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Personer til Panurus’ redaktion og som dof-sj.dk’s 

webmaster

Da Martin Jessen og undertegnede nedlægger sine hverv som 

henholdsvis webmaster for dof-sj.dk og redakteur for Panurus, 

opfordres medlemmer der måtte have tid og lyst til at melde sig til 

formanden for DOF-Sj, Gert Fahlberg eller til formanden for OAS Kaj 

Abildgaard.

Panurus’ redaktion består efter denne udgave ”kun” af Gabor Graehn, 

der vil aftale en kommende arbejdsfordeling med eventuelt 

interesserede.

Fremtidige artikler bedes sendt til Gabor’s email-adr. (se bagest i 

bladet).

Bortset fra disse mindre behagelige nyheder, så vil Panurus’ redaktion 

ønske alle sine læse :

GLÆDELIG JUL SAMT ET RIGTIG GODT OG FUGLERIGT NYT ÅR 

2012 !!

Bjarne Nielsen
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VIBENS 

FARVEL TIL 

LANDBRUGS-

DANMARK

AF JESPER LEGAARD

Viben – er som dansk ynglefugl – fordelt på 2 

forskellige biotop-typer. Den ene er naturlige 

strandenge langs fjorde og store søer, og den 

anden er de dyrkede marker. Jo nærmere de 

dyrkede marker ligger ved Vibens naturlige 

biotop, des hyppigere forekommer den. Ud fra 

mine egne erfaringer med Viber vil jeg i det 

følgende beskrive Vibens problemer i det 

dyrkede land og dele de forskellige problemer 

op i hver sit afsnit, startende med de største 

problemer.

1.: I 1980érne ændrede dyrkningsformen i 

dansk landbrug sig fra forårsafgrøder til 

efterårsafgrøder. Viben er glad for at anlægge 

sin rede på de helt bare – nysåede – marker. 

Som barn i 1970 på landet, har jeg fundet 

utallige Vibereder i nysåede vår-afgrøder. Når 

æggene  klækkede, førtes ungerne oftes ud 

på græsmarker med køer, hvor der var gode 

fouragerings-områder. Med den ændrede 

driftsform, som udgør næsten 80 % af 

landbrugsarealet nu, er markerne grønne om 

foråret og allerede omkring 1.maj er 

afgrøderne så høje, at Viben ikke vil være der.

2.: Til gavn for mange andre arter, er der 

igennem de seneste 30 år anlagt rigtig 

mange læhegn, hvor der før var diger. Viber 

er ikke glade for at ruge inden for en afstand 

af 200 m fra træer, da træerne bruges som 

observationspost for prædatorer, som f.eks. 

Krager. I det hele taget er Danmark under 

 ”tilgroning” med mere skov. Også moserne 

gror til, og disse forhold er bestemt ikke til 

gavn for Viberne.

3.: Græssende kreaturer er stort set væk. Og 

der hvor de stadig er, har græsmarkerne en 

helt anden karakter end tidligere. Hvor man 

tidligere havde græsmarker, som fik lov til at 

blive gamle, er græsmarkerne nu højeffektive 

produktionsenheder og bliver omlagt med 

korte intervaller for at få det højest mulige 

udbytte. Nutidens græsmarker bliver slået 

første gang midt i maj, og straks efter slåning 

bliver der nedfældet gylle eller spredt 

kunstgødning – ofte begge dele. Dette 

gentages normalt 3 gange i løbet af 

sommeren, og disse marker er fuldstændig 

uegnet som ynglested for Viben og er i det 
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Vi har nu i et par år haft konkurrencen ”Sønderjysk DOFbasemesterskab” kørende på vores 

hjemmeside www.dof-sj.dk. I 2012 skal vi dog prøve noget andet. Konkurrencen i 2012 bliver 

en Matrikel-årsartskonkurrence, og går i al sin enkelthed 

ud på, at se så mange arter som muligt på eller fra sin 

matrikel i 2012. Vinderen er den, som får set flest arter.

Konkurrencen kører via forum på hjemmesiden på denne 

adresse:

http://www.dof-

sj.dk/forum/viewthread.php?thread_id=105&pid=335#post

_335

Klik ind og læs mere om konkurrencen og om, hvordan 

du kan deltage !

Matrikel-årsartskonkurrence 2012

af Martin R. Jessen

hele taget dødsfælder for rigtig mange dyr og 

fugle.

4.: Majs er en afgrøde, som er populær i 

dansk landbrug af forskellige årsager. Majs 

bliver sået sent – hyppigst ultimo april. De 

marker, hvor der skal sås majs på, ligger ofte 

urørte hen indtil midten af april. Nutidens 

mark-ynglende Viber anlægger ofte rede i 

disse marker – uvidende om hvad det ender 

med. Markerne bliver pløjet eller harvet inden 

såning, hvorved første kuld æg bliver ødelagt. 

Viberne er dog hurtige til at lægge et andet 

kuld, som så bliver ødelagt af såningen eller 

gyllenedfældning. Når der igen bliver ro på 

marken, kan Viben lægge et nyt kuld – typisk 

med kun 2-3 æg. Ofte når æggene at klække, 

og Viberne kan finde føde til ungerne, men 

selv om majs vokser langsomt i starten, går 

det galt i løbet af første halvdel af juni. Da 

bliver majs-planterne så høje, at Viberne ikke 

vil være i dem, og ungerne føres væk – men 

hvorhen. Ja ofte er landevejenes rabatter 

eneste mulighed, og der bliver de så kørt ned.

Landmændene er i disse år ved at miste en 

tro følgesvend gennem de seneste 

århundrede, men mange ser det ikke engang 

ske. Jorden bliver drevet med store maskiner 

med lækre førerkabiner, hvor man sidder 

beskyttet mod regn og blæst – og hører musik 

fra radioen i stedet for Viber og andre af 

agerlandets fuglearter. Alle traktorer har fået 

4-hjulstræk, hvilket gør, at selv den vådeste 

lavning kan forceres. Ofte hører jeg 

landmænd sige, ”Jeg har da Viber på mine 

marker” og det er da også rigtig. I løbet af 

sommeren fouragerer flokke af ikke-ynglende 

Viber ofte på nyslåede græsmarker.

Vibens udbredelse i landbrugs-landet er 

stærkt nedadgående, og jeg er overbevist 

om, at Viben om ganske få år er helt væk fra 

store områder af landbrugsjorden, som ligger 

væk fra fjorde og kyster. Vibens storhedstid i 

Danmark har været i sammenhæng med 

opdyrkningen, men med den nuværende 

landbrugsform, er der ikke plads til Viben som 

ynglefugl i landbrugslandet – punktum.

Fotos: Bjarne Nielsen

Foto: Elisabeth Bech



Side 5  Panurus Nr. 4  ·  2011 

Efter flere år uden ynglefund i Danmark er der 

igen i 2011 konstateret sikkert ynglebevis for 

Biædere og denne gang endda i 

Sønderjylland. Seneste sikre ynglefund var i 

2008 i Nordjylland, hvor et enkelt par fik 3 

unger på vingerne. Fundene i Sønderjylland i 

år er 2 helt sikre ynglefund plus et enkelt fund, 

som jeg anser for 95% sikkert.

Sidst i maj blev de første fugle set, hvor en 

medarbejder i en grusgrav i nærheden af 

Rødekro så mindst 4 – måske endda 6 fugle. I 

grusgraven troede man, at det var undslupne 

fangenskabsfugle, for så flotte fugle kunne da 

ikke findes i den danske natur. Først midt i 

juni blev fuglene artsbestemt af en 

amatørfotograf, som har specialiseret sig i 

fuglebilleder. En uges tid senere - søndag den 

26. juni - blev jeg kontaktet af medarbejderen 

fra grusgraven. Han mente, at det var vigtigt, 

at DOF fik kendskab til Biæderne. Jeg fik 

tilladelse til at gå rundt nede i grusgraven, og 

allerede en lille time efter meddelelsen var jeg 

på pletten. Området er meget stort, men jeg 

var kun lige kommet ind i det afspærrede 

område, da jeg hørte en stemme, som jeg 

ikke havde hørt før. Jeg gik efter lyden, og jeg 

så kort efter 3 Biædere flyve rundt.

Mens jeg stod og iagttog Biæderne kom der 

en anden amatørfotograf, og han kunne 

selvfølgelig heller ikke undgå at se Biæderne. 

Amatørfotografen hedder Christian Andresen 

og er fra Rødekro.

Derefter var jeg i grusgraven med 2-3 dages 

mellemrum indtil starten af august. En uges 

tid så jeg op til 3 Biædere, men senere var 

der kun 2 Biædere, som nu havde travlt med 

at flyve til og fra et redehul. Den 19. juli var 

der nu 4 Biædere i nærheden af redehullet. 

Stadigvæk fløj de voksne fugle ind og ud af 

redehullet, så der var nok flere unger i vente.

Samme dag fik jeg så at vide fra 

medarbejderen i grusgraven, at de også 

havde set Biædere i den anden ende af 

grusgraven. Jeg fik et lift i hans gummiged og 

ganske rigtigt. Der sad 2 voksne fugle godt 

300 meter fra det første redehul, og de havde 

også travlt med at flyve til og fra et redehul.

27. juli så fotografen, som artsbestemte 

Biæderne, 6 fugle ved redehul 1, mens der 

endnu var aktivitet hos de 2 voksne ved 

redehul 2. Få dage senere var alle Biæderne 

YNGLENDE BIÆDERE I 

SØNDERJYLLAND

AF KARL SCHLICHTER

FOTOS : CHRISTIAN ANDRESEN
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ved redehul 1 forsvundet helt fra området, 

mens der ved redehul 2 gik lidt længere tid. 

Her er der blevet set op til 3 unger, hvor den 

sidste er kommet ud af reden i starten af 

august måned.

Så i den aktuelle grusgrav har der været 2 

sikre ynglepar med henholdsvis 4 unger og i 

hvert fald 3 unger.

Jeg har kun ros til de medarbejderne i 

grusgraven, som i stor udstrækning har taget 

hensyn til Biæderne. Blandt andet skulle den 

skrænt, hvor redehul 1 var, brydes ned, men 

man lod Biæderne yngle færdigt.

Men dermed slutter historien om Biædere 

ikke. Den 11. august blev jeg ringet op af et 

andet DOF-medlem Simon Paulsen, som 

havde været ude og køre lidt nord for Genner. 

Han havde fundet en lille Biæderunge 

siddende midt på en meget smal vej. Det var 

en af de dage, hvor det regnede virkeligt 

meget, så ungen var meget kold og meget 

våd. Simon havde flyttet ungen ind i en 

nærliggende have under en plante, som 

kunne give fuglen lidt læ. Da jeg kom derop 

sammen med Simon, sad ungen der endnu. 

Vi blev enige om at lade den sidde, dog vil jeg 

komme tilbage senere på dagen for at se til 

den. Mens vi gik derude i regnen både så og 

hørte vi 3-4 Biædere flyve rundt i området. 

Simon nævnte, at han havde hørt den 

stemme tidligere derude, men havde ikke 

heftet sig ved den.

4 timer senere var jeg derude igen. Og der 

sad stadigvæk en lille Biæderunge, om muligt 

endnu mere våd end ved det tidligere besøg. 

Jeg besluttede at tage den med hjem, så den 

kunne blive tør og varm. En blid gang med en 

hårtørrer hjalp en del på den, og efter en lille 

konference med Dyrehospitalet i Rise Hjarup 

blev vi enige om, at jeg skulle beholde den 

hjemme og prøve at sætte den ud næste dag.

Dagen efter kørte Simon og jeg ud til det 

samme område igen - den dag var vejret 

meget bedre. Vi gik ned til en skrænt, som var 

100-200 fra stedet, hvor vi fandt ungen, og 

hvor der var mange ynglehuller for Digesvaler 

og muligvis også for et par Biædere. Her 

prøvede vi at sætte ungen ud, selv om vi 

hverken så eller hørte andre Biædere. Men 

den faldt hver gang til jorden som en sten. 

Jeg kørte derefter til Dyrehospitalet i Rise 

Hjarup, hvor de fandt ud af, at den havde 

nogle skader i brystregionen. Dermed endte 

livet for en lille Biæder, som sandsynligvis var 

blevet ramt af en bil på en af sine første 

flyveture.

Selv om jeg ikke med sikkerhed kan sige, at 

her var det tredje ynglepar, så var der i 

nærheden et egnet yngleområde, og det 

sammenholdt med Simons tidligere 

iagttagelser gør, at jeg tror på, at her har der 

været endnu et Biæderpar, som har fået 

mindst 3 unger på vingerne – selvom den ene 

har måttet lade livet senere.

Ungfugl med knap så kraftige farver på 

ryggen
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Hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, så skal vi ikke 

længere tilbage end til 13. juni 2010, hvor 

Jesper Toft i Lerskov Plantage så 5-6 

Biædere flyve rundt. Selv om han undersøgte 

området, så fandt han ingen tegn på 

yngleaktivitet. Men jeg kan da ikke lade være 

med at tænke, at måske allerede i 2010 har 

der været ynglende Biædere i Sønderjylland 

eller måske forsøg på at yngle her. Afstanden 

fra Jespers iagttagelser i 2010 og de 2 

ynglesteder i 2011 er ikke større end, at man 

kunne tro på, at vi måske i årene fremover 

kan håbe, at de er kommet for at blive i 

området.

Jeg har gennem hele perioden haft kontakt 

med artskoordinatoren for Biædere – Magnus 

Bang Hansen – og han har ikke fået andre 

informationer om ynglende Biædere i 2011. 

Faktisk er det 3 år siden, at der er blevet 

konstateret ynglende Biædere i Danmark – 

nemlig ved Brovst i Nordjylland. På denne 

side kan I se en graf om sikre og mulige 

ynglepar i Danmark igennem en længere 

periode. Jeg har brugt caretakerrapporterne 

for årene 2008-2010 som kilde og derefter 

selv lagt 2011-tallene ind.

Kommer Biæderne igen i 2012 ?. Det er et 

stort spørgsmål. Lokalitetsmæssigt er det 

ideelt. Biæderne har heller ikke vist tegn på, 

at de har følt sig forstyrret af den normale 

trafik i grusgraven. Men der har også først 

været fokus på dem fra midten af juni, og her 

har de været godt i gang med at etablere sig 

og måske også allerede begyndt at ruge.

Så det er sandsynligvis de første uger efter 

ankomsten, at vi skal være ekstra forsigtige 

med ikke at forstyrre dem unødvendigt – hvis 

de altså kommer igen.
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NY FOR DANMARK

HYBRID BRAMGÅS X RØDHALSET GÅS

AF EGON IVERSEN

Den 4. 11. 2011 modtager jeg en mail fra 

Hans Hagge. Han har været ude med sit 

fotoapparat i Ballum - marsken dagen før for 

at se på gæs. Det kan lige indskydes, at Hans 

næsten dagligt er på tur i området og studerer 

flokkene med Bramgæs så snart lejlighed 

bydes. Blikket har den 3. 11. 2011 fanget en 

stor flok af slagsen lidt syd for Skærbæk. 

Hans gennemsøger systematisk flokken. Han 

har ofte set forskellige andre gåsearter i de 

store flokke, som bramgæssene samles i. 

Også i dag er der gevinst. Hans finder en 

afvigende gås, der slet ikke minder om noget, 

han kender.

Fotoapparatet må frem og i skydeposition. 

Afstanden til den specielle gås er godt nok 

stor, men Hans får dog stillet skarpt på 

fuglen, og der kommer et acceptabelt foto i 

kassen. Hjemme undersøger Hans billedet 

og kan ikke finde noget, der ligner 

fuldstændigt.

Derfor kontakter han undertegnede, der 

heller ikke kan mindes at have set en 

sådan skabning før. Nok noget der ligner – 

og gætter på en hybrid Bramgås x 

Knortegås eller måske en Bramgås x 

Canadagås, men dog alligevel ikke 

fuldstændigt. Disse 2 hybrider er også 

omtalt på Internettet og set flere steder. Men 

helt overbevist var vi ikke.

Billedet sendes derfor videre til Thomas 

Vikstrøm i Fuglenes Hus, der gætter på, at 

det kan være en hybrid mellem en Bramgås 

og Canadagås. Men er dog ikke sikker. 

Derfor vælger han at videresende billedet til 

Knud Flensted, der i sit netværk kender nogle 

eksperter - både indlands og udlands - med 

et stort kendskab til hybrider. Herfra fastslås 

det enstemmigt, at billedet med stor 

sandsynlighed, er en hybrid Bramgås x 

Rødhalset gås. 

Iagttagelsen er lidt af en sensation, idet der 

aldrig før er set en hybrid mellem disse arter i 

Danmark. Knud Flensted foranlediger 

herefter at hybriden bliver oprettet på Netfugl, 

så fundet kan blive indberettet og delt med 

andre fugleinteresserede.

På Internettet har jeg fundet et billede af den 

pågældende hybrid på følgende adresse: 

http://www.flickr.com/photos/93372558@N00/

6303950582/ .

Herfra skal lyde et tillykke med iagttagelsen, 

Hans. Jeg håber, at du fortsætter med at 

bruge dit skarpe blik på fugleflokkene i 

Ballum Enge. Og jeg glæder mig til det næste 

foto fra dit kamera.
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INTERNETTET FOR 

FUGLEINTERESSEREDE

ET KORT OG MEGET SUBJEKTIVT UDVALG

AF GABOR GRAEHN

Der findes mange spændende bøger om 

fugle, og der er vist ikke mange iblandt 

læserne, som ikke ejer en eller flere 

fuglebøger. Men det 21. århundrede er 

allerede i fuld gang og internettet giver rige 

muligheder - også for alle naturelskere.

Om nu man ejer en stor PC, en lille 

smartphone eller en af de nye tablets: 

mulighederne er mange for at bruge, hvad der 

ligger ude i den virtuelle verden.

Jeg er absolut ikke personen, som bruger al 

min fritid foran skærmen (vil hellere være 

foruden) men har dog i tidens løb nydt godt af 

mange af de fantastiske websider.

Forhåbentligt kan denne linksamling være en 

hjælp for i hvert fald nogle af læserne.

1) dof-sj.dk

DOF-Sønderjyllands webside med både 

nyheder, ture, forum og meget mere.

Tak for et godt stykke arbejde til Martin 

Jessen, som dog nu leder efter en afløser. 

Måske dig ?

2) oasweb.dk

OAS' hjemmeside med bl.a. ture, 

lokalitetsbeskrivelser for Als og Sundeved 

(hvis du skal planlægge din næste tur), og 

biblioteket, hvor interesserede kan låne 

fuglebøger af medlemmerne til f.eks. den 

næste fuglerejse.

3) nakken.dk

Dennis M. Langholz' hjemmeside om 

fugletræk på Als, især på hans yndlingssteder 

Tontoft Nakke og Sønderskoven. Fungerer 

dårligt med andre browsere end Internet 

explorer.

4) birding.dk

Bjarne Nielsens webside om mange fugle-

relaterede emner. Ikke den mest opdaterede 

men bestemt værd at tjekke for bl.a. sin fine 

samling af fuglebilleder (226 arter) og -

stemmer (over 500 arter), turrapporter og 

bestemmelsesartikler af bl.a. Klaus Malling 

Olsen.

5) netfugl.dk

Nok WEBSIDEN 

for den aktive 

birder i Danmark. 

Lavet i 

samarbejde med 

DOF. Her er der både de nyeste DOF-calls 

(meddelelser om sjældne fugle), et fabelagtig 

galleri med fuglefotos fra både Danmark og 

resten af verden, et meget aktivt forum, 

turrapporter fra forskellige fuglerejser og 

meget mere.

6) fugleinfo.dk

En webside med oplysninger om mange 

danske fugle, bl.a. om deres udseende, 

forekomst, levevis og yngleforhold

7) dofbasen.dk

DOF's kæmpe database over 

fugleobservationer i Danmark med p.t. 

næsten 11 millioner observationer. Alle kan 

indtaste deres observationer og udover dette 

også bruge databasen. Hvor og hvornår blev 

der sidst set Hvidvinget korsnæb i 

Sønderjylland ? Hvilke arter blev der set i 

Sønderjylland i går? Hvilke arter blev der set 

ved Trillen indenfor de sidste 30 dage ?

Databasen er et vigtigt redskab i DOF's 

arbejde med fuglebeskyttelse, og tusindvis af 
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frivillige leverer og har leveret data til denne 

igennem deres observationer og 

indtastninger. Brug den, den er til gavn for 

mange !

Der findes lignende databaser i bl.a. Sverige 

(Svalan: www.artportalen.se) og Tyskland 

(naturgucker.de).

Hvis du vil komme ud i den store verden, er 

der endnu flere websider at finde:

8) Avibase

avibase.bsc-eoc.org/ (findes bedst ved at 

google ”avibase”)

Databasen over vist nok alle verdens 

fuglearter. Jeg bruger den mest for at 

oversætte navnene på fuglene. Hvad hedder 

”Almindelig ryle” på engelsk ? Hvad er den 

danske betegnelse for ”common tern” eller 

måske lidt mere eksotisk for ”Abejaruco 

Europeo” ? Under hver art er der links til en 

beskrivelse på wikipedia (hvis den findes), 

billeder på Flickr og stemmer på Xeno-canto 

(se nedenfor).

9) Xeno-canto

www.xeno-canto.org/

Hvordan er det nu lige en Gulirisk synger ? 

Eller hvordan er kaldet af Sortspætten ?

Websiden har optagelser af mange af 

verdens fuglearter (endda med sonagrammer 

til de visuelle typer blandt os). Du skal dog 

helst kende arternes engelske eller 

videnskabelige navn for at kunne finde ”din” 

art, men der har du jo Avibase.

10) Flickr Field guide: Birds of the world

www.flickr.com/groups/birdguide/

Når du nu ved, hvad fuglen hedder på 

udenlansk, og hvad den siger, så må det 

være på tide at se nogle billeder af dyret. Her 

finder du rigtigt mange af dem. Fotoene er 

ofte helt fantastiske.

11) Birdforum

www.birdforum.net

Angiveligt verdens mest aktive ”birding 

website” på engelsk. Udover MEGET andet 

har den et kæmpe forum om stort set alt 

fuglerelateret. Her kan du også læse reviews 

om alle de nye optiske apparater (være det 

kikkerter, kameraer eller andet nyttigt til 

turen), inden du skal af med dine hårdt tjente 

penge.

12) Fatbirder.com

Ligeledes en af verdens 

mest besøgte fugle-

websites med alt fra 

reviews af optiske 

apparater, rejserapporter 

(hvor er de bedste steder for at se på fugle i 

f.eks. Grækenland), nyheder etc.

13) Travellingbirder.com

”Where do you wish to go birding ?” Det 

kræver vel ingen yderligere forklaring.

14) Talking naturally

www.talking-naturally.co.uk/

Min yndlingsblog og podcast af en af 

Englands mest aktive personer indenfor 

naturbeskyttelse. God til afslappende lytning i 

toget, men absolut også tankevækkende.

Der findes mange flere websider, blogs og 

forums på nettet end dem, som jeg kender, 

og jeg vil gerne høre fra læserne om deres 

favoritter.

Min e-mail-adresse findes på side 22.
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Normalt bliver en Sortspætte som andre 

spætter (pånær Vendehals) i sit revir året 

rundt. Dette gælder især hannerne, men også 

de fleste hunner plejer at holde sig på 

hjemmebanen. Der er fordele ved at kende sit 

revir godt både mht. fødemuligheder, og hvor 

evt. farer er, men også for at kunne holde på 

reviret når nye, mest unge Sortspætter i 

efterårs- og vintertiden selv forsøger at skaffe 

sig et revir. Da spætter har en kort levetid og 

den anden i parret derfor evt. dør imellem to 

ynglesæsoner, kan det også være en fordel, 

hvis i hvert fald det ene af kønnene har en 

”tilbøjelighed” til at kunne skifte revir. For 

Sortspættens vedkommende synes denne 

”tilbøjelighed” især at gælde hunner. Man 

tager en risiko – bevæger sig ud i områder 

med ukendte farer, og hvor man muligvis ikke 

kender alle de gode fødesteder, men får evt. 

den fordel i det følgende år at komme til at 

yngle i stedet for at spilde et år som ikke-

ynglende. 

Strategien med en sådan omflytning er blevet 

”forfinet” af en Sortspættehun, som der her 

skal fortælles om. Den har i sit liv ynglet to 

steder. Efter at have ynglet i Wallsbüll Forst i 

2009, hvor der sidenhen ikke har været 

nogen han-Sortspætte, har den ynglet i 

Bommerlund Plantage i 2010-11. Den har i de 

tre år fået 2 + 4 + 4 unger, som er blevet 

ringmærket i maj måned. Men en del af 

vinteren efter at have ynglet i Bommerlund er 

den flyttet ”hjem” (?) til Wallsbüll Forst, hvor 

den iøvrigt overnatter i det oprindelige redehul 

ved en meget befærdet landevej (se foto).

At jeg har mulighed for at videregive disse 

fakta skyldes, at fuglen – som ganske mange 

Sortspætter i Panurus' dækningsområde – 

bærer individuelle farveringe. I dette tilfælde 

grøn over lilla farvering. Nummerring fra 

ringmærkningscentralen samt en sekundær 

farvering sidder på fuglens højre ”ben” 

(tarsus). Men det er dem på venstre, man 

aflæser med teleskop eller kikkert, f.eks. ved 

fuglens overnatnings- eller redehul. Bemærk i 

øvrigt at visse farver, især lilla og brun, kan 

se ret aparte ud i forskellig belysning. Al 

farveringmærkning foregår udenfor yngletiden 

og især i efteråret.

Dens livshistorie går over tre lokaliteter og er i 

korte træk følgende, belyst ved dens 

mærkningsdata og ved de ca. 15 

aflæsningsdata der findes:

- 18. maj 2008 ringmærket som unge i Årup 

skov, Åbenrå med Zool. Mus. aluring nr. 6R-

0112

- 26. sept. 2009 farveringmærket i Wallsbüll 

Forst svarende til det pågældende års 

ynglehun. Aluringen blev desuden 

forskriftsmæssigt ombyttet til en tysk stålring: 

Helgoland nr. 5353911

- 1. okt. 2009 til 1. marts 2010 aflæst i 

Wallsbüll Forst

SORTSPÆTTE 

EN PENDLER OVER GRÆNSEN

AF HANS CHRISTENSEN
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- 20. marts  til 13. maj 2010 aflæst som 

ynglehun i Bommerlund Plantage

- 10. sept. 2010 til 8. jan. 2011 aflæst i 

Wallsbüll Forst

- 20. marts til 6. aug. 2011 aflæst som 

ynglehun i Bommerlund Plantage

- 27. sept. 2011 aflæst i Wallsbüll Forst

Klaus Dichmann har bidraget med 

aflæsninger af dens grøn over lilla farveringe i 

Bommerlund i 2010 og 2011 og har venligst 

stillet det indsatte foto til rådighed.

Dens oprindelige rute fra Årup til Wallsbüll 

kan meget vel have gået gennem bl.a. 

Søgård skov samt Bommerlund og Frøslev 

Plantager, vi ved det ikke. Da der i foråret 

2010 åbenbart ikke var nogen han-Sortspætte 

i Wallsbüll, flyttede fuglen indenfor 2-3 uger i 

marts til Bommerlund, hvor der åbenbart 

manglede en hun til den oprindelige 

Sortspætte-ynglehan. Samme situation i 

2011. I løbet af efteråret i både 2010 og 2011 

har hun-Sortspætten ”valgt” at flytte til 

Wallsbüll Forst. De nøjagtige tidspunkter er 

ikke kendt, men i august 2011 synes fuglen 

allerede at have aflagt Wallsbüll Forst en 

midlertidig visit 21. august, men blev ikke 

aflæst før den igen ”forsvandt” i en måned.

Omflytningen mellem de to lokaliteter giver 

fuglen nogle muligheder for at ”gamble” sig til 

det bedst mulige ynglested til enhver tid, og 

mon ikke den efterhånden er bekendt med 

fødemuligheder og evt. farer undervejs på 

den 14,9 km lange strækning. Dens passage 

af evt. andre skove som f.eks. Frøslev 

Plantage er hidtil ikke blevet bemærket, skønt 

der jævnligt bliver observeret på de 1-2 lokale 

par Sortspætter.

At den tilsyneladende meget vanemæssigt 

fravælger den rolige danske beliggenhed 

med et meget trafikeret sted i en tysk skov, 

kan se underligt ud med menneskelige briller. 

Omvendt har dens periodiske fravær i 

Bommerlund Plantage givetvis gjort entreen 

dér af 1 ny hun i efteråret 2010 hhv. 1 hun og 

1 han i efteråret 2011 lettere. Disse er blevet 

ringmærket og set, men ved ynglehunnens 

tilbagekomst i foråret er der hidtil ikke 

observeret kontroverser. Ynglehannen i 

Bommerlund har siden 2008 været den 

samme.  

Fuglen har nu levet i ca. 3½ år og opnået 

nogle succeser. Men samtidig har den derved 

overskredet, hvad der gennemsnitligt kan 

forventes af en Sortspættehuns levealder
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I Sønderjylland var der i år 15 ynglepar af 

Sortspætte og i mit undersøgelsesområde 

syd for grænsen 7. Du kan læse mere om 

årets resultat – i stil med artiklen om 2010 i 

Panurus 2011-1 på: 

http://www.ringmaerkning.dk/index.php?option

=com_content&view=article&id=671&Itemid=9

25

På ringmaerkning.dk er der også tre andre 

Sortspætteartikler af lokal, aktuel interesse, 

som læserne opfordres til at finde frem. 

Nemlig om en omflytning ved Gram i vinter, 

om fænomenet ”brune Sortspætter” og om 

ringmærkning af en voksen Sortspætte 25. 

sept. 2011. Mere brede artikler er to om 

spætters, specielt Sortspætters fjerfældning 

samt en (desværre login-krævende) om køns-

 og aldersbestemmelse af spætter ved 

ringmærkning i Danmark 

ØRNENS DAG 2012

AF KARL SCHLICHTER

DOF-Sønderjylland holder igen i 2012 

Ørnens dag samtidigt med de mange 

tilsvarende arrangementer andre steder i 

Danmark. I 2012 foregår det den 19. februar i 

tidsrummet kl. 10:00 – 14:00.

Vi afholder Ørnens dag 2 steder i området, 

nemlig ved Slivsø og ved Ballum Sluse. Vi 

har valgt at bruge vores kræfter på et 

arrangement henholdsvis i det østlige og i det 

vestlige Sønderjylland.

Sidste år holdt vi Ørnens dag 3 steder, nemlig 

ved Haderslev Dam (Dyrehaven), Hostrup Sø 

og ved Ballum Sluse. De 2 første steder blev 

der set 1 Havørn hvert sted, mens der blev 

set 3 Havørne ved Ballum Sluse. 

Publikumsmæssigt blev det Haderslev med 

ca. 200 besøgende, der indtog 1. pladsen, 

Hostrup Sø havde ca. 100 besøgende, mens 

Ballum Sluse kun nåede op på ca. 35. Det 

meget lave tal kan godt skyldes, at der i 

Tønder Ugeavis stod, at Ørnens dag var ved 

Vidåslusen. Så der er desværre nok en del, 

som er gået forgæves.

At det blev Hostrup Sø, som vi i 2012 

dropper, har flere årsager. Dels rykker 

Haderslev-gruppen ned til Slivsø – og 

kommer dermed også mere centralt på 

østkysten, dels er der i øjeblikket et stort 

kratfældningsarbejde i gang ved Hostrup Sø, 

så vi ved ikke rigtigt, hvordan der vil komme til 

at se ud til februar.

Desuden er både Slivsø og Ballum Sluse 

mere sikre med hensyn til at se ørne, og det 

er meget nemmere for besøgende at komme 

frem til de pladser, som vi står på.

Ved Slivsø står vi på rastepladsen ved 

Bræråvej på søens nordside og ved Ballum 

Sluse står vi på selve slusen. Så det er bare 

at komme af sted, og det er for alle, så tag 

bare hele familien og alle vennerne med til en 

forhåbentlig god oplevelse med ørnene og 

alle de andre fugle, som vi også får at se.

Foto: Bent Hylsebeck
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FORMANDENS KIKKERT

AF GERT FAHLBERG

Besøg af DOFs formand

Den 24. september havde vi i lokalafdelingen 

fornøjelsen af at få besøg af DOFs nye 

formand Egon Østergaard. Besøget var led i 

formandens såkaldte ”Danmarksrejse”, hvor 

han i løbet af et lille års tid vil besøge alle 

lokalafdelinger, for at få et indtryk af, hvad der 

rører sig i afdelingerne.

Egon Østergaard mødtes først med 

medlemmer af lokalafdelingens bestyrelse i 

fugletårnet i Søgård Mose. Her deltog også 

Bjarne Nielsen fra Panurus’ redaktion, samt 

OAS’ formand Kaj Abildgård.

Vi fik en god snak med hovedforeningens 

formand, om hvad vi arbejder med i 

bestyrelsen netop nu, og rundede emner som 

vores ture og arrangementer, vores arbejde i 

lokalgrupperne, vores naturpolitiske arbejde, 

Panurus og hjemmesiden, vores arbejde i 

care-taker grupperne og i fugleværnsfondens 

arbejdsgrupper, samt vores problemer med at 

aktivere nye, unge medlemmer af foreningen.

Vi havde også en snak om DOFs kommende 

store projekt, ATLAS III-projektet, hvor vi 

synes, vi står godt forberedt, idet vi allerede 

nu har fundet en lokalkoordinator ved Jørn 

Sørensen, samt har etableret en 

arbejdsgruppe.

Efter mødet med bestyrelsen i Søgård Mose 

tog Egon Østergaard videre til 

fugleværnsfondens reservat i Sølsted Mose, 

hvor han mødtes med formanden for 

fugleværnsfonden, Martin Iversen, samt 

arbejdsgruppen omkring Sølsted Mose.

Endelig sluttede Egon Østergaard og hans 

kone dagen af med en ”sort sol” opvisning i 

Tøndermarsken – og fik her et flot punktum 

for besøget i lokalafdelingen.

Frivilligt arbejde

At lave et lokalblad og at holde en 

hjemmeside er noget vi prioriterer højt her i 

lokalafdelingen. Samtidig må vi også 

erkende, at det er aktiviteter, som kræver 

frivillige, der har lyst og overskud til at arbejde 

med dette. 

Som situationen er lige nu, må vi erkende, at 

dette arbejde ligger på meget få skuldre – 

stort set kun to par – alt i alt. Dette er for lidt. 

Det frivillige arbejde bliver altid sjovere, når 

man har nogen at dele det med. Det er rarest 

ikke at sidde med hele arbejdet selv, og det er 

en god ting, at have nogen at diskutere ideer 

og nye tiltag med.

Så derfor denne opfordring:  Skulle du have 

lyst og tid til at deltage – meget eller lidt - alt 

er velkomment – i arbejdet omkring vores 

lokalblad Panurus eller vores lokale 

hjemmeside, så giv endelig lyd. Send en mail 

til undertegnede, så formidler jeg videre.

Årsmøde og 

generalforsamling

Som nævnt andet steds her i Panurus, holder 

DOF-Sønderjylland årsmøde og 

generalforsamling på Hohenwarte ved Højer 

søndag den 5. februar. Lokalafdelingens 

Sandbjerg Sø

Foto: Gert Fahlberg
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bestyrelse håber, mange får tid og lyst til at 

deltage hele dagen eller evt. noget af dagen. 

Der er ved denne lejlighed altid mulighed for 

at møde andre fra lokalafdelingen og få en 

fuglesnak – og har du nogle fuglebilleder eller 

andet fuglemateriale, du vil vise, er du meget 

velkommen til at tage det med. Send dog 

gerne en besked om dette til undertegnede 

forinden, så vi kan få det med i 

planlægningen.

Ballum

Lejlighed til en fuglesnak bliver der også ved 

Ballum Sluse igen – idet vi fortsætter vore 

Åbent Hus arrangementer ved slusen i det 

kommende forår – så mød op ved slusen på 

Ørnens Dag den 19. februar, samt den 22. 

april. Vær opmærksom på at vi på ørnens 

dag også har en tur til Slivsøen.

Vinterfugle

Og så vil jeg håbe, at alle får nogle gode 

vinterfugleoplevelser i den kommende tid. 

Hvinænder og Store Skalleslugere er mødt 

op, der er Sjaggere under æbletræerne og 

enkelte Kvækerfinker under bøgene – men 

de sjællandske Spurveugler når nok ikke til 

det sønderjyske – og så bliver det jo 

interessant, om vi skulle få den tredje 

snevinter i træk, med de oplevelser og 

ulemper der fører med.

MARTIN IVERSEN FORTÆLLER OM 

FUGLEVÆRNSFONDEN PÅ ÅRSMØDET I 

FEBRUAR

Martin Iversen var med til at 

starte DOFs arbejde i 

Sønderjylland. Han var 

manden, der stod i front og 

samlede trådene, da 

lokalafdelingen blev oprettet 

som en lokalafdeling af DOF 

i 1976.

Og det fortsatte han stort set 

med i de efterfølgende 26 år 

til 2002. Martin udførte i 

disse mange år et uvurderligt 

stykke arbejde for fuglesagen her i landsdelen.

Nu er Martin Iversen formand for 

Fugleværnsfonden, som her i Sønderjylland 

ejer områder i Søgård Mose, Sølsted Mose 

og Stormengene på Rømø.

Martin vil på årsmødet fortælle om, hvad der 

sker på disse sønderjyske lokaliteter, samt på 

Fugleværnsfondens lokaliteter i øvrigt.

Mød op og hør mere om de spændende tiltag 

på Fugleværnsfondens områder.

Fugleværnsfonden

Fugleværnsfonden er en økonomisk 

selvstændig fond, stiftet af DOF. Midlerne til 

opkøb og pleje kommer fra testamentariske 

gaver, tilskud fra fonde og legater samt - ikke 

mindst - fra private bidrag, indsamlet især 

blandt DOFs medlemmer.

Fugleværnsfonden ejer en perlerække af små 

og store fuglereservater over hele landet. 

Her plejes naturen, med henblik på at give 

fuglene de bedst 

tænkelige 

levevilkår.

I de fleste 

reservater er der 

etableret 

trampestier, 

fugletårne eller 

skjul med 

plancher, hvorfra 

de besøgende 

kan nyde freden, 

naturen og 

fuglelivet.

Martin Iversen

Fotos: Allan Gudio Nielsen
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Årsmøde og Generalforsamling i

Dansk Ornitologisk Forening

Lokalafdelingen i Sønderjylland

Søndag den 5. februar 2012

Hohenwarte ved Højer

Program for dagen:

Kl. 10:00 - 12:00: Fugletur ved Højer Sluse

Vi mødes på P-pladsen ved Hohenwarte, Siltoftvej 2 6280 Højer.

Find Hohenwarte: http://findvej.dk/siltoftvej%202

I Højer kører du mod Siltoft og over Vidåen. Her følger du 

skiltningen mod Hohenwarte.

Kl. 12:00 – 13:00: Der nydes en let frokost på Hohenwarte.

DOF Sønderjylland er vært.

Såfremt du ønsker at deltage i frokosten, bedes du tilmelde dig 

senest

tirsdag den 31. januar 2012

meget gerne ved e-mail e.iversen@stofanet.dk eller på telefon 

74 41 57 19.

Kl. 13:00 - 14:00: Foredrag om ”Fugleværnsfonden” 

ved fugleværnsfondens formand, tidligere formand for DOF-

Sønderjylland Martin Iversen, Tønder.

Kl. 14:00 - 15:00: Medlemmers oplevelser (f.eks. fotos fra årets 

løb) 

– kaffe – hyggeligt samvær.

(Af hensyn til planlægning bedes man senest en uge før 

årsmødet give formanden besked, hvis man ønsker at deltage 

med et indlæg).
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Kl. 15:00 – ca. kl. 17.00 : Generalforsamling 2012 for DOF-

Sønderjylland

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget og næste års handleplan til 

godkendelse.

5. Valg til bestyrelsen - på valg er:

         Gert Fahlberg

         Martin Jessen

         Karl Schlichter

         Jørn Sørensen

         Palle Rosendahl Larsen

    Valg af suppleanter

         Elisabeth Bech

6. Valg af 2 revisorer - på valg er:

         Birger Christensen

         Egon Jensen

7. Valg af medlemmer og suppleanter til DOF's 

repræsentantskab (dog kun i ulige år)

8. Forslag fra medlemmerne

9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til pkt. 8 må for at kunne behandles 

på generalforsamlingen være formanden i hænde senest d. 15. 

januar 2012

Foreningens medlemmer er meget velkomne til at støde til i 

løbet af dagen!!
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Generalforsamling i

Ornitologisk Forening for

Als & Sundeved

afholdes på Skovridergården i Sønderskoven

søndag den 29. januar 2012 kl. 15.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det 

forløbne år.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til afsnit 5.

6. Valg af 2 revisorer til revision af regnskabet.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til punkt 7 må, for at kunne behandles 

på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 1. 

januar.

Foreningen gi’r en øl eller vand.

FORINDEN KL.13.00 VIL VI GÅ EN LILLE TUR I SKOVEN 

OG SE PÅ ÅRSTIDENS FUGLELIV.
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Ungdomstur til Gråstensøerne

Der er efterhånden igen en del ungdomsmedlemmer i DOF Sønderjylland,

og derfor vil vi godt tilbyde nogle flere aktiviteter målrettet til de unge medlemmer.

Vi starter med en fugletur til Gråstensøerne,

hvor vi vil kigge på vintergæster på søerne og i skoven.

Der vil især blive kigget på de forhåbentligt mange fugle,

især dykænder, i Slotssøen.

Undervejs vil vi også se, om vi kan finde en Isfugl,

og vi vil kigge efter skovens fugle, som feks. Korttået træløber.

Turen er for alle DOF Sønderjyllands ungdomsmedlemmer,

samt evt. deres forældre eller bedsteforældre.

Er man ikke selv ungdomsmedlem,

men har måske børn som kunne tænke sig at snuse lidt til fuglekigningen,

så er man selvfølgelig også velkommen.

Turen foregår søndag d. 22. januar 2012 kl. 10:00 – ca. 13:00

Mødested: P-pladsen ved Statoil, Slotsbakken i Gråsten.

Turledere: 

Martin R. Jessen, fugletraek@hotmail.com, tlf. 74 65 15 24

Karl Schlichter, karl.schlichter@privat.dk, tlf. 74 66 13 96

Kontakt evt. turlederne for mulighed for samkørsel.

Foto: Nikolaj Noel Christensen 
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FUGLETURE I SØNDERJYLLAND

OAS/DOF-SØNDERJYLLAND - VINTER 2012

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 

Fugle og fotografering 19/1 2012 kl. 19.

Torben Andersen (i fuglefoto-kredse kendt 

som tavan) fortæller om fuglefotografering og 

viser nogle af sine billeder samt 

udstyr, fotoskjul m.v.

Sted: Haderslev Realskole, Lærerværelset, 

Christiansfeldvej

Tilmelding: Helle Regitze Boesen (4078 1620) 

Vinter ved Flensborg Fjord

Lørdag d. 11. februar kl. 9:00 til ca. kl. 12:00.

Godt sted for iagttagelse af vintergæster.

Mødested: Marina Minde. Man kører ned til 

lystbådehaven ½ km vest for Egernsund. 

Turleder: Orla Jessen. Tlf. 74 44 20 72. 

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 

Vintergæster ved Trillen, Sydals

Søndag 26. februar kl. 10:00 til ca. kl. 12:00.

Der ses normalt mange vintergæster såsom 

ænder, skalleslugere og svaner.

Mødested: P-pladsen i skoven lige før 

Høruphav. 

Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 74 42 50 05.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 

Ketting Nor, Als

Søndag 4. marts kl. 10:00 til ca. kl. 12:00. 

Om vinteren ses gerne stor og lille 

skallesluger, hvinænder m.m.

Mødested: Ved dæmningen over Noret. 

Gummistøvler anbefales. 

Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73. 

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 

Forårstur til Kegnæs (Hartsø mv.) 

Lørdag d. 24. marts kl.10:00 til ca. kl.13:00

Vi vil godt igen prøve en tur til Kegnæs. 

Under gode forhold kan der være meget at se 

på ved Hartsø.

Mødested: P-pladsen lige efter Drejet.

Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 74 42 50 05.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 

Margrethe Sø, Gråsten

Onsdag 28. marts kl. 13:00 til ca. kl. 15:00.

Lad os prøve at se, hvad der findes på denne 

årstid.

Mødested: P-pladsen ved skovkanten. 

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

Gråsten.

Turleder: Anker Hansen. Tlf. 22 66 02 15.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 

Forår ved Sandbjerg Sø

Tirsdag d. 10. april kl. 18:30. 

Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, 

lappedykkere og stor skallesluger. Vi vil 

stadig kikke efter isfuglen selvom de næsten 

alle er gået til de 2 sidste vintre.

Vindrossel    Foto: Svend O Jensen
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Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.

Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 74 46 83 21. 

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 

Gå til Fugl – på tirsdage

På disse ture får du mulighed for at optræne 

og øve dig i se på fugle: 

adfærd, udseende, stemme.

På 5 tirsdage kan du møde op på 

nedenstående lokaliteter. 

Vi går en tur og bestemmer, hvad vi ser og 

hører.

Til stede vil være DOF’ere fra Lokalgruppe 

Haderslev.

Mødetidspunkt: kl. 16

Mødested: bliver annonceret på www.dof-sj.dk

17. april: Stursbøl Plantage

24. april: Hytterkobbel

8. maj: Abkær Mose

15. maj: Lerskov Plantage

22. maj: Krejsel Skov

Ingen tilmelding, men husk kikkert og lidt 

varmt.

Mere info hos:

Aleks Lund 23900714

Elisabeth Bech 20406919

Helle Regitze Boesen 40781620

Augustenborg Slotspark

Onsdag d. 18. april kl.18:30. 

Vi vil især gå efter parkens karakterfugle: 

huldue, ravn og korttået træløber.

Mødested: P-pladsen i skovens nordøstlige 

hjørne.

Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 74 43 40 33.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 

Er der ørne og sortspætter?

Hostrup Sø + Søgård Sø og Skov

Lørdag 21. april kl.10:00 til ca. kl. 13:00.

Kan vi mon finde ørne og sortspætter?

Mødested: P-pladsen ved Hostrup Sø ved 

den gamle hovedvej

Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 74 42 50 05.

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 

Åbent hus ved Ballum Sluse

Søndag den 22. april 2012 i tidsrummet 10:00 

- kl. 13:00.

Landskabet omkring Ballum Sluse er netop 

nu rastested for tusindvis af gravænder, 

hjejler, storspover og forskellige arter af gæs. 

Rovfugle, som havørn og vandrefalk, og 

andefugle holder også til i området. Der er 

altid noget at kikke på ved slusen. 

Vi anbefaler varmt tøj, godt fodtøj og måske 

noget varmt på termokanden. Alle er 

velkomne. 

Der er gratis adgang, og man kan være med 

kort eller lang tid, som man har lyst og tid til.

Kom forbi og vær med til at se på Vadehavets 

rige fugleliv, og få en snak om fuglene, 

Nationalpark Vadehavet og DOF. 

Mødested : Ballum Sluse. 

Yderligere information fås ved henvendelse til 

Karl Schlichter, 74661396 

Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg

Onsdag d. 25. april kl.19:00. 

Stedet har udviklet sig ret positivt. En del gæs 

og ænder mm.

Mødested: ved Fiskerhytten. Parkering: 

Vendepladsen på Hjort Lorenzens Vej

Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 74 42 50 05. 

Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 

Nordlig halemejse    Foto: Svend O Jensen

Toppet skallesluger, Foto: Christine R Nielsen
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