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DOF er en landsforening for fugleinteresserede og fuglebeskyt-
telse 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 internatio-
nalt. Fugleværnsfonden ejer og driver en række danske fugle-
reservater og arbejder desuden for international fugle-
beskyttelse. DOF er den danske afdeling af BirdLife Internatio-
nal.

Som medlem modtager man gratis Dansk Ornitologisk For-
enings Tidsskrift (DOFT) (2-4 hæfter pr. år) samt bladene
Fugle og Natur (4 hæfter pr. år) og Fugle i Felten (4 hæfter pr.
år).

Årlige kontingenter:

Dansk
Ornitologisk
Forening

Fuglenes Hus
Vesterbrogade 138-140
1620 København V
Tlf.: 33 31 44 04
Fax: 33 31 24 35

www.dof.dk
dof@dof.dk

Giro: 7 00 08 39

Lokalafdelingen i
Østjylland
Naturcenter Sølyst
Louisevej 100
8220 Brabrand

Giro: 551 0961
(reg.nr. 1551)
www.dofoj.dk

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

På de sidste 2 sider finder du en liste over lokalafdelingens
bestyrel-sesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræ-
senterer de forskellige udvalg og grupper.

Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes mindst
en gang  årligt til kerne- husstands- og juniormedlemmer
tilknyttet DOF Østjylland. Medlemmer udenfor området kan
tegne abonnement på bladet for kun 75 kr./ år.

Artikler til Søravnen sendes som vedhæftet worddokument til
ansvh. redaktør på adr. soravnen@dofoj.dk

Eventuelt  tilknyttede digitale billeder, tabeller eller grafik skal
sendes separat, for at muliggøre den videre bearbejdning.
Hvis der indsendes originale tegninger, fotos eller lignende,
der ønskes returneret, bedes det bemærket ved fremsen-
delsen.

Søravnen redigeres i PageMaker 7.0 for Windows og trykkes
på genbrugspapir.

Husstandsmedlemskab 545 kr.
Kernemedlem 415 kr.
Junior (u. 18 år) 205 kr.
Medlem (tidl. støttemedlem) 280 kr.
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Velkommen til Søravnen

Hermed præsenteres årets første nummer af Søravnen. Igen i år bliver det muligvis
det eneste nummer, og igen i år sendes det ud til alle kernemedlemmer tilknyttet
DOF Østjylland.

I bladet præsenterer vi et udvalg af tekster og foto, hvoraf nogle i en eller anden
form har været bragt på vores websider på www.dofoj.dk, mens andre helt og
aldeles er Søravnens egne. Forhåbenlig finder du bladet læseværdigt, lærerigt,
fornøjeligt og anvendeligt. Skulle der være noget du savner, så skriv til os, allerhelst
vedlagt en tekst vi kan bringe i næste nummer, eller måske bringe på www.dofoj.dk,
eller klik ind på websiden og skriv en kommentar! Vi vil rigtig gerne høre mere fra
Jer medlemmer enten ved at I skriver til Søravnen, bestyrelsen eller kommenterer
teksterne der bliver lagt på websiden. Det behøver ikke at være en stor afhandling
hver gang, en historie fra din seneste fugletur gerne vedlagt et par fotos modtages
lige så gerne.

Når dette læses er det forår derude, sørg nu for at komme ud og nyd det, mens det
står på! Deltag i en af de mange ture (se bagest i bladet) eller lav din egen tur - og
husk at taste dine iagttagelser ind på DOFbasen!

Redaktionen

Den Gråvingede Måge, på for- og
bagsiden var den største
sjældenhed i det østjyske i de
senere år. Mågen blev set både
på Århus Havn og ved Brabrand
Sø fra nov. 2009 og frem til
27. feb. 2010. (Foto: Se ovenfor).
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Dansk Ornitologisk Forening -
lokalafdelingen for Østjylland

Beretning for 2009

Af Jens Bonde

Årets gang i Østjylland
Årets første publikumsvenlige sjældenhed var en flot Rødhovedet and han, som lokale Bjarne
Sørensen opdagede i Grenå Engsø 8/3 – den blev set af mange i området indtil 20/3. Fra foråret
skal også nævnes Amerikansk Krikand i Følle Bund 2/4-12/4 og igen uregelmæssigt fra 29/10.

Stubbe Sø viste igen sin evne som god andesø, med Halsbåndstroldand 23-31/5 – og igen var
det Kent Olsen der slog til og fandt fuglen!

Den Gråvingede måge på Århus Havn – årets største begivenhed!? – blev fundet på havnen af
lokale mågefreak Rune Sø Neergaard, fuglen var dog lumsk og lod sig kun se uregelmæssigt
gennem december, så der var vist mange der rejste forgæves! Blot 5. fund af denne art i
Europa!

Dette er blot et udpluk af de mange spændende oplevelser der har været i det østjyske i løbet
af 2009 – interesserede henvises til at gå på opdagelse på www.dofbasen.dk - hvor alle
observationerne findes.

Ture og Møder
Da de fleste ture og møder kun har været
annonceret på hjemmesiden, har det ikke været
muligt at opgøre antallet af ture og møder,
men det har formentlig ligget på tidligere års
niveau. Det kan dog nævnes at vi har afholdt
en bustur for nye medlemmer og en bustur til
Vejlerne. Randersgruppen har afholdt 6 ture
og der har været afholdt 6 tirsdagsmøder. Vi
har deltaget med en stand ved sommer-
markedet i den Økologiske Have i Odder og
ved indvielsen af Nationalpark Mols Bjerge.
På trækfuglenes dag den 17. maj var der 5
ture.

Søravnen
P.g.a. manglende resurser til at indsamle og
redigere stoffet, blev det besluttet kun at
udsende 1. nummer af Søravnen pr. år,

Til gengæld blev det udsendt til alle kerne-
medlemer, med opfordring til at følge med på
hjemmesiden. Medlemmer uden adgang til
internet kan bestille en skriftlig udgave af vores
"Ture og mødekalender".



5

Medlemsstatus
Igen et år med fremgang, dog går antallet af juniormedlemmer tilbage og der er en tendens til
at flere vælger den billigste medlemskategori.

*Senior-medlemskabet er afskaffet fra og med 2004

** tallet for 2004 er inkl. Kampagnegratister

Naturpolitisk udvalg
Tidligere kaldet fredningsudvalget, men da vi
ikke freder ret meget besluttede vi i årets løb af
skifte navn. Måske skulle vi også droppe ordet
”udvalg” og i stedet benævnes ”kontaktforum”
– hvilket vil være mere i overensstemmelse
med virkeligheden. Der er nemlig ikke tale om
noget udvalg man bliver valgt til – man møder
bare op!

Aktiviteterne består i 6-8 årlige møder, som
regel på Sølyst, hvor aktuelle naturpolitiske
problemstillinger drøftes. Det kan f.eks. være
aktuelle afgørelser fra kommunerne, som DOF
Østjylland får i høring, eller det kan være
emner som udvalgets deltagere selv bringer
med.

Alle DOF Østjyllands 9 kommunekontakt-
personer er tilknyttet udvalget, hertil kommer
deltagere fra DN og Friluftsrådet, samt andre

naturpolitisk aktive DOFere. Der har været 4-
6 deltagere ved møderne i 2009.

DOF Østjylland har i årets løb modtaget mere
end 850 henvendelser fra kommuner,
miljøcentre og miljøministeriet, med afgørelser,
dispensationer, tilladelser, lokalplaner og
kommuneplaner til gennemsyn.

Heldigvis får vi det næsten alt sammen på mail
nu, så det er nemt at få fordelt til de relevante
kommunekontaktpersoner.

Kun i ganske få tilfælde har vi fundet anledning
til at påklage en afgørelse. I januar påklagede
vi en afgørelse fra Århus Kommune, der gav
lov til nogle teambuildingsaktiviteter i
Lyngbygårds Ådal nær Snåstrup Mølle.
Naturklagenævnet gav os delvis medhold, og
omgjorde en del af kommunens afgørelse, så
aktiviteterne flyttes væk fra åens nærområde.

I årets løb har vi fulgt op på en række løbende
sager, herunder en klage til Syddjurs Kommune
over at der sker nedgræsning af rørskov i Øje
Sø, hvor kommunen på DOFs initiativ har bedt
ejeren om at hegne søbredden fra.

D. 9. marts kom der afgørelse fra naturklage-
nævnet i sagen om udvidelse af området med
tørvesmuldsindvinding i Fuglsø Mose i Nord-
djurs Kommune. Desværre fik vi ikke medhold,
og afgravningen af tørvesmuld kan dermed
begynde i området. I et område med ynglende
Rødrygget tornskade og tæt på Tranernes
yngleplads! ØV!

MedlemskategoriMedlemskategoriMedlemskategoriMedlemskategoriMedlemskategori 20002000200020002000 20012001200120012001 20022002200220022002 20032003200320032003 20042004200420042004 20052005200520052005 20062006200620062006 20072007200720072007 31.12.0831.12.0831.12.0831.12.0831.12.08 31.12.0931.12.0931.12.0931.12.0931.12.09

Kernemedlem 693 700 719 714 780 773 742 769 757 738

Senior* 92 101 108 98 -* -* -* -* -* -*

Husstandsmedlem 59 62 63 67 74 80 84 92 98 97

Juniormedlem 31 33 30 26 23 22 18 17 11 9

Medlem(tidl.st.mdl) 121 146 249 209 408** 288 312 423 456 504

Total 996 1042 1169 1114 1285** 1163 1158 1301 1322 1348
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I sensommeren blev Nationalpark Mols Bjerge indviet ved et arr. ved Agri Bavnehøj d. 29.
august, hvor både Hendes Majestæt Dronningen og miljøministeren deltog. DOF deltog med en
stand, og vi forsøgte i årets løb at få en plads i nationalparkbestyrelsen, uden held, idet den
sidste plads til ”de grønne” gik til Botanisk Forening. Der er dog stadig en mulighed for at få
plads i Nationalparkrådet, hvilket vi i skrivende stund arbejder på.

Endvidere har ”udvalgets” medlemmer deltaget i en række råd, nævn, og møder:

Jens Kirkeby deltager som rep. for DOF i ”Brugerråd for Gudenåen”.

Peter Lange har deltaget i to møder i følgegruppen for en masterplan for Skanderborg
Dyrehave.

Andreas Winding: Grønt råd i Silkeborg Kommune.

Steen Hansen & Peter Lange: Grønt råd i Skanderborg Kommune.

Arne Højgård: Grønt Råd i Odder Kommune.

Morten Jenrich Hansen: Grønt råd i Århus Kommune.

Svend Møller Jensen: Grønt Råd i Favrskov Kommune.

Lars Tom-Petersen: Grønt Råd i Randers Kommune.

Jens Bonde: Grønt Råd (Grønt Forum) i Norddjurs Kommune.

Joy Klein: Grønt råd i Syddjurs Kommune.

Mogens Wedell-Heinen: Grønt Råd i Samsø Kommune.

Lars Tom-Petersen, Peter Hjeds og Jens Bonde har deltaget i det årlige møde med Skov- og
Naturstyrelsen distrikt Kronjylland.

Fugle i Østjylland
Der er udkommet to rapporter i 2009: Fugle i Østjylland 2007 og Fugle i Østjylland 2008.

Sidstnævnte er udsendt til alle der har ind rapporteret mindst 20 observationer. Rapporterne
kan også læses på hjemmesiden.

Bestyrelsen
Jette Lynge Jensen er flyttet fra området og derfor udtrådt af bestyrelsen. Andreas Winding
ønsker af arbejds- og familiemæssige årsager at udtræde af bestyrelsen.

Derfor en stor tak til disse og den øvrige bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år.

Jens Bonde

feb. 2010
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Lokalrapporten – Fugle i Østjylland

Af Flemming Nielsen

Lokalrapporten fra DOF Østjylland udgives fortsat, og sådan har det såmænd været siden
1972. Den seneste rapport, Fugle i Østjylland 2008, er således den 37. udgave af rapporten.

Lokalrapporten beskriver i tekst, tabeller og kort alle de fuglearter, der er set i vores område i
det forgangne år.

Tidligere hed lokalrapporten Fugle i Århus Amt, men efter
den nye inddeling af landet som følge af kommune-
sammenlægningerne i 2007 er rapportens navn nu ændret
til Fugle i Østjylland. Den dækker med mindre ændringer
det samme område, som den har dækket siden 1972.

Der er i dag mange informationskilder, f.eks. DOFbasen
og DOFcall, hvor man løbende kan holde sig orienteret
om, hvad der sker på fuglefronten landet over.

Lokalrapporterne har derfor ikke som tidligere den store
nyhedsværdi, da mange af de interessante observationer
allerede er offentliggjort. De bemærkelsesværdige
observationer er derfor næsten alle registreret, inden man
overhovedet når til at tænke på det kommende års lokal-
rapport.

Flere rapportgrupper landet over har derfor også lagt
arbejdet på hylden. Der udgives dog fortsat rapporter i
Vestjylland (udkommer i Sandeviften), Fyn (udkommer i
Havrevimpen) og på Bornholm. Desuden er der sporadiske tiltag i Sydvestjylland og Storstrøm.
Hertil Rørvig-rapporten (Rørvig Fuglestation), der fortsat udgives. Lokalrapporterne for
Sydøstjylland, Sønderjylland og Sjælland (FUPS) har nedlagt sig selv eller lokalafdelingen har
besluttet ikke at udgive lokalrapporter.

I DOF Østjylland har vi dog valgt fortsat at tilbyde en årlig udgave af lokalrapporten, og det er
i form af en trykt udgave. Lokalafdelingen har de senere år dækket et mindre underskud, der har
været til trykning og udsendelse af rapporten.

Kampagne i forbindelse med 2008-rapporten
Lokalafdelingen har i forbindelse med udsendelse af 2008-rapporten forsøgt at relancere
rapporten ved, at den er blevet udsendt til alle bidragydere med 20 eller flere rapporteringer af
fugle i Østjylland i 2008.

Ved at betale for den modtagne rapport kunne man tegne sig som abonnent på lokalrapporten,
så man automatisk modtager den fremover, når rapporten er udsendt fra trykkeriet.

De senere årgange af lokalrapporter har skullet forudbestilles. Kampagnen i forbindelse  med
2008-rapporten gav en forøgelse af salget til næsten det tredobbelte, og vi håber, at dette vil
sikre, at der er grundlag for, at rapporten kan fortsætte de næste mange år.
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Hvad kan lokalrapporten tilbyde?
Lokalrapporten er et overskueligt og let tilgængeligt opslagsværk, der bearbejder de utroligt
mange data, så det giver et overblik over årets fugleforekomster. Lokalrapporten samler op på
de mange observationer, der indkommer til DOFbasen hen over året. Rapporten er derfor et
godt supplement til DOFbasen, DOFcall og diverse hjemmesider.

Lokalrapportens historie
Der er sket rigtig meget siden de første lokalrapporter i Østjylland så dagens lys i begyndelsen
af 1970’erne.

De første mange år var rapporten baseret på fugleobservationer, som fuglefolket omhyggeligt
indskrev på kartotekskort. Kortene blev møjsommeligt sorteret efter art, og derefter var det op
til de enkelte forfattere på rapporten at finde hoved og hale i de mange data ved hjælp af
lommeregner, papir og blyant.

Efterhånden blev papirskemaerne erstattet af elektronisk indberetning via forskellige indtastnings-
programmer, og sidst DOF-basen, der blev introduceret i 2002.

De første lokalrapporter var typisk på mellem 11 og 25 sider, og der var rapporteringer fra max.
50 indsendere. I dag er lokalrapporten på ikke under 100 sider, og antallet af bidragydere er
oppe på næsten 350. Antallet af indberettede observationer er steget betragteligt de senere år,
og det ligger nu på næsten 100.000 obs pr. år. Det skyldes ikke mindst DOFbasens muligheder
for nemt og hurtigt at indberette observationer fra alle steder i hele landet. Det har givet mange
flere indberetninger fra ornitologer, der er på besøg i det østjyske.
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Rapportgruppen
Der er p.t. 13 frivillige DOF-medlemmer, der arbejder med lokalrapporten. Rapportgruppen
mødes til et planlægningsmøde i november måned, hvor opgaver aftales og fordeles.

Rapportgruppen mangler som altid arbejdskraft. Hvis du har lyst til at være med, er der en god
lejlighed til at starte i det små med at skrive om en enkelt eller nogle få arter. En typisk
bearbejdning af en art vil typisk tage 3-4 timer, afhængig af hvor mange observationer der er
tale om. Du vil få udleveret en grundig skrivevejledning, og har mulighed for at søge hjælp og
vejledning hos de øvrige medarbejdere i rapportgruppen. Skriveperioden er i vinteren/foråret
med deadline omkring 1. marts.

Tegninger eller fotos vi må bruge i rapporten, vil også være en stor hjælp.

Indberetning af observationer
Som nævnt modtager vi gerne observationer ved indberetning på DOFbasen, men også gerne
på skemaer eller pr. brev.

I forbindelse med indberetning af usædvanlige fund, såsom en sjælden art, et usædvanligt
observationstidpunkt, eller et usædvanligt stort antal individer, skal der lyde en opfordring at
skrive en kommentar eller beskrivelse i notatfeltet i DOFbasen til dokumentation af observationen.
Derved kan det også ses, at der ikke er tale om fejlindtastninger.

Mangelfuld dokumentation og beskrivelse af usædvanlige fund vil som regel medføre, at
observationerne ikke omtales i rapporten. Kvalitetssikringen af observationer i DOFbasen
foretages i den sidste ende af DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU), der arbejder løbende på at
sikre kvaliteten af de data, der er indtastet i DOFbasen. Mere om DKU kan læses på
www.dofbasen.dk/kvalitet/ og de nærmere kriterier for udvalgets arbejde med at kvalitetssikre
observationerne i DOFbasen er omtalt nyhedsbrev fra april 2009 på

www.dofbasen.dk/kvalitet/dku_nyhedsbrev_april2009.pdf
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Her kan der læses mere om, hvilke tidspunker der, for de enkelte arter, ligger ud over det
normale, og som derfor kræver en lille beskrivelse ved indtastning i DOFbasen. Husk det nu,
når du indberetter dine observationer. Derved sikres der også en bedre kvalitet af de data, der
anvendes i forbindelse med udarbejdelse af lokalrapporten. 

Køb af lokalrapporten
Fugle i Østjylland 2009 forventes at blive udgivet i løbet af sommeren.

Lokalrapporten kan bestilles på DOF Østjyllands hjemmeside. Her kan man også tegne
abonnement på rapporten. Prisen er 125 kr inkl. porto.

Det er stadig muligt at købe nogle af de ældre rapporter. Men ellers kan de tidligere
lokalrapporter læses og downloades på lokalafdelingens hjemmeside på www.dofoj.dk, hvor
rapporterne fra 1972 til 2008 kan findes.

Hvordan ser fremtiden ud for lokalrapporten?
Rapportgruppen håber, at der er interesse for at fortsætte udgivelsen af en lokal fuglerapport
de næste mange år, og det er lovende ud på baggrund af den kampagne, der blev ført i
forbindelse med 2008-rapporten, hvor rigtig mange tilmeldte sig som abonnenter.

Udgivelsen af rapporten har desværre været noget forsinket de seneste år, men vi prøver nu
målrettet at tilrettelægge arbejdet, således at rapporten fremover kan udgives tidligere, så den
stadig er så aktuel som muligt.

Vi vil gerne forbedre rapporten, og har derfor brug for din hjælp. På lokalafdelingens hjemmeside
findes der et spørgeskema, hvor man kan besvare nogle få spørgsmål vedr. lokalrapporten.

Rapportgruppen vil gerne sige tak til de mange observatører, der indtil nu har indtastet eller
indsendt deres observationer, og derved bidraget til at der har kunnet laves en lokalrapport for
Østjylland.

Kontaktpersoner
Henvendelse vedrørende Fugle i Østjylland kan ske til redationsgruppen, Arne Bo Larsen,
Peter Lange og Flemming H. Nielsen.

Kontaktoplysninger kan findes på DOF Østjyllands hjemmeside www.dofoj.dk
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Fuglepigerne i Østjylland
– hvordan er det gået?

Af Jette Lynge Jensen og Birgitte Locht Andersen

Fuglepigerne i Østjylland startede som en ide hos tre kvinder i 2008. Uafhængigt af hinanden
havde de alle tre i nogen tid ønsket at kunne gøre noget for at få flere kvinder med i DOF både
i felten og i det organisatoriske arbejde. De tre kvinder hørte på forskellig måde om den nye
gruppe FUGLEPIGERNE i DOF, som på det tidspunkt var et rent københavnsk fænomen. En
efterårsdag i 2008 satte de tre kvinder hinanden stævne i Bogpeters hytte ved Stubbe Sø, og
her blev gruppen i Østjylland grundlagt, og de første ture planlagt. Gruppen bestod af Ann Pia
Jørgensen, Birgitte Locht Andersen og Jette Lynge Jensen.

Ideen måtte stå sin prøve den 28. marts 2009,
hvor der efter alle kongeriget DOF’s regler var
annonceret ”Fuglepigetur rundt om Vallum Sø”
ved Ryomgaard. Vi havde imødeset denne
dag med nogen ængstelse. Var der virkelig et
behov for at lave fugleture kun for kvinder i
Østjylland? Vi havde mødt mange ”fuglemænd”
i Østjylland og havde næsten uden undtagelse
kun mødt venlighed og villighed til at dele
interessen for fugle med andre uanset køn. Så
var dette med ”Fuglepigerne” en Københavner-
specialitet?

Alle vore ængstelser blev gjort til skamme: 12
deltagere mødte op, heraf to børn. Vejrudsigten
var en del mindre end fremragende, men de
mørke skyer fjernede sig over Vallum Sø og
solen gjorde sit til at gøre turen vellykket.
Deltagerne udviste stor interesse for at høre
og lære om fuglene, og Ann Pia Jørgensen
viste sig som en ægte fugleguide med stort
kendskab til fuglene, samt en smittende glæde
over de fjerede væsener.

Turene i 2009 har været fordelt rundt i det
østjyske område:

· Moesgård Skov syd for Århus

· Bjerregrav Mose vest for Randers

· Vorup Enge ved Randers

· Skanderborg Sø

· Velling Skov ved Bryrup

Fuglepigernes historie

I juli 2006 startede Sanne Busk på eget
initiativ nogle fugleture for kvinder og
oprettede hjemmesiden www.fuglepigerne.dk.
Sanne havde på det tidspunkt kun kigget
på fugle i 3 år og erfaret, at der ikke var
særlig mange kvinder med kikkert i felten i
forhold til antallet af mænd. De
arrangementer som Sanne lavede på
Fuglepigerne var weekendture og lokale
ture for kvinder - og det blev hurtigt en
succes. Kun et halvt år efter opstart fik
Fuglepigerne tilbuddet om at komme ind
under DOF København som en gruppe,
da det var i Københavns-området, Sanne
lavede sine lokale ture.

I 2007 forsatte succes’en for Fuglepigerne
og i marts 2008 besluttede Fuglepigerne
og DOF´s Hovedbestyrelse at lægge
Fuglepigerne ind under DOF som en
gruppe.
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Fuglepigernes ture er kun for kvinder i alle aldre, men turguiderne kan være af begge køn.
Fuglepigerne Østjylland vil hermed gerne sige STOR TAK til Lars Tom-Petersen for turen til
Vorup Enge og til Andreas Winding for turen til Velling Skov ved Bryrup. I gjorde et rigtig godt
stykke arbejde og vi håber at måtte gøre brug af jeres ekspertise og venlighed en anden gang

Vi er godt tilfredse med det første år for Fuglepigerne DOF Østjylland, men her hviles der ikke
på laurbærrene. Nye kræfter er kommet til, så nu er der blevet flere kvindelige fugleguider i
Østjylland, og der er flere til at planlægge og motivere andre kvinder til at komme med ud at se
på fuglene. For det er her, det sker, ude i naturen blandt fuglene i godt selskab med andre
kvinder med samme interesse. Turene kun for kvinder skal ses som et supplement til de andre
DOF-ture. Vi kan være stille og meget optaget af at lytte efter fuglene, og vi kan snakke og grine.
Det er såmænd ikke forskelligt fra de ture, hvor også mændene deltager.

Årligt træf i BogPeters hytte ved Stubbe Sø
Nye traditioner startes op med et årligt træf for Fuglepigerne i Østjylland. Den 12. september
2010 er alle interesserede kvinder inviteret til Fugleværnsfondens areal ved Stubbe Sø. Det
årlige træf bliver en kombination af fugletur, socialt fællesskab, afslapning og fælles frokost.
Dette bliver en helt usædvanlig dag for fugleinteresserede kvinder i Østjylland, så benyt
muligheden for at opleve Fugleværnsfondens helt særlige område ved Stubbe Sø, til at stille din
nysgerrighed omkring Fuglepigerne (hvis du endnu ikke har været med) og til at møde andre
kvinder med samme interesse. Se mere om denne dag på www.dofoj.dk og www.fuglepigerne.dk.

Fugleture i 2010:
28/3 Hammel

17/4 Skærsø og Stubbe Sø

30/4 Moesgård Skov

8/5 Tunø (heldagstur) tilmelding nødvendig

29/5 Damsbro Mose og Nørreris Skov

12/6 Anbjerg Mose og Ørnebakken ved Øm Kloster

12/9 Årligt træf ved Stubbe Sø for Fuglepigerne Østjylland

Planlægningsgruppen i Fuglepigerne Østjylland består i skrivende stund af:

Birgitte Locht Andersen (KONTAKTPERSON ) tlf.: 2283 6478 bedst ml. kl. 15. og 20, samt
Jette Lynge Jensen, Rikke Rørbech, Lotte Skjærbæk og Lis M. Nielsen.

„Fuglepigerne“ er en gruppe under Dansk Ornitologisk Forening.

Flere oplysninger om Fuglepigerne i Østjylland på www.fuglepigerne.dk og www.dofoj.dk
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Fuglepigerne i felten. Foto: Birgitte Locht Andersen
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Naturskovsstrategien
på Skov- og Naturstyrelsen,

Søhøjlandets skove.

Af Bo Ryge Sørensen

Et tilbageblik.
For 30 år siden, på en smuk solbeskinnet dag i slutningen af marts, stod jeg ved Slåensø i
Silkeborg Sønderskov, da jeg først hørte og efterfølgende så 2 sorte kragestore fugle komme
flyvende fra en sønært beliggende løvskovsbevoksning.

Ivrigt kommunikerende fløj fuglene sammen i retning af et nyligt skovet areal, med overstandere
af fyrretræer, hvor de stærkt ophidsede, fortsatte deres kurtisering, for senere igen at forsvinde
ind i løvskoven, hvorfra de var kommet.

Dette var min første visuelle kontakt med en
fugleart, nemlig sortspætten, der efter mange
årtiers fravær igen var under indvandring til
Jylland.

Et møde der i høj grad vakte min nysgerrighed,
og som resulterede i et 12-årigt ringmærknings-
projekt, hvor jeg fulgte artens indvandrings-
og etableringsfase i primært i de dengang
eksisterende Århus, Viborg og Vejle Amter,
sekundært i Ringkøbing Amt.

Den jyske ynglepopulation er knyttet til løv-
skove og for denne spættearts vedkommende,
primært gamle bøgeskove. I arbejdet med
spætterne gik det hurtigt op for mig, hvilken
biologisk betydning disse gamle naturskovs-
områder havde, ikke kun for sortspætten, men
også for en lang række andre arter.

Det var i de gamle bøgeskovsbevoksninger
på Silkeborg Statsskovdistrikt – i det følgende
anført som Skov- og Naturstyrelsen, Søhøj-
landet - jeg første gang fandt hulduen ynglende.
Det var her de første ravnepar slog sig ned.
Det var her rødstjert, broget fluesnapper og
mejserne dominerede. Det var her jeg første
gang fil et glimt af skovmåren og opdagede
overvintrende flagermus i de gamle ubenyttede
sortspættehuller. Og det var her de sjældne
og truede laver, mosser, svampe og insekter
fandtes. Kort sagt, det var her ”guffet fandtes”.

Det var da også på baggrund af den viden vi i
DN og DOF for første gang blandede os i
distriktets driftsplanlægning. Det skete helt
konkret i forbindelse med distriktets drifts-
planrevision 1981, hvori man bl.a. planlagde
en afvikling af flere af distriktets meget gamle
bøgebevoksninger.

En driftsplanlægning som vi gjorde kraftige
indsigelser imod.

Med DN og DOF som vagthunde, fik vi afbødet
de driftstiltag der rettede sig mod afviklingen
af distriktets gamle naturskovsbevoksninger
og det er min helt klare opfattelse, at uden
vores ”løbende” indblanding gennem de næste
10 år, havde vi næppe i 2010 kunnet fremvise
det arealpontentiale af gammel naturskov på
SNS Søhøjlandet, som det i dag er tilfældet.

Det var bestemt med en vis lettelse, at vi i
januar 1992 modtog daværende miljøminister
Per Stig Møllers pressemeddelelse der
bebudede en handlingsplan for bevarelsen af
naturskovene i Danmark. Pressemeddelelsen
blev i april 1992 fulgt op med et høringsudkast
til ”Strategi for de danske naturskove og andre
bevaringsværdige skovtyper”.
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Silkeborg Nordskov. 230-årig bøg med sortspættehuller. Foto: Bo Ryge Sørensen
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Baggrunden herfor var den forestående FN-
konference om ”Miljø og Udvikling” i Rio de
Janeiro hvor naturskovene i såvel I som Ulande
var på dagsordenen

Lokalt var naturskovsproblematikken således
ikke noget nyt begreb og vi følte os godt rus-
tede til det forestående arbejde med at ud-
mønte naturskovsstrategien på SNS Søhøj-
landet. Vores dokumentationsmateriale var
velunderbygget og på distriktets fandtes et
naturskovspotentiale der, efter vores opfat-
telse, gjorde det muligt, at få udlagt nogle
store og sammenhængende naturskovs-
områder. Af samtlige jyske statsskove husede
netop ”Silkeborg-skovene” de største koncen-
trationer af de værdier, som på landsplan
skulle sikres med naturskovsstrategien.

I løbet af 1992 udarbejdede vi så en række
foreløbige bemærkninger og forslag til
udpegning og afgrænsning af naturskovsom-
råderne på distriktet. Og i 1993 fulgte vi arbejdet
op med et konkret og meget omfattende forslag
til arealudlæg og drift for distriktets natur-
skovsarealer.

På baggrund af de indkomne høringssvar og
forslag til udmøntning af strategien besluttede
vores dengang nye miljøminister Svend Auken,
at der på SNS Søhøjlandet skulle ske
udvidelser af Skov- og Naturstyrelsens
udmøntningsforslag. Dette skulle ske ved
yderligere inddragelse af lokale synspunkter.
Og i perioden maj-juni 1994 blev der afholdt
en række møder og besigtigelser med
deltagelse af distriktet, Skov- og Natur-
styrelsen, Nepenthes og DN m.h.p., at finde
frem til den optimale udformning og placering
af de ønskede arealudvidelser.

I udpegningsforløbet var det den generelle
holdning, at vi som hovedregel fandt det
vigtigere at få rigtige løsninger på langt sigt
end halvrigtige på kort sigt. Et andet vigtigt
hensyn var at få udpeget arealer der kunne
synliggøre naturskovsstartegien overfor
befolkningen. Lokalt lagde vi stor vægt på
behovet for udlæg af store sammenhængende
arealer med urørt skov, en række forbindende
arealudlæg der kunne fungere som spred-
ningskorridorer og økologiske trædesten,
større sammenhængende løvskovsområder,
områder til gamle driftsformer samt bevaring
af genressourcer og retablering af vådbunds-
arealer.

Planerne for gennemførelsen af strategien på
SNS Søhøjlandet endte med at blive landets
mest omfattende og stort set identisk med de
arealudlæg som LK havde foreslået medtaget.

Efter revisionen af planerne blev naturskovs-
arealet således øget fra 119 ha i forslaget til i
alt 1454 ha i den endelige plan svarende til 10
km2 naturskov som fremover skal drives med
gamle driftsformer eller lægges urørt.
Endvidere har distriktet fastsat nogle generelle
bestemmelser for de udpegede områder. Dette
er sket for at opnå det bedst mulige resultat af
udpegningerne.

Ikke uventet har strategien og dens udmøntning
på distriktet givet anledning til konflikter. Disse
har primært knyttet sig til forvaltningsprincip-
perne af de store plukhugstarealer der er udlagt
på distriktet, til indsamling og ”oprydning” af
naturligt nedfaldent ved, kørsel med tungt
maskinel og i enkelte tilfælde hugst af træer
med sortspættehuller. I og med at strategien
dengang var helt ny og på mange måder
indebar et brud med de hidtidige normer og
traditioner i skovbruget, syntes principperne
for driften af naturskovsarealerne som værende
et emne med indbyggede interessemod-
sætninger.

Heldigvis er mange af de opståede konflikter
blevet løst via en konstruktiv dialog med distrik-
tet. Der var dog fortsat uenige i den måde
hvormed distriktet har forvaltet naturskovs-
strategien plukhugstprincipper og som på
væsentlige og biologisk betydningsfulde
arealer har været overraskende markant.
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Hugsten er fra distriktets side begrundet med,
at mange flere træer end forventet var sunde,
friske, af høj kvalitet og derfor af økonomisk
værdi. Dette synspunkt udspringer af distriktets
anstrengte økonomi. En økonomi der synes
meget anstrengt, ikke mindst på SNS Søhøj-
landet, på grund af de meget store naturskovs-
udlæg, og som i de kommende år frygtes at
blive yderligere anstrengt, fordi de politisk
lovede kompensationer i forbindelse med
strategiens realisering, ikke er kommet distriktet
til gode, og som desværre på længere sigt kan
vise sig at udgøre en reel trussel for de værdier,
man med strategien ønskede at beskytte.

Konfliktpotentialet har ikke kun været knyttet
til naturværdierne. Også blandt skovens
ansatte var der en udtalt frygt for, at strategiens
indarbejdelse i driftsplanen - og dermed et
væsentligt reduceret areal med egentlig
produktionsskov - ville medføre personale-
mæssige indskrænkelser. Et meget forståeligt
synspunkt, der dog heldigvis viste sig ikke at

holde stik. Tværtimod gav strategiens udmønt-
ning og de deraf ændrede arbejdsprocedurer
anledning til en forøgelse af medarbejder-
staben.

Uanset disse vel uundgåelige interessemod-
sætninger, er strategien, set med lokale øjne
et meget omfattende initiativ, der er fremmet
af to miljøministre, og som må anser for et af
største fremskridt i landets naturforvaltning i
de seneste årtier. Der er næppe nogen tvivl
om, at der er tale om nogle meget spændende
perspektiver for fremtiden, som på både kort
og langt sigt givet vil forbedre vilkårene for
skovenes plante- og dyreliv samt give befolk-
ningen gode muligheder for spændende natur-
oplevelser.

Silkeborg Nordskov. 230-årig bøg ved Sokær. Foto: Bo Ryge Sørensen
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Hvad er naturskov?
Naturskov er de oprindelige skoves efterkom-
mere – d.v.s. selvgroet skov af danske træer
og buske.

Naturskov er således skov, som har indfundet
sig på lokaliteten af sig selv, og som består af
naturligt indvandrede træarter og racer.

Naturskov kan være kultupåvirket i større eller
mindre grad, f.eks. ved hugst eller selvfor-
yngelse, men må ikke være plantet eller sået
kunstigt.

Urskov er naturskov, som siden oldtiden har
været helt urørt. Urskoven er for længst gået
tabt i Danmark, men blot få årtier i urørt
udvikling kan give urskovsagtigt præg.

Urørt skov er en fælles betegnelse for skov,
der er friholdt fra kulturindgreb fra et nærmere
angivet tidspunkt. Når et skovareal har ligget
urørt i en årrække, kan der efterhånden udvikle
sig en urskovsagtig struktur.

Kulturskov er skov bestående af indførte
træarter og racer, samt al skov der er plantet
eller sået kunstigt på voksestedet.

Danmarks er fra naturens hånd et skovland
sådan et forstå, at hvis man lod naturen råde,
ville det meste af landet igen blive skovdækket.

Imidlertid er det en kendsgerning, at Europa er
det område på kloden, hvor man har beskyttet
mindst areal med skovsystemer i oprindelig
tilstand, og at dette særlig gør sig gældende i
Danmark og de øvrige lavlandsområder.

Der er næsten ingen skov tilbage, der minder
om de oprindelige skove.

Set i sammenhæng med, at Danmarks og
verdenssamfundet ønsker at beskytte trope-
skovene, og på globalt plan sikre den biologiske
mangfoldighed, er sandheden, at vi herhjemme
har gjort stort set intet for at beskytte de få
rester af naturskove, der findes her i landet.

Fuglesamfund i naturskove.
Den samlede tæthed af ynglefugle er markant
større i naturskove end i kulturskove.

I kulturskove fandtes en gennemsnitlig be-
standstæthed på 44 ynglepar/10 ha, mens der
i naturskoven (Suserup ved Sorø) fandtes
knap den dobbelte tæthed, nemlig 82 ynglepar/
10 ha.

I Høstemark Skov i Himmerland fandtes en
tæthed på 122 par/10 ha i skovens natur-
skovsbevoksninger.

Det samlede antal fuglearter, der er fundet
ynglende i de undersøgte naturskovsarealer,
varierer fra 21 til 29.Til sammenligning er der i
de undersøgte kulturbevoksninger funder fra
8-10 arter i de nåledominerende bevoksninger
til omkring 20 i de løvdominerende be-
voksninger.

Hulrugernes andel i kulturbevoksninger udgør
gennemsnitlig mindre end 10 %, mens andelen
inaturskovsbevoksninger varierer mellem en
tredjedel til halvdelen af den samlede yngle-
bestand.

Ved optællinger er der kun fundet ynglende
huldue, rødstjert og broget fluesnapper i
naturskovsbevoksninger.

I 12 undersøgte kulturbevoksninger fandtes
ingen af disse arter.

Kilde:

Strategi for de danske naturskove og andre
bevaringsværdige skovtyper, Miljøministeriet,
Skov- og Naturstyrelsen 1992

Danmarks Naturskove, Nepenthes 1992
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Kirkeuglen har brug for din hjælp!
Af Benny Kristensen

Hvis du er vært for et kirkeuglepar, kan du hjælpe dem her og nu. Projekt Kirkeugle leverer
gratis dybfrosne, daggamle kyllinger, og hjælper dig med at komme i gang med at fodre
rigtigt. Endvidere er der midler til en langsigtet indsats for at forbedre kirkeuglens naturlige
fødesøgningsmuligheder fx gennem pleje af afgræsning arealer, der ligger tæt på redestedet.

Skov- og Naturstyrelsen har bevilliget 2,1 mio. kr. til et projekt, der skal hjælpe den truede
kirkeugle. Projektet udføres i et Grønt Partnerskab mellem landboforeningen Agri Nord, Dansk
Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Vesthimmerlands, Rebild og
Aalborg kommuner.

Kontakt: Koordinator, skov- og landskabsingeniør Svend Lassen, Agri Nord,  tlf. 9998 9739 -
mail svl@agrinord.dk

DOF Østjylland: Benny Kristensen tlf.:  4035 4516 – mail bennysnatur@gmail.com

Læs mere om projektet her:

http://qpix.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=81:projekt-
kirkeugle&catid=17:natur-nyheder&Itemid=75

Kirkeugle. Foto: Benny Kristensen
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Mange besøger Skovmøllen ved Giber Å syd for Århus, og mange får set vandstæren, der træffes flere af dem her hver vinter. Naturfotograf Keld
Sørensen har sendt Sørevnen nogle billeder fra et besøg ved Skovmøllen d. 3. januar 2010.Vandstæren i aktion ved Skovmøllen.
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Mange besøger Skovmøllen ved Giber Å syd for Århus, og mange får set vandstæren, der træffes flere af dem her hver vinter. Naturfotograf Keld
Sørensen har sendt Sørevnen nogle billeder fra et besøg ved Skovmøllen d. 3. januar 2010. Fotograf: Keld Sørensen www.fotokeld.dk
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DOF Østjylland
Referat fra generalforsamlingen den

23. februar 2010 på Naturcenter Sølyst

Formalia
Dirigent: Henning Ettrup
Referent: Kurt Strebel

Formandens beretning
Fmd. Jens Bonde Poulsen fremførte årsberetningen, som blev godkendt uden
bemærkninger. Beretningen kan læses i dette nummer af Søravnen.

Regnskab 2009
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Ole Jensen og efterfølgende vedtaget. Regnskabet
viser et overskud på lidt over 9.000 kr.

Budget 2010
Budgettet blev godkendt med følgende bemærkninger:
-ønske om at der afsættes beløb til fremstilling af en folder om DOF Østjyllands lokale
aktiviteter.
Folderen er tænkt som oplysningsorgan for skoler, efterskoler samt andre
naturundervisningsrelaterede
institutioner og skal gøre opmærksom på at der kan bestilles en DOF vejleder til
fugleture, med det overordnede formål at hverve nye juniormedlemmer.

Valg til bestyrelsen
Genvalgt til bestyrelsen blev Bjarne Golles, Ole Jensen, Steen Gert Larsen og Jens Bonde
Poulsen.
Andreas Winding udtræder af bestyrelsen og erstattes af Christian Jordansen.
Jette Lynge Jensen er fraflyttet kommunen og erstattes af Birgitte Locht Andersen.
Ny suppleant bliver Lotte Skjærbæk.
Revisor og øvrige suppleanter blev genvalgt.

Eventuelt
Der blev fremsat et forslag om opsætning og vedligeholdelse af fuglekasser på Århus havn,
i Mindeparken og evt. andre steder, her især omkring ridecentre i det Østjyske. Der blev
oplyst,
at Århus Kommune allerede har sådanne projekter i gang i 2010.
Pia Jørgensen har udmeldt, at hun ville være interesseret i et børne/unge projekt og vil
kontakte
bestyrelsen til drøftelsen af sagen. Alle hilste alle initiativer velkommen og formanden kunne
afslutte generalforsamlingen med en tak til alle fremmødte.

Dagsorden, beretning, regnskab og budget samt referat af generalforsamlingen kan også
læses på www.dofoj.dk.
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Humlebier
Natur og Museum nr. 1, 2010

Af Inger Jensen

”Kunne du ikke tænke dig, at skrive lidt om indholdet af det nyeste hæfte fra Natur og Museum,
der handler om humlebier”? ”Øøøh, jo det vil jeg da godt”. Nogenlunde sådan lød ordene. Jeg
fik hæftet udleveret og har nu læst om humlebierne eller brumbassen som den også kaldes.

Hæftet er på 36 sider, i et et flot lay-out og skrevet på et letforståeligt sprog. I hæftet beskrives
de 29 danske arter af humlebier og snyltehumler. Man får bl.a. svar på spørgsmål som: Hvor
lever de, når de ikke brummer rundt efter nektar og pollen? Hvordan lever de? Kan de kendes
fra hinanden?

Der var især to ting jeg bed mærke i da jeg læste hæftet.

Anmeldelse

Den ene ting er, hvad man selv kan gøre for at
hjælpe humlebierne til at bosætte sig i haven
og her kan man hjælpe
med egnede redeste-
der. Dette kan gøres
ved, at nedgrave en
omvendt urtepotte
eller tekande, der vil
virke som et hulrum
med et udgangshul til
overflade. Hulrummet
kan fyldes med noget
redemateriale, lidt hø,
mos, træuld eller lig-
nende. Det er vigtigt,
at det ikke er et materiale, som humlebierne
kan blive viklet ind i (f.eks. vat eller garn). Hvis
man samtidig har en blomsterrig have, er
chancerne for at humlebien slår sig ned, ekstra
store.

En anden lidt sjov ting er, at humlebierne ofte
inddeles i langtungede humlebier og
korttungede humlebier. De langtungede
humlebier har en tunge, der er ca. 16 mm lang,
og de korttungende humlebiers tunge er godt
6 mm lang. Når de korttungede humlebier ikke
kan nå nektaren i bunden af blomsten, kan de
finde på at stjæle den uden at bestøve
blomsten. Ved nektar tyveri bider humlebien
hul i bunden af kronrøret og drikker nektaren
gennem hullet. Nektartyveri ses især sidst på
sæsonen, hvor flere humlebier kan have lært
adfæren. Smart fundet på!

Hæftet koster 60 kr + forsendelse og kan
købes via Naturhistorisk Museums hjemme-
side www.naturhistoriskmuseum.dk. Man kan
tegne et årsabonnement for 2010 (4 hæfter)
for 198 kr incl. forsendelse
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Rågekolonier 2009

Af Arne Bo Larsen

På opfordringen i bl.a. Søravnen 2009 blev der i løbet af 2009 registreret 53 lokaliteter med
rågekolonier i Østjylland. 19 observatører har bidraget med data. Disse kolonier indeholder i alt
ca. 6000 reder. Det er kun en del af de kolonier der findes i Østjylland og der skal hermed
opfordres til at fortsætte med optællingen i 2010. Ved optælling i 2010 er det først og fremmest
de kolonier, som ikke er blevet talt i 2009, der bør prioriteres. Men gentagne optællinger af
kolonierne der blev talt i 2009 er også velkomne.

Da det er uoverkommeligt for ganske få observatører at optælle alle kolonierne i Østjylland
opfordres du til at deltage med at optælle. Du kan f.eks. tælle kolonierne i din gamle kommune
eller hvis du har overskud i din nye storkommune. Jo flere der deltager jo mere kan vi
overkomme. Hvis du er interesseret kan du få tilsendt en liste over mulige kolonier i dit
lokalområde. På nedenstående liste kan du se hvilke kolonier der blev talt op i 2009 og ved at
søge dataene frem på www.dofbasen.dk, kan du i DOFbasen se hvor de ligger.

Hvad mangler?
Sammenlignet med de ældre tal (se Søravnen 2009) ser det ud til at vi især mangler tællinger
fra Randers, Favrskov og Odder Kommuner? Så hermed en opfordring til vores læsere i disse
områder om at bidrage til undersøgelsen.

Hvordan gør man?
For dem der skal prøve at tælle for første gang, vil jeg herunder nævne nogle praktiske ting, som
kan være til stor hjælp for begynder.

Du skal altid have en notesblok og blyant med, så du på stedet kan notere, hvad du har set, for
når du kommer hjem, kan du ikke huske alle de detaljer, som du ser derude.

Du skal notere følgende:

· Dato.

· Hvad klokken er, når du tæller på lokaliteten (tid fra-til).

· Lokalitetens navn hvor kolonien er placeret.

· Hvis der er flere del-kolonier på samme lokalitet noteres dette.

· Tæl rederne og hvis du ikke er helt sikker på, hvor mange der er, så noter min. og
max. antal reder. Min. antal reder er det antal, som du er sikker på, der er.

· Hvis du ikke er alene om optællingen, noterer du navn på den eller de personer, som
hjælper dig.

· Det kan være en stor hjælp at benytte en kliktæller.

Det bedste tidspunkt at tælle rågekolonier er i april, inden der kommer blade på træerne, så det
er til at se rederne. På dette tidspunkt er rågerne allerede i gang med at ruge, så der er meget
aktivitet i og over kolonien, så du kan se kolonierne på stor afstand.
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Tast ind i DOFbasen
Når du kommer hjem, skal du taste alle dine optællinger af reder i rågekolonierne ind i
DOFbasen.

Det kan du gøre på to måder:

1. online på www.dofbasen.dk, hvor du skal anvende ”detaljeret indtastning”, hvor der efter
angivelse af tid og sted er mulighed for at indtaste ynglepar, herunder redetællinger.

2. ved at anvende DOFbase-programmet: Du åbner programmet DOFbasen. Når den er klar
vælger du observationer med musen eller trykker på F5. Så åbner et nyt vindue.

Her udfylder du først øverste del af vinduet med oplysninger om turen: dato, klokkeslæt,
lokalitetens navn, din obserkode og medhjælpere (medobsere) m.m., hvorefter du flytter til den
nederste del af vinduet.

Her vælger du ynglepar yderst i højre side af vinduet, eller du trykker på Alt+Y, så
ynglefugletabellen åbner.

I ynglefugletabellen skriver du fuglenavnet Råge, min. og max. antal reder/ynglepar (som kan
være ens), YP R (Ynglepar redeoptælling) under adfærd, og hvis du trykker på F4 åbner et nyt
vindue, hvor du evt. kan skrive bemærkninger til optællingen, f.eks. hvis der er flere kolonier på
lokaliteten, koloniens placering osv.

Nu er du klar til at taste den næste observation ind i DOFbasen, så hvis du trykker på F7,
kommer du op i den øverste del af vinduet, hvor du skal skrive den næste lokalitet.

Har du evt. talt antallet af råger i luften over kolonien, kan du indtaste dem som en alm.
observation, med adfærden YF (ynglefugle). Men husk også at angive antal reder/par i
ynglepar-tabellen som beskrevet ovenfor.

Husk at oploade til www.dofbasen.dk, når du er færdig med at taste data ind.

Registrerede rågekolonier i Østjylland:

Lok. Nr. Lokaliet (kommunevis) Min Max Bemærkninger
Favrskov Kommune

713075 Norring-Norring Enge 35 100

Norddjurs
707009 Åstrup v. Grenaa 15 15 Åstrup Idrætsanlæg
707019 Grenaa Lystanlæg 247 260 Incl. sygehusområdet
707016 Rørholmskoven ? ? Enslevgård
707130 Hessel, Grenaa 567 567 127 + 440 øst og vest for hovedvejen
725475 Fjellerup/Hegedal ? ? Fjellerup Østergård, Fjellerup Bygade, Glesborg
735060 Lystrup Strand 70 100
735770 Allingåbro 30 30 Mamrelund, Vejlby
747040 Porsbakker Skov, v. Auning ? ?

Odder Kommune
727261 Alrø By 23 30 På øens nordside langt fra offentlig vej

Randers Kommune
717005 Langå 60 60

Samsø
741223 Karlskold 8 10
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Skanderborg Kommune
703006 Smedeskov v. Galten 25 30
703010 Galten 27 27 Ved Porskær
703045 Østerskov SØ f. Sjelle 50 100
703070 Lyngbygårds Å/Ådal 20 25 Lille skov v. Langvad Bakke
715001 Hørning 90 100 Agerskovvej
737100 Låsby 85 95 2 kolonier. Århusvej v. Egelykke og Skovbrynet
737103 Låsby Østerskov 90 100
737105 Flensted Krat 140 150 Nord og syd for landevejen
745015 Skanderborg Dyrehave 514 514 3 kolonier. Øst for Horsensvej, Stadion og Sølund
745205 Ringkloster v. Skanderborg Sø 18 18
745325 Vestermølle 35 40 I skoven tættest ved lossepladsen

Silkeborg Kommune
705005 Gjern 20 40 Bag sportspladsen, Sportsvej
743011 Silkeborg Nord 28 28 Kejlstrupvej v. teknisk skole
743011 Silkeborg Nord 140 150 Bredhøjsvinget. 2 kolonier
743011 Silkeborg Nord, Alderslyst 54 54 Alderslyst kirke
743011 Silkeborg Nord 33 33 Ringvejen
743011 Silkeborg N., Hvinningdal 743350 148 148 Nordre Højmarksvej, nord og syd for Hvinningdal
743012 Silkeborg Sydby 39 39 Sydhallen, Jernbanevej
743012 Silkeborg Sydby 36 36 Vestergade. Lunden v. KalgårdsVig 743415
743019 Vester Kejlstrup Plantage 75 80
771060 Kjellerup By 30 32 Krabbes Grønne Ring N f. sygehuset
771120 Vinderslev 8 10 Engholmvej
771140 Tange Sø v. Ans 250 350 2 kolonier. Øen i søen og på næs nær ved Ans
771065 Dalsgård Skov 200 230

Syddjurs
701710 Strands 46 50 To kolonier øst for Strands
721370 Nimtofte 115 211 Tre kolonier. 1 på Ryomvej og 2 langs åen igennem
byen
733110 Termestrup Hede 25 25
733125 Termestrup 20 20
733126 Holmen Skov 190 229
733130 Bendstrup By 0 0
733140 Bendstrup Enge 0 0
733145 Andi-Andi Enge 0 0
739080 Tåstrup, Rønde 20 20
739226 Ugebølle Strand/Løgten Bugt 118 200 2 kolonier. Lergravgaard Bed and brekfirst

og Strandvejen 152
Århus Kommune

751040 Viby 50 60 Syd for Hasselager Centervej
751048 Årslev Skov 112 112 Sydlige hjørne af skoven
751135 Lystrup Sønderskov 295 315 Skoven nord for stationen
751059 Skødstrup/Lygten 97 97 3 kolonier. Hjelmagervej ved Ny studstrupvej og nr.

32, samt Hjælmagervænget
751120 Hjortshøjlund Skov 0 0
751121 Hjortshøj By 131 131 Skoven NØ for stationen
751140 Kastrup Skov 0 0
751145 Virup Skov 0 0
751170 Studstrup 0 0
751171 Hjørret Skov v. Studstrup 0 0
751490 Stavtrup 162 162 2 kolonier. Centret i Stavtrup og ved Brabrandstien/

Dødeå Enge
751610 Lillering Skov 530 560
751826 Ravnholt/Tilst 0 0
751848 Tingskov v. Tranbjerg 160 180
751860 Tranbjerg 90 100
751890 Tander 0 0



27

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: 2600 kr. pr. uge + el.

Henv. Peter Lange, tlf.: 8695 0341 eller mail: peterlan@post6.tele.dk

Læs mere på http://dofoj.dk/bogpetershytte/
Kun medlemmer af DOF kan leje huset.

BogPeters hytte  vinteren 2009. Foto: Joy Klein
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Noget for Natravnene!
Af Ole Jensen

Har du lyst til at tilbringe nogle sene aften- og nattetimer ude i nogle af Danmark mest afsides
egne, så er her projektet for dig.

DOF’s caretakerprojekt, som jo nu består af
både en lokalitetsdel og en artsdel, har på det
seneste fået udvidet artdelen med nogle nye
arter. En af disse er NATRAVN, som under-
tegnede har fået fornøjelsen af at blive
artscaretaker for.

Nu er Natravne jo ikke lige en fugl som man
bare selv kører landet tyndt for at optælle.
Alene af tidsmæssige årsager er dette komplet
umuligt.

Et af DOF’s ønsker omkring artsdelen af care-
takerprojektet er da også, at der for hver art
opbygges et netværk af tællere til at holde øje
med bestandene.

Jeg efterlyser derfor personer, som kunne
tænke sig at deltage i dette spændende
arbejde.

Det det drejer sig om, er om er en optælling af
vore ynglende Natravne, samt eftersøgning af
arten på eventuelle nye ynglelokaliteter.

Hvor?
Natravnens foretrukne ynglebiotop er hede-
områder med en del opvækst, samt udkants-
områder eller lysninger i fyrre- og til dels
granplantager på tør bund, typisk klit-plantager,
men også plantager i det indre af landet hvor
jordbunden er tør og helst sandet. Det er
derfor i sådanne områder optællingen og
eftersøgningen skal ske.

Hvornår?
Den bedste metode til optælling af yngle-
parrene er at tælle antallet af spillende fugle
efter træktidens ophør, hvilket vil sige den
første uge i juni, evt. de sidste dage i maj. Da
arten ofte får to kuld, vil en gentagelse omkring
1. juli ofte afsløre yderligere par, og man kan
på den måde få dækket stort set alle ynglepar.
Tællingen skal helst ske i klart vejr og med
rolige vindforhold, da man der har den største
sangaktivitet.

En forudsætning for en vellykket optælling er
desuden at denne sker sent på aftenen, bedst
30-90 min. efter solnedgang, eller 30-90 min.
før solopgang.

Hvordan?
Hvis du har lyst til at være med, har oplysninger
om ynglende natravne, eller kender et område
der svarer til beskrivelsen ovenfor, bedes du
henvende dig til undertegnede.

Yderligere oplysninger om caretakerprojektet
kan findes på DOF’s hjemmeside www.dof.dk,
hvor du også kan finde yderligere oplysninger
om Natravnen og bl.a. høre dens stemme.

Deltager du ikke i optællingerne, men alligevel
på en tur hører Natravnen synge, håber jeg du
enten vil kontakte mig, eller blot huske at
indtaste observationen i DOFbasen, gerne
med så mange oplysninger som muligt omkring
tidspunkt, vejrforhold, biotopstype, osv.

Husk desuden også de øvrige arter i caretaker-
projektets artsdel!

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

Det kan alle da tælle!

Af Ole Jensen

Når dette blad udkommer er det endnu engang tid for starten af de årlige ynglefugletællinger for
DOF’s punkttællingsprogram, og endnu engang kan vi sagtens bruge mange flere deltagere.

10 punkter - det er alt det kræver for at være med - 10 punkter, hver med 5 minutters tælling.
Det er mindre end 1 time.

Hertil kommer selvfølgelig også en gå, cykel-
eller køretur mellem punkterne, men alt burde
kunne klares på maks. 2 timer - det har de
fleste da tid til!

Punkttællingsprogrammet er DOF’s måske
vigtigste projekt, da dette reelt er den eneste
metode til at holde øje med bestandsudvik-
lingen hos en lang række af vore helt alminde-
lige fugle, og derigennem få et overblik over
hvorledes fuglebestandene udvikler sig i takt
med ændringerne i landskab og klima.

Når man i radio, fjernsyn eller aviser hører om
at f.eks. stæren, gråspurven, viben og andre
fuglearter går frem eller tilbage i antal, stammer
oplysningerne næsten hver gang fra punkttæl-
lingerne. Desuden bringes resultaterne i
bladene „Fugle og Natur“, DOFT, Fugleåret
samt de årlige rapporter fra programmet.

Her er altså tale om et frivilligt, men meget
vigtigt arbejde  i DOF-regi, hvor resultaterne
bliver brugt til gavn for fuglene og naturen som
helhed.

Meld dig derfor til dette vigtige stykke overvåg-
ningsarbejde, 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 artsbe-
stemte fugle i en periode på 5 minutter.

Alle kan være med!
Det er muligt at nogle medlemmer føler, at de
ikke er dygtige nok til at deltage, men så vælg
at tælle op i en overskuelig biotop som f.eks.
agerland. Her er sanglærker, viber, gulspurve,
tornsanger, agerhøne, krager, og måske et
par stykker mere, men så er det også sagt.
Opgaven er måske mere enkel her, men mindst
ligeså vigtig, for vi taler om 80% af det danske
landskab!

Punkttællingerne drejer sig netop om at tælle
alle de mest almindelige arter, og giver derfor
mulighed også for de uøvede for at være med.

Tælleskema(er), vejledninger og yderligere
oplysninger kan fås ved Fugleregistrerings-
gruppens lokale koordinator for DOF Øst-
jylland: Ole Jensen, Torshøjvænget 54, 8361
Hasselager, tlf. 86285614, e-mail: ofj@ofj.dk,
eller hentes på DOF’s hjemmeside www.dof.dk
under Projekter - Punktællings-projektet, hvor
der også findes en mere ud-dybende beskriv-
else af projektet.

Resultatet kan desuden også indtastes direkte
i DOFbasens indtastningsmodul.
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Fuglekigger på internettet

Internettet er i dag en uundværlig kilde til viden og nyheder for enhver fugle-
og naturinteresseret. Herunder bringes en oversigt over en række net-
steder, som alle DOF-medlemmer kan have nytte af:

DOF:    www.dof.dk
Nyheder
Foreningsstof
Den virtuelle fuglebog (med stemmer)
De bedste fuglelokaliteter
Emailservice

Lokalafdelingen:  www.dofoj.dk
Nyheder
Ture og møder (opdateres løbende)
Kontaktoplysninger
Emailservice

Fugleobservationer:  www.dofbasen.dk
DOFs database over fugleobservationer
Se dagens obs.
Søg efter en art…
Søg efter en lokalitet…

For feltornitologerne:  www.netfugl.dk
Forum
Artslister
SU-stof
Galleri (største danskbaserede fotosamling).

Generelt om fugle og natur:  www.fugleognatur.dk
Artikler, nyheder, debat om dyr og planter
Aktivt forum.

Danmarks Miljøportal: http://www.miljoeportal.dk/ - omfatter bl.a.:
Se data om natur og miljø m.m. på kort (http://kort.arealinfo.dk/)
Naturdatabasen – den fælles offentlige naturdatabase der samler alle
myndigheders registreringer på lokaliteter (http://www.naturdata.dk/)
- alle kan se og søge på kort og i naturdatabasen, men det er kun
myndigheder (kommuner, miljøcentre, DMU m.fl.)
der kan lægge data ind.

Se flere links til hjemmesider på www.dofoj.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 2.5. Mossø og de midtjyske søer
Mødested og tid: P-pladsen ved Ry station kl. 9.00

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

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

Arrangør: DOF Østjylland

Lørdag 8.5. Fuglepigerne til Tunø
Mødested og tid: Ved Tunø-færgen i Hou Havn. Færgen sejler præcis, så vær der i

god tid. kl. 08:45 – kl. 17:45
På denne heldagstur til Tunø skulle vi meget gerne opleve Tejst,
men andre fugle som rørhøg, digesvale, strandskade, ederfugl,
stormmåge, sølvmåge, grå fluesnapper, lille fluesnapper, gulspurv
og gærdesanger skulle der være en god chance for at få i
kikkertsigtet. Vi skal gå omkring 6 kilometer denne dag, så medbring
fornuftigt fodtøj og klæd dig efter vejret. Medbring drikkevarer og
madpakke til en hel dag. Turen er ikke velegnet for gangbesværede
og klapvogne. Tilmelding: senest onsdag den 5. maj til Lotte
Skjærbæk på mobil 2577 5232 eller email:
lotte.skjaerbaek@gmail.com, En returbillet til færgen koster 164 kr.
pr. person.
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Turleder: Lotte Skjærbæk (mobil 2577 5232) og Rikke Rørbech
(mobil 2224 9850)

Arrangør: Fuglepigerne i DOF Østjylland

Søndag 9.5. Fuglene i Favrskov kommune
Mødested og tid: Hinnerup bibliotek kl. 09.00

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

Mandag 10.5. Fugletur til Bjerregrav Mose
Mødested og tid: Øster Bjerregrav Kirke kl. 19.00.

Vandretur gennem Randersegnens største mose. Vi følger
markveje i området og lytter til nattergalene og de mange andre
sangfugle, der lever i mosen. Der vil også være mulighed for at høre
rørdrummens ejendommelige stemme. Medbring kikkert. Vandtæt
fodtøj vil være en fordel. Varighed ca. 2 timer.

Turleder: Lars Tom-Petersen (86418164)
Arrangør: Randers Kommune og DOF

Mandag 24.5. (Pinse mandag): Nationalpark Mols Bjerge – Stubbe Sø
Mødested og tid: P-pladsen på Møllebækvej 500m NV for Gravlev by (ved enden af

Gravlev-Ebeltoft naturstien). Kl. 10.00 - ca. 13.00
Vi går en tur ved Stubbe Sø og lytter til de mange sangfugle, bl.a.
de brogede fluesnappere, som yngler i nogle af de mange
fuglekasser, der er sat op i Fugleværnsfondens reservat. Undervejs
bliver der også tid til at se på den naturpleje, som er blevet
gennemført de seneste par år. På Fugleværnsfondens hjemmeside:
www.fugleværnsfonden.dk kan læse mere om de enkelte ture. Her
kan man også finde kørselsvejledninger eller downloade foldere fra
reservaterne.

Turleder: Naturvejleder Allan Gudio Nielsen (2089 0909)
Arrangør: DOF Østjylland / Fugleværnsfonden

Lørdag 29.5. Fuglepigerne til Damsbro Mose og Nørreris Skov
Mødested og tid: Engdalsvej i Søften ved Hinnerup, hvor grusstien gennem Damsbro/

Søften Mose mødes med Engdalsvej. kl. 06:30 – kl. ca. 10:00
I Damsbro mose skal vi lytte til morgenens fuglekor. Allerede når vi
står ud af bilen kan vi høre nattergalen. Lidt længere inde i Damsbro
Mose er der med lidt held græshoppesanger (sommeren 2009 var
der to græshoppesangere). I den opsatte redekasse er der måske
også i år ynglende tårnfalk, som vi kan se komme med bytte til
ungerne. I Damsbro Mose er der også observeret dobbeltbekkasin,
gærdesanger, tornsanger, løvsanger, sortmejse og lille gråsisken.Vi
kører derefter til den nærliggende Nørreris Skov, hvor vi går
gennem skoven til mosen bagved. Her kan vi måske opleve
havesanger, stenpikker, sumpmejse og andre mejser, gravand,
gråand, vibe, fiskehejre, diverse sangere, huldue, ringdue, grågås,
rød glente.
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Der er i 2009 observeret ynglende bjergvipstjert og skovhornugle.
Skovstierne kan være lidt mudrede, så tag fornuftigt fodtøj på og
klæd dig efter vejret. Tag gerne drikkevarer og madpakke/
morgenmad med. Turen er ikke velegnet for gangbesværede og
klapvogne.Se kort med mødestedet på www.dofoj.dk

Turleder: Jette Lynge Jensen (mobil 2556 3328) og Birgitte Locht Andersen
(mobil 2283 6478)

Arrangør: Fuglepigerne i DOF Østjylland

Søndag  30.5 Trækfuglenes Dag i Hinnerup
Mødested og tid: Rønbækskolens parkeringsplads, Hinnerup kl. 07.00.

Første stop er Rønbæksøen. Her kan vi bl.a. se Gråstrubet
Lappedykker og høre/se forskellige rørskovfugle. Herfra går vi over i
Nørreskov med forskellige skovfugle og en stor rågekoloni. I
Lilleådalen møder vi eng/sumpfugle som f.eks. Græshoppesanger.
Nattergalen høres fra pilekrattet og med lidt held ser vi en Isfugl
over åen. Det tilrådes at tage solidt fodtøj på

Turleder: Svend Møller Jensen, Tlf: 86986503.

Søndag 30.5. Trækfuglenes dag i Botanisk Have, Århus
Mødested og tid: Eugen Warmings Vej v/ amfiscenen. Kl. 10.00 – ca. 12.00

Vi ser på havens vandfugle og småfugle, der alle er i yngletravlhed.
Vi håber, at vejret er med os, så foråret kan nydes fuldt ud. Der er
chance for et bredt udvalg af sangfugle. Alle er velkommen, husk
kikkert.

Turleder: Ole Bøgh Vinther tlf.: 86760880
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 30.5. Trækfuglenes dag ved Egå Engsø
Mødested og tid: Parkeringspladsen ved hundeskolen ved Viengevej. Kl. 10.00 – ca.

12.00
Her bliver der en kort præsentation af området . Hvorefter går vi ud
til tårnet, mens vi taler om de fugle vi ser og hører. Fra tårnet er der
en fin udsigt over det meste af søen. Der bliver sat teleskoper op, så
der er muligt for at se fuglene ”tættere på”. Ved engsøen kan man
se flere forskellige andearter, vadefuglearter, sangfuglene kan
høres i buske og tagrør, tårnfalk og spurvehøg fouragerer flittigt i
området.

Turleder: Birgitte Locht Andersen (tlf.: 22836478) og Christian Jordansen
(86213350).

Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 30.5. Trækfuglenes dag – Åbent Tårn i Koed Enge
Mødested og tid: Koed Enge Kl. 10.00 – ca. 14.00

Kom ud og se det nye fugletårn i Koed Enge. Tårnet vil være
bemandet kl. 10.00-14.00.Fra Kolind /Ryomgård køres mod Koed.
Ved Tornhøjvej drejes ned mod engen (modsat byen), Kort herefter
er der på venstre side skilt mod tårnet.

Turleder: Pia Jørgensen tlf.: 87740606
Arrangør: DOF Østjylland
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Tirsdag 1.6. Nattergaletur ved Tåstrup Sø
Mødested og tid: P-plads ved Stjærskolen, Stjærvej 100 i Stjær kl. 20.30

Vi går fra Stjær til Tåstrup Sø (ca. 2 km.), hvor vi lytter efter nattergal og
andre fugle. Husk aftenkaffen, påklædning efter vejret (det kan være
koldt omkring solnedgang) samt noget at sidde på. Turen afsluttes ved
søen kort efter solnedgang, ca. kl. 23.

Turleder: Peter Lange (tlf. 86950341) og Hans Gravsholt.
Arrangør: Dof Østjylland og DN Skanderborg

Søndag 6.6. Mossø og de midtjyske søer
Øvrige oplysninger: se under søndag 2.5.

Tirsdag d. 8.6 Nattergaletur i Funderholme ved Silkeborg
Mødested og tid: P-pladsen ved Funderholme put- and take sø,

Funderholmevej kl. 20.30
Vi går en tur i området og lytter til forårets fuglekor, der netop nu er på
sit højeste.Er vi heldig hører vi nattergalen.
Turen varer ca. 2 timer.

Turleder: Peter Lange tlf.: 89702085
Arrangør: Silkeborg Kommune, Natur og Miljø

Fredag, 11.6. Grillaften ved Egå Engsø og Natravnetur til Gludsted Plantage i
bus

Mødested og tid: Egå Engsø, P-pladsen ved Viengevejs hundtræningscenteret kl. 18.00.
En plan over mødestedet offentliggøres på www.dofoj.dk under „Ture
og møder“ den 1. maj.
Vi går ca. 800 meter ned til Vikinge-shelterpladsen ved fugletårnet,
hvor vi ved bålstedet holder en grillaften med mulighed for ture i
området frem til kl. 20:00. Derefter bliver vi hentet i bus og kører efter
Rødrygget Tornskade og Natravn m.v. til Vrads Sande og Gludsted
Plantage, nordvest for Bryryp. Hjemkomst til mødestedet ved Egå
Engsø P-pladsen bliver omkring kl. 00:30 den 12. juni.
Hele programmet kan ses efter den 1. maj på DOF Østjyllands
hjemmeside www.dofoj.dk Medbring kikkert. Påklædning efter vejret,
især varmt tøj og godt fodtøj kan være en fordel. Bemærk: Der er en
begrænsning på 25 deltagere for ikke at virke forstyrrende i Natravn
området. Ved stor interesse gentages turen ugen efter, den 17. juni
2010. Prisen for hele turen, inkl. grillmad og drikkevarer er kr. 300,00
per person. Tilmelding kan ske pr. mail til strebel@oncable.dk eller
telefonisk til Tel. 2481 4711

Turleder: Kurt Strebel (24814711) og Jens Bonde Poulsen
Arrangør: DOF Østjylland

Lørdag 12.6. Fuglepigerne til Anbjerg mose og Ørnebakken ved Øm kloster
Mødested og tid: P-plads/rasteplads mellem Boes og Emborg (ved Ry) kl. 07:00 – kl. ca.

10:00
Anbjerg mose er en lille kunstig sø beliggende kun 100 meter fra
Mossø. Søen er omgivet af skov og græsmark, og fra bakken er der en
super udsigt over Mossø, så hvis du orker at bære teleskopet de to
kilometer til Anbjerg Mose, så vil du ikke fortryde det. Anbjerg mose
byder på så forskellige fugle som isfugl, dompap, hvid vipstjert, diverse
mejser og sangere, ravn og havørn.
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På Mossø ser vi måske også toppet lappedykker, lille lappedykker,
sorthalset lappedykker, gøg, gravand, grågæs, skarv og fiskehejre.
Vi nyder madpakken/morgenmaden ved Anbjerg mose og kører
derefter til den nærliggende Ørnebakken ved Øm Kloster. Som
navnet antyder, er Ørnebakken et rigtig godt sted at opleve Havørn
og Fiskeørn. Ørnebakken er en græsskråning med store
enkeltstående træer og her er der forskellige sangere, mejser,
drosler, stillits, musvåge og sanglærker. Ved Øm Kloster er der
også en fiskehejrekoloni, som kan ses i kikkert/teleskop fra
rastepladsen. Turen er ikke egnet til gangbesværede og klapvogne.
Tag fornuftigt fodtøj på og tøj der passer til vejret.Se kort med
mødestedet på www.dofoj.dk

Turleder: Birgitte Locht Andersen (mobil 2283 6478)
Arrangør: Fuglepigerne i DOF Østjylland

Søndag 13.6. Fuglene i Favrskov Kommune
Mødested og tid: „Sløjfen“ i Hadsten kl. 09.00

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 4.7. Fuglene i Favrskov Kommune
Mødested og tid: „Inside“ i Hammel kl. 09.00

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 4.7. Mossø og de midtjyske søer
Øvrige oplysninger: se under søndag 2.5.

Søndag 1.8. Mossø og de midtjyske søer
Øvrige oplysninger: se under søndag 2.5.

Mandag 30.8. Fugletur til Randers Fjord ved Øster Tørslev
Mødested og tid: Fugletårnet i Øster Tørslev Kær kl. 19.00. Kør fra Øster Tørslev

mod fjorden ad Kærvejen. Kort efter, at vejen bliver grusbelagt,
køres til højre, hvor den deler sig. Se evt. omtalen af tårnet på
www.dofoj.dk - se under fugletårne.
Vi starter med at kigge fra fugletårnet, hvorefter vi vandrer ud ad
diget langs fjorden.Ved Randers Fjord raster hvert efterår adskillige
fiskeørne, og der vil på denne tur være gode muligheder for at se
dem sidde på bundgarnspælene eller på jagt efter fisk i fjorden.
Medbring kikkert. Varighed ca. 2 timer

Turleder: Lars Tom-Petersen (86418164)
Arrangør: Randers Kommune og DOF Østjylland
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Fre.3.9 - søn.5.9 DOF Østjylland tur til Falsterbo / Sydsverige
Vi besøger Nordeuropas bedste efterårs-træksted. Læs mere om
turen på www.dofoj.dk

Turleder: Kurt Strebel m.fl. (tlf.: 86171140)

Søndag 5.9. Mossø og de midtjyske søer
Øvrige oplysninger: se under søndag 2.5.

Søndag 12.9. Fuglepigernes årlige træf ved Stubbe Sø
Mødested og tid: Brugsen i Tirstrup kl. 9:30 – kl. 14:00

Fuglepigerne i Østjylland holder det årlige træf for alle interesserede
kvinder ved at kombinere fugletur, socialt fællesskab, afslapning og
fælles frokost. Vi håber at gøre det årlige træf til en tradition, så
benyt muligheden til at møde en masse andre fugleinteresserede
kvinder i et afslappet miljø, hvor højt humør er garanteret. Når vi har
samlet appetit ved at trampe rundt på stierne og engen på
Fugleværnsfondens areal ved Stubbe Sø, vil vi spise frokost i
BogPeters hytte. Medbring drikkevarer og madpakke til eget forbrug
til frokosten. Under frokosten hygger vi og sludrer om løst og fast,
også DIN mening om hvilken slags ture og aktiviteter, du kunne
ønske dig i Fuglepigernes regi. Træffet slutter kl. 14.00.Efter det
årlige træf er der planlægningsmøde i BogPeters hytte og du må
gerne være med. Det er helt i orden blot at være nysgerrig og se,
hvad planlægningsgruppen laver. Du må også gerne blande dig og
komme med konkrete forslag til ture og arrangementer. Hvis du
kunne tænke dig at prøve at være turleder sammen med en erfaren
turleder, kan vi også finde ud af det. Planlægningsmødet slutter kl.
17:00.På området er der observeret broget fluesnapper, hedelærke,
gul vipstjert, lille gråsisken, rødstjert, lille korsnæb, mejser
(heriblandt sortmejse), træløber, stor flagspætte, sortspætte,
grønspætte, gøg, ravn, skovsneppe, engpiber, vibe, hjejle,
mudderklire, vandrikse, digesvale, pibeand, skeand, taffeland,
krikand, hvinand, gravand, rørdrum, rørhøg og rød glente. Fiskeørn
er en hyppig gæst ved Stubbe Sø.Se kort med mødestedet på
www.dofoj.dk

Turleder: Birgitte Locht Andersen (mobil 2283 6478), Jette Lynge Jensen
(2556 3328), Rikke Rørbech (2224 9850), Lotte Skjærbæk (2577
5232), Lise M. Nielsen

Arrangør: Fuglepigerne i DOF Østjylland

Søndag 26.9. Fugletur til Sødringholm.
Mødested og tid: Sødringholm kirke kl. 9.00. Kør ad Udbyhøjvej til Sødring. I krydset

drejes til højre mod kirken. Parkering ved laden bag kirken.
Vi går en længere tur i det varierede landskab ved Randers Fjords
udløb. Hede og skov, strandeng og hav giver mulighed for en stor
variation af fugle. På de store lavvandede flader langs kysten raster
store mængder af ande- og vadefugle, ikke mindst den sjældne
lysbugede knortegås, som områdets reservatstatus skal sikre
beskyttelse.Medbring kikkert. Påklædning efter vejret – vandtæt
fodtøj kan være en fordel.

Turleder: Lars Tom-Petersen (86418164)
Arrangør: Randers Kommune og DOF Østjylland
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Tirsdag 28.9 Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Emne endnu ikke fastlagt – se www.dofoj.dk
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 3.10. Mossø og de midtjyske søer
Øvrige oplysninger: se under søndag 2.5.

Tirsdag 26.10 Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Emne endnu ikke fastlagt – se www.dofoj.dk
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 7.11. Mossø og de midtjyske søer
Øvrige oplysninger: se under søndag 2.5.

Tirsdag 30.11. Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Emne endnu ikke fastlagt – se www.dofoj.dk
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 5.12. Mossø og de midtjyske søer
Øvrige oplysninger: se under søndag 2.5.

Tirsdag 14.12 Julemøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Mød op medbringende egne billeder eller en historie fra året der
snart er gået. Der vil bl.a. være billeder fra nogle af årets ture.
Lokalafdelingen er vært med gløgg og knas.

Arrangør: DOF Østjylland

Tirs. 22.02.2011 Generalforsamling i DOF Østjylland
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne. Se dagsorden m.v. på www.dofoj.dk
og i Fugle og Natur.

3.6-5.6 2011 DOF Østjylland tur til Helgoland / Nordtyskland (Forvarsel!)
Læs mere om turen, pris, tilmelding etc. på www.dofoj.dk samt i
Fugle og Natur fra omkring 1. december.

Turleder: Kurt Strebel m.fl. (tlf.: 86171140)

Se også Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside (findes via lokalafdelingens
hjemmeside www.dofoj.dk eller hent folderen på biblioteket).
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Kontaktpersoner
Hvem er hvad?

Favrskov Kommune Peter Hjeds / Svend M. Jensen, Holmelundsvej 29,
Søften, 8382 Hinnerup, 86 98 65 03

Norddjurs Kommune Jens Bonde Poulsen

Odder KommuneArne Højgård

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, Bogfinkevej 2, 8654 Bryrup,21781370,
8654awm@gmail.com

Skanderborg Steen Hansen, Nørskovvej 2,
Kommune 8660 Skanderborg, 86 51 02 04, st_hansen@mail.tele.dk

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

Århus Kommune Morten Jenrich Hansen

Naturpolitisk Udvalg (Fredningsudvalget) Peter Lange

DOFbasen Peter Lange

Rapportgruppen Flemming Holmslykke Nielsen, Humlevej 24,
(Fugle i Østjylland) 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

Friluftsrådet Ole Bøgh Vinther

Fuglepigerne Birgitte Locht Andersen,  fuglepigerne@dofoj.dk
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Bestyrelsen
Jens Bonde Poulsen (formand, rep.medl.
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf. 51 86 02 76
jensbonde24@gmail.com

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

Morten Jenrich Hansen (næstfm, rep. supl.)
Klokkeskovvej 17 H
8260  Viby J.
Tlf. 24 25 28 09
m.jenrichhansen@oncable.dk

Birgitte Locht Andersen
Kalkærparken 98
8270 Højbjerg
Tlf. 22 83 64 78
b.lochtandersen@gmail.com

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

Christian Jordansen
Tornebakken 75
8240 Risskov
Tlf. 86 21 33 50
christian@jordansen.dk

Peter Lange (rep. supl.)
Tujavej 16, Stjær
8464 Galten
Tlf. 86 95 03 41
peterlange@dofoj.dk

Steen Gert Larsen
Grøfthøjparken 161, 10. mf.
8260 Viby J
Tlf. 31 95 50 05
steengertlarsen@dofoj.dk

Kurt Strebel (rep. supl.)
Åkrogs Strandvej 37 A
8240 Risskov
Tlf. 86 17 11 40
strebel@oncable.dk

Henrik Søndergaard (supl.)
Svalevej 11, Hadbjerg
8370 Hadsten,
Tlf. 86 91 40 36
pluvialis@mail.dk

Arne Højgård (supl.)
Nyvej 1 A
8340 Malling
Tlf. 86 93 03 25
ARHO@fvst.dk

Leif T. Nielsen (supl.)
Byagervej 62 A
8330 Beder
Tlf. 22 77 55 35
leiftn@post12.tele.dk

Lotte Skjærbæk (supl.)
Brabrand Skovvej 23A
8220 Brabrand
lotte.skjaerbaek@gmail.com

Øvrige

Peter Hjeds (rep. mdl.)
Båstrupvej 16, Foldby
8382 Hinnerup
Tlf. 22 87 55 87
peterhjeds@hotmail.com

Ole Bøgh Vinther (rep. supl.)
F.G.E. Rostrups Vej 16
8000 Århus C
Tlf. 86 76 08 80
obv@webspeed.dk

Revisor
John Hansen
Vandbækvej 17, Uggelhuse
8900 Randers
Tlf. 86 49 60 78
vandbaekvej17@sol.dk

Revisorsuppleant
Jørgen Jørgensen
Tornhøjvej 1, Koed
8560 Kolind
pia@koeds.net
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Returadresse: Jens Bonde Poulsen Hevringvej 24, Hevring, 8950 Ørsted

Gråvinget  Måge  letter fra iskanten ved pier 2 i Århus Havn 21 feb. 2010.
Foto: Jens Kirkeby


