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ÅRETS FØRSTE PANURUS
AF GERD BONNESEN & GABOR GRAEHN

I  disse dage midt i marts lige før årets 
første Panurus går i trykken, forsøger 

vinteren desperat at fastholde den sydlige del 
af landet i sit iskolde greb. En sydøstlig front 
med sne har i løbet af bare én nat fortrængt 
det spirende forår med plus grader i den 
sydlige del af landet, og en hård kuling fejer 
den fine frostsne ud i hver en krog af 
landsdelen. Fuglene trænges atter omkring 
foderbrædderne og kæmper desperat om 
den udlagte mad, og spurvehøgen har på 
den konto fået endnu et 
lettilgængeligt måltid.
En og anden sidder måske 
lunt inden døre og tænker, 
at vinteren aldrig får en 
ende. Så er der trøst at 
hente i det faktum, at de 
første flokke af sanglærker 
er ankommet, viberne står 
og skutter sig på de nøgne 
pløjemarker, 
gærdesmutterne slår deres 
eksplosive triller i morgendæmringen og store 
flokke på tusindevis af traner er netop i disse 
dage på vej op gennem Tyskland. Den mest 
sikre forårsbebuder, de stadig længere dage, 
ja, dem kan nok så megen frost, sne og strid 
vind heldigvis ikke gøre kortere.
Nu hvor vi taler om vejret, er der flere og flere 
naturprojekter her i landet, der også har et 
klimatilpasningsformål. bl.a. 
Fugleværnsfondens nyeste reservat 
Bremsbøl Sø, tæt på den tyske grænse, der 
indvies sidst på måneden. Martin Iversen gør 
rede for baggrunden for Bremsbøl Sø 
reservatet og hvad vi kan forvente af 
rastende og ynglende fugle på lokaliteten. 
Artiklen er den tredje i artikelrækken om 
Fugleværnsfondens sønderjyske reservater.
Uanset årstiden er det altid muligt at få 
inspiration i naturen og et kamera kan hjælpe 
os med at forevige nogle af vores smukkeste 

synsindtryk. Selvom teknologien bliver altid 
bedre hører der mere til end bare en god 
kamera. Torben Andersen (Tavan) deler i den 
første af 2 artikler ud af sine mangeårige 
erfaringer som fuglefotograf og kan sikkert 
hjælpe mange af læserne i at tage - endnu - 
bedre fotos af naturen.
Jesper Leegaard inspirerer os til at holde øje 
med fuglene på vores egen matrikel, i sin 
beretning om, hvordan deltagelse i matrikel 
art konkurrencen har fået ham til at kigge på 

fugle på en ny måde. Han 
opfordrer os ligeledes til at 
bruge vores øjne, når vi 
passerer de 170 nye 
elmaster, som er sat op 
gennem Sønderjylland, idet 
det vil være spændende at 
følge, om de i lighed med de 
gamle master vil være 
anvendelige som redeplads 
for krager, ravne og andre 
arter såsom lærkefalk. 

En af vores mest kendte mejser, musvitten, 
synes kær af mange, men har en grum side, 
som nok vil overraske mange. Det fremgår af 
den første artikel af flere om en række fugles 
adfærd, som man opfattede dem i 1907.
Referaterne fra generalforsamlingerne i OAS 
og DOF -SJ, som blev afviklet i januar, kan 
læses sidst i bladet. 
Når I sidder med dette nummer af Panurus i 
hånden, har foråret sikkert fået overtaget. Så 
er det om at komme ud i det fri og følge 
trækfuglenes ankomst og nyde fuglesangen i 
takt med at den tager til. Som I kan se af 
turprogrammet for både OAS og DOF-SJ 
skulle der være ture for enhver smag til et 
væld af forskellige lokaliteter, bl.a. 
morgenture, aftensture, heldagsture, 
lytteture, og fugletrækture.
Så grib kikkert og teleskop, sæt termokanden 
i rygsækken og lad os mødes derude i foråret!

Foto: Gert Fahlberg
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TIPS TIL FUGLEFOTOGRAFERING
TORBEN ANDERSEN DELER UD AF SINE ERFARINGER

J eg er blevet bedt om at skrive lidt om 
fuglefotografering og starter med at 

præsentere mig selv:
Mit navn er Torben Andersen, jeg er 53 år og 
har boet i Sønderjylland siden sommeren 
2008. Jeg købte i januar 2008 mit første 
digitale spejlrefleks kamera og fattede intet i 
starten, så jeg skød alt på automatik. 

Så sker der det, at jeg flytter til Sønderjylland 
i juni måned 2008, og der ser jeg så en isfugl 
og en havørn indenfor kort tid, og så er jeg 
solgt. Inden da har jeg aldrig interesseret mig 
for fugle. Jeg finder hurtigt ud af, at jeg ikke 
kan få de billeder jeg ønsker mig med mit 
hidtidige udstyr. Jeg køber derfor det udstyr 

jeg har i dag og begynder at fotografere fugle 
i juli måned 2008 og bliver mere og mere 
grebet af det. Siden er der blevet skiftet lidt 
ud i udstyret.
Jeg har efterhånden fået lidt forstand på fugle 
generelt.  De fugle jeg ved mest om, er dem 
jeg får billeder af, forstået på den måde at 
hvis jeg snupper et skud af en jeg ikke har i 

forvejen, så læser jeg om den bagefter og 
lærer således mere og mere. 
I 2013 vil jeg gerne have nogle flere skud af 
skovens fugle og gerne ugler, så har du 
nogle tip ville jeg være glad for en mail på: 
ta@tafoto.dk
I dag har jeg en database på cirka 75.000 
"godkendte" fotos og har taget godt 15 gange 
så mange de år, så det bliver til en del. I 
perioder er jeg oppe på knap 75.000 stk., 
men sletter løbende i dem.

Udstyr
Mit foretrukne kamera er et Nikon D800, og 
jeg bruger mest et Nikon 600mm F4 objektiv. 
 Og så er der altid et stativ med, når jeg tager 

af sted - stativ og lange 
brændvidder hører sammen. 
Det giver mere ro og 
mulighed for at skyde med 
langsommere lukketider i 
dårligt vejr, og hvis man er 
oppe i de 6-7 kilo mit 
kamera/objektiv sæt vejer er 
det helt nødvendigt, da man 
ikke kan håndholde det flere 
minutter. 

En anden ting jeg absolut vil 
anbefale er, at man 
anskaffer et skjul. Jeg har 
selv et lille skjul, som altid er 
med i bilen, når jeg tager af 
sted. Der findes også større 

typer, men jeg foretrækker det så lille som 
muligt, også af hensyn til naturen.
Skjulet er den billigste og bedste form for 
"zoom" jeg kender, da brændvidden er 
næsten uendelig, og du mister ikke lys, når 
du bruger det. Mange bruger måske 5 til 
30.000 på et objektiv, men skjulet kan skaffe 
masser af brændvidde meget billigere.
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Fordel ved skjul: 
•Du kommer tæt på og du skaber ro omkring 
dig og dyrene vænner sig delvist til det, hvis 
det står samme sted ofte. Jeg kan i hvert fald 
mærke forskel fra dag 1 til dag 4. 
•Du sidder i læ, også for mindre regnbyger, 
og der er en god stol i min lille model. 
•Det tager få minutter at sætte op og er 
endnu hurtigere at tage ned igen. 
Ulemper ved skjul: 
•Du har blot et begrænset udsyn, da du kun 
ser det der sker lige foran dig og en smule til 
siderne. Hvis der kommer en fugl højt oppe 
og imod dig, er du lidt på spanden i et 
siddende skjul, da du simpelthen ikke kan 
komme nok ned og se i søgeren.
•Nogle gange har jeg næsten hængt ud af 
hullet, med trefoden vippet på et ben for at 
følge en fugl.
•Det duer ikke på stejle skrænter, da det har 
en tendens til at tippe forover.
•Jægeren ser dig heller ikke - så lad det være 
en advarsel!

•Der er jo ikke ubegrænset plads derinde, 
men nok til stativ og kamera med stort 
objektiv, samt lidt ekstra. 
•Bevægelsesmuligheder er meget 
begrænsede, og det samme er muligheden 
for at bruge 2 kameraer, med mindre man 
køber en af de store modeller, som så fylder 
mere. 
•Da jeg bruger et camo net ned foran, som 
sidder med klemmer også rundt om 
objektivet, er det svært at bruge et andet 
kamera. 
•Der er ingen bund i, så det kan være en kold 
og våd omgang for fødderne.
Så som alt andet er det lidt pest eller kolera, 
men det er naturligvis flest fordele.

Hvorhen og hvornår
Jeg planlægger næsten altid senest dagen i 
forvejen hvor jeg vil hen, checker vejret 
mange gange og kører efterhånden kun 
steder hen hvor jeg ved, at der er chance for 
rimeligt vejr.
Jeg kører også rundt og kigger på dårlige 
fotodage, har brugt masser af timer på gå- 
ben. Da jeg kom til Haderslev-området i 
2008, kendte jeg ikke nogen steder 
overhovedet og gik og kørte bare rundt indtil 
jeg efterhånden havde fået mine 
registreringer på plads.  Jeg brugte også 
meget DOF-basen for at se, hvor hvilke fugle 
kunne træffes i området.

Så i dag er min årskalender fyldt, og jeg ved 
allerede nu hvilke positioner jeg skal 
"besøge" f.eks. i marts 2013, og hvilken fugl 
der skal satses på i august 2013 osv.. 
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Problemet i "højsæsonen" er nærmest at 
beslutte sig for en af mange muligheder, og 
højsæsonen er for mig maj måned.
 Jeg bruger noget tid på at snakke med folk, 
når jeg kommer rundt, og på den måde 
opstår der mange kontakter, og jeg får megen 
information.  Står man med det store udstyr 
fremme, kommer der altid mange, der lige 
skal høre hvad det er for en "kikkert", eller 
som skal have et råd om deres nyindkøbte 
kamera.
Hvis man står på offentlig vej f.eks. rundt om 
en sø, så er der så mange forstyrrelser, at det 
ofte bliver irriterende til sidst, men det er jo en 
del af det. Men forstyr aldrig en fotograf der 
er i gang med at skyde - hold afstand og 
afvent til han viser han er klar til at blive 
forstyrret. Der er intet mere irriterende end et 
" Nå, er der noget?” eller ”Har du fået 
noget?", når man står med en fugl, man har 
ventet på i timevis og endelig er kommet på 
skudhold af ; det ødelægger timers forarbejde 
på et split sekund, fuglen flyver, og så er det 
slut. Dette har jeg desværre prøvet alt for tit, 
så husk at udvise dette hensyn, når I ser 
fotograferne derude.

I nogle perioder fotograferer jeg også meget 
fra bil, det gælder i vintertiden ved 
vestkysten. Bilen er et udmærket skjul på 
denne årstid, man skal bare lige lære, at det 
stadig tager tid at komme tæt på.
Jeg støtter på karmen, gerne med en 
beanbag under, nogle bruger rørisolering, 
som man klemmer ned over karm eller 
vinduet. Igen oplever man, at de samme 
fugle holder til i de samme områder, nogle 
gange i bestemte træer, pæle m.v.

Ankommet i området
Når man så kommer ud, så er der de helt 
banale ting igen:  
Skal du ikke gå så langt, så monter udstyret 
og gør klar med det samme, Du ankommer, 
når du først har jaget fuglene af søen ved 
ankomsten, er det for sent.
Se efter fuglene, der hvor de er, f.eks.:
Havørn: Højt flyvende, ofte med følgeskab af 
krager - eller siddende i deres evt. faste 
træer med god udsigt over det hele.
Isfuglen: Meget lavt, så kig de rigtige steder, 
ca. 10-50 cm over vandet.

At finde den rigtige placering ved 
søen
Stå stille, find gerne en mørk baggrund at 
stille dig op imod. Helst lys bagfra og gerne 
med vinden i ryggen.  Det er det ideelle, da 
næsten alle fugle stikker af op mod vinden, 
dvs. lige imod dig, med mindre de da er i vild 
panik pga. en ørn, for så flyver de på kryds 
og tværs.
Har I fundet en god sø, så er det bedre at 
besøge den ofte end at flakke rundt hver 
weekend. Ved at komme samme sted flere 
gange, gerne året igennem, lærer I en masse 
ting.
Bruger I skjul, vænner fuglene sig gradvist 
mere og mere til det. Det er sådan, at jeg 
næsten altid kommer inden solen står op. Så 
om sommeren starter dagen om natten med 
at pakke og komme af sted, så går jeg ud og 
sætter skjulet op og sætter mig ind og 
venter... og så kommer fuglene nogen gange 
før solen er stået op og andre gange efter, 
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men ofte ganske kort tid efter at jeg har sat 
mig. Starttidspunktet rykker så i takt med at 
året går. 
En anden ting man lærer derude er søens 
rytme. Søen har sit eget ur. Hver dag 
kommer de kære fugle næsten samme sted, 
de laver stort set det samme hver dag og 
pudser sig ofte samme sted, og alle deres 
rutiner er næsten ens. Jeg ved cirka hvornår 
gæssene kommer og lander i søerne, og det 
samme gælder mht. skarv, blishøns diverse 
ænder m.m. Det er utroligt godt at vide, så 
man kan placere sig i forhold til det og 
komme på de rigtige tidspunkter i forhold til 
vind og vejr. Tidspunkterne rykker så også 
her i forhold til årets gang og lyset. Kom der 
gerne over hele året, også når det ikke er 
fotovejr, så vil I sikkert opleve, at indholdet i 
søen forandrer sig. 
Jeg har f.eks. en position, hvor der ikke er en 
eneste skallesluger før i november måned, så 
kommer de til gengæld hver dag i nogle 
måneder, indtil de trækker væk igen, og 
sådan er det med mange fugle. 
Brug vintermånederne til at se jeres fotos 
igennem og noter jer, hvilke fugle der er hvor 
og hvornår, så er skemaet klar til den nye 

sæson. Langt de fleste af dem træffes nemlig 
de samme steder år efter år, vejrlig kan dog 
påvirke tidspunkterne for deres ankomst. 
Lær fuglene at kende, lær deres tegn og 
signaler. Når alle gæs og ænder begynder at 
skræppe løs, og fuglene forlader søen hulter 
til bulter, ja så er det 99% sikkert, at 
havørnen hænger i luften, og så skal den 
bare findes!
Ved normal afgang ses ænderne ofte vippe 
med hovedet, og lige inden trækker de ud og 
op mod vinden, det samme gør gæs, de 
vipper dog ikke med hovedet men begynder 
at larme i stedet for.

Fortsættes i næste nummer.
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LIGE TIL GRÆNSEN...
FUGLEVÆRNSFONDENS NYE 
RESERVAT – BREMSBØL SØ

AF MARTIN IVERSEN

N u er der ekstra god grund til en lille 
afstikker på indkøbsturen til 

Sønderløgum lige syd for grænsen nær 
Tønder. Nu kan man nemlig besøge 
Fugleværnsfondens nyeste reservat, 
Bremsbøl Sø.
Vi kender hovedvejen til grænsebutikkerne: 
rundkørslen lige øst for Tønder – retning 
sydpå – forbi afkørslen til Sæd og til Ubjerg 
– og kort før grænseovergangen ved Sæd 
står et vejskilt, der viser til højre – mod vest. 

Bremsbøl står der. Kør ned ad Bremsbølvej 
til du kommer til Bremsbøl Sø. Den gemmer 
sig bag det nye ådige. Et par skridt op på 
diget og du har et herligt udsyn over denne 
lille nye naturperle. Du bliver sikkert fristet til 
en gåtur hen ad diget.

Bremsbøl Sø – klimatilpasning.
Den nye sø er et resultat af behovet for 
klimatilpasning. Vi ved, at der i fremtiden 
kommer større mængder nedbør og den 
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falder i mere heftige regnvejr. Regnvandet 
skal ledes væk. Det havner i vores 
åsystemer, hvor hele Vidåsystemet jo 
afvander store dele af grænselandet. 
Grænsevandløbet, Sønderåen, er en del af 
dette. 
Bremsbøl-projektet er gennemført som et 
fælles dansk-tysk projekt, der også er støttet 
af EU’s InterReg-midler. I projektet har man 
for at skabe mere plads til vandmængderne 
flyttet det ene ådige langs Sønderåen 
længere mod nord. Herved får åen mulighed 
for at brede sig ud og blive til en fladvandet 
sø med fugtige enge. I samme åndedrag er 
der etableret en lille ø til ynglefuglene, som 
så forhåbentlig undgår, at æg og unger 
ender som mad for Mikkel. Det er dette 
område på ca. 15 ha, som 
Fugleværnsfonden nu har overtaget takket 
være en generøs donation fra DOF-Travel. 
Uden denne støtte, som ret beset stammer 
fra rejseglade fuglevenner, ville vi ikke have 
været i stand til at sikre fondens reservat nr. 
21. Vi i Fugleværnsfonden vil sige tusinde 
tak til alle DOF-ere, der i dobbelt forstand 
har rejst penge til reservatet.

Fugle for fremtiden
Kombinationen af sø, afgræssede enge og 
en yngleø er velkendt. Det giver gode 
muligheder for vandfuglene. Allerede kort 
efter at søen blev etableret i efteråret 2012 
dukkede de første ænder, gæs og vadefugle 
op. Med de ganske få besøg, der har været 
ved Bremsbøl Sø i løbet af de seneste 

måneder, er der allerede dokumentation for 
at det bliver en fin lokalitet. Et udtræk fra 
DOFbasen viser,
- at de første knap 50 arter er registreret
- at der i selve søen har opholdt sig mere 
end 500 individer af ænder (Gråand, 
Krikand, Pibeand, Knarand)
- at arealerne i det nærmeste nabolag 
regelmæssigt har huset flokke af bramgæs 
og blisgæs på op til 3000 individer tilsammen
- at en del rovfugle og småfugle kan ses i 
området.

Nu bliver det spændende at følge den 
kommende tid med forår og sommer. Her får 
vi et fingerpeg om, hvilke arter, vi kan 
forvente vil yngle i Bremsbøl Sø. Der 
kommer helt sikkert nogle ænder, blishøns 
og lidt vadefugle. Måske bliver 
ynglefuglefaunaen krydret med lappedykker, 
rørhøg, vandrikse m.v. Vi vil blive meget 
glade, hvis den nye sø kan tiltrække 
Sortterne, rørvagtel og andre specialiteter. 
Et par blåhalse og et par 
græshoppesangere vil heller ikke være af 
vejen. 
Vi har lavet et estimat over både ynglefugle 
og træk/rastfugle. Erfaringer fra andre nye 
vådområder viser, at vi skal lade gå et par år 
inden vi kan foretage en ordentlig evaluering 
af områdets værdi.
Nu vil vi følge udviklingen gennem de næste 
par år. Hvis succesen skal blive fuldbyrdet, 
vil vi have registreret:
a) 20-25 ynglende arter, herunder gråand, 

Luftfoto før søen Den nye fugleø
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skeand, rørhøg, vandrikse, vibe, 
dobbeltbekkasin, blåhals m.fl.
b) mere end 50 arter af rastende fugle med 
dagsmax på 500-800 individer i selve søen 
og dagsmax på 2000-3000 individer på de 
nærmeste naboarealer (stæreflokke er ikke 
med i dette estimat). Arterne omfatter 
lappedykkere, hejrer, svaner, gæs, ænder, 
vadefugle, måger/terner.

Bremsbøl Sø står ikke alene.
Marsken er rig på skønne fugle- og 
naturområder. Vestpå starter vi med vaderne 
og Margrethekog med Saltvandsøen. Bag 
digerne har vi de ydre koge, Rudbøl Sø og 
Magisterkogen. Inden for de sidste par år er 
den nye Nørresø – en virkelig succes – 
kommet til. Lige syd for Nørresø har vi Ubjerg 
Kog og langs med selve den dansk-tyske 
grænse ligger Hasberg Sø – et af marskens 
hotspots for vandfugle. Også på tysk side er 
der ved Hasberg Sø etableret et nyt 
vådområde, og faktisk i umiddelbar tilknytning 
til Hasberg Sø og Sønderåen har vi så nyeste 
skud på stammen, nemlig Bremsbøl Sø.
I Fugleværnsfonden har vi en beslutning om 
at vi kun vil eje jord og naturarealer i 
Danmark. Vi opererer ikke i udlandet. Til 
gengæld går vi lige til grænsen – i 
bogstavelig forstand. Vi skal kun krydse 
Sønderåen for at komme til Tyskland. 

Vel mødt ved Bremsbøl.
Endnu er der ikke lavet publikumsfaciliteter 
ved Bremsbøl Sø. Vi forventer at vi stille og 
roligt for etableret p-plads, skiltning m.v. Det 
vil også være naturligt at få gjort opmærksom 

på sammenhængen mellem Bremsbøl Sø og 
stisystemet lige vest for Tønder-Niebüll-
banen. Dette stisystem leder publikum 
gennem den sydlige del af Ubjerg Kog og 
forbi Hasberg Sø.
Vi tror og håber at man vil få gode oplevelser 
ved Bremsbøl og at alle, der besøger 
området vil være med til at udbygge det gode 
forhold til vores naboer.

Vi er i Fugleværnsfonden meget glade for at 
vi på den måde kan være en del af det 
samlede naturbillede i hele marsklandskabet. 
Vi vil sørge for at passe rigtig godt på det nye 
reservat. Det kræver bl.a. et godt naboskab, 
og vi har fra starten af følt os velkomne 
blandt de andre lodsejere ved Bremsbøl, 
ligesom vi har et fint samarbejde med lokale 
myndigheder, primært Tønder kommunes 
naturforvaltning.

Tag godt imod Bremsbøl Sø og pas godt på 
fuglene og naturen i området.

Foto: Hans Hagge
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NY VIDEN OM VORES FUGLE - 
ANNO 1907

AF GERD BONNESEN

J eg er i de senere år begyndt at samle på 
antikvariske fuglebøger, fordi jeg synes 

det er vildt spændende at læse om, hvordan 
man førhen har opfattet og forstået fuglenes 
adfærd og levevis og plads i naturen. En del 
beskrivelser har i vor tids øjne nærmest 
karakter af røverhistorier, andre kan have en 
vis gran sandhed i sig, og måske er der nogle 
gange ligefrem tale om en tabt viden.
Dyrenes Liv fra 1907 af Alfred Edmund 
Brehms, som jeg faldt over i en 
genbrugsbutik for nogle år siden, er én af 
disse bøger. A. E. Brehm (1829-1884) var en 
tysk zoolog, søn af en kendt ornitolog 
Christian Ludwig Brehm (1787-1864). Bogen, 
som er én af mange populærudgaver baseret 
på hans hovedværk llustriertes Tierleben i ti 
bind (1864-69), er i 3 bind, hvoraf bind II 
omhandler fugle. 
I juleferien greb jeg efter en indskydelse 
bogen og bladrede lidt rundt i den, og blev 
fuldstændig grebet af de pragtfulde 
beskrivelser af fuglenes adfærd, som 
afspejler den tids viden om og forståelse af 
naturen godt. 
Brehm beskrev enkelte fuglearter som bl.a. 
tyvagtige, feje, ondskabsfulde, med lyst til at 
myrde, at have slette egenskaber for blot at 
nævne nogle af de negative karaktertræk og 
som kloge, hengivne og følsomme for at 
nævne nogle af de positive karaktertræk. Han 
forstod ikke, at fuglene bare gør det de skal 
for at overleve bedst muligt. Brehm tillagde i 
ramme alvor fuglene forskellige 
menneskelige egenskaber måske i mere 
udpræget grad end vi gør i dag.  
Det er påfaldende, at det på den tid åbenbart 
var helt almindeligt at holde en lang række af 
vores egne ynglefugle som stuefugle. Derfor 
fremgår det også, at en lang række af vores 

fugle kan lære at sige ord, sætninger og lære 
at fløjte forskellige melodier, noget vi måske 
ikke ved af i dag.

Jeg vil gerne dele nogle af Brehms 
beskrivelser med Panurus´læsere, og i de 
kommende numre vil I kunne læse nogle 
uddrag af disse beskrivelser af vores 
almindelige fugles adfærd. Beskrivelserne 
taler for sig selv, og jeg håber, at I vil finde 
dem både fornøjelige og tankevækkende. 
I dette nummer af Panurus vil jeg indlede 
med en dramatisk beskrivelse af vores 
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allesammens fornøjelige musvit, som måske 
har en mere grum side, end de fleste aner.

Ny viden om Musvitten anno 1907

”Ligesaa selskabelig som Musvitten er, ligeså 
ufordragelig, ja ondskabsfuld er den mod 
svagere Fugle. Den er kæk så længe den 
føler sig sikker, men overordentlig fej, når 
dette ikke er tilfældet. Den tér sig som rent 
ude af sig Selv når den får Øje på en Rovfugl, 
bliver forfærdelig bange når man klapper højt 
i hænderne eller kaster en Hat til vejrs, idet 
den sandsynligvis tror at se en Falk i den, når 
den falder ned. Dens myrdelyst viser sig ikke 

alene mod andre og svagere Fugle, men 
også mod syge af dens egen Art. Ja, den 
angriber endda større Fugle. Den sniger sig 
formenelig bag på dem og søger at sætte sig 
fast på deres Ryg, idet den slår sine skarpe 
Kløer ind i Brystet på dem og hugger saa 
længe løs på dem med Næbbet, at den 
tilsidst knuser deres Hjerneskal og kan få fat i 
deres Hjerne, som er den største 
Lækkerbisken for den. Disse slette 
Egenskaber synes at tage til hos den i 
Fangenskab. ”

Efter at Gerd havde skrevet denne artikel 
fremkom en video på facebook, som 
noget overraskende for mange viste et 
eksempel af den beskrevne adfærd. 
Titlen "Parus asesino" (dræbermejse) 
siger vist alt. Videon kan ses på linket 
(eller ved at google "parus asesino 
facebook"). Vær
advaret, 
filmen kan 
virke voldsom!

Foto: Knud Erik Vinding

Gravænder Foto: Svend Ove Jensen
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MATRIKELART-KONKURRENCE 
2012

AF JESPER LEEGAARD

I  januar 2012 tilmeldte jeg mig den 
”matrikel-arts konkurrence” som blev 

startet op på initiativ af Martin Jessen.  Først 
og fremmest meldte jeg mig til for at vinde, 
men også for at tiden herhjemme på 
matriklen ikke var helt ”spildt” rent 
fuglemæssigt. Efter at året nu er gået, er jeg 
blevet en del klogere og nogle erfaringer 
rigere. Erfaringer som jeg ikke havde 
forventet at få ud af noget så elementært, 
som en ”matrikelarts-konkurrence.
Midt i Sønderjylland (Gram) med stort set lige 
langt til Vadehavet og Lillebælt, går jeg glip af 
stort set alle Vadefuglene, næsten alle 
Dykænder og rigtig mange Svømmeænder 
og Gæs. Selv om jeg har holdt øje med 
himlen ekstra meget i år – over matriklen – 
har jeg fx ikke set Strandskade eller 
Knopsvane. Ikke en eneste Terne er fløjet 
over matriklen, mens jeg har holdt øje. 
Tidligere år har dog fx Splitterne få gange 
overfløjet huset.
Ved at bo midt i landet (uden støj) er der dog 
også arter, som jeg har større chance for at 
se, end den deltager, som bor ved kysten. 
Jeg har bl.a. haft Slørugle, Stor Hornugle, 

Vagtel, Agerhøne, Nattergal og Bomlærke. 
Min matrikel består desuden også af 2 ha. 
græsmark med får, så jeg skal bestemt ikke 
klage. Ved at stå midt på marken og få øje på 
en flyvende Rovfugl, har jeg noget længere 
tid til at få kræet bestemt, end den deltager, 
som ser fuglen flyve mellem 2 husgavle.

Det bedste ved at deltage i konkurrencen har 
dog været, at jeg er blevet langt mere 
opmærksom på selv det mindste pip! Min 
hoved-interesse i fugle-kiggeri er helt klart 
registrering af ynglefugle. Ved at tage 
erfaringerne fra matrikelarts-konkurrencen 
med i felten, har jeg fået skærpet 
iagttagelsesevnerne et hak opad. Jeg er bl.a. 
begyndt at bruge min kikkert på en anden 
måde.  Tidligere har jeg ofte nøjedes med at 
skimme et område med øjnene og så brugt 
kikkerten til at bestemme den fugl, som øjet 
ikke lige kunne klare. Nu bruger jeg meget 
mere kikkerten til – systematisk - at afsøge 
områder, som måske er fugle-tomme for øjet, 
men som pludselig giver en Hedehøg på en 
hegnspæl eller forvandler Solsorten til en 
Ringdrossel."Min matrikel"  (C) Google Earth

Spætmejse Foto: Jan Klinksgaard
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18 arter - ud af et års-total på 104 arter – er 
kun set ved en lejlighed (17%). Så det 
betyder noget, at være det rette sted på det 
rette tidspunkt. Omvendt må det vel også 
betyde at en del arter, har krydset matriklen 
mens jeg har vendt ryggen til ! 92% af alle 
arter set på min matrikel, blev set inden 
sankthans. Dvs. at kun sølle 8 nye arter kom 
til i årets sidste halvdel: Vandrefalk, 
Stenpikker, Spætmejse, Skovskade, 
Pibesvane, Havørn, Stor Hornugle og 
Fjeldvåge.  Juli og oktober gav ingen nye 
arter! En interessant detalje var også, at en 
art på returtræk blev set, tidligere end en 
sydfra kommende ynglefugl – nemlig 
Storspove på vej sydpå den 13. juni og en 
Kærsanger hørt første gang den 19. juni !
Den mest overraskende art på listen er helt 
sikkert Stor Hornugle, hørt om natten den 11. 
november 00.30. En anden art, som jeg 
regnede med ville være almindelig, 
overraskede negativ – nemlig Havesanger. 
Kun en morgen – den 26. maj – hørte jeg 
Havesanger. Til gengæld er Munken 
nærmest karakterfugl hele sommeren. Fugle 

som jeg forventede at få på listen, men som 
glippede er fx Natugle, Strandskade, 
Skovsneppe, Gravand og Digesvale.
Man (i hvert fald jeg) er åbenbart også 
”fedtet” ind i vanetænkning omkring hvilke 
arter, man i sin bevidsthed synes er 
almindelige eller fåtallige i ens nærområde. 
Jeg har – hver gang jeg har observeret 
Kernebider og Dompap – syntes ” nå – der 
var jeg da heldig lige at se den”. Med 
deltagelse i denne konkurrence har det dog 
vist sig at Dompap nærmest er daglig her og 
Kernebideren høres eller ses også ganske 
ofte. Lidt overraskende har det også været at 
erkende at Sølvmåger og Stormmåger – 
næsten dagligt - året rundt, trækker over min 
matrikel – måske krydser de fra den ene kyst 
til den anden eller også finder de meget af 
deres føde inde over land.
Jeg kan kun anbefale alle, at deltage i 
konkurrencen – eller blot tælle for sig selv – 
(om) de arter, som ses på ens matrikel. Når 
hunden skal ud og luftes inden sengetid, 
kunne det jo være at Uglen tudede eller en 
nattrækkende fugl giver lyd fra sig.

Musvåge Foto: Jan Klinksgaard
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NYE MASTER - NYE MULIGHEDER
af Jesper Leegaard (jlg@aarstiderne.com)

I  det sønderjyske er der rejst 170 nye el-
master. Det er den jyske ”el-motorvej” 

som går fra Kassø i Sønderjylland til Tjele i 
Midtjylland, som skal opgraderes. De gamle 
gittermaster skal tages ned og bliver 
erstattet af de nye rørmaster. Efterhånden 
som mere og mere energi kommer fra 
vindmøller – som jo er en forholdsvis ustabil 
energikilde – skal vi kunne sælge 
overskudsstrøm, når det blæser meget og 
derfor også importere strøm, når det er 
vindstille. Det gamle ledningsnet kunne ikke 
klare denne opgave, og derfor bliver de 
udskiftet.
Ravne og Krager har været meget glade for 
at bruge de gamle gitter-master som 
underlag for reder. Mange steder, hvor der 
ikke lige er en skov i nærheden af et godt 
fouragerings-område, har Ravnene valgt at 
bruge el-masterne til deres reder. Rede-
placering i en elmast har beskyttet godt mod 
prædation fra fx Skovmår og det har givet 

Ravnene optimalt overblik fra reden. Til gengæld er reden meget udsat for vind og vejr, 
hvilket ofte har fået rederne til at styrte ned om efteråret og nogle gange også i yngletiden.
Senest 2014 vil de gamle master være taget ned og det vil blive spændende at se, hvor 
hurtigt Krager og Ravne vil flytte over i de nye master. Tæt op ad stammen/røret, hvor de 
fire arme er på-svejset, er der desuden svejset to forstærker på. Netop dette sted vil jeg 
forvente at Krager og Ravne vil kunne placere deres reder – faktisk ser det ud til at være 
et rigtig godt sted til 
redeplacering.
Som sagt kender jeg kun 
til, at Ravne og Krager 
bruger el-masterne, men 
jeg hører meget gerne fra 
folk, som har set andre 
arter yngle på masterne. 
At Lærkefalk bruger de 
gamle Krage/Ravne reder 
er kendt fra andre el-
master i det Sønderjyske. 
Hvem ved om et 
Fiskeørne-par synes at 
toppen af ”røret” er det 
perfekte sted til 
redeplacering! FiskeørnFoto: Helge Sørensen
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SET OG HØRT
NOVEMBER 2012 - JANUAR 2013

AF KARL SCHLICHTER

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 kan være markeret med (SU), og 
derfor skal observationen først forbi 
Sjældenhedsudvalget, før en endelig 
godkendelse accepterer observationen. 

Der har været utroligt få observationer af 
sjældne og bemærkelsesværdige fugle i de 
seneste 3 måneder. Det er selvfølgelig også 
noget af en forskel fra sidste nummer af 
Panurus, hvor specielt oktober måned var 
ekstraordinær god. Det skyldes i høj grad 
Fugletræffet, som blev afholdt i vores 
landsdel i uge 42.

Efter oplistningen af de gode observationer, 
som er sket i de 3 måneder november 2012 
til og med januar 2013, er der en status fra 
Sjældenhedsudvalget på de arter, som er 
blevet set i Sønderjylland, og som skal 
forelægges Sjældenhedsudvalget.

November 2012

Storpiber - set Lakolk Strand den 4.11

Middelhavssølvmåge - set Lakolk Strand 
den 17.11

December 2012

Rødhalset gås - set i Højer den 1.12

Januar 2013

Jagtfalk (SU) - set Juvre Sand den 12.01

Status fra Sjældenhedsudvalget 
den 18. februar 2013
Sjældenhedsudvalget har ikke behandlet 
nogle sager fra Sønderjylland siden sidste 
Panurus. Derfor er der heller ikke nogen nye 
godkendte observationer.
De sager fra Sønderjyllands område, som 
ligger og venter på en afgørelse er.

Sibirisk Hjejle (okt. 2012) 2 rapporter begge 
fra Ballum Enge
Prærielæber (okt. 2012) Ballum Enge
Stylteløber (maj 2012) 2 rapporter begge fra 
Kongens Mose
Gåsegrib (jul. 2012) Møllehus
Amerikansk Hjejle (okt. 2012) Ballum Enge
Hvidskægget terne (maj 2012) Hasberg Sø
Amerikansk Sortand (maj 2011) Lakolk 
StrandStorpiber    Foto: Tim Hesselballe Hansen

Rødhalset gås Foto: Hans Staunstrup
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NYT FRA OAS
AF KAJ ABILDGAARD

Traditionen tro gik vi inden selve 
generalforsamlingen en lille tur i skoven. Der 
var ikke så mange fugle at se, men nogle 
enkelte arter, alm. træløber, korttået træløber, 
fuglekonge, sumpmejse, skovskade og stor 
flagspætte lavede alle en fin opvisning, hvor 
vi kunne iagttage dem på nært hold.
Efter traveturen i det lidt våde vejr var det 
dejligt at komme ind på den lune 
skovridergård. Her afholdt vi med 10 mand 
vores generalforsamling.

Referat fra generalforsamlingen 
i OAS d. 27/1-2013

1) Valg af dirigent faldt som ofte på Knud Erik 
Vinding.
2) Herefter aflagde formanden følgende 
beretning for det forløbne år:

Formandsberetning for 2012

Den økonomiske krise raser stadig, og de 
mange mennesker uden arbejde synes at 
fortsætte. Heldigvis er det ikke fuglenes 
problem. De kommer stadig, som intet var 
hændt. Kun landbrugets alvorlige forringelser 
af dyrkede arealer, synes at være et uløseligt 
problem. 

Årets ture
Der har i år været programsat 25 småture, 
som alle er blevet gennemført i gennemsnit 
med 10 deltagere. Derudover har vi haft 
vores sædvanlige bustur i maj - 
”Sønderjyllands Safari” - og i november en 
bustur til marsken for at se de mange gæs.

Medlemstallet
Alene medlem af OAS:
66 enkelte + 10 ægtepar = 76 medlemskaber
Medlem af både OAS og DOF
52 enkelte + 4 ægtepar = 56 medlemskaber
I alt 146 personer registreret som 132 
medlemskaber.
Vi fastholder altså medlemstallet med en lille 
stigning.

Vores hjemmeside og galleri
Vores foreningssider på nettet fungerer 
tilfredsstillende.
www.oasweb.dk fortæller uændret 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. I må gerne lægge flere fotos ind 
både af fugle men også fra vores ture.
http://blog.oasweb.dk/ er siden, hvor du kan 
skrive om dine oplevelser, iagttagelser eller 
andet om foreningen og fuglelivet. Her er 
også rigelig plads til flere indlæg.

DOF-basen
Endelig kom i det forgangne år omlæggelsen 
af den måde, man skal indberette sine 
observationer på. Det synes ikke umiddelbart 
at være nemmere, men en fordel er dog, at 
indberetningerne bliver uploadet med det 
samme. Det gamle system kan derfor ikke 
anvendes længere, men man kan gemme det 
på sin computer for at have de gamle obs. 
liggende der, hvis det er det, man ønsker.
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Panurus
De sædvanlige 4 numre er udkommet helt 
planmæssigt. Jeg kan stadig huske, hvordan 
det år tilbage var et problem at overholde 
tiden. Den hidtil flotte udformning er overtaget 
i fin stil af Gabor Graehn og Gerd Bonnesen. 

Høj aktivitet
Nogle af vores mest ihærdige fuglekikkere 
har valgt at drosle lidt ned, men nye er 
kommet til. Aktivitetsniveauet er derfor stadig 
ret højt i vores område, hvilket 
indberetningerne til DOFbasen tydeligt viser.
Nedtællingen til den i 2014 planlagte store 
optælling til nyt fugleatlas fortsætter. Det kan 
blive rigtig spændende at være med til og at 
se resultatet. 

Sønderborgs ansvarsart (St. skallesluger)
Vi har også i år hængt yderligere kasser op. 
Vi er nu oppe på 66. Heraf var der æg eller 
unger i 27. Efterhånden er vi ved at opnå en 
af landets største bestande af ynglefugle.

Stolper langs den nye motorvej
Jeg nævnte sidste år mine forhandlinger om 
opsætning af ca. 20 stolper langs den nye 
motorvej.
Dette gav et afslag.

Nye vindmøller
De nye møller er endnu ikke sat op. Antallet 
af grupper er heldigvis reduceret til 8. Til 
glæde for vores ynglende havørn kan jeg 
fortælle, at dens område stort set er gået fri. 
Værre ser det ud med Birkepøl, hvor vi gør 
mange interessante fugleiagttagelser. Her må 
vi stadig forvente at de møller, som er 
derude, bliver dobbelt så store og også fylder 
et større område.

Ugeavisens gættekonkurrence
”Gæt en fugl” konkurrencen i Sønderborg 
Ugeavis vil også i år blive forsøgt 
gennemført. Der kommer altid pænt mange 
tilbagemeldinger på gættefuglen.

Fugletårnet ved Hartsø
Vi har i det forløbne år arbejdet en del på at 
få huset gjort anvendeligt. Vi er nu så vidt, at 
vi har fået ejerens og forpagterens tilladelse 
til opstilling på gedepladsen foran Møllers 
Camping. Huset vil herefter blive nemt 
tilgængeligt og udsynet vil dække en anden 
halvdel af området. Samtidig har der også 
været forhandlinger med Sønderborg 

Kommune, som ejer huset. De har også sagt 
god for planen og har netop indsendt 
ansøgning om tilladelse til opstilling inden for 
strandbyggelinjen. Vi har aftalt, at OAS 
dækker ca. halvdelen af omkostningerne ved 
at få huset flyttet.

Havørn
Også i 2012 har der på Nordals været succes 
med ørnene, som har fået en unge på 
vingerne.
Der gøres stadig mange observationer af 
ørne på Als i det hele taget. Der kunne 
sagtens blive plads til et ynglepar mere. I 
Tyskland har de en del reder. Måske drager 
vi fordel af trængselen der?

3) Fremlæggelse af årets regnskab
Regnskabet udviste et underskud på 
kr.2.592,14. Set i forhold til foreningens 
kassebeholdning, udgør dette ikke noget 
problem) Den eneste (BE) med 
kontingentrestance får en frist til næste 
udsendelse af girokort.
4) Fastsættelse af kontingent
Fortsætter uændret med kr.100 årligt i 2014.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Svend Ove Jensen, Hans J. Leth Hansen og 
Anker Hansen var på valg og blev uden 
yderligere forslag genvalgt. Som suppleant 
blev Per Berthing valgt.
6) Valg af revisorer
Vores 2 nuværende revisorer Hans J. Leth 
Hansen og Klaus Bo Jensen blev genvalgt
7) Indkomne forslag:Ingen
8) Eventuelt: Intet særligt

Herefter sluttede generalforsamlingen. 
Efterfølgende blev forholdene omkring 
Bundsø og Kær Vestermark kort omtalt.
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DOF-SØNDERJYLLANDS 
ÅRSBERETNING – 2012

AF GERT FAHLBERG

Medlemmer
DOF-Sønderjylland havde ved udgangen af 
2012  428 medlemmer mod 426 i 2011, 429 i 
2010 og 407 medlemmer i 2009. Den lille 
fremgang i det forgangne år er lidt i 
modsætning til udviklingen i resten af landet, 
hvor der har været en svag tilbagegang, så vi 
er selvfølgelig glade for, at vi har haft denne 
svage stigning i vores medlemstal.

Arrangementer mm
DOF-Sønderjylland har i 2012 afholdt 47 ture 
inden vor vores lokalområde samt 2 ture syd 
for grænsen. Af de 47 lokale ture blev 
21 afholdt i Sønderborg Kommune, 
7 i Haderslev Kommune, 
10 i Tønder kommune samt 
9 i Aabenraa Kommune. De mange ture i 
Sønderborg Kommune skyldes især vores 
gode tursamarbejde med OAS.

Følgende har været åbne arrangementer for 
alle interesserede:

-Ørnens Dag, som blev afholdt 2 steder – 
henholdsvis ved Slivsø og ved Ballum Sluse
-Åbne arrangementer ved Ballum Sluse er 
blevet afholdt 4 gang ud over Ørnens dag
-Fuglenes dag blev afholdt ved en tur i 
Tinglev Mose
-Der har været afholdt 1 juniortur i Gråsten 
Skovene med 2 juniorer
-Tårnenes Dag blev afholdt 19. august ved 
Hindemade (fugletårnet)
-Foredrag om ringmærkning i oktober.

Arrangementer for medlemmer: 
-Foredrag om fuglefotografering i januar
-Foredrag om ringmærkning i oktober 
-”Julefugle-flet” i december.

Naturbeskyttelse

Natura 2000 – handleplaner
Bestyrelsen brugte en del af sommerferien til 
at skrive og indsende høringssvar på 
handleplanerne for Natura 2000-områder.
Der blev gennemlæst og skrevet 
kommentarer til handleplaner for alle EF-
fuglebeskyttelsesområder i vores 
lokalafdeling – bortset fra et par enkelte, hvor 
handleplanen var fyldestgørende. Det vil sige 
for Vadehavet inklusive Rømø og 
Tøndermarsken, Pamhule Skov mm, Lindet 
Skov og Hønning Plantage mm, Gråsten 
Skovene mm, Hostrup Sø mm, Frøslev Mose 
mm, Tinglev Mose mm, Kongens Mose og 
Draved Skov, Sønderådalen, Skast og 
Kogsbøl Moser. 
Heldigvis kunne bestyrelsen hente hjælp 
uden for bestyrelsen til dette arbejde, idet 
bestyrelsen står lidt svagt i det vigtige 
Vadehavsområde, da alle i bestyrelsen bor i 
byerne på østkysten.
Vi måtte derfor igen, igen have hjælp fra især 
DOF-SV til Vadehavet, samt bede Martin 
Iversen og Niels Riis tage sig af henholdsvis 
Rømø og Tøndermarsken. Tak for det!
Vi har så blot at håbe, at vore kommentarer 
vil påvirke i den rigtige retning og gavne 
disse vigtige fugleområder fremover.

Vindmøller i Sønderborg Kommune
Sønderborg Kommune udsendte først på året 
kommunens ”Temaplan for Vindmøller i 
Sønderborg Kommune”.
Planerne indeholdt forslag til en række 
områder, hvor der kunne være mulighed for 
at opsætte vindmøller.
Dansk Ornitologisk Forening har naturligt nok 
en positiv holdning overfor vedvarende 
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energi, og er derfor positiv over for 
kommunens planer for vindenergi.
Der var dog nogle områder, hvor der i 
forslaget var udlagt vindmølleområder, der 
var i konflikt med fugleinteresser. Der drejede 
sig om området ved Birkepøl på Sydals, to 
områder nær Oldenor og et område i Bundsø 
på Nordals. Endvidere havde vi forbehold 
overfor et område nær 
fuglebeskyttelsesområdet Rinkenæs Skov 
mm (Gråsten Skovene).
Til vores glæde er alle disse områder – 
undtagen Birkepøl – nu udtaget af planen. Vi 
vil så håbe, at vi i den endelige høringsfase 
også kan få dette område trukket ud af 
planen.

Terkelsbøl Mose

I starten af marts var bestyrelsesmedlem 
Egon Iversen en tur i Terkelsbøl Mose. Her 
bemærkede han, at der har været udført et 
gravearbejde i et område af mosen. 
Gravearbejdet var meget ødelæggende for 
naturen i mosen.
Lokalafdelingen mente ikke at have set en 
dispensation til et sådant ødelæggende 
arbejde (og hvis vi havde, ville vi straks have 
gjort indsigelse) og lokalafdelingen besluttede 
derfor at henvende sig til Aabenraa 
Kommune.
Aabenraa Kommune kunne bekræfte, at 
ødelæggelsen af mosen var foretaget 
ulovligt, og lodsejeren blev pålagt at 
genetablere mosen, som den så ud inden 
arbejdet – dvs. at nedlagte rør skulle fjernes, 
arealet retableres som det så ud før, og 
materialet fra grøfterne skulle fyldes tilbage 
så den oprindelige bundkode genskabtes.

Trods genetableringen vil der dog nok gå 
mange år inden sårene i mosen er helet – 
men ros til kommunen for en hurtig indsats.

Landbrugssager

Landbrugssager i 2012:
De seneste år har kommunerne udsendt 
mange godkendelser af husdyrbrug, hvor 
landmanden vil udvide produktionen af kvæg 
eller svin. Vi har sendt mange 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, og af dem har vi indtil nu fået 
medhold i langt over 100. Kun i én enkelt sag 
har nævnet godkendt kommunens afgørelse 
uden ændringer, og her accepterede nævnet 
desværre, at jorden bliver nærmest mættet 
med fosfor, der på et tidspunkt ”løber over” 
ud til vandløb og videre til Vadehavet. Her 
bliver det så til forurening.

Situationen er stadig, at landbruget presser 
på, og at kommunerne (nogle af dem mere 
end andre) ikke er glade for at stille de rigtige 
krav. Efter de mange sager, som de grønne 
organisationer har vundet i klagenævnet, er 
kvaliteten i kommunernes arbejde blevet lidt 
bedre, og det er trods alt positivt. Men 
samtidig er det lykkedes Miljøstyrelsen at 
trække tænderne ud af nævnet, som nu har 
lempet praksis til gavn for landbruget og til 
skade for miljøet.
Vi har kunnet følge udviklingen i et stærkt 
modsætningsforhold mellem Miljøstyrelsen 
og Miljøklagenævnet, hvor styrelsen jævnligt 
udsendte vejledninger til kommunerne om 
husdyrsagerne, hvorefter nævnet var nødt til i 
principielle afgørelser at tilsidesætte disse 
vejledninger. Styrelsen fastsatte af politiske 
hensyn til landbruget nogle lempelige regler, 
og når nævnet som følge af gældende lov og 
EU-retten slog fast, at vejledningerne var 
forkerte, udsendte styrelsen nye vejledninger, 
som nævnet flere gange igen måtte 
tilsidesætte som forkerte. 
Efterhånden lykkedes det desværre styrelsen 

Ulovlig drænage   Foto: Egon Iversen
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at udmatte nævnet, der undervejs indgik i det 
nye Natur- og Miljøklagenævn og i den 
forbindelse fik en ny formand, som kom fra 
en stilling i Miljøstyrelsen. Siden har man 
kunnet få et indtryk af, at den nye formand 
gradvis har lagt nævnets praksis om i retning 
af styrelsens vejledninger, der fortsat 
accepterer en unødvendig stor forurening fra 
landbruget. Også under den nye regering!
Slutresultatet er, at vi i 2012 ikke har klaget 
så meget som før. I en enkelt sag har det 
været nødvendigt at klage videre til 
ombudsmanden for at få nævnet til at opgive 
et klagegebyr på 3.000 kr., som de havde 
opkrævet med urette. Og senest har vi i 
samme sag klaget til Statsforvaltning Syd 
over Aabenraa kommune, der på egen hånd 
til gavn for landmanden havde lavet om på en 
af nævnets kendelser. I den sag har vi fået 
ret i, at kommunen handlede ulovligt, og nu 
mangler så, at statsforvaltningen tager sig 
sammen til at få kommunen til at følge loven. 
Det gør den nemlig ikke af sig selv!
Klagegebyrerne er blevet et kapitel for sig. 
Kassereren og jeg har brugt en del timer på 
at løse de problemer, som nævnet og 
Økonomistyrelsen er årsag til, når vi skal 
have gebyret tilbage på alle de sager, som vi 
vinder. Siden VKO regeringen opfandt 
gebyret for at lukke munden på de grønne 
organisationer, har vi her i Sønderjylland 
betalt 51.000 kr. Da vi vinder klagesagerne, 
regner vi med at få alle pengene retur.

DOFs hæderspris
DOF’s årlige hæderspris blev ved 
repræsentantskabsmødet i Dalum i 
november uddelt til bestyrelsesmedlem Per 
Janfelt for hans utrættelige arbejde i en kamp 
i forbindelse med behandling af 
landbrugssager – især her i DOF-
Sønderjyllands område. De fleste af sagerne 
var ansøgninger om udvidelse af 
husdyrsproduktion. Det er blevet til over 100 
indsigelser, som næsten alle er endt med en 
sejr for naturen, idet sagerne er vundet hos 
Natur- og Miljøklagenævnet.
Endvidere har Per været meget aktiv i den 
sejr, som DOF har vundet i gebyrsagen. For 

første gang nogensinde er en dansk lov 
blevet underkendt for at være i strid med en 
international FN-konvention. Per førte sagen 
igennem med succes for DOF ved en høring i 
Geneve. En sejr for DOF og de andre natur- 
og miljøorganisationer.

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 
Tøndermarskens 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.

Biæder
Igen i 2012 var der ynglende biædere i 
Sønderjylland. Denne gang fandt vi dem dog 
kun det ene sted i nærheden af Genner.
Vi så i alt 4 huller, hvor der var aktivitet ved, 
men det ene hul var der specielt travlt ved, 
da vi så i alt 4 voksne biædere flyve ind og 
ud af det samme hul. Nogen gange sad de 3 
udenfor og ventede, mens den 4. var indenfor.
Vi har ikke et tydeligt bevis på ynglesucces, 
selv om det nok er lykkes for nogle af 
parrene. Jesper Toft så på et tidspunkt 10-12 
biædere i luften samtidigt. Men vi har ikke 
med sikkerhed set nogle ungfugle.
Sidst på sæsonen blev ynglepladsen 
angrebet af - sandsynligvis en ræv - for 
skrænten var ikke så stejl, at det kunne 
forhindres. 
Derfor har vi allieret os med en lokal, som 
ejer en gummiged, og han har nu gravet 
skrænten til, så den er mere stejl under 
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redehullerne. Vi må så håbe, at vores arbejde 
og den udgift, som foreningen har haft, 
forebygger kommende angreb på 
redehullerne i år - hvis de altså kommer 
tilbage.

Lokalgrupper

Her en status for de tre lokalgrupper i DOF-
Sønderjylland.

Haderslev Kommune: Haderslev 
Lokalgruppe 2012
Lokalgruppen har haft et godt år med 
fremgang på flere fronter.
Antallet af deltagere til ture/arrangementer 
har været mellem 13 og 35, hvor foredraget 
om ringmærkning af rovfugle blev 
topscoreren. Der var også meget fin 
opbakning til et andet nyt tiltag: 
julehyggearrangement med fugleflet og fotos.
Forårsturene Gå-til-Fugl gav mange positive 
tilbagemeldinger. Konceptet lyder: 
fyraftenstur på et par timer, hvor vi besøger 
lokaliteter i nærheden af Haderslev, går en 
tur, lytter og bestemmer fuglene på vores vej 
og slutter af med medbragt the/kaffe og en 
hyggelig snak. 
På Facebook-gruppen DOF-Sønderjylland, 
kommunikerer vi med medlemmerne: sender 
reminder ud om næste arrangement og får 
respons i form af billeder og kommentarer.
Desuden har vi oprettet en mailliste, som vi 
bruger til udsendelse af nyhedsbreve. 

Tønder Kommune  
Tøndergruppen har i årets løb afholdt en del 
lokale ture, og der har været god aktivitet i 
gruppen.

Aabenraa Kommune
Gruppen har ikke været aktiv i 2012, og 
bestyrelsen har derfor besluttet at lukke 
gruppen.

Caretakerprojektet
Caretakerprojektet bliver fra DOFs side 
udfaset i 2013. Det vil sige, at den centrale 
styring og økonomiske støtte fra 

hovedforeningens side ophører. Håbet er dog 
at arbejdet omkring de enkelte lokaliteter vil 
fortsætte i de lokale caretakergrupper. 
Her i lokalafdelingen vil det i realiteten nok 
medføre, at nogle grupper fortsætter deres 
aktiviteter med optælling og pleje af 
lokaliteten, mens andre lokaliteter vil udgå af 
caretaker-regi. Også hovedforeningens 
caretakerhjemmeside vil stoppe – så hvis 
lokalafdelingen stadig ønsker at kunne følge 
lokalitetsarbejdet på hjemmesiden, vil det 
skulle foregå i lokalt regi.

Atlas-projektet – Atlas III
Lokalafdelingen er klar til at gå i gang med 
arbejdet, og Jørn Sørensen har påtaget sig 
arbejdet som den lokale koordinator. Der er 
samlet en arbejdsgruppe omkring projektet.

Samarbejdspartnere
Ornitologisk Forening for Als og Sundeved
Vi har også i 2012 haft det sædvanlige gode 
samarbejde med OAS. Samarbejdet drejer 
sig især om to områder – fugleture og vores 
lokalblad Panurus.
I 2012 var 23 af vore 47 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.
Og så bør OAS’ arbejde for Stor Skallesluger 
i Sønderborg også nævnes. Deres indsats 
har betydet en betydelig fremgang for denne 
art i Sønderjylland.

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, 
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Ribe” (tidl. Linnet) og ”Naturstyrelsen 
Sønderjylland”(tidl. Gråsten). Der er i 2012 
truffet aftale mellem miljøminister Ida Auken 
og DOF, om at denne aftale skal fortsætte i 
endnu en 5-årig periode.
DOF-Sønderjylland har i løbet af foråret haft 
møder med både Naturstyrelsen Ribe og 
Naturstyrelsen Sønderjylland.
Inger Sønnichsen og Egon Iversen deltog fra 
DOF Sønderjylland i et godt og givtigt møde 
med Naturstyrelsen Ribe på Mandø.
Her blev et nyt 50 ha stort offentligt ejet areal 
præsenteret. I den forløbne vinter er 
vandstanden hævet og området forsvarligt 
hegnet, så det kan blive afgræsset og give 
fred til især Bramgæs. Man kunne allerede 
ved denne lejlighed konstatere, at flere 
forskellige ynglefugle også nyder godt af den 
højere vandstand på marken. Sikkert en 
fremgangsmåde, som kan anvendes i 
Tøndermarsken.
Naturstyrelsen orienterede også om 
sommerskovning i statsskove. Her er man 
nervøse for at komme til at skade ynglefugle i 
reder i skovene. Man forhører sig hos DOF, 
om vi kan medvirke i en udpegning af reder 
før en evt. skovning går i gang. Hertil 
bemærkede vi, at DOF i princippet er imod 
forstyrrelser af ynglefugle i yngletiden, og at 
vi først skal kende nærmere til 
Naturstyrelsens ønsker, før vi vil udtale os 
endeligt. Marco Brodde er kontaktperson 
omkring problematikken.
Problematikken omkring beskyttelse af de 
rødlistede Dværgterner og Hvidbrystede 
Præstekraver blev vendt. I den kommende 
ynglesæson afprøves forskellige muligheder 
på Fanø. Vi må håbe at fuglene klarer sig på 
Rømø. 

Tidligere på året havde vi møde med 
Naturstyrelse Sønderjylland i Gråsten. Her 
repræsenterede Per Janfelt, Egon Iversen og 
Gert Fahlberg lokalafdelingen.
Også her var sommerskovning på 
dagsordenen, og også her fremsatte vi 
modstanden mod at skove i fuglenes 
yngletid. Vi nævnte også det problematiske i, 
at de store skovmaskiner ved enkelte tilfælde 

er kommet for langt, og har fældet træer i 
”urørt skov”.
Vi talte også om tilgroning af udsigtspunker 
og lignende. På flere lokaliteter bemærker 
fugleinteresserede, at tidligere gode 
udsigtspunkter (f.eks. ved Oldenor på 
Nordals) gror til i opvækst og krat. 
Naturstyrelsen har desværre ikke resurser til 
at afhjælpe dette, men stiller sig positivt 
overfor at vi i DOF selv foranstalter en ”rydde-
dag”, så man igen kan se naturen for bare 
træer. Dog efter nærmere aftale med 
Naturstyrelsen.

OAG
Vi havde den 15. april besøg af vore kolleger 
fra Slesvig-Holsten. Besøget foregik ved 
Slivsøen og Hindemade, hvor vi ud over at 
nyde naturen og fuglelivet benyttede 
lejligheden til at diskutere fuglefaglige 
spørgsmål nord og syd for grænsen. Især 
fuglelivets udvikling (fremgange og 
tilbagegange for forskellige arter) blev 
diskuteret. Vi aftalte også at fortsætte disse 
gensidige besøg fremover.

Panurus
Redaktionen har i år bestået af Gabor Grahn 
og Gerd Bonnesen, assisteret af Jørn V. 
Sørensen som korrekturlæser. 
2012 har været et ganske godt år for 
Panurus, der udkom med 4 numre. 
Dette er kun lykkedes, fordi vi ofte lige 
omkring deadline og delvis efter opfordring 
fra redaktionen har fået tilsendt stof fra 

DOF/OAG-tour Foto: Bernd Hälterlein
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bladets læsere.
Stoffet har dækket et bredt spektrum af 
emner spændende sig fra blandt andet 
lokalitetsbeskrivelser, bestemmelsesnøgler, 
rejseberetninger, oplevelser med fuglene, 
flotte fotos til naturpolitiske debatindlæg. Vi 
håber at medlemmerne fortsat vil bidrage til 
at gøre bladet levende og afspejle alle 
facetter af vores fælles interesse for fuglene.
Tak til alle jer, som har bidraget til bladet og 
samtidig en opfordring til enhver af jer, der 
har noget på hjerte, som I vil dele med 
medlemmerne til at sende deres bidrag til 
redaktionen. 

Hjemmesiden og DOF Sønderjyllands 
Facebook gruppe
Midt i april måned blev vores mangeårige 
hjemmeside erstattet af en ny, som har fået 
en forrygende start.
I de næsten 8½ måned i 2012 har der været 
godt 7000 besøg på hjemmesiden. 
Hjemmesiden har fokus på 
ture/arrangementer samt nyheder. Det er det 
første, som man ser, når man kommer ind på 
forsiden.
I 2012 er der blev annonceret næsten 50 ture 
og arrangementer, og der er allerede lidt over 
30 her i 2013. Til en del af turene er der 
blevet lavet turreferater og her er 36 lagt ind. 
Nyheder har der været 24 af i løbet af året og 
mødereferater fra bestyrelsen 9 styk.
Den nye hjemmeside er i modsætning til den 
gamle ikke "åben" for medlemmer. Det er kun 
bestyrelsen, som kan lave indlæg hertil. 
Til gengæld er der blevet oprettet en 
Facebook-profil for DOF-Sønderjylland, som 
mange medlemmer bruger tit.

Udskiftning i bestyrelsen
Martin Jessen valgte efter mange år som 
aktiv i DOF-Sønderjyllands lokalbestyrelse at 
træde ud af bestyrelsen i løbet af året. 
Familien og arbejde tog så meget af hans tid, 
at han har været nødt til at prioritere. Martin 
har været meget aktiv både ved det 
organisatoriske arbejde, men også som vores 
IT-kyndige. 
Martin har også lagt rigtigt meget arbejde i 

den gamle hjemmeside, som har været en 
fælles informationskilde til DOF-medlemmer i 
Sønderjylland. Fra det arbejde trak han sig 
allerede i forbindelse med starten af den nye 
hjemmeside i foråret.
Men han har også været lokalafdelingens 
kontakt til DOF-Basen, som han har 
administreret for os med sin store viden om 
dels den sønderjyske fugleverden og 
lokaliteterne dels med hans flair for IT. Fra 
hele bestyrelsen takker vi Martin for hans 
store arbejde i lokalbestyrelsen. 
Elisabeth Bech indtræder som ordinært 
medlem i lokalbestyrelsen. Elisabeth har i et 
par år været suppleant og deltaget i 
bestyrelsesmøderne, ligesom hun er meget 
aktiv i Haderslev lokalgruppe.
Grethe Kristensen har også besluttet at 
udtræde af bestyrelsen. Grethe har især 
været aktiv i oprettelsen af Tønder-gruppen, 
hvor det er lykkedes at starte en gruppe op i 
et område, hvor der er mange 
fugleinteresser, men i en årrække har været 
meget få foreningsaktive fuglefolk. Det har 
derfor haft stor betydning for lokalafdelingen, 
at det er lykkedes at få aktive folk på banen 
vestpå. Efter at Grethe er flyttet ud af 
lokalafdelingens område (til Brørup) har hun 
dog syntes, at det var svært at holde fingeren 
på pulsen med hensyn til lokale fuglesager, 
og har derfor valgt at stoppe i bestyrelsen.

Tak
Til sidst også en tak til bestyrelsen for 
indsatsen i årets løb. Også i år har det været 
en glæde for formanden, at alle i bestyrelsen 
har deltaget aktivt i lokalafdelingens arbejde, 
og hver på deres  
front har ydet en 
 indsats.
Også en tak til dem 
uden for bestyrelsen, 
som har ydet en i
ndsats for DOF-
Sønderjylland, og en t
ak til OAS for det 
gnidningsløse 
samarbejde om ture 
og Panurus. Foto: G Graehn
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FUGLETURE OG 
ARRANGEMENTER I 
SØNDERJYLLAND
OAS/DOF-SØNDERJYLLAND

Kegnæs (Hartsø mv.) 
Lørdag d. 23. marts kl.10:00 til ca. kl.13:00
Sidste år havde vi en god tur, så vi prøver 
igen en tur til Kegnæs. Under gode forhold 
kan der være meget at se på ved Hartsø.
Mødested: P-pladsen lige efter Drejet.
Turleder: Hans Jørgen Leth Hansen. Tlf. 29 
78 69 70.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 
 

Margrethe Sø, Gråsten
Onsdag 3. april 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.
 
Stormengene - Rømø
Lørdag 6. april kl. 8:00 - 12:00.
Der er masser af forårsfugle på 
Stormengene, men også meget vinterskidt. 

Derfor kombinerer vi fuglekig med oprydning. 
De gode fugleoplevelser er viber, lærker, gæs 
og vadefugle. Vi giver naturen en hånd med 
at fjerne skidt og skrammel, som i vinterens 
løb er skyllet i land. Vi sørger for 
affaldssække og ikke mindst en forfriskning. 
Husk kikkert, arbejdshandsker, praktisk tøj og 
kaffe/te. 
Mødested: P-plads for enden af 
Stormengevej/Rimmevej.
Turledere: Helle Hjorth og Georg Baun. 
Arr.: Fugleværnsfonden
 
Sandbjerg Sø
Tirsdag d. 9. april kl. 18:30. 
Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, 
lappedykkere og stor skallesluger. Vi vil 
stadig kikke efter isfuglen selvom arten er 
gået meget tilbage.
Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.
Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 74 46 83 21. 
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.
 Dobbeltbekkasin Foto: Bjarne Nielsen

Gøg Foto: Sven Ove Jensen
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Tur til den genoprettede Filsø
Lørdag 13. april kl. 8:00 - 17:00
På turen derop tager vi et smut forbi Sneum 
Engsø. 
Mødested: P-pladsen ved Tønder 
Svømmehal, Sønderlandevej 4. 
Der er samkørsel. Husk madpakke. 
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934.
Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe
 
Augustenborg Slotspark
Torsdag 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 d. 20. 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.
 

Vadehavets fugle
Søndag 21. april kl. 9:00 - 12:00
Foråret er kommet til Stormengene, som er 
ved at blive fyldt op af fugle. Viber, lærker, 
gæs og ænder gør klar til ynglesæsonen. 
samtidigt er tusinder af gæs, ænder og 

vadefugle på vej mod nord, og de holder 
pause på vaderne ud for Stormengene. Vi 
følger dem på vej og finder ud af, hvordan 
spisekammeret fordeles. 
Mødested: P-plads for enden af 
Stormengevej/Rimmevej.
Turleder: Martin Iversen og naturvejleder 
Allan Guido Nielsen. 
Arr.: Fugleværnsfonden
 

Sølsted Mose
Søndag 21. april kl. 19:00 - 21:00
Det grønnes og fuglesangen fylder luften. Vi 
lytter til sangfuglene, der er vendt tilbage fra 
vinterkvarteret i afrika. Løvsanger, munk, 
drosler og svaler. Der bliver også lejlighed til 
at høre om den nyeste udvikling i LIFE-
projektet. 
Turen er en del af LIFE-projekt Sølsted 
Mose. 
Mødested: P-plads for enden af Brændevej 
på sydsiden af Sølsted Mose
Turleder: naturvejleder Allan Guido Nielsen 
Arr.: Fugleværnsfonden
 
Bremsbøl Sø
Mandag 22. april kl. 18:00 - 21:00
Vi går lige til grænsen og besøger Bremsbøl 
Sø i Tøndermarsken for første gang til forår 
ved søen. Det bliver spændende at se, hvilke 
fugle, der slår sig ned. Vi tager også en 
afstikker til naboområderne, Hasberg Sø og 
Ubjerg Kog, hvor vi ser på udviklingen. 
Mødested: P-plads ved Sæd 
grænseovergang.

Husrødstjert Foto: Sven Ove Jensen

Sølvhejre Foto: Bjarne Nielsen
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Turleder: Martin Iversen og naturvejleder 
Allan Guido Nielsen.
Arr.: Fugleværnsfonden
 
Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg
Onsdag d. 24. 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.
 
Fugletræk ved Tontoft Nakke. 
Søndag d. 28. april kl. 6:00 til over middag. 
Mulighed for mange rovfugle som musvåge, 
fiskeørne, falke og høge samt en del 
trækkende småfugle som f.eks. engpibere, 
drosler, svaler og irisker. Vadefugle og 
havfugle ses også. Rundt omkring i krattene 
ses mange småfugle Som altid er der 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 og Kær Vig, Sønderborg
Onsdag d. 1. 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.

 
Fugletur til Filsø
Lørdag d. 4. maj kl. 8:00 - 16:00
Vi mødes i Gram ved kirken kl. 08.00 og 
samler op. Der arrangeres samkørsel herfra, 
såfremt det ønskes. Vi starter med et kort 
besøg ved Sneum Digesø. Herfra køres 
videre gennem Oksbøl øvelsesterræn til 
Filsø, hvor vi starter ved Avlsgården med en 
obs-tur på diget til Langodde. Herfra går 
turen videre til andre dele af søen. Det bliver 
spændende at se, hvordan fuglene har 
invaderet og fundet sig tilrette i den nye sø. 
Turen slutter hen på eftermiddagen. 
Tilmelding senest fredag den 3. maj til E. 
Iversen gerne via mail e.iversen@stofanet.dk 
eller telefon 74 41 57 19. Ledere: Elisabeth 
Bech og Egon Iversen
Arr.: DOF-Sønderjylland

Kær Vestermark, Sønderborg
Onsdag d. 15. maj kl.19:00. 
Aftentur med kikkerten. De fleste forårsfugle 
skulle nu være dukket op. Vores bedste sted 
for nattergale. 
Mødested: P-pladsen i sydenden af det 
militære område.
Turleder: Anker Hansen. Tlf. 22 66 02 15.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.
 
Tur til Nørresø vest for Tønder
Lørdag 18. maj kl. 9:00 - 12:00 
Vi vil kikke på vadefugle og terner og se, om 
brushanerne stadig har diskotek ved søen. 
Mødested:Lægan P-plads, Møllehusvej. 
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934.
Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe
 
OAS’s Sønderjyllands Safari
Lørdag d. 25. 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. 

Rødstjert med fangst Foto: S O Jensen
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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 mm. 
Bindende tilmelding til turleder senest 
mandag d. 20. maj helst på e-mail 
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 Grahn. Tlf. 42 72 04 40
OBS! Da OAS yder tilskud til turen, er den 
kun for OAS medlemmer!

Morgentur i villakvarterne i Gram
Søndag den 26. maj kl. 03.00 – 07.00
For 25. år i træk afholder Gram Lergravs-
museum en morgentur rundt i Gram.  Det er 
mørkt og stille når vi starter, måske bortset 
fra en fjern Nattergal i krattet langs åen. Vi 
følger så fuglesangen efterhånden, som flere 
og flere arter melder sig som deltagere i 
koret. Afsluttes med kaffe på Lergravsmuseet

Mødested: P-pladsen ved Gram slotskro
Turleder: M Abrahamsen & J Leegaard
Arr.: Museum Sønderjylland & DOF-SJ
 
Ballum Sluse - Fuglenes dag
Søndag 26. maj kl. 12:00 - 15:00
Ballum sluse kan ved næsten al slags vejr 
byde på noget godt. Lige nu er der en del 
vadefugle og ænder. Måske er der stadigvæk 
nogle gæs, som ikke er fløjet længere mod 
nord. Er vi heldige, så er der også mulighed 
for et besøg af havørnen, som vi ofte kan se 
her ved slusen. Kig forbi.
Mødested: Ved Ballum Sluse for enden af 
Ballum Slusevej.
Turleder: Karl Schlichter, tlf.: 74661396 / 
21450913
Arr.: DOF-Sønderjylland

Natravnetur på Rømø
Lørdag 8. juni kl. 02:00 - 06:00
Natravnetur i Kirkeby Plantage på Rømø. 
Mødested: P-pladsen ved Rømø Kirke, 
Havnebyvej. 
Husk madpakke. 
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934.
Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe
 
Morgentur i Gråsten Slotspark
Lørdag 8. juni 7:00 - 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: Svend Ove Jensen. Tlf. 74434033. 
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Baby Munk Foto: Gabor Graehn

Løvsanger Foto: Sven Ove Jensen
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