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NYT MEDLEM AF REDAKTIONEN

AF BJARNE NIELSEN

Efter færdiggørelsen af Panurus 2011-1 meddelte Egon Iversen, at han ikke 

længere havde tid til at være med i bladets redaktion. Heldigvis fortsætter 

han dog med at sørge for distributionen af bladet.

Egon skal have mange tak for de ca. 5 år, hvor han gjorde en jætte indsats 

med opsætningen af bladet.

Fremover vil Gabor Graehn stå for opsætning af bladet. Da Gabor bruger 

andre programmer end Egon, vil der være mindre ændringer i layout fra og 

med denne udgave. Indholdsmæssigt forsøger vi dog at bibeholde den linie, 

der hele tiden har været gældende.

Velkommen i redaktionen og tak for, at du tog mod denne udfordring, Gabor.

Forsiden viser en han af Rødstjert, fotograferet af Bjarne Nielsen i Donau-deltaet, maj 2011
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DER ER ET 

YNDIGT LAND...

AF GABOR GRAEHN

V

i, dvs. 2 familier med i alt 4 børn fra 6 til 10 år, 

brugte Kristi himmelfart-weekenden til at 

vandre ad  Gendarmstien fra Padborg til 

Sønderborg. En helt og aldeles fantastisk 

oplevelse! Solskin og en meget varieret natur hele 

dagen, bål og snobrød (samt skumfiduser!) om 

aftenen, inden vi lige så stille faldt i søvn i vore 

soveposer ved Munkemose, Iller Strand og Skelde 

Kobbelskov til fuglesang, som også vækkede os 

blidt hver morgen... En stor tak til blandt andet 

Naturstyrelsen (den tidligere Skov- og 

Naturstyrelsen) for både Gendarmstien og de 

smukke overnatningspladser i naturen.

På trods af at det absolut ikke var hovedformålet 

med turen, så og hørte vi mange fugle på vejen, alt 

fra Stor skallesluger (se side 23) over Bjergvipstjert, 

Hedelærke, Grønspætte til de mange sangere og 

skovfugle.

Selvom vi har nu boet i Sønderjylland i over 7 år, 

oplevede vi mange nye og utroligt smukke steder, 

som vi ikke vidste fandtes. 

Derfor synes jeg, at det passer fint med en 

artikelserie om særlige naturområder i det 

sønderjyske (se side 16 samt side 4). Når man 

læser nogle af artiklerne, som Kjeld Hansen har 

skrevet til "Det tabte land" (www.dettabteland.dk), 

giver det dog også en vis vemod at tænke på, hvad 

vi har tabt : Sortterner på Kegnæs, Piroler på Als... 

Listen er lang og inkluderer bestemt ikke kun 

fuglearter. Vi kan nok ikke skrue uret tilbage men 

skal lære af fortidens fejl. Og så undrer det rigtigt 

meget, at man vil beskytte marskens specielle 

fugleliv - ikke ved at stoppe afvandingen men 

derimod ved at bortskyde ræve 

(http://www.dr.dk/P4/Syd/Nyheder/Toender/2011/05/

04/124111.htm).

Heldigvis findes også nogle succeshistorier som 

f.eks. Slivsøen, Oldenor og Nørresøen ved Tønder. 

Så udviklingen kan gå begge veje.

Som ny medredaktør har jeg i første omgang 

koncentreret mig på at lære at lave et blad, som 

forhåbentligt kan blive næsten lige så godt, som det 

"altid" har været. Det har krævet en del tid, men 

øvelse gør forhåbentligt mester.

Selvfølgelig har jeg nogle ideer m.h.t. bladets 

indhold, som jeg gerne vil koncentrere mig om i de 

næste udgaver. 

Vi i redaktionen vil meget gerne høre fra læserne, 

både hvad I synes om bladet (både opsætningen 

og indhold) og ikke mindst, hvis I har nogle ideer til 

fremtidige numre.

Vi ses derude!

 INDHOLD:

 Nyt medlem af redaktionen 2

 Det er et yndigt land... 3

 Hartsø: Ødelagt af afvanding

 og forurening 4

 Et liv med fugle 13

 Terkelsbøl mose 14

 Formandens kikkert 16

 En eftermiddag for Søgård mose 17

 Stor Skallesluger status 18

 Skovens dag 19

 Kontingent til OAS 19

 Fugleture i Sønderjylland 20

Solnedgang ved Iller Strand Foto: Anne Graehn



Side 4 

Panurus Nr. 2  ·  2011 

HARTSØ

ØDELAGT AF AFVANDING OG 

FORURENING

AF KJELD HANSEN

D

en sønderjyske ornitolog Fritz O. Behrends 

beskrev for år tilbage det nationalt enestående 

rige fugleliv, der engang fandtes i Hartsø. Her er et 

fyldigt uddrag af den beretning, som Behrends 

nedfældede i Kegnæs-bogen i 1965:

”Et sted af ganske særlig interesse er Hartsø. Her 

kan man vente at træffe fugle lidt ud over det 

almindelige. Fugle, der er knyttet til så specielle 

natur- og terrænforhold som rørsump, sø og eng — 

en landskabstype, der bliver sjældnere og 

sjældnere i vore dage, takket være 

kultiveringsbestræbelserne, der udfoldes alle 

vegne.(...)

Jeg besøgte Hartsø første gang den 15. juni 1935. 

Stagende rundt i en pram på søen gjorde jeg 

mange interessante iagttagelser: De små elegante 

sortterner — en mågefugl, der fortrinsvis jager 

insekter i luften — havde en ret anselig koloni, hvor 

der var reder med æg. Nogle af disse flød direkte 

på vandet. 

Også af fjordternen sås en rede i søen; den 

indeholdt allerede store unger. De gamle fugle var 

meget vrede over min nærværelse. 

Ænderne var naturligvis ret talrige. Gråænderne var 

langt de almindeligste. Men der var også skeænder 

— nogle smukke hanner, et par atlingænder og et 

par pibeænder. Af lappedykkere sås både den 

toppede og et par af den lille lappedykker — en 

fremragende dykker, der kun med hovedet oven 

vande gav en pudsig fløjtekoncert til bedste, da jeg 

befandt mig i nærheden. 

Blishønsene var selvsagt også til stede, ligesom 

dens mere skjult levende slægtning, vandriksen, 

hvis uartikulerede stemme hørtes fra rørtykningen. 

Foruden de almindeligt forekommende rør- og 

sivsangere samt rørspurve hørtes den sjældne 

drosselrørsangers kraftige og gennemtrængende 

sang. 

På de tilstødende enge var viberne og rødbenene 

meget ængstelige for deres unger. Her var også gul 

vipstjert, engpiber og en enkelt bynkefugl. Altimens 

gav dobbeltbekkasinerne opvisning; i alt sås fem 

tumle sig i parringsflugten oppe i luften og 

frembringe den karakteristiske brægende lyd, en 

lyd, der frembringes ved, at fuglene med udspredte 

halefjer styrter sig nedad.

På en gård nær søen, Skovgård, havde et 

storkepar rede.(...)

Det er selvfølgelig umuligt ved et enkelt besøg at 

komme til klarhed over alle de fuglearter, som hører 

hjemme i Hartsø. Således skal den sjældne 

Delvis udtørret og stærkt forurenet sø på halvøen Kegnæs på Als. Oprindeligt bestod søen af ca. 50 

hektar vandflade og rørskov, men i dag pumpes arealet ned til få hektar hver sommer. Meget rigt fugleliv i 

1930'erne med flere særdeles sjældne fuglearter efter periode, hvor 

søen havde været tømt.

Vandstandssænkning efter Statens Jordlovsudvalgs opkøb af 

ejendommen i 1937 reducerede det oprindelige søareal ganske 

betragteligt, og de sjældne fugle forsvandt. 

Projekt til total afvanding og kultivering fremlagt i efteråret 1961, men 

aldrig realitetsbehandlet. Forsøg på oprettelse af pumpelag i 1975 

afvist.

Fredningssag rejst i 1968 med fredningspåstand i 1983, men opgivet i 

2001.

Hartsø
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dværgmåge også være fundet ynglende her samme 

år af opsynsmanden, Johannes Nielsen; og det 

følgende år talte dværgmågekolonien henimod 10 

fugle her. 

Også rørdrummen, der var forsvundet efter den 

strenge vinter 1923—24, der gav hele bestanden på 

Als et knæk, var vendt tilbage. Da jeg to år senere 

(15. juni 1937) atter besøgte søen, var jeg så heldig 

at støde på to rørdrummer, der stod ved 

“Tørvebækken”, åbenbart fouragerende. Og vistnok 

samme år havde Johannes Nielsen set ikke mindre 

end otte rørdrummer på et mindre område i rørene, 

antagelig en familie.”

Hvad er der så tilbage i dag? Ikke meget. Fuglene 

er flygtet, fordi vandet blev pumpet væk, mens 

forureningen kvalte det rige planteliv. 

Nutidens Hartsø er kun en skygge af den 

naturperle, der fandtes på Kegnæs op til midten af 

det 20. århundrede. Sortterner og dværgmåger er 

forlængst borte, ikke bare fra Hartsø, men fra det 

meste af landet i øvrigt.

Pumpemølle i 270 år

Oprindeligt havde sydkysten af halvøen Kegnæs 

karakter af en åben, lavvandet havbugt ved Østerby 

ud til Østersøen. 

Over nogle århundreder blev bugten gradvis 

afsnøret fra havet af en vandrende sandtange som 

resultat af kystudligningen. Havbugten blev til en 

strandlagune, der derefter ændrede karakter til en 

lavvandet ferskvandssø. 

Boldværket mod havet blev forstærket med et dige i 

1741. Samme år blev der bygget en primitiv 

pumpemølle til at sænke vandstanden i søen. 

Bønderne har sikkert gerne ville have lidt mindre 

vand på deres enge omkring søen, ikke mindst 

oppe i det nordvestlige hjørne.

I 1812 blev der opført en stor hollandsk 

pumpemølle. Bygmesteren var den i datiden kendte 

møllerbygger Lorens Claussen fra Dybbøl. 

“Sømøllen”, som Hartsø Mølle også kaldtes, blev 

anlagt 200 meter fra Østerby Strand, men nu med 

den dobbelte funktion at pumpe ferskvandet ud og 

male bøndernes korn til mel.

Imidlertid var det økonomisk trange tider, ikke bare 

for kongeriget der gik statsbankerot i 1813, men 

også for møllebygger Claussen. 

Han endte med at gå konkurs, 

og ved en tvangsauktion blev 

Hartsø Mølle overtaget af 

møllerenken Helena 

Kopperholdt fra Åbenrå. Med i 

købet fik den nye ejer 

koncession på at udtørre 

Hartsø, der dengang blev 

beskrevet som en ca. 44 hektar 

stor, vandfyldt sænkning, der 

var ejet af kronen.

Møllerenken lod møllen drive 

ved forpagtere, og da 

katastrofen indtraf 30. april 

1828, hed forpagteren Christen 

Duus. 

Det var sidst på dagen, og den 

44-årige Christen var i marken. 

Pludselig opdagede han, at der 

var noget helt galt med møllen. 

Der var udbrudt brand. 

Straks ilede han hjem, men alle 

husene stod i flammer, så der 

var intet at gøre. Ingen personer 

kom dog noget til, men Duus og 

konen samt deres seks børn 

måtte magtesløse se til, mens 

familien blev “forsat fra velstand 

til den bitterste armod” af den buldrende brand. 

Sådan stod der i Sonderburger Wochenblatte nogle 

uger senere.

Møllen blev dog genopbygget snart efter, og inden 

længe var mølleriforpagter Duus atter en 

velhavende mand. Han endte med at nå at købe 

møllen, inden han døde i 1831. Enken drev 

mølleriet videre i uskiftet bo frem til 1840, hvor den 

ældste søn Hans overtog ejendommen i et 

arveforlig med sin mor og sine søskende.

Pumpepligt

Århundredets stormflod i november 1872 

overskyllede store arealer på Kegnæs, og efter 

denne tragedie forstærkedes strandvolden med en 

regulær havdæmning med sluse. Det gav mulighed 

for at sænke vandspejlet yderligere.

Stor og mægtig tronede den hollandske pumpe- og kornmølle over 

udløbet fra Hartsø i mere end 100 år. I dag er alle spor efter møllen 

fjernet, hvorimod møllerens bolig og lade står gennemrestaurerede 

som fritidsbolig ved kanalen. Billedet er taget omkring 1930. Foto: 

udlånt af Lokalhistorisk Forening for Kegnæs Sogn.
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I begyndelsen af 1900-tallet blev Hartsø-

ejendommen købt på tvangsauktion af 15 

landmænd i fællesskab. Det var dog møllen, de 

ønskede at få kontrol med, så der kunne pumpes 

mere vand ud af søen. Møllen fik nye vinger og ny 

aksel, og der blev installeret en motor til at hjælpe 

med udpumpningen.

Ved at sammenligne de gamle kort kan man 

konstatere, at der i perioden mellem 1877 og 1922 

er foretaget visse vandløbsarbejder for at forbedre 

afløbsforholdene. Det fremgår af 1922-kortet, at der 

bl.a. er gravet en ekstra udløbskanal frem til 

pumpemøllen. Den ses som en snorlige kanal, der 

forløber i retningen NV-SØ i bunden af søen. 

Formålet kan der ikke herske tvivl om – 

vandstanden skulle sænkes yderligere. 

Men da ejendommen gav underskud, mistede 

bønderne lysten til at drive den, og Hartsø blev 

solgt i 1919 til to hestehandlere, Dahl og Petersen. 

Ved denne lejlighed indførtes de bestemmelser, der 

gennem næsten hundrede års rigoristisk 

håndhævelse skulle komme til at ødelægge søens 

rige natur.

Hestehandlerne købte ejendommen med en tinglyst 

servitut af 20. februar 1919, der pålægger 

sømatriklens ejer at pumpe så kraftigt, at Hartsøs 

vandflade aldrig vil dække mere end maksimalt 12 

hektar i sommertiden fra 1. maj til 1. oktober. 

Denne bestemmelse blev årsag til utallige lokale 

stridigheder, og i sidste ende blev det den, der fik 

den rige natur til at forsvinde. Ironisk nok endte det 

med, at staten, dvs. skatteyderne, kom til at 

finansiere den effektivisering af pumpningen, som 

kun de omkringboende bønder fik nytte af. 

Men tilbage i 1923 var det hestehandlernes tur til at 

give op. Penge havde de ingen af til at sætte 

møllen i stand for, og der var heller ikke midler til at 

købe brændstof for til den motorpumpe, de 15 

landmænd havde installeret. Møllen stod stille, 

mens vandet steg og steg, hvorefter ejendommen 

kom på tvangsauktion.

Søen tømmes

Hartsø blev derefter købt af to sagførere, Blum og 

Alexandersen. De forsøgte at udtørre søen helt, og 

faktisk lykkedes det, men i sommeren 1931 ramte 

en mindre katastrofe søen. 

Under helt ekstreme nedbørsvilkår brød 

dæmningerne omkring pumpekanalen sammen, så 

pumpevandet strømmede ud over alle grænser. 

Efter flere døgns uafbrudt nedbør var den gamle sø 

genoprettet i løbet af få døgn. 

Det var en usædvanlig kraftig regnstorm, der 

hærgede de sydlige egne i dagene 8.-9. juli. Ifølge 

Meteorologisk Årbog 1931 faldt der 161 mm regn 

ved Kegnæs Fyr i juli måned. Problemerne opstod, 

Århundredets stormflod i 1872 overskyllede store 

arealer på Kegnæs, og den gjorde det nødvendigt 

at forstærke strandvoldene mod havet med en 

regulær dæmning. Den banede vejen for at sænke 

vandspejlet yderligere. På det gamle møllestuehus 

fra 1829 markerer messingskiltet stormflodens 

hærgen med påskriften “Vandhøjde den 13. 

november 1872”.

Den i dag så sjældne sortterne ynglede i større 

antal i Hartsø, da den unge ornitolog F.O. Behrends 

stagede rundt i sin pram i sommeren 1935. Reden 

på billedet var anbragt flydende på vandet mellem 

andemad og tagrør. Foto: F.O. Behrends, 25. juni 

1935.
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fordi næsten alt dette regnvand kom ned i 

løbet af et døgn. På Ærø satte nedbøren 

rekord for “største 24 timers nedbør” med 

169 mm.

Da de to sagførere heller ikke havde haft 

held med at få den tørlagte Hartsø til at 

give overskud, besluttede de at lade sø 

være sø. For at få det bedste ud af 

situationen omdannede de søen til en 

fiskedam og fyldte den derefter op med 

karper.

I 1936 døde Alexandersen, og i hans 

efterladte testamente blev Hartsøs videre 

skæbne afgjort. Ejendommen skulle 

overdrages til den tysker borgerforening i 

Sønderborg.

Foreningen var imidlertid ikke interesseret, 

så man kontaktede en lokal landmand på 

Kegnæs, gårdejer Peter Wolf, med et 

tilbud til landmændene omkring søen. De 

kunne købe ejendommen tilbage, til en 

passende pris. Imidlertid var der ingen, der 

skulle nyde noget af det, men man sendte tilbuddet 

videre til Statens Jordlovsudvalg.

Staten køber broderparten

Efter Første Verdenskrig havde 

Landbrugsministeriet oprettet Statens 

Jordlovsudvalg, der bl.a. fik som en væsentlig 

opgave at skaffe jord til husmandsbrug. Det blev 

Hartsøs skæbne.

For at bringe orden i sagerne og bilægge de lokale 

stridigheder om vandstandsforholdene - men 

officielt også med henblik på tørlægning og 

udstykning - opkøbte jordlovsudvalget i 1937 matr. 

nr. 22 af Sønderby Ejerlav i Kegnæs 

Sogn. Det er denne matrikel, der 

omfatter hele det oprindelige søareal på 

44,5 hektar. 

Prisen siges at have været 17.000 kr. 

(533.385 kr. i 2011-pris), hvilket svarede 

til ejendomsvurderingen.

Ifølge datidens kort udgjorde den åbne 

vandflade stadig ca. 30 hektar, i hvert 

fald en del af året, men med staten som 

ejer var der ikke længere nogen slinger i 

valsen. Formålet med servitutten fra 

1919 var at holde vandstanden i søen 

nede i sommerhalvåret, så enge og 

marker i omdrift kunne dyrkes uden at 

drukne i vand. Det blev nu en realitet. 

Foregik udpumpningen ikke til tiden eller 

blev den udført med et utilfredsstillende 

resultat, var de 11 øvrige lodsejere rundt 

om søen påtaleberettigede. Der var ikke 

tale om at oprette et pumpelag, men 

udelukkende om en forpligtelse – og 

udgift – for ejeren, dvs. Staten. Fra 1937 

fik de øvrige lodsejere ganske gratis 

afdrænet deres randarealer. 

Efter opkøbet installerede 

Jordlovsudvalget en elektrisk pumpe, som afløste 

både den mere end 100 år gamle hollandske 

vindmølle fra omkring 1828 og hjælpemotoren fra 

begyndelsen af århundredet. Om den nye pumpe 

medførte en mere effektiv udpumpning vides ikke, 

men det er sandsynligt. Pumpningen har i hvert fald 

været mere stabil.

Vi kender hverken vindmøllens videre skæbne eller 

detaljerne omkring møllerivirksomhedens ophør. 

Mens møllebygningen i dag er forsvundet, 

eksisterer det oprindelige stuehus fra 1829 stadig. 

Bygningen er omdannet til privat 

gennemrestaureret feriebolig.

Masser af fladvand var det helt særlige ved Hartsø, men nok 

så vigtigt har det været, at søen i en periode var helt tømt for 

vand og dermed også for fisk. Det har været til stor fordel for 

både sortterner og dværgmåger, der lever af de samme 

insekter som fiskene. Billedet viser udsigten over Hartsø mod 

gårdene oppe i Damkobbel. Foto: F.O. Behrends, 5. juni 1941.

Midt i 1950'erne havde man ved års energisk pumpning 

efterhånden sænket vandstanden så meget, at store 

rørskove havde bredt sig ud over Hartsø. Forureningen har 

også bidraget med en gødskningseffekt på grund af de 

mange næringsstoffer i spildevandet. Billedet er fra 1954 og 

taget fra Damkobbel mod vest. Foto: F.O. Behrends, 

1. august 1954.
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Det officielle formål med statens opkøb af 

Hartsø blev aldrig realiseret. 

Søen blev ikke udstykket som 

husmandsbrug. Det har der været flere 

grunde til, men en af de mere seriøse har 

nok været, at den tørlagte søbund ville 

komme til at ligge flere meter lavere end 

havet bag dæmningen 200 meter længere 

mod syd. 

En mere farverig forklaring fortælles lokalt. 

Den handler om kontorlederen hos Statens 

Jordlovsudvalg i Tønder, som formelt ejede 

arealet. Kontorlederen var lidenskabelig 

jæger, og han satte stor pris på at den gode 

andejagt i Hartsø. Hvert år til sæsonstart 

omkring 1. august mødte han op, og 

angiveligt havde han også fået indrettet sin 

egen lejlighed i det gamle stuehus til 

møllen. 

Så længe kontorchefen levede, havde det 

derfor ingen hast med at ændre tingenes 

tilstand. Da han døde i 1955, var 

husmandsbevægelsen hastigt på retur, så 

staten havde ikke længere nogen interesse i 

at tørlægge søen. Men det var der andre, der 

havde.

De sidste forsøg

I den varme sommer 1959 udtørrede søen 

fuldstændigt, og i 1961 gjorde de lokale 

bønder et sidste forsøg på at få kultiveret 

søen på statens regning.

Et lodsejerudvalg, der repræsenterede ejere 

af arealer i og omkring Hartsø, indsendte et 

andragende til Statens Landvindingsudvalg i 

efteråret 1961, hvori man anmodede om 

statsstøtte til “et projekt til en rationel kunstig 

afvanding af søarealet med randarealer, i alt 

139 hektar”. 

Sådan står det beskrevet i Statens 

Landvindingsudvalgs fortegnelse over nye 

sager fra andet halvår af 1961. De præcise 

detaljer i sagen kendes ikke, men der kom 

aldrig gang i en egentlig sagsbehandling af 

ansøgningen. Noget tyder dog på, at det 

lykkedes at få effektiviseret udpumpningen, 

så vandstanden faldt yderligere.

Næste gang Hartsø nævnes i 

landvindingsudvalgets journal er i sommeren 

1973 på en liste over sager, der er “henlagt i 

arkiv”. Som led i en generel oprydning tre år 

efter at selve landvindingsloven var 

ophævet, blev de uopfyldte sager arkiveret.

To år senere i 1975 - efter 38 års gratis 

pumpning - syntes Statens Jordlovsudvalg 

så, at tiden var inde til at ændre 

ansvarsfordelingen for Hartsø. Som fristende 

lokkemad tilbød man bønderne en bedre 

afvanding, hvis de ville gå med i et pumpelag.

Man bad Hedeselskabet udarbejde et 

projekt, så der kunne oprettes et privat 

Fritz Otto Behrens (1919-1999) var selfmade ornitolog 

med en livslang kærlighed til fuglelivet, ikke mindst i 

Sønderjylland. Han var samtidig en stærk kritiker af de 

lyssky personer, der agerede i kredsen af fuglevenner, 

hvor de misbrugte oplysninger om sjældne 

fugleforekomster til ulovlig indsamling af æg. Som 

feltornitolog var Behrens utroligt entusiastisk og en 

meget karismatisk inspirator for en hel generation af 

fuglevenner på Als. Han forsøgte sig også med flere 

videnskabelige afhandlinger, men ikke alle hans teorier 

slog an. Det er Behrens til venstre med stok og kasket. 

Foto: udlånt af Anne Christine Behrends.

Udløbet fra Hartsø sender det brunfarvede vand ud i 

havstokken ved Østerby Camping gennem to kraftige 

cementrør med højvandsklap. For år tilbage opstod der en 

konflikt med campingpladsen på grund af vandet, der blev 

betragtet som ulækkert, selvom det stort set var uden 

problemer. Ifølge kommunens analyser er coli-tallene 

acceptable, men det var nok især den brune farve på 

badevandet, man protesterede imod. Nu pumpes der kun 

om natten i tidsrummet 22:00 til 04:00.
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pumpelag med en fast vandstand på -0,7 til -0,8 

meter i forhold til Dansk Normal Nul, dvs. 

havoverfladens gennemsnitlige niveau. En så lav 

vandstand ville reelt betyde en næsten fuldstændig 

tørlægning af søen.

Men den aftale blev heller ikke til noget. 

Ganske vist sænkede jordlovsudvalget 

vandstanden, så søen forsvandt, som det illustreres 

af kortet fra 1992. Det var til fordel for landbruget, 

men de lokale bønder skulle alligevel ikke nyde 

noget med et pumpelag. 

Bønderne havde straks gennemskuet hensigten 

med statens projekt. En ny “ansvarsfordeling” ville 

betyde en ændret økonomisk fordeling af udgifterne 

til pumpen. Og billigere end “gratis” kunne det jo 

ikke blive. 

Projektet blev taget af bordet efter kraftig modstand 

fra lodsejerne. 

Naturfredning og stormflod

Allerede i 1968 var lokale naturfredningsinteresser 

begyndt at røre på sig. 

Pumpningen var efterhånden blevet så effektiv, at 

søen mistede stort set alt sit vand om sommeren. 

Det var til stor skade for fuglelivet, som også led 

under den hårde udnyttelse af randarealerne. 

Voksende forurening med spildevand var også 

begyndt at gøre sig gældende.

I juli 1968 rejste Danmarks Naturfredningsforening 

fredningssag for søen. Man mente, at der blev 

pumpet alt for hårdt, når der kun var 1-2 hektar 

vandflade om sommeren. Ligeledes ønskede man 

den meget omfattende afhøstning af tagrør 

reguleret. Visse år stod der kun få kvadratmeter 

rørskov tilbage, så fugle som grågæs, ænder og 

rørhøg havde store problemer med at finde 

redeskjul.

Der blev afholdt et offentligt møde i februar 1969, 

men derefter blev sagen udsat. Spørgsmålet om 

vandstanden i søen og pumpeudgifter skulle 

forelægges en landvæsenkommission. Det sket 

dog aldrig, og tiden gik bare.

Op gennem 1970'erne blev vandkvaliteten i søen 

stærkt forringet af forurening. Spildevand fra 

Østerbys mekaniske renseanlæg tog pippet fra 

plantelivet i søen, og det blev så slemt, at ved en 

gennemgang i 1980 blev der overhovedet ikke 

konstateret højere vandplanter i søen. 

Pumpekanalen blev vurderet som “overordentlig 

stærkt forurenet” med organisk stof. Her levede kun 

forureningsindikatorer som dansemyglarver og 

børsteorme.

I 1976 havde Sønderjyllands amtsråd udlagt Hartsø 

som “videnskabeligt referenceområde” i sin 

foreløbig recipientkvalitetsplan, men da man 

godkendte spildevandsplanen for Sydals kommune 

i 1980, var målsætningen sænket til “almindeligt 

fiskevand uden ørreder”. Forureningen havde 

ødelagt områdets værdifulde natur.

I øvrigt var hele problematikken med pumpning og 

forurening tæt på at finde en “naturlig” løsning i 

dagene mellem jul og nytår 1978.

Alle mand til dæmningen

Onsdag 27. december 1978 begyndte med stærk 

blæst fra VNV, der drejede til NØ med vindstyrke 9, 

og dermed fulgte kraftig højvande. Temperaturen 

faldt til 10 graders frost.

Natten til 28. december satte det ind med en 

frygtelig snestorm, som fortsatte næste dag med 

uændret styrke. Snart opstod der risiko for en 

regulær stormflod, som truede dæmningen ved 

Hartsø, og 30. januar mobiliserede man alle voksne 

Alle spor af den gamle hollandske pumpemølle fra 

1800-tallet er borte. I stedet varetages 

udpumpningen af en elektrisk motorpumpe, der er 

anbragt i cementbrønden bag risten i kanalen. Det 

grå kasse i baggrunden er en transformatorstation.

I august 1983 lykkedes det at tørlægge Hartsø 

fuldstændigt. Kraftig pumpning og sommervejr 

uden nedbør gjorde det muligt at spadsere 

tørskoet på tværs af den krakelerede søbund. 

Foto: Erik Hansen.
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mænd på Kegnæs til at fremstille sandsække og 

udbedre skader på dæmningen omkring slusen.

Det lykkedes at ride stormen af uden en gentagelse 

af 1872-oversvømmelserne, men katastrofen havde 

været tæt på. Oppe ved Kolding gik det værre, for 

her gennembrød stormfloden dæmningen over 

Eltang Vig, så den gamle inddæmning blev sat 

under vand. Den er aldrig blevet pumpet tør igen.

I sommeren 1983 lykkedes det atter at pumpe søen 

helt knastør, så man kunne gå tørskoet tværs over. 

Danmarks Naturfredningsforening fremsendte 

derfor et revideret fredningsforslag med en ændret 

pumpepraksis, så der kunne genskabes en 

sommervandflade på 8-10 hektar samt indføres 

målrettet pleje af rørskoven og græsarealerne 

omkring søen. Desuden ønskede man en 

regulering af jagt og færdsel i området. 

Vandstanden skulle hæves til kote –0,55 m i 

sommerhalvåret, og så vidt muligt til -0,30 om 

vinteren. På længere sigt ønskede man søen 

uddybet ved udgravning af et 8-10 hektar stort 

søområde på matrikel 22.

Dette fredningsforslag blev der holdt møde om i 

februar 1984, men også denne gang udsatte man 

Om morgenen 30. december 1978 

opfordrede Radio Syd alle voksne 

mænd på Kegnæs til at møde vest 

for Hartsø sluse. Havet truede med 

at bryde igennem diget og ind i 

Hartsø, og det var umuligt at sende 

hjælp ned fra Als, da alle veje var 

ufremkommelige på grund af høje 

snedriver og en forrygende snestorm 

med 10 graders frost. Et øjenvidne 

fortæller, hvordan det var at stride 

sig gennem stormen ud til slusen: ”Vi 

kunne ikke tale sammen for larmen i 

den enorme snestorm. Til tider stod 

vi stille for at orientere os, vi kunne 

næsten intet se. En tid fulgte vi et 

hegn i ca. 10 meters afstand og i 

høje snedriver, og så havde vi endda 

medvind. Ingen, der ikke har været 

med til det, kan forestille sig, 

hvordan det var. Ved Østerby mødte 

vi digeformanden, der delte bundter 

af sandsække ud. Vi fik et bundt på 

ryggen og fortsatte den sidste 

kilometer gennem to meter høje 

snedriver, det var et utroligt slid. Alle 

de fremmødte begyndte nu at grave 

sand op i læ af beplantningen og så 

køre sækkene til diget med traktor 

og JF-vogn. Til at begynde med 

havde vi kun to skovle og en, der 

brækkede, samt en spade, og så var 

der den lange ventetid, hvor vi stod 

og frøs, når der ikke var flere sække. 

En ældre dame blev om morgenen 

afhentet til dialyse behandling af en 

helikopter, denne havde afleveret 

sække, som vi nu med stor 

besværlighed sendte en traktor ud 

efter, ligeledes lykkedes det at hente 

700 kartoffelsække. Der var næsten 

kun en isbræmme tilbage på toppen 

af diget, og vi var enige om, at disse 

sække var den egentlige årsag til, at 

diget holdt”. Fotos: udlånt af 

Lokalhistorisk Forening for Kegnæs 

Sogn.
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sagsbehandling. Man ville gerne gennemføre nogle 

forsøg, der kunne belyse konsekvenserne af en 

ændret vandstandsregulering.

Forslag på forslag

I alle EF-landene voksede overskudsbjergene af 

fødevarer i disse år, og herhjemme skabte store 

afsætningsproblemer indenfor landbruget grundlag 

for den såkaldte marginaljordredegørelse, der blev 

fremlagt af miljøministeriet i 1987. Ministeriet 

foreslog en ændret anvendelse af landbrugets 

dårligste jordtyper. 

Blandt de 36 pilotprojekter, Skov- og Naturstyrelsen 

lod undersøge i 1987 med henblik på retablering 

som naturområder, var Hartsø med som nr. 30. 

Opildnet af miljøministeriets prioritering af Hartsø 

fremlagde Danmarks Naturfredningsforening i 1989 

atter et revideret forslag, men det kom heller ikke 

videre. Denne gang udsatte myndighederne sagen 

med henblik på at forelægge den for 

Naturfredningsrådet.

Nok et revideret forslag blev lagt frem i februar 

1995, et møde med lodsejerne blev afholdt i april 

1995, men det kom der heller intet ud, bl.a. fordi 

myndighederne tilkendegav, at der ingen penge var 

til naturpleje. Det samme gentog sig i 2000, hvor 

der atter var indleveret et revideret fredningsforslag.

I mellemtiden var naturbeskyttelsesloven trådt i 

kraft i 1992, og da den indeholdt bestemmelser om 

I efteråret 2010 blev denne vaskebjørn aflivet ved 

Kegnæs Færge, to kilometer nordvest for Hartsø. 

Som invasiv art kan den gøre stor fortræd i 

naturområder, fordi den systematisk tømmer alle 

fuglereder. Ved Hartsø ville det utvivlsomt medføre 

en tragedie for de mange ynglende grågæs, hvis 

en vaskebjørn fandt vej ned til søen. Samme 

efterår blev yderligere tre vaskebjørne aflivet i 

Sydøstjylland. De kan enten være undslupne 

kæledyr eller indvandret naturligt til landet fra den 

voksende bestand, der findes i Slesvig-Holsten. 

Foto: Annie Dalgaard Jacobsen.

Vandspejlet i afvandingskanalen ligger helt oppe i dagen, til trods for at der pumpes ganske kraftigt i 

forårsperioden. Billedet er taget fra broen ved pumpestationen i udløbet og i retning af gårdene i 

Damkobbel. Den sidste rest åben søflade på 1-2 hektar kan skimtes i baggrunden. Bemærk også de 

afgræssede enge langs udløbet. Officielt er det plejen af disse enge, der er begrundelsen for det hårde 

pumperegulativ.
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beskyttelse af alle udyrkede arealer, var Hartsø de 

facto beskyttet mod f.eks. dræning, dyrkning, 

gødskning, sprøjtning eller tilplantning. Da der på 

forhånd var meldt ud fra Skov- og Naturstyrelsen, at 

der ingen midler ville være til naturgenopretning i de 

kommende år, fordi alle pengene skulle bruges på 

den store Skjernå-genopretning, ville en 

fredningssag ikke længere give mening.

Midt på sommeren 2000 gav Direktoratet for 

FødevareErhverv som ejer af den store matrikel 22 

tilsagn om positiv støtte til “at lade Hartsølavningen 

få direkte afløb til havet, således at der etableres en 

naturlig hydrologi for området”. Det var helt nye 

toner, men direktoratet ønskede at få den meget 

langvarige sag afsluttet. Man var derfor også parat 

til at skyde nogle landbrugsarealer udenfor området 

ind i en pulje med erstatningsjord i forbindelse med 

et projekt.

Men det blev aldrig til mere. Sønderjyllands amts 

udvalg for teknik og miljø vendte tommelfingeren 

nedad i august 2000. 

Udvalget besluttede at indstille til fredningsnævnet, 

at fredningssagen blev opgivet. Pudsigt nok skete 

det for at beskytte fuglelivet mod de forandringer, et 

projekt ville medføre. Også Skov- og Naturstyrelsen 

havde udtalt sig mod et projekt med frit udløb til 

havet, fordi man mente det ville reducere den 

biologiske mangfoldighed i området, når engene på 

længere sigt groede til som rørskov.

I april 2001 opgav Danmarks 

Naturfredningsforening sagen og indstillede til 

fredningsnævnet, at den blev ophævet.

Også i dag fosser vandet ud fra Hartsø i 

sommerhalvåret, omend Direktoratet for 

FødevareErhverv har filet lidt på 

pumpereglementet. Fra 1. april sænkes 

vandstanden til -0,75 meter, og der holdes den frem 

til 1. oktober. I vinterhalvåret får vandet så lov at 

stige til maksimalt -0,40 meter. 

Rørhøsten er dog kommet under kontrol, så der 

efterlades passende rørbevoksninger til de 

ynglende fugle. Direktoratet for FødevareErhverv 

stræber desuden efter at sikre, at de udtørrede 

enge omkring Hartsø plejes med en passende 

afgræsning med kreaturer. 
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H

vad får egentlig en til at kigge på fugle i en 

tidligere alder, ja det er et spørgsmål, som jeg 

og mange andre har spurgt om.

Jeg kan sådan ikke huske, hvordan det hele 

startede, men det startede nok i biologitimerne og 

de mange rejser til Norge og Sverige har nok også 

gjort sit. Jeg husker, at jeg i frikvartererne tit stod og 

iagttog flyvende fugle, alt i mens mine 

skolekammerater så undrende til. Jeg husker også, 

at min første kikkert var en teaterkikkert, som jeg 

brugte meget på en tur til Venedig, men da var jeg 

også ganske lille.

Det var først i konfirmationsalderen, at 

fugleinteressen tog til, og for konfirmationspengene 

købte jeg en Swift Audubon 8.5 x 44. En kikkert 

som jeg så i en af firsernes fugleblade, og som jeg 

den dag i dag har stående.

Der skulle også lige købes et Kowa Spottingscope, 

og her gik starten til megen kørsel til forskellige 

lokaliteter på Als, hvor især Hopsø og Nørreskoven 

blev besøgt. Sjovt at Tontoft Nakke ikke blev besøgt 

dengang, da jeg jo kiggede på rovfugletræk ved 

Hopsø, men det er en helt anden snak.

Interessen var heldigvis ved mig i hele min skoletid, 

så der var ikke så 

meget tid til 

skolefester. Selv 

under min 

uddannelse som 

gartner gik meget 

af min tid med at 

kigge på fugle, 

hvor uddannelsen 

end bragte mig 

hen.

I dag styrer det 

næsten hele min 

dagligdag uden, 

at det dog går ud 

over familien, 

jobbet og i 

privaten. Om 

vinteren er det 

ikke så slemt, dog 

går der ikke en 

dag, hvor man 

ikke tænker på 

forårets 

fugletræk. Når så 

de første 

trækbevægelser 

rører på sig midt i februar på grund af milde vinde 

fra syd, så har man stort set øjnene rettet mod 

himlen. Særligt slemt er det så i marts, april, 

september og oktober, hvor man tit tænker, at man 

ikke må gå glip af de gode dage. Så vejrudsigterne 

følges nøje, og mobiltelefonen bliver flittigt brugt, 

når man lige skal have sidste melding ude fra 

træklokaliteterne, hvis man er på arbejde. Så er det 

man må rykke op til f. eks. Tontoft Nakke, enten fra 

morgenstunden eller sidst på formiddagen. Så i 

træktiden, hvis man altså går meget op i trækfugle, 

kræves det, at man har et fleksibelt arbejde, flink 

kone og i det hele taget nogle gode 

overtalelsesevner. I sær når der skal planlægges 

familiebesøg m.m.

En af grundene til, at jeg flyttede til Als fra Kolding 

var, at Als både havde et godt forårstræk og et godt 

efterårstræk. Der var ikke langt til de gode 

lokaliteter, som der f. eks. var oppe i Kolding, så 

hvis man vil have et godt fugleliv, så skal man 

overveje at flytte til steder, hvor der ikke er langt til 

gode fugleoplevelser.

ET LIV MED FUGLE

AF DENNIS LANGHOLZ

Stenpikker ved Nakken Foto: Bjarne Nielsen
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HAR DU NOGENSINDE BESØGT 

TERKELSBØL MOSE?

TEKST OG FOTO: EGON IVERSEN

M

osen er en af de moser, som har lidt den 

kranke skæbne at blive afvandet. Man 

ønskede, at de omkringliggende fugtige enge kunne 

inddrages til landbrugsformål. I begyndelse af 

1970’erne kom turen så til Terkelsbøl Mose. Efter 

afvandingen ændrede mosen fuldstændig karakter - 

fra at være et fugleeldorado til en tilgroet ensartet 

tør mose. Heraf fulgte, at mosens dyreliv blev 

meget begrænset. Det rige fugleliv blev meget 

reduceret. Mosen er privat, og ejes af 

omkringboende lodsejere. Jagt ser ud til at være en 

foretrukken hobby for mosens ejere.

Dog synes jeg, at mosen er et besøg værd især i 

forårsmånederne. Moseområdet deles i 2 dele af 

Porså. Et nordligt område med indgang fra 

markvejene 1 – 4. Her kan man parkere sin bil i 

vejsiden, før man når ud i mosen. Videre går turen 

så ind i mosen til fods. De 4 udprægede markveje 

slutter ved Porså. Man må så vandre tilbage af 

samme rute. Tilbageturen kan godt tage sig helt 

anderledes ud, så den kan såmænd godt være 

oplevelsesrig. Græsset på de 4 hovedveje bliver 

slået med mellemrum, så de er fremkommelige 

hele året. 

Der er stier på tværs af de 4 markveje, men de er 

meget vanskelige at følge, så det kan ikke 

anbefales. Disse små spor bliver sikkert trampet af 

jægere, og så må man lige huske, at mosen er 

privatejet.

Langs disse 4 veje opleves mosen som tætte 

pilekrat med en del birketræer ind imellem. Dog er 

et større område centralt i området hegnet og 

græsses hver 

sommer af 

kvæg. 

Lysningen er 

med til at give 

området nogen 

variation i 

dyrelivet. 

Syd for Porså 

er der en 

adgangsvej i 

Terkelsbøl By. 

Markvejen er 

svær at finde, 

men den ligger 

lidt vest for 

jernbanen. 

Herfra følges 

markvejen ud til 

den nu næsten 

tørlagte 

Terkelsbøl Å, 

hvor bilen kan 

parkeres i 

vejkanten. Det 

er vanskeligt at 

vende bilen på 

den ret snævre vej. Så egentligt kan det anbefales, 

at man parkerer bilen i Terkelsbøl og tager turen 

herfra ud i mosen til fods. 

Denne del af mosen er noget mere åben og noget 

mere fugtig, ind imellem er der gamle våde 

tørvegrave med den særegne vegetation, så her er 

fuglelivet mere varieret. Men fremkommeligheden 

er til gengæld næsten umulig hen på sommeren, da 
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Tørvegrav fra det sydlige område i Terkelsbøl Mose.

græs og brændenælder vokser fantastisk frodigt i området. Stierne bliver ikke vedligeholdt, som på den 

anden side af Porså. En tur ind til Porså her, kan derfor kun anbefales i forårsmånederne. Men her kan 

man så til gengæld nyde flere af vore sangfugle – såsom Græshoppesanger, Nattergal, Kærsanger, Gøg, 

Blåhals mv. 

Husk endelig, at moserne kan blive et sandt inferno med mitter og stikmyg hen mod solnedgang, hvor det 

er mest spændende at være på lyttetur i mosen. Så myggebalsam bør være en del af udrustningen på 

aftenturen i mosen.

Herunder er en liste over de mange fuglearter, der er set i mosen og registreret i Dof-Basen gennem 

tiderne. Desværre er fuglerigdommen noget mere begrænset i dag.

http://www.dofbasen.dk/lokalitetarter.php?loknr=539500&loknavn=Ulvemoser,%20Terkelsbøl

Mosen er en del af fuglebeskyttelsesområde 62. Du kan læse mere i linket herunder: 

http://www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=62

Her kan du læse om vand og naturplanerne for Naturområde 98, som Terkelsbøl mose er en del af.

http://www.vandognatur.dk/Emner/Naturplaner/Naturomraader/98_ringlev_soe_og_mose_ulvemose_og_te

rkelsboel_mose.htm
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FORMANDENS KIKKERT

AF GERT FAHLBERG

Formandsskifte i DOF-Sønderjylland

DOF-Sønderjylland har på sit bestyrelsesmøde i 

april foretaget et formandsskifte.

Lokalafdelingens hidtidige formand Ove Steiner 

Rasmussen valgte på bestyrelsesmødet i april, efter 

 uoverensstemmelser med Fuglenes Hus, at træde 

tilbage som formand for DOF-Sønderjylland og 

samtidig udtræde af bestyrelsen.

Næstformand, Gert Fahlberg, har herefter overtaget 

formandsposten i lokalafdelingen.

Bestyrelsen vil gerne takke Ove Steiner 

Rasmussen for de lidt over tre år, han stod i 

spidsen for foreningen. Ove gjorde især en stor 

indsats for oprettelsen af lokalgrupper i de fire 

kommuner, og gik også i spidsen for at synliggøre 

foreningen over for ikke-medlemmer ved 

arrangementer og PR i øvrigt.

Repræsentantskabsmødet

DOF-Sønderjylland havde i den første weekend i 

maj fornøjelsen af at være vært ved 

hovedforeningens årlige repræsentantskabsmøde.

Mødet foregik i fint forårsvejr i Skærbæk 

Fritidscenter, og der var søndag morgen indlagt en 

bustur til Tøndermarsken, så de ca. 60 

repræsentanter fra hele landet kunne nyde det flotte 

marsklandskab og samtidig høre om de 

mangeårige forvaltningsproblemer der har været og 

stadig er i Tøndermarsken.

Og så bragte mødet også den overraskende nyhed, 

at et storkepar var begyndt at yngle lige i 

nærheden. Storkene kunne faktisk iagttages på 

reden fra Fritidscenteret.

Ellers blev mødet i øvrigt præget af, at det var 

foreningens mangeårige formand Christian Hjort’s 

sidste møde som formand for 

DOF – og han brugte i den 

anledning sin 

formandsberetning på en 

meget interessant 

gennemgang af de mange 

sager og problemstillinger, han 

havde deltaget i i næsten et 

kvart århundrede som formand.

Senere på mødet valgte 

hovedbestyrelsen Egon 

Østergaard som DOFs nye 

formand. DOF-Sønderjylland 

ønsker Egon Østergaard til lykke med valget og 

ønsker ham held og lykke med arbejdet fremover.

DOF's følgegruppe til nationalpark Vadehavet

Den 12. maj deltog Grethe Kristensen og Martin 

Jessen fra DOF-Sønderjylland i det første møde i 

denne følgegruppe sammen med fire medlemmer 

fra DOF-SV samt DOFs repræsentant i 

nationalparkens bestyrelse, Anette Fonder Nielsen. 

Der blev fortalt om gruppens formål som back up til 

Annette Fonder Nielsen i Nationalparksbestyrelsen, 

hvor man skal forsøge at få natur og fuglevenlige 

tiltag ind i nationalparksarbejdet. 

Gruppen vil blive en vigtig brik i DOF's 

vadehavsarbejde fremover, og kan forhåbentligt få 

sat fokus på problemerne omkring naturen i 

Vadehavet.

Ballum Sluse

DOF-Sønderjyllands bestyrelse har i en årrække 

haft fire årlige ture ved Ballum Sluse under 

betegnelserne ”Åbent hus ved Ballum Sluse” og 

senere ”Natur i øjenhøjde ved BallumSluse”. Disse 

arrangementer er nu slut i bestyrelsesregi, men 

fortsætter som en del af Tøndergruppens 

arrangementer. Man kan gå ind på foreningens 

hjemmeside og under ”Tøndergruppen” se 

nærmere vedrørende tid og sted for Ballum-turene. 

Ballum-arrangementerne har været meget 

velbesøgt, især også af ikke-medlemmer, der 

tilfældigt kom forbi eller havde set en annonce i 

dagspressen, og vi håber, at dette også vil være 

tilfældet fremover.

Til sidst en sommerhilsen fra den 

nye formand, med ønsket om en 

god sommer og forhåbentlig nogle 

gode fugleoplevelser. 

Lokalafdelingens turprogram ligger 

stille i ferien, men der er nye 

fugleture på programmet til august. 

Og husk….! Vi modtager gerne 

forslag til fugleture fra medlemmer 

uden for bestyrelsen – så har du 

lyst til at lede en tur på en lokalitet, 

som du kender godt, så send blot 

en mail til formanden.

Stor Kobbersneppe Ballum

Foto: Hans Hagge
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En eftermiddag til gavn for

fugle og natur i Søgård Mose.

En gruppe DOF’er oplevede en fornøjelig eftermiddag i Søgård Mose sidste år. Der var stor 

enighed om at gentage arrangementet i mosen.

Vi inviterer jer derfor til igen i år at bruge nogle timer i mosen på rydning af opvækst og 

samtidig opleve hyggelig samvær med andre fuglefolk i en meningsfyldt sammenhæng.

Arrangementet skal foregå:

Lørdag den 10. sept. 2011

Vi starter dagen kl. 13.00 og slutter igen senest kl. 17.00

Mødested: P-pladsen i Søgård Mose.

Tilkørsel: Skiltning fra landevej 170 ved Søgård Hus syd for Aabenraa.

Påklædning: Arbejdstøj, iført vandtætte gummistøvler og bevæbnet med et ørnenæb.

Tag selv en kande kaffe med. Vi vil sørge for, at der er kage til.

Det vil også være rart, om nogle kan hjælpe os med nogle siddepladser og borde, hvis vi 

kommer i bekneb. Meddel venligst dette i forbindelse med tilmeldingen.

Hvis du synes, at dagen i naturen på Fugleværnsfondens reservat er noget, som du kan 

tænke dig at være med til, så vil vi meget gerne have din tilmelding. Det er nødvendigt med 

tilmelding af hensyn til indkøb og planlægning.

Tilmelding skal ske til reservatets 

tilsynsførende meget gerne i form af en 

mail

senest fredag den 5. sept. 2011:

Egon Iversen,

Blåmose 27, Høruphav,

6470 Sydals.

Telefon 74 41 57 19.

E-mail: e.iversen@stofanet.dk

Du kan læse mere om Fugleværnsfonden og Søgård Mose i linkene herunder:

www.fuglevaernsfonden.dk

www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=142
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STOR SKALLESLUGER

STATUS PR. D. 10.05.2011

AF KAJ ABILDGAARD

A

nker Hansen, Hans J. Leth Hansen og jeg har 

her først i maj måned været alle opsatte 60 

kasser i Sønderborg Kommune igennem med vores 

teleskopkikkert. Det tog os 1½ dag.

Resultatet må siges at være tilfredsstillende.

I 12 kasser blev der fundet rugende Stor 

skallesluger.

I 6 kasser blev der fundet ugler og i 1 enkelt en 

Ringdue.

I 8 kasser blev der fundet æg. Her har vi indtil 

videre ikke kunne afgøre, om det var den ene eller 

anden fugl, så det må vi prøve senere. Yderligere 

forventer vi senere også at kunne melde ud, hvor 

mange SS, der ruger i træer. Her sidder rederne så 

højt oppe, at vi ikke har kunnet nå dem med 

teleskopstangen. De skulle gerne opdages, når 

ungerne forlader reden. Vi forventer, at det drejer 

sig om 3-4 steder.

Ved samme lejlighed kikkede vi også på nogle få 

kasser til Hvinænder. Denne art har dog ikke fundet 

frem til de opsatte redekasser endnu.

Den Store skallesluger har også været meget talrig 

i Sønderborg Havn i vinter, hvor der en dag blev talt 

over 300. Det store antal skyldes nu nok, at der 

blev smidt affaldsfisk ud fra kuttere tidligt om 

morgenen.

Stor skallesluger hun (forrest) og han (bagerst)       Foto: Svend Ove Jensen
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S

øndag den 8. maj afholdt Naturstyrelsen er 

stort arrangement i Sønderborg ved 

Skovridergården i Sønderskoven. Der var inviteret 

en halv snes foreninger til at stille op med en 

stand, og skoven havde selv lige så mange poster.

Vores stand var bemandet af Anker Hansen, 

Klaus Bo Jensen, Hans Jørgen Leth Hansen og 

jeg selv. Vi stod som repræsentanter både for 

OAS og DOF-Sønderjylland. Vi uddelte et stort 

antal brochure, men det blev vist så som så med 

nytegning af medlemmer. Vi havde fået anvist en 

plads ved Ståls Mose, som kunne byde på 

Gråand med ællinger og Lille lappedykker med 

unger. Derudover lå Knopsvanen på rede. 

Fremvisningen blev yderligere krydret med et par 

Løvfrøer.

Vejret var med os. Over 1000 mennesker kom 

forbi os, og interessen var stor for at få et kik med 

kikkert eller i teleskop. Alt i alt en god dag.

SKOVENS DAG

AF KAJ ABILDGAARD

KONTINGENT TIL OAS

M

ed sidste nummer af Panurus 

sendte vi girokort med ud. De 

fleste har derfor betalt 

indeværende års kontingent, som 

stadig kun er på kr. 100,-.

Skulle du være blandt de få, som 

har fået lagt girokortet for langt 

væk, så er vi nu så langt henne på 

året, at det må være tid at finde det 

frem og få den sag ud af verden.

Beløbet kan også indbetales via 

netbank. på 

reg.nr. 1551 og kontonr. 9104429.

Med venlig hilsen og håbet om et 

godt fugleår

kassereren

Blåmejse ved Tontoft Nakke Foto: Bjarne Nielsen

Natugle Foto: Bjarne Nielsen
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FUGLETURE I SØNDERJYLLAND

OAS/DOF-SØNDERJYLLAND - EFTERÅR 2011

Margrethe Sø, Gråsten

Søndag d. 7. august kl. 09:00 - 11:30. 

Vi kikker på skovens og søens fugleliv. 

Mødested: P-pladsen ved skovkanten nær 

"Margrethe-Søen". 

Indkørsel fra Felstedvej ca. 2-3 km fra slottet i 

Gråsten.

Turleder: Anker Hansen, tlf. 74 42 02 15.

Ring evt. om samkørsel.

Aftentur til Trillen

Tirsdag d. 16. august kl. 19:00 - 21:00. 

Vi kikker efter vadefugle, ænder, gæs med mere.

Skægmejsen er hørt tidligere år.

Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.

Turleder: Kaj Abildgaard, tlf. 74 42 50 05.

Ring evt. om samkørsel.

Heldags tur til Vadehavet

Søndag d. 11. september kl. 10:00 - 17:00 (ca.)

Turen er en kombineret kunst- og fugletur.

Med udgangspunkt fra Skærbæk besøger vi 

lokaliteter som Ballum Sluse, Astrup Engsø, Rømø-

dæmningen.

I Skærbæk skal vi besøge kunstneren Else-Pia Erz 

i Galleri Erz.

Else-Pia Erz er i sine malerier inspireret af 

marsklandet og fuglene.

I hendes atelier skal vi se malerier og i hendes have 

kan vi spise vores medbragte mad.

Læs mere: http://www.galerie-erz.dk/

Mødested : P-pladsen ved Hjemsted Oldtidspark

http://map.krak.dk/m/adLns

Tilmelding senest torsdag den 8. september

Turleder: Jørn Vinther Sørensen, tlf. 20 80 39 16, og

Helle Regitze Boesen, tlf. 40 78 16 20 

Formiddagstur til Trillen

Søndag d. 18. september kl. 09:00 - 11:30. 

Vi ser på forskellige ænder og evt. vadefugle.

Mødested: P-pladsen lige før Høruphav.

Turleder: Kaj Abildgaard, tlf. 74 42 50 05.

Ring evt. om samkørsel.

Oldenor

Lørdag d. 24. september kl. 09:00 - 11:30. 

Tidligere år havde vi Sølvhejre, Hav- og Fiskeørn + 

en masse ænder m.m.

Mødested: P-pladsen på sydsiden i østlige ende.

Turleder: Gabor Graehn, tlf. 63 12 33 44, og Hans 

J. Leth Hansen. 

Ring evt. om samkørsel.

Slivsøen 

Lørdag d. 1. oktober kl. 10:00

Vejret afgør, hvor langt vi går og hvilke 

observationsposter vi besøger.

Slivsøen rundt er på 9 km og giver mange 

Strandskader Foto: Svend Ove Jensen

Stær Foto: Svend Ove Jensen
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muligheder for forskelligartede 

observationer. Rastende Havørne er 

sandsynlige.

Medbring lidt spiseligt.

Mødested : P-pladsen ved Hoptrup 

Efterskole.

Find vej: http://map.krak.dk/m/adF87

Turledere: Elisabeth Bech, tlf. 20 40 69 19, 

og Helle Regitze Boesen, tlf. 40 78 16 20 

Sandbjerg Sø og Varnæs Storemose

Lørdag d. 22. oktober kl. 09:30 - 12:00.

Der skulle normalt kunne findes omkring 20 

arter hvert sted især ænder.

Mødested: P-pladsen ved Sandbjerg Slot.

Turleder: Vera Jessen, tlf. 74 44 20 72, og 

Hans Jørgen Leth Hansen, tlf. 74 42 83 66.

Formiddagstur til Gråsten Søerne

Lørdag d. 19. november kl. 09:00 - 11:30. 

Normalt ses ret mange arter, nogle i 

tusindvis.

Mødested: P-pladsen ved Slotshaven.

Turleder: Anker Hansen, tlf. 74 42 02 15.

Ring evt. om samkørsel.

Formiddagstur til Kruså Møllesø

Søndag d. 4. december kl. 09:30 - 12:00.

Vi skal i dag især kigge efter Vandstær 

og Isfugl, men også søen kan rumme en 

del fugle.

Mødested: Ved forsamlingshuset, hvor 

der også er P-mulighed.

Turleder: Orla Jessen, tlf. 74 44 20 72.

Ring evt. om samkørsel.

Jul i Søgård Skov

Mandag d. 26. december kl. 10:00 - 

12:00.

Jeg går en juletur gennem den meget 

spændende skov i et varieret 

israndsområde.

De, der godt kan tænke sig at være med, 

er meget velkomne. Vi kan sikkert se 

spætter, rovfugle, forskellige 

overvintrende småfugle i skoven og en 

del andefugle i Søgård Sø.

Tag selv varm kaffe med, der er et 

bænkested ude på ruten.

Mødested: Kør forbi Søgård kaserne ad 

Søgård Hovvej til P-pladsen midt i 

skoven.

Turleder: Egon Iversen, tlf. 74 41 57 19

Tønder-gruppen

Angående ture i Tønder-området : se 

nærmere på www.dof-sj.dk  under 

Tønder lokalgruppe. 

Vibe i aftenslys Foto: Svend Ove Jensen

Sølvhejre Foto: Svend Ove Jensen

Sangsvane ved Ballum Foto: Hans Hagge
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Solnedgang over Donau, maj 2011

Foto : Bjarne Nielsen

 

I Panurus 2011-3 kan du se flere billeder fra en tur til et af Europas 

vigtigste vådområder, nemlig Donau-deltaet i Rumænien. I bladet vil 

du også kunne læse om nogle af oplevelserne på turen, både hvad 

angår fugle og miljø




