver som
sine forgængere forekomsten af alle de
fuglearter, der er observeret i Nordjyllands- og
Viborg Amter i løbet af året. Materialet bygger
i høj grad på data fra DOFbasen – endnu en
god grund til at bruge denne…! Hertil er der
små afsnit om forekomsten af pattedyr, krybdyr,
padder og dagsommerfugle. Det er som
sædvanlig en meget flot rapport, som den 20
mand store redaktionsgruppe har fået lavet,
og den kan absolut anbefales til alle, som har
interesse i fuglelivet i det nordjyske område.
Rapporten kan bestilles ved henvendelse til
Foreningen Fugle og Dyr i Nordjylland,
Spergelvej 23, 9270 Klarup. Prisen er 130 kr. +
evt. forsendelse.
Se også www.nordfugl.dk/fdn
Nyt fra DOFbasen
DOFbasen er nu med kort. I løbet af august
2006 er det lykkedes DOFbasens
programmører at få etableret kortlink til alle
DOFbasens lokaliteter. Det er lavet via
tjenesten Googlemaps, og viser lokaliteternes
placering med en prik, der angiver
centerkoordinatet, på et kort i forholdsvis høj
målestok. Brugerne har mulighed for selv at
zoome ud eller ind, og man kan få vist alle
lokaliteter indenfor det valgte kortudsnit.
Tjenesten gør det nemt at få et overblik over,
hvilke lokaliteter, der er oprettet i DOFbasen.
Det bør bemærkes, at der stadig mangler at
blive oprettet mange lokaliteter, især på
Sjælland, men det vil ske efterhånden. I Århus
Amt er alle naturområder (søer, skove, moser
etc.) med navn på kort 1:25.000 oprettet, det
samme gælder alle byer og fx de vigtigste
træksteder. Har man brug for at få oprettet en
lokalitet, bedes man kontakte sin
DOFbasekoordinator.
Se nysgerrigt på www.dofbasen.dk
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Fra Felten
Perioden - 1906-2006
Af Morten DD Hansen
Velkommen til en spritny Fra Felten, som i højtidelighedens anledning dækker en smule mere
end normalt - nemlig perioden september 1906 til august 2006. Det har været et udmærket
århundrede med adskillige godbidder, om end det har været lidt tungt med de rigtige sjældenheder,
når man ser bort fra fx Stendrossel, Vandredrossel, Gåsegrib og ting i den kategori.
Observationer er altovervejende indhentet fra sjældenheds-oraklet Jørgen Staarup Christensen,
som takkes noget så hjerteligt. For nyeste obs. er Netfugl.dk konsulteret. Eventuelle tyrkfejl
skyldes undertegnede og undskyldes som sædvanlig dybt.
Vand - afdeling I
Det blev til 41 Islommer, flest fra Fornæskanten. Samme område dominerer med
Hvidnæbbede lommer, hvoraf det er blevet
til 23. Bemærkes skal 19-25/4 1962 2 Anholt
samt 18/10 1988 2 trk. Fornæs. En enkelt
Kuhls skråpe røg nordover ved Kysing Næs
3/8 2001. Sodfarvet skråpe er jo efterhånden
tæskealmindelig. Første fund er fra 1976, hvor
3 trak ved Fornæs den 20/10. Siden da
bemærkes bl.a. 6/9 1986 9 trk. Grenå-Varberg,
11/10 1998 3 Kalsemade samt selvfølgelig 28/
10 2005 7 Gallohaven. Almindelig skråpe er
væsentlig sjældnere med kun 23 fugle, og
største obs. er således 16/6 2004 3 NV
Gallohaven. Eneste Balearskråpe er 24/8
2004 Gallohaven. Lidt Små stormsvaler satte
kolorit på vinterobsen, 6/11 1909 fyrfalden
Fornæs, 4/12 1934 fyrfalden Anholt, 3/12 1941
Grenå, 3/11 1950 død Århus, 23/9 1990 Kysing
Næs samt 15/11 1997 Fornæs. Stor
stormsvale er noget mere hyppig, bemærkes
skal fx 1936 2 skudt
Århusbugten, 1/11
1938 3 fyrfaldne
Schultz Grund og 23/
9 1990 2 trk. Kysing
Næs. Århusbugten er
virkelig en magnet på
mange havfugle. Af
mere opsigtsvæk10

kende lokaliteter for arten skal nævnes 6/11
1909 Randers Havn, okt 1920 Ingerslevs
Plads, Århus samt 3/11 1942 1 Silkeborg. En
obs. af en vesttrækkende Stor stormsvale i
Vejle Ådal forrige år viser, at det fortsat lader
sig gøre at lave indlandsobs. Et lidt tyndt
århundrede for Topskarver markeres af 12/1
1940 Bønnerup Strand, 13/6 1946 Samsø
samt 15/12 1986 Moesgård.
Dværghejrer har været decideret sjældne,
idet eneste obs. er februar 1972 1 død Grund
Fjord. Til gengæld har der været lidt flere
Nathejrer i omløb: 1/8 1925 1-2 Skanderborg,
23-24/5 1972 1 Ry Møllesø, januar 1988
Fannerup samt 3-4/5 1998 Gudenåparken,
Randers. Silke- og Sølvhejrer ses efterhånden
årligt, så vi drøner straks videre til Sort stork,
hvoraf vi har en god håndfuld ynglefund i
perioden 1906-1921, hvor sidste par yngler i
Ry Nørreskov. Sidenhen har det været noget
begrænset med fugle, dog bemærkes en flok
på 6-8 fugle på Djursland i august 1990. Sort
ibis havde en kanonforekomst 14-15/10 1929,
hvor 5 fugle rastede på Samsø. Det lykkedes
to fugle at overleve. 29-30/10 1994 1 Tjæreby
Enge bør også nævnes. Skestork har generelt
været en sjældenhed, idet første fund er 26/5
1970 Norsminde Fjord. I øvrigt bemærkes 2/5
1994 2 Brabrand Sø som eneste multiobs.

Tre Dværggæs blev skudt ved Randers Fjord
1930-31. Blåvinget and er et rigtig lokal-hit,
og eneste fund i perioden er sep. 1982 1 1k
Randers Fjord. Rødhovedet and er også
ganske
sjælden,
og
eneste
bemærkelsesværdige fund er 1/3 1984 4 Grenå
Havn. Det behøver vi ikke at forstå.....
En smuk han af Halsbåndstroldand blev
overbegloet i et vandhul ved Mollerup 13-16/4
2000. Kongeederfugle ses jo, hvis man kigger
efter dem, men bemærkes skal alligevel 8/4
1996 2-3 Issehoved samt 1 Vesborg Fyr, lige
midt i hovedtrækket! Stellersænder er rigtig
sjældne på vore kanter: 12-14/6 1990 1 ad
hun Hønsepold samt 9/11 2003 1 S Fornæs.
Samsø er også leveringsdygtig i Brilleand
med 9/4 1990 1 ad. han Øster Hedekrog. Mon
ikke der er flere derovre?
Rovbørger
Kan I sige Gåsegrib? Ud over en tyvstarter
ved Katholm i 1858 (den blev prompte skudt, i
lighed med steppehøg og lille skrigeørn fra
lokaliteten) bemærkes 22/5 1985 Gjerrild

Nordstrand. De store vingefang skal bare den
vej, inden de drøner videre til Skagen. Således
også for Slangeørn, hvor fundene er 22-23/5
1986 Gjerrild samt 11/5 1991 Gjerrild
Nederskov. 6/10 1996 Risskov kunne man
nok godt have set fra Gallohaven....
Steppehøge er set ved Fogstrup (1944),
Assedrup Enge (1991), Fornæs (1999),
Issehoved (2002) og endelig ved Gjerrild i
2003. Der kommer nok flere til i de kommende
år. Ørnevåge er meldt fra Helgenæs 6-7/8
1978 samt 1/5 2005 Gjerrild. Det er for få Små
skrigeørne, der bliver godkendt, idet vi kun
har 11/6 1921 Katholm, 17/5 1985 Moesgård
(den bedste dag på Moesgård ever!), 22/5
1999 Femmøller samt 30/4-1/5 2005 Gjerrild.
Stor skrigeørn er repræsenteret med 30/3
1971 Stubbe Sø, 17/4 1981 Gjerrild, 17/4
1983 Gjerrild samt 25/8 1987 Hesselholm.
Lokaliteterne er jo ganske typiske. Ellers blev
det til en enkelt Kejserørn, 29/5 1982
Helgenæs. Jagtfalk har aldrig været hyppig
her i amtet, bemærkes skal en håndfuld skudte
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ungfugle fra hhv. Frijsenborg (1917), Anholt
og Løgten (1932), Gjerrild (1946), Silkeborg
(1948) og Hadsten (1951). Fyføj.
Vand - afdeling II
Lidt Urfugle er det selvfølgelig blevet til; sidste
ærlige obs. er maj 1976 1 par Christianshede
v. Silkeborg. Oven på udsætninger var der i
mange år ynglende Tjur i Silkeborg-skovene,
men i 1938 var det slut. Sammesteds i øvrigt
en Lille sultanhøne 30/12 1929, som ikke
bare kan afskrives som fangenskabsfugl.
Eneste fund af Triel før Skivholme-fuglen i juli
2006 er 2/8 2001 Anholt. En Ørkenløber løb
rundt, lige indtil den blev skudt ved Vivild 25/
10 1953. Så bliver man upopulær hos hitfolket.
Hvidbrystet præstekrave har ynglet på Anholt
ind til omkring 1971. En god håndfuld
Pomeransfugle er meldt, især om efteråret
og flest i 1993, hvor fundene fordelte sig på 28/
8 Dalbyover, 19/9 Helgenæs og 22/10
Kolindsund - sidstnævnte er noget sen. Stribet
ryle er kommet lidt sent i gang: 24/9 2000
Norsminde Fjord samt 28-30/7 2005 Årslev

Engsø. Af Tredækker-obs. bør nævnes et
stort træk d. 23/8 1911 ved Randers, samt at
der på Stenalt Gods er skudt 998 i perioden
1901-1939. Pænt. Vi siger pænt jatak til en
håndfuld Damklirer: 2/6 1975 Horskær, 2-4/7
1978 Norsminde Fjord, 21/7 1987 Alrø Poller,
4/8 2001 Drastrup Enge og 3/5 2005
Norsminde Fjord. Der er skudt eller feltobset i
alt 11 Thorshøns, seneste så vidt vides 26/10
1996 Fornæs.
Lille, Mellem- og Storkjove er alle taget
voldsomt til i antal i de senere år, og det
samme kan siges om Sorthovedet måge.
Det handler bl.a. om øget feltaktivitet.
Sabinemåger kan vi godt lide - en este
multiobs er desværre 4/11 1990 2 Kysing
Næs. Hvidvinget måge er en artig
sjældenhed: 22/4 1970 Århus Havn og 5 dage
senere fundet død Kalø Vig, 22/3 1989 Alrø
Eghoved, inden en stationær fugl januar-marts
2003 lukker og slukker. Der er meldt en del
Sandterner ved Treskelbakkeholm, hvor der
1967-69 bl.a. er 30-45 ynglepar. Desværre
går bestanden derefter hurtigt ned ad bakke,

Sølvhejre. Foto: Andreas Winding
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idet der i 1970 er 20 par (med 20 unger) og 1971-72 kun 3-5 par tilbage.
Derefter er eneste pæne obs. 1/9 1984 4 Issehoved. For Hvidvinget
terne slipper vi ikke uden om 14/5 1997, hvor der meldes flokke på en
10 stykker fra såvel Brabrand Sø som Norsminde Fjord.
Småkravl
Ynglefund af Turteldue meldes bl.a. fra Gjerrild Vandredrossel 16/11
i 1930‘erne samt Silkeborg i 1943. Østlig 1994 Gjerrild En
turteldue er en ren Djursland-affære med 24/ Stribet græshoppe12 1924 skudt Gjerrild og 26/10 1926 skudt sanger så sol, måne
Katholm. Så kan de lære det, men ellers ganske og stjerner, inden den
typiske tidspunkter! En Gulnæbbet gøg røg fyrfaldt på Anholt 2/10 1932. Buskrørsanger
samme vej 23/10 1936 ved Stavns Fjord på er rapporteret fra Brabrand Sø 30-31/5 1986
Samsø. Den kunne nok alligevel ikke twitches. samt juni-juli 2003 Barnekold, Samsø.
Sneugle har været meget fåtallig i perioden, Hvidskægget sanger er ringmærket på Hjelm
idet eneste fund er 31/12 1920 skudt Vejrø, 1/ 30/5 1983, hvilket er liiidt tyndt. Seneste ynglepar
11 1926 skudt Samsø, marts 1927 af Høgesanger er fra Rugård Strand i 1974,
Sødringholm, januar-februar 1935 Samsø samt men der er stadig massivt med rødryggede
endelig 1960 skudt Kongsgårde, Helgenæs. tornskader derude, så håbet er lysegrønt. Vi
Høgeugle er lige så sjælden: 2/11 1950 kan byde på flere Lundsangere, således 1/6
Tranebjerg, november 1983 Thorsager, 22/10 1998 Fjellerup, 8-10/6 2002 Besser, Samsø
1989 Skjoldhøjparken samt 13-14/4 1990 samt 28/5 2005 Anholt. Fuglekongesanger er
Gjerrild. En invasion af Spurveugle i vinteren et råhit, og der er kun fund fra 1996: 31/10
1914-15 gav i alt 5 fugle, bl.a. to dødfundne Vesborg Fyr samt 2/11 Anholt. To Hvidbrynede
ved Skanderborg. Lidt Perleugler er meldt, løvsangere blev ringmærket på Anholt 26-27/
bl.a. syngende fugle ved Addit Skov og 9 1967, en blev fundet død 7/1 1971 i Risskov,
Marselisborg Skov i 1977 samt endnu en en set i Viby 14/10 2001, og endelig var der et
syngende fugl i Addit Skov i 1984. Spændende. par stykker i 2005, som vi for nylig har omtalt.
Af Biæder må vi hellere notere 27-31/5 1981
Vi er godt med, hvad jyske fund af Hvidhalset
17 Anholt samt 26/5 1995 5-7 Gjerrild. Lidt
fluesnapper angår: 8/5 1977 ringm. Anholt,
Ellekrager kan altid sætte sindene i kog. Fugle
14/5 1977 Alrø, 15/5 1978 Lisbjerg Skov, 11/5
er meldt fra Katholm i både 1935 og 1937,
1989 Moesgård samt endelig 30/5-11/6 2003
ellers bemærkes 28/7 1965 Ry samt 3/6 1973
Molslaboratoriet. Rødhovedet tornskade er
Brattingsborg. Det må snart være tid til en ny...
bare for lækker, og periodens fund udgøres af
Ynglende Hærfugl er fundet på Djursland i
1962 Fornæs samt 6/6 1972 Botanisk Have,
1976. Beklageligvis er Mellemflagspætte kun
Århus. En Isabellatornskade gjorde sig til 9/6
rapporteret fra Silkeborg i perioden 1909-1930.
1994 på Totten. Fire Rosenstære er meldt:
Tretået spætte byder på to fund: 28/12 1941 1
maj 1908 skudt Fornæs, 15/8 1957 Anholt, 20/
død Gl. Rye samt 14/10 1965 1 død Hornslet.
5 1983 Sælvig Havn samt 31/5 1996
Korttået lærke er meldt fra Norsminde Fjord i Molslaboratoriet. Eneste Krognæb (og det er
juli 2001. Søreme om det ikke er blevet til hele for dårligt!) er januar 1922 1 skudt Silkeborg.
to Rødryggede svaler: 22/5 1989 Gjerrild samt Pileværlinger er ringmærket på Anholt 27/9
25/4 1996 Svostrup. En Alpejernspurv vakte 1967 samt 23/5 1977, og endelig må et par
opsigt på Anholt den 9/5 1991. SU-godkendte Dværgværlinger lige med: 22/5 1974 ringm.
Sydlige nattergale er juni 1969 Brabrand Sø Hjelm samt marts-april 2006 Sivested v. Kolind.
samt 23/5 1973 og 9/5 1976 ringm. Hjelm. En
Næste jubilæumsudgave af Fra Felten dækker
Sydlig blåhals lidt væk fra marsken er 14/4
perioden september 2006 til august 2106. Noget
1985 1 ringm. Emmedsbo Plantage.
tyder på, at det kan blive et udmærket
Sortstrubet bynk eksploderer i disse år,
århundrede, især hvis der kommer en
hvorfor vi i disse terrortider straks iler videre til
katamaran til Anholt... Herfra et stort tillykke til
et par ædlere gæster, nemlig Stendrossel 5/5
vores alle sammens DOF.
1984 1 han Anholt og
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Referater
Af Anders Horsten, Ph.D., Professor i God Biologi, Aarhus Universitet.

Turreferat for Østjysk Fugleløb 2036
Traditionen tro afholdt DOF Østjylland igen i år det klassiske ’Østjysk Fugleløb’, hvor lokale
fuglekiggere forsøgte at se så mange arter som muligt på et døgn inden for det østjyske
område. Fugleløbet startede som en udløber af ’100 år – 100 arter’-turen, der blev afholdt i
forbindelse med DOF’s 100 års jubilæum for præcis 30 år siden. Årets løb blev afholdt d. 20. maj
og fulgte de senere års rute, og der blev sat ny rekord med hele 126 arter på 24 timers intensiv
fuglekiggeri.
Turen startede sædvanen tro fredag aften, hvor de knap 30 deltagere mødtes til hyggeligt
samvær inden starten på turen. I år var mødestedet henlagt til omsorgshjemmet Aldershvile,
hvor tidligere formand Peter Lange bød på
aftenkaffe på tagterrassen med udsigt over
Skanderborg Sø. Præcist klokken 24 blev
fugleløbet sat i gang, og første mål på turen
var området omkring Taastrup Sø og Mose.
Området er udpeget til Habitatområde, og den
grundige naturpleje gennem mange år har
virkelig skabt et flot naturområde med moser,
fugtige enge og overdrev. Det skyldes ikke
mindst den ihærdige indsats fra frivillige i
Taastrup Naturplejerforening, der med støtte
fra kommunen tilser de fritgående kvæg og
står for høslæt på de dele af arealerne, der er
udpeget til høslæt i indsatsplanen. Næppe
havde deltagerne forladt bussen før de første
piskesmæld fra Plettet Rørvagtel blev hørt fra
star-tuerne langs søbredden. Til stor glæde
for mange sad en Savisanger og snurrede
lystigt tæt på vejen.
Desuden noteredes
Græshoppesanger,
Nattergal og Rørdrum.
De tørre dele af
området drives som
høslæt-enge med sen
slåning, for på den
måde at sikre optimale
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vilkår for Engsnarre, men arten lod sig
desværre ikke høre her til aften.
Efter to timer kørte bussen videre ind mod
Århus og et stop ved vestenden af Årslev
Engsø. Her havde vi mere held med Engsnarre,
der blev hørt spillende i markerne nord for
søen. Den lokale landmand driver sit landbrug
naturnært, hvilket vil sige, at minimum 20 % af
arealet skal udlægges til natur. Tilskud til denne
særlige form for økologisk landbrug blev indført
som led i en afvikling af EU’s klassiske
landbrugsstøtte og udbetales i dag mange
steder rundt om i landet. Det har givet et
betragteligt løft til agerlandets fugleliv, som
endnu tilbage i 2010 var kraftigt på retur
herhjemme.
Det har bl.a. gavnet en art som Kirkeugle, der
nu igen har indtaget flere af sine gamle
bastioner i det østjyske. Arten yngler således
nu igen i Årslev by og ses ofte i skumringen,
når den jager insekter og andre kryb langs
med søerne.
Herfra gik turen nordover med retning mod
Djurslands våde fuglemekka: Kolindsund.
Undervejs gjorde vi flere holdt i det åbne

Stork på rede. Foto: Andreas Winding
landskab og fik hørt både Vagtel og Engsnarre.
Ledsaget af dagens første stråler nåede vi
frem til det sydvestlige hjørne af Kolindsund:
Den lavvandede sø omkranses af udstrakte
rørskove og våde enge, og i midten er etableret
en række øer til store glæde for mange fugle.
Genetableringen af Kolindsund tilbage i 2012
er absolut en af de største succeser i dansk
naturforvaltning og området rangerer på linje
med perler som Skjern Å og Vejlerne blandt
ornitologer. Sidst i maj er de store skarer af
rastende svømmeænder trukket videre mod
nord og øst, men vi fik alligevel set samtlige
syv arter af svømmeænder i løbet af morgenen.
Vi havde også fine oplevelser med arter som
Isfugl, Skægmejse, Dværgmåge (måske
næste ynglefugl for området?), den lokale
Fiskeørn og de mange Rørhøge, men
områdets hovedattraktion er dog de af en
mere langbenet karakter: Begge danske arter
af hvide hejrer. Silkehejre spredte sig til
området fra de første ynglepladser i landet
ved Skjern Å, allerede kort efter etableringen
af første del af sundet i 2012. Siden kom også

Sølvhejren til, og det er altid et skønt syn at se
de hvide fugle søge føde i de lavvandede
zoner. Vi henlagde derfor morgenkaffen til det
store øko-museum på sydsiden af sundet,
hvor man har en fremragende udsigt til
hejrernes ynglekolonier på de tilgroede øer.
Efter at have rundet Grenå kørte vi tilbage
langs nordsiden af søen og kom hér tæt på
Østjyllands største Hættemåge-koloni, der
tæller op mod 20.000 ynglepar. Siden området
fik status af Biosphæreområde under UNESCO
har det haft høj prioritet at udvikle
landbrugslandet i oplandet til Kolindsund på
en sådan måde, at de enorme naturværdier
bliver tilgodeset mest muligt. Det har betydet
ophør af intensiv landbrugsdrift på mange
arealer ned til søen, hvilket ikke mindst har
gavnet Hættemågen, der finder en stor del af
sin føde på land. Det har også gavnet arter
som Sorthalset Lappedykker og Sortterne, der
begge udnytter de mange mågers aggressive
adfærd overfor rovdyr. At det virker, fik vi set
ved selvsyn, da en Rød Glente forvildede sig
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ind over kolonien og straks fik en sværm af
måger på vingerne. Da fuglene var faldet til ro
begyndte vi den sædvanlige lille konkurrence:
Find en Sorthovedet Måge. Det er bare
forbandet svært at udskille disse fugle i flokken
af Hættemåger, men det lykkedes til sidst at
finde et par stykker. Endelig skal med, at de i
alt 5 Havørne, vi fik set, med sikkerhed drejede
sig om en af forældrene fra Løvenholm-parret
og én af forældrefuglene fra Stubbe Sø-parret,
mens resten tilsyneladende er oversomrende
ungfugle. Herefter indtraf en pudsig episode,
der ikke mindst satte vores formand, Andreas
Mønsted, under et vist pres: Bedst som vi
kørte langs nordsiden af sundet bipper en
melding ind på mobilen: Azurmejse ved
Blåvand! Med 471 DK-arter er det sjældent, at
Andreas kan få et nyt kryds, men nu var
chancen der. Efter lidt palaver måtte han dog
komme til fornuft, og vi fortsatte ad den
planlagte rute.

En fugletur ved Kolindsund ender ofte med et
smut gennem Løvenholm-skovene, for at kigge
efter Kongeørn og Mellemflagspætte. Siden
en stor del af skovene blev opkøbt af Aage V.
Jensens Fonde for snart 15 år siden, har
området ændret karakter: Før opkøbet blev
skovene drevet intensivt med store arealer
med især rødgran og bøg, men nu er mange
arealer ryddet for alle nåletræer undtagen
skovfyr og ene, og man kan gå ture i den
urørte skov og følge udviklingen mod en mere
vild og dynamisk skovnatur. Ikke mindst
etableringen af den enorme indhegning med
vildsvin, vildkvæg og vildheste har medført en
del debat, men de store dyr har endnu ikke
skabt problemer i forhold til publikum, da de
helst går for sig selv. Man kan allerede nu ane
det fremtidige skovbillede som følge af
græsningen, hvor en mosaik af skov, overdrev,
eng, hede og krat vil gøre området særdeles
attraktivt for mange fugle.

Spidsand. Foto: Per Poulsen
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Lille kobbersneppe. Foto: Søren Skov
I fem år har et par Kongeørne ynglet i en
gammel rødgran, godt gemt væk fra de
offentlige stier, men fra tårnene langs
vildthegnet har man gode muligheder for at se
fuglene. Begge ørne stammer fra bestanden i
Nordjylland, og det er håbet, at endnu et par
eller to kan etablere sig i skovområder i
Østjylland i de kommende år. Vi fik set en af de
gamle fugle på stor afstand, hvor den bl.a.
blev generet af et par røde glenter. Derimod
havde vi ikke meget held med
Mellemflagspætte. Arten har virkelig haft gavn
af den generelle omlægning til naturnær
skovdrift i statsskovene og har bredt sig til
Jylland fra det nordlige Tyskland siden starten
af årtusindet. De græssede løvskovsarealer
ved Løvenholm med mange gamle løvtræer
er således perfekte områder for denne art,
men vi måtte ’nøjes’ med bl.a. Vendehals,
Rødrygget Tornskade og Hedelærke.
Efter at have mæsket os i Djurslands vilde
natur fortsatte turen mod området omkring
udløbet af Randers Fjord. De lavvandede
kyster ved Sødring og Udbyhøj tiltrækker store
mængder af rastende fugle - på denne årstid
ikke mindst mange arktiske vadere. På

vadefladerne kunne vi således bl.a. nyde synet
af en del Lille Kobbersneppe og Strandhjejle,
der fra tid til anden blev jaget på vingerne af
Vandrefalke. Den ene falk fik vi set rigtigt fint,
og den blev bestemt til den gamle hun fra
yngleparret på siloen i Randers Havn.
Siden man besluttede at hæve vandstanden
på en del af de inddæmmede arealer ved
Overgård, har man i tilgift til de lavvandede
kyster fået et spændende område med laguner,
sumpe og våde enge bag digerne. Det var
bl.a. hér, at det første ynglefund af Stylteløber
blev gjort i Østjylland for snart ti år siden. Arten
har ekspanderet en del de seneste tiår og
dukker nu op på egnede lokaliteter rundt
omkring i landet med jævne mellemrum. På
grund af artens nomadeagtige tilværelse er
den ikke årlig ved
Overgård, men vi fik
set fem fugle rigtig fint
i en lavvandet lagune.
Her var det også tid til
et virkeligt hit, for
mens
vi
andre
beundrede vadefugle,
hørte vores ene
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Lærkefalk, Skagen. Foto: Klaus Malling Olsen
turleder, Erik Dylmer, et mistænksomt kald fra
en overflyvende vipstjert. Og ganske rigtigt;
da fuglen satte sig i det korte græs, viste det
sig at være en flot Citronvipstjert han! En ny art
for mange og også en ventet art for det østjyske.
Den er efterhånden en etableret ynglefugl i det
sydøstlige Danmark, men vi venter endnu med
spænding på, om arten vil brede sig til vores
område. Godt tilfredse indtog vi vores frokost,
mens den smukke fugl hoppede rundt for
øjnene af os.
Klokken var næsten to, da vi nåede frem til
næste klassiske stop på ruten, ældrekollektivet
’Tyto’, der ligger naturskønt i den genoprettede
Gudenådal. Her blev vi modtaget af en af
beboerne, Peter Hjeds, der altid er god for en
hjemmelavet hyldeblomst-snaps og en historie
om sit livslange arbejde med ugler og rovfugle.
Og det er altid et hit, når Peter viser vej til den
gamle lade, så vi kan få et hurtigt kig ned i
Slørugle-kassen, der i år indeholdt 3 unger.
På en gå-tur af ca. en times varighed fra huset,
kommer man tæt på alle herlighederne: Hvid
Stork på rede, flokke af dansende Brushøns
og spillende Stor Kobbersneppe, snadrende
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Atlingænder og Sortternen, der også her er
vendt tilbage efter at mere naturvenlige
driftsformer er blevet (gen)indført. Endelig
mente et par deltagerne også, at de havde
hørt en spillende Engryle.
Det er især gået stærkt fremad med fuglelivet
i ådalene efter implementeringen af EU’s
Vandrammedirektiv. De meget strenge krav til
kvaliteten af både vandmiljøet og oplandet har
medført en ekstensivering af driften, der ofte
er kombineret med en omlægning til naturnære
driftsformer, der støttes af EU’s fonde. Det har
aktuelt betydet, at Gudenåen nu igen får lov at
boltre sig i bunden af sin gamle ådal helt fra
Bjerringbro til Randers, og mange steder har
man genindført en afvekslende drift med
græsning og høslæt. Fuglene har straks
kvitteret for den forbedrede kvalitet og
Gudenådalen huser nu igen en rig fuglefauna.
Sidste stop på årets rute var det udstrakte
skov- og sølandskab syd for Silkeborg. Siden
staten tilbage i starten af årtusindet lagde
skovdriften om til naturnær drift, er der genskabt
en masse spændende natur i skovene.

Samtidig har områdets status som NATURA
2000-område skabt en række muligheder for
de private skovejere til at søge midler til en
mere naturnær drift. Det har ikke mindst givet
et langt mere varieret og dynamisk skovbillede
med mange arter af træer ind imellem
hinanden, store træruiner, der overlades til
naturligt henfald, og mange små moser, sumpe
og skovsøer, hvor der tidligere var
monokulturer af gran og bøg. Det
sidste skyldes ikke mindst
succesen med bæverne i området.
Siden dyrene indvandrede af sig
selv fra den oprindelige population
på Klosterheden for snart 10 år
siden, har de med deres
dæmninger og træfældninger skabt
et mere lysåbent og fugtigt
skovbillede i mange områder.
Vores første stop blev netop gjort ved en stor
bæverdæmning nord for Mossø. I det
oversvømmede område står mange døde og
døende træer til glæde for de mange spætter
og småfugle på ivrig søgen efter føde. Det
varme, stillestående vand har en utrolig rig
produktion af insekter, og fødegrundlaget er
dermed skabt for en af vores fuglefaunas mest
eksklusive jægere - Lærkefalken.

Vi fik set to fugle på jagt efter store guldsmede
og svaler over det stille vand. Samme sted kan
man med lidt held se fouragerende sort stork,
men vi lavede nok for meget larm for denne
sky fugl.
Efter bæverdammen gik vi en aftentur gennem
skovene og kom bl.a. gennem et område, der
nu i 30 år har været udlagt som naturskov.
Området er sine steder meget
fugtigt og består nu næsten
udelukkende af løvskov, idet
nåletræerne blev fjernet i sin tid.
Vi noterede os bl.a. Lille
Flagspætte og godt med
Skovsangere. Der går også rygter
om Mellemflagspætte i dette
område, men denne art havde vi
desværre ingen succes med i år.
Glade og mætte af oplevelser satte vi nu kurs
mod udgangspunktet for vores tur, men for
ligesom at runde en helt igennem fantastisk
dag af, spankulerede en gammel sort stork
omkring i de sumpede enge syd for Alken.
Denne herlige oplevelse rundede endnu en
minderig udgave af ’Østjysk Fugleløb’ af, og
det var en flok godt trætte - men glade DOF’ere, der nåede frem til en velfortjent
håndmad og fadøl på Aldershvile.

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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DOFs fødsel i Østjylland
Af Peter Lange
I anledning af foreningens 100 års jubilæum har jeg fundet anledning til at grave lidt i de gamle
arkiver for at få klarlagt, hvordan den ornitologiske aktivitet egentlig begyndte i vores del af
landet.
Fra foreningens fødsel i 1906 skulle der gå mange år, før der opstod egentlige organiserede
aktiviteter i Østjylland. I foreningens ungdom var DOF i høj grad en ”Københavnerforening”
præget af akademikere med basis i København. Aktiviteterne i Jylland bestod dengang i - en
sjælden gang i mellem - en ekskursion til lokaliteter i Jylland, der nærmest bar præg af at være
ekspeditioner til de ukendte egne! I 1909 var man på besøg på Viborg-egnen, herefter fulgte
Sønderjylland (1932), Vestjylland (1936)
og Thy (1939). Første gang man besøgte
År
Medl. i alt
Medl. i Århus Amt
det nuværende Århus Amt var i 1949,
1907
336
?
hvor turen gik til Samsø.
1930
448
16
2.556
200
Først med oprettelsen af Århus Universitet 1966
1972
3.969
339
begyndte der at være base for
12.748
1.138
organiserede aktiviteter i Århus. I 1950 2006
blev det første medlemsmøde afholdt i
Århus, hvor 109 fremmødte hørte Dr. phil.
Finn Salomonsen fortælle om ”Nyere teorier og resultater i trækfugleforskningen” (DOFT 45).

En af lokalafdelingens allerførste busture; På tur til Vadehavet i okt. 1972.
Foto: Peter Thomsen
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I 1952 blev der for første gang valgt et bestyrelsesmedlem fra Jylland
ind i foreningens øverste organ, nemlig lærer Hj. Østergaard Christensen
fra Skanderborg. Han blev valgt efter et kampvalg på
generalforsamlingen i januar 1952, hvor bestyrelsen havde besluttet at
besætte en ledig plads med en person fra provinsen. Hj. Østergaard
Christensen sad i bestyrelsen indtil 1961, hvor han blev stemt ud af
bestyrelsen på grundlag af en beskyldning om, at han var ægsamler!
Sidst i 50’erne var lektor Ernst Torp Pedersen fra Jelling også blevet
valgt ind i bestyrelsen som repræsentant for Jylland.
Samtidigt, altså sidst i 50’erne, blev medlemstallet og dermed presset fra provinsen efterhånden
så stort, at foreningens hovedbestyrelse så sig nødsaget til at gøre noget, og man oprettede
Feltornitologiske udvalg for både Sjælland og Jylland. Medlemmerne af det første feltudvalg for
Jylland (1959) var: Førstelærer Hj. Østergaard Christensen, Skanderborg (formand),
museumsinspektør Poul Bondesen, Århus, seminarieelev Sigurd Kristensen, Mårslet, læge T.
Munck, Silkeborg, seminarieadjunkt Ernst Torp Pedersen, Jelling, vægter Th. Rasmussen,
Århus samt slagtermester C. J. Wittrup-Jensen, Odder. Dengang blev alle benævnt med titel i
medlemslister etc.
Midt i 60’erne, hvor foreningens medlemstal rundede de 2.500 medlemmer, begyndte der på
bedste anarkistiske vis at dukke feltudvalg op i andre dele af Jylland (Nordjylland 1968) og på
Bornholm, og feltudvalgene blev således en slags forløbere for egentlige lokalafdelinger. I 1971
blev foreningens vedtægter ændret, og repræsentantskabet dannedes, og det blev muligt at
oprette egentlige lokalafdelinger, og feltudvalgene blev som følge deraf nedlagt. I løbet af 197273 blev der startet lokalafdelinger i alle amter undtagen Sønderjylland og Bornholm. Vores egen
lokalafdeling for Århus Amt havde sin stiftende generalforsamling d. 30. august 1972.
Lokalafdelingen arbejder på at få lagt en række historiske dokumenter, herunder diverse
mødereferater m.v. ud på lokalafdelingens hjemmeside.

Bustur til Vadehavet okt. 1972. Fra venstre ses bl.a. Ole Thorup (sovende), bagerst i bussen
(med briller) Kaj Nissen, og forrest til højre Jens Kirkeby (lokalafd. f. fm.) og Ulla Paludan.
Foto: Knud Pedersen
21

Mere end ord.
Professionel oversættelse
mellem hovedsprogene

Statsaut. translatører og tolke
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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
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KAN VI FINDE UD AF
AT VÆRE POSITIVE I DETTE JUBI-ÅR???
Af Peter Hjeds
Jeg har fået til opgave at give en lille beskrivelse af, hvad der rent faktisk er sket i naturen fra
før til nu. Man kunne trække mange sjove og interessante ting frem, og jeg synes, at det ville
være rart at se på fremgangen. Det er den, vi skal nyde og glæde os over i mørke tider.
I 1993 var jeg så heldig at deltage i Fuglenes Danmark - en optælling af mange større og mindre
fuglelokaliteter i Danmark. En af de mange lokaliteter jeg dengang skulle dække, var det
engområde, som dengang slet og ret hed Årslev Enge.
Området på 210 ha. har været
Et
temmelig
ensformigt
brugt til landbrug i mere end 100
lavbundsområde som bar præg af i
år og er over flere gange forsøgt
tidligere tider at have tjent som
afvandet. I 1960 blev området
opdyrket eng og til høslæt. I ’93 var
inddiget og Århus Å blev lagt i en
de fleste små engparceller opgivet
nordlig kanal.
og henlå med højt græs og urter.
En del blev i det små nedgræsset
Der skete dog det, at man i løbet
af kreaturer og ganske få englodder
af de følgende årtier blev
var opdyrket. Gennem engområdet
opmærksom på en forhøjet
skar sig en ret linjeformet aflægger
fosforkoncentration
i
af Århus Å som åbenbart under tørlægningen
indløbsvandet til Brabrand Sø. Dette skyldes
af området var blevet udrettet for nok bedre at
især at det store oprindelige engområdes
kunne lede vandet væk fra området og ud i
selvrensende effekt på vandet i Århus Å blev
den nærliggende Brabrand Sø.
sat nærmest ud af drift.
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Dette blev efterhånden erkendt som et større
og større problem samtidigt med at engjorden
satte sig op til 2 meter, dvs. at lodsejerne fik det
problem at over halvdelen af den tidligere
lavvandede sø nu igen stod under vand i
vinterhalvåret.
Som vi alle ved blev engsøen genskabt - efter
over 10 års forarbejde, og det gamle dige kunne
den 19. marts 2003 gennembrydes, således at
vand fra Århus Å og Lyngbygårds Å igen kunne
oversvømme de lavtliggende arealer.
Nøjagtigt ti år før det famøse lykkelige
digegennembrud, gik jeg min lokalitet igennem.
Det var en kold dag med blæst og termometret
sneg sig kun op på seks grader. Det var
spændende hvad naboen til min favoritlokalitet
Brabrand Sø kunne opvise af arter til
optællingen. Og det startede fint, for årets første
rørhøg var ankommet og sås svæve ude over
engene. To musvåger lavede flyveøvelser og
minsandten om ikke fire agerhøns lettede
kaglende og forvandt længere ude. Sådan
fortsatte min tur rundt om det, som i dag går
under navnet Årslev Engsø. Den dag mødte jeg
ingen løbere eller nordic walkere, for stierne
var da lidt smallere og lidt mere smattede. Men
dagen endte, kan jeg se i min gamle notesbog,
med tolv arter. Det var godt nok en kold dag og
jeg var/er ikke så skrap, men alligevel…ikke

noget at skrive hjem om. Og så er alle arter
taget med, også de ”kedelige”.
Ti år senere har de to Søren’er med
efternavnene Højager og Skriver ifølge
DOFbasen været ved selv samme lokalitet,
men nu med vand i. Og det er ikke så lidt de to
erfarne herrer får noteret ved søen: to små
lappedykkere, 18 sangsvaner, 81 grågæs, ni
arter af svømmeænder, seks arter vadefugle
og så det løse. Det kan man allerede en uge
efter søens fødsel kalde for en ornitologisk
succeshistorie.
Og søen udvikler sig år for år. Den er endnu en
ung sø. I starten var der mange sorthalsede og
gråstrubede lappedykkere. Dem er der ikke så
mange af nu hvor søen har rundet sin
treårsfødselsdag. Men allerede er der, igen
ifølge DOFbasen.dk, set 244 arter ved søen på
de godt tre år, og der dukker stadig af og til nye
specialiteter op. Den seneste må vist være
søens første skestork, som blev fundet i år den
19. maj.
Så alt i alt må det være på plads at udbringe en
skål og et tillykke til DOF, som har været med
så mange år…men sandelig også til Århus og
fuglene, som for nylig fik en ny fremragende
fuglelokalitet til glæde først og fremmest for
fuglene, men i hvert fald også for os. HIP HIP…

Oversigtskort over Årslev Engsø og Brabrand Sø.
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Musvåge. Foto: Morten DD Hansen

Hættemåger. Foto: Morten DD Hansen
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FUGLE I ÅRHUS AMT 2005
Af Flemming H. Nielsen
Fugle i Århus Amt 2005 - 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 110
kr + forsendelse (130 kr. inkl. forsendelse). Rapporten bestilles hos Flemming H. Nielsen,
Humlevej 24, 8543 Hornslet. Tlf. 86 97 96 91. E-mail: flemming.holmslykke@get2net.dk.
Lokalrapporten fremsendes derefter, så snart rapporten er modtaget fra trykkeriet.
Rapporten vil 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
DOFbasen (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 DOF
Århus) 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 2007.
På lokalrapportens vegne, Flemming H. Nielsen & Ole Lilleør

Foreningens hjemmesider:
Af Andreas Winding
WWW.DOF.DK
Alt om foreningens organisation, politik og links til lokalafdelingernes sider. Her finder du også
indgangen til den virtuelle fuglebog, med omtale af alle landets fuglearter, samt projekternes
sider, fx Projekt Truede og Sjældne Ynglefugles artssider samt caretakerprojektets sider om de
vigtigste fuglelokaliteter.
WWW.DOFAARHUS.DK
Lokalafdelingen i Århus Amt. Vores egne sider med det komplette tur- og mødeprogram, samt
informationer om lokalafdelingens aktiviteter. Det er også her, du kan tilmelde og afmelde
modtagelse af SØRAVNEN samt lokalafdelingens mailliste.
WWW.NETFUGL.DK
En side, der bliver lavet i samarbejde med DOF, mest om sjældne fugle. Med det mest
omfattende billedgalleri, forum med spørgsmål og svar, samt lister over forekomsten af sjældne
fugle. Her kan du også læse alle DOFcalls (telefon-beskeder om sjældne fugle).
WWW.DOFBASEN.DK
Database over fugleobservationer med over 4 millioner observationer
online. Over 1000 bidragydere indtaster observationer - følg med i
fuglenes forekomst på DOFbasen. Data, der indtastes på DOFbasen
anvendes af DOF i foreningens arbejde for bedre fuglebeskyttelse,
samt til oversigter over arternes forekomst, som fx lokalrapporter
(såsom Fugle i Århus Amt), årsrapporter og specialundersøgelser. Kun
ved at indtaste dine observationer på DOFbasen er du sikker på, at de
kommer med i kommende oversigter over fuglenes forekomst.
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Kalender
Generelt om vore ture:
Alle er velkomne på turene, tag gerne venner eller familie med. Turene er også for uøvede fuglekiggere!
Turlederne fortæller velvilligt om fuglene der ses, også de almindelige arter. Bemærk at der kræves
tilmelding ved nogle ture. Medbring altid kikkert, evt. fuglebog samt påklædning efter vejret – de fleste
ture gennemføres uanset vejrliget. En god madpakke samt noget varmt på thermokanden er også godt.
På de længerevarende ture gøres undervejs stop ved en bager eller købmand.
Bemærk at nogle ture kræver tilmelding. Dette vil altid fremgå af turbeskrivelsen. Ture der gennemføres
i privatbiler er også for folk uden bil! Kontakt turlederen, som kan hjælpe med at skaffe kørelejlighed.
Hold også øje med vores hjemmeside på www.dofaarhus.dk, hvor du finder det komplette tur- og
mødeprogram. Der kan eventuelt blive arrangeret flere ture og møder.
Tirsdagsmøder d. sidste tirsdag i hver af månederne sep., okt., nov., jan., feb., mar., og april. Alle finder
sted på Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, i Brabrand. Kontakt vedr. møderne: Kontaktpersonen.
Bidrag til ture og møder sendes til: Ole Jensen, Torshøjvænget 54, 8381 Hasselager. E-mail: ofj@ofj.dk
senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Søndag 17.9.
Fugletræk ved Sødringholm
Mødested og tid: P-pladsen ved sommerhusene, Sødringholm Strand kl. 8.00.
Varighed: Ca. 4 timer.
Alt afhængig af vejret lægger vi vores rute og kigger på trækkende
og rastende fugle i området ved Randers Fjords udmunding. De
lysbugede knortegæs er vendt tilbage, det vrimler med ænder og
vadefugle, som måske bliver jagtet af vandrefalken – og så er der
altid mulighed for en overraskelse eller to. Husk vandtæt fodtøj og
kaffe på kanden.
Turleder:
Lars Tom-Petersen 8641 8164
Søndag 24.9.
Fuglene ved Årslev Engsø
Mødested og tid: Trætårnet midt på sydsiden - nås fra stien rundt om søen eller fra ppladsen på Storskovvej vest for Constantinsborg kl. 10.00 - 12.00.
Kom og oplev det rige fugleliv ved Årslev Engsø. Lokale ornitologer
står klar med kikkerter og viser fuglene frem for besøgende
Arrangør:
DOF Århus Amt i samarbejde med Naturcenter Sølyst
Tirsdag 26.9.
Filmaften
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Vi viser en film, som nok kan få alle ornitologer op af stolen. Det er
en fremragende film med næroptagelser af mange af de store
vingefang, som også optræder herhjemme.
Filmen, som varer ca. en time, er optaget i de store urørte polske
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skove og indeholder bl.a. optagelser af ørne, glenter og storke samt
en del mindre fugle. Efter filmen er der kaffe/øl/vand og almindelig
uforpligtende hyggesnak.

Lørdag 30.9.
Fuglesejlads på Mariager Fjord med hjuldamperen ”Svanen”
Mødested og tid: 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.Pris for sejltur: Voksne:
85 kr. Børn: 50 kr.Tilmelding: Senest dagen før til Mariager
Turistbureau 98 54 13 77.Praktiske oplysninger: Velegnet for
handicappede. Medbring kikkert og varmt tøj. Øl/vand og kaffe/brød
kan købes ombord. Varighed ca. 3 ½ time.
Turleder:
Naturvejleder Lars Peter Johansson.
Arr.:
Natur- og Miljøkontoret, Århus Amt.
Søndag 1.10.
Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: 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
Fredag 13.10.

DOF fejrer fredag d. 13.10 sit 100 års jubilæum med
jubilæumskonference og reception i København.

Lørdag 14.10. til søndag 15.10.
Tilmeldingsfristen er overskredet, men der kan stadig være ledige
pladser. Kontakt Peter Lange peterlange@dofaarhus.dk, hvis du er
interesseret.Bemærk det er muligt at deltage i busturen uden at
deltage i festen, ligeledes er det muligt at deltage i festen uden at
tage med til Falsterbo, da der vil blive arrangeret mulighed for
påstigning i København på hjemturen.Se nærmere i Søravnen nr. 2,
2006.
Torsdag 26.10. Digital fotocafé på Sølyst
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
I denne tid, hvor nye digitale kameraer og nyt software vælter frem
på markedet, er det let at blive hægtet af. Vil du hægtes på (igen), så
kig forbi til en sludder og udveksling af oplevelser, erfaringer og
ønsker inden for den digitale fotojungle. Vi vil forsøge at få arrangeret
et par oplæg, hvilket vil blive annonceret via foreningens mailgruppe,
når tiden nærmer sig.
Arrangør:
ØBF.
Tirsdag 31.10. Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Emne endnu ikke fastlagt – følg med på www.dofaarhus.dk
Søndag 5.11.
Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl.09.00
Se beskrivelsen søndag 1. oktober
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Søndag 5.11.
Strandtur til udmundingen af Randers Fjord
Mødested og tid: Sødring Kirke kl. 10.00.Praktiske oplysninger: Husk praktisk fodtøj til
fugtigt terræn.
Vi hører om kystudformning og istider og kigger efter gåse-, andeog rovfugle.
Turleder:
Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41
Arr.:
Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.
Torsdag 9.11.
Natur og kultur i Grønland
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
I sommeren 2005 besøgte Kirsten og Jørgen Terp Laursen Sønder
Strømfjord og Nuuk-området i Vestgrønland. JTL fortæller og viser
billeder fra turen. Vi ser på den specielle grønlandske natur og
kultur. Der vil især blive fokuseret på pattedyr og fuglelivet, der bl.a.
bød på et par uventede arter. Foredraget bliver krydret med billeder
af øens smukke natur og flora og slutter med nogle rejsetips.
Arrangør:
ØBF
Søndag 19.11. Trækfugletur til Fornæs Fyr
Mødested og tid: Fornæs fyr kl. 9.00.
Fornæs er kendt for sine store forekomster af overvintrende
Sortænder, Ederfugle, Alke og Lomvier. Desuden kigger vi efter
overvintrende Mosehornugler på strandfælleden.Praktiske
oplysninger: Husk praktisk fodtøj til ujævnt terræn.
Turleder:
Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41
Arr.:
Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.
Tirsdag 28.11. Fuglene i fremtidens danske natur
Mødested og tid: Biologiens hus, Wilh. Meyers Allé, Universitetsparken, Århus
kl. 19.30.
Hvordan kunne det gå til, at vi overlod det til otte midaldrende
mænd gennem 30 år at forarme den danske natur – oven i købet
gav vi dem seks mia. af skatteydernes kroner til at betale for
ødelæggelsen - og hvordan får vi det gjort godt igen. Kjeld Hansen
giver nogle eksempler på de hårrejsende afsløringer, som tre års
intens research i Statens Arkiver giver anledning til i forfatterens
kommende bogværk „Det Tabte Land“. Desuden opridses en skitse
af fremtiden natur og dens fugleverden.
Lørdag 2.12.
Vintertur til skovene omkring Stubbe Sø
Mødested og tid: Tirstrup Brugs kl. 10.00.
Vi går langs søen og kigger efter vinterfugle. Søen huser mange
ande- og småfugle fra Skandinaviens ynglepladser.
Turleder:
Naturvejleder Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41
Arr.:
Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.
Søndag 3.12.
Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl.09.00
Se beskrivelsen søndag 1. oktober
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Søndag 10.12. Vinterfugle ved Vorup Enge
Mødested og tid: P-pladsen ved Randers Regnskov kl. 10.00
Vi kigger efter vintergæster fra
Skandinavien, bl.a. gæs, ænder, rovfugle og
enkelte vadefugle. Desuden kan der i
invasionsår være rigtig mange småfugle i
området.
Turleder:
Naturvejl. Lars P. Johansson tlf. 86 37 78 41
Arr.:
Århus Amt, Natur- og Miljøkontoret.
Tirsdag 12.12. Julemøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Traditionen tro holder vi denne aften det sædvanlige julemøde.
Deltagerne medbringer dias, billeder, video, eller blot en god historie
fra det forløbne år. Lokalbestyrelsen er vært m. gløgg, kaffe, te og
juleknas. Vi vil i år også forsøge at have en projektor til
computerpræsentationer til rådighed.
Andre fugleture i Århus-området?
Se Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside
(findes via lokalafdelingens hjemmeside www.dofaarhus.dk
eller hent folderen på biblioteket).
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Bestyrelsen
Peter Lange (formand)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. 86 95 03 41
peterlange@dofaarhus.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

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

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

Andreas Winding (suppl.)
Bogfinkevej 2
8654 Bryrup
Tlf. 21781370

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

soravnen@dofaarhus.dk

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
Solskrænten 40
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@tdcadsl.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
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