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DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse
med afdelinger over hele Danmark. Foreningen er stiftet i 1906.

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for fugle
og at virke til beskyttelse først og fremmest af den danske fuglefauna.
Dette formål søges fremmet blandt andet ved afholdelse af møder og
ekskursioner, udgivelse af et tidsskrift og andre publikationer, samt ved
at arbejde for at forbedre fuglenes livsvilkår.

DOF tager del i flere aktiviteter, både i Danmark og internationalt.
Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fuglereservater og
arbejder desuden for international fuglebeskyttelse. DOF er den dan-
ske afdeling af BirdLife International.

Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene Fugle og Natur (4
hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr. år).
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Tlf.: 33 31 44 04
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Lokalafdelingen i
Østjylland
Naturcenter Sølyst
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DOF Århus står for alle lokale arrangementer, og alle DOF-medlem-
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Nyt år
ny minister

nye udfordringer
2008 er godt i gang. Sådan da. Vi har jo allerede før jul fået ny miljøminister, da den hidtidige
på posten, Connie Hedegaard har fået overdraget det nye Profilerings-Klimaministerium. Og
den nye miljøminister har ikke været sen til at træde i karakter. Hvor forgængeren måske ikke
ligefrem var fantastisk miljøvenlig, så er den nye duks tilsyneladende en helt anden sag. Alt
tyder i hvert fald på, at han kører ministeriet efter devisen: Venstre - Vi kan bare det gylle!

Lad os håbe, at han kommer på bedre tanker - eller bliver afløst.

2007 var fyldt med spændende og krævende udfordringer, men 2008 bliver næppe ”nemmere”
for os foreningsfolk. 2 nye nationalparker i vores region skal finde deres egne ben, og alt tyder
desværre på, at det primært bliver menneskeben, det kommer til at dreje sig om, og kun i ringe
grad rødben eller firben. Det er tilsyneladende bydende nødvendigt, at vi fortsat arbejder hårdt
for bare at få en lille smule mere naturindhold i nationalparkprojekterne.

Med lettere bekymrede hilsner

Andreas Winding



4

Af Peter Lange&A K T U E L TN
Y
H
E
D
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Nyt fra Kommunerne
Det første år er nu gået, med de nye kommuner ved roret på natur- og
miljøområdet. I løbet af 2007 er også DOFs nye struktur faldet på plads,
i forbindelse med at de nye vedtægter blev vedtaget og trådte i kraft i
august.

Det må derfor være tid for en første status, over DOFs aktiviteter mv. i
kommunerne. Det er mit håb at foreningens lokale aktive rundt omkring
i kommunerne vil følge op på dette, og i fremtiden selv bidrage med nyt
fra deres kommune. Det er mit håb, at overskriften dermed vil blive et fast
del af Søravnen fremover.

I lokalbestyrelsen arbejder vi for tiden med en ide om at oprette en side til hver kommune, på
www.dofoj.dk, hvor DOFs aktiviteter i kommunen kan omtales. Hold derfor øje med siderne
fremover.

Måske har du selv ideer til aktiviteter, f.eks. ture, foredrag eller andet, som DOF kan lave i netop
dit lokalområde? Det
kan f.eks. være ture i
dit lokalområde, hvor
loka lbes ty re l sen
gerne bidrager med
råd og vejledning om
gennemførelse og
annoncering, ligesom
vi i en opstartsfase
kan bidrage med en
erfaren turleder, der
kan hjælpe arrange-
menterne i gang.

Kontakt din kontakt-
person eller lokal-
bestyrelsen (se om-
slaget).
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Favrskov Kommune
Kommunen har oprettet et grønt råd, men der
blev ikke en plads til DOF! Svend Møller Jensen
har dog fået plads i rådet, udpeget som medlem
med særlig viden om de sjældne arter. Svend
Møller Jensen og Peter Hjeds udgør p.t. en
lokalgruppe, som bl.a. arrangerer en offentlig
fugletur i kommunen en gang om måneden.

Norddjurs Kommune
Kommunen har oprettet grønt råd, hvor Jens
Bonde er udpeget som DOFs repræsentant.

Odder Kommune
Har netop besluttet at oprette et grønt råd,
forhåbentlig bliver der plads til DOF!
Foreningen mangler en kommunekontakt-
person (eller flere!) i Odder Kommune – lokale
DOF-medlemmer med lyst til at gøre en indsats
for fuglene og DOF i Odder Kommune efter-
lyses hermed!

Randers Kommune
Har oprettet grønt råd hvor Lars Tom-Petersen
er DOFs repræsentant. En gruppe af lokale
DOFfere med Lars som primus motor arran-
gerer ture i kommunen.

Samsø Kommune
Kommunen har endnu ikke besluttet at oprette
et grønt råd.

Silkeborg Kommune
Et grønt råd er netop blevet oprettet og har
afholdt sit første møde i januar 08. Andreas
Winding er udpeget som DOFs repræsentant.

Skanderborg Kommune
Har netop oprettet et grønt råd og Steen
Hansen er udpeget som DOFs repræsentant.

Syddjurs Kommune
En lokalgruppe med Joy Klein som initiativtager
arbejder for tiden med at få opdateret vores

viden om fuglelokaliteterne i Syddjurs Kom-
mune, ligesom man lokalt vil overtage opgaven
med at udsende velkomstbreve til nye med-
lemmer af DOF.

Kommunen var en af de første i Østjylland til at
oprette et grønt råd, hvor Joy Klein er DOFs
repræsentant.

Sidst i januar blev det besluttet at Mols Bjerge
skal være en Nationalpark. Arbejdet med at
etablere en bestyrelse og en organisation for
Nationalparken går nu i gang, ligesom
forhandlingerne med lodsejerne om den
præcise afgrænsning så småt begynder. Man
forventer at Nationalparken kan åbnes i løbet
af 2009 eler 2010.

Århus Kommune
Kommunen har etableret et grønt råd, hvor
Morten Jenrich Hansen er DOFs repræsentant.
DOF har i årets løb givet bidrag til kommunens
grønne prioriteringsplan, samt kommenteret
på idéfasen til den kommende kommuneplan.

DOF Østjylland har hjemsted i Århus Kommune
ifølge vores nye vedtægter, og vi holder de
fleste af vores møder på kommunens
Naturcenter Sølyst, hvor vi får stillet lokaler til
rådighed.

Nyt vådområde på vej i
Lyngbygårds ådal
I skrivende stund ligger anlægsarbejdet stille
pga. oversvømmelser(!), men man forventer
at afslutte arbejdet med at etablere et
vådområde i Lyngbygårds Ådal i løbet af foråret.
Det er i den del af ådalen, der ligger i
Skanderborg Kommune nord for Galten og
Skovby, at projektet udføres. Sædvanen tro
kan vi forvente, at fuglene straks indfinder sig,
og et besøg i Ådalen kan derfor anbefales.

Lokale DOF- og DN-medlemmer samarbejder
i øjeblikket med Skanderborg Kommune om at
få etableret nogle stier i området, men indtil da
må man nøjes med at beskue det nye
vådområde fra offentlige veje. Det nye
vådområde overskues bedst fra enten
Wedelslundvej eller Præstbrovej, der løber
mellem Skovby og hhv. Sjelle og Herskind.
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Fra Felten
November-Januar.

Af Benny Kristensen

Endnu engang blev lykken gjort i Egå Engsø, da godt feltarbejde afslørede en Hvidøjet and her.
Senere blev Stubbe Sø Kent for amtets 2. fund af en andrik Halsbåndstroldand – så der var god
grund til at komme lidt rundt og se på ænder i perioden. Periodens emne; en oversigt over
udvalgte fugle fra 2007. Kilde: Primært DOFbasen og kontakt til div. fuglekiggere. Skriv endelig
nogle kommentarer i notatfelterne!
Lommer – Ænder.
Stor Lom sp. 3/11 1 Fornæs. Nordisk Lappe-
dykker tegner sig for 7 fugle, med max. 17/1 2
Kysing Næs.

Sorthalset Lappedykker 10/11 2 Kysing Næs
+ 11/11 2 Lindholm Hoved, Lille Lappedykker
10/11 42 Norsminde Fjord, Toppet Lappe-
dykker 20/01 466 Skanderborg Sø, Gråstrubet
Lappedykker 23/11 med hele 91 rastende fugle
Lystrup Strand er godt nok mange, men iflg.
Notatfeltet er området et velkendt vinterkvarter
for disse.

Mallemuk 4/11 2 Gjerrild Nordstrand, 4/1 5(!)
høvlede forbi i stormen Århus Havn, 20/1 3.

Sodfarvet Skråpe 27/11 1 50 meter fra land(!)
Gallohaven, må da have været en ret fed
oplevelse. Sule 3/11 175 Fornæs, Sølvhejre 1
Haldsø, Assentoft 1/1- og perioden ud.

Sangsvane 19/12 2691 Overgårds Marker,
Pibesvane ses der omkring 20 af i perioden,
med max 29/1 7 Dødeå Enge, Tajga Sædgås
10/11 1 Norsminde Fjord, Sædgås 5/12 38
Råby Kær, Lysbuget Knortegås 2/12 3000
Ajstrup Bugt, Sortbuget Knortegås ses fortsat
igennem perioden på Samsø. Nilgås 27/11 3
Årslev Engsø, Knarand 27/12 og resten af året
45 rastende Gudenåparken/Kongslund Sø er
ski uhørt mange. Skeænderne holder ved i
pæne antal, men de seneste indtastes 27/12 1
par Gudenåparken/Kongslund Sø, Krikand
holder længe ud med pæne antal i Vorup
Enge, med fx 20/11 1300, Taffeland 24/1 850
Stubbe Sø, Første fund i Århus Amt; Hvidøjet

And 6/11 til 18/11 Egå Engsø og landets nr. 44
af slagsen, Bjergand 24/1 338 Stubbe Sø
syntes jeg nu var lidt sjovt, men et lidt større
antal fra kysten skal da også med

10/1 500 Store Sjørup Strand, Troldand 16/12
450 Norsminde Fjord, Halsbåndstroldand 9/
11 ses dagligt indtil 16/11 og måske pga.
forstyrrelser på søen, ses den først igen 24/11
1 han Stubbe Sø, amtets 2. fund og landets
12. af slagsen. Havlit 12/1 19 Bønnerup Strand
og 20 Fjellerup Strand, Hvinand 31/12 780
Alrø Poller, Lille Skallesluger 02/01 28 Langsø,
Skramsø Plantage, Stor Skallesluger 8/12 491
Salten Langsø,

Rovbasser
Havørn står for 66 observationer, hvoraf de 43
er fra Salten Langsø området. Her nævnes
følgende; 4/11 3 Eskeplet, 28/11 1 Årslev
Engsø, som iflg. Notatfeltet ”slår en Blishøne”
og flyver videre - må ski da også have været
lidt af en fed oplevelse. Som tidligere antydet
er det ved Salten Langsø, man skal se de
store vingefang, som topper med 5-6 fugle
den 20/1 hvilket er ganske imponerende.
Kongeørn har 33 observationer af vel omkring
4-6 fugle ex. 24/11 2 Overgårds Marker og 5/
12 2 Vesborg Fyr. Blå Kærhøg har 87
observationer af primært brune fugle, Fjeldvåge
52 observationer, max. 3 Hornbæk Enge 27/
11, Musvåge 6/12 18 Brattingborg Gods,
Duehøg 2 13/1 Salten Langsø, Vandrefalk har
46 obs, hvor der igen er mindst 2 fugle i
Sødring-området i perioden.
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Vadere - måger
Grønbenet Rørhøne 17/1 34 Brabrand Sø,
Stor Præstekrave 2/11 – 25/1 besøges Ebeltoft
Færgehavn af op imod 13 rastende fugle.
Strandhjejle 23/11 151 Sødringholm Strand,
Islandsk Ryle 23/11 313 Hevringholm Strand -
nøje optalt bl.a ud fra et foto af flokken??
Sortgrå Ryle er bestemt ikke hverdagskost i
vores område, så at en af Århusbirderne hev
kommunesejren hjem med 4 stk. på Århus
Havn 31/12 må stå som lidt af en overraskelse.
Endelig nævnes 11 22/1 Ebeltoft Færgehavn.
Svaleklire 13/1 1 Funder Dambrug og 22/1 1
Egå Engsø, Islandsk Rødben 31/12 180 Alrø
Poller, Sortklire 3/12 1 Kalø Slotshalvø er
knageme nærmest uhørt, Lille Kobbersneppe
3/11 160 Sødringholm Strand, Brushane 5/11
+ 8/11 Egå Engsø, Stor Regnspove 4/11 417
Eskeplet. Storkjove 9/11 1 Sødringholm
Strand, Mellemkjove 9/12 1 Århus Bugten,
Almindelig Kjove 9/11 1 Sødringholm Strand,

Kongeørn. Foto: Benny Kristensen

Sorthovedet Måge pp. Århus havn indtil 19/1
og blev vel set af de fleste fra Århus?
Middelhavssølvmåge 14/11 Stubbe Sø, 18/11
1 Egå Engsø, samt 4/12 1 Århus Havn og
endnu en fugl på Århus Havn (ej den samme
som tidligere) 6/12 + 11/12, Århus Havn har i
perioden været gæstet af flere Kaspiske måger,
vel anslået mindst 3, Sildemåge (graellsii) 27/
11 1 Århus Østhavn, En 1k Ride forvildede sig
15/11 ind til Salten Langsø og er ski da lidt af
en overraskelse, Dværgmåge 4/1 2 Århus
havn.
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Duer – Småfugle
Huldue 24/1 35 Ildal Skov, Isfugl 11/11 5 Lystrup Å, Sortspætte 20/1 3 Mossø, Lille Flagspætte
13/01 1 Salten Langsø, Bjerglærke 4/11 17 og 27/1 40 Eskeplet, Bjergpiber har 41 obs, max 18/
11 6 Egå Engsø, Skærpiber 12/1 17 Ebeltoft Færgehavn, Hvid Vipstjert 10/11 1 Eskeplet + 1
Odder og 27/12 1 Århus østhavn.

Vandstær 11/11 7 Lystrup Å, ikke overraskende noteret af en yderst flittig cinclus ringmærker,
Silkehale 6/12 350 Fornæs, Husrødstjert 14/12 2 + 31/12 1 Århus Østhavn, Sangdrossel 23/12
Sødringholm Park og By, Misteldrossel 27/1 5 Eskeplet, Vindrossel 4/11 140 Kasted-Geding
Mose, Sjagger 10/11 2000 Kysing Fjord, Munk overvintrende i en birders have + omegn i Viby
fx 25/12 vinterbadende og 20/1 kigger den forbi haven igen, Rødtoppet Fuglekonge10/11 1 og
igen 13/1 1 Sælvig - mon det er samme piphans? Korttået Træløber 6/12 en flok på 4
Universitetsparken, Stor Tornskade har omkring 15 individer i regionen i perioden.

Ravn 11/11 26 Stubbe Sø, Dompap 13/1 ses ski en folk på 25 vimse rundt ved Mossø,
Kernebider 9/12 11 Fladbro Enge, Stor Korsnæb 13/01 1 Nimtofte, Snespurv 10/11 150
Eskeplet, Bomlærke 21/1 138 Herredsenge.

Lidt spændende fugle fra 2007
Islom 17/5 1 R Gjerrild Nordstrand
Sølvhejre 12/1 1 Egå Engsø, 5/5 1 Kasted
mose, 30/10 1 Beder,
Sort Stork 26/4 Bjerregrav Mose
Sortbuget Knortegås, ses igen på Samsø 2/
1 og igen om efteråret.
Amerikansk Krikand 2/10 Norsminde fjord
Rødhovedet And 14/1 til 18/2 Sortesø
Skanderborg
Hvidøjet And 2/11 til 18/11 Egå Engsø
HalsbåndsTroldand 9/11 til 25/11 Stubbe Sø
Kongeederfugl 16/2 1 Fornæs
Lille Skrigeørn 25/5 1 Gjerrild Nordstrand
Stor Skrigeørn 10/3 til 2/5 huserer en smuk
fugl på Djursland
Stor/Lille Skrigeørn 6/5 1 Grenå by
Steppehøg 1 han 23/4 Brabrand Sø
Tredækker 30/4 1 Brabrand Sø og 14/5 Egå
Engsø
Plettet Mudderklire 18/5 1 Egå Engsø
Sorthovedet måge 11/10 og resten af året
Århus havn
For ikke at nævne div. Middelhavs og
Kaspiske!
Sandterne 25/7 3 Sødringholm Strand
Hvidvinget Terne 19/5 2 Egå Engsø
Spurveugle 2/3 til 4/3 Barnekold
Hærfugl 24/4 Jeksen
Biæder 2 Gjerrild Nordstrand
Rødrygget svale 9/5-15/5 1 meget smuk
piphans Årslev engsø

Markpiber 13/5 + 27/5 1 Anholt
Storpiber 5/10 1 Anholt
Citronvipstjert 30/9 1 Århus Østhavn
Flodsanger 9/6 1 Skarresø
Savisanger 14/4 og i en lang periode
Brabrand Sø + 28/4 1 Vorup Enge og
Bjerregrav Mose
Drosselrørsanger 13/5 1 Anholt
Lundsanger 24/5 1 Skærsø Plantage + 10/6
1 Rønde
Fuglekongesanger 13/10 Sødringholm
Strand
Lille Fluesnapper 25/5 1 Anholt + 8/6 1
Forstbotanisk Have.
For nogle vil en eller flere af disse arter være
en ny art og bl.a. derfor have været en stor
oplevelse, for andre vil oversigten være
ligegyldig, fordi disse hellere vil passe deres
systematiske optællinger. Andre igen lever
højt på at studere havens fugle, mens andre
igen går efter det perfekte fuglefoto. Uanset så
er det helt sikkert sundt for sjælen at bevæge
sig rundt derude og forhåbentlig er der plads til
alles indfaldsvinkler til vores fælles lidenskab.

Næste periode dækker februar, marts og april
- og lad os så da snart få noget frost eller forår
simpelthen. Send endelig fotos og tegninger
ind, det gør ski det hele lidt smukkere. Vi ses
derude i felten, hvor fuglene opleves. Husk du
altid kan maile mig på ibkaj@jubii.dk.
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Dansk Ornitologisk Forening-
lokalafdelingen for Østjylland

Beretning for 2007
Af Peter Lange

2007 har budt på både gode og mindre gode oplevelser i fuglemarkerne. Blandt de gode og
spændende oplevelser bør her nævnes Egå Engsø, der i sit første komplette leveår trådte i
karakter som en perle blandt engsøerne. På DOFbasen er der meldt ikke mindre end 172
fuglearter/racer fra området i 2007, heriblandt adskillige sjældenheder hvoraf skal nævnes
Plettet Mudderklire og Hvidvinget terne i maj samt Hvidøjet and i november, sidstnævnte blev
set i området i mere end 14 dage af mange tilrejsende fuglekiggere. Blandt øvrige mindeværdige
oplevelser fra 2007 kan nævnes en Stor skrigeørn der huserede - eller skal jeg skrive skulkede
!? på Djursland igennem det meste af foråret, Rødrygget svale ved Årslev Engsø og ikke mindst
Halsbåndstroldanden på Stubbe Sø, der var i området samtidig med den Hvidøjede and i Egå
Engsø, der var mange der fik sig en ”dubble” i den anledning!

.

Stor skrigeørn (og krage), Hyllested Bjerge 11.03.2007. Foto: Kent Olsen



10

Blandt de mindre fornøjelige oplevelser fra 2007 hører afbrænding af vores ”gamle” fugletårn
ved Brabrand Sø d. 23. august. Tårnet blev i 1978 opført af DOF, med støtte fra kommunen.
Også Aage V. Jensens Fondes tårne ved Vorup Enge har i løbet af året været udsat for
ildspåsættelse og andet hærværk. Det er for at bruge et godt jysk udtryk rigtig ”træls” at der
findes personer i vores land, som ikke kan opføre sig ordenligt men skal ødelægge det for alle
andre! Heldigvis har Århus Kommune handlet hurtigt og allerede nu er genopførelsen af tårnet
i gang! Vi kan også trøste os med at vi i juli kunne indvie et nyt flot tårn ved Egå Engsø, det skete
fredag d. 6. juli under stor festivitas. Frivillige fra lokalafdelingen samt Naturbutikken bemandede
en fælles stand, som blev flittigt besøgt af de næsten 1000 gæster.

Ture og møder
I januar gennemførtes en vellykket bustur til
Skåne, ligesom turen til Vilsted Sø og Vejlerne
i Maj også havde pæn tilslutning og godt med
gode fugleoplevelser.

Desværre måtte vi aflyse vores bustur til Øst-
Skåne i maj og turen til Vejlerne i efteråret, da
der var for få tilmeldte. Fuglens Dag kørte med
kun en tur på meget lavt blus hos os i 2007, da
vi ingen koordinator havde. Forhåbenlig er vi
mere på banen igen i 2008!

Rødrygget svale, Årslev Engsø 11.05.2007.
Foto: Jens Kirkeby.

Fugletårnet ved Stautrup brænder 23.08.2007. Foto: Bjarne Golles.
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Lokalafdelingen har i årets løb annonceret 74 forskellige arrangementer:

En-dags småture
i Østjylland: 54 (nogle i samarb. med andre foreninger eller naturvejledere)

En-dags busture 3 (Vadehavet, Vilsted Sø/Vejlerne (maj) og Vejlerne (efterår)

Storture 2 (Skåne januar og maj – sidstnævnte blev aflyst)

DOF tirsdagsmøder 8

Andre møder (ØBF) 2

Off. naturture (komm.
naturvejledere m.fl.) 5

Ikke mindst de mange småture arrangeret lokalt i kommunerne tæller godt i statistikken.

I løbet af foråret afholdt vi et begynder-fuglekursus i samarbejde med Frit Oplysningsforbund i
Århus. Kurset havde 21 deltagere og blev rost af deltagerne. Flere af deltagerne er nu så småt
begyndt at vise sig som aktive i foreningen! Et opfølgning af kurset, med en fortsættelse i løbet
af efteråret (denne gang i samarbejde med FOF Favrskov) havde noget færre deltagere.

Søravnen
Udgivelsen af lokalbladet er i 2007 ikke sket uden bekymringer. Vi har savnet stof fra med-
lemmerne, og har tilmed haft problemer med at overholde de vedtagne deadlines. Dette kan på
ingen måde klandres redaktør Andreas Winding og layouter Aage Mogensen, som på trods af
utilgiveligt sene bidrag fra især undertegnede og mange kommunikationsvanskeligheder med
Post-Danmark, har formået at holde gejsten og præsteret at få 4 gode numre af bladet på gaden
igen i 2007! De 4 numre i 2007 er udsendt til mellem 350 og 400 medlemmer hver gang.
Sideantallet har været hhv. 36, 36, 32 og 36.

Bestyrelsen har ved næsten hvert møde drøftet stoftilgangen, og ved fælles brain-storm samt
en opfordring i nr. 4 er der fortsat ideer på banen og stof på vej til kommende numre.

Hvidvinget terne, Egå Engsø 19.05.2007. Foto: Stephan Skaarup Lund.
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Søravnen udsendes i en trykt version til de af lokalafdelingens medlemmer, der har bestilt den!
Det koster ikke ekstra, og man får ikke nedslag i prisen ved at afbestille den. Bestilling/
afbestilling af Søravnen sker via www.dofoj.dk.

Søravnen kan som pdf-fil læses traks efter udgivelsen på www.dofoj.dk. Bladet downloades
fortsat flittigt fra hjemmesiden. Medlemsstatus

DOF har haft en flot medlemsudvikling i løbet af 2007, og foreningen har aldrig haft flere
medlemmer end nu! Dette gælder også vores lokalafdeling, som det fremgår af nedenstående
tabel.

Medlemskategori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Kernemedlem 693 700 719 714 780 773 742 769
Senior* 92 101 108 98 -* -* -* -*
Husstandsmedlem 59 62 63 67 74 80 84 92
Juniormedlem 31 33 30 26 23 22 18 17
(Tidl. støttemedl.) 121 146 249 209 408** 288 312 423
 Total 996 1042 1169 1114 1285** 1163 1158 1301

*Senior-medlemsskabet er afskaffet fra og med 2004

** tallet for 2004 er incl. kampagnegratister

*** for 2006 og 2007 er tallene pr. 31.12.

Hvidøjet and, Egå Engsø 08.11.2007. Foto: Simon Rosenkilde Waagner.
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Efter at foreningens nye vedtægter, og dermed den nye struktur for lokalafdelinger, trådte i kraft
i august, blev 24 medlemmer med bopæl i de forhenværende Kjellerup og Hvorslev Kommuner
overført fra DOF Viborg til DOF Østjylland. Samtidig fik 7 medlemmer med bopæl i Mariager
Kommune overført deres tilknytning til lokalafdelingen i Nordjylland. Enkelte af de berørte
medlemmer har valgt at bibeholde deres tilknytning til deres ”gamle” lokalafdelingen iht. den
mulighed der nu findes i lovene for at skifte lokalafdeling.

Fugle i Århus Amt
Årgang 2006 må i skrivende stund siges at
være sendt til tælling! Teksten er færdigskrevet,
men endnu ikke lay-outet. Forhåbenlig findes
der en løsning snart så rapporten kan
udkomme. Der er indkaldt til (krise-)møde i
lokalrapportgruppen, og herfra skal lyde en
opfordring til alle der har lyst, om at bakke op
om arbejdet ved at tilbyde hjælp til årgang
2007, enten som skribent (artsbearbejder) eller
med organisatorisk arbejde.

Der findes i alt 79.861 (2005: 53.580, 2006:
59.179) poster i dofbasen fra DOF Østjyllands
område fra 2007, som er indtastet af i alt 318
(2005: 251, 2006: 278) observatører.

Der er kun ganske få aktive feltornitologer
tilbage her i Østjylland, som ikke indtaster
deres observationer på DOFbasen.

Hjemmesiden
Lokalafdelingens hjemmeside kan ses på
www.dofaarhus.dk. Læs om caretaker,
fredningsudvalg, punkttællinger, lokalrapport,
slørugler, nationalpark og Stubbe Sø/
Fugleværnsfonden. Søravnen og Fugle i Århus
Amt findes her som pdf-filer, der kan læses af
alle.

Her finder du også link til dofbasen, og en
række søgninger, der viser de seneste
observationer i Østjyllands kommuner.

Fredningsudvalget
Det stående udvalg blev ved årets start sup-
pleret med de af kommunekontaktpersonerne,
der ikke i forvejen var med i udvalget. Herved
fungerer udvalget som et kontakt- og
informations organ for det lokale fugle-
beskyttelsesarbejde. Udvalget mødes ca. en
gang månedligt, og referat udsendes til alle
kommunekontaktpersonerne.

I løbet af året er de fleste af kommunerne
kommet godt i gang med sagsbehandlingen,
og de lokale kommune-DOFere modtager
løbende dispensationer, kommuneplaner m.m.
til gennemsyn. Det er dog ikke alt vi  modtager,
og det er derfor fortsat meget vigtigt at man
holder et vågent øje med dels lokalaviserne,
dels med sit lokalområde. Foregår der ting der
burde have været søgt om tilladelse til? Ser
Du noget kritisabelt foregå i vore fugleområder
så kontakt straks fredningsudvalget (se
Søravnen omslaget eller www.dofoj.dk).

Caretakerne
Der har i årets løb været aktivitet i alle områdets
caretakerlokaliteter, nogle dog mere end andre.
I alle de større områder arbejder grupper af
caretakere med jævnlige koordinerede
tællinger, ligesom der også er ved at komme
gang i bearbejdningerne på DOFbasen. I maj
var en lille gruppe af caretakere på Hjelm for at
foretage en optælling af øens fugle – resultatet
har allerede været præsenteret i Søravnen,
ligesom man kan læse herom på lokalitetens
hjemmeside (http://www.dofbasen.dk/IBA/)

Fra vore egne rækker
Det var med stor sorg at bestyrelsen i løbet af
året måtte sige farvel til Mari-Ann Nørgaard,
der tabte kampen mod kræften i slutningen af
august. Mari-Ann var i mange år et stort aktiv
for lokalafdelingen, blandt andet som redaktør
af Søravnen, og en trofast deltager på mange
af vore ture. Mari-Anns plads i bestyrelsen
blev overtaget af en af vore suppleanter, Pia
Jørgensen.
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I løbet af året sagde bestyrelsen også farvel til
Lars P. Johansson, der efter mange års tro
”tjeneste” har valgt at holde pause fra
foreningsarbejdet i DOF. Lars blev første gang
valgt ind i bestyrelsen i 1985, og har, kun af-
brudt af en kortere periode 1988-91, været
med lige siden, de senere år som suppleant.
Lars bestyrede igennem næsten 20 år
lokalafdelingens medlemskartotek, ligesom der
vist ikke findes det turmål Lars ikke har ledet
ture til! Igennem en årrække er det blevet til
ture næsten ugentligt, offentlige naturture i
samarbejdet med Århus Amt, og altid med en
DOF-folder i baglommen! Jeg tror at vi kan
takke Lars for hovedparten af DOFs Østjyske
medlemmer.

Dobbeltbekkasin. Foto: Benny Kristensen

Også Anders Horsten forlod bestyrelsen i løbet
af 2007, af den glædelige årsag at han fik fast
arbejde i Mariagerfjord Kommune og derfor
valgte at flytte til Rebild med sin familie.

Du ønskes held og lykke med det nye arbejde!
Tak til Jer alle for den indsats I hver især har
ydet gennem årene for DOF og fuglene.

Bestyrelsen stillede igen i 2007 et beløb
(10.000 kr.) til rådighed for ansøgninger fra
medlemmerne til småprojekter – desværre
uden held, idet der ingen ansøgninger kom!?
Hvaaaa... er I der?? Vi forsøger dog ufortrødent
igen i 2008.

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i
2007, fordelt med 4 på Sølyst og 2 ude hos
medlemmerne. Både stemningen til møderne
og fremmødet har været godt og konstruktivt.

Tak til alle for et godt samarbejde i 2007 !

Peter Lange

feb. 2008
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Endelig!! Fugletårn i Koed enge.
Af Pia og Jørgen Jørgensen

Endelig kom tilladelsen, som vi har ventet på så længe. Det hele startede i foråret 2006, hvor
vi snakkede om, at det i grunden var underligt, at vi ikke så ret mange fuglekiggere i Koed Enge.
Vi går der selv næsten hver dag, og der er da også sporadiske indberetninger fra andre. Vi
indberettede noget over 100 forskellige arter i 2007 fra området.

Vi har en ”pyt” ude midt i engen mellem Koed
og Kolind, og især i træktiden er her fyldt med
ænder, gæs og vadefugle. Pytten er i tørre
somre næsten væk, men den er altid fugtig og
det tiltrækker mange fugle. Vi har ynglende
rørhøge, grågæs, tårnfalke, dobbeltbekkasiner
og græshoppesangere for nu at nævne nogle
af de mange arter, vi har i ”vores” eng. Pytten
er svær at se, når vegetationen er høj om
sommeren, og så fødtes ideen om et fugletårn
i engen.

Vi havde Peter Lange ude for at se på
lokaliteten sidst i august 2006, og han sagde
straks god for ideen. Ansøgning blev sendt i
september med tegning osv. til det daværende
Århus Amt. Amtet godkendte og sendte
ansøgningen videre til Midtdjurs Kommune.
Kommunen sendte ansøgningen til nabohøring
hos 5 naboer. Vi fik indsigelser mod tårnet fra
to naboer efter nabohøringen i december 2006.
Herefter kunne vi komme med kommentarer
til indsigelsen. Naboerne var begge jægere,
og de mente, at der ville blive forstyrrelser af
fuglevildtet, hvis der kom mange besøgende
til tårnet. Vi mente jo, at der var mere forstyr-
relse af vildtet, når en flok jægere med hunde
bevægede sig gennem engen på jagt, end når
netop fugle- og naturinteresserede besøgte
tårnet, så det anførte vi bl.a. i vores indsigelse.
Der måtte være plads til begge former for
fritidsinteresser.

Så gik der lang tid. I Februar 2007 rykkede vi
for oplysninger om sagen og fik at vide, at der
gik mindst et halvt år, før der kom en afgørelse.
Vi ventede tålmodigt. Pludselig her i efteråret
kom der så en hochsitz op på naboens jord,
uden den reglementerede afstand til å-
beskyttelseslinier, uden nabohøring osv. Vi
ringede til vores sagsbehandler i kommunen,

som troede at vores sag var afgjort. Men nogle
dage efter kom så et ”sindet afslag”, hvor vi fik
at vide, at indstillingen var at give afslag, når
sagen kom for i udvalget.

Så let gav vi nu ikke op. Det lød i vores øren
ikke som et fuldstændigt afslag, så vi gik i
engen og tog billeder af naboens hochsitz. Vi
skrev til kommunen, at vi ikke kunne forstå, at
vi ikke kunne få tilladelse til at opstille et
fugletårn, når naboen meget hurtigt havde
fået tilladelse til at opsætte en hochsitz uden
nabohøring og indenfor å-beskyttelseslinien.
Der stod i øvrigt i det ”sindede afslag”, at der
var grænser for, hvor mange bygningsværker,
der kunne være i området. Vi anførte derfor, at
vores var det første, der blev ansøgt om, så
det kunne vel ikke være et problem for netop
vores tårn.

Vi bad også udvalget om at besigtige området,
før de meddelte afslag, idet vi hellere ville
vente en ekstra måned end modtage et afslag,
fordi man ikke kendte forholdene fra stedet. Vi
bad også om en formel klagevejledning, hvis
det blev et afslag, så de behandlende
myndigheder vidste godt, at vi ikke gav op så
let.

Det hele blev behandlet på et møde den 5-2-
2008 og endte med en tilladelse, hvor der dog
er en klagefrist til den 13-3-2008. Vi skal senere
have et ”åbent tårn” arrangement, og vi har
fået lovning på tilskud fra både DOF og
Friluftsrådet til materialer til tårnet. Vi vil gerne
sige tak for både økonomisk støtte og den
opbakning der har været med til at gøre tårnet
værd at kæmpe for. Vi håber også, at de
mange tilsagn om praktisk hjælp med
opførelsen af tårnet står ved magt, og vi glæder
os meget til at kunne vise tårnet frem senere i
2008.
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Fuglene og . . . Jens Ryge
Af Andreas Winding

Føljetonen om de østjyske ornitologer fortsætter her - og denne gang har vi fået Jens Ryge i
kikkerten. God fornøjelse!

Alder: 35

Bopæl: Silkeborg

Familie: Gift med Sigrid

Uddannelse: Lærer

Beskæftigelse: Folkeskolelærer på Frisholm Skole i Them

Andre interesser: Ingen på niveau med fuglene.

Red: Hvorfor blev det fuglene?

Det var et samspil af flere elementer, der
gjorde, at fuglene kom til at fylde så stor en del
af mit liv. For det første kommer jeg fra en
familie, hvor det var en ganske almindelig del
af ”opdragelsen” at man snakkede om alt det,
der skete uden for vinduerne, hvilket også
betød fuglene på foderbrættet, så de
almindelige havefugle er kommet ind helt fra
starten. Men det store spring skete, da jeg
startede på Næstved Gymnasium. På det
tidspunkt blev jeg meldt ind i DOF, vistnok
som en fødselsdagsgave i første omgang.

Jeg var så heldig, at en af mine lærere var
formand i DOF Storstrøms Amt, og han så jo
hurtigt mit navn på både klasse- og
medlemsliste. Da han var en god mand,
inviterede han mig med, når han skulle ud at
tælle i weekender og lignende. Det betød, at
jeg pludselig kom ud på nogle helt nye
lokaliteter og selvfølgelig lærte en hulens
masse. For der er vist ingen tvivl om, at den
bedste måde at lære fuglene at kende på, er
ved at følges med en dygtig og erfaren ornitolog
og så bare suge til sig.

Red: Hvordan kom du til at arbejde på fugle-
stationer?

Efter gymnasiet havde jeg
et halvt år, før jeg skulle
aftjene min værnepligt,
hvilket skulle gøres som
militærnægter. En lidt
ældre fuglekiggerven fra
Næstved havde på det
tidspunkt været ”nægter”
på Tipperne, hvor jeg
havde besøgt ham.Jeg
tænkte, at det lige ville være
noget for mig, men ville
godt lige prøve det af først.

Blåmejse. Foto: Jens Kristian Kjærgaard
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Jeg tog så et par måneder som volontør (frivillig
ulønnet medhjælper) på Tipperne, og det var
præcist så spændende, som jeg havde regnet
med. Det endte derfor med at jeg aftjente min
værnepligt med en kikkert om halsen og et
teleskop over nakken på nogle af de fineste
vadefuglelokaliteter i landet.

Dagen efter min ”nægtertid” var slut, blev jeg
så fastansat.

Senere skulle jeg også prøve at være på øen
Langli, hvor jeg var ansat i 14 måneder som
observatør/fugletæller. Sammenlagt er det
blevet til omkring 3½ år på de vestjyske
fuglestationer.

Red: Hvilke arter og lokaliteter har du mest
passion for?

Det er helt klart de vest- og sydvestjyske
lokaliteter, der trækker mest i mig. De store
områder med strandenge og vadeflader er
det, jeg nyder mest, nok især pga. den store
udskiftning i fuglene, hvor det er vade- og

andefugle, jeg bruger mest tid på. Jeg synes,
det er meget spændende at kunne komme til
samme lokalitet med få dages mellemrum og
så opdage, at en stor del af fuglene er
forsvundet, mens andre er kommet til.

Red: Hvad er dine bedste oplevelser med
fugle?

Der er jo så utrolig mange gode oplevelser,
både herhjemme og i udlandet. Nogle arter
har man drømt om i mange år, og når man så
endelig ser dem, er det jo helt fantastisk.
Sådan havde jeg det bl.a med lammegrib og
ibisnæb i Nepal. Selvom det var relativt ventet,
at vi ville se dem, var det en utrolig oplevelse
med en adult lammegrib, der glider langsomt
forbi en, nærmest i øjenhøjde.

Noget af det, der også er værd at nævne, er
samværet med andre fuglekiggere, ikke mindst
i forbindelse med sjældne fugle. Fx ismågen i
Langø Havn, det var en helt speciel tur derover.
For det første stod jeg op midt om natten og
kørte til Fredericia, der mødte jeg en håndfuld

Jens Ryge. Privat foto
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gode venner, og så er der jo altid hyggelig
stemning i sådan en bilfuld. Det, der gjorde
turen speciel, var færgeoverfarten Spodsbjerg-
Tårs. Første afgang meget tidligt om morgenen,
og den stakkels pige i cafeteriaet syntes vist,
at det var meget mærkeligt, at der pludseligt
var 70-75 mennesker med kikkerter – og for at
oplevelsen kan figurere blandt ”de gode”, skal
det selvfølgelig med, at fuglen blev set!

Red: Hvad hører så til dine værste fugle-
oplevelser?

Dem er der heldigvis ikke så mange af, men
jeg husker engang, hvor vi ringmærkede på
Tipperne, og pludselig væltede det ned med
blåmejser. Der kom flere hundrede i nettene
på stort set ingen tid, og vi var fem mand i gang
med at pille dem ud. Blåmejser er meget
aggressive i nettene, og det kostede mange
flossede neglebånd. Problemet var, at
blåmejserne også bliver aggressive over for
artsfæller, der hænger tæt på, så det var noget
af et kapløb med tiden.

Adult Lammegrib. Foto: Klaus Malling Olsen

En anden oplevelse, som jeg godt kunne have
undværet, drejer sig om en sjælden fugl. I
sommeren 2000 var jeg afløser på Langli i tre
måneder, og i noget af den periode opholdt
der sig en aztekerterne i splitternekolonien.
Da Langli er totalt lukket i yngletiden, var det
ikke muligt at ”melde fuglen ud”, hvilket
selvfølgelig skabte en del debat den sommer.

Red: Hvad glæder du dig til i fremtiden?

Jeg har ikke lige nogen rejseplaner, så i skri-
vende stund (slutningen af feb.) glæder jeg
mig mest til løvsangere og svaler. Jeg synes,
det er fantastisk at bo i et land med skiftende
årstider – og fugle, det betyder, at der altid er
noget at glæde sig til. En enkelt ting skal dog
lige med: Jeg ser rigtig meget frem til positive
resultater af perleugle-eftersøgningerne. Den
har jeg stadig til gode – så den glæder jeg mig
til!
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Nyt fugletårn ved Følle Bund
Af Joy Klein

De folk, der med besvær har prøvet at overskue fuglelivet i Følle Bund ved Rønde, vil være glad
for at høre, at Statsskovdistriktet har sat et fugletårn op i kanten af området. Tårnet bliver først
officielt indviet til foråret, men det er ingen hindring for, at det kan bruges allerede nu! Selv om
det ikke er særlig højt, giver det en meget bedre udsigt over de flade enge, end man kunne få
tidligere.

Følle Bund er værd at holde øje med, da den i 2004 gennemgik naturgenopretning under
Vandmiljøplan II, der blev udført af Århus Amt med det formål at tilbageholde næringsstoffer og
forøge naturindholdet. Højvandsdiget ud til Følle Vig blev delvis fjernet, en bæk blev genslynget
på sit nederste løb, og tre små rørlagte vandløb blev genåbnet. Området får dermed en varieret
vandstandsdynamik og vekslende saltindhold, som skal være til gavn for plante- og fuglelivet.
Om sommeren bliver engene græsset af kreaturer.

De sidste par år er der blevet set temmelig mange slags vadefugle på lokaliteten om foråret og
om sommeren, og alt efter hvor meget vand der findes i søen er der også en del ænder. Der er
således observeret dobbeltbekkasin, rødben, hvidklire, brushane, tinksmed, temmincksryle,
almindelig ryle, stor og lille præstekrave, sortklire og svaleklire – almindeligvis kun i mindre
antal, selv om der i maj 2006 blev set hele 20 temmincksryle og 45 tinksmed på en gang!
Krikand holder til i søen hele året, hvis bare der er vand nok, og der er også set skeand,
atlingand, knarand og pibeand. Om vinteren benyttes engene af grågæs og canadagæs, og de
første gravænder dukker op her i januar/februar.

Gravænder  Foto: Benny Kristensen
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Rød glente er i fremgang
 over hele landet

 – vi har brug for din hjælp til at finde yngleparrene

I 2007 er der i forbindelse med DATSY’s overvågning af truede og sjældne ynglefugle opgjort
hele 47-56 ynglepar af rød glente i Danmark. Bestanden stiger og hvert år opdages der nye
ynglepar. I glente-arbejdsgruppen har vi derfor det positive problem, at det bliver stadig
vanskeligere at holde styr på bestanden. DATSY’s nye artskoordinator, Gert Hjembæk,
efterlyser flere hjælpere, der indrapporterer observationer, og som i et koordineret samarbejde
forsøger at lokalisere yngleparrene.

Kort over yngleudbredelsen 2007
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I forbindelse med registrering af rød glente er der opbygget velfungerende grupper af aktive
feltornitologer på Sjælland og i dele af Jylland, der fra medio marts til medio august forsøger at
lokalisere og følge alle ynglepar af rød glente.

Denne registreringsform vil vi gerne udbygge og udbrede til resten af landet. Hvis du har lyst til
at deltage, kan du kontakte undertegnede, som kan sætte dig i kontakt med en allerede
eksisterende gruppe eller hjælpe dig i gang med at starte din egen.

Graf over bestandsudviklingen 1998 - 2007

Sådan gør vi:

Registreringsåret er i hovedtræk opdelt på
følgende måde:

1) Ultimo marts til medio maj: Besøg i gamle
yngleområder. Jævnlig gennemgang af
DOFbasen for at se, om der tegner sig et
lovende observationsmønster i nye områder.
Eftersøgning af reder i nye områder.

2) Medio maj til medio juli: Fortsat eftersøgning
af yngleområder, optælling af unger i kendte
reder. På dette tidspunkt bliver der ofte
rapporteret nye observationer, der til tider
afslører nye yngleområder.

3) Juli til primo august: Registrering af
ungeflokke (forældrefugle sammen med
unger). Allerede nu kan den første status over
årets bestand laves. Planlægning af næste
års eftersøgning.

4) Medio september foreligger årets resultat.

Læs mere i moniteringsvejledningen for rød
glente: http://www.dofbasen.dk/DATSY/
datsyvejledning.php?art=02390

Mvh. Gert Hjembæk
DATSY-artskoordinator for rød glente
Aamosevej 39a, 4450 Jyderup, 2073
5170E-mail: gert.hjembaek@mail.dk

DATSY-hjemmesiden om rød glente: http://
www.dofbasen.dk/DATSY/
datsyart.php?art=02390

Læs mere om DATSY-projektet: http://
www.dof.dk/datsy

Generelt om rød glente: http://
www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=02390

Den lokale glentekoordinator i Østjylland er
Peter Hjeds, der kan kontaktes på:

Tlf. 86496308/22875587 eller via mail:
peterhjeds@hotmail.com.
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Forårstid, fugletælletid!
Af Ole Jensen

Så er det atter ved at være tid for de årlige punkttællinger af vore ynglefugle.

Lokalrapporten for Østjylland
 - eller Fugle i Århus Amt, som den fortsat hedder til og med 2006 - er ved at være
klar til udgivelse.

Selvom vi her i DOF Østjylland har et af de
bedst repræsenterede områder med hensyn
til punkttællinger kan vi stadig bruge mange
flere tællere.

Meld dig derfor til dette vigtige stykke
overvågningsarbejde, som foregår mellem 1.
maj og 15. juni. Ruten vælger du selv. Den
skal bestå af minimum 10 punkter og
maksimum 20 punkter. På hvert punkt tælles
alle artsbestemte fugle i en periode på 5
minutter. Med en rute på 10 punkter vil
punkttællingen kunne gennemføres på ca. 2
timer hvert år, hvor man kan indsamle
sammenlignelige data, som kan bruges til en
effektiv overvågning af vore fugle og vor natur
- det må de fleste da kunne overkomme!

Formålet er at indsamle viden om bestands-
svingninger hos de almindeligste danske yngle-

fugle, og anvende denne viden til beskyttelse
af fuglene og deres levesteder.

Alle kan være med

Mange føler sikkert, at de ikke er dygtige nok
til at deltage, men her kan selv nybegyndere
være med. Det største problem er sådan set
bare, at man bliver bedre år for år. De fleste
kan genkende de mest almindelige fugle, og i
forbindelse med punkttællingerne er det netop
dem, der har den største interesse.

Tælleskema(er), vejledninger og yderligere
oplysninger kan fås ved Fugleregistrerings-
gruppens Amtskoordinatorer, for DOF
Østjylland:

Ole Jensen, Torshøjvænget 54, 8361
Hasselager, tlf. 86285614, e-mail: ofj@ofj.dk

Skynd dig at tilmelde dig med det samme!

Rapporten er af omfang og udseende som de
senere år, og det er stadig det eneste sted, du
får et overskueligt og let tilgængeligt
opslagsværk, der giver et samlet overblik over
aktiviteterne på fuglefronten i vores
lokalområde.

Lokalrapporten udsendes kun efter bestilling.
Bestil den ved Flemming H. Nielsen, Humlevej
24, 8543 Hornslet, tlf. 86 97 96 91 eller mail:
fhn@norddjurs.dk.

Prisen er 125 kr. inkl. forsendelse, og rapporten
fremsendes, så snart den modtages fra
trykkeriet. Efter udgivelsen vil lokalrapporten
blive lagt på www.dofaarhus.dk som pdf-fil.

Flere og flere benytter DOF-basen
(www.dofbasen.dk) til indrapportering af
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 lokalrapporten.

Deadline for indsendelse/indtastning af data
til den følgende lokalrapport er 10. januar
2008.

Med venlig hilsen

Lokalrapporten
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Har du en god ide til et projekt?
Da det ikke i 2007 lykkedes at afsætte de 10.000 kr., der var afsat i budgettet til støtte for
ornitologiske småprojekter i Østjylland, sætter vi igen i 2008 dette beløb på højkant.

Har du derfor lyst til at gennemføre et projekt til gavn for fuglene, men mangler midler til dets
gennemførelse, så er chancen der nu.

Projektet skal opfylde følgende kriterier:

- Tilskud kan søges af DOF-medlemmer bosiddende i lokalafdelingens område.
- Projekter skal finde sted indenfor lokalafdelingens område.
- Resultatet forventes så vidt muligt afrapporteret i Søravnen.

Eks. på projekter der kunne tænkes gennemført med støtte fra denne pulje kunne være:

- Udgivelse af rapport fra en udvalgt fuglelokalitet.
- Kortlægning af ynglelokaliteter for en udvalgt art (f.eks. kortlægning af rågekolonier),

herunder tilskud til kørsel.
- Gennemførelse af træk- eller ynglefugletællinger på en lokalitet hvortil der kræves

særlig transport (f.eks. Anholt eller Hjelm).
- Anlæggelse eller forbedring af sti til en fuglelokalitet.
- Opførelse af skjul
- Opsætning af skilte eller plakater i forbindelse med en fuglelokalitet.
- Oprensning og bortkørsel af affald fra en fuglelokalitet.
- Beplantning eller rydning af opvækst.

Der er sikkert mange andre muligheder, men husk at nogle muligvis kan kræve tilladelse fra
kommune eller anden myndighed. Lokalbestyrelsen kan evt. være behjælpelig hermed.

Fristerne for at søge i 2008 er 1. juni og 1. oktober – puljen fordeles med ca. halvdelen pr. gang.

Ansøgning skal ske skriftligt og tildeling/afslag meddeles skriftligt. Ansøgning skal indeholde et
simpelt budget for det projekt, der søges til. Udbetaling sker på baggrund af bilag for faktiske
afholdte udgifter.

Vi vil lægge vægt på at støtte
projekter, der indeholder
elementer af formidling til
offentligheden af fuglene og
DOF. Bestyrelsen forbehol-
der sig ret til at vælge blandt
de indsendte ansøgninger og
til at afvise alle ansøgninger.

Ansøgning skal ske skriftligt
til DOF Østjylland v. Peter
Lange, Tujavej 16, 8464
Galten, gerne pr. e-mail:
peterlange@dofaarhus.dk.

Med venlig hilsen

Lokalbestyrelsen

Råge.  Foto: Benny Kristensen
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Bustur til Vejlerne i Hanherred/Thy Lørdag d. 31. maj 2008.
Mødested og tid: P-pladsen ved Musikhuset, Århus kl. 09.55. Bussen kører kl. 10.00 præcist!

Forventet hjemkomst: Kl. ca. 02.00!

Turen til Vejlerne i efteråret måtte desværre
aflyses, så nu prøver vi i stedet med en sen
forårstur hvilket giver mulighed for at få alle de
tropiske trækfugle med. Vi bliver i området til
efter solnedgang for at opleve det fantastiske
kor af natsangere og rørdrummer, som sætter
ind ved skumring, og påregner at afslutte med
en afstikker til en af klitplantagerne for at lytte
efter Natravn. Af samme grund vil vi først være
tilbage i Århus kl. ca. 02.00! I Vejlerne forventer
vi at se/høre rørdrum, plettet rørvagtel, trane,
sortterne, skægmejse o.m.a. Der bliver også
tid til en afstikker til Bulbjerg, hvor vi ser
ridekolonien og mallemukkerne.

Vejlerne i Nordjylland er et af Danmarks
vigtigste vådområder med et meget rigt fugleliv.
Området er ejet af de naturbevarende Aage V.
Jensens Fonde (http://www.avjf.dk ), og vi
besøger nogle af de besøgscentre og
fugletårne, som fondene har opført i området.
Vejlerne huser en stor mængde vandfugle,
bl.a. grågæs, ænder og vadefugle såsom
rødben, klyde og stor kobbersneppe.

Læs mere om Vejlerne og se kort over området
på: http://www.sns.dk/jagt/reservatfoldere/
vejlerne/vejler.html

Læs mere om Bulbjerg på:

http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/
Vandretursfoldere/atilaa/Bulbjerg.htm

Se de aktuelle observationer fra områderne
på www.dofbasen.dk – klik på ”søgning” og
søg på ”Vejlerne ” og ”Bulbjerg”.

Turen gennemføres i turistbus med god plads.
Der vil være muligheder for indkøb undervejs.

Du bør medbringe: Kikkert, påklædning efter
vejret, mad og drikke til hele dagen.

Turledere: Morten Jenrich Hansen og Ole
Jensen

Turens pris er 300 kr., der betales i bussen.
Ungdomsmedlemmer (max. 18 år) gratis.

Tilmelding skriftligt eller via telefon til Ole
Jensen, tlf. 8628 5614 ofj@ofj.dk, senest d.
12. maj. Husk ved tilmelding at oplyse e-mail
eller telefonnummer, du kan kontaktes på.

Kommende ture

Tur til Stubbe Sø lørdag den 27. april
Til alle medlemmer i Syddjurs Kommune
Peter Lange viser alle interesserede rundt på Fugleværnsfondens areal jfr. kalenderen bagerst
i Søravnen.

I den anledning vil DOFs lokalgruppe Syddjurs gerne invitere alle medlemmer i Syddjurs
kommune til at tage med til Stubbe Sø og møde gruppens medlemmer. Vi er en lille gruppe, der
gerne vil bidrage til en øget kontakt mellem de lokale DOF-medlemmer samt til et bedre
kendskab til de lokale fugleområder.
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Det ville derfor være dejligt, hvis I var nogle
medlemmer, der ville komme og fortælle os,
hvilke lokale aktiviteter I kunne tænke jer, stille
spørgsmål, komme med forslag, eller bare få
en fuglesnak!

Desuden nyde en tur ned til den skønne eng
på Fugleværnsfondens reservat samt en kop
formiddagskaffe i hytten.

Hvis ikke I kan deltage d. 27. april må I meget
gerne sende en e-mail til undertegnede med
idéer/spørgsmål/kommentarer.

Der er én aktivitet, vi har besluttet os for at
gennemføre i kommunen, nemlig ajourføring
af registeret over fuglelokaliteterne, der blev
lavet i forbindelse med projektet ”Fuglenes
Danmark” 1993-96. Hvis I ikke kender registe-
ret, kan den downloades fra: http://www.dof.dk/
sider/images/stories/naturpolitik/naturpolitik/
dokumenter/lokreg_aarhus1.pdf

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.

Materialet dækker flere kommuner i det gamle
Århus Amt, men man kan nemt finde de 4
oprindelige kommuner, der nu udgør Syddjurs
Kommune. I alt blev 71 fuglelokaliteter i den
nuværende kommune beskrevet den gang. Vi
vil nu gerne opdatere oplysningerne om
ynglefugle og større forekomster af rastefugle
på de vigtigste af disse lokaliteter – og eventuelt
nogle nye. Et ajourført register vil ikke kun
være interessant for alle, der ser på fugle i
nærområdet, men vil også kunne bruges som
hjælpemiddel til politikere og embedsmænd i
forbindelse med naturforvaltning, lokalplaner
osv.

Hvis du gerne vil hjælpe os med at kortlægge
fuglelivet i kommunen, eller hvis du bare vil
stille nogle spørgsmål, må du gerne kontakte
undertegnede.

Joy Klein

86 36 71 60

joyklein@post.tele.dk
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Fuglenes Dag
Søndag d. 25. maj

Atter en gang fejrer vi foråret og fuglesangen, med at invitere alle med på fugletur.
Fælles for alle turene er at de foregår i lettilgængeligt fuglerigt terræn, med
hovedvægt på fuglesangen og de almindelige ynglefugle, så alle kan være med!

Turene varer typisk 2-3 timer, husk kikkert, påklædning efter vejret (det kan være
koldt tidligt om morgenen selv i maj!). Det er gratis at deltage og der er ingen
tilmelding.

Se det komplette turprogram på www.dofoj.dk eller i Fugle og Natur.

Damsbro Mose ved
Hinnerup/Søften.
Mødested og tid: Damsbroen/Damsbrovej kl.
07.00.

Vi går en tur gennem mosen og lytter efter
nattergal og ser hvad ellers mosen gemmer af
fugle og dyr.

Turleder: Svend Møller Jensen (86986503).

Skanderborg Dyrehave og
Lillesø
Mødested og tid: P-pladsen ved Oasen/
indkørslen til skoven kl. 05.00.

På en tur rundt i den varierede skov i Dyrehaven
og langs Lillesø og Skanderborg Sø, kan vi
møde de fleste af vore almindelige skovfugle,
samt vandfugle. Vi ser de toppede
lappedykkere på søen, rørsangerhannerne
synger ivrigt i rørskoven, og er vi heldige
synger nattergalen ved Lillesø.

Turleder: Peter Lange (86950341).

Botanisk Have i Århus
Mødested og tid: Amficenen, Eugen Warmings
Vej kl. 10.00.

Vi går en tur rundt i den smukke have og ser på
havens fugle og redekasser, hvor fuglene er i
fuld gang med ynglen.

Turleder: Ole Bøgh Vinther (25152325/
86760880).

Gudenåparken Randers
Mødested og tid: Naturskolen (for enden af
Gudenåvej) kl. 10.00.

Gåtur i Gudenåparken, hvor vi kan høre
nattergal og se rørhøg. Vi besøger også
fugletårnet, hvorfra vi har fint udsyn over Vorup
Enge.

Turleder: Lars Tom-Petersen (86418164).
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Lading Sø
Mødested: Udsigten på Søvejen i Lading kl.
08.00.

Herfra har vi et meget fint kig over søens fugle,
desuden er der en del krat hvorfra mange
småfugle vil lade deres sang lyde. Desuden
kan vi være heldige at se rovfugle som
musvåge, tårnfalk samt duehøg over de
nærliggende skove.

Turleder: Peter Hjeds (22875587).

Brabrand Sø
Mødested: Fugletårnet ved Stavtrup, sydsiden
af søen kl.13.00-15.00.

Kom og besøg os i fugletårnet, få et kig på de
mange fugle og en snak med fuglekiggerne.

Turleder: Birgitte Locht Andersen, Jesper Høj
Hansen m.fl. (birla@mail1.stofanet.dk,
frellohansen@email.dk).
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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 23.3. Mols Bjerges Bagland
Mødested og tid: P-pladsen v. Femmøller Efterskole kl. 11.00, Varighed ca. 3 timer

Alle kender de ”rigtige” Mols Bjerge syd for Molsvejen, men
baglandet nord for vejen er til gengæld nærmest uudforsket land.
Det er synd, for landskabet er mindst lige så dramatisk heroppe,
hvor dødishullerne ligger som perler på en snor. Og så er der er liv,
masser af liv! Vi går en lang gåtur på 8 km gennem særdeles
kuperet terræn, men bliver så også belønnet med gråstrubede
lappedykkere, rovfugle over skovene, syngende misteldrosler og
meget andet lækkert. Hvem ved, om vi ikke finder de første
svirrefluer eller en sjælden edderkop? Medbring: Kikkert, kamera,
madpakke, drikkelse, varmt tøj og godt fodtøj.

Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen, Molslaboratoriet
Arrangør: Molslaboratoriet

Tirsdag 25.3. Sjældenhedsudvalgets arbejde.
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Kent Olsen og Ole Amstrup fra Dansk Ornitologisk Forenings
Sjældenhedsudvalg (SU) fortæller om arbejdet i SU og viser billeder
af nogle af de behandlede sjældenheder.

Arrangør: DOF Østjylland
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Torsdag 3.4. Kursus
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.00

Start på „Fuglestemmer for begyndere“: Et aftenskolehold på 54
timer arrangeret i samarbejde mellem DOF og FOF-Århus.
Underviser Peter Hjeds. Mere information samt tilmelding på
www.fof.dk under Århus.

Søndag 6.4. 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

Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 6.4. Fuglene i Favrskov kommune
Mødested og tid: „Sløjfen“ i Hadsten kl.9.00

Folk som vil opleve fuglelivet i vores nye store kommune bør
deltage.Der er mange fine lokaliteter bl.a. ådale, engdrag, søer og
skove. Medbring en tyver til chaufføren, gummistøvler, kikkert,
fuglebog samt kaffe på kanden og en termomåtte til at sidde på.

Turleder: Svend Møller Jensen, Søften (8698 6503) og Peter Hjeds, Foldby
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 13.4. Velling Skov – Salten Ådal
Mødested og tid: P-pladsen sydøst for naturskolen på Lystrupmindevej mellem

Velling og Vrads. kl. 08.30-11.30.
Velling Skov ligger på Salten Ådals stejle sydskrænter og rummer
nogle af landets største bevoksninger af gammel bøg, fine
skovsøer, kær, moser og væld. Den 250-300 år gamle bøgeskov er
ideel for vedinsekter, svampe og hulrugende fuglearter. Mulighed for
sortspætte, grønspætte, huldue, ravn, isfugl, bjergvipstjert og
rovfugle. Tilmelding ikke nødvendig.

Turleder: Andreas Winding, tlf. 21.78.13.70
Arrangør: DN i samarbejde med DOF.

Fredag 18.4. Fugletræk ved Dragsmur
Mødested og tid: P-pladsen ved Restaurant Galejen, Dragsmur kl. 1100. Varighed ca.

3 timer
Mange rovfugle topper lige nu, bl.a. fiskeørn, blå kærhøg, dværgfalk
og rørhøg, og vi håber på, at nogle af dem kigger forbi på
Syddjurslands bedste træksted. Krystalklart vejr er at foretrække,
men hvis det går helt galt, vandrer vi en tur langs kysten i stedet.
Medbring: Kikkert, fuglebog, meget varmt tøj samt mad og drikke.

Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen, Molslaboratoriet
Arrangør: Molslaboratoriet
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Onsdag 23.4. Fugletur til Sortesø og Lillesø, Skanderborg
Mødested og tid: P-pladsen ved Birkevej i Skanderborg, ved det tidligere ØLA. kl.

19.00.
Tæt på byen ligger disse to fuglerige områder. Vi går på naturstien
rundt om Sortesø. Her er lappedykkere, gæs, ænder, rørhøg og
måske er nattergalen kommet? I krattene lyder der fuglesang fra de
mange småfugle. Turen er for alle! Husk kikkert

Turleder: Peter Lange tlf. 8695 0341
Arrangør: Skanderborg Kommune i samarbejde med DOF

Søndag 27.4. Stubbe Sø og Fugleværnsfondens areal
Mødested og tid: P-pladsen ved Tirstrup Brugs kl. 08.00

Medlemmer af arbejdsgruppen ved Fugleværnsfondens eneste
ejendom i Østjylland, viser rundt på området og fortæller om
arbejdet med at pleje området og Bogpeters Hytte. Vi går gennem
skoven over engen ned til Stubbe Sø. Der vil bl.a. blive fortalt om
arbejdet med de 160 redekasser, der er opsat i området. Undervejs
vil vi kigge efter fugle- og dyrespor. Turen afsluttes med fælles
formiddagskaffe i Bogpeters Hytte, der ligger i området. Medbring
madpakke, samt vandfast fodtøj. Vi samles ved Tirstrup Brugs og
kører derfra sammen i så få biler som muligt til Bogpeters Hytte,
hvorfra vi går ud i området.

Tilmelding: Af hensyn til planlægning af evt. samkørsel fra Århus, bedes
tilmelding ske til turlederen senest tre dage før turen.

Turleder: Peter Lange peterlange@dofaarhus.dk (tlf. 86950341) m.fl.
Arrangør: DOF Østjylland.

Tirsdag 29.4. En fugleoplevelse i midnatssolens skær. Det nordlige Norge
juli 2007.

Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Christian A. Jensen viser
billeder og fortæller om
oplevelserne fra en 14-
dages tur i det nordlige
Norge.Midsommer er en
hektisk tid i det nordlig
Norge. Fuglene har travlt
døgnet rundt med at
opfostre den nye
generation. Med besøg
på højfjeldet og de på de
kystnærer fuglefjelde på
Varangerhalvøen er der
en rig mulighed for at
opleve vade- og

havfugle på nærmeste hold. I Pasvikdalens store skovområder
findes håbet om mødet med bjørn, tjur og elg.Hvis du/I mangler
inspiration til sommerferien 2008 kan dette foredrag måske
inspirere.

Arrangør: DOF Østjylland Billedet ovenover viser Lille kjove, en altid nærværende
fugl på højfjeldet.
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Torsdag 1.5. International Kampdag ved Følle Bund
Mødested og tid: P-pladsen ved Kalø Slotsruin kl. 1700. Varighed ca. 3 timer.

Rødben fra Vadehavet, atlingænder fra Nigerfloden og sangdrosler
fra Sydeuropa. De har alle en ting til fælles: Hannerne enten spiller,
synger eller kæmper, fordi der kun er én ting, der betyder noget:
Hunner! Alligevel satser vi på, at det bliver hyggeligt, når vi vandrer
gennem Hestehave Skov hen til Følle Bund for at tælle vandfuglene
i mandtal. Der skulle gerne være kig og lyt til tinksmed, hvid- og
mudderklirer, og desuden håber vi på et pænt fremmøde af
svømmeænder, herunder knar- og atlingand. En overraskelse på
vigen kan heller ikke udelukkes – sidst var der både sule, lille
regnspove og sortstrubet lom i kikkerten. Selvfølgelig tager vi også
den rige skovbundsflora i øjesyn.Medbring: Kikkert, fuglebog (den
lille røde) samt mad og drikke.

Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen, Molslaboratoriet
Arrangør: Molslaboratoriet

Lørdag 3.5. Sønderjylland – Blåhalsenes land
En lidt anderledes tur til Sønderjylland – syngende Blåhalse,
Turtelduer, Sortstrubet Bynkefugl, Fyrremejse og Lille Flagspætte,
det er nogle af målene for denne tur, men selvfølgelig bliver der
også tid til et besøg ved Saltvandssøen med masser af gæs, ænder
og måske Havørn, og lidt grænsehandel. Turen er ved redaktionens
slutning ikke færdigplanlagt, men vil finde sted i enten bus,
minibusser eller privatbiler, og prisen vil blive omkring 400 kr. Der
må forventes tidlig afrejse fra Århus! - Og sen hjemkomst. Læs
mere på www.dofoj.dk fra omkring 1. marts.

Tilmelding: Kan allerede nu ske skriftligt til Peter Lange på e-mail:
peterlange@dofaarhus.dk eller brev.

Turleder: Peter Lange (86950341) m.fl.
Arrangør: DOF Østjylland og Århus Kommunes Naturvejledere.

Søndag 4.5. Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl. 09.00

Se beskrivelsen søndag 6. april
Arrangør: DOF Østjylland

Onsdag 14.5. Fugletur i Gudenåparken.
Mødested: Naturskolen, Gudenåvej kl. 19.00

Vi lytter til nattergal, græshoppesanger, sivsanger og hvad der
ellers gemmer sig langs åen. Der bliver også tid til at kigge ud over
Vorup Enge fra fugletårnet.

Turledere: Benny Kristensen (86454099) og Lars Tom-Petersen (86418164).
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 18.5. Fuglene i Favrskov kommune
Mødested og tid: Kulturhuset i Hinnerup kl.19.00

Folk som vil opleve fuglelivet i vores nye store kommune bør
deltage.Der er mange fine lokaliteter bl.a. ådale, engdrag, søer og
skove. Medbring en tyver til chaufføren, gummistøvler, kikkert,
fuglebog samt kaffe på kanden og en termomåtte til at sidde på.
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Turleder: Svend Møller Jensen, Søften (8698 6503) og Peter Hjeds, Foldby
Arrangør: DOF Østjylland

Torsdag 22.5. Nattergaletur til Tåstrup Sø ved Stjær
Mødested og tid: P-pladsen ved Stjær Skole, kl. 20.30.

Aftenfugletur til Tåstrup Sø, hvor vi lytter efter nattergal og andre
sangfugle, mens solen går ned. Medbring aftenkaffen,
siddeunderlag, klapstole el. lign., det kan være både fugtigt og koldt
at sidde på jorden. I tilfælde af regnvejr går vi i stedet en tur i
området.

Turleder: Peter Lange tlf. 86950341 / peterlange@dofaarhus.dk
Arrangør: DOF Østjylland i samarbejde med DN Skanderborg.

Lørdag 24.5. Nattergale, insekter og orkidéer ved Øer
Mødested og tid: P-pladsen for enden af Øreflak på sydkysten af halvøen kl. 13.

Varighed ca. 3 timer
Et mylder af sommerfugle og masser af sangfugle, herunder
nattergale, er det stensikre udbytte af en tur til Øer sidst i maj.
Gøgen kukker, måske kommer hvepsevågerne hen over, og den
supersjældne gråbåndede bredpande flyver forhåbentligt stadigvæk
på overdrevet - med mindre der er dømt slagregn og kuling. Vi
vandrer en tur på et par timer og satser på det helt store, selv om
mindre godt kan gøre det.Medbring: Kikkert, kamera, madpakke,
drikkelse og godt fodtøj.

Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen, Molslaboratoriet
Arrangør: Molslaboratoriet

Søndag 25.5. Fuglenes Dag
Dansk Ornitologisk Forening inviterer hele familien med på fugletur.
Kom med og oplev fuglesangen når den er på sit højeste.  Se det
komplette turprogram på foreningens hjemmeside www.dofoj.dk
eller ring til foreningen på tlf.: 3331 4404 (hverdage ml. 10 og 16) og
få tilsendt turprogram. Du kan også læse om turene inde i bladet.
Turene er for alle! Medbring: Vandtæt fodtøj og kikkert.

Arrangør: Dansk Ornitologisk Forening

Søndag 25.5. Birdrace.
Mødested og tid: P-pladsen ved Kalø Slotsruin kl. 8. Varighed ca. 10 timer

Vi ved godt, det er politisk ukorrekt og alting, men vi stuver os
alligevel sammen i en håndfuld biler og bruger en hel dag på at se
så mange fuglearter som overhovedet muligt i Syddjurs Kommune.
Det bliver en dag med mindst 100 fuglearter, så der er absolut noget
at se frem til. Helt kompromisløse er vi dog ikke, så vi starter til
human tid ved p-pladsen ved Kalø, forhåbentligt med rødben,
hvidklire, strandskader og gravænder som nogle af de første arter.
Som noget nyt blogger vi online på fugleognatur.dk turen igennem,
så folk derhjemme kan følge med i, hvor galt det egentlig
går!Medbring: Kikkert, kamera, notesbog, fuglebog, madpakke og
drikkelse.

Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen, Molslaboratoriet
Arrangør: Molslaboratoriet
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Lørdag 31.5. Lørdag d. 31. maj Bustur til Vejlerne og Bulbjerg
Mødested og tid: P-pladsen ved Musikhuset, Århus kl. 10.00.

Se omtale inde i bladet.

Søndag 1.6. Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl. 09.00

Se beskrivelsen søndag 6. april
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 1.6. Hevring Hede
Mødested: P-pladsen ved Hevring-lejren kl. 7.00.

Vi har fået mulighed for at arrangere en tur på forsvarets
skydeterræn ved Hevring. Området er særdeles spændende med
en stor variation af naturtyper: hede, skov, mose, strandeng og
udsigt til sandrevler og hav. Her er gode muligheder for at se
rødrygget tornskade og en stor rigdom af andre småfugle. Langs
kysten desuden vadefugle og terner bl.a. dværgterne. Vi går en
rundtur på ca. 6 km på de anlagte veje (grus og asfalt). Der vil være
mulighed for opsamling i Randers (kontakt en af turlederne).

Turledere: Benny Kristensen (86454099) og Lars Tom-Petersen (86418164).
Arrangør: DOF Østjylland

Lørdag 14.6. Aftentur med natlyt
Mødested og tid: Skanderborg station kl. 19.00.

Vi drager ud i den smukke danske forsommer, og ser på hvad der
rører sig af stort og småt. Er det vejr til fuglesang og lyde, så
fokuserer vi på det, og driller vejret besøger vi søerne omkring
Skanderborg samt Pilbrodalen, hvor der altid er noget at se på. Hvis
vejret arter sig slutter vi af omkring midnat, med at lytte til
løvfrøernes kvækkekor med Moesgård Museum. I tilfælde af dårligt
vejr slutter vi nok lidt tidligere.

Tilmelding: Turen foregår i privatbiler. Af hensyn til planlægning af kørslen,
bedes man tilmelde sig til turlederen senest tre dage før turen.
Medbring 50 kr. til benzinpenge.

Turleder: Peter Lange (86950341/peterlange@dofaarhus.dk)

Søndag 15.6. Fuglene i Favrskov kommune
Mødested og tid: Inside i Hammel kl.19.00

Folk som vil opleve fuglelivet i vores nye store kommune bør
deltage.Der er mange fine lokaliteter bl.a. ådale, engdrag, søer og
skove. Medbring en tyver til chaufføren, gummistøvler, kikkert,
fuglebog samt kaffe på kanden og en termomåtte til at sidde på.

Turleder: Svend Møller Jensen, Søften (8698 6503) og Peter Hjeds, Foldby
Arrangør: DOF Østjylland
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Se også Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside (findes via lokalafdelingens
hjemmeside www.dofaarhus.dk eller hent folderen på biblioteket).

Fredag 20.6. - Søndag 22.6. Weekendtur til Thy
Mødested og tid: Harald Jensens Plads fredag kl. 17.00.

Thy byder på meget varieret natur og der er mange
spændende lokaliteter at vælge mellem. Vi vælger en
række lokaliteter efter deltagernes interesser og ønsker.
Om formiddagen vil der være en fælles tur og evt.
individuelle ture sidst på dagen. Vi skal igen i år
indkvarteres på Naturcenter Fosdalen, der rummer alle
tænkelige faciliteter. Der er plads til 29 personer. Turen
foregår i private biler og der er fælleskørsel fra Århus. Pris:
Max. 650,- (afhænger af deltagerantal). Sengetøj skal
medbringes.

Turleder: Carsten Brandt
Tilmelding: carsten@gejrfuglen.dk senest d. 1. juni.
Arrangør: ØBF.

Søndag 6.7. Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl. 09.00

Se beskrivelsen søndag 6. april
Arrangør: DOF Østjylland
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Bestyrelsen

Kontaktpersoner

Peter Lange (formand,
repræsentantskabsmedlem)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. 86 950341
peterlange@dofaarhus.dk
Ole Jensen (kasserer,
repræsentantskabsmedlem)
Torshøjvænget 54, Kolt
8361 Hasselager
Tlf. 86 28 56 14
ofj@ofj.dk

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

Peter Hjeds
(repræsentantskabsmedlem)
Båstrupvej 16, Foldby
8382 Hinnerup
Tlf. 86 49 63 08
peterhjeds@hotmail.com

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161,
10. mf.
8260 Viby J
Tlf. 86 28 50 05
steen.gert.larsen@get2net.dk
Jens Bonde Poulsen
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf. 86 48 82 75
jensbonde@elrotel.dk

Andreas Winding
Bogfinkevej 2
8654 Bryrup, Tlf. 21 78 13 70
soravnen@dofaarhus.dk

Henrik Søndergaard (suppl.)
Svalevej 11, Hadbjerg
8370 Hadsten, Tlf. 86 91 40 36
pluvialis@mail.dk
Ann Pia Jørgensen (suppl.)
Tornhøjvej 1, Koed
8560 Kolind, Tlf. 87 74 06 06
pia@koeds.net

Morten Jenrich Hansen (suppl.)
Klokkeskovvej 17 H
8260  Viby J.,
Tlf. 24252809
m.jenrichhansen@oncable.dk

Favrskov Kommune Peter Hjeds / Svend M. Jensen, Holmelundsvej 29,
Søften, 838P2 Hinnerup, 86 98 65 03

Norddjurs Kommune Jens Bonde Poulsen
Odder Kommune Peter Lange

Randers Kommune Lars Tom-Petersen, Niels Ebbesensvej 58,
8900 Randers, 86 41 81 64, larstom@proinfo.net

Samsø Kommune Mogens Wedel-Heinen, Østerløkkevej 52,
8305 Samsø, 86 59 08 48, mowh@post.tele.dk

Silkeborg Kommune Andreas Winding
Skanderborg Kommune Peter Lange

Syddjurs Kommune Joy Klein, Kirkevænget 2, Feldballe,
8410 Rønde, 86 36 71 60, joyklein@post.tele.dk

Århus Kommune Morten Jenrich Hansen

Fredningsudvalget Peter Lange
DOFbasen Peter Lange

Rapportgruppen Flemming Holmslykke Nielsen, Humlevej 24,
(Fugle i Århus amt) 8543 Hornslet, 86 97 96 91, flemming.holmslykke@mail.dk

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

Sløruglegruppen Peter Hjeds
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Returadresse: Peter Lange, Tujavej 16, Stjær, 8464 Galten.

Lille Præstekrave. Foto: Benny Kristensen


