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DOF Østjylland står for alle lokale arrangementer, og alle DOFmedlemmer 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 repræsenterer de forskellige udvalg og grupper.

Søravnen er lokalafdelingens blad, og det udsendes mindst en
gang årligt til kerne- husstands- og juniormedlemmer til-knyttet
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.

2

Velkommen til Søravnen
Du sidder nu med årets nummer af DOF Østjyllands lokalblad i hænderne. Vi håber du finder bladet
læsbart og informativt. Bladet er tænkt til at blive gemt og brugt sammen med lokalafdelingens
webside www.dofoj.dk. Det er på websiderne du finder de helt aktuelle nyheder samt det
opdaterede ture og mødeprogram. Blandt et af de nyeste tiltage er også en mulighed for at
medlemmerne kan skrive små beskeder, efterlysninger eller opfordringer til hinanden. KIG in på
stedet og brug det!
Bliv frivillig. En undersøgelse i DOF viser, at over 40 procent af alle medlemmer har lyst til at
udføre frivilligt arbejde i foreningen – hvis de bliver opfordret til det.
Her kommer opfordringen: Gør det, der er brug for netop dit bidrag.
Måske vil du gerne have en konkret og direkte henvendelse, for hvor skal du ellers henvende dig,
og hvordan kan du ellers vide, at foreningen har brug for dig? Måske tror du også, at du er nødt til
at være hard core feltornitolog med mange år på bagen i DOF, før du kan være til nogen nytte. Det
er en dum, gammel myte.
Vi kommer aldrig videre, hvis du går og venter på, at nogen skal komme og bede dig om at være
til rådighed med netop dine evner, for hvordan skal nogen i DOF vide, hvad du venter på at blive bedt
om, hvis du ikke selv kommer ud af busken og fortæller det?
Du har måske en fornemmelse af, at de aktive i DOF laver en hel masse og er aktive her, der og
allevegne. Det skyldes kun, at der er masser af opgaver og lige netop ikke folk nok til at arbejde med
dem – og så er der nogle, som kommer til at påtage sig meget mere, end de i virkeligheden kan
overkomme eller burde overkomme. De trænger til aflastning.
Lad os vende det om og sige, at du har ret til at være med til at udføre frivilligt arbejde, når du har
betalt dit kontingent. Du er automatisk velkommen i en forening, som du vil være med til at betale
for at holde i gang. Se på www.dofoj.dk hvad du kan bidrage med.
Redaktionen ønsker alle vore læsere et fortsat godt fugleår.
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Dansk Ornitologisk Forening lokalafdelingen for Østjylland
Beretning for 2010
Af Jens Bonde

Det største hit i Østjylland i 2010 var uden tvivl den Gråvingede måge, der dukkede igen ved
Brabrand sø den 15. feb. Senere flyttede den til Aarhus Havn, hvor den kunne ses måneden
ud. Den 27. august dukkede den igen op i Aarhus Havn, hvor den med mellemrum blev set året
ud. I alt er den indberettet over 100 gange af observatører fra hele landet.
Andre bemærkelsesværdige observationer i Østjylland 2010 var topskarv ved Gjerrild, tredækkere
i Lyngbygårds Ådal i efteråret, fotodokumenterede silkehejre og sølvhejre, biæder på Samsø
og thorshane ved Grenå. Markpiberen holder tilsyneladende stand på Anholt med det yderste
af en vingespids, og engsøerne fortsætter med at give masser af fugle, f.eks. hvidvinget terne
i Årslev Engsø. For 2. år i træk var der to havørnepar i DOF Østjyllands område, hvoraf kun det
ene lykkedes, og fik to unger på vingerne. Også de røde glenter havde et godt år, og der yngler
nu over 10 par i Østjylland. Det lader også til at blåhalsen måske vil til at yngle i Østjylland! Med
en forårsfugl ved Randers og fangst af en hun med rugeplet ved Brabrand sø d. 24. juli er der
noget der tyder på det. Alle fundene kan ses i DOFbasen.

Ture og Møder.

Søravnen

Der har i vinterhalvåret været afholdt 6 tirsdagsmøder + julemødet.

I 2010 er der kun udsendt et nummer af
Sørav-nen. Det er sendt til alle kernemedlemmer.

Lokale ture i DOF Østjyllands område 45
Trækfuglenes dag
4
Busture (Hornborgasjön og Falsterbo) 2
Fuglepigerne
12
I alt afholdte ture
61
Nogle af turene er afholdt i samarbejde med
andre. F.eks. Naturvejledere, kommuner, Molslaboratoriet og Fugleværnsfonden.
Desuden er enkelte andre foreningers offentlige ture publiceret på DOFOJ.DK.
En trist nyhed i 2010 var beskeden om at
Fuglepigerne nedlagde sig selv som officiel
DOF-gruppe. Heldigvis har lokale kræfter
fortsat arbejdet, så her i Østjylland bliver der
fortsat arrangeret ture af og for fuglepigerne.
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Det gælder derfor om at holde øje med hjemmesiden, hvor ture og møder løbende bliver
publiceret. Medlemmer uden internet kan
stadig rekvirere lister over ture og møder.

Medlemsstatus.
2010 blev et rigtig godt år med stor medlemsfremgang både på landsplan og i DOF Østjylland.
Dog ser juniormedlemmer ud til at være en
uddøende race.

2000

92

Medlemskategori

Senior*

59

693

Husstandsmedlem

31

Kernemedlem

Juniormedlem

996

Medlem (tidl.st.mdl.) 121

Total
1042

146

33

62

101

700

2001

1169

249

30

63

108

719

2002

1114

209

26

67

98

714

2003

1285**

408**

23

74

-*

780

2004

1163

288

22

80

-*

773

2005

1158

312

18

84

-*

742

2006

1301

423

17

92

-*

769

2007

1322

456

11

98

-*

757

2008

*Senior-medlemsskabet er afskaffet fra og med 2004. ** tallet for 2004 er incl. Kampagnegratister

Naturpolitisk Udvalg 2010
af Peter Lange
Udvalget har holdt 4 møder i 2010 – alle på
Naturcenter Sølyst. Et af møderne var et
temamøde, hvor Peter Lange fortalte om
miljøgodkendelser af landbrug. Vi har været
mellem tre og 7 deltagere ved møderne i
2010.
DOF Østjylland har som høringsberettiget
organisation i årets løb modtaget over 1000
henvendelser fra kommuner, miljøcentre og
miljøministeriet, med afgørelser, dispensationer, tilladelser, lokalplaner og kommuneplaner
til gennemsyn. Det er så mange afgørelser, at
vi nok ikke i alle tilfælde har overkommet at få
læst det hele. En del af det fremsendte har
åbenlyst ikke meget relevans for DOF, f.eks.
zonelovstilladelser til tilbygning på huse, men
andre afgørelser, f.eks. de mange
miljøgodken-delser af landbrug efter
husdyrbrugsloven, er så komplekse, at langt
de fleste kommuneak-tive formentlig ikke kan
overskue sagen.
Den type af sager, hvor vi oftest får henvendelser fra borgere, drejer sig om tilladelser til
opstilling af vindmøller. Vi har i årets løb fået
henvendelser fra borgere i både Norddjurs,
Favrskov, Randers og Syddjurs Kommune,
der ønskede at DOF skulle klage eller støtte
deres klager over planer om opstilling af nye
store vindmøller. Vi har drøftet problematikken
i udvalget, og er enige om at vi ikke klager over
nye vindmøller, medmindre vi vurderer at der
konkret er fare for sjældne ynglefugle i området,
f.eks. ved at der yngler rød glente meget tæt
på (under 1 km. fra) vindmøllerne, eller det er
et område, med regelmæssig forekomst store
flokke af rastende fugle, f.eks. hjejler eller
gæs og svaner.

504

9

97

-*

738

2009

1466

607

5

109

-*

745

2010

31-12

1348

DOF Østjylland har ikke påklaget afgørelser til
Naturklagenævnet i 2010.
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Flg. personer har repræsenteret DOF Østjylland
i råd, nævn, og møder i 2010:
Jens Kirkeby deltager som rep. for DOF i ”Brugerråd for Gudenåen”.
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 Forum i Norddjurs Kommune.
Joy Klein: Grønt råd i Syddjurs Kommune.
Mogens Wedel-Heinen: Grønt Råd i Samsø Kommune.
Ole Bøgh Vinther: Friluftsrådet Århus Bugt kredsen
( Århus, Odder, og Samsø kommuner )
Jens Bonde: Friluftsrådet Kreds Østjylland
(Norddjurs, Syddjurs, Randers, og Favrskov kommuner )
Det har desværre ikke været muligt at finde interesserede DOF’ere til de øvrige kredse i
Friluftsrådet.
I juni deltog 6 personer fra Østjylland i naturpolitisk kursus, som DOF i årets løb har tilbudt alle
lokalafdelinger. Mødet fandt sted på Skillingbro Naturcenter i Nordjylland, og formålet var bl.a.
at opkvalificere deltagerne til at blive bedre til at tackle de mange afgørelser, der kommer fra
kommunerne, heriblandt miljøgodkendelser af landbrug. Desuden skulle kurset forberede
deltagerne på den snarlige offentliggørelse af forslagene til vand- og naturplaner.
Disse blev offentliggjort i oktober, med et halvt års høringsfrist. Her i Østjylland bliver der
caretakerne, bakket op af naturpolitisk udvalg, der kommer til at udfærdige høringssvarene.
Der er møde på Sølyst på tirsdag d. 2. marts herom.
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Set og sket i kommunerne 2010
– skrevet af eller med bidrag
fra kommunekontaktpersonerne
Favrskov Kommune – af Svend Møller Jensen
Peter Hjeds og jeg har afholdt 12 såkaldte Favrskovture med fra 1 til ca.30 deltagere. Turene
starter på skift fra Kulturhuset (Hinnerup), Sløjfen (Hadsten) og Inside (Hammel).
Særlige afgørelser i kommunen: Planer om nye vådområder er langt fremme ved Vissing Enge
nær Hadsten, hvor landbrugsjord omdannes til lavvandet sø for at reducere nitrat mængden til
Randers Fjord. Der er også mulighed for et fugletårn her, så man kan overskue lokaliteten, som
er kommunens bedste for trækkende hjejler, som raster her. I Alling Ådal er et projekt med
regulering af åen med periodevise oversvømmelser også langt fremme.
Sjældne fugle:
Favrskov Kommune var i 2010
glentens kerneområde i Østjylland, idet vi lokaliserede 4 par
og det reelle antal par var sandsynligvis 5 - 6 par.

Norddjurs
Kommune
– af JensBonde
I årets løb er der sket en reorganisering af grønt råd, der i Norddjurs
Kommune kaldes Grønt Forum
Caretakergruppen ved RandersMariager Fjord, udfører fortsæt
koordinerede tællinger i hele
Fuglebeskyttelsesområdet 2-3
gange årligt. Resultaterne kan ses
i dofbasen og på IBA hjemmesiden for området.
DOF deltog i foråret i Fjordens
Dag, da Jens Bonde og Kurt
Strebel fremviste fugle ved
Udbyhøj Syd. (Både levende og
udstoppede).

Slørugle, Norddjurs kommune 14. april 2010.
Foto: Kent Olsen
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Jeg har deltaget i et offentligt møde om Naturpark Randers Fjord. Jeg er enig med Lars Tom
Petersen (se under Randers Kommune) i at oplægget mest drejer sig om udnyttelse og ikke om
beskyttelse af området omkring fjorden.. Der var på forhånd lagt op til følgende 5 arbejdsgrupper:
Friluftsliv på vand, Friluftsliv på land, Erhverv og turisme, Fiskeri, De gode historier. Jeg
foreslog derudover en gruppe, som kom til at hedde: Beskyttelse og udvikling af naturindhold,
som jeg har tilmeldt mig.
Der har også i Norddjurs været henvendelser fra borgere, som ikke ønsker vindmøller opstillet
i deres ”baghave” , men det har ud fra fuglemæssige betragtninger har været svært at
argumentere imod de foreslåede placeringer.

Odder Kommune – af Arne Højgård
Odder kommune har planer om at etablere et vådområde i Ådalen omkring Rævs Å og Odder
Å mellem Norsminde Fjord og Odder by. Kommunen har foreløbig fået tilsagn om midler til
forundersøgelse. Forundersøgelsen skal afdække, hvor og hvordan der mest hensigtsmæssigt
kan etableres vådområder, herunder inddrage forskellige hensyn som effektivitet i
kvælstofreduktion, anlægsudgifter, sårbar natur og vandløb. Det grønne råd holdes løbende
informeret om og inddrages i forløbet.
Der foregår fortsat sonderinger for at få genrejst et Fugletårn på Alrø. En interesseret lodsejer
er kontaktet af kommunen ultimo 2010 for afklaring af mulig placering af fugletårn.
Jeg har været turleder på en tur til Norsminde Fjord i Nov. 2010, hvor der deltog
8-10 personer.
Der er afholdt 2 møder i det grønne råd (april og nov.). Jeg deltog ikke i aprilmødet, da jeg
ufrivilligt opholdt mig i Polen pga. askeskyen.
Fuglekasseinitiativet der vil opsætte redekasser i kommunens naturområder og parker, er
startet i 2010 på initiativ af Lars fra DN. Jeg forventer selv at deltage i projektet, som starter med
et ”bygge”-møde d. 26/2.
DOF havde en stand ved sommermarkedet i den Økologiske have, hvor der blev delt flyers ud
og tegnet prøvemedlemsskaber.

Randers Kommune – skrevet af Peter Lange og Lars Tom-Petersen
Lars Tom-Petersen er fortsat DOFs rep. i det grønne råd i Randers Kommune. Desuden er Lars
blevet valgt som formand for Aage V. Jensens Fondes naturråd for fondens ejendomme ved
Randers, AVJNF Gudenåenge.
I løbet af 2010 er Norddjurs og Randers Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland,
VisitRanders og Destination Djursland gået sammen om at danne Naturpark Randers Fjord.
LTP har deltaget i et møde og givet udtryk for, at vi ikke synes, det har meget med
naturpark at gøre, da der ikke er noget om naturforbedringer, som der jo kan være stort
behov for ved fjorden. Derimod er der masser af idéer, som kan belaste den natur der er
yderligere. Så det er flot at kalde det ”Naturpark”. Men jeg har også sagt, at vi naturligvis
gerne deltager i drøftelser om tiltag, som (måske i en fjern fremtid) kan kvalificere området
til at blive kaldt naturpark. Efter mødet er der nedsat en række arbejdsgrupper, heriblandt
en der skal arbejde for at beskytte naturen i området
(se http://www.randers.dk/)
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Sydlig Blåhals 21.april 2010, Vorup Enge, Randers. Foto: Kent Olsen
Naturgenopretningen i Gudenådalen mellem Langå og Randers, hvor jeg er med i følgegruppen,
skrider fortsat frem. Digebyggeriet i Hornbæk Enge er afsluttet i 2010, og der er lukket op for
vandet til åen vest for motorvejen i efteråret 2010. Øst for motorvejen sker det i 2011.
Medlemmer af caretakergruppen ved Vorup Enge har i årets løb udført regelmæssige fugletællinger i hele Gudenådalen mellem Randers og Langå. Tællingerne er betalt af Randers Kommune.
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Samsø Kommune – af Mogens Wedel-Heinen
Grønt Råd kom godt fra start d. 22. oktober 2009. Der afholdes 4 møder om året, hvoraf det ene
er en ekskursion på øen.
Ekskursionen i 2010 blev afholdt d. 16. september og fokuserede på et kommende
naturgenopretningsprojekt ved Tranebjerg Mose, kommunal vandløbsvedligeholdelse og pleje
af fortidsminder og naturområder.
En arbejdsgruppe under Grønt Råd arbejder med offentlighedens adgang til naturen / stiforløb
og markveje.
Ellers er det pt. Vand- og Naturplanerne, som i første omgang udarbejdes af medarbejdere i
Århus Kommune for Samsø Kommune. Naturafdelingen på Samsø laver herefter indstillingen
til politisk behandling.
Ved en gennemgang af ”Natura 2000 Basisanalyse H51 Stavns Fjord” fandt jeg kun fejl ved
Skarv-tallene, hvor der både var fejl ved flere antalsbeskrivelser og årstal. Disse er blevet rettet.
Jeg har på DOF´s vegne været rådgiver ved arbejdet med Miljø- og konsekvensvurdering i
forbindelse med godkendelse af flyvepladsen ved Stavns.
Det største projekt på fuglefronten var forårets tællinger af kolonirugende kystfugle. På 3 dage
i maj 2010 kom jeg rundt til samtlige øer, rev og holme i og uden for Stavns Fjord med god hjælp
af Samsøs Kommunes naturplejer, Peter Boll og Statens tilsynsførende, Jørgen Kleis Jørgensen.

Bjerglærke, Grenå havn, 18. december 2010. Foto Kent Olsen
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Endvidere deltog Sten Asbirk i tællingerne på Kyholm, Lindholm og Vejrø – først og fremmest
tælling af Tejst. Tællingerne viste blandt andet fine bestande af ynglende Havterne, Svartbag
og Tejst, hvorimod det ser ud til, at både Splitterne og Dværgterne er forsvundet som ynglefugle
i Stavns Fjord. Dværgternen var lige tilbage i 2008 med 2 -3 ynglepar efter at have været
forsvundet i 5 år. Måske et par i 2009, men ingen i 2010.
Ellers holder jeg næsten hver dag øje med fuglelivet på Samsø. Resultaterne kan ses både på
DOF-basen og hjemmesiden ”Samsøs Fugle”: www.samsofugle.dk
I juni 2010 udkom Leif Brauers bog ”Fugle på Samsø – før og nu” på forlaget Books on
Demand GmbH, København.

Silkeborg Kommune – af Andreas Winding
Det Grønne Råd i Silkeborg Kommune mødes nogenlunde fast 3 gange om året, og mindst et
af møderne henlægges til forskellige områder af interesse ude i det fri, sidste år med besøg inkl.
miljøudvalget ved Bølling Sø, Stenholt Mose og et par gårde i området, hvor forskellige emner
diskuteredes.
Der er kommet skred i et større oplevelsesorienteret projekt med sammenhængende stiforløb
fra Silkeborg til Ry, hvor der bl.a. også bliver plads til et nyt fugletårn på nordsiden af Birksø
nordvest for Ry.
Slutteligt bør nævnes, at Søhøjlandet fostrede hele to levedygtige havørneunger i 2010. Det er
naturligvis meget, meget glædeligt, at dét kan lade sig gøre, mens vi jo desværre blot kan se
på, at så meget andet går til i en sump af landbrugs- og andet industriaffald.
I løbet af året har Peter W. Just overtaget hvervet som lokalitetsansvarlig caretaker ved Salten
Langsø, og Jacob Meier har overtaget hvervet som lokalitetsansvarlig for IBA’en omkring
Bryrup.

Skanderborg Kommune – af Steen Hansen & Peter Lange
For første gang blev der afholdt Ørnens dag ved Skanderborg Sø. Et vellykket arr. hvor
deltagerne fik se to havørne.
Det grønne råd i kommunen er veletableret og har møder 2-4 gange /år. Det er et passende
antal, når dagsorden ikke er mere alvorlig. Det er nærmest en orientering fra kommunen til
rådet, og det kunne være ønskeligt at vi i nogle af sagerne blev bragt på banen tidligere som
medspillere. Skanderborg Kommune er meget flittige til at støtte og igangsætte grønne
partnerskabsprojekter, og DOF Østjylland bidrager med viden til et projekt der skal rejse et
fugletårn ved Tåstrup Sø. Projektet er desværre midlertidigt sat i stå pga. pengemangel.

Syddjurs Kommune – af Joy Klein og Kent Olsen
Mads og jeg har lavet et par fugleture: én til FVF-området ved Stubbe Sø (med god deltagelse)
og én ved Ørnbjerg Mølle (med ringe deltagelse - det var vist nok for tidligt om morgenen).
Der er publiceret planer om at sætte to områder i kommunen under vand: Vænge Sø på
Helgenæs og Termestrup Enge. Godkendelser er endnu ikke på plads, men mon ikke det bliver
til noget? Så må vi holde øje med udviklingen af fuglelivet.
Vi er blevet kontaktet af folk der protesterer mod de planlagte vindmøller ved Kærende, men
har ikke kunnet finde grunde til at afvise planerne pga. fugleforekomster i området.
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I Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø, er formidlingstiltagene fortsat i løbet af 2010, og
stiafmærkning, plancher og gangbro over den våde del af engen er nu på plads. Der er udgivet
en folder om området, og en mere, om redekasser, er på vej. Der planlægges officiel indvielse
af faciliteterne i løbet af foråret 2011. Arbejdsgruppen mødes fortsat i området hver måned,
hvor 10-15 personer deltager. Der har været afholdt to ture i reservatet i 2010.
Nationalparken Mols Bjerge – det lykkedes DOF Østjylland at få en plads i Nationalparkrådet,
hvor Kent Olsen nu repræsenterer DOF. Siden nedsættelse af rådet i april er der fra rådets side
blevet arbejdet målrettet for at bringe natur længere op på dagsorden. Det har ikke været uden
udfordringer, men i samarbejde med nationalparkbestyrelsen synes vi at have nået frem til
konkrete ideer, der kan indskrives i nationalparkplanen. Der er ikke konkrete begivenheder, der
kan fremhæves fra det forgangne år, da en stor del af processen har handlet om de
overordnede målsætninger frem for specifikke tiltag. DOF har naturligvis indsendt en række
forslag til forvaltning af specifikke naturområder med henblik på at forbedre faktiske forhold for
yngle- eller rastefugle generelt indenfor parkgrænsen, mens andre forslag endvidere har været
decideret målrettet på en udvalgt art. Senest er det blevet arbejdet på et GIS tema med de
bedste fuglelokaliteter indenfor nationalparken og det kan ses af alle besøgende på parkens
hjemmeside (http://nationalparker.naturstyrelsen.dk/Mols/).

Thorshane, Grenå havn, 14. november.2010. Foto: Stefan S. Lund
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Tredækker, Lyngbygaards Aadal, 5. september 2010. Foto Rune S. Neergaard

Århus Kommune – af Morten J. Hansen
Den gråvingede måge i Århus Havn har gennem året været det største hit i Århus og i
Østjylland. Billeder af fuglen kan f.eks. ses på:
http://aarhusbirder.blogspot.com/search/label/LokalNyt.
Lokale fuglekiggere har sammen med Århus Kommunes naturvejleder forsat traditionen med
åbent tårn ved Årslev Engsø og Egå Engsø, to gange hvert sted er det blevet til i årets løb.
Friluftsrådet arrangerede d. 21. august naturfestival ved Egå Engsø, hvor DOF deltog og viste
fuglene frem i opstillede teleskoper. Desværre var arr. ramt af både dårligt vejr og manglende
omtale, så der mødte kun få besøgende op, men med lidt bedre omtale bør arr. blive en
tilbagevendende begivenhed.
Der har været holdt 3 møder i det grønne råd, hvor et af møderne var en udflugt til Tåstrup Sø
og Lillering Skov, hvor rådet hørte om fredningsforslaget ”Harlev-fredningen”, som DN i
samarbejde med Århus Kommune har fremsat.

Fra vore egne rækker
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2010, alle på Sølyst. Bestyrelsen har i årets løb sagt
farvel til Henrik Søndergaard (suppleant), der er flyttet til Nordjylland, og med udgangen af sin
valgperiode ved denne generalforsamling stopper Christian Jordansen, efter to år i bestyrelsen.
Christian har dog været aktiv i flere omgange og i alt er det blevet til 8 år i bestyrelsen i DOF
Århus amt og DOF Østjylland. En stor tak til Christian, Henrik, og den øvrige bestyrelse for
mange gode diskussioner og et godt samarbejde i 2010.
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Referat fra DOF Østjyllands generalforsamling den 22.02.2011
Af Birgitte Locht Andersen
1.

Valg af dirigent: Henning Ettrup. Henning bemærkede, at generalforsamlingen var rettidigt
indkaldt.
2.
Beretning om lokalafdelingens virke for 2010 v. formand Jens Bonde Poulsen. Se bilag.
Peter Lange berettede om Naturpolitisk udvalgs arbejde. Se bilag.
Beretningen blev godkendt.
3.
Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen. Regnskabet blev
godkendt. Se bilag.
Der var overskud på turene. Der var ros til arrangørerne af de længere tures afholdelse
herunder nævntes især det sociale og prisen.
4.
Fremlæggelse af budget for 2011 til godkendelse v. fremlagt af Ole Jensen. Budgettet blev
godkendt.
Der vil blive afholdt en tur for nyindmeldte medlemmer. På en lignende tur sidste år var der
mange af de tilmeldte, der ikke mødte op. Det blev derfor foreslået, at deltagerne på en ny tur
skal betale et depositum, som vil blive tilbagebetalt ved fremmødet.
Efter godkendelse af budgettet blev generalforsamlingen spurgt, om de ville give bestyrelsen
mandat til at investere 30.000kr i en evt. kommende fuglestation i Skagen. Der var diskussion
frem og tilbage, om det var rimeligt at lokalafdelinger brugte penge til anparter i en
fuglestation.
Der blev også spurgt, om man
kunne forvente, at der kom udgifter ved en sådan fuglestation,
som lokalafdelingen
skulle være med til at betale. DOF Østjylland er en forholdsvis velhavende
afdeling og
bestyrelsen ønsker at bidrage med et beløb, der svarer til 3 anparter. Da det er
anparter, vil lokalafdelingen ikke komme til at hænge på flere udgifter, som der kan komme hen
ad vejen. ”Afstemning: 29 stemte for, 2 undlod at stemme, ingen stemte imod.
5.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Birgitte Locht Andersen, Morten Jenrich
Hansen, Peter Lange og Kurt Strebel blev genvalgt til bestyrelsen. Christian Jordansen
udtrådte. Inger Jensen blev valgt ind i bestyrelsen.
Arne Højgaard, Leif T. Nielsen, Lotte Skjærbæk blev genvalgt som suppleanter, Henrik
Søndergaard udtrådte. Ole Bøgh Vinther blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant.
6.
Valg af revisor og revisorsuppleant: John Hansen blev genvalgt som revisor og Jørgen
Jørgensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
7.
Valg af medlemmer til DOF´s repræsentantskab: Bjarne Golles, Peter Hjeds, Ole Jensen og
Jens Bonde Poulsen blev genvalgt til DOF‚s repræsentantskab. Morten Jenrich Hansen, Peter
Lange, Kurt Strebel og Ole Bøgh Vinther blev genvalgt som suppleanter. Kim Skelmose blev
valgt som suppleant.
8.
Forslag fra medlemmerne: Der var kommet 3 forslag fra et medlem.
1.
Generalforsamlingen afholdes den sidste lørdag eftermiddag i februar: Flere
tilkendegivelser om det er en god ide, men der skal så lægges et socialt arrangement ind
i. Det
har været prøvet før, og da kom der færre til generalforsamlingen, end når mødet var om
tirsdagen. Der var dog stemning for at forsøge igen, om det kunne blive en succes næste
år.
Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for, 3 stemmer imod.
2.
Sommermøde afholdes den sidste lørdag i august: Bestyrelsen har talt om, at man
kunne
lægge møderne rundt i DOF Østjyllands område i håb om at
nå flere medlemmer. Det blev
diskuteret, om forslaget skulle
omformuleres til ”et møde i sommerhalvåret”. Ole trak sin
formulering. Forslaget
blev omformuleret til at bestyrelsen opfordres til at holde et
sommermøde en lørdag eller søndag gerne i samarbejde med lokale DOF-medlemmer.
3.
Mulighed for selv at skrive meddelelser på sitet DOFOJ.dk: Der blev talt om, hvilke
muligheder der er for at skrive på sitet DOFOJ.dk. Det skal oprettes som et socialt netværk.
Bestyrelsen fik frie hænder til at arbejde med, at der bliver lavet et ”forum”, hvor medlemmerne
kan skrive til hinanden.
9.
Evt.: Peter Lange nævnte mødet d. 1. marts 2011 om DOF‚s høringssvar til naturplaner.
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Kreativt egern
ved
Stubbe Sø

Foderbrættet ved Stubbe
Sø, skulle være egernsikkert. Men som det ses af
nedenstående fotos er
dette ikke tilfældet. Egernet
har åbenbart fundet ud af
at vippe toppen af
fodersiloen væk og forsyne
sig selv med solsikkefrø.
Det har dog endnu ikke lært
at sætte toppen tilbage igen.
Foto: Joy Klein
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Anmeldelse

Fugle på Samsø - før og nu
Af Mogens Wedel-Heinen
”Fugle på Samsø – før og nu” af Leif Brauer udkom i juni 2010 på forlaget Books on Demand.
Bogen er på 347 sider og illustreret. Bogen koster 249 kr. og kan bestilles hos forlaget på http:/
/www.bod.dk/index.php?id=1447&objk_id=369373 .
Leif Brauer er født i 1929 og uddannet jurist. Han drev egen advokatvirksomhed i årene fra 1960
– 1996. Leif Brauer skriver på bagsiden af bogen:
Bogen fortæller om Samsøs rige fugleliv, men også en lille smule om Samsøs dejlige natur.
"Jeg bor ikke på øen, men er en af de såkaldte fritidssamsinger. Jeg kom første gang dertil i
1932 som en ganske lille dreng og siden da været der i alle mine sommerferier bortset fra nogle
enkelte år i forbindelse med 2. verdenskrig. Fra begyndelsen af 1960´erne har jeg studeret
øens fugleliv, og det har givet mange dejlige oplevelser. Beskrivelsen er baseret på mine egne
iagttagelser, men for de senere års vedkommende i høj grad suppleret med oplysninger fra
gode fuglevenner og fra litteraturen med Fr. Fabers beretning om besøget på Samsø i juli 1824
som det ældste bidrag”.
Inden artsgennemgangen beskriver Leif Brauer Samsøs betydningsfulde fuglelokaliteter såvel
fuglemæssigt som geologisk. Lokaliteterne er markeret på et indsat kort over Samsø.
I gennemgangen af lokaliteterne fortælles også om på hvilke årstider, der er spændende fugle
at observere de omtalte steder.
Endvidere er der et afsnit om fuglebeskyttelse
i Stavns Fjord området, om adgangsforhold
og begrænsninger af samme.
Til sidst et lille afsnit om fugletrækket på
Samsø.
Artsgennemgangen omhandler ca. 280 arter,
som er set mindst én gang på Samsø.
Manuskriptet var færdigt i 2001, men først i
2009 kom der en mulighed for at få bogen
udgivet. Det oprindelige manuskript blev rettet
til og så vidt muligt ajourført til sommeren
2009.
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Nye bøger og blade
Vorsø –
et fristed for naturen
af Kaj Halberg og Jens
Gregersen
Sidst i 2010 udkom denne bog om
Natur-reservatet Vorsø gennem 80 år.
Kaj Halberg og Jens Gregersen står
som forfattere, men bogen indeholder
desuden bidrag fra yderligere en række
forskere, der har arbejdet på og med
øen Vorsø i Horsens Fjord. Bogen gør
status over en række videnskabelige
resultater i gennem årene. Med bidrag
af de forfattere, der har lavet
undersøgelserne og velillustreret med
mange foto, kort og ikke mindst jens
Gregersens flotte tegninger og
akvareller.
Forfatterne har med denne bog lavet
et flot bidrag til støtte for at der fortsat
findes fristeder i den danske natur,
hvor naturen overlades til sig selv uden
menneskers indblanding!
Bogen er på 270 sider og koster 350
kr. ISBN: 9788789446073. Eigil
Holms Forlag.
Bogen kan købes i Naturbutikken.

Billedet til højre er figur 10 fra side
198 i bogen og viser et eksempel på,
hvordan ynglende råger, fiskehejrer
og skarver kan mødes. Østermark.
Tegning, Jens Gregersen, april 2009
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Natteliv - Natur og Museum
af Morten D. D. Hansen
Når mørket falder på, skruer de fleste af os ned for blusset, lukker og slukker og
går til ro. Der bliver tilsyneladende stille, men naturen sover ikke. Ude i mørket
myldrer det med liv. Dyr af alle slags - snegle, edderkopper, insekter, fugle og
pattedyr - kommer frem fra deres dagskjul, og tager man de rette hjælpemidler
i brug for at studere dem, åbenbarer der sig en storslået verden, som kun de
færreste kender. Lad dette hæfte være en øjenåbner og tag med Morten D. D.
ud i natten. Vær dog forsigtig med at færdes med natkikkert i villakvarterer.
Natdyrene må tilpasse sig helt anderledes klimatiske forhold end dagaktive
arter. Temperaturen er lavere, og der bliver koldt ved jordoverfladen.Til gengæld er vindhastigheden betydeligt mindre, og den relative luft-fugtighed kan om natten nå helt op på 100%,
hvilket redder mange smådyr fra udtørring. Og så er der mørkt. Ved midvinter varer det
egentlige nattemørke godt tolv timer, og smådyr i skovbunden må, hvis de bruger synssansen,
klare sig med en lysmængde, der er hundrede milliarder gange mindre end i klart dagslys.
Hvorfor så være nataktiv? Det kan der være mange samvirkende årsager til. Der er god plads
og mindre konkurrence om føde og skjulesteder. Desuden er sikkerheden væsentlig bedre, da
det er vanskeligt for mange rovdyr at se deres bytte. Alligevel hører en række rovdyr selv til de
nataktive, fx store løbebiller, edder-kopper, flagermus, ugler, pindsvin, grævling og ræv. Sjovt
nok har flagermusene også på anden vis haft stor fordel af at være nataktive. De er nemlig
langsomme flyvere i forhold til fx vandrefalk og lærkefalk, som gerne snupper flagermus i
tusmørke over lavvandede søer.
Med dette nummer slutter tidsskriftets 49. årgang. De øvrige hæfter har i år rettet fokus mod
danske humlebier - der er faktisk 29 arter - den forhadte dræbersnegl og andre snegle, som
den kan forveksles med - samt klimaændringernes globale konsekvenser for bl.a. verdens
fødevareforsyning.
Natur og Museum
sætter omverdenen i
økologisk perspektiv.
Vi glæder os til jubilæumsårgangen!
Natteliv:Af
Morten D. D.
Hansen.
Natur og Museum nr.
4, 2010. 36 sider.
Pris : 60 kr. +
forsendelse. Natur
og Museum
udkommer 4 gange
årligt. Hæfterne kan
bestilles online på
www.nathist.dk
Kirkeugle. Foto: Benny Kristensen
18

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 er et
landsdækkende projekt, hvor vi gratis levere dybfrosne, daggamle kyllinger, og hjælper dig
med at komme i gang med at fodre rigtigt.
Mere langsigtet er der også fokus på at forbedre kirkeuglens naturlige fødesøgningsmuligheder,
nær dens ynglelokaliteter.
Det er beregnet at hvert kirkeuglepar skal have mindst 2,5 unge på vingerne hvis arten skal
overleve i Danmark. I 2009 fulgte kirkeugleprojektet 23 par, her var gennemsnittet sølle 0,6
unge pr. par. En af årsagerne var svigtende fødegrundlag i yngletiden, hvilket er årsagen til at
man nu fodre kirkeuglerne.
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.
Har du viden om Kirkeugler i Danmark så kontakt os venligst!
Kontakt: Koordinator og Projektleder, skov- og landskabsingeniør Svend Lassen, Agri Nord,
tlf. 9998 9739/ 6120 7717 - mail: svl@agrinord.dk
Østjylland: Benny Kristensen, Randers, tlf.: 4035 4516 – mail: bennysnatur@gmail.com
Læs mere på www.qpix.dk

Kirkeuglen fodres med daggamle kyllinger som akut førstehjælp til bestanden.
Foto: Benny Kristensen
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Fuglekigger på internettet
Internettet er i dag en uundværlig kilde til viden og nyheder for enhver fugleog naturinteresseret. Herunder bringes en oversigt over en række netsteder, 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 senest1.
februar, 1. maj, 1. august og 1. november. Tur- og mødeprogrammet opdateres jævnligt på www.dofoj.dk.

Søndag 7.8.
Mødested:

Turleder:

Lørdag 27.8.

Arrangør:

Søndag 28.8.

Mossø og de midtjyske søer
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 til
chaufføren.
Kurt Ærenlund Pedersen
DOF Østjylland Sommermøde
Et heldagsmøde for DOF Østjyllands medlemmer. Arrangementet
er endnu ikke fastlagt i detaljer, men kommer til at indeholde
fugletur, fælles spisning, og måske et foredrag. Hold øje med
www.dofoj.dk hvor flere oplysninger vil blive offentliggjort, så snart
mødet er planlagt fuldt ud. Reserver allerede nu dagen.
DOF Østjylland

FUGLEPIGERNE - Hjarnø
Turen er forbeholdt kvinder
Mødested og tid: Kl. 9.30-16. Snaptun Havn ved færgen til Hjarnø. Færgen sejler kl.
9.40, så vær præcis! Overfartstiden er ca. 5 minutter.
Hvis vejret er med os, vil vi i roligt tempo gå hele øen rundt, en tur
på ca. 8 km. Vores vej går bl.a. forbi lagunen, hvor vi forventer at se
forskellige vadefugle og lærer mågerne at kende. En del af turen
går vi langs en stenet strand, så det vil være en god ide at
medbringe solidt fodtøj. Undervejs finder vi et hyggeligt sted, hvor vi
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Pris:
Turledere:
Arrangør:

kan indtage kaffe og madpakker. Hvis der er stemning for det kan
turen evt. forlænges med en afstikker til Glud Håb, hvor der sikkert
bliver mulighed for at se diverse svømmefugle.
En returbillet til færgen koster 36 kr. pr. person.
Rikke Rørbech (22 24 98 50) og Lotte Skjærbæk (25 77 52 32).
Fuglepigerne i Østjylland

Søndag 4.9.
Hvepsevågens Dag
Mødested og tid: Hold øje med www.dofoj.dk
Søndag 4.9.
Turleder:

Mossø og de midtjyske søer
Rita og Alan Hazell
Øvrige oplysninger: se under søndag 7.8.

Søndag 11.9.
Naturens dag - Naturfestival
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst - Se www.dofoj.dk for nærmere detaljer
I Århus fejres at naturvejledningen har 25 års jubilæum, hvor vi og
en række andre foreninger og grupper vil deltage. Arrangementet vil
bl.a. foregå på marken nedenfor Naturcenter Sølyst. DOF
Østjylland vi deltage med en udstilling, deltagelse fra Danmarks
Ringmærkerforening, og vi vil forsøge at få Naturbutikken til at
komme og præsentere et udvalg af deres varer.
Arrangør:
Naturvejledningen i Århus i samarbejde forskellige forening,
herunder DOF Østjylland
Lørdag 17.9..

FUGLEPIGERNE - Årsmøde i Sølyst Naturcenter (herunder
tur til Årslev Engsø)
Turen er forbeholdt kvinder
Mødested og tid: P-plads på Storskovvej (sydsiden af Årslev Engsø). Kl. 10.00-ca.
14.00
Fuglepigerne i Østjylland holder årsmøde for alle interesserede
kvinder ved at kombinere fugletur, socialt fællesskab, afslapning og
fælles frokost. Vi indleder dagen med en tur til fugletårnet ved
sydsiden af Årslev Engsø. Her midt i september kan vi være heldige
at se fiskeørn. Heller ikke rørhøg og blå kærhøg er usandsynlige
gæster. Herefter kører vi til Naturcenter Sølyst, hvor vi spiser de
medbragte madpakker og afholder selve årsmødet, som slutter kl.
14.00. Du er også velkommen til at deltage i det efterfølgende
planlægningsmøde, som slutter kl. 17. Planlægningsgruppen består
af Birgitte Locht Andersen (22 83 64 78), Jette Lynge Jensen (25 56
33 28), Rikke Rørbech (22 24 98 50), Astrid Agerholm (29 21 30 49)
og Lotte Skjærbæk (25 77 52 32).
Arrangør:
Fuglepigerne i Østjylland
Tirsdag 27.9.
Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Emne endnu ikke fastlagt – se www.dofoj.dk
Arrangør:
DOF Østjylland
Søndag 2.10.
Turleder:
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Mossø og de midtjyske søer
Peter Just
Øvrige oplysninger: se under søndag 7.8.

Lørdag 8.10.

Arrangør:

FUGLEPIGERNE - Blåvand
Turen er forbeholdt kvinder
Turens detaljer er i skrivende stund ikke planlagt. Følg med på
hjemmesiden www.fuglepiger.wordpress.com
Fuglepigerne i Østjylland

Tirsdag 25.10
Fuglesøerne Prespa og Kerkini
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Billedforedrag ved naturvejleder Jørgen Stubgaard, DOF’s
internationale udvalg. Prespa og Kerkini i Nordgrækenland er blandt
Europas rigeste fuglesøer, og Prespa National Park på grænsen til
Albanien og Makedonien er berømt for sin flora og fauna. Siden
1991 har DOF været medlem af The Society for the Protection of
Prespa (www.spp.gr), som er et enestående samarbejde mellem 10
NGO’er. Se www.dof.dk/ internationale projekter.
Foredragsholder: Naturvejleder Jørgen Stubgaard, DOF’s internationale udvalg
Arrangør:
DOF Østjylland
Lørdag 8.10.

Arrangør:

Søndag 6.11.
Turleder:

FUGLEPIGERNE - Horsens Nørrestrand
Turen er forbeholdt kvinder
Turens detaljer er i skrivende stund ikke planlagt. Følg med på
hjemmesiden www.fuglepiger.wordpress.com
Fuglepigerne i Østjylland
Mossø og de midtjyske søer
Claus Ole Madsen
Øvrige oplysninger: se under søndag 7.8.

Søndag 13.11. Fugletur Norsminde Fjord
Mødested og tid: P-pladsen ved Norsminde Kro kl 10.00. Varighed ca. 2 timer
Vi vil gå langs sydsiden af fjorden. Ud over masser af blishøns vil
der være mulighed for at se svaner, troldand, taffeland, pibeand,
hvinand, toppet skallesluger, fiskehejre, samt vibe. Musvågen ses
ofte i luften over skoven nord for fjorden. Undertiden ses store
flokke af sangsvaner og grågæs på markerne (det tidligere Kysing
Fjord-område).Varm påklædning og gummistøvler anbefales.
Turleder:
Arne Højgård Telf. 72.275465
Arrangør:
DOF Østjylland
Tirsdag 29.11. Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Emne endnu ikke fastlagt – se www.dofoj.dk
Arrangør:
DOF Østjylland
Søndag 4.12.
Turleder:

Mossø og de midtjyske søer
Leif Schmidt
Øvrige oplysninger: se under søndag 7.8.
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Tirsdag 13.12. 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
Tirsdag 31.1.
Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Emne endnu ikke fastlagt – se www.dofoj.dk
Arrangør:
DOF Østjylland
Lørdag 25.2.
Generalforsamling i DOF Østjylland
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst, klokkeslet følger senere på www.dofoj.dk
Dagsorden ifølge vedtægterne. Se dagsorden m.v. på www.dofoj.dk
og i Fugle og Natur.
Tirsdag 27.3
Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Emne endnu ikke fastlagt – se www.dofoj.dk
Arrangør:
DOF Østjylland
Torsdag 5.4.-

Trane- og urfugletur til Hornborgasjøn, Skövde og omegn.

Lørdag 7.4.
Turledere:

Program udkommer ultimo 2011 på www.dofoj.dk
Jens Bonde Poulsen og Kurt Strebel
TILMELDINGER MODTAGES IKKE FØR PROGRAMET ER
OFFENTLIGGJORT

Tirsdag 24.4.
Tirsdagsmøde
Mødested og tid: Naturcenter Sølyst kl. 19.30
Emne endnu ikke fastlagt – se www.dofoj.dk
Arrangør:
DOF Østjylland
Naturvejledere m.fl. afholder flere offentlige fugleture, som alle annonceres på nettet. Fugleture
i Århus-området kan således findes på Århus Kommunes naturvejlederes hjemmeside (findes
via lokalafdelingens hjemmeside www.dofoj.dk ligesom de fleste kommuner udgiver foldere
med ture. Folderne kan fås på biblioteker og turistkontorer.
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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.

Naturens kunst, Vesterhavet, april 2009. Foto: Aage Mogensen
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Kontaktpersoner
Hvem er hvad?

26

Favrskov Kommune

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

Norddjurs Kommune

Jens Bonde Poulsen

Odder Kommune

Arne 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,
8654awm@gmail.com

Skanderborg
Kommune

Steen Hansen, Nørskovvej 2,
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
(Fugle i Østjylland)

Flemming Holmslykke Nielsen, Humlevej 24,
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

21781370,

Bestyrelsen
Jens Bonde Poulsen (formand, rep.medl.)
Hevringvej 24, Hevring
8950 Ørsted
Tlf. 51 86 02 76
jensbonde24@gmail.com

Arne Højgård (supl.)
Nyvej 1 A
8340 Malling
Tlf. 86 93 03 25 / 72 27 54 65
ARHO@fvst.dk

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

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

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

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

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
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
Inger F. Jensen
Rodholmvej 1
8544 Mørke
ifj@mail.dk

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

Øvrige
Peter Hjeds (rep. mdl.)
Båstrupvej 16, Foldby
8382 Hinnerup
Tlf. 22875587
peterhjeds@hotmail.com
Kim Skelmose Madsen (rep. supl.)
Skovsbjergvej 18, Gl.Rye
8680 Ry
Tlf. 27734070
gestalt@ofir.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

Stor Stormsvale, Århus Bugt, 2. oktober 2010. Foto: Stefan S. Lund
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