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

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

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

Som medlem modtager man gratis bladet, Fugle og Natur, (4
blade pr. år). Kernemedlemmer, husstandsmedlemmer og
juniormedlemmer modtager tillige Fugleåret (1 nr. pr. år), Dansk
Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) (2 - 4 nr. pr. år - tilvæl-
ges) og har adgang til webmagasinet PANDION.

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

mail@dofoj.dk
www.dofoj.dk

Giro: 551 0961
(reg.nr. 1551)

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

På de sidste 2 sider finder du en liste over lokalafdelingens
bestyrelsesmedlemmer og de kontaktpersoner, der repræsen-
terer 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 abon-
nement på bladet for kun 75 kr./ år.

Artikler til Søravnen sendes som vedhæftet worddokument til
ansvh. redaktør på adr. mail@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.

Basismedlem: 295 kr.
Kernemedlem 435 kr.
Ungddomsmedlem  (0 - 26  år) 215 kr.
Husstandsmedlemskab 570 kr.

Søravnen
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Sidste
nummer af Søravnen?

Årgang 2012 er 40. årgang af Søravnen – det første nummer udkom i 1973!
Samtidig kan lokalafdelingen fejre 40 års jubilæum, idet det, der dengang hed
lokalafdelingen for Århus amt, blev stiftet i efteråret 1972. Jubilæet vil blive
festligholdt med et par arrangementer i løbet af efteråret, læs mere herom på
www.dofoj.dk .

Jubilæumsårgangen kan meget vel blive den sidste Søravn, idet undertegnede nu
takker af som redaktør. Så medmindre der melder sig nye friske kræfter, er der stor
sandsynlighed for at lokalafdelingen fremover udelukkende vil kontakte
medlemmerne via de elektroniske medier. Har du en mening herom, så skriv til
bestyrelsen eller brug forummet på www.dofoj.dk.

God læselyst!

Peter Lange
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Dansk Ornitologisk Forening -
lokalafdelingen for Østjylland

Beretning for 2011
Af Jens Bonde og bestyrelsen

Årets gang i Østjylland
Bemærkelsesværdige fugle
Når man ser tilbage på fugleåret 2011 i Østjylland, kan det vel opsummeres i tre sætninger:
fortsat mange fugle i engsøerne, masser af hvidvingede korsnæb, og Anholt slår til igen!

De ”gamle” engsøer omkring Århus kastede fortsat masser af fugle af. I flæng kan nævnes
sølvhejrer, hvidvinget terne og rødhovedet and. De nye søer i Gudenådalen ved Randers gav
også mange fugle, hvilket man kan læse om i afsnittet om Randers Kommune.

De hvidvingede korsnæb dukkede massivt op i dagene 31/7-1/8, og er siden meldt fra det
meste af området. Invasionen tegner til at blive en af de største nogensinde.

Anholt fortjener en særlig omtale også. Øen har i de senere år været godt dækket i træktiden,
bl.a. takket være forundersøgelser i forbindelse med opførelsen af en havvindmøllepark
mellem Djursland og Anholt. Blandt årets mange fund skal nævnes syngende Bjergløvsanger
i maj, Storpiber i september og Kuhls Skråpe i oktober.

Sølyst lukkes!
Kun få uger efter at man med pomp og pragt havde fejret naturvejledningens og Sølyst 25 års
jubilæum, dukkede der pludselig et forslag om at lukke naturcentret og nedlægge
naturvejledningen, op i byrådets budgetforhandling. Helt uden at høre brugerne og på trods af
protestskrivelser til byrådet og henvendelser til både presse og politikere, blev forslaget
vedtaget som en del af budgetforliget, tilmed  med støtte fra nogle af de partier vi normalt tror
er vores ”grønne” venner! Så nu er Århus Kommune, landets næststørste kommune, helt uden
kommunal naturformidling! I sandhed en fattig kommune. I kontrast hertil har Randers
kommune lige indviet et helt nyt naturcenter til flere mill. kr. Foreningerne der bruger Sølyst er
blevet sagt op med udgangen af april 2012, således at denne generalforsamling bliver den
sidste der bliver holdt på Sølyst.

Officiel indvielse af Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø
Hvor Århus Kommune skærer ned på naturvejledningen, er der heldigvis andre der træder til.
I starten af april kunne der afholdes officiel åbning af Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe
Sø. Fonden har godt nok haft området siden år 2001, men først i løbet af 2010 kom
formidlingsstøttepunkterne, såsom afmærket sti, plancher, folder og gangbro, helt på plads. I
alle årene har en frivillig arbejdsgruppe bl.a. med opbakning fra DOF Østjylland, arbejdet for at
forbedre forholdene i reservatet for fugle og besøgende. Det var derfor med stor glæde at
arbejdsgruppen tog imod Fugleværnsfondens bestyrelse, medarbejdere, repræsentanter for
15. juni fonden, Søren Ryge Petersen og Borgmester Kirstine Bille fra Syddjurs Kommune d.
3. april. Læs mere under Syddjurs Kommune nedenfor, og se billederne fra dagen på
fugleværnsfondens websider.
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Hedehøg, Hornbæk enge, september 2011. Foto: Thorkil Brandt

Ture og Møder
Der har i vinterhalvåret været afholdt 6 tirsdagsmøder + julemødet.

I Grenå afholdtes et  rovfuglekursus med Klaus Malling Olsen

På Naturfestivalen på Sølyst havde DOFOJ en stand.

Lokale ture i DOF Østjyllands område 35

Trækfuglenes dag   3

Flerdagsbusture (Helgoland)   1

Fuglepigerne   9

I alt afholdte arr.: 48

9 af turene er afholdt i samarbejde med andre. F.eks. Naturvejledere, kommuner, Naturhistorisk
Museum og Fugleværnsfonden.

Desuden er enkelte andre foreningers offentlige ture publiceret på DOFOJ.DK.

På opfordring fra generalforsamlingen i 2011 prøvede bestyrelsen at få stablet et sommermøde
på benene, med en kombination af tur, socialt samvær og foredrag. Det lykkedes ikke helt, bl.a.
fordi det kneb med lokal opbakning. En tur til Mols Bjerge og et besøg i Bogpeters Hytte blev
det til. Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til om vi skal prøve igen i 2012?
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Medlemsstatus
Medlemstallet stabiliserede sig på stort set samme niveau som i 2010. Desværre er der fortsat
meget få juniormedlemmer. Det bliver spændende at se om den af foreningen nedsatte
ungdoms-taskforce kan vende udviklingen?

Medlemskategori 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Kernemedlem 700 719 714 780 773 742 769 757 738 745 735 

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

Husstandsmedlem 62 63 67 74 80 84 92 98 97 109 103 

Juniormedlem 33 30 26 23 22 18 17 11 9 5 9 

Medlem (tidl. Støttemel.) 146 249 209 408** 288 312 423 456 504 607 588 

 Total 1042 1169 1114 1285 
** 

1163 1158 1301 1322 1348 1466 1434 

 

*Senior-medlemsskabet er afskaffet fra og med 2004. ** tallet for 2004 er incl. Kampagnegratister.
Tallene er opgjort pr. 31.12.

Fuglepigerne
af Birgitte Locht Andersen
Fuglepigernes ture fortsætter med stor succes. I 2011 har der været en tur i hver måned på nær
juli, Turenes længde er fra 2 timer til dagsture. Der er generelt god tilslutning til turene.  Der
kommer jævnligt nye deltagere til. Aldersgruppen spænder vidt. Hjemmesiden (som Rikke
redigerer, kan findes via dofoj.dk) bliver flittigt besøgt. Også i 2012 satser vi på at holde en tur
hver måned. Foreløbig er der lagt turprogram for første halvår.

Hjemmesiden www.dofoj.dk
Steen Larsen er webmaster og står for det tekniske. Indlæg på siden skrives af bestyrelsen,
med enkelte (for få!) bidrag udefra. Ole Jensen holder kalenderen med ture og møder
opdateret.

I foråret lancerede vi på opfordring fra generalforsamlingen et forum, hvor sidens gæster kan
skrive beskeder. Vi må konstatere at forummet har været brugt meget lidt, og det må nok
overvejes om det skal fortsætte?

Søravnen
Ligesom i 2010 blev der i 2011 udsendt et nummer af Søravnen. Det er sendt til alle
kernemedlemmer. Bladet blev på 28 sider, trykt i farver, og redigeret af Peter Lange og Aage
Mogensen. Bladet kan nu ses på dofoj.dk.
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Fugle i Østjylland
Lokalrapporten Fugle i Østjylland 2010 udkom i efteråret, det er Flemming Nielsen og Arne Bo
Larsen der utrætteligt fortsætter det store arbejde, godt hjulpet af en gruppe på 9 medredaktører.
Det er flot at vi, som en ud af kun 4 lokalafdelinger i DOF, fortsat udgiver en lokalrapport. Udover
arbejdet med at skrive lokalrapporten, er en del af gruppens medlemmer fortsat med at indtaste
observationer fra de mange indberetningsskemaer, med ældre observationer fra Østjylland.
Man mangler nu kun ganske få årgange for at være igennem hele arkivet!

Naturpolitisk Udvalg 2011
af Peter Lange
Der har kun været afholdt et møde i 2011, mødet handlede om forslagene til vand- og
naturplaner. Der er nok brug for at reorganisere udvalgets arbejde, og gerne med nye kræfter!

DOF modtager afgørelser fra kommunerne (hovedsageligt afgørelser efter naturbeskyttelses-
lovens, miljøgodkendelser af landbrug samt lokalplaner) og afgørelser fra Naturstyrelsen (mest
afgørelser om strandbeskyttelseslinjen samt efter skovloven) i høring, da vi er ankeberettiget
som forening. DOF Østjylland har dog ikke påklaget afgørelser til Naturklagenævnet i 2011. I
Østjylland ser det ud til at kommunerne i høj grad følger administrationspraksis fra Århus amt,
endda med en tendens til stramning på nogle områder. Vi har således ikke noget grundlag for
at sige at naturen skulle være blevet ringere stillet efter kommunalreformen. Tværtimod.
Generelt virker de østjyske kommuner til at have godt styr på naturområdet.

Bjergløvsanger, Anholt, maj 2011. Foto: Kent Olsen
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En oversigt over de modtagne afgørelser i 2011
(Se tabel på modstående side).

Samlet set har DOF Østjylland i 2011 modtaget omkring 1000 mails fra myndighederne med
afgørelser til høring, forslag osv.

Jeg har lavet lidt statistik på de modtagne afgørelser fra 1. halvår af 2011:

Note: Ikke alle kommuner sender alle typer af afgørelser til DOF Østjylland.

Andet kan f.eks. være VVM screeninger, vandløbsrestaureringer, kanoudlejnings-konsessioner,
udledningstilladelser, afgørelser efter naturbeskyttelseslovens § 26 (adgangsregler) eller
råstofgravetilladelser.

 ”papir” betyder at kommunen sender afgørelserne i brev til Sølyst.

Norddjurs Kommune har sendt uden om min postkasse, og tallene herfra er derfor ufuldstændige.

Flg. personer har repræsenteret DOF Østjylland  i  råd, nævn, og møder i 2011:

Jens Kirkeby: 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 Råd 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).

Kent Olsen: Nationalparkrådet (Mols Bjerge Nationalpark).
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 § 3  
beskyttet 
natur 

§ 16-19 
skov, 
sø, å, for-
tidsmind. 

Planlov 
§ 35 
land-
zone 

Lokalpl. 
via 
plansy-
stem.dk 

Skov
-lov 

Kyst Land 
-brug 
§ 10 

Land- 
brug  
§ 11-12 

Land-
brug  
§ 16 

Land-
brug § 
19 

Andet 

Samsø 3 2 0 0 - - 0 0 0 0 2 

Favrskov 10 7 4 0 - - 0 1 1   1 

Aarhus 4 20 0 papir - - 0 0 0 0 1 

Skanderborg 5 6 6 12 - - 2 5 1 2 5 

Silkeborg 31 32 80 15 - - 0 0 0 0 16 

Randers 15 22 0 papir - - 0 0 0 0 9 

Norddjurs 1 ? 1 ? ? ? - - ? ? ? ? 3 

Syddjurs 4 14 1 11 - - 0 2 2 0 1 

Odder 0 2 0 0 - - 0 0 0 0 0 

                        

Naturstyrelsen 
Søhøjlandet         44             

Naturstyrelsen 
Kronjylland         10             

Naturstyrelsen 
Århus           37           

 

Hvidbrynet Løvsanger, Linå, maj 2011. Foto: Stephan S. Lund
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Vand- og Naturplaner
DOF Østjylland afleverede i april høringssvar til forslagene til vand- og naturplaner for
natura2000 områderne. Vi afgav høringssvar til 14 natura 2000 planer i Østjylland: alle 7
fuglebeskyttelsesområder samt yderligere 7 habitatområder med store fugleinteresser.

DOF støtter planer og proces, MEN....der var mange fejl og mangler:

fugleforekomster skal opdateres, mangelfulde arealregistreringer, manglende viden om trusler,
og mangler ved forslag til pleje.

Generelt: for lidt, for sent og for få penge afsat til at udføre planerne !!!!!

I oktober kom så de endelige  vand- og naturplaner ! Næsten 2 år forsinkede. Planerne
indeholdt ikke de store ændringer i forhold til det der havde været i høring. Det er stort set kun
faktuelle fejl der er blev rettet. Kommunerne og Naturstyrelsen er nu gået i gang med at
udarbejde handleplanerne. Det bliver spændende at se hvor meget, eller hvor lidt, alle vores
forslag og forhåbninger bliver kogt ned til ?

Vores høringssvar lægges på dofoj.dk.

Hærfugl, Anholt, maj, 2011. Foto: Kent Olsen
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Set og sket i kommunerne 2011
– skrevet af eller med bidrag fra kommunekontaktpersonerne

Aarhus Kommune
– af Morten J. Hansen

Blandt aktiviteterne i Aarhus har der bl.a. i maj
været arrangeret Nattergale-tur ved Tåstrup
mose og markering af trækfuglenes dag med
ture i Botanisk Have og ved Årslev Engsø.

Andre ture i løbet af året har været Åbent tårn
arrangementer ved Egå Engsø og Fugle-
pigerne har været omkring Giber å og Tunø.

I september havde DOF en stand ved Sølyst i
forbindelse med  25 års jubilæum  for
naturvejledning i Aarhus kommune. Et stort
arrangement, der desværre fik et kedeligt
efterspil, da kommunes politikere blot 3 uger
senere sparede både naturvejledningen og
Sølyst væk.

Denne beslutning kom som en overraskelse
for alle og en hastig protestskrivelse fra DOF
fik ikke politikerne til at finde besparelserne
andre steder.

At de grønne organisationer, der deltager i
kommunes Grønne Råd, ikke blev hørt i
forbindelse med sparerunden, blev bragt op
på årets sidste af i alt 3 møder i det Grønne
Råd.

Et andet emne bragt op i rådet af DOF har
været kommunes praksis ved træfældning/
naturpleje.

Det blev bl.a. foranlediget af flere henvendelser
fra et DOF-medlem om kommunens rydning
af beplantninger/træer i Langenæs parken,
samt vinterens naturpleje ved Brabrand sø,
hvor en ældre træbevoksning, som var
redested for Pungmejse, blev fældet.

Kommunen svarede, at man absolut er interes-
seret i at bevare muligheden for redesteder
både i parker og naturområder. Man er dog
nødsaget til at fælde også gamle træer af sik-
kerheds hensyn.

Kommunen opfodrede også til at man kontak-
ter naturforvaltningen, hvis man fx har kend-
skab til særlige redetræer der bør tages hensyn
til.

Generelt virker det som om Aarhus kommune
har en kompetent naturforvaltning og DOF har
ikke fundet det nødvendigt at klage over årets
afgørelser om fx dispensationer i forhold til
naturbeskyttelsesloven.

Ud over møderne i det Grønne Råd har DOF
deltaget i en følgegruppe for invasive arter.

Fokus er meget på bekæmpelse af invasive
planter, men også Mink og Nilgås har været
bragt op.

DOF har anbefalet kommunen at følge de
nationale retningslinier og aktivt sørge for
bekæmpelse af Nilgæs, der bl.a. ynglede ved
Egå Engsø.

Silkeborg Kommune
– af Andreas Winding

Der har været afholdt 2 møder i Det Grønne
Råd i 2011. Første møde handlede primært
om høringsfasen angående Vand- og Natur-
planerne, og her var det de klassiske emner,
der blev behandlet: Gudenåen (herunder
vandstand), Silkeborgmotorvejen, Tange Sø,
afgrænsning af habitatområder (mhp. evt.
reguleringer uden for disse), vandremuslinger
m.v. Andet møde afholdtes som ekskursion,
der inkluderede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget,
mhp. diskussion af forvaltningen af disse
områder, og turen gik til den sydlige del af
kommunen  Skærbæk Plantage, Vrads Sande
og Bryrup Langsø samt skovene nord for
Salten Langsø, hvor skovrider Niels Peter
Dalsgaard Jensen fra Salten Langsø Skov-
administration fremviste og fortalte om bl.a.
certificering.
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Der har i årets løb været afholdt enkelte
officielle DOF-ture, men der savnes turledere!
Der er ellers tilsyneladende nok at se på
bedømt alene ud fra de sjældnere gæster i
Silkeborg kommune, i flæng nævnes sølvhejre
ved Kongensbro, nøddekriger i Vrads og
omegn samt hvidbrynet løvsanger i Linå, og
så ramte invasionen selvfølgelig også skovene
omkring Silkeborg: Hvidvinget korsnæb! -
Kompedal Plantage og Store Hjøllund Plantage
med de mest stationære flokke, sidstnævnte
lokalitet er faktisk stadig begavet med
hvidvingede, hvis der skulle være enkelte, der
ikke har set dem endnu.

Randers Kommune
– af Lars Tom-Petersen

DOF’s Randers-gruppe har i 2011 først og
fremmest været optaget af udviklingen i de
nye vådområder omkring Gudenåen: Vorup
Enge, Hornbæk Enge og Væth Enge - alle
beliggende indenfor Randers Kommune.

I 2011 blev der lukket op for digerne til Hornbæk
Enge, og lige som ved de andre vådområder
har fuglene straks kvitteret med f.eks. 18 par
gråstrubede lappedykkere, 5 par knarænder,
en hættemågekoloni og 2-3 par fjordterner
samt store forekomster af rastende fugle.

5 lokale ornitologer har for kommunen gennem
hele året lavet optællinger i de tre engsøer.
Den store aktivitet har også kastet en del
sjældnere iagttagelser af sig f.eks. Sølvhejre,
steppehøg, aftenfalk, plettet rørvagtel, mange
dværgmåger m.m.

For kommunen er der desuden i løbet af året
gennemført 4 guidede ture ved åen og ved
Randers Fjord.

Odder Kommune
– af Arne Højgård

Odder kommune har lavet forundersøgelse i
forbindelse med at etablere et vådområde i
Ådalen omkring Rævs Å og Odder Å mellem
Norsminde Fjord og Odder by. Kommunen er
nu i gang med at ansøge om midler til
realisering af vådområdeprojektet. Der synes
at være god opbakning til projektet hos de
lokale lodsejere.

Odder Kommune vil etablere et stiforløb i en
strækning på ca. 10 km langs kysten og ind i
landet ved Hov. Der er nedsat en projektgruppe
som skal fastlægge stiens forløb samt
eventuelle faciliteter langs stien.

Der foregår fortsat sonderinger for at få genrejst
et fugletårn på Alrø.

Jeg har været turleder på en tur til Norsminde
Fjord i november 2011, hvor der deltog 8 - 10
personer. Jeg har endvidere været turleder for
et hold elever fra Thestrup Højskole i Mårslet.

Der er afholdt 2 møder i det grønne råd (maj
og nov.).

Fuglekasseinitiativet der vil opsætte rede-
kasser i kommunens naturområder og parker,
er startet i 2010 på initiativ af Lars Hansen fra
DN. Jeg har deltaget i projektet, hvor vi har
fremstillet ca. 15 fuglekasser. Projektet fort-
sætter i 2012.

Favrskov  Kommune
– af Svend Møller Jensen

Ture: Peter Hjeds og undertegnede har i 2011
afholdt 6 favrskovture. Desuden har jeg afholdt
5 ture for henholdsvis foreninger, DOF, og
DOF/DN.

Afgørelser i kommunen: Der er ikke som
forventet kommet vand på Vissing Enge. Det
er i skrivende stund usikkert om vandet
kommer, da der er gået økonomi i sagen,
således at Vissing Enge kan blive afløst af et
andet vådområde med afløb til Randers Fjord.
DN`s fredningsforslag ved Lilleådalen mod
golfbane og tilhørende feriehytter er blevet
forkastet af  Fredningsnævnet. DN har efterføl-
gende anket afgørelsen til Naturklage-nævnet.

Det grønne Råd: Der er afholdt 2 møder i årets
løb og det er vedtaget, at vi af og til henlægger
et møde til et af kommunens naturområder.

Fugle i Favrskov Kommune:

2 af  sidste års glentepar vendte ikke tilbage til
ynglestedet i 2011. Til gengæld er 2 andre par
mere stabile, så vi ser frem til at gense disse
par i 2012 for 4. og 5. gang.
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Sort stork, Skjørring. Fotograf: Ukendt.

Skanderborg Kommune
– af Steen Hansen & Peter Lange

Vi holder et vågent øje med, hvad Skanderborg
Festivallen får af gode ideer og har brugt
nogen tid på dette. Deltager på skift i møderne
i det grønne råd. Skanderborg Kommune
bruger rådet aktivt, især i forhold til de mange
grønne partnerskabsprojekter, som der findes
i kommunen. DOF er med i flere af disse
partnerskaber, her skal nævnes etablering af
sti og fugletårn ved Tåstrup Sø samt stiprojekt
i Lyngbygårds Ådal, også her er der planer om
et fugletårn.

Der har været taget kontakt til kommunen ved
nogle få afgørelser, bl.a. vedr. bådebro ved
Mossø. Der har været nogle henvendelser
vedr. havørnene, mest til PLA. Alle er henvist
til redekoordinator.

Alle tilsendte afgørelse skimmes, men der pri-
oriteres (læsetid). Vandhuller og bedrifts-
ændringer har jeg ikke haft kommentarer til.
Lokalplaner ses igennem, heller ikke her har

der været noget, men vi venter jo stadig på
den fra Skb. Festival vedr. Kærligheden.

Skovrejsninger skimmes igennem. Jeg har
videresendt afgørelser (1 stk.) der omhandlede
noget i IBA 33 til Peter W. Just.

Norddjurs Kommune
– af Jens Bonde

Der blev afholdt rovfuglekursus i Grenå med
Klaus Malling Olsen i april, med næsten 25
deltagere. På trods af dårligt vejr blev det til
fine obs. af de almindelige arter af rovfugle.
det grønne råd og grønt forum blev slået
sammen til et grønt forum, og der har været
afholdt to møder, som Jeg deltager i. Jeg
modtager afgørelser fra kommunen. Der er
ikke påklaget noget i 2011.
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Samsø Kommune
– af Mogens Wedel-Heinen

Af årets 4 møder i Grønt Råd har jeg kun
deltaget i 2 - var ude at rejse ved de 2 øvrige,
hvoraf det ene møde var en ekskursion.

Naturafdelingen arbejder pt. med et
naturgenopretningsprojekt ved Tranebjerg
Mose. Men projektet venter på en fornyet
politisk beslutning. Så først nyt herfra i 2012.

Ingen specielle ornitologiske projekter - jeg
passer bare „mit arbejde“ som caretaker for
Stavns Fjord og registrerer fuglene på det
meste af Samsø året rundt, hvor alt bliver
indtastet på DOFbasen.

Syddjurs Kommune
– af Joy Klein og Kent Olsen

I 2011 er der lavet tre offentlige fugleture. To
gik til Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe
Sø (med god deltagelse), hvoraf den ene
fandt sted på Nationalparkdagen og var omtalt
i Nationalparkens annoncer. En anden tur var
ved Ørnbjerg Mølle, hvor der var 10 deltagere
og dermed mange flere end året før. Turens
hit var en musvåge der sad på rede.

Reservatet ved Stubbe Sø var også genstand
for en større invasion af mennesker i april md.,
da det blev indviet. Mange af de inviterede
gæster fandt vej til parkeringspladsen i Gravlev,
hvorfra de gik ned til Stubbe Sø. Blandt
deltagere var bestyrelsen for Fugleværns-
fonden, flere af Fondens ansatte, samt Syd-
djurs Kommunens borgmester, Kirstine Bille
(selv medlem af DOF), der klippede den røde
snor over. Der var rundvisning på arealet efter
indvielsesceremonien med flere taler. Derefter
serverede arbejdsgruppen alle mulige for-
friskninger ved Bog Peters Hytte.

Arrangementet var meget vellykket. Grunden
til at reservatet først blev officielt indviet i
foråret 2011 er, at det først var nu at reservatet
fik en informationstavle ved indgangen samt
trykte foldere.

Arbejdet med vedligeholdelse og forbedringer
af reservatet og af Bog Peters Hytte fortsatte
hele året rundt, hvor arbejdsgruppen mødtes
hver måned. Huset er blevet malet udvendigt,
der er kommet hønsetråd på spangen, og der

er opstillet en ny bænk og et fuglefodrings-
anlæg. Græsningsarealet er blevet udvidet og
der har aldrig været så mange gøgeurter på
engen som i 2011.

Med hensyn til naturpolitisk arbejde, har DOF
udarbejdet høringssvar til naturplanerne for
Syddjurs Kommune. Da der ikke er nogen EF-
fuglebeskyttelsesområder i Syddjurs, er det
måske lidt optimistisk at håbe, at der vil tages
hensyn til vore kommentarer vedrørende
fuglelivet.

 Der er holdt to møder i det Grønne Råd. En
positiv ting, der fremgik af det første møde, var
at Syddjurs Kommune blev nr. 1 blandt mange
kommuner i en stikprøvekontrol af hånd-
hævelsen af NBL §3 samt §3 registreringerne.

Hvad angår naturgenopretningsprojekter, blev
det af kommunen besluttet at gå videre med
planen om et vådområde i Termestrup Enge.
Denne plan er dog nu skrinlagt af Gudenå-
kommiteen, bl.a. på grund af de mange pro-
tester fra lodsejerne. Til gengæld er Natur-
styrelsen godt i gang med retablering af Vænge
Sø på Helgenæs, der forventes færdig til efter-
året 2012.

DOF har haft nogle møder og har løbende
kontakt med Naturstyrelsen Kronjylland
vedrørende et kommende fugletårn ved Stubbe
Sø, fugleplancher ved Stubbe Sø og Følle
Bund, samt foldere om naturen ved Stubbe
Sø, Følle Bund og Ørnbjerg Mølle/Ulstrup Å,
der forhåbentlig alle vil blive realiseret i 2012.

Nationalparken Mols Bjerge
– af Kent Olsen

I løbet af året blev en nationalparkplan sendt
til høring med 6 måneders forsinkelse og DOF
sendte høringssvar i december. Bestyrelsen
har dog i processen med klargøringen af ud-
kastet til planens redegørelses- og handlings-
del valgt at sidde rådgivningen fra DOF og
nationalparkrådets øvrige medlemmer
overhøring.

Det har vakt stor undring i rådet, da bestyrelsen
nedsatte det såkaldte nationalparkråd for at
sikre sig optimal faglig rådgivning og samtidig
etablere en bred, lokal indflydelse.
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Hvidvinget Korsnæb, november 2011. Foto Hans Jørgen Bruun Pedersen

Resultatet blev at DOF ligesom et stigende
antal fagbiologer med særlig viden indenfor
nationalparkområdet betragter planen i sin
nuværende form som værende en upræcis
ramme uden særlige visioner og hensigts-
erklæringer, og som ikke lægger op til konkret
naturfremmende tiltag.

I rådet har der som sådan ikke været en
stemning imod nationalparkplanen, men
særligt de naturfaglige rådsmedlemmer
betragter ikke planen i sin nuværende form
som en faktor, der kan gøre noget for fuglene
eller biodiversiteten generelt.

Når man tænker på, hvor mange af de repræ-
senterede foreningerne i bestyrelsen, der har
biodiversitet som formål, kan det undre, når
der ikke er kommet flere konkrete tiltag i planen.
Har man haft nok at gøre med proces, interne
magtkampe og overholdelse af tidsplan? Er
det mangel på ideer eller er fremsatte forslag
blevet afvist af bestyrelsen? Er der for mange
bestyrelsesmedlemmer, der af legitime årsager
mangler forudsætningerne for at fremsætte
eller forholde sig kritisk til konkrete

 naturforslag?

I sin nuværende form fremstår planens hand-
lingsdel med en masse forslag, som stritter i
alle retninger, og hvor man ikke kan se, hvad
der er højt prioriteret. Planens handlingsdel
mangler at opstille nogle præmisser for,
hvordan man har tænkt sig at arbejde og
prioritere: Hvad forstår man egentlig ved natur,
og hvad forstår man ved god natur?

Manglen på en systematisk tilgang til emnet
gør, at planen bliver ekstrem vanskelig at
omsætte til konkrete tiltag, fordi alting vil kunne
diskuteres forfra igen og igen. Der vil være en
helt anderledes opbakning fra fagbiologer, hvis
planen lagde op til noget, der faktisk gjor-de
noget for biodiversiteten. Hvis der var mål-
sætninger for, hvor meget og hvordan bio-
diversiteten skal styrkes i Nationalparken. Hvis
det i handling blev tydeliggjort, at biodiversitets-
fremme ved frivillige aftaler og naturbeskyttelse
havde førsteprioritet. Hvis der bliver stablet en
ordentlig overvågning og indsatsplan for truede
arter på benene, der over en årrække kan
belyse om opsatte mål er nået.
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Kan man forestille sig, at man opstiller en målsætning, der hedder, at der til stadighed skal være
50 ha sandmarker i Nationalpark Mols Bjerge? Eller en målsætning, der hedder, at der skal
etableres vintergræsning på 100 ha eng- og overdrevsarealer? Eller måske kunne man lave en
målsætning om, at 50 ha gammel løvskov skal henligge totalt urørt? Man kunne også forestille
sig en målsætning om naturvenlig slåning af vejrabatter langs mindst 20 kilometer vej i
nationalparken.

Fra vore egne rækker
Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2011. Møderne holdes på skift på Sølyst og privat
ved bestyrelsesmedlemmerne. Suppleanterne deltager i møderne i det omfang de har tid og
lyst. Stemningen har været god og tonen fri.

Både forår og efterår har vi haft 4 deltagere af sted til repræsentantskabsmøderne i DOF.
Mødereferaterne herfra kan læses på www.dof.dk .

En stor tak til alle for mange gode diskussioner og et godt samarbejde i 2011.

Spurvehøg, Tebbestrup Bakker. Foto: Gunnar Larsen
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Blade fra spurvehøgenes liv

Af Svend Møller Jensen

Indledning
Fra 1976 til 2007 har jeg registreret og indsamlet data om alle ynglende rovfugle indenfor en
firkant på 7x10 km i et område i Favrskov Kommune. De 70 kvadratkilometer indeholder tre
bysamfund: Søften, Hinnerup og Korsholm/Foldby. Alle tre byer består hovedsageligt af
parcelhuse med tilhørende haver, hvor insekter og fugle har gode livsbetingelser. Indenfor
området befinder der sig også 2 større og 11 mindre skove fra 560 ha. til 2,5 ha.. Skovenes
andel af arealet er 16% og nåletræer, især rødgran, udgør 60% af skovarealet. Centralt i
undersøgelsesområdet løber Lilleåen med tilhørende ådal, hvor flere af småskovene befinder
sig på dalens skrænter. Foruden spurvehøgen har følgende rovfuglearter i den angivne
tidsperiode ynglet indenfor undersøgelsesområdet: Musvåge (5-19 par), tårnfalk (2-10),
hvepsevåge (0-2), rørhøg (0-3) og duehøg (0-3) og i 2008 er rød glente kommet til med et enkelt
par.

Metoder
Når jeg her vil omtale forskellige aspekter
vedrørende spurvehøgen, er årsagen alene,
at jeg har langt den største mængde data om
denne art. Det skyldes udelukkende det
faktum, at spurvehøgens hun gennem hele
yngleforløbet fra marts til slutningen af juli ikke
fjerner sig fra redebiotopen undtagen i den
sidste del af perioden, hvor ungerne er fløjet
fra reden. Under dette forløb er det han
spurvehøgen, som bringer føde til hunnen og
senere til ungerne.

Da fjerfældningen sker i samme periode kan
man derfor med lidt held opsamle hunnens
fjer fra vinger og hale omkring redestedet og
ikke mindst ved det såkaldte ”plukkested”,
hvor hunnen modtager de fugle, som hannen
leverer til hende eller ungerne. Spurvehøgens
fjer er individuelle for den enkelte fugl, hvad
angår farve, striber og længde af den enkelte
fjer. Det er derfor vigtigt, at man året efter kan
finde de samme fjer for at kunne konstatere
samme hun som året før. Man kan altså sige
at fjeren svarer til menneskets fingeraftryk, så
en fundet fjer kan være det samme som en
kendt fugl . Et lille problem her er en hun, der
yngler som 1-årig eller såkaldt 2K. Fjer fra 2K
fugle er let genkendelige på grund af en

rødbrun farve, men til gengæld kan de
ovennævnte fjerkarakterer  for det enkelte
individ ændre sig en smule fra 2K til 3K.
Heldigvis vil 3K fuglen i mange tilfælde først
skifte de sidste 2K fjer året efter, så man finder
en blanding af 3K og enkelte 2K fjer. Han-
fjerene er lige så velegnede, som hun-fjerene,
men da hannen som sagt er omkringfarende i
ruge og ungeperioden vil fældefjerene spredes
over et stort område, så man kun finder få eller
ingen fjer på redebiotopen.

Resultater
I alt har der været 312 par spurvehøge i
perioden 1976 - 2007, hvoraf jeg kender
yngleresultatet for 310 par. Antal par gennem
årene har varieret mellem 6 og 14 par. Af de
310 par har 198 par produceret mellem  1 og
7 unger pr. kuld og i alt 760 udfløjne unger.
112 par (36,1%) har af en eller anden grund
fået 0 unger. Dette tal omfatter par, som
muligvis aldrig har fået unger og par, som jeg
har kendt i mindst 2 år , hvor disse par i andre
ynglesæsoner kan have fået unger på
vingerne. 36,1% er altså det samlede antal 0
kuld. Data om bestandsudvikling og
ungeproduktion fremgår af tabel 1 på side 19.
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Forhold der har betydning for
ynglesæsonen
Vejret i marts-april har betydning for
ynglesæsonen. Er denne periode meget
præget af nedbør, kan han spurvehøgen være
ude af stand til at bringe hunnen i tilstrækkelig
ynglekondition (Newton 1986). Det medfører,
at nogle par slet ikke yngler eller starter
æglægning uden at kunne fuldføre kuldet.
Hvis ikke der bliver lagt mere end 1-3 æg
opgives kuldet som regel (Newton 1986). En
anden ting af vejrmæssig art er vinterens
gennemsnitstemperatur. Er det en lang og
kold vinter med udbredt snedække, kan
høgene være så afkræftede, at det påvirker
yngleresultatet. Når sneen dækker landskabet,
kan de heller ikke supplere føden med mus,
som jeg personligt har konstateret mange
gange i ungetiden. Det er selvfølgelig klart, at
de omvendte vejrsituationer kan være

fremmende for ynglekonditionen ligesom de
såkaldte bogår.

Dvs. år hvor eg og især bøg sætter rigeligt
med frugt. Det medfører så året efter en forøget
mængde af forskellige mus og fuglearter, som
nyder godt af den forøgede fødemængde,
som høgene så kan udnytte. Vejrforholdene
kan være lidt komplicerede, hvis fremmende
og begrænsende faktorer modarbejder
hinanden. Således var 1978 et bogår, hvorimod
der var store nedbørsmængder i marts-april
1979 og vinterens gennemsnitstemperaturen
blev lav. Det ses på de 13 udfløjne unger i
1979. I 1992 var der igen bogår og 1993 gav
det største antal udfløjne unger i form af 49
unger. I vinteren 1994/1995 var der store
nedbørsmængder i marts-april og vinterens
gennemsnitstemperatur var lav. Det gav kun 4
udfløjne unger i  1995. I 1995 var det igen
bogår og i 1996 var der 26 udfløjne unger.
1998 var et bogår og i 1999 var der 35 udfløjne
unger.

Spurvehøg, nyudfløjen unge. Foto: Tommy Kaae
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par = som har produceret udfløjne unger. K-par = kontrollerede par.

Mis.% = par som ikke har produceret udfløjne unger.

Tabel 1: Ynglebiologiske data for spurvehøg i 1976-2007.

År y-
par 

k-
par 

p-
par 

0 

juv 

1 

juv  

2  

juv 

3 

juv 

4 

juv 

5 

juv 

6 

juv 

7 

juv 

Sum 

juv 

Mis 

% 

Antal 

Juv/ 

par 

 

Antal 
juv  

Pr 

p-par 

1976 7 7 5 2   2 2 1   19 28,6 3,17 3,80 

77 10 10 6 4  1 2 2 1   21 40,0 2,10 3,50 

78 12 12 9 3 1 1 4 2 1   28 25,0 2,33 3,11 

79 10 8 5 3  3 1 1    13 37,5 1,63 2,60 

80 13 13 9 4   2 6 1   35 30,8 2,69 3,88 

81 11 11 7 4  1 2 1 2 1  28 36,4 2,80 4,00 

82 11 11 7 4 1  2 2 2   25 36,4 2,27 3,57 

83 8 8 5 3   1 4    19 37,5 2,38 3,80 

84 10 10 6 4  1 3 1 1   20 40,0 2,00 3,33 

85 7 7 7 0  2 1 4    23 0,0 3,28 3,28 

86 8 8 6 2  1  1 3 1  27 25,0 3,38 4,50 

87 8 8 7 1  1 2 3 1   25 12,5 3,13 3,57 

88 12 12 8 4   4 3 1   29 33,3 2,24 3,63 

89 11 11 9 2   3 2 4   37 18,2 3,36 4,11 

90 14 14 8 6   2 3 2 1  34 42,9 2,43 4,25 

91 12 12 7 5 1  3 1 2   24 41,7 2,00 3,43 

92 10 10 7 3  2 1 2 2   25 30,0 2,50 3,57 

93 13 13 10 3  1  2 4 2 1 49 23,1 3,77 4,90 

94 11 11 6 5   1 1 4   27 49,5 2,45 4,50 

95 8 8 1 7    1    4 87,5, 0,50 4,00 

96 10 10 8 2 1 2  4 1   26 20,0 2,60 3,25 

97 10 10 3 7  1  1 1   11 70,0 1,10 3,67 

98 9 9 6 3   3 2 1   22 33,3 2,44 3,67 

99 10 10 7 3    2 3 2  35 30,0 3,50 5,00 

2000 8 8 6 2 1 1 2 1 1   18 25,0 2,25 3,00 

01 10 10 3 7 1  1  1   9 70,0 0,90 3,00 

02 9 9 5 4    3 2   22 44,4 2,44 4,40 

03 10 10 8 2   2 2 3 1  35 20.0 3,50 4,38 

04 9 9 4 5 1  1  2   14 55,6 1,56 3,50 
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Spurvehøgens fjender i
naturen
Et gammelt udtryk hedder ”høg over høg”. Det
gælder også i den virkelige verden for
spurvehøgen. Fra 1989 til2004  har der ynglet
fra 1 til3 par duehøge indenfor undersøgelses-
området. Dog var der kun 3 par i året 1997. De
2 par duehøge placerede sig netop, hvor de
fleste spurvehøgelokaliteter fandtes. Det
resulterede så i, at nogle spurvehøge helt
forsvandt fra gamle ynglepladser. Nogle ser
jeg ikke igen, andre flytter til tættere bevoks-
ninger i de to største skove. Fra 1994 til 2001
kunne jeg i 5 reder konstatere, at store unger
forsvandt, og en enkelt unge blev fundet plukket
på skovbunden. Fra 1994 til 2001 var der 8
reder, hvor hun spurvehøgen forsvandt i
ungetiden og i 2 tilfælde fandt jeg en hun
liggende plukket på skovbunden under reden.

Hvis spurvehøgehunnen forsvinder, medens
ungerne er små, vil ungerne dø af sult, selv
om hannen fortsat bringer føde til dem. Kun
hvis ungerne ved hunnens forsvinden er tæt
på udflyvning, kan de selv partere byttet, da
hannen ikke påtager sig dette fordelings-
arbejde. Predation fra duehøgen er også be-
skrevet af J. Tøttrup Nielsen 2004 og I. Newton
1986.

Skovmår og husmår kan ligeledes være farlige
for spurvehøgens yngel. Husmåren vil kunne
prædere æg og unger, hvis reden er tæt på
bygninger. Jeg har 5 gange fundet reden tømt
for unger ved førnævnte placering, der er
meget yndet af spurvehøgen, måske fordi det
er praktisk at være tæt på havernes mange
fugle. Hvis ungerne har udviklet fjer, kan man
se, hvordan måren har bidt fjerskafterne over
under plukningen. Desuden kan man se
mårens kradsemærker i redetræets bark.
Skovmåren har sikkert ikke haft nogen andel
her, da jeg først i 2010 har iagttaget en skovmår
tæt på undersøgelsesområdet, siddende i et
træ med en glenterede, så skovmåren er meget
sjælden i området.

Ynglehabitat, rede, redetræ
og noget om individuelle
hunner hos spurvehøgen
Spurvehøgen er fundet ynglende i skove af
varierende størrelse fra 560 ha. til 2,5 ha.. Den
foretrækker nåletræsbevoksninger til placering
af reden, og kun i sjældne tilfælde er reden
fundet i løvtræer. I denne undersøgelse er
spurvehøgen kun fundet ynglende i nåletræer.
Den foretrækker rødgranplantninger, som er
åbnet af en til to gennemhugninger. Herved
opnås en så åben struktur, at spurvehøgene
kan flyve mellem stammerne eller i de frem-
komne spor. En sådan plantning kan  fra 20 -
45 års alderen tjene som yngleplads for spurve-
høgen. Af  277 reder var 211, svarende til
76,2%, anbragt i rødgran.

Reden anbringes på en grenkrans. I de fleste
tilfælde tæt ved eller op ad stammen, men
undertiden op til 50 cm ude på den flade gren.
Den benytter som regel en placering 1-2 grene
under nederste grønne grenkrans, så der er
gode til - og fraflyvningsforhold, men til gengæld
er reden så meget synlig i bevoksningen. I
ganske få tilfælde har reden været gemt i den
grønne del af  granen. Da reden i de fleste
tilfælde kun bruges et enkelt år, kan der på de
bedre territorier være 4-5 gamle reder. Enkelte
af de gamle reder kan være så stærke
konstruktioner, at de bliver siddende i op til 10
år, men normen for den enkelte rede er en
levetid på 4-5 år. For 20 reder (7,2%) er der
tale om genbrug. Heraf er 4 reder genbrugt
efter 1 år, 3 efter 2 år, 2 efter 3 år, 2 efter 4 år,
1 efter 6 år og 1 efter 8 år. En enkelt rede
bygget i 1998 er genbrugt i 99, 03 og 04. Et par
har i 2000 og 2001 genbrugt 2 forskellige
kragereder. Af 16 genbrugsreder med kendt
hun, blev 10 benyttet af adulte  hunner og 6 af
1-årige hunner. I et tilfælde findes en adult
hun tidligt i yngleforløbet dræbt i redebevoks-
ningen. 2 uger senere kan en 1-årig hun ses
på reden.
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Kort over undersøgelsesområdets placering:
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Redehøjden i forhold til jordoverfladen vil i
nogen grad være bestemt af træarten på rede-
biotopen. I det undersøgte område er rødgran
(Picea abies) som sagt det almindeligste træ
og redetræ. Her har redehøjden varieret mel-
lem 5 og 11 m.

8 reder er fundet i douglasgran (Pseudotsuga
menziesii) og redehøjden har varieret fra 11
m. til 15 m.. Den laveste placerede rede er
fundet i en nordmannsgran (Abies nordman-
niana) i kun 2,6 m. højde.

Redens orientering i forhold til verdenshjørne
er undersøgt for 91 reder. Her er der en
overvægt af reder med orientering SV-S-SØ.
De tre retninger repræsenterer næsten lige
mange reder, som samlet udgør 64 (70,4%)
reder. Haveejere  med klippede hække kan
sikkert nikke genkendende til, at der er mere
klippearbejde på sydsiden i forhold til
nordsiden. Det skyldes større lysindfald fra
sydlige retninger. Lyset har derfor også bevirket
en tættere og kraftigere grenstruktur på
redebevoksningens træer hvilket får
spurvehøgen til at vælge redested mod sydlige
retninger. Herved får reden en bedre
understøttelse. 3 reder har været anbragt på
toppen af en knækket stamme, hvor 3-4
sidegrene har rettet sig i vejret og dannet nye
toppe.

Når man bevæger sig ind på en redebiotop, vil
man i langt de fleste tilfælde blive mødt af en
hun spurvehøg, som lader advarselsstemmen
lyde. I sjældnere tilfælde, ligeledes af en lysere
han stemme, hvis hannen tilfældigvis er i nær-
heden med bytte til hun eller unger. Man
oplever dog hurtigt, når flere biotoper er besøgt,
hvor forskellige hunnerne er i deres individuelle
opførsel. Der er hunner som forbliver tavse,
enten de bliver liggende på reden eller forlader
denne, men som sagt bruges stemmen for det
meste. Det er dog ikke alle hunner, som nøjes
med at bruge stemmen. I en del tilfælde - og
kraftigst når der er unger i reden -  kan hunnen
lave mere eller mindre dybe ”dyk” mod
fredsforstyrreren.

Denne opførsel er så individuel, at man kan
genkende den enkelte hun fra år til år, så man
kan bruge den som supplement til de ind-
samlede fældefjer. I et enkelt tilfælde har jeg
oplevet en hun, som 3 ynglesæsoner efter
hinanden direkte forsøgte at ramme mit hoved
med vinge eller klør. Det resulterede i, at jeg
altid bevægede mig af sted med en løftet arm
for at beskytte hovedet. Samme hun var også
speciel derved, at den ikke bare angreb i selve
redebevoksningen, men forfulgte mig over ca.
150 m. ind i en højstammet bøgeskov, hvor
den satte sig, så den kunne følge min videre
færden.

Referencer og litteratur
Spurvehøgen er en af verdens mest under-
søgte fugle. Der findes en meget lang liste
med litteratur om arten. Jeg vil her kun nævne
nogle få af de mange mulige forfattere.

Holstein, V. 1950: Spurvehøgen.
Hirschsprungs Forlag. Vagn Holstein er den
person i Danmark, som var den første med
en systematisk undersøgelse af
spurvehøgens liv.

Nielsen, J.T. 2004:DOFT 4, 2005:DOFT 2
og 2005:DOFT 4. Jan Tøttrup Nielsen er
den person, som i nutiden har skrevet flest
artikler om rovfugle og her også
spurvehøgen i Danmark.

Newton, I. 1986: The Sparrowhawk. Poyser,
Calton. Ian Newton har skrevet en lang
række bøger om spurvehøgen under
skotske forhold.

Forfatterens adresse:
Holmelundsvej 29, Søften, 8382 Hinnerup
birgitmoellerjensen@hotmail.com
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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 – modtage en mail når der sker noget...

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
Sjældne fugle
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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Udbredelse af Korttået Træløber i
Østjylland
Af Ursula Burmann

Korttået træløber er indvandret til Østjylland i løbet af de seneste omkring 35 år. I det følgende
beskrives vores viden om indvandringen, udfra data fra lokalrapporterne og www.dofbasen.dk

Første gang arten omtales i lokalrapporten er fra 1981, hvor der blev nævnt en mulig Korttået
Træløber den 6/1 ved Brabrand Sø. I teksten opfordredes observatørerne til at holde udkig
efter denne art som var under udbredelse mod nord. Nordligste fund hidtil var i Horsens Bypark
og ved Snaptun. Alle iagttagelser nord for Horsens Fjord skulle forelægges Sjældenhedsudvalget
(SU).

I rapporten fra 1983 anføres om Korttået Træløber i Appendix I (Fund, der skal forelægges
Sjældenhedsudvalget): ”Stationær i Moesgård Slotspark siden efteråret 1982. I år hørt synge
første gang 5/4, set sidst 4/12. Endvidere 28/4 1 sy Marselisborg Skov.” Men fundet er
tilsyneladende aldrig blevet forelagt SU!?

I de følgende år nævnes en del fund, især ved Moesgård, men ingen af dem er åbenbart blevet
forelagt SU. Først i 1988 blev en forekomst af Korttået Træløber forlagt SU og godkendt, en han
som synger i Moesgård Park fra den 7/4 til først i november. I det følgende år observeredes der
igen en Korttået Træløber i Moesgård Park i perioden 8/2-10/11. Fra den 19/7 forelå der en
iagttagelse af mindst to individer. Forekomsterne er godkendt af SU. I 1990 var Korttået
Træløber stadig SU-art i Århus Amt. Observationer fra Moesgård Have blev åbenbart ikke
forelagt Sjældenhedsudvalget.

Tabel 1: Antal lokaliteter med Korttået Træløber i løbet af perioden 1991-2011.
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1991 blev Korttået Træløber taget af SU-listen og fra den tid behandlet i rapporten på lige fod
med de øvrige arter. Der var fra 1991 indberetninger af fugle fra 5 lokaliteter: Moesgård Park,
Universitetsparken Århus, Marselisborg Skov, Tunø og Wedelslund Skov ved Galten. På
sidstnævnte lokalitet observeredes et par med unger. I 1992 indberettedes Korttået Træløber
fra 9 lokaliteter. 70 % af alle observationer var gjort i kerneområdet ved Moesgård, hvor der
også var meldinger om et ynglepar. Fra alle andre lokaliteter meldtes der 1 individ hørt
syngende eller set: Fussingø Skov, Stubbe Sø, Skovmøllen, Universitetsparken, Wedelslund
Skov, Besser Bypark (første fund på Samsø) og Kalø Gods.
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I de følgende år skiftede antallet af lokaliteter med Korttået Træløber lidt, men i det hele taget
gik det fremad med bestanden til 2008. I 2009 faldt antallet af lokaliteter med Korttået Træløber
dog med næsten 30 % og antallet af fugle var næsten halveret i forholdt til året før. Årsagen til
denne udvikling kendes ikke.

Tabel 2 viser  antal observationer i Østjylland i dofbasen i perioden 1988-2011.

Tilsyneladende er arten en smule på retur i øjeblikket. Eller er der tale om at arten er for
almindelig til at den bliver indrapporteret?! Der er ikke taget højde for at enkelte meget aktive
bidragydere kan påvirke resultatet.

Artens udbredelse i Østjylland kan illustreres ved at vise hvordan fundlokaliteterne breder sig
ud over området. Det fremgår at arten indvandrer til området sydfra sidst i 1980erne, og
tilsyneladende derefter breder sig gennem Gudenådalen til Midtjylland. Indenfor de seneste 10
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Lokaliteter med fund af træløber 1988 - 1991.

Kilde: www.dofbasen.dk

år er arten truffet i det meste af
området.

Lokaliteter med fund 1992-1999:
 Se side 26

Lokaliteter med fund 2000-2011:
 Se side 26

Forfatteren kan kontaktes på
ubm@djurs.net
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Lokaliteter med fund af træløber 1992 - 1999. Kilde: www.dofbasen.dk

Lokaliteter med fund af Træløber 2000 - 2011. Kilde: www.dofbasen.dk
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40 år med Hedelærke i
Østjylland

Af Arne Bo Larsen

En status over Hedelærken i Østjylland på grundlag af data i dofbasen (www.dofbasen.dk)

Hedelærken er tilknyttet heder og klitheder med lidt bart sandjord, som er dens foretrukne
ynglebiotop. Disse bare pletter opstår også hvor plantager bliver fjernet af forskellige årsager.

I de første 5 år, efter at en plantage er ryddet på sandede områder, er det en velegnet biotop
for Hedelærken og her er der god grund til at se efter den. Senere når jorden dækkes af
sammenhængende vegation forsvinder Hedelærken igen.

På ynglepladsen opdager man typisk Hedelærken på dens sang, der høres fra tidligt på foråret
til ungerne klækkes. Så ophører sangen næsten og genoptages igen i forbindelse med andet
kuld. Uparrede hanner bliver ved med at synge indtil en hun dukker op.

Reden placeres gerne under en busk, i lyng eller græs og ungerne forlader reden ca. 10 dage
gamle, men er først flyvefærdige i alder af 16 dage.

I Østjylland yngler Hedelærken primært i Syddjurs og i det Midtjyske, hvor biotoperne svarer til
ovennævnte. De første fund fra Østjylland i DOFbasen er fra 1973 og antallet af observationer
er jævnt stigende indtil 2006. Dog med enkelte udsving på 85 observationer i 1987, 118
observationer i 1996 og 106 observationer i 2005. Fra 2006 er antallet af årlige indrapporteringer
støt stigende, og i 2011 har vi det største antal i perioden på 232 observationer. På
nedenstående diagram ses antallet af observationer pr. år i 40 års perioden.

 

0

50

100

150

200

250

19
73

197
5

19
77

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

199
1

19
93

199
5

19
97

19
99

200
1

20
03

200
5

20
07

200
9

20
11

Figur 1 Hedelærke obs. pr. år i Østjylland jf. www.dofbasen.dk
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Hedelærken antages normalt at være i tilbagegang i Danmark, hvorfor tendensen som figuren
viser, med stor sandsynlig ikke er en reel fremgang, men skyldes den stærkt forøgede
ornitologiske aktivitet og langt bedre indrapportering af arten i de senere år.

Det er begrænset hvor flinke observatørerne er til at indrapportere ynglepar, medens der er
pæne tal af syngende fugle, som markerer deres territorier.

Prikkortet på næste side er et sammentræk af DOFbasens data fra de sidste 40 år i Århus Amt
og Østjylland. Her er vist alle lokaliteter hvorfra der er indrapporteret ynglepar, syngende fugle
og ynglefugle.

Hedelærke, april 2011. Foto: Kent Olsen

Hedelærken er en trækfugl, som kommer her i marts og trækker bort i september-november.
Om vinteren har vi besøg af Hedelærker fra nord og der kan også være enkelte af vores egne
Hedelærker som overvintrer her. Under forårstrækket ses der flest Hedelærker ved Gjerrild
Nordstrand, hvor sæsontotaler på op til 101 trækkende (1987) er registreret. Største dagstotal
er 30/3 2008 23 trækkende. Fra Anholt foreligger et større tal, nemlig 30/9 2011 24 trækkende.

Kilder:

 www.dofbasen.dk

Hans Christophersen: Fuglene på NØ-Djursland 1965-1998.

Forfatteren kan kontaktes på abl@djurs.net
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Figur 2: Lokaliteter med observationer af hedelærke med yngleadfærd (indtastninger med

adfærden ynglepar, syngende fugle og ynglefugle). Kilde: www.dofbasen.dk

DJURSLAND, STUBBE SØ

SOMMERHUS

”Bogpeters Hytte”, midt i Fugleværnsfondens reservat ved Stubbe Sø,
udlejes til DOF-medlemmer

Garanti for ynglende topmejse, broget fluesnapper, hedelærke og rødrygget
tornskade. Adgang til søen og mulighed for dejlige ture i nærområdet.

Kort afstand til Ebeltoft, badestrand og Djurslands turistattraktioner

Fred, ro og ingen fjernsyn
Huset er på 80m2 (6 pers./to soverum) 2600 kr/uge + el.

Henv. Peter Lange, tlf.: 86 95 03 41 eller mail: peterlan@dofoj.dk.
Læs mere på www.dofoj.dk/bogpetershytte.
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DOF Østjylland – referat af
generalforsamling 25. Februar 2012

1. Valg af dirigent.
Henning Ettrup blev valgt. Henning konstaterede at der var indkaldt rettidigt til
generalforsamlingen.

2. Årsberetning om lokalafdelingens virke for 2011
v. formand Jens Bonde Poulsen. Jens Bonde fremlagde årsberetningen og Peter Lange
berettede om arbejdet i Naturpolitisk Udvalg, herunder også om lukningen af Sølyst.
Beretningerne godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse v. Ole Jensen.
Regnskabet blev godkendt..

4. Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse v. Ole Jensen.
Budget blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelse var Bjarne Golles, Ole Jensen, Steen Gert Larsen og Jens Bonde
Poulsen. Alle blev genvalgt.

På valg som suppleanter var Arne Højgaard, Leif T. Nielsen, Lotte Skjærbæk og Ole Bøgh
Vinther. Leif ønskede ikke genvalg. Birgitte (bestyrelsesmedlem) havde  udtrykt ønske om
at blive suppleant. Birgitte blev valgt som suppleant. Øvrige suppleanter blev også valgt.

Til den ledige bestyrelsespost valgtes Kim Skelmose.

7. Valg af medlemmer til DOF´s repræsentantskab.
Vælges kun ulige år, hvorfor punktet udgik.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
John Hansen (revisor) og Jørgen Jørgensen (revisorsuppleant) blev genvalgt.

9. Eventuelt.
Henning Ettrup henledte opmærksomheden på at fredningstiden for duer er udvidet og at
der er ønske om at opsætte web-kameraer i duereder for at følge duerne. Der rådes over
20 kameraer i alt indtil videre er der kun opsat 5-6 kameraer. Interesserede kan kontakte
Henning Ettrup.

Peter Lange gjorde opmærksom på DOF OJ´s tur til Øland i begyndelsen af Juni måned.
Der er stadig ledige pladser.

Referent: Inger F. Jensen
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Fugleture kun for kvinder, efteråret 2012
Lørdag d. 25. aug. Lille Vildmose. Turlederre: Lotte/Hanne. Heldagstur

Lørdag d. 29. sept. Hornbæk enge/Vorup enge (9-13) samt Fuglepigernes årsmøde i
Naturcenter Randers (13-15). Turledere: Birgitte/Hanne.

Lørdag d. 13.okt. Margrethe Kog-Ballum-Rømødæmningen-Ribe og sort sol. Turledere:
Rikke/Lotte. Heldagstur.

Søndag d. 11. nov. Alrø/Kalsemade/Kalsenakke kl. 10-14. Turleder: Rikke.

Lørdag d. 8. dec. Moesgaard/Giber Å/afslutning m. glögg kl. 10-12/13. Turledere: Birgitte/
Hanne.

Tilmelding og yderligere oplysninger: Læs mere på http://fuglepiger.wordpress.com/

Rødtoppet fuglekonge, april 2011. Foto: Kent Olsen

„Fuglepigerne“ er en gruppe under Dansk Ornitologisk Forening.

 Læs mere på http://fuglepiger.wordpress.com/



32

Brug af dofbasen til rapportskrivning
– et minikursus

Af Arne Bo Larsen

Kurset vil finde sted i efteråret 2012. Tid og sted for kurset annonceres på www.dofoj.dk.

Medlemmer af Rapportgruppen – DOF Østjylland vil fortælle om, hvordan årsrapporten Fugle
i Østjylland bliver til. Lige fra, hvordan data kommer ind i DOFbasen, hvordan man trækker data
ud af DOFbasen, samt hvordan vi bearbejder oplysningerne og bruger dem til at opbygge
rapporten.

Ud fra dette beskriver vi udviklingen for fuglene og udarbejder tabeller med kurver over de
forskellige arter i Østjylland.

Deltagerne bliver præsenteret for nogle teknikker, som alle kan benytte til at få et overblik over
de arter, som nu engang interesserer en. Der arbejdes med www.dofbasen.dk, og med
regnearket Excel, og for at deltage skal du være oprettet som bruger på dofbasen.

Tilmelding skal ske til Arne Larsen på abl@djurs.net. Hvis der er bestemte emner du ønsker at
kurset skal tage op, eller spørgsmål, som vi skal forberede svar på, vil det også være en god
ide at skrive disse spørgsmål til os.

Som ny formand for DOF Østjylland vil jeg her forsøge give et indblik i hvem jeg er. Mit navn er
Kim Skelmose, jeg er 48 år og bor med min familie i Gl. Rye. Udover min store lidenskab for
fugle og natur, har jeg min egen virksomhed som supervisor og terapeut.

Præsentation af Kim Skelmose
– ny formand for lokalafdelingen

Jeg er vokset op i en lille by Vestervig
i Thy tæt på Agger Tange, hvor min
interesse for fugle tog sin begyndelse
i 1972. Over de sidste 40 år har
interessen for fugle udviklet sig til en
lidenskab der fylder det meste af min
fritid. Jeg har i en årrække været så
heldig at være med til at producere
naturfilm for DR. Det har givet mig
fantas-tiske naturoplevelser såvel i
Danmark som i udlandet. De senere
år har jeg, ud over at se på fugle, også
ringmærket fugle, her-iblandt havørne.

Det er en stor glæde for mig at være blevet valgt som formand, og jeg ser meget frem til flere
spændende fugle oplevelser i naturen.

Kim Skelmose  gestalt@ofir.dk
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Nyhedsbrev til DOF-medlemmer
i

Syddjurs Kommune
Af Joy Klein

En lokalgruppe DOF-medlemmer der bor i Syddjurs Kommune er begyndt at
udsende et nyhedsbrev der vil orientere om ting der sker i kommunen der er
relevant for fugleinteresserede. Det sendes rundt pr. mail til alle de DOF-
medlemmer i kommunen der er interesseret. Indtil videre har 67 medlemmer
meldt sig, som svarer til halvdelen af medlemmerne i kommunen. Det første
brev blev sendt midt i april 2012.

Brevet kommer til at handle om mange ting, men det er tanken at det
eksempelvis kan:

- minde om forestående fugleture i kommunen
(der allerede er offentliggjort)

- invitere til uformelle fugleture i kommunen
(med forholdsvis kort varsel)

- ture der ellers ikke er offentliggjort

- gøre opmærksom på nye, spændende steder at se på fugle (f.eks. nye
fugletårne, nye områder der sættes under vand

- sende aktuelle nyheder om interessante fugleforekomster i kommunen

- fortælle om tiltag i Nationalpark Mols Bjerge der vedrører fugle

- orientere om DOFs høringssvar i lokale naturpolitiske sager
(f.eks. har DOF sidste år afsendt kommentarer til Naturstyrelsens
vand- og naturplaner)

Lokalgruppen består af Ursula Burmann, Arne Bo Larsen, Pia Jørgensen,
Jens Peter Lomholt og Joy Klein. Alle er i forvejen aktive i DOF-regi (bl.a. care-
takere, redaktion af DOF Østjyllands lokalrapport, DOFs kommunerepræsentant
i Syddjurs Kommune, arbejdsgruppe ved Fugleværnsfondens reservat ved
Stubbe Sø, m.m.).

Det er håbet at andre medlemmer vil have lyst til at bidrage med idéer og
oplysninger, således at der kan udvikles et forum der vil gøre det mere
spændende at følge med i fuglelivet i Syddjurs Kommune.

DOF-medlemmer der ikke bor i Syddjurs Kommune men som gerne vil
modtage nyhedsbrevet er meget velkomne til at tilmelde sig på følgende
mail-adresse: joyklein@post.tele.dk
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Bemærk: Denne kalender omfatter et udpluk af arrangementerne.

Der kommer løbende nye arr. til, ligesom der kan ske ændringer i
de arr. der er omtalt her. Det komplette og opdaterede program
finder du altid på www.dofoj.dk - se under ture og møder.

Søndag 1.7.: Mossø og de midtjyske søer

Mødested: 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

Turleder: Peter W. Just, Tlf: 8683 7072
Arrangør: DOF Østjylland

Lørdag 4.8.: DOF Østjylland 40 års jubilæumstur 2012

Bustur rundt til klassiske lokaliteter i Østjylland. Læs mere på
www.dofoj.dk.

Søndag 5.8: Mossø og de midtjyske søer

Mødested: 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

Turleder: Jens Kirkeby, Tlf: 6171 5758
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 19.8.: Tårnenes dag

Læs mere på www.dogoj.dk

Tirsdag 21.8.: Fiskeørne ved Randers Fjord

Mødested: Fugletårnet i Øster Tørslev Kær, Kl. 18.00
Vi gentager de seneste års succes, hvor vi hver gang har set en
eller flere fiskeørne på denne aftentur. Vi starter i fugletårnet og går
derefter ca. en km på diget.Varighed: 2 timer.

Turleder: Lars Tom-Petersen (28908834) og Benny Kristensen
Arrangør: Randers Naturcenter og DOF

Kalender
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Søndag 26.8.: Efterårstræk ved Øer

Mødested: P-pladsen for enden af Øreflak ved Hassensør kl. 07.00. Varighed
efter forgodtbefindende!
Morgentrækket ved Øer skulle sidst i august gerne byde på rigeligt
med skovpibere og gule vipstjerter, ligesom svalerne for alvor er
kommet i gang. På havet ses masser af terner og formentlig
almindelig kjove. Over land burde de næsten være garanti for
rørhøg og lidt tårnfalke, og hvis vejret arter sig, kører vi op ad dagen
til Skelhøj for at se efter hvepsevåger og fiskeørn. Der bliver med
sikkerhed rigeligt at kigge på.Praktiske oplysninger: Medbring
kikkert og tålmodighed!Der er ingen tilmelding

Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen
Arrangør: Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet samt Dansk Ornitologisk

Forening

Onsdag 29.8.: Fuglene går til ro i Vorup Enge

Mødested: Fugletårnet i vestenden af Vorup Enge kl. 19.00
På denne tid er der tusindtallige flokke af land- og digesvaler, som
fouragerer over engsøen, inden de går til ro i tagrørene. Vi mødes i
fugletårnet, som ligger tæt på rasteplads Ø på motorvejen, hvor der
kan parkeres.Derefter går vi ad diget ud til Gudenå for at opleve de
mange svaler. Desuden er der rørhøge og mange ande- og
vadefugle.Varighed: 2 timer.

Turleder: Benny Kristensen (40354516) og Lars Tom-Petersen
Arrangør: Randers Naturcenter og DOF

En lørdag i september eller oktober 2012:

Jubilæumsarrangement
Vi fejrer lokalafdelingens 40 års fødselsdag med en fest el. lign. –
læs mere på www.dofoj.dk

Efterår 2012 og forår 2013: DOFbasekursus

Minikursus (en aften) i brugen af www.dofbasen.dk
Dato og sted annonceres på www.dofoj.dk ca tre uger før hvert
kursus.Arr.: dofbasekoordinator Peter Lange peterlange@dofoj.dk

En dag i september, oktober eller november 2012:

Kursus i rapportskrivning - se omtale side 34 og på www.dofoj.dk

Søndag 2.9.: Mossø og de midtjyske søer

Mødested: 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

Turleder: Kurt Ærenlund Pedersen, Tlf: 2372 3714
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 9. 9.: Naturens Dag

- Se dagspressen for yderligere oplysninger.
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Søndag 16.9: Efterårstræk ved Øer

Mødested: P-pladsen for enden af Øreflak ved Hassensør kl. 0700. Varighed
efter forgodtbefindende!
Septembers himmel er så blå, så det tror vi på og drager på tur til et
af Østjyllands bedste træksteder, hvor fuglene på de gode dage
bare vælter forbi. Der er garanti for træk, men hvilken slags afgøres
af vejret. Måske er det småfugle i tusindvis, måske et det
pibeænder og bramgæs, der drøner forbi, eller måske ser vi en
blanding af det hele, krydret med kjover, suler og måske en
vandrefalk? Alt under 60 forskellige arter vil være en skandale! Hvis
vejret arter sig, drager vi op ad dagen til Skelhøj og kigger efter
rovfugle.Praktiske oplysninger: Medbring kikkert og tålmodighed!
Der er ingen tilmelding.

Turleder: Naturvejleder Morten DD Hansen
Arrangør: Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet samt Dansk Ornitologisk

Forening

Søndag 7.10.: Mossø og de midtjyske søer

Mødested: 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

Turleder: Leif Nørgaard Schmidt, Tlf: 2970 2068
Arrangør: DOF Østjylland

Mandag 8.10.: Fugleåret på Djursland

Mødested: Kattegatcentret, Færgevej 4, 8500 Grenaa
Morten DD vil i sædvanlig levende stil – krydret med flere hundrede
fotos - fortælle om fugleåret på Djursland, som det forløber gennem
hans optik!
For nærmere omtale og oplysninger se Kattegat centrets
hjemmeside

Foredrag: Morten DD Hansen
Arrangør: Kattegatcentret i samarbejde med Norddjurs Folkeuniversitet og

DOF Østjylland

Søndag 4.11.: Mossø og de midtjyske søer

Mødested: 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

Turleder: Jens Kirkeby, m. fl. - Tlf: 6171 5758
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 11.11.: Bustur til Vestjylland Holmsland Klit og Vest Stadil Fjord

Masser af gæs! Turen afholdes i samarbejde med natours.dk – læs
mere på www.dofoj.dk efter sommerferien.

Tirsdag 27.11: Fugle og natur i Sydafrika

Mødested: Naturhistorisk Museum bygning 1141, Bio-X lokalerne.
Se anvisning på www.dofoj.dk,  kl. 19.30.
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I efteråret 2011 foretog foredragsholderen en rejse i lejet bil langs
syd- og vestkysten af den Sydafrikanske republik. Formålet var at
besøge steder med flot natur og især gode fuglesteder. Et grundigt
forarbejde, bl.a. ved gennemgang af diverse rapporter fra fugleture
til områderne samt en god portion held, gjorde at vi fik set og
fotograferet ganske mange fugle, hvor især dansende Cape Rock-
jumper og Cape Sugarbirds gjorde stort indtryk. Men også
overvintrende palæarktiske vadere og fine rovfugle blev skudt med
den lange linse.

Foredrag: Jørgen Mørup Jørgensen
Arrangør: DOF Østjylland

Søndag 2.12: Mossø og de midtjyske søer

Mødested: 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

Turleder: Jens Kirkeby - Tlf: 6171 5758
Arrangør: DOF Østjylland

Tirsdag 11.12: Julemøde

Mødested: Naturhistorisk Museum bygning 1141, Bio-X lokalerne, kl. 19.30. Se
anvisning på www.dofoj.dk
Programmet vil være det sædvanlige med fremvisning af
medlemmernes egne billeder og oplevelser i løbet af året.
Lokalafdelingen vil også som sædvanlig være vært med glögg og
knas.

Arrangør: DOF Østjylland

Lørdag 23.2.2013: Generalforsamling i DOF Østjylland

Mødested: Tid og sted oplyses senere på www.dofoj.dk
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Se dagsorden senere på www.dofoj.dk

Arrangør: DOF Østjylland

Lørdag 2.3. 2013 Temadag på Naturhistorisk Museum

Emnet for temadagen er ikke fastlagt ved bladets deadline, men der
arbejdes på en overskrift om folkelig naturovervågning. Læs mere
på www.dofoj.dk

Lørdag og søndag 13.4. og 14.4.: Fugletræf NØ- Djursland 2013

Mødested: Nordøstlige Djursland - se link til kort nedenfor.
Frit mødetidspunkt og varighed af ophold - se kort over området via
www.dofoj.dk . Ingen tilmelding

Kontaktperson Ole Laursen tlf. 20643375
Arrangør: DOF Østjylland

Stortur til udlandet i foråret 2013

Turen er ikke planlagt ved deadline, men der forventes afholdt en
bustur til et af vore nabolande.
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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 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, 21 78 13 70, 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 Flemming Holmslykke Nielsen, Humlevej 24, 8543
(Fugle i Østjylland) 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
Kim Skelmose (fm. rep.)
Skovsbjergvej 18, Gl.Rye.
8680 Ry
Tlf. 27734070
gestalt@ofir.dk

Ole Jensen (kasserer, rep.)
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

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

Bjarne Golles (rep.)
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

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

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

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

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.)
Båstrupvej 16, Foldby
8382 Hinnerup
Tlf. 22875587
peterhjeds@hotmail.com

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

B-post


