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ÅRETS FØRSTE PANURUS
AF GABOR GRAEHN

Så er det lykkedes med årets første nummer 
af bladet, som går ind i sit 46. leveår.
Bjarne Nielsen har desværre valgt at trække 
sig fra redaktionen efter at have præget de 
sidste 52 numre (kun overgået af Martin 
Iversen med 57). Han takkes mange gange 
for det store arbejde i årenes løb.
Heldigvis har redaktionen fået et nyt medlem: 
Velkommen til Gerd Bonnesen! 
Bladet kommer som altid til at udvikle sig og 
hvert nyt medlem af redaktionen kan bidrage 
med nye ideer.

Som respons på min lille artikel over 
forskellige fugle-hjemmesider skrev Jesper 
Toft, at jeg burde have inkluderet 
www.ornithologie-schleswig-holstein.de, 
hjemmesiden for OAG (Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein und 
Hamburg). Fuglene stopper jo ikke ved 
grænsen og her kan der læses meget om 
området lige syd for grænsen. DOF-SJ har 
også i mange år samarbejdet med OAG og 
igen planlagt et møde til foråret. 
Som der bl.a. kan ses på artiklen om 
spurveuglen (med en anden reference til en 
fantastisk tysk hjemmeside om ugler) kan det 
faktisk betale sig at kunne lidt tysk og kende 
lidt til fuglene i Schleswig Holstein. Mange 
nye arter er faktisk invandret sydfra (fx Stor 
hornugle, Havørn, Sydlig blåhals) og givet 
klimaforandringerne er der nok flere i vente.

Hans Christensen har også kommenteret 
linklisten. Han tjekkede bl.a. fugle-stemme-
websiden xeno-canto.org. I hans speciale 
(sortspætten) fandt han både nogle 
misvisende beskrivelser samt manglende 
harmonisering af betegnelser. Det samme 
kan sikkert også findes for andre arter. En 
webside med frivillige input fra alverdens 
fuglekiggere kan bestemt  ikke erstatte 
faglitteratur og kommercielle CD’er men i 

hvert fald i mine øjne (og ører) supplere 
denne. Der skal nok altid bruges en smule 
skepsis, noget som sikkert gælder hele 
internettet.

En anden meget nyttig tilbagemelding var, at 
der nu findes en ny tysk observations-
database: ornitho.de . Den ligner dofbasen 
meget mere end naturgucker.de og er nu 
også anbefalet af  bl.a. OAG.

Traditionen tro blev der i januar-måned 
afviklet generalforsamlinger for både DOF-SJ 
og OAS. Referaterne kan læses i denne uge 
og beretter om både positive og negative 
udviklinger. Det vigtigste er dog, at begge 
organisationer trives og er fulde af liv. 
Ligesom Panurus er afhængig af bidrag fra 
læserne så er enhver forening også kun så 
god som dens medlemmer er aktive.

Når dagene nu bliver længere, termometerets 
søjle begynder at bevæge sig opad og 
fuglene lige så stille kommer i 
forårsstemmning så kan vi glade os til nye 
oplevelser i naturen. Jeg har allerede hørt 
mine første syngende solsorter og 
sanglærker, og de andre sangfugle skal nok 
følge trop.

Så på med støvlerne og hent kikkerten frem. 
Vi ses derude!

Foto: Knud Erik Vinding
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FUGLELIVET 
VED GRUSGRAVSØER 
VED RØDEKRO OG UGE

AF JESPER TOFFT

Indledning
Den omfattende grusgravning i områder 
omkring Rødekro og Uge i Sønderjylland, der 
nu har stået på i adskillige årtier, har skabt en 
lang række vådområder, som også fuglelivet 
har fået gavn af. Når vi ser bort fra de meget 
store naturgenopretninsgprojekter som 
Oldenor, Slivsø m.fl. er grusgravsøerne 
faktisk nogle af de største ændringer i det 
sønderjyske landskab i de sidste mange år.

Vest for israndslinien – ja, i praksis vest for 
motorvejen – ligger grundvandsspejlet højt. 
Når man i dag udnytter de rige forekomster af 
sand og grus i disse områder til industrielle 
formål m.v., opstår der vand i grusgravene, så 
en stor del af gravningen er ”vådgravning”, 
hvor sandet pumpes op fra søbunden, som 
bliver dybere og dybere efterhånden som 
stadig mere sand og grus fjernes. Når 
grusgravningen er ophørt ligger der en sø 
tilbage. Tidligere gravede man ikke så dybt, 
så der ikke altid opstod søer efter gravningen, 
men efter at dybdegravning er blevet 
almindeligt, vil der altid ligge en sø tilbage 
efter gravningen.

I dag ligger der således i landskabet ved 
Rødekro og Uge en lang række søer af 
forskellige størrelse, dog ofte ret små, dvs. på 
op til nogle få ha. I begyndelsen ligger de hen 
med nøgne sandbredder, men efterhånden 
kommer der en begrænset bredvegetation af 
pil, dunhammer, tagrør osv. Men da søerne 
ofte er meget dybe, går bredderne stejlt ned, 
og der er derfor kun en meget smal bredzone -

 ofte er det for lidt til at arter som blishøns og 
lappedykkere kan forankre deres reder i 
bredvegetationen. Efter et antal år vil man 
ikke som det første tænke ”grusgrav”, når 
man ser disse søer ligge i landskabet.

Før grusgravningens tid var der stort set 
ingen vådområder på disse flade og sandede 
hedesletter. Kun langs med ådalene (før de 
blev reguleret) og i områder med så svag 
afstrømning, at der opstod hedemoser, var 
der vådområder. Men stort set ingen 
egentlige søer. Med grusgravsøerne er der 
således indvandret en række vandfugle og 
andre organismer, som ikke tidligere hørte 
hjemme i disse områder. Ser vi f.eks. på den 
første atlaskortlægning af danske ynglefugle i 
perioden 1971-74 (T. Dybbro: De danske 
ynglefugles udbredelse, 1976), var der kun 
meget få fund af vandfugle her. I den næste 
kortlægning i årene 1993-96 er der derimod 
flere forekomster (M.B. Grell: Fuglenes 
Danmark, 1998), og i den kommende 
atlaskortlægning fra 2014 og frem, vil der 
være endnu flere forekomster af vandfugle 
end før. Således dokumenteres søernes 
betydning for udbredelsen af ynglende 
vandfugle.

Med denne artikel er det tanken, at 
præsentere en lidt mere detaljeret beskrivelse 
af de ynglende vandfugle i grusgravene ved 
Rødekro og Uge. Jeg har i somrene 2010-11 
brugt en del af min fritid på at besøge 
grusgravene i det omfang det er lovligt, dvs. 
fra offentlig vej og sti eller andre relevante 
udsigtspunkter. Jeg har i første omgang 
forsøgt at indkredse artsrigdommen, dvs. 
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hvilket fugleliv og hvilke arter er 
karakteristiske for denne slags biotoper. 
Resultatet blev hele 17 ynglende arter af 
svømme-, måge- og vadefugle. Desuden har 
jeg bestræbt mig på at sætte nogenlunde 
pålidelige tal på antallet af ynglepar indenfor 
de forskellige arter. Langt de fleste 
grusgravsøer er med i undersøgelsen, og det 
gælder både dem, hvor grusgravningen er 
ophørt, og dem, hvor der stadig graves grus. 
En række arter indtager nemlig grusgravene 
allerede mens der graves, og der sker 
således også en gradvis indvandring af 
fødeemner i form af vandinsekter, smådyr, 

planter osv. De søer, der ikke indgår i 
undersøgelsen, er nogle som ligger på privat 
jord uden observationsmuligheder fra offentlig 
vej (især omkring Rødekro Østermark og 
Lunderup), og desuden indgår de søer, der 
bruges til kommercielt lystfiskeri (”put & take”: 
3 steder ved Rødekro og ét sted ved Uge) 
ikke i undersøgelsen. Antallet af par i alt i 
samtlige grusgravsøer er således reelt større 
end det fremgår af tabellerne med de optalte 
bestande. F.eks. yngler der med sikkerhed 
toppet lappedykker, gråand, blishøne, 
rørhøne – og måske også andre arter – i Uge 
Lystfisker- og feriepark.

Søerne – beliggenhed og 
karakteristik
Rødekro-området

I Rødekro-området ligger de ældste søer ved 
Østermark og Lunderup, og en del af disse 
er ikke synlige fra offentlig vej, ligesom en del 
som nævnt benyttes som ”put & take”). 
Mange af disse søer er også ret små. Her 
graves der ikke længere.

Øst for jernbanen ligger det store samlede 
område ved Andholm-Dybvad, som 

Ynglende vandfugle i grusgravsøer ved Rødekro 2011 – søer ved Østermark og Lunderup 
ikke optalt

Andholm Grusgrav, nylig efterbehandlet del, 
august 2011. Her yngler bl.a. strandskade og 
lille præstekrave. Foto: J. Tofft
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strækker sig fra rundkørslen langs Bodumvej 
i retning mod Rise Hjarup. Her graves der 
stadig, og alligevel er det ganske fuglerigt, og 
det er også her, at den store sølv- og 
sildemågekoloni findes (se i teksten nedenfor 
samt i tabellen). Her er der både ældre 
afsluttede søer og aktiv gravning. Flere søer 
vil opstå.

Vest for Rødekro har vi dels nogle 
færdigbehandlede søer mellem Egvad og Nr. 
Hostrup samt det aktive graveområde ved 
selve Egvad på begge sider af Hellevadvej. 

Syd for Hellevadvej – ved Rødekro bys 
vestlige udkant - har vi det meget store Mjøls-
område, som jeg i tabellen har delt op i 
”Mjøls vest”, som er området vest for 
Kornsiloen på Mjølsvej,  og  ”Mjøls øst”, som 
er området omkring vandskisøen, som 
indkredses af Arnhøjvej og Stenagervej.

Røllum og Uge Grusgrave

Det andet store grusgravområde ligger 
mellem Røllum og Uge ca. 10 km syd for 
Rødekro. Starter vi i øst finder vi lige øst for 

Ynglende vandfugle + digesvale i grusgravsøerne ved Røllum-Uge 2011 – lystfiskersøer ikke 
medtaget

Andholm Grusgrav, ældre del færdigbehand-
let for en del år siden. PÅ øen i midten yngler 
sølv- og sildemåger, aug. 2011, Foto: J. Tofft

Røllum Grusgrav, vestlige del. Det forventes 
at søen vil være 40 ha stor når man er færdig 
med at grave, sept. 2011. Foto: J. Tofft
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motorvejen syd for Røllum den store Røllum 
(Klattrup) Grusgrav. Søen i denne grusgrav 
forventes at være på 40 ha vandflade, når 
gravningen er tilendebragt. Det ret kuperede 
område giver en flot udsigt over området fra 
Potterhusvej syd for graven. Lige VNV for 
Årtoft Plantage ligger der grusgravsøer på 
hver side af Hærvejen. Øst for vejen graves 
der aktivt, mens man er i færd med at 
efterbehandle området vest for vejen. Alle 
øvrige grusgrave med søer ligger nord for 
Aabenraa-Tinglevvejen. Lige øst for 
rundkørslen ved Hellevad-Bovvej er der to 
færdigbehandlede grave med øer i søerne 
samt et aktivt graveområde. Vest for 
rundkørslen ligger der et stort område med 
både færdigbehandlede samt aktive 
grusgrave fra Porsbølvej ved Uge by mod 
vest via Uge Lystfisker- og Feriepark til 
Lovtrup.

Bortset fra nogle søer ved Andholm mellem 
Rødekro og Rise Hjarup, findes der stort set 
ikke noget til- og afløb ved grusgravsøerne. 
Dette betyder sammen med de næringsfattige 
omgivelser, at søerne generelt er meget klare 
og rene, men også med en begrænset 
produktion af føde. Dette giver muligheder for 
at vandplanter og andre organismer som 
kræver rent og klart vand kan forekomme, 
herunder arter, som ikke forekom i disse 
områder før i tiden.  Den generelt store dybde 
betyder dog også, at vandet varmes langsomt 

op, og de gennemgående stejle bredder 
betyder, at der mange steder ikke udvikles en 
dækkende bredvegetation, hvilket igen giver 
begrænsede muligheder til de vandfugle, som 
foretrækker rørsumpe til redeskjul, f.eks. 
blishøne og lappedykkere.

Alt i alt er det undersøgelsens formål, at 
undersøge og dokumentere de ynglende 
vandfuglebestande i grusgravsøerne. 
Herunder antallet af arter og antallet af 
ynglepar (se tabel 1 og 2). Da undersøgelsen 
kun er foretaget i sommerhalvåret, er der 
ingen oplysninger om fuglelivet i søerne i 
vinterhalvåret, men jeg beskriver dog 
forekomster af ikke-ynglende fugle i søerne 
om sommeren. Flora og andre faunagrupper 
er ikke undersøgt.

Artsgennemgang - 
ynglefugle
Toppet lappedykker

Er der toppet lappedykker i en sø, kan man 
være sikker på at der er fisk. Så hvis der ikke 
straks (lovligt eller ulovligt) udsættes fisk i en 
grusgravsø uden til- eller afløb, vil det tage 
nogen tid før fiskene indfinder sig på naturlig 
vis. Derfor ses denne art da oftest også først i 
søerne, når de har nogle år på bagen og har 

Nylig efterbehandlet grusgrav på vestsiden af 
Hærvejen NØ for golfbanen. Sept. 2011
Foto: J. Tofft

Nylig efterbehandlet grusgrav ved 
rundkørlsen i Uge. På øen i søen ynglede 
hele 8 arter i 2011, foto fra september 2011. 
Foto: J. Tofft
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fået lidt bredvegetation. Men ved Uge har der 
ruget en lappedykker direkte på 
strandbredden på en ø, da der ikke var 
bredvegetation i søen. I 2011 fandt jeg 4 
ynglepar, heraf 3 med succes, ved Rødekro, 
og 5 par ved Uge. Ikke-ynglende 
enkeltindivider er set flere steder. Jeg vil tro, 
at denne art vil indfinde sig i flere søer 
efterhånden som de bliver ældre, får en god 
fiskebestand og mere bredvegetation til 
redeforankring.

Gråstrubet lappedykker

Denne art foretrækker det lave vand, og er 
derfor kun sjældent at træffe ved de dybe 
søer. Nogle få har dog lavvandede zoner, og i 
2011 blev der fundet par to steder i Rødekro-
området, dels ved Nr. Hostrup, dels ved Mjøls 
Vest, men ingen af parrene havde 
ynglesucces.

Lille lappedykker

Denne art træffes kun ved de små og 
vegetationsrige vande, og er derfor kun 
fundet ganske få steder i grusgravsøerne. 
Generelt må man dog regne med, at der 
netop de sidste to somre har været færre små 
lappedykkere end ellers pga. de strenge 
vintre med høj dødelighed.

Knopsvane

Mange af grusgravsøerne har netop den 
størrelse, som svaner godt kan lide. Men der 

ses kun sjældent svaner her, og som 
ynglende er de stort set ikke forekommende. 
Kun et enkelt par ved Andholm-Dybvad 
Grusgrave ved Rødekro var alt, der blev set i 
2011. Der er næppe tvivl om, at der ikke er 
den rette føde til knopsvanerne i det generelt 
nærings- og vegetationsfattige miljø, 
kombineret med den dybe vandstand vi har i 
grusgravene.

Grågås

Modsat knopsvanen lever grågåsen langt 
overvejende af planter på land, så den kan 
fint klare sig i de grusgrave, hvor der er øer til 
sikker redeanbringelse og gode græsområder 
til fouragering omkring. Netop grågåsen er 
med sin støjende og synlige adfærd én af de 
fugle, der mest markant er en ”ny fugl” i disse 
egne. Dette skal naturligvis dels ses som et 
led i artens generelle fremgang, dels som et 
udtryk for, at den her finder nye levesteder. 
Udover de ynglende fugle optræder der flere 
steder i hundredvis af ikke-ynglende gæs, 
mest udpræget omkring grusgravene ved 
Røllum og Uge. De ikke-ynglende er langt 
flere i tal end de ynglende. Som det ses af 
tabellerne er der fundet omkring 10 par ved 
Rødekro og op mod 30 par ved Røllum-Uge. 
Netop i Røllum Grusgrav (nogle gange kaldet 
Klattrup Grusgrav) ses op til 10 par med 
gæslinger om sommeren, men der er kun 
meget få redepladser. Der er efter alt at 
dømme tale om, at parrene vandrer til 
grusgraven fra en mindre sø med en ø til 
sikker redeanbringelse, som er beliggende få 
hundrede meter syd for grusgraven.

Nilgås

Nilgåsen er jo efterhånden et kendt fænomen 
i Danmark, og netop de sønderjyske 
grusgravsøer ser ud til at være artens 
foretrukne område. I hvert fald er det her man 
ser de tætteste bestande i landet. Man kan 
derfor betegne nilgåsen som en karakterart 
for de disse søer. Som de fleste nok ved, er 
nilgåsen oprindeligt en afrikansk art, der via 
udsætninger og udslip fra fangenskab i især 

Foto: S.O.Jensen



Side 9  Panurus Nr. 1  ·  2012 

England og Holland, har bredt sig talstærkt 
op gennem Nordtyskland til Danmark. 
Økologisk og i adfærd minder den meget 
mere om gravanden end om de egentlige 
gåsearter som f.eks. grågås, som den lever 
sammen med de fleste steder. Men modsat 
grågåsen er nilgåsen territorial, så hvert par 
har deres eget territorium, og tætheden bliver 
derfor aldrig som hos grågåsen. M.h.t. 
yderligere information om nilgåsen henviser 
jeg til min artikel i bladet ”Fugle i Felten”, nr. 
1, 2011.

Nilgåsen ses overalt i grusgravområderne, 
men for det meste kun parvis. Ikke alle 
yngler, og det er i et vist omfang usikkert, om 
et fast iagttaget par i en given sø kan regnes 
som et ynglepar, eller om nogle af dem er 
unge fugle (1-2 år gamle), som endnu ikke er 
yngledygtige. I 2011 har jeg regnet med 
omkring 8 par i de undersøgte søer ved 
Rødekro, og omkring 3 par i søerne ved Uge 
og Røllum. Dertil kommer utvivlsomt flere par 
i søerne, som ikke er undersøgt. Et samlet 
skøn (optalte + vurderede/ukendt antal par) 
kunne være 10-12 par i Rødekro-området og 
4-5 i Uge-området. Ynglessuccesen er oftest 
lav, og jeg tror at det kun er i søer med 
rævesikre øer, at fuglene har succes 
regelmæssigt. Antallet at unger er oftest 5-8 
pr. kuld når de er små, og 3-6 unger når den 
flyvedygtige alder. Fra udlandet er der 
oplysninger om at rederne kan være placeret 
alle mulige steder – som hos gravanden: i 
træer, i bygninger, i huller i jorden, men dog 
mest under buske og anden høj vegetation. 
Personligt har jeg endnu ikke set en rugende 
nilgås. Yngletiden er lang, så vi kan se 

nyklækkede unger fra midt i maj, endog 
tidligere, til hen i august. De sene unger er 
først flyvedygtige i september-oktober.

Gravand

Når man om foråret ser gravænder næsten 
overalt i grusgravsøerne, kan man nemt 
forledes til at opfatte arten som karakterfugl 
her. Men som det ses af tabellen, findes der 
kun få par med unger, så langt de fleste fugle 
må  være 1-2-årige ikke-ynglende fugle. 
Muligvis kan der være en vis konkurrence 
mellem gravand og nilgås om f.eks. 
redepladser, men jeg har ikke set konkrete 
tegn på uoverensstemmelser mellem de to 
arter.

Gråand

Modsat gravandeællinger dykker gråandens 
ællinger normalt ikke efter føden, så både 
unge og gamle foretrækker områder med 
ganske lavt vand til at yngle i. Og netop 
grusgravsøerne er som nævnt ofte ganske 
dybe og uden megen bredvegetation. Derfor 
finder vi kun ret få ynglende gråænder. Der er 
set hunner med kuld en del steder, men jeg 
har ikke gjort forsøg på at tælle dem hhv. 
vurdere på samlede bestande. Til gengæld 
optræder arten meget hyppigt som ikke-
ynglende i form af flokke af hanner og færre 
hunner hen på sommeren, herunder mange 
fældende fugle.

Troldand

Denne art må uden tvivl betegnes som en 
karakterfugl i grusgravsøerne, for det er den 
talrigeste vandfugleart her. Men langt de 
fleste fugle er ikke-ynglende. Da troldanden 
som de øvrige dykandearter tidligst yngler 
som 2-årig, er der en stor pulje af 1-årige 
fugle i den samlede bestand, som oversomrer 
i egnede vande rundt omkring. Og netop de 
rene grusgravsøer er åbenbart tillokkende, 
idet der kan ses op til flere hundrede fugle. 
Som ynglefugl er den spredt forekommende, 
men ikke talrig. Som det fremgår af 

Nilgås    Foto: Hans Staunstrup
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tabellerne, er der fundet nogle par ved 
Andholm-Dybvad Grusgrave ved Rødekro, 
mens der i de øvrige områder kun er fundet få 
spredte kuld. Det er typisk for troldanden, at 
den yngler sent på sommeren, så kuld med 
nyklækkede ællinger kan ses fra omkring d. 1. 
juli og en måneds tid frem. I de søer,, hvor 
reden ikke kan anbringes på en ø, er der 
sikkert en del tab pga. rovdyr, så det reelle 
antal ynglefugle må være lidt større end det 
ses af tabellerne her.

Blishøne

Blishønen kan kun trives som ynglende i søer 
med en vis bredvegetation, som giver skjul til 
rede og unger. Blishønen er derfor alt andet 
lige ret fåtallig i grusgravene under ét. Og dog 
findes den ret udbredt i de ældste søer. Den 
ret dybe vandstand vi har de fleste steder, er 
også en hæmmende faktor for blishønen der 
helst finder føde til sig selv og ungerne på 
max. 1 m vand.

Grønbenet rørhøne

Rørhønen findes i nogle af de helt små 
grusgravsøer, hvor der bl.a. er put & take-
fiskeri, men er ikke fundet i de større søer i 
denne undersøgelse. Så den er i området, 
men altså ikke optalt.

Strandskade

Denne iøjnefaldende art er gået hen og 
blevet en karakterfugl i grusgravsøerne - 
langt fra kysten, hvor den ellers holder til. 
Hvor vi har kunnet konstatere en tilbagegang 
ved vore østvendte kyster og strandenge, har 
arten kunnet tilpasse sig i indlandet og skabe 
nye livskraftige bestande. Strandskaderne 
søger føde langs de sandede bredder, der i 
starten minder om den rigtige strand, samt på 
markerne omkring. Det er mit klare indtryk, at 
de har god ynglesucces, hvor de kan have 
æg og unger på en lille ø (også på øer 
overgroet af krat), mens de har tilsvarende 
dårligere ynglesucces, hvor de må anlægge 
reden på steder, hvor ræven og andre rovdyr 
har adgang. Ved Andholm-Dybvad Grusgrave 
ved Rødekro ligger et industriområde lige ved 
siden af, og her ses strandskaderne søge 
føde på græsplæner, og det er sandsynligt, at 
de også yngler på flade tage, f.eks. på 
Danfoss’ lagerbygninger. (Det kan her kort 
tilføjes, at strandskaderne også yngler i 
industrikvarteret i Padborg uden vand i 
nærheden!). Som det ses af tabellerne, er der 
tale om ganske pæne bestande af 
strandskader ved grusgravene, dog flest hvor 
der stadig graves. Ved tiltagende tilgroning 
forringes forholdene for arten.

Stor præstekrave

Denne ellers typiske kystfugl træffes kun 
sjældent i grusgravene langt fra kysten. Jeg 
har dog gennem årene jævnligt set nogle få 
fugle på besøg, i 2010 endog 
territoriehævdende i en kort periode ved 
Porsbølvej i Uge. Men i 2011 blev der fundet 
et reelt ynglepar i Røllum Grusgrav, som fik 
en unge på vingerne i slutningen af juli. Dette 
par ynglede lige midt mellem to par lille 
præstekrave.

Lille præstekrave

Her har vi så ikke overraskende atter en rigtig 
karakterart for vore grusgrave. Den lille 
præstekrave er, i  modsætning til den store, 
ikke direkte afhængig af vand, men kan 
forekomme i helt tørre områder. Den kan 

Strandskadeunger Foto: S.O.Jensen
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yngle over en lang periode fra april til august 
og to kuld er almindeligt. Som det fremgår af 
tabellerne, er den udbredt over det meste, 
dog forsvinder den når grusgravningen har 
været ophørt i et par år, og tilgroningen af de 
åbne bredder er i gang med især pilebuske. 
Så bliver det hele for lukket for denne art.

Vibe

Viben yngler ikke så talrigt ved grusgravene, 
og da især ved søer med åbent land med 
græs- og majsmarker omkring. Arten undgår 
således de ældre og mere tilgroede 
grusgrave. En åben grusgrav med lav sandet 
vegetation og en ø til redeanbringelse er 
derimod attraktiv for viben. Hen på sommeren 
får mange grusgrave dog besøg af flokke af 
ikke-ynglende viber, der ligesom mågerne (se 
senere) trækker ind til rast i grusgravsøerne, 
hvor de drikker, bader og sover til middag.

Stormmåge

Hvor stormmågen i 1970’erne og -80’erne var 
en typisk yngleart ved de åbne tørvegrave, er 
de nu blevet en karakterart ved grusgravene. 
De findes næsten i hver eneste grusgrav, blot 
der er en mulighed for en rævesikker 
redeplacering på en ø eller på et eller andet 
menneskeskabt teknisk grej, f.eks. en 
sandsuger, en grussorteringsmaskine,  en 
olietønde, en anden flydeponton, et skur eller 
lignende. De enkelte kolonier er dog små, 

ingen steder mere end 10-12 par, og det er 
mit indtryk, at ynglesuccesen de fleste steder 
er ganske ringe. Selvom der flere steder ved 
Uge findes rævesikre øer, kan stormmågen 
slet ikke vide sig sikker for sølvmågen, der 
utvivlsomt tager både æg og unger. Der skal 
sikkert noget større kolonier til før 
stormmågerne kollektivt kan jage 
sølvmågerne på porten. I en sø ved Uge med 
to øer med ca. 100 m afstand imellem, yngler 
der sølvmåge på den ene, og stormmåge på 
den anden.

Sølvmåge

Sølvmågen er ligesom strandskaden også en 
art, der normalt opfattes som bundet til vore 
kyster. Der er fundet to kolonier ved 
grusgravene. Først og fremmest en meget 
stor koloni ved Rødekro med op til 150 par i 
2011. Dette gør kolonien, der ligger ca. 8 km 
fra kysten, til Danmarks største ved 
ferskvand. Det vides ikke hvor langt de 
voksne måger flyver omkring for at finde 
føde, men det er mit indtryk, at ungerne især 
fodres op med insekter og orme fundet på 
agerjorden vest for Rødekro, men der er 
sikkert også en vis trafik til kysterne. F.eks. til 
Aabenraa Fjord. I en grusgrav ved Uge er der 
fundet en lille koloni med 7-8 par i 2011. 
Begge steder fik mågerne ret mange unger 
på vingerne.

Sildemåge

Som det blev fortalt i Panurus nr. 3, 2011, 
kunne det godt opfattes som en lille 
sensation, at der blev fundet 4-5 ynglepar af 
sildemåge i ovennævnte sølvmågekoloni ved 
Rødekro. Sildemågen har traditionelt været 
opfattet som en decideret marin art, der 
yngler på små øer langt til havs. Men de nye 
ynglefund i indlandet hænger formentlig 
sammen med den udvikling vi har set 
gennem en årrække, at sildemågens 
fødesøgning nu også er forlagt til marker 
langt fra kysten. Mindst 3 af de 4-5 par ved 
Rødekro havde ynglesucces i 2011.

Stormmåger Foto: Bjarne Nielsen
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Fjordterne

Efterhånden som der kommer fisk i 
grusgravsøerne, opstår der også 
fødemuligheder for fjordterne, når den kan 
udnytte op til flere nærliggende småsøer til at 
jage i. I 2011 blev der fundet et ynglepar i en 
sø ved Uge (se foto på side 7), og parret fik 
to unger på vingerne. Fjordternen er ellers 
kendt for mest at yngle sammen med 
hættemåge, men hættemågen er (endnu) 
ikke fundet ynglende i grusgravene, og ved 
Uge ynglede terneparret sammen med nogle 
få par stormmåger, strandskade m.fl. – Ved 
grusgravkomplekset ved Tarup-Davinde på 
Fyn ynglede der i 2011 4-5 par fjordterner og 
100 par hættemåger. 

Digesvale

Jeg har ikke optalt digesvalerne, men noteret 
de steder, hvor de yngler. Det skifter fra år til 
år, da skrænterne hele tiden graves væk eller 
udjævnes og nye opstår. Der ryger utvivlsomt 
nogle reder ved bortgravning i yngletiden, 
men jeg har ikke observeret dette konkret. Alt 
andet lige kan man også argumentere, at 
uden grusgravene havde digesvalen slet ikke 
været ynglefugl i disse egne.

Sjældenheder…..

I én af grusgravene fandtes der i sommeren 
2011 højst overraskende ynglende biædere. 
Da dette er fint beskrevet i Panurus nr. 4, 
2011, vil jeg ikke komme nærmere ind på det 
her. Til gengæld bør det nævnes, at jeg ikke 
ét eneste sted har set ynglende stenpikker. I 
1970’erne og 1980’erne forekom stenpikker 
ynglende en del steder i grusgrave og 
lignende vegetationsfattige områder. Men nu 
ser det ud til, at denne art er på vej ud af 
vores fauna som ynglefugl. Men ses dog 
stadig almindeligt som trækgæst fra nord. 
Den store hornugle er også kendt for at yngle 
i grusgrave, men den foretrækker en type 
med stejle skrænter. Disse opstår mest i de 
kuperede områder, hvor der graves ind i 
eksisterende grusskrænter. I de mere flade 

grusgrave på hedesletten, graves der i 
dybden, og derfor er der kun sjældent større 
skrænter. Et enkelt sted blev der i 2011 fundet 
et par store hornugler, der fik to unger.

Ikke-ynglende vandfugle

Som nævnt har denne undersøgelse helt 
overvejende haft ynglefuglene i fokus, og 
forekomsten af rastende fugle i træk- og 
vintertiden er ikke undersøgt. Her nævnes 
ganske kortfattet, hvilke ikke-ynglende 
fuglearter, der især er karakteristiske for 
grusgravsøerne i sommerhalvåret:

Måger: udover de ynglende måger anvender 
et stort antal yngre silde-, sølv, storm- og 
hættemåger søerne som raste- og 
badeområder. Det ser ud til at de især 
kommer ind ude fra markerne til 
”middagspause”, hvor de bader, drikker og 
sover, før de igen hen på eftermiddagen flyver 
ud til fouragering. Ved ”Mjøls Vest” holdt der i 
en periode i maj-juni 2011 op til 3 
sorthovedede måger til (2 ad. og en juv.). 
Muligvis kunne de finde på at yngle her 
sidenhen.

Andefugle: I forårstiden ses en del 
gravænder. Om sommeren ses ganske 
mange oversomrende og fældende 
troldænder, måske op til 400-500 eks. i alt. 
Dertil et mindre antal taffelænder. Mange 
steder ses flokke af gråænder, herunder også 
fældende hanner. Udover de ynglende grå- 
og nilgæs ses flokke af yngre fugle. Af nilgæs 
er der set op til 25 yngre fugle i flok, mens 
grågæssene skal tælles i mange hundrede. I 
sommeren 2010 sås to fældende snegæs ved 
Uge.

Vadefugle: helt dominerende lidt hen på 
sommeren er viberne, der ligesom mågerne 
flyver fra markerne ind til søerne for at raste 
og hvile sig, især midt på dagen. Det er 
begrænset hvad der ses af andre 
vadefuglearter udover de ynglende 
strandskader og præstekraver. Dog er 
mudderkliren en karakterfugl i juli-august, 
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ligesom der ses få sort-, hvid- og svaleklirer. 
Forskellige rylearter ses i ganske små tal, 
normalt under 10 eks.: dværgryle, 
temmincksryle og almindelige ryle.

Øvrige: også mange landfugle opsøger 
grusgraven for at søge føde og drikke. Især 
flokke af stære, krager og alliker er 
karakteristiske. Rovfugle ses naturligvis også, 
herunder hav- og fiskeørne, som finder nye 
fødeområder. Det er ikke umuligt, at nye 
havørnepar i fremtiden kan slå sig ned og 
udnytte større grusgravområder med 
forekomst af fisk og vandfugle.

Konklusion
Det kan konstateres, at de søer som 
grusgravningen frembringer, har bragt et nyt 

fugleliv til områder, hvor der tidligere næsten 
ikke forekom ynglende vandfugle. Det er 
både landskabeligt og naturmæssigt tale om 
en meget stor ændring. 

Samtidig skabes der en ”ny slags sø”: den 
dybe, rene, klarvandede og næringsfattige 
sø, hvor også mere specielt tilpassede 
vandplanter indfinder sig. Dermed skabes 
efterhånden en ny ”naturtype”, som nok 
kunne fortjene nærmere undersøgelser i 
forhold til undervandsflora og andre 
faunagrupper.

M.h.t. vandfuglene kunne grusgravsøerne 
generelt blive bedre egnede for vandfuglene, 
hvis der ved retableringen eller 
efterbehandlingen efter endt gravning, tages 
større hensyn hertil, f.eks. ved at efterlade 
søer med småøer og mere lavvandede partier.

SET OG HØRT:  2. HALVÅR 2011
AF KARL SCHLICHTER

2. halvår af 2011 har været et interessant 
fugleår, hvor der er blevet set og hørt mange 
fuglearter i DOF-Sønderjyllands område. 
Oplysningerne til oversigten er taget fra DOF-
basen, hvor det hovedsageligt er de 
bemærkelsesværdige fugleobservationer, 
som danner grundlag. Det skal derfor 
samtidigt være en opfordring til alle, at man 
indtaster sine observationer i DOF-basen. 
Visse arter er markeret med (SU), og derfor 
skal Sjældenhedsudvalget først godkende 
observationen.

Juli
Flodsanger – hørt 3.7 i Hindemaj.
Terekklire (SU) – set 5.7 i Margrethe Kog, 9.7 
i Rickelsbüller Kog (Tyskland) og 20.7 i 
Saltvandssøen.
Rosenbrystet Tornskade (SU) – set i 
perioden 16.7 til 27.7 ved Skovmose på Als.
Rødhovedet Tornskade (SU) – set første 
gang den 24.7 ved Halk Nor.

Prærieløber (SU) – set 25.7 på Ballum 
Forland.
Hvidøjet And X Taffeland (hybrid) (SU) – 
set 25.7 i Slivsø.
Hvidvinget Korsnæb – set 31.7 i Kromose, 
Rømø

August
Rødhovedet Tornskade (SU) – ovenstående 
tornskade blev set sidste gang ved Halk Nor 
den 22.8.

Foto: Jørn V Sørensen
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Thorshane – set 31.8 ved Lakolk Strand, 
Rømø
Sort stork - set 2.8 ved Buskmose 
Rinkenæs, 6.8 ved Ballum Forland, 8.8 og 9.8 
ved Brunsbjerg, 24.8 ved Lydersholm og 25.8 
ved Gammelå (Stade . Vindtved kanal)
Middelhavssølvmåge – 3.8 ved Rødekro 
Vestermark grusgrav
Silkehejre – set første gang 5.8 ved Lakolk 
Sydsøer og helt indtil 4.9 (2 fugle)
Hvidvinget korsnæb – set 4 fugle den 17.8 i 
Lindet skov

September
Steppehøg – set 9.9 ved Slivsø, 24.9 ved 
Sønderskoven og ved Ballum Enge er den set 
den 5.9, 24.6 og 28.9
Sortbuget knortegås – set 26.9 ved Juvre 
Forland, Rømø
Lille skrigeørn (SU) – set 25.9 både ved 
Vibæk og ved Sønderskoven
Thorshane – set flere gange ved både Lakolk 
Sydsøer og ved Lakolk Strand, Rømø
Storkjove – set 29.9 ved Det fremskudte 
Dige Syd

Oktober
Hvidbrynet løvsanger – set 2.10 – 4.10 ved 
Toftum, Rømø og 9.10 i Havneby, Rømø
Mellemkjove – set 5.10 ved Lakolk Strand og 
21.10 ved Ballum Forland + Rømødæmningen

Sodfarvet skråpe – set 6.10 ved Lakolk 
Strand, Rømø
Stor stormsvale – set 6.10 ved Lakolk 

Strand, Rømø
Steppehøg – set 2.10 ved Vibæk og 8.10 ved 
Skovby, Sydals
Høgesanger – set 13.10 ved Landsende, 
Rømø
Rødhalset gås – set 16.10 både ved Ballum 
Forland og ved Kragesand samt igen den 
20.10 ved Ballum Forland
Storkjove – set 21.10 ved Juvre Forland, 
Rømø

November
Sortbuget knortegås – set 7.11 ved Helm 
Odde, Rømø
Søkonge – set 7.11 ved Havneby, Rømø
Middelhavssølvmåge – set 9.11 ved 
Rimmervejmarkerne, Rømø
Thorshane – set 25.11 ved Rømødæmningen
Storpiber – set 30.11 på Ballum Forland

December
Lille stormsvale – set 7.12 ved Lakolk 
Strand på Rømø
Amerikansk krikand – set 11.12 i Margrethe 
Kog
Kongeedderfugl – set 21.12 ved Lakolk 
Strand på Rømø
Kongeørn – set 28.12 ved Gråsten
Spurveugle (SU) – set første gang 29.12 ved 
Lindet Skov

Andre interessante observationer.
Korttået lærke (SU) har i 2011 ynglet på 
Rømø. Det var noget af et scoop. Det er 
første gang, at arten ynglede i Danmark, men 
det var også samtidigt første gang, at arten 
ynglede i Nordeuropa. Helt klart en af de 
største ornitologiske sensationer i Danmark i 
2011.

Biæder 2 par ynglende ved Rødekro, som fik 
henholdsvis 4 og mindst 3 unger samt højst 
sandsynligt også et par ved Genner, der fik 
mindst 3 unger, hvor af den ene blev aflivet 
efter møde med en bil. Der har ikke været 
observeret ynglende biædere i Danmark 
siden 2008.

Foto: Silas K.K. Olofson
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SPURVEUGLE: NY ART FOR SØNDERJYLLAND
AF EGON IVERSEN

På en almindelig tilfældig vandretur rundt i 
skoven - som så ofte før - blev fuglen 
observeret. Vi havde talt lidt sammen om de 
mange iagttagelser, der er sket af arten på 
Sjælland. Vi talte også om den 
opmærksomhed masser af landets 
fugleinteresserede havde vist fuglen derovre, 
men vi havde slet ikke fantasi til at forestille 
os, at en Spurveugle skulle dukke op her i 
Lindet Skov. Godt nok er skoven en potentiel 
lokalitet for Perleugle, da der findes flere 
træer med Sortspættehuller. Perleuglen er 
kendt flere steder i Jylland og eftersøgt 
gennem flere år her. Så den gik vi og spøgte 
lidt med.
Efterhånden kom vi frem til Rødeledsvej og 
fulgte den røde rute videre til venstre ind 
gennem en blandet bevoksning af væsent-
ligst gamle egetræer med en del måske 10 år 
gamle nåletræer indblandet. Og så omkring 
100 m inde ad stien i området hørte vi en lyd 
som fra et vingeslag, samtidigt registrerede 
jeg en bevægelse i øjenkrogen til højre for 
mig. Jeg fik et glimt at noget gråligt, som 
måtte være en lille fugl, der fløj op og 
forsvandt ind under et grantræ. Ved nærmere 
eftersyn viste det sig, at en fugl havde sat sig 
til rette på en gren i den nederste grenkrans 
næsten helt inde ved træstammen.
I den dunkle belysning sad fuglen, som set 
gennem kikkerten viste sig at være en 
Spurveugle, og betragtede mig. På stien må 
vi have overrasket uglen og fået den til at 
flyve op. Uglen sad nu i grantræet måske kun 
2 m fra mig. Her fik jeg øjenkontakt med den - 
de store gule øjne stirrede på mig - et godt 
stykke tid. jeg kan ikke angive længden, men i 
al fald i flere minutter, hvor jeg nåede at tage 
fotoapparatet frem, fik det tændt, stillet skarp, 
eksponeret nogle gange og nåede endda at 
få blitzen tændt og tage billedet, som blev lagt 
ud på nettet fig. 1.

Hjemme blev iagttagelsen rapporteret på 
DOF-basen. Jeg håber, at jeg på denne 
måde har delt vores sensationelle iagttagelse 
med mange, og at alle behandler 
oplysningerne respektfuldt. Dog ser man i 
noterne i DOF-basen, at fuglen er blevet 
provokeret ved, at fuglekiggere har afspillet 
dens stemme i fundområdet. Besøgende har i 
deres iver efter at få fuglen at se gjort brug af 
dette kneb. Man kan ikke afvise, at en sådan 
fremgangsmåde vil stresse fuglen, idet arten 
er territorial hele året og reagerer derfor 
aggressivt på spurveuglekald også fra 
mobilen. Fremgangsmåden strider vel også 
mod god DOF etik for observation af fugle i 
felten.

At Spurveuglen er en standfugl i 
yngleområdet, og at den kun, når der er 
særlige forhold til stede her, tyer til at forlade 
de vante græsgange, er velkendt. Vi ser med 
flere års mellemrum, at spurveuglen optræder 
som invasionsfugl i Danmark. Det er normalt 
sådan, at fuglen slår sig ned i det 
nordsjællandske og østlige Danmark. Kun 
undtagelsesvis ses fuglen i Jylland. Ifølge J. 

Fig. 1. Det første billede af Spurveuglen i 
Sønderjylland. Fuglen sidder på en gren i et 
nåletræ i Lindet Skov den 29. 12. 2011.
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T. Laursen ”Danmarks Ugler” er Spurveuglen 
ikke tidligere iagttaget i Sønderjylland.
Nu kan man så gisne om, hvor vores fugl fra 
Lindet Skov kommer fra. Man har også en lille 
bestand af denne art godt 150 km syd for 
grænsen i Slesvig-Holsten og flere par lidt 
længere sydpå i nærheden af Hamborg. 
Spurveuglen har ynglet i nærheden af Bad 
Segeberg i 2010. Umiddelbart ser det ikke ud 
til, at de nordtyske fugle lever med store 
afstande mellem de enkelte kendte 
yngleområder. Det ser derimod ud til, at de 
breder sig, ved at etablere nye territorier med 
forholdsvis kort afstand fra hinanden. Så vidt 
vides fortager den tyske bestand ikke de 
vandringer, som vi kender det fra de nordiske 
bestande. Man kan derfor ikke afvise at vores 
fugl i Lindet Skov er en enkelt fugl, der har 
taget turen langt mod sydvest fra de nordiske 
yngleområder. De nærmeste svenske fugle 
yngler i det nordlige Skåne.
I Lindet Skov oplevede man, at fuglen viste 
en meget tillidsfuld adfærd, måske derfor var 
den meget svær at få øje på. Fuglens 
lidenhed og rolige adfærd sammen med de 
mange grå farvenuancer og de langsgående 
linjer i fjerdragten gjorde, at den faldt totalt 
sammen i den noget dæmpede belysning, 
som spurveuglen valgte til opholdssted. Hvis 
man var heldig, kunne fuglen så betragtes i 
underkanten af træernes krone i flere timer på 
samme sted og endda i få meters afstand til 
beskueren.
Jeg fandt som tidligere nævnt fuglen 
siddende i næsten mørke nederst i en 
bevoksning af unge grantræer, en placering i 
det svage dagslys, som kendes fra de fleste 
ugler. Nogle dage senere blev fuglen 
beundret af flere medens, den sad på en gren 
nederst i kronen i en gammel 
løvtræsbevoksning, hvor belysningen også 
var noget dæmpet. Men med den lyse himmel 
som baggrund var det vanskeligt at spotte 
fuglen på dens gren. Man fornemmer det lidt 
på fig. 2. Så man må sige, at fuglen har gode 
muligheder for at gemme sig i den åbne 
blandede skovbevoksning, som Lindet Skov 
er så rig på. Man kan ikke lade være med at 
komme til at tænke på, at der kan sidde 

Spurveugler mange andre steder i 
landsdelen. De skal blot findes. Fuglens 
camouflage og stilfærdige adfærd gør, at den 
ikke er let at spotte i naturen.
I skrivende stund er jeg ikke klar over, om 
fuglen stadigvæk kan opleves i 
Sønderjylland. Flere har forsøgt at finde 
fuglen. Det siges endda at mobilen er blevet 

brugt flittigt i området. Flere har med glæde i 
stemmen berettet om, at spurveuglen er 
blevet hørt. Andre igen har erkendt, at hørte 
Spurveugler er stemmer fra en mobil eller 
smartphone.
I det hele taget er Lindet skov et besøg værd. 
Skoven er kendt for bl. a. mange forskellige 
spætter, flere uglearter, Rødtoppet 
fuglekonge, Hedelærke, og i moserne i 
nærheden yngler Traner. Endelig venter vi på, 
at den første Perleugle dukker op i skoven. 
Rapporten om uglernes tilstand i Slesvig - 
Holstein kan læses på adressen: 
www.eulen.de/Eulenwelt/EulenWelt2011.pdf

Fig. 2 Den kun 17 cm store Spurveugle 
sidder lavt i kronen på en sidegren i et 
egetræ i sin camouflagedragt den 2. 1. 12.
Begge fotos: Egon Iversen

 Vidste Du at...

...at spurveuglen er Europas mindste ugle.

...kan nedlægge bytte som er større end sig 
selv, fx. stor flagspætte.
...ser forholdsvist dårligt i mørke og er derfor 
ofte dagaktiv, dog mest aktiv i skumringen.
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BROWNISTISK BRAMGÅS
AF NIELS PETER MØLLER JENSEN

I efteråret var Eva og undertegnede taget en 
tur til Ballum Enge. Det var målet, at finde en 
Rådhalset gås. Vi kørte til Ballum Sluse, men 
der var ingen gæs. Vi kørte sydpå, og hurtigt 
fandt vi en stor flok Bramgæs på stubmarken 
til venstre. Vi drejede ned af en lille vej og 
havde et rigtigt godt udsyn over flokken af 
Bramgæs.
Vi sidder i bilen og gennemgår flokken flere 
gange. Pludselig ser jeg en underlig farvet 
gås gå og græsse yderst i flokken, ca. 75 m. 
fra bilen. Kameraet kom frem og følgende 
billeder kom i kassen.
Billederne er udvalgt fra forskellige vinkler. 
Farve tegningerne følger Bramgåsens sorte 
farver, tydeligt rødfarvet hals og hale ved 
”Browngåsen”. Bramgåsens striber på ryggen 
ses som en svagere tegning på 
”Browngåsen”. Næbbets form og farvningen 
mellem næb og øje er meget ens. Farven på 
næb og ben er rødelige og ikke sorte. 
Billederne har været til bestemmelse hos 
flere lokale ornitologer. Meldingen var en 
genfejl. Jeg troede at det måske var en hybrid 
Bramgås x Snegås. 
Det kunne være sjovt at få en forklaring på 
hvordan genet virker og nedarves. Derfor 
sendte jeg billederne til Egon Iversen. 
Inspireret af artiklen i Panurus om 
krydsningen af Bramgås og Rødhalset gås. 
Billederne blev sendt videre til Knud Flensted, 
der bidrager med følgende videnskabelige 
forklaring:
” Brownisme er udbredt og hyppigt 
fejlrapporteret som leucisme. Genet for 
brownisme er recessivt og linket til 
kønskromosomet X, og det samme er hos 
langt de fleste fuglearter tilfældet med 
inoisme. Fugle med brown eller ino er derfor 
næsten altid hunner, der har 
kønskromosomerne XY; hanner er XX i 
modsætning til hos mennesker). 
Kendetegn: Fjerpartier der normalt er sorte 

fremstår mørkebrune. Fjerdragten bliver efter 
nogle måneder gradvis afbleget (kaffelatte-
farvede) og kan blive næsten hvid som ved 
leucisme. Kendes fra bl.a. husskade, stær, 
måger, vibe, finker. Dun og ”skjulte” fjerdele er 
dog blegpigmenterede (ofte cremefarvede). 
Inoistiske fugle kan have røde øjne, men de 
er mørkere røde end hos albinistiske fugle”. 
Kilde: Uddrag af artiklen: Farvemutationer hos 
vilde fugle- en oversigt over nogle hovedtyper 
af Knud Flensted, på Netfugl.dk.
 Link: 
http://www.netfugl.dk/forum.php?id=thread&for
um_id=4&thread_id=11363. 
Denne forklaring stemmer meget overens 
med billederne og derfor konkluderes at 
billederne er: Bramgås Brown og at det er 
formentlig en hun. 

Naturens mangfoldighed er stor og det er 
dejligt at bore efter den rigtige forklaring og få 
den. Tak for det til alle der har medvirket til 
opklaringen.
Artiklen giver også svar på hvorfor enkelte 
solsorte har hvide fjer og pigmenteringen på 
fugle generelt og nævner arter med afvigende 
pigmentering. Det er nyttig viden til 
bestemmelsen af arter i felten. Denne og 
andre sjældne fund er med til at øge 
interessen for at udforske naturen.

Foto: Niels Peter Møler Jensen
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NYT FRA OAS
AF KAJ ABILDGAARD.

Søndag d. 29. jan. mødte 8 personer op til en 
lille travetur i Sønderskoven i det 
snedækkede landskab for at være friske til 
afholdelse af generalforsamlingen på 
skovridergården. Her var mødetallet 10. 

Referat fra generalforsam-
lingen i OAS d. 29/1-2012
     
der havde følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent. Knud Erik Vinding blev 
foreslået og valgt, og han erklærede straks 
mødet lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning blev herefter 
fremlagt af Kaj Abildgaard

Formandsberetning for 2011 
Eneste nyt er næsten, at nu er der igen gået 
et år, som også denne gang må betegnes 
som tilfredsstillende. Vi har fået udført de 
planlagte aktiviteter.

Årets ture.
Vi har haft 18 småture, hvoraf 1 blev aflyst 
pga. regn. Så har Dennis haft 2 
observationsdage ved Tontoft Nakke og vi har 
haft bustur til marsken. Den sidste blev så 
overtegnet at vi valgte at køre i 2 biler. 

Til gengæld har jeg lidt dårlig samvittighed 
omkring en tur d. 21/5 kaldet Sønderjyllands 
Safari. Dels kolliderede datoen med flere 
medlemmers tur til Donaudeltaet, dels fik vi 
den ikke ordentlig annonceret, hvilket gav for 
lav tilslutning. Det vil vi bestræbe os på at 
gøre bedre.

Medlemstallet nu
Alene medlem af OAS:                 
72 betalende + 10 ægtefæller og 4 
kontingentfrie
Medlem af både OAS og DOF:
55 betalende + 3 ægtefæller
I alt   127 + 13 + 4
Alene siden sidst er der kommet 13 nye 
medlemmer til. Så selv med et frafald på 9, er 
det fint.

Vores hjemmeside og galleri.
Vores sider på nettet er i god form takket 
være Knud Erik Vinding.
Det er dog mit indtryk, at der ikke udlånes så 
mange bøger fra biblioteket, men efterhånden 
som det vokser sig større, vil udlånet nok 
også blive større.
Der sker i øjeblikket heller ikke så meget i 
vores galleri og vores blog.
www.oasweb.dk fortæller om foreningen og 
bestyrelsen. Her kan også ses vore 
kommende ture. Endvidere findes også 
lokalitetsbeskrivelser på de fleste af de 
steder, vi kan anbefale som gode. Endelig 
finder du her oversigt over de bøger m.v., 
som kan lånes.
http://galleri.oasweb.dk er stedet, hvor du 
finder fotos vedrørende foreningen og fra 
vore ture. Der ligger også en del gode 
fuglefotos taget af foreningens medlemmer.
http://blog.oasweb.dk/ er siden, hvor du kan 
skrive om dine oplevelser, iagttagelser eller 
andet om foreningen og fuglelivet.

Foto: Knud Erik Vinding
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DOF-basen.
Basen fungerer upåklageligt. 
Indberetningerne øges støt hvert år. Der 
arbejdes stadig med en revurdering eller 
ændring af sidens opsætning.

Panurus.
Der er udsendt de sædvanlige 4 numre. Alle i 
flot udformning. Både Bjarne Nielsen og Egon 
Iversen har nu trukket sig. Gabor Graehn har 
overtaget Egons arbejde. Der arbejdes stadig 
på at finde redaktør nr. 2, idet der er for meget 
arbejde til en. Stadig må der dog lyde en 
opfordring til vore medlemmer om at komme 
med indlæg. Det være sig store eller små?

Høj aktivitet.
Aktivitetsniveauet er stadig ret højt i vores 
område, hvilket indberetningerne til 
DOFbasen tydeligt viser.
Den lille konkurrence om flest sete fuglearter i 
Sønderjylland som også omfatter ”flest 
besøgte lokaliteter” og ”fleste obs.” er ændret 
så den nu omfatter sete arter på matriklen/fra 
haven. Der er nu 12 deltagere.
Den store Vinterfugletælling er sløjfet..
Endelig kan jeg fortælle, at vi er i gang med 
en lille opgave om at lave fugleplancer til 
opsætning langs Alssund. Denne aktivitet er 
det ret svært at holde gang i.
I 2014 er der planlagt en fornyet optælling til 
nyt fugleatlas. Så kan I igen komme i gang 
med at tælle.
Ørnens dag d. 19. febr. arrangeret af DOF har 
jeg sagt nej tak til. ”Vores” redested er ikke 
egnet til fremvisning, og Oldenor kan ikke give 
100% mulighed for at se fuglene.

Sønderborgs ansvarsart.
Først på året 2011 var Orla Jessen, Anker 
Hansen og undertegnede rundt for at hænge 
yderligere 10 kasser op, så vi nu er på 60 
redekasser til den store skallesluger. En 
optælling omkring 1. maj viste unger i 13 
kasser og æg i ca. 7. Derudover fandt vi ugler 
i ca. 12 kasser.

Stolper langs den nye motorvej
Jeg er pt. i gang med forhandling om 

opsætning af ca. 20 stolper langs den nye 
motorvej.
(Tilladelse til opstilling er efterfølgende afslået)

Nye vindmøller
Hvis det ikke er gået op for jer, så er der nu 
op mod en snes kæmpe møller på vej i 
kommunen. 150 m. høje. Effekten for 
fuglelivet er lidt svær at bedømme, men den 
kan blive negativ.

Ugeavisens gættekonkurrence.    
”Gæt en fugl” konkurrencen i Sønderborg 
Ugeavis har vi tidligere haft megen fornøjelse 
af. Konkurrencen blev igen gennemført i 
begyndelsen af jan. 2012. Den gives os gerne 
nogle nye medlemmer.
Igen har Jes Bleshøj været så flink at give os 
en god kikkert, som vi kunne bruge som 1. 
præmie.

DOFs Sønderborggruppe 
Gruppens møder gik i stå sidste år. Er det 
noget vi skal gøre noget ved? (Der syntes 
ikke at være stemning for dette?)

Lokaliteter. 
Hvad sker der rundt omkring os?
Fugletårnet ved Hartsø ligner en død sild.

Årets hit?
I år lykkedes den endelig med ynglende 
havørn på Nordals. Der kom1 unge på 
vingerne, og den er set flere gange i efteråret.
Rider omkring Sønderborg havn har også vist 
sig fra den gode side i december.

Stor Skallesluger han Foto: S O Jensen
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DOF-SØNDERJYLLANDS 
ÅRSBERETNING – 2011

AF GERT FAHLBERG

3. Fremlæggelse af årets 
regnskab.(Regnskabet udviste et underskud 
på kr.875,-. Med en formue på kr.22.562,45 
finder vi det helt acceptabelt)
4. Fastsættelse af kontingent.(Fortsætter 
uændret med kr.100 årligt)
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.(Kaj 
Abildgaard, Gabor Graehn og Orla Jessen var 
på valg og blev uden yderligere forslag 
genvalgt.
Ole Tønder blev genvalgt som suppleant)
6. Valg af revisorer.(Vores 2 nuværende 
revisorer Hans J. Leth Hansen og Klaus Bo 
Jensen blev genvalgt)
7. Indkomne forslag.(Ingen)
8. Eventuelt.(Omtale af afholdte udadvendte 
arrangementer, så som guide ved fugletur for 
foreningen Nygaard, fællesarrangement med 
Naturstyrelsen (Skovens Dag) og deltagelse i 

kommunal tur for at se Stor Skallesluger. 
Turen ved Nygaard og den kommunale tur 
forvendes gentaget i indeværende år)

Toppet lappedykker Foto: S O Jensen

Medlemmer.
DOF-Sønderjylland havde ved udgangen af 
2011 426 medlemmer mod 429 i 2010 og 407 
medlemmer i 2009. Tendensen afspejler 
udviklingen i landsforeningen,  hvor der efter 
nogle år med stigende medlemstal har været 
en afmatning i 2011. Denne tendens kan for 
en stor del tilskrives den almindelige 
afmatning i samfundet.

Formandsskifte i DOF-
Sønderjylland.
DOF-Sønderjylland foretog på sit 
bestyrelsesmøde i april 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, 
overtog herefter formandsposten i 
lokalafdelingen.
Bestyrelsen vil gerne takke Ove Steiner 
Rasmussen for de lidt over tre år, han stod i 
spidsen for lokalafdelingen. 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.
Lokalafdelingens 1. suppleant Palle 
Rosendahl trådte ind på den ledige 
bestyrelsesplads.

Natura 2000 – naturplaner.
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, det vil sige 
fuglebeskyttelsesdirektivet og 
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habitatdirektivet, kaldes under et Natura 
2000. Natura 2000 består af et netværk af 
beskyttede naturområder, retningslinjer for 
fangst og jagt og regler for beskyttelse af 
arter og naturtyper i Europa. Ydermere stiller 
direktiverne krav om overvågning af og 
rapportering om naturens tilstand. Planerne 
for forvaltning af disse områder har været i 
høring. DOF-Sønderjylland havde til opgave 
at komme med indlæg i denne høringsfase.

Af flere forskellige årsager var opgaven med 
at lave høringssvar landet et sted mellem 
stolene i bestyrelsen, og vi blev meget sent 
opmærksomme på, at vi ikke havde styr på 
en både stor og meget vigtig opgave for 
lokalafdelingen. Vi var derfor på meget bar 
bund, da Fuglenes Hus kontaktede os kort tid 
inden fristen for at høre, hvor langt vi var.

Med kun én dag til udløb af fristen besluttede 
vi, at vi i det mindste ville prøve at lave et 
enkelt svar eller to. Vi var dog lidt heldige, da 
fristen blev forlænget med nogle dage. Et 
større koordineringsarbejde blev så sat i gang 
for at få så mange som muligt til at hjælpe 
med at lave høringssvar hurtigt. Med hjælp 
fra flere af lokalafdelingens medlemmer, ikke 
mindst caretakerne for de enkelte områder, 
samt bl.a. vadehavsfolk fra DOF-SV, lykkedes 
det at få udarbejdet høringssvar til alle 
fuglebeskyttelsesområderne, flere af dem 
endda rigtigt gode! Indsatsen blev faktisk så 
god at vi, fra at være den lokalafdeling med 
færrest høringssvar (ingen), blev en af de 
lokalafdelinger som havde dækket deres 
område bedst.

Repræsentantskabsmødet.
DOF-Sønderjylland havde i den første 
weekend i maj fornøjelsen af at være vært 
ved hovedforeningens halvårlige 
repræsentantskabsmøde. Et værtskab der 
går på tur mellem lokalafdelingerne.
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 Tønder-marsken.
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.
Mødet blev i øvrigt præget af, at det var 
foreningens mangeårige formand, Christian 
Hjorts, 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.

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 
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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.

Naturbeskyttelse

Landbrugssager (Per Janfelt)
De sidste par år har kommunerne udsendt 
mange godkendelser af husdyrbrug, hvor 
landmanden vil udvide produktionen af kvæg 
eller svin. Vi har været nødt til at sende en hel 
del klager til Natur- og Miljøklagenævnet, da 
kommunerne efter vores opfattelse accepterer 
mere forurening fra produktionen end 
nødvendigt. Siden 2007 er det blevet til 
omkring 125 klager i alt, hvoraf der indtil nu er 
kommet afgørelse i 57. Af disse har vi fået 
medhold i 55, mens de sidste 2 lyder på 
stadfæstelse af kommunens godkendelse, 
men kun fordi kommunen undervejs har 
indsendt nye oplysninger og beregninger til 
klagenævnet. I 2011 blev det til 16 klager i alt, 
hvoraf ingen endnu er afgjort. 
Sagsbehandlingstiden i nævnet kan være 
både 2 og 3 år til forståelig frustration for 
landmanden og til skade for miljøet, da en 
ulovlig produktion i de år er årsag til en 
forurening, som kommunen burde have 
forhindret ved at sige nej til ansøgningen. Det 
er ligesom de tidligere år vores indtryk, at 
landbruget presser på for at udnytte lovens 
rammer til det yderste og somme tider 
længere endnu, og at kommunerne i nogle 
sager viger tilbage for at stille de nødvendige 
krav til ansøgerne. Der kan være tale om 
meget store husdyrbesætninger med 
tilsvarende store gyllemængder fra kvæg og 
svin, der i strid med den officielle naturpolitik 
tilfører de mange naturområder i 
Sønderjylland næringsstoffer. Resultatet bliver 
overgødskning af områderne.

Klagegebyr (Per Janfelt)

Da vi fik medhold i de mange klager, fandt 
landbrugets topfolk på at kræve et klagegebyr 
fra de grønne organisationer, idet man 
håbede på den måde at standse klagerne. 
Regeringen fastsatte et gebyr på 3.000 kr., 
som vi siden januar 2011 har måttet betale for 
altså at hjælpe myndighederne med at 
overholde loven, idet der ingen anden kontrol 
er med kommunernes afgørelser. Det er jo 
dybt urimeligt, at vi skal betale for at hindre 
kommunerne i at give ulovlige godkendelser, 
og derfor har DOF i februar 2011 klaget til 
Aarhuskonventionen under FN´s kontor i 
Geneve. Vores bestyrelsesmedlem Per 
Janfelt var i september 2011 til møde i 
Geneve, og vi regner med at vinde sagen. 
Det vil så blive fastslået, at regeringen og 
Folketinget med åbne øjne vedtog en lov med 
det formål at sikre, at miljølovgivningen ikke 
bliver overholdt. 

Tøndermarsken
Tøndermarsken er et af de vigtigste 
naturområder i landet, og samtidig også et af 
de meget kontroversielle områder, idet der i 
Tøndermarsken igennem årtier har hersket 
store meningsforskelle mellem beskyttelse og 
benyttelse af området. Der er store 
meningsforskelle mellem de lokale brugere af 
marsken og de foreninger og instanser, der 
ønsker at beskytte marskens værdier – og for 
vores vedkommende arbejde for et rigt og 
varieret fugleliv.
Lokalafdelingen har dog ikke været særligt 
involveret i arbejdet omkring Tøndermarsken 
overordnede beskyttelse, idet arbejdet her 
har været løftet et niveau op, og er blevet 
varetaget af DOFs hovedforening. 
Lokalafdelingen har dog stået på sidelinien 
som iagttager, rådgiver og har deltaget i 
møde om Tøndermarsken.

Nationalpark Vadehavet.
Arbejdet med Nationalpark Vadehavet er 
stadig i en opstartsfase. DOF-Sønderjylland 
har sammen med DOV-SV dannet et 
vadehavssamarbejdsudvalg som i 2011 har 
holdt et enkelt møde omkring 
problemstillinger i forhold til Nationalparken. 
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Udvalget har udarbejdet et ”rød/gul/grøn-
katalog”, hvor udvalget har oplistet nogle 
forhold, der er skadelige for naturforholdene i 
Vadehavet (rød), nogle mulige 
forbedringstiltag, som DOF ønsker 
gennemført (gul), samt nogle allerede 
gennemførte pleje- eller 
genopretningsprojekter som DOF gerne vil 
fremhæve som forbilleder til efterfølgelse 
(grøn).
Fra DOF-Sønderjylland deltager Grethe 
Christensen i stedet for Martin Jessen i dette 
udvalg.

Arrangementer mm.
DOF-Sønderjylland har i 2011 afholdt 39 ture 
– alle inden vor vores lokalområde – heraf 29 
i første halvår og 10 i andet halvår.
Mange af turene var sammen med OAS – jo 
især på Als og Sundeved.
Blandt disse var velbesøgte ”ørnens dag” ved 
Ballum Sluse, Hindemade/Haderslev Dam 
(200 deltagere) og ved Hostrup Sø (100 
deltagere).
Foreningen deltog i øvrigt ved Tårnenes Dag, 
da tårnet ved Hindemade var bemandet 
denne dag – der blev her set 60 arter, og 
deltagerne var så heldige at vinde 500 kr. fra 
Naturbutikken. Tårnet havde endvidere besøg 
af DR i løbet af dagen.
Endvidere havde vi ud over Ørnens Dag to 
”åbent hus” dage ved Ballum Sluse i april 
samt i juni, og vi deltog også på Fuglenes 
Dag den 29. maj ved en tur til forskellige 
lokaliteter i Nationalpark Vadehavet.
Fuglepigerne havde tur til Årø og til Tørning 
Mølle i juni.
Nævnes skal også den meget vellykkede 
fugle- og kunsttur til Ballum Enge og Rømø, 
hvor vi også besøgte billedkunstneren Else-
Pia Erz i hendes galleri Skærbæk. 

Vi havde i årets løb følgende arrangementer:
Generalforsamling og årsmøde i Sønderborg 
den 6. februar.
Et fuglestemmekursus i og ved Haderslev 
over tre gange i marts og april med 25-30 
deltagere.

Et arrangement fælles med DOF-SØ og DOF-
SV med titlen ’Fire årtier til DOF’s tjeneste’, 
hvor DOFs tidligere formand, Christian Hjorth 
fortalte om sin formandsperiode.
Et ugleforedrag ved Klaus Dichmann i 
Haderslev i november med 25 deltagere.

Lokalgrupper
DOF-Sønderjylland har i de senere år 
arbejdet med oprettelse og videreudvikling af 
lokalgrupper i de fire ”sønderjyske” 
kommuner – og vi må erkende at status er 
meget forskellig i de fire kommuner.

Haderslev Kommune: Her er det lykkedes at 
få en velkørende gruppe i gang. Mange 
fugleinteresserede mødes og deltager på 
fælles ture og i caretakerarbejdet – og der er 
stor opbakning til arrangementer i området. 
Lokalgruppen har betydet at der nu er en del 
flere aktive fuglekiggere i kommunen.

Tønder Kommune: Også her er det lykkedes 
at få flere aktive fuglefolk på banen end i de 
foregående år. Gruppen laver lokale ture og 
møder, og har været medvirkende til at der nu 
er en stor og aktiv arbejdsgruppe omkring 
Fugleværnsfondens reservat i Sølsted Mose. 
Aktiviteterne har været lidt nedadgående i 
2011, men stigende sidst på året, og vi håber 
den positive udvikling holder fast, da vi synes 
det er vigtigt at have en aktiv medlemsskare i 
Tønder Kommune, hvor lokalafdelingens 
vigtigste fugleområder ligger i Vadehavet og i 
marsken.

Aabenraa Kommune: I Aabenraa kommune 
er det ikke lykkedes at skabe en aktiv gruppe. 
Der har været en smule aktivitet omkring 
caretaker-gruppen ved Hostrup Sø – men på 
lavt niveau. 

Sønderborg Kommune: Vi har besluttet at 
lukke Sønderborg gruppen. I starten af året 
var der enkelte møder, og gruppen prøvede 
forsøgsvis at starte optællinger af ynglende 
Toppet Lappedykker og Rørhøg inden for 
kommunen.
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Tilslutningen var dog vigende og ophørte til 
sidst helt. Grunden til dette er sikkert, at der i
Sønderborg området var en form for netværk i 
forvejen, og mange lokale fugleture 
arrangeret af OAS. DOF-Sønderjylland 
besluttede derfor at lukke gruppen.

Caretaker-projektet
Vi har i DOF-Sønderjylland en del større eller 
mindre (også en-mands) grupper i regi af 
DOFs caretakerprojekt, hvor vigtige 
fuglelokaliteter overvåges og evt. plejes. I 
løbet 2013 ophører den økonomiske støtte til 
caretaker projektet fra hovedforeningens side.
Man håber dog, at arbejdet omkring de fleste 
caretakerområder fortsætter i lokalt regi, uden 
økonomisk støtte. Vi er derfor i 
lokalafdelingen ved at overveje, hvilke 
caretakerlokaliteter der fortsat skal være et 
arbejde omkring, og på hvilke lokaliteter 
aktiviteterne udfases.

Atlas-projektet
En ny altasundersøgelse af de danske fugle 
står for døren. I september var tre af 
bestyrelsens medlemmer (Jørn Sørensen, 
Helle Boesen og Gert Fahlberg) i Odense for 
at høre om projektet, hvor tællingerne skal 
starte i 2014. Nogle vil være bekendt med 
projektet, da de måske har deltaget i et eller 
begge tidligere Atlas-projekter i 1970’erne og 
1990’erne. For andre vil det være helt nyt.
Grundprincippet vil være det samme som i de 
tidligere Atlas-projekter, hvor landet er blevet 
delt op i 5 x 5 km felter. Opgaven er så at 
undersøge, hvilke fuglearter, der yngler inden 
for det givne felt. En rimelig enkel metode, 
hvor de fleste kan bidrage, blot man er 
fortrolig med et bredt udvalg af de danske 
ynglefugle. Enhver yngleobservation har 
værdi, også af almindelige fugle som solsort 
og landsvale.
Det nye Atlas-projekt vil også komme til at 
indeholde andre og nye elementer – f.eks. vil 
vinterfugle komme til at indgå i det nye projekt.
Vi glæder os til at forberede og komme i gang 
med det nye Atlas-projekt, og har allerede 
dannet en Atlas-gruppe med Jørn V. 

Sørensen som tovholder, og vi håber 
selvfølgelig at rigtig mange af vore 
medlemmer her i DOF-Sønderjyllland vil være 
med i projektet, så vi kan få en fin dækning af 
Sønderjylland. 

Samarbejdspartnere

Ornitologisk Forening for Als og 
Sundeved.
Vi har i 2011 haft det sædvanlige gode 
samarbejde med OAS. Samarbejdet drejer 
sig især om to områder – fugleture og vores 
lokalblad Panurus.
I 2011 var 22 og af vore 39 fugleture i 
samarbejde med OAS, med OAS-
medlemmer som turledere og næsten 
udelukkende inden for området Als og 
Sundeved. Vi er i DOF-Sønderjylland meget 
glade for dette tursamarbejde.
Vores samarbejde med OAS omkring 
Panurus  består i at OAS køber blade til 
deres medlemmer for  2000 kr. pr. udgivet 
nummer, et beløb som OAS har tilbudt at 
hæve til 2500 kr. fremover. DOF og OAS 
samarbejder også om udgivelse af bladet.

Naturstyrelsen
Ifølge ”ministeraftalen” (aftale mellem 
miljøministeren og DOFs formand) skal der 
afholdes årlige møder mellem 
Naturstyrelsens distrikter og lokalafdelingerne 
af DOF. Vi har således to distrikter i vores 
område – ”Naturstyrelsen, Ribe” (tidl. Linnet) 
og ”Sønderjylland”(tidl. Gråsten).
Med Naturstyrelsen, Sønderjylland har vi haft 
et udmærket møde, hvor vi gennemgik fælles 
problemstillinger inden for distriktets område. 
Vi har derimod ikke afholdt møde med 
Naturstyrelsen, Ribe i 2011, men har fået en 
aftale i stand om at mødes i marts eller april 
2012.

DOF-Sydvestjylland og DOF-Sydøstjylland
Vi har i årets løb haft et samarbejde med 
DOF-SV omkring Nationalpark Vadehavet, 
hvor der har været afholdt et fællesmøde. 
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Vi har endvidere haft et fælles arrangement 
med DOF-SV og SØ med foredrag af 
Christian Hjorth i Kolding. Desværre deltog 
der ikke mange medlemmer fra vores 
lokalafdeling i dette arrangement (kun to), nok 
p.g.a. manglende/uheldig annoncering.

OAG
Vi har i 2011 ikke mødtes med vore kolleger 
syd for grænsen i Slesvig Holsten, men vi har 
fået genoptaget kontakten, og har aftalt en 
fællestur til Slivsøen og Hindemade i april, for 
at udveksle viden om fuglelivet nord og syd 
for grænsen, og få talt om indholdet af det 
videre samarbejde.

Panurus
Vores lokalblad Panurus er på samme tid 
vores flagskib og vores smertensbarn. Vores 
flagskib fordi det fremstår som et særdeles 
flot lokalblad, som vi bliver rost for, men også 
et smertensbarn da vi mangler mandskab i 
redaktionen og også ofte mangler stof til 
bladet.
Egon Iversen og Bjarne Nielsen har i løbet af 
2011 valgt at ville ophøre med arbejdet i 
redaktionsgruppen efter mange års godt og 
solidt arbejde, som jeg gerne vil benytte 
lejligheden til at takke dem for. Redaktionen 
består derfor nu kun af Gabor Graehn med 
Jørn V. Sørensen som korrekturlæser – og en 
så smal gruppe er selvfølgelig meget sårbar i 
længden. Skulle nogen have lyst og tid til at 
deltage i redaktionsarbejdet – med meget 
eller lidt - så giv endelig lyd. Al hjælp 
modtages gerne.
Stof til lokalbladet er ofte også et problem. 
Med en så smal redaktion er redaktionen 
afhængige af at få stof til bladet tilsendt 
udefra. Dette kniber det med. Vi har derfor 
aftalt med redaktionen, at der ikke er et krav 
om udsendelse af fire numre, som vi ellers 
har praktiseret i mange år. Hvis der kun er 
stof til tre eller to numre er dette også i orden. 
Dog skulle hele turprogrammet gerne dækkes 
tidsmæssigt.
Panurus udkom i 2011 med 4 numre, der 
sædvanen tro meget stabilt alle var på gaden 

til den forudsete termin.
Pga. en meget svingende mængde af tilsendt 
stof blev bladenes omfang knap så stabil, idet 
nr. 2011-2 og nr. 4 begge blev på 24 sider, 
medens nr. 3 var på 28 og nr. 1 på i alt 32 
sider.

Hjemmesiden
Vores hjemmesideredaktør, Martin Jessen, 
har valgt at stoppe efter flere års godt arbejde 
med at opbygge og vedligeholde DOF-
Sønderjyllands hjemmeside. Og hermed skal 
lyde en tak til Martin, for det store arbejde 
han har lagt i dette.
Heldigvis står vores suppleant til bestyrelsen 
Elisabeth Bech klar til at overtage opgaven. 
Elisabeth har valgt at ville arbejde med en 
helt ny hjemmeside, en opgave som 
bestyrelsen arbejder med netop nu. Modellen 
indebærer at den ny hjemmeside ikke skal 
være interaktiv, men udelukkende er 
bestyrelsens medie til at informere DOF-
Sønderjyllands medlemmer. Der vil så blive 
tilknyttet en facebook-profil, hvor den 
interaktive kommunikation mellem 
lokalafdelingens medlemmer kan foregå. Vi 
glæder os i bestyrelsen meget til i løbet af 
2012 at se og arbejde med det nye produkt, 
som bl.a. skulle være lettere at arbejde med 
for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, så 
arbejdet ikke alene kommer til at ligge hos 
redaktøren.

Tak
Til sidst en tak fra formanden til bestyrelsen. 
Især en tak for at alle udviste god holdmoral i 
forbindelse med lokalafdelingens 
formandsskifte i april. Alle har taget deres 
tørn af de opgaver, der skulle løses, så vi står 
med en bestyrelse, hvor alle 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanten 
deltager i lokalafdelingens arbejde. Det har 
gjort det nemt, uventet at skulle overtage 
formandspladsen.
Også en tak til de medlemmer uden for 
bestyrelsen, der i årets løb har hjulpet 
lokalafdelingen på forskellig vis.
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FUGLETURE I SØNDERJYLLAND
OAS/DOF-SØNDERJYLLAND - FORÅR 2012

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.

Ugle-lytte-tur i Lindet Skov
Fredag den. 23. marts kl. 20.00.
Caretakergruppen for lindet skov inviterer 
også i 2012 til aften gåtur i skoven, hvor vi 
skal lytte efter ugler.
Mødested P-plads i Lindet skov ved 
hundeskoven ud for Allerupvejen klokken 
20.00.
Turen varer afhængig af vejret mellem 1 og 2 
timer.
Turleder : Peder Moesgaard. Tlf. 28925942

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.

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.
Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.
Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 74 46 83 21. 
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

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.

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 

Natugle Foto: S O Jensen
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den gamle hovedvej
Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 74 42 50 05.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

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.

Kær Vestermark og KærVig, Sønderborg
Onsdag d. 2. maj kl. 9:00 til kl.11:30.
Et dejligt bynært naturområde, som specielt er 
godt med de mange levende hegn.
Nok vores bedste sted for nattergal.
Mødested: P-pladsen i sydenden af det 
militære område.
Turleder: Anker Hansen. Tlf. 22 66 02 15.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.
Fugletræk ved Tontoft Nakke
Søndag d. 6. maj kl. 6:30 til ca. kl. 12:00
Mulighed for mange rovfugle som Musvåge, 
fiskeørne, røde glenter, høge og falke. Af 
småfugle kan der forekomme store mængder 
af engpiber, skovpiber og gule vipstjerter, 

samt god mulighed for en spændende 
havfugl, rovfugl eller småfugl.
Medbring godt humør, varmt tøj og madpakke.
Turleder: Dennis Langholz. Tlf. 27 52 72 44 
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Tinglev Mose
Onsdag d. 09. maj 2012 kl. 08.00 – ca. 11.00
Vi vil på turen rundt i mosen se på de fugle, 
der er i mosen på dette tidspunkt.
Mosen er meget fugtig, så vandtæt fodtøj er 
absolut nødvendigt.
Mulighed for Blåhals, Fyrremejse, Nattergal, 
Græshoppesanger. De fleste sangere er ved 
at være på plads i mosen, og så er myggene 
ikke kommet endnu.
Mødested: Ved Søhuset med tilkørsel fra 
Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller 
Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen. Tlf. 74 41 57 19.

Frøslev Mose.
Lørdag d. 12. maj kl. 08.30 – 11.00.
Der er mulighed for at se bl.a. Trane, 
Sortstrubet bynkefugl og Blåhals.
Mødested: P.plads ved informationshuset.
Vandtæt fodtøj er absolut nødvendigt.
Turleder: Poul Junk, tlf. 23 44 65 16.

Fugletræk ved Tontoft Nakke. 
Søndag d. 13. maj kl. 6:30 til over middag. 
Mulighed for mange hundrede gule vipstjerter 
og rovfugle, en del vadefugle og måske 
mange tusinde bramgæs. Endelig er der også 
havfuglene. Da vi er i maj måned er god 

Musvåger Foto: Christine R Nielsen
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chance for en sjælden fugl. Medbring godt 
humør, varmt tøj og madpakke.
Turleder: Dennis Langholz. Tlf. 27 52 72 44. 
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Kær Vestermark, Sønderborg
Onsdag d. 16. maj kl.19:00.
Aftentur med kikkerten. De fleste forårsfugle 
skulle nu være dukket op. Vores bedste sted 
for nattergale. Tidligere har vi haft sydlig 
nattergal?
Mødested: P-pladsen i sydenden af det 
militære område.
Turleder: Anker Hansen. Tlf. 22 66 02 15.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

OAS’s Sønderjyllands Safari
Lørdag 12. maj kl. 1:00 til formentligt omkring 
kl. 18:00.
En spændende heldagstur til nogle af de 
bedste fuglelokaliteter i Sønderjylland. Fra 
Sønderborg kører vi samlet i minibus mod 
Rømø, hvor vi undervejs vil gøre holdt for at 
lytte efter Vagtler og Engsnarrer. På Rømø 
bruger vi de sidste mørke timer på at lytte 
efter Natravn og på at de øvrige fugle 
langsomt vågner, hvorefter vi begiver os på 
safari rundt i Sønderjylland. Vi skal bl.a. 
besøge Lakolk Sø og Strand, 
Rømødæmningen, Ballum området, 
Magisterkogen, Sølsted Mose, Draved Skov 
og Frøslev Mose og Plantage. Turens rute 

ligger dog ikke fast, og der kan improviseres i 
forhold til vejr og fugle. Artslisten skulle gerne 
komme på den gode side af 130 arter, og vi 
håber på arter som Rørdrum, Hedehøg, 
Vagtel, Engsnarre, Hvidbrystet Præstekrave, 
Grønspætte, Sortspætte, Natravn, Blåhals, 
Sortstrubet Bynkefugl, Skægmejse, 
Savisanger, Rødtoppet Fuglekonge, 
Fyrremejse, Pungmejse og mange flere.
Bindende tilmelding til turleder senest 
mandag d. 7. maj helst ved e-mail til 
gaborgraehn@gmail.com. Der er dog kun 8 
pladser, og de besættes efter først til mølle 
princippet, så vent ikke for længe! Turens pris 
er på 100 kr.
Mødested: P-pladsen ved Stadion, 
Ringridervej, Sønderborg (overfor 
politistationen).
Turleder: Gabor Graehn (tlf. 4272 0440)
OBS! Da OAS yder tilskud til turen, er den 
kun for OAS medlemmer!

Pøls Rev på Sydals
Onsdag d. 23. maj kl. 19:00. 
Vi ser på stedets sangere og andre småfugle.
Mødested: P-pladsen ved Pøls Rev. Kør 
gennem Neder-Lysabild og drej til højre ved 
Felsgaard.
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 74 43 40 33.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Adsbøl Dam
Torsdag d. 24. maj kl. 19:00 -21:00
Orla vil gerne vise, at der er tale om et godt 
sted. Lille skov og vådområde.
Mødested: 1,2,3 tanken ved 
jernbaneoverskæringen.
Turleder: Orla Jessen. Tlf. 74 44 20 72. 
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Tinglev Mose - Fuglenes dag
Søndag den 27. maj 2012. Tid: 05.00 – ca. 
08.00
Vi vil på turen rundt i mosen se på de fugle, 
der er i mosen på dette tidspunkt. Alle 
sangfugle er nu på plads, så der er mulighed 
for at lytte til og se rigtig mange forskellige 
fugle f. eks. Nattergal, Blåhals, Fyrremejse, 

Hvid vidpstjert Foto: Elisabeth Bech
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Græshoppesanger, Bynkefugl, 
Dobbeltbekkasin, Rørhøg, Trane.
Mosen er meget fugtig, derfor er vandtæt 
fodtøj absolut nødvendigt. Måske vil det også 
være fornuftigt at tage myggebalsam med.
Mødested: ved Søhuset med tilkørsel fra 
Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller 
Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen. Tlf. 74 41 57 19

Margrethe Sø, Gråsten
Onsdag d. 30. maj kl. 19:00 til ca. kl. 21:00.
En fredfyldt lokalitet med et hav af orkidéer. Vi 
har før kunnet se op mod 30 fuglearter.
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.

Morgentur i Gråsten Slotspark
Lørdag d. 9. juni kl. 7:00 til ca. kl. 10:00. 
Vi ser på fuglene i parken og håber på godt 
vejr.
Tag kikkerten med. Nyd fuglenes sang. Husk 
medbring evt. morgenkaffen.
Mødested: P-pladsen ved Felstedvej. 
Turleder: Anker Hansen. Tlf. 22 66 02 15.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Haderslev Lokalgruppe :

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

Aktiviteter i Tønder Fuglegruppe i 
første halvdel af 2012.

Spættetur i Draved Skov
Lørdag, d. 24.03., kl. 7.00
Mødested P-pladsen i skoven med indkørsel 
fra Dravedvej.

Vidåslusen ved Det fremskudte Dige
Lørdag, d. 21.04., kl. 09.00
Gæs, ænder, vadefugle, rovfugle m.m.
Mødested: P-pladsen ved Vidåslusen.

Nørresøen
Lørdag, d. 12.05., kl. 09.00
Vi vil være på udkik efter brushøns og hvad 
der ellers byder sig.
Mødested: P-pladsen ved Lægan

Natravnetur til Kirkeby plantage
Lørdag, d. 09.06., kl. 02.00 (!!!)
Mødested P-pladsen ved Rømø Kirke. 

Kontaktperson: Inger Sønnichsen 
inger.soennichsen@mail.dk,Tlf:  23629934

Stor Flagspætte Foto: S O Jensen
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De kraftige vestenvinde i december gav hele 4 exemplarer af denne ellers højmarine Ride i 
Sønderborg havn, hvor den kunne beundres på nær hold ved slottet. Mågen yngler enkelte 
steder i Nordjylland, især Bulbjerg. Bemærk de sorte vingespidser uden hvid (som dyppet 

    i blæk) og nakkebåndet.     Foto: SO Jensen




