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Syngende Gransanger  Foto: Torben Andersen
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Lørdag d. 8. marts kl. 10:30 ankom storken til
Als. Med en knaldblå himmel som bagrund,
dukkede den op fra syd og fløj henover Kegnæs
Fyr, hvorefter den forsvandt mod nord. Foråret
var kommet!
Denne kendsgerning blev endnu mere virkelig
med et formidabelt tranetræk på flere tusinde
traner henover Københavnsområdet d. 17.
marts, omkring en uge tidligere end normalt. Vi
som bor i det sydvestlige hjørne af Danmark,
mærkede måske et lille stik af misundelse indtil
vi huskede på, at sjællænderne kun har tranerne
til låns et par dage, mens vi har fornøjelsen af
flere og flere ynglende traner i de sydjyske
moser.
Vinteren 2014/15 blev i vores del af landet
ualmindelig regnfuld og mild. Først i slutningen
af januar blev landskabet svøbt ind i et tyndt lag
sne, som den følgende uge lyste lidt op i den
mørke vinter, før den gav op overfor atter
stigende temperaturer. Et par blæsevejr fik vi
også fornøjelsen af
Uanset om den milde vinter i år er en
tilfældighed eller et udtryk for den globale

opvarmning, så er det et faktum, at stadig flere
traditionelt sydlige arter indvandrer i Danmark.
Det drejer sig om bl.a. skestork, sølvhejre,
sydlig blåhals, stylteløber og biæder. Senest har
også en mellemflagspætte, som blev opdaget i
Draved Skov d. 1. marts, søgt lykken på
nordligere himmelstrøg, og den kommende
sommer må vise, om den så rent faktisk fandt
lykken.
Gærdesmutte og rødhals har gennem det meste
af vinteren øvet sig udi sangkunsten. Dag for
dag blander nye fugle sig i koret, og i disse dage
vil gransangeren melde sin ankomst med sit
ihærdige tjif-tjaf.
Når I har fået det nye Panurus i postkassen er
der sikkert kommet flere fugle endnu.
Vi håber, at bladet giver lidt læsestof til aftener
og eventuelle regndage men også inspiration til
at komme ud til for eksempel ens ATLAS-
kvadrat, de mange turer eller endda ATLAS-
lejret i juni. Som det kan ses af flere indslag er
der jo altid noget ”sjovt” at finde. Så find
kikkerten frem! Vi ses derude.
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Selvom Sønderborg Havn ikke ligefrem emmer
af liv, kan den bestemt være et besøg værd her i
vintermånederne. Igennem årene er det jævnligt
sket, at der er kommet et mindre influx af lidt
mere spændende fugle end de Sølvmåger og
Hættemåger, der normalt holder til der.
Data fra DOFbasen om nogle udvalgte arter er
samlet i denne oversigt.

Sortgrå ryle

Blev fundet d. 20. februar 2010, hvor den
fouragerede tæt på strandpromenaden lige
indenfor badeanstalten Vikingeklubben. Den
blev set samme sted en enkelt gang dagen
efter.

Thorshane

Blev fundet d. 6. december 2004 sidst på
eftermiddagen nedenfor Chr. X's Bro, hvorefter
den blev beundret og gennemfotograferet af de
fleste lokale ornitologer, indtil den blev set flyve
mod Dybbølsiden d. 10. december.

Sorthovedet måge

En 1K holdt til i havnen i en halv snes dage fra
d. 19. - 29. november 2006, hvor den gerne
indtog sin plads ved fiskekutterens
fortøjningspæl nedenfor slottet.

Dværgmåge

Der forekommer lidt spredte observationer fra
Sønderborg Bugt d. 6. november 2000 samt d.
17. august og 17. september 2005.
I perioden d. 18. november til 13. december
2006 blev en Dværgmåge set fouragere dels i
Sønderborg Havn og dels i Sønderborg Bugt ud
for strandpromenaden.
Fra d. 7. - 25. januar 2007 blev indtil 5 set
fouragere i havnen og bugten.
På to dage i januar 2008, d. 10. og 25., blev en
Dværgmåge set trække mod vest dels i
lystbådehavnen og dels over bugten.

"SJOVE" FUGLE I OG VED
SØNDERBORG HAVN

TEKST OG FOTOS AF BJARNE NIELSEN



PANURUS NR.1 . 2015 SIDE 5

D. 15. august 2008 blev en rastende set et
stykke til havs fra båd i Sønderborg Bugt, og d.
30. september 2010 blev 4 fouragerende set i
bugten.
D. 17. og 27. januar 2014 blev en fouragerende
set i strandkanten ved lystbådehavnen.

Middelhavssølvmåge
D. 2. januar 2004 blev en rastende set på
Dybbølsiden.
Fra d. 16. januar - 8. februar 2007 blev en set i
havnen. (Klassisk eksempel på problematikken
omkring bestemmelse af mågers alder og
dragter, da fuglen er blevet indrapporteret i
DOFbasen som værende henh. 2K og AD samt
som værende i såvel sommerdragt som
vinterdragt!).
D. 5. april 2012 blev en ringmærket
Middelhavssølvmåge aflæst i Sønderborg Havn.
Ringen viste, at mågen oprindeligt var blevet
ringmærket i Eckernförde.

Gråmåge
Efter at mågen et par dage før var blevet spottet
ved Kegnæs Drej, dukkede den op i Sønderborg
Havn d. 20. april 2002, hvorefter den indtil d. 4.
maj hovedsageligt opholdt sig på kajen på
havnens Dybbøl-side.

Ride

D. 19. november 2006 ankom 8 adulte Rider til
havnen. De efterfølgende dage blev der dog kun
registreret en Ride, den sidste var d. 22.
november.
Et par måneder senere var der igen en Ride i
Sønderborg Havn. Fra d. 13. - 21. januar 2007
fouragerede en 2K flittigt mellem Chr. X's Bro og
Sønderborg Slot.
Fra d. 12. - 21. december 2011kunne op til 4
adulte Rider igen ses fouragere rundt i havnen.

Lomvie

En olietilsølet Lomvie var ekstremt tillidsfuld i
Sønderborg Lystbådehavn d. 26. januar 2005.
Den vraltede selv op ad stensætningen og stod i
et godt stykke tid oppe på den asfalterede kaj,
inden den igen klatrede ned i vandet og fortsatte
sin fouragering.

Søkonge

Denne vinters store tilløbsstykke i Sønderborg
Havn var en Søkonge, der huserede nedenfor
Sønderborg Slot i dagene d. 19. - 26. januar
(2015). Den var ekstremt agil, dykkede i halve
minutter, kom til overfladen i få sekunder og
dykkede igen. Den blev dog også set et par
dage, hvor den lagde sig midt i havneindløbet
og lod sig føre med strømmen ind i havnen,
medens den pudsede og soignerede sig. Det
kunne den godt bruge 10-15 minutter på, inden
den igen dykkede ned midt i havnen. Den ene
dag dykkede den ned cirka midt mellem slottet
og Chr. X's Bro og dukkede først op igen
indenfor den lille fiskekutter, der er fortøjet
nedenfor slottet!
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Sønderborg Kommune har sammen med DN,
DOF, OAS og lokale lodsejere på Nordals startet
et projekt med naturpleje på strandenge og
andre kystnære lokaliteter. I løbet af 2015-16
skal en række lokaliteter underkastes denne
pleje, som hovedsageligt består i genoptagelse
af afgræsning på tilgroede enge og overdrev,
hhv. øget afgræsning, rydning af krat og anden
opvækst samt (gen)etablering af små
lavvandede vådområder og vandhuller. Parterne
bag projektet håber, at denne proces kan
fremme vilkår for eng-floraen, kyst- og engfugle
samt flere paddearter, herunder løvfrø og
strandtudse.

En forundersøgelse i perioden april-juli 2014
danner baggrund for det nu igangsatte projekt.
Fuglemæssigt kunne det her konstateres, at de
fleste kyst- og engfugle er gået en hel del tilbage
i forhold til situationen for 20-30 år siden.

Sandsynligvis er der tale om en generel
tilbagegang, som rækker langt ud over Nordals,
og dels er en række lokaliteter ikke (længere)
attraktive for engfuglene.
Følgende 18 kystlokaliteter blev undersøgt, her
nævnt kysten rundt fra Dyndved Hav nær
Katholm i Augustenborg Fjord og videre
nordvest om Als til Traneodde på østkysten:
Dyndved Hav, Sandvig, Hardeshøj,
Lervandsted, Lyngen Strand syd, Lyngen Strand
nord, Stegvig, Stegshoved/Farresdam,
Lønsømade øst, Lønsømade vest, Hellesø,
Store og Lille Bjørnkær, Årekær, Hopsømade,
Tontoft Nakke, Havnbjerg Strand samt
Traneodde.

Undersøgelsen omfatter ikke kun fugle men
også planter og padder. Fuglemæssigt blev det
aftalt, at der skulle udvælges følgende 6 arter,
som blev optalt:

KYST- OG ENGFUGLE PÅ ALS
AF JESPER TOFFT

1. Dyndved Hav, 2. Sandvig, 3. Hardeshøj, 4. Lervandsted,
5. Lyngen Strand syd, 6. Lyngen Strand nord, 7. Eng ved
Stegsvig, 8. Stegshoved/Farresdam, 9. Lønsømade øst, 10.
Lønsømade vest, 11. Hellesø, 12.-13. Lille og Store
Bjørnkær, 14. Årekær, 15. Hopsømade, 16. Tontoft Nakke,
17. Havnbjerg Strand, 18. Traneodde
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gravand, vibe, strandskade, stor præstekrave,
rødben og engpiber, idet disse må opfattes som
karakterarter for de små kystlokaliteter på
Nordals. Resultater følger her:

Gravand: I april sås masser af gravænder
stort set alle steder, grupper og småflokke sad
overalt på strandengene samt ved kysten. Men
hen på sommeren var alle forsvundet, og der
sås ikke ét eneste kuld ællinger, skønt mange
par optrådte med parringsspil i april-maj. Der
kan ikke herske tvivl om, at langt de fleste af
april-fuglene ikke var lokale ynglefugle, men
fugle, som siden er trukket videre til andre
ynglepladser eller det har været yngre fugle,
som ikke har forsøgt at yngle, og som allerede i
maj-juni er trukket til Vadehavet for at fælde.
Men det kan næsten ikke passe, at der slet
ingen ynglefugle har været. Nogle opgiver jo
altid som følge af rovdyr, og andre kan være
svømmet til andre steder langs kysterne, hvor
ællingerne er vokset, og har således undgået
registrering på de undersøgte lokaliteter. Men da
der ingen ynglefugle blev set i juni-juli, kan vi
desværre ikke komme det nærmere.

Strandskade: Der blev kun fundet i alt 6
par tilsammen i hele undersøgelsen, hvilket
synes at være meget lidt: 1 par ved Sandvig, 1
par ved Lyngen Strand syd, 1 par ved engen på
sydsiden af Stegvig, 2 par ved Stegshoved og 2
par ved Traneodde. De to ved Traneodde Fyr
havde tilsyneladende reder på en
højereliggende majsmark ved fyret, hvorfra de
fløj ud og fouragerede, bl.a. på strandengen
nord for fyret. Det kan undre, at der slet ikke blev
set ynglende strandskader ved de lidt større

lokaliteter som Lønsømade, Årekær og Tontoft
Nakke.

Vibe: Utroligt nok blev der kun fundet et par
ved hele undersøgelsen. Ét enkelt par var alt,
hvad strandengene på Nordals kunne fremvise i
foråret 2014! – Det enlige par havde slået sig
ned ved Hopsømade. Også kortgræssede
lokaliteter med et vist udsyn, dvs. åbent
landskab, som viben normalt gerne vil have det,
som f.eks. Sandvig, Lyngen Strand og Tontoft
Nakke var helt uden viber.

Stor præstekrave: Om end man nok
nærmere må betegne den store præstekrave
som en strandfugl og ikke en egentlig engfugl,
holder den alligevel oftest til, hvor der er lave
kyster med lavt bagland, så fuglen kan overskue
området. Derfor findes arten oftest ud for enge
og lave marker, og man finder den ikke, eller kun
undtagelsesvist, nedenfor stejlkyster. Der blev
kun fundet 3 par: Lyngen Strand Syd,
Stegshoved og Bjørnkær.

Kortgræsset og våd strandeng ved Sandvig,
velegnet til vadefugle

Strandeng under tilgroning ved Lønsømade,
uegnet til vadefugle

Rugende Strandskade
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Rødben: Denne art er gået helt ned med
flaget på Als. Kun et sikkert par blev fundet på
Nordals– ved Hopsømade, mens et muligt blev
fundet ved Sandvig. Her sås én fugl sidst i maj,
men en mage kan være rugende. Andre mulige
ynglesteder på Als for rødbenet er nok især på
Kegnæs, bl.a. Hartsø.

Engpiber: Denne art kan modsat de øvrige
nævnte godt trives i u-græssede enge med høj
vegetation, og kræver ligesom disse et vidt
udsyn. De fleste blev derfor fundet nær stranden
med dens højere vegetation. Her kan
engpiberen gemme sin rede, og søge føde på
de kortgræssede enge
længere inde bag. Arten er
forholdsvist godt
repræsenteret på de
egnede lokaliteter, dvs.
åbne, lave områder ud mod kysten: antal fundne
territorier: Dyndved Hav 1-2, Sandvig 3-4,
Hardeshøj 2-3, Lyngen Strand syd 4-5,
Stegshoved 2, Lønsømade 4-5, Hellesø 3 og
Årekær 3-4. Dvs. ingen øst for Årekær. Det bør
dog her nævnes, at engpiberen også kan
forekomme i højt, åbent terræn, f.eks. ved
ekstensive græsområder på stejlkyster. Bare
den kan blive fri for træer og buske. Den findes
f.eks. også ynglende på nogle af de højeste
bakker på Broagerland.

Konklusion
Jeg ved ikke om engpiberen er gået tilbage i
forhold til tidligere, men der er slet ingen tvivl
om, at de 4 undersøgte vadefuglearter er gået
meget tilbage på Als. Rødben og vibe er på
kanten til at uddø på Nordals, om end viben
også kan yngle i det almindelige agerland
længere inde fra kysten, og dette er ikke
undersøgt her. Den gule vipstjert blev ikke
fundet ved denne undersøgelse, men findes
stadig på Als. Hvor den for 30 år siden var en
engfugl tilknyttet de mindre strandenge, har den
siden ændret adfærd i forhold til biotopvalg, så
den nu findes i korn- og rapsmarker, i hvert fald
nogle steder på Sydals.
Hvor finder vi årsagerne til denne markante
tilbagegang? En række undersøgelser i
Vestjylland, Vadehavet og Nordtyskland peger
især på en øget prædation, dvs. en meget lav
ynglesucces. Et strandskadepar på Fanøs
vestkyst kan som eksempel måske lægge æg 5

år i træk uden at få én eneste unge på vingerne.
Det betyder, at der ikke er ungfugle til i
tilstrækkeligt omfang at erstatte de gamle par
efterhånden som de falder fra. Man mener
således, at især ræven er mere hård ved de
jordrugende fugle end tidligere. På Als kan vi
blandt mulige årsager også pege på tilgroning af
engene samt færre græsenge og -marker mod
kysten generelt. Færdsel kan sikkert være et
yderligere problem nogle steder. F.eks. tjener
stranden ved Bjørnkær og Årekær på
nordkysten som hundelufteområde for folk fra
Holm, og det kan sikkert stresse præstekraverne
her med løse hunde løbende gennem

yngleområdet flere gange
dagligt.
Generelt er strandskaden
nok den mest
tilpasningsdygtige af disse

arter, idet den kan yngle på flade tage på store
bygninger. Jeg ved ikke om der er eksempler på
det på Als, men det sker f.eks. i industrikvarteret
i Padborg , hvor der slet ingen vand er (!). På
taget af en boligblok ved Sønderstrand i
Aabenraa fik et par 3 unger på vingerne i
sommeren 2014. De voksne henter al føden ude
omkring, og flyver den op til ungerne i 3. sals
højde. Men strandskaden er også den eneste af
vore vadefugle, som bringer føden flyvende ind
til ungerne.
I denne undersøgelse på Als vides det ikke,
hvordan den konkrete ynglesucces for de
omtalte arter blev – bortset fra gravanden.
Naturplejeprojektet håber, især ved hjælp af
øget afgræsning og etablering af lavvandede
småsøer, at kunne genskabe bedre forhold for
kyst- og engfuglene. DOF-Sønderjylland og
OAS har påtaget sig opgaven med at tjekke, om
de ønskede effekter for fuglene opnås. Sådanne
resultater kan nok tidligst ses i 2016.
Jeg håber, at denne lille artikel kan være til
inspiration, ikke mindst for de folk, som registrer
kystfugle til ATLAS III-projektet.

”Rødben og viben er på
kanten til at uddø på Nordals”

Foto: Svend Ove Jensen
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Canadagåsen blev i sommeren 2014 fundet ynglende i en lille sø på Broagerland
og ved Fredsmaj nær Sønderborg. Begge steder, hvor der kommer mange mennesker, så det er
ikke umiddelbart sky fugle. Alt taler for, at der er tale om en indvandring sydfra, og ikke fra
Sverige, hvor der yngler 17.000 par. Meldinger fra den slesvig-holstenske ornitologiske forening
taler om spredning mod nord, og som en del af denne udvikling har man i Sønderjylland set flere
og flere egentlige flokke og mindre grupper af ikke-ynglende canadagæs om sommeren i de
allerseneste år. Og nu altså også
ynglefugle.
Det ser ud til, at de gerne slår sig
ned i parkagtige omgivelser.
Således også med familien på
fotoet, som blev set ved Broager i
sommeren 2014. Uanset om man
bryder sig om denne indvandring
af en invasiv art eller ej, er der
grund til at følge udviklingen med
canadagåsens indvandring fra
syd i regi af ATLAS-projektet - og
rapportere til DOFbasen. Faktisk
kan man sige, at den følger i
hælene på nilgåsen, men måske
med et andet biotopvalg.
Jesper Tofft

Nye fugleboliger i Søgård Mose
Hans Lock har velvilligt sponsoreret en bunke forskellige fuglekasser, som jeg har hængt op i
Søgård Mose her i dette forår. Området er et af Fugleværnsfondens reservater.
Vi plejer at have en pæn bestand af musvit og blåmejse i gamle kasser.
Vi har også ofte haft fornøjelse af at se fyrremejsen i reservatet. Normalt hugger fyrremejsen
selv sit bo i en frønnet træstamme. Hvis den ellers er interesseret, så er der nu mulighed for at
vælge en helt ny moderne bolig. Jeg har læst, at arten er i stand til at vælge denne lettere
løsning. Så er det blot et spørgsmål om tålmod for at se, om fyrremejsen finder behag i at bruge
en af de nye fuglekasser.
Gennem de senere år har vi
glædet os over, at den flotte
rødstjert har ynglet i mosen.
Interessant bliver det at se,
om denne også finder behag i
vore nye luksusboliger.
Vi venter så kun på forårets
komme, så vi kan teste om
den nye kassetype virker mere
interessant, eller om fuglene
stadigvæk foretrækker den
gamle, lasede, vaklende
rønne.
Egon Iversen

KORT NYT
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Mellemflagspætte i Draved Skov
D. 10. februar var Henrik Brandt og Svend Aage Clausen så heldige at finde en
mellemflagspætte i Draved Skov.
Det medførte, at ornitologer fra hele landet valfartede til Draved Skov.
Jeg vil udtrykke min glæde over, at ornitologerne har opført sig pænt i skoven.
Fuglen fik stor mediebevågenhed og har sågar været omtalt på TV-Syd.
Naturstyrelsen (Miljøministeriet) skrev d. 20. februar på deres hjemmeside: ”Fugle-elskere
skræmmer sjælden fugl”
I teksten fra Naturstyrelsen står endvidere …”Fugleinteresserede afspiller fuglelyde på
mobiltelefoner for at lokke mellemflagspætten frem. Men da lydene afspilles konstant og fra alle
retninger, ender det med at stresse den uhyre sjældne fugl, der tror, at der er mager overalt – og
bliver stresset”.
Jeg har besøgt skoven 2 gange og har ikke oplevet, at der er blevet spillet playback.
Dog læste jeg om fænomenet på nettet, hvorfor
jeg d. 17. februar 2015 på DOF-Sønderjyllands
væg på facebook opfordrede til: 1. at blive på
skovstierne 2: at undlade at bruge playback (altså
afspille fuglens kald).
Nu er vi kommet hen i marts måned, og fuglen er
der minsandten stadigvæk. Det er glædeligt og
set med mine øjne også et udtryk for, at langt
hovedparten af ornitologerne har opført sig
eksemplarisk i Draved Skov.
Lad os fortsætte med det. Vi vil jo gerne have, at
mellemflagspætten går hen og bliver ynglefugl i
Danmark. Draved Skov er jo et helt oplagt sted
for mellemflagspætten ligesom for alle de øvrige
spættearter.
Jørn Vinther Sørensen
Formand for DOF-Sønderjylland

Bolig-birding-konkurrence i
DOF-Sønderjylland
Over Facebook har man kunne følge med i en lille fugle-konkurrence.  Hvilken
have/boligområde/matrikel har flest arter fra 1/1-15/3. Ideen kommer fra DOF-Vestsjælland, hvor
boligkonkurrencen kørte for nogle år siden. Her skulle man både registrere arterne på
DOFbasen og blandt deltagerne. DOF-Vestsjælland havde rigtig mange indtastninger det år, så
det gavner aktivitetsniveauet og får de almindelige fugle med i basen. I denne Bolig-birding-
konkurrence valgte deltagere at konkurrere mod hinanden over Facebook og uden indtastningen
til DOF basen. Derfor var den meget alslappet og beskrev nogle sjove fugleoplevelser og
begejstringen i at registrere flest fugle. Nogle nød overflyvende traner, blisgæs, havørne,
blishønse-nattræk, tidlig forårssang med sanglærke, engpibere. Andre ledte efter target arter og
fik grønirisk, spætmejse og andet man er vant til i sin have. Bo Tonnensen havde med sin bopæl
ved Vidåen både mandarinand og brudeand, så det var et ekstra krydderi, selv om han ikke tog
dem med i fuglelisten. Bo fik en tredje plads (50 arter) og tabte til Egon Jensen (udsigt til
Haderslev Fjord) og Martin Jessen (Broagerland med forårstrækrute) med 53 arter hver.
Beliggenheden og tiden i haven afgjorde kampen. Lene Timmermann og Martin Liebermann bor
kedelige steder (fuglemæssigt J) og fik kun 34 og 38 arter i perioden. Tillykke til vinderne.
Martin Liebermann

Foto: Anton Liebermann
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MTB-BANE I KELSTRUP PLANTAGE
AF KURT KNUDSEN

På en af mine daglige gå ture i Kelstrup
Plantage i foråret 2014, mødte jeg en
mountainbiker, der sad og spiste. Jeg kom i
snak med ham, og han fortalte at han var
næstformand i MTB klubben i Kollund, og at de
havde fået lov til at anlægge en bane her i
plantagen. De havde søgt om tilladelse flere
steder blandt andet i Kollund, men havde fået
afslag.
Sådan umiddelbart syntes jeg at det lød som en
god ide. Banen skulle lægges i et område syd
for Stokkebrovej, og den skulle være ca. 5,5 km.
lang. Jeg så ikke nogen problemer i det, for
området med sortspætter ligger nord for
Stokkebrovej. Men efterhånden som vi kom
længere hen i samtalen fandt jeg ud af, at banen
kom til at gå ind i bøgeskoven ud mod
Hønsnapvej, lige ind i det andet sortspætte
område.

Jeg fortalte næstformanden i MTB-klubben, at
det var meget uheldigt med alt for meget
aktivitet i foråret, når fuglene skulle til at starte
på yngle sæsonen, så vi lavede en aftal, at der
ikke ville blive lavet nogen arrangementer før
sensommer.
Dagen efter var jeg en tur ude på ruten, og jeg
undrede mig mere og mere over at
Naturstyrelsen havde givet tilladelse til den
ruteføring. Ruten går ind i bøgeskoven lige
under en ravnerede og forbi flere hultræer, kun
en meter forbi hvor et par sortspætter havde
rede i 2013, og hvor jeg i området har hørt og
set et par grønspætter flere gange.
Sortspætterne var imidlertid flyttet over på den
anden side af Hønsnapvej, var det på grund af
den øgede aktivitet i området i foråret??
Jeg undrer mig meget over, at de har fået lov til
lægge banen igennem bøgeskoven, da det jo er
almindelig kendt blandt fuglefolk og

Her ses et kort over ruteforløbet som det kommer til at se ud når det er færdigt. Den røde cirkel
viser området i bøgeskoven, hvor vi ved der er sortspætter - grønspætter - stor flagspætter - ravne
og en del andre fugle der bruger de mange huller der er i træerne, det er også det område vi havde
håbet på der på sigt ville komme perleugle og vendehals.
Den sorte cirkel viser det område hvor jeg ved der yngler rødrygget tornskade og hvor jeg har set
stor tornskade flere gange. Det er også ved søen der er set og hørt hedelærker.
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Naturstyrelsen i Gråsten, at der er sortspætter i
området.
Jeg kontaktede nu Hans Christensen (vores
sortspættemand fra Tønder) og ville høre hans
mening. Han mente også det var lige i
overkanten de havde gang i, så han skrev til
Martin Reimers i Naturstyrelsen i Gråsten, om
han kunne give en forklaring på, hvorfor der var
givet tilladelse til så stort et ruteforløb. Der kom
så et svar fra naturstyrelsen:
Naturstyrelsen Sønderjylland har givet den
lokale MTB-klub tilladelse til at etablere et
ruteforløb, i den del af Kelstrup plantage der
ligger syd for Stokkebrovej. Ruteforløber er
godkendt af enheden før etablering. Ruten er på
ca. 8 km. Over åen bliver der anlagt 2 broer. En
tredje bro vil blive etableret over en grøft.
Ruteforløbet er forsøgt anlagt så eventuelle
konflikter mellem skovgæster, eller andre
brugere af skoven minimeres mest muligt, ved
at ruten eksempelvis kun få steder følger eller
krydser skovveje.
Ruteforløbet kommer heller ikke tæt på
fortidsminder/tuegrave.
De eksisterende spor har så vidt vides ikke givet
anledning til konflikter med hjortevildt, og vi har
ingen indicier på at hjortevildtet er gået tilbage i
de områder hvor der er etableret mtb-ruter.
Anlæg af ruten i Kelstrup Plantage er et led i
Naturstyrelsen Sønderjyllands ønske om at
reducere de relativt hyppige konflikter mellem
mtb-ryttere og øvrige skovgæster ved at flytte en
del af kørslen væk fra skovvejene og samle
kørslen i afgrænsede dele af enkelte skove.

I mailen står der meget om, at man har givet
tilladelsen for at tage hensyn til skovens gæster,
men står der noget om at der er tage hensyn til
skovens beboere, andet end der ikke er indicier
på at hjortevildtet er gået tilbage.
Jeg har også selv omkring jul skrevet en mail til
en medarbejder i Naturstyrelsen, som har med
oprettelsen af ruten at gøre og ytret mine
bekymringer, men har desværre endnu ikke fået
et svar.
I løbet af sommeren kunne jeg følge med i at
banen er blevet udvidet og udvidet med
motorsav og rendegraver. Ruten skal være
færdig til maj 2015, og vil så være omkring 10
km. lang, op og ned gennem områder hvor der
før aldrig kom mennesker og områder hvor
mange fugle har deres spisekammer, og med to

broer over Gejlå å, som man ikke ligefrem kan
sige pynter i landskabet.

I den vestlige ende af ruten, ved jeg at den
rødrygget tornskade har ynglet i flere år, og jeg
har set den store tornskade flere gange, og i
samme område er hedelærken både set og hørt.
I den østlige ende har ravnen holdt til i nogle år,
sortspætten har været her i flere år. De sidste
par år har jeg også set og hørt grønspætter (har
billeder af dem), ud over de nævnte er der en
del spætmejser, træløber og andre mejsearter,
der bruger de 15 til 20 huller i træerne som jeg
har observeret fra ruteforløbet der bugter sig
gennem bøgeskoven, senest er også natuglen
set og hørt.
Klaus Dichmann og jeg har for nylig talt om at
der er rigtig gode muligheder for at perleuglen
kommer til området syd fra og området er også
ganske glimrende for vendehalsen. Vi har de
sidste par år gået og håbet på nye tilflyttere til
området, men vi havde bestemt ikke regnet med
at de kom cyklende. Nu er chancerne for nye
tilflyttere meget begrænset, og dem der bor her
søger måske nye steder.
Jeg synes det er utrolig ærgerligt, at man i
Naturstyrelsen ikke tager kontakt til de lokale
ornitologer og DOF som kender de personer
(caretaker) der er i området, ja jeg vil endda gå
så vidt og sige at med så stort et projekt, skal
der tages de nødvendige kontakter, inden der
besluttes noget.
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Her ses et af de hultræer hvor
ruten går mindre end en meter
forbi.

Hvis Naturstyrelse har haft
kontakt med lokale folk, håber jeg
de får røde ører når de ser
ruteforløbet.

Jeg håber inderligt, at man får
øjnene op i Naturstyrelsen, og i
det mindste sløjfer det ruteforløb
der går gennem bøgeskoven mod
øst ved Hønsnapvej.

Nyt fra ATLAS III
Atlas III projektet er nu gået ind i sit andet år og projektet er
kommet rigtig godt fra start, med masser af indtastninger af
ynglefugle-data.
Her i april er det tid til at gå den tidlige ynglefugle Time-Tælle-Tur.
Turen skal gennemføres i perioden fra den 1. april til den 12. maj.
Desuden skal turen ligge i tidsrummet fra en halv time efter
solopgang og afsluttes senest kl. 10.00.
Denne tidlige Time-Tælle-Tur er meget velegnet til at få arter som
spætmejse, spætter, mejser, kragefugle, viber – ja i det hele taget
for at få styr på de ynglefugle, som starter tidligt op med at være
yngleaktive.
Den helt store nyhed her i Sønderjylland er, at vi her i lokalafdelingen skal være vært for en
ATLAS III lejr. Se annoncen på side 17 og husk tilmeldingen!
Mange hilsener fra det sønderjyske ATLAS III team:
Gerd Bonnesen, Bjarne Nielsen, Jesper Leegaard

Æblet på vejen
Af Mette Sarus Hansen

På vejen ligger en kugle
som vogtes af havens fugle.
Et æble i morgensolens skær

har solsortehannerne særligt kær.

Men hannerne imposante
er ikke det mindste galante.
Den han, der "ejer" grunden
han under skam ikke hunnen

at smage de søde dråber,
skønt længe forgæves hun håber.

Først når han ej gider mere,
kan der blive plads til flere.
Når alle har æblet smagt,
der spises på skiftevagt.

Og mutter og genbo'r får en chance.
Det opretholder hierarkiets balance,

til stærkere kræfter sig viser
forstyrrer de fugle, som spiser.

En bil! Så afbrydes glæden sød.
Nu kan de så spise æblegrød.
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Vinterfodring
AF Mette Sarus Hansen

Små, hoppende, varme pletter,
der lander og letter
på den frosne sne
Skabt til at klare
vinterens fare.

Hvis blot de får mad nok,
viser en glad flok
livets og varmens
sejr over  dødens
og vinterens ve.

Efter bedste evne
holder jeg gerne

med solsikkens kerne
processen i gang.

Jeg glæder mig til den
snart ikke så fjerne
sommertids sang.
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OAS-Generalforsamling 2015
AF KAJ ABILDGAARD

Arrangementet var planlagt til søndag d. 25. jan.
2015. Vi startede 10 mand med en travetur i
Sønderskoven i det sneklædte landskab og nød
solen på stien langs fjorden. Vi fik set de
sædvanlige småfugle og fik hyggesnakket.
Derefter mødtes vi 11 mand til
generalforsamlingen i Skovridergårdens
hyggelige lokaler, hvor vi holdt mødet efter den
sædvanlige dagsorden.

Punkt 1. Valg af dirigent
Det blev Hans J. Leth Hansen.

Punkt 2. Formandsberetning
ved Kaj Abildgaard lød således:
2014 har været et specielt år med en højere
temperatur end normalt. Den lille ændring har
dog tilsyneladende givet ændring i vores
fuglebestand. Nye arter er dukket op eller er
blevet mere talrige, mens andre er blevet
fåtallige. Sølvhejre,
biædere, traner er taget til,
mens især en del havfugle
og silkehaler er blevet mere
fåtallig. Også nattergalen
bliver der færre af.

Årets ture
I det forløbne år har vi
annonceret 22 ture i
nærområdet, som alle blev gennemført. De 2 af
turene var busture, og bilen var fyldt op begge
gange med de 8, som den nu kan rumme.
Deltagerantallet på vore ture varierer fra 3 til 19.

Medlemstallet nu
Alene medlem af OAS:
83 enkelte + 10 ægtepar = 93 medlemmer
Medlem af både OAS og DOF:
50 enkelte + 5 ægtepar =   55 medlemmer
I alt 133 enkelte + 15 ægtefæller = 148 medl..

E-mailadresser
Vi har e-mailadresser på næsten alle
medlemmer. Vi bruger dem til at skrive ud om
nært forestående ture mm. Det står enhver frit
for at afbestille disse mails. I forbindelse med
kommunens opfordring til os om alle at få en

mailadresse, må der være flere, som har fået en.
Her vil vi være interesserede i at kende den.

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
beskrivelser af vores mange gode lokaliteter.
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 fuglefotos
og 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 rigelig
plads til flere indlæg.

DOF-basen
Der indberettes stadig
mange fugle af
observatører fra
Sønderborg-området.
Knap 50.000
observationer blev det til i
2014.

Panurus
Bladet udkom i det forløbne år kun med 3
numre, hvilket hovedsageligt skyldes manglende
stof. Det er heldigvis længe siden, at de
sædvanlige 4 numre ikke er udkommet. Der
kommer hurtigt forespørgsler fra medlemmerne
om det manglende blad, og der kommer også til
at mangle annoncering af ture i nogle måneder.

Sønderborgs ansvarsart
71 kasser til stor skallesluger har vi tilset, og der
har været sikre ynglefund i 26. Optælling af æg
viste knap 100, men fuglene kan sagtens have
lagt flere æg efter vores kontrol. En svag
stigning, hvilket må betegnes som et
tilfredsstillende resultat. Man regner med
omkring 80 ynglefugle i hele landet, så vi har ca.
en tredjedel.

”I det forløbne år har vi
annonceret 22 ture i

nærområdet, som alle
blev gennemført.”
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Nye vådområder
Bundsø projektet er nu ret lang fremme. De
berørte landmænd har afstået deres arealer, og
kommunen er i gang med tilrettelse af området.
Pumperne var planlagt til endnu at køre, men et
digebrud har fået vandet til at fosse ind, så over
halvdelen af området står nu med vand, og
fuglene er begyndt at indfinde sig.
Ved Birkepøl er et større areal også planlagt
omlagt til vådområde eller sø. Der er dog
opstået problemer med udledning af for meget
fosfor, hvilket man arbejder på at få løst. I
samme område dog lidt fra søen er der nu
planer om opstilling af store vindmøller.

Ugeavisens gættekonkurrence
Vi har traditionen tro gennemført ”Gæt en fugl”
konkurrencen med Sønderborg Ugeavis. Det er
en meget attraktiv konkurrence, og der kommer
utrolig mange besvarelser. Hovedpræmien var
atter engang en god kikkert sponseret af optiker
Jes Bleshøj.

Fugletårnet ved Hartsø
Endelig er fugletårnet ved Hartsø blevet flyttet.
Det står nu og er meget let tilgængeligt. Vi har
måttet gå lidt på kompromis med
oversigtsmuligheden. Ca. halvdelen af området
kan dog iagttages.
Vi har fået malet halvdelen af huset. Resten skal
færdigøres til foråret. Der er endnu ledige
pladser som malersvend.

Havørn
Denne fugl har jeg store problemer med. Når jeg
mange gange har været ved reden for at kikke
efter, har der ikke været noget at se. Alligevel
indberettes den engang i mellem fra det nordlige
Als. Når jeg tænker på, hvor let man kan
finde ørne ved Slivsø og Hostrup Sø, så
må jeg sige, at sådan et ”sikkert” sted
kan jeg ikke finde.

Punkt 3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet som fremviste et underskud
på næsten kr.5.000 er vist separat. Det
store minus skyldes især ekstraordinær
udgift til flytning af fuglehus ved Hartsø
på Kegnæs. Regnskabet godkendtes.

Punkt 4. Fastansættelse af kontingent
for næste år, altså for 2016.
På grund at de sidste års underskud og

forventning om stigende udgifter blev man enige
om at kontingentet skulle forhøjes til kr.150, fra
næste år. Det er første forhøjelse siden 2002.

Punkt 5. Valg til bestyrelsen
Svend Ove Jensen, Hans Jørgen Leth Hansen
og Per Berthing var på valg og lod sig genvælge.
Yderligere var Anker Hansen på valg. Efter en
meget lang tid i bestyrelsen har han valgt at
stoppe.

Vi siger ham mange tak for mange års
deltagelse og for mange gode fugleture, som
han på fortræffelig vis har gennemført. Som nyt
bestyrelsesmedlem blev valgt Preben Jensen.
Som suppleant har Lars Peter Hansen indvilget i
at lade sig vælge.

Punkt 6. Valg af 2 revisorer
Her blev Hans J. Leth Hansen genvalgt og
yderligere indtrådte Gabor Graehn.

Punkt. 7. Indkomne forslag: ingen.

Punkt 8. Eventuelt
Her omtaltes kort foreningens kommende 50 års
jubilæum i september.
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Atlas III-lejr 2015 i Sønderjylland
af Bjarne Nielsen

I forbindelse med Atlas III-projektet blev der i 2014 afholdt en lejr i dagene d. 11.-
18. juni i Vesthimmerland. Ca. 15 yderst engagerede deltagere sørgede for at få

tjekket i alt 34 kvadrater godt og grundigt igennem og lavede f.eks.
TimeTælleTure i alle kvadrater.

Alle deltagere, projektledelse og de lokale projektkoordinatorer var enige om, at
lejren var en kæmpe succes.

I år har projektledelsen valgt, at lejren skal foregå her i Sønderjylland.
De fleste praktiske ting omkring arrangementet er ved at være på plads, og vi kan

derfor løfte sløret for en stor del af lejren.
Lejren kommer til at have base i Mellerup-Centret ved Agerskov og løber af

stablen i dagene d. 8.-14. juni 2015.

Projektledelsen regner med, at der vil være plads til omkring 30 "fuldtids"-
deltagere, dvs. deltagere der skal indkvarteres og bespises.

Det vil inden længe blive muligt at tilmelde sig via Atlas-webben (fanebladet ved
DOFbasen), og tilmeldingsfristen formodes at blive d. 1. maj.

Hvis det skulle vise, at antallet, der ønsker at deltage, overstiger de pladser, der
er til rådighed, vil pladserne blive fordelt efter "først-til-mølle"-princippet.

På DOF-Sønderyllands hjemmeside samt på Facebooksiden vil det blive oplyst,
når tilmelding bliver mulig på Atlas-webben. Alle lokale kvadratansvarlige vil

desuden blive adviseret via vor mailgruppe.
Hvis man ikke har tid og/eller lyst til at deltage i hele lejren, kan man sagtens

støde til i enkelte dage. Så må man dog af hensyn til lejrens planlægning meget
gerne give en af lokalkoordinatorerne besked derom i god tid.

Projektledelsen deltager i lejren med formodentlig to personer, og af de tre lokale
koordinatorer vil undertegnede være tilstede under hele lejren, medens Gerd og

Jesper deltager i så vid udstrækning, som job m.v. tillader det.

Som deltager på sidste års lejr kan jeg kun opfordre til at gribe denne enestående
chance for at gøre en ekstra indsats i Atlas III-projektet samt til at få en oplevelse
ud over det sædvanlige, når der bliver "nørdet" fugle med lidelsesfæller 24/7 i en

uge. Jeg glæder mig ihvertfald allerede voldsomt til d. 8. juni.

Lokalkoordinatorer
Gerd Bonnesen - gerd(a)bonnesen.net

Jesper Leegaard - sortstork(a)gmail.com
Bjarne Nielsen - birdingdk(a)hotmail.com
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Jeres nye formand for DOF-Sønderjylland
AF JØRN VINTHER SØRENSEN

Ved årsmødet d.
1.februar 2015 i
Hohenwarte fik DOF-
Sønderjylland en helt ny
bestyrelse, da Gert
Fahlberg, Egon Iversen
og Helle Regitze
Boesen desværre ikke
længere ønskede at
fortsætte deres arbejde
i bestyrelsen.
Ved det efterfølgende
bestyrelsesmøde har
bestyrelsen så
konstitueret sig med
mig (Jørn Vinther
Sørensen) som
formand.
Og hvem er jeg så?
Jeg er født i 1958 på en
lille landbrugsejendom
tæt på Hovborg mellem
Holsted og Grindsted.
I 1960 døde min far i en al for tidlig alder som
36-årig af en blodprop. Min mor, som var gravid
med min lillesøster, fik solgt gården og fik
senere på året ansættelse som husholderske på
en større gård mellem Hejnsvig og Vorbasse
syd for Grindsted.
Jeg voksede op på denne gård, hvor jeg boede
frem til 1978. Gården var på 92 tønder land og
var i 60erne en typisk gård med køer, kvier,
grise og i starten også 2 heste.
På markerne dyrkede
vi korn, kartofler, roer,
ligesom vi også havde
store græsmarker, som
køerne kom ud på
omkring 1.maj.
Ligeledes var der en
granplantage på
gården, en større mergelgrav samt et lille
hedeareal. Kvierne kom på græs ”ud i æ moes”
– et fugtigt areal, hvor der altid var bekkasiner.
Som dreng var jeg med på jagt. Jeg kan
stadigvæk huske, hvor træt jeg var, når jeg en
hel dag havde været med som klapper. Vi børn
fik lov til at gå gennem plantagerne, hvor vi med

råb og skrig skulle jage
alt vildtet ud af skoven.
Der blev skudt fasaner,
skovsnepper og
skovduer (ringduer).
Om sommeren havde vi
travlt med at jage
krager og skader. Det
foregik på den måde, at
jægerne skød op i
rederne. Herefter
klatrede vi børn – vi var
vel 7-8 år, da vi
begyndte – helt op til
reden, hvorfra vi smed
krage-/skadeungerne
ud over kanten ned på
jorden. Ungerne blev
aflivet, og ungernes ben
blev skåret af. Den lo-
kale jagtforening beløn-
nede jægerne med 50
øre for et par ben.

Her var det, at jeg kom til at hade sitkagraner.
De stak ganske forfærdeligtJ
Sommerferien blev tilbragt i en jagthytte ”ud o æ
værn” (Værnengene). Et dejligt sted uden
elektricitet, hvor den eneste belysning om
aftenen kom fra en petroleumslampe.
I 1965 startede jeg i Gilbjerg skole, hvor jeg fik
frk. Thomsen som klasselærer. Det var
dengang, der i radioen kørte programmet
”Dagens Fugl” med Svend Kaulberg. Frk.

Thomsen havde det
med at spørge os
elever, hvad der var
dagens fugl. Som
hendes flittige elev (J)
var jeg altid forberedt.
I 1969 fik jeg bogen:
”Jeg ser på fugle” af

Arne Nørvang m.fl. i julegave af min faster og
onkel. I januar 1970 var jeg syg hele måneden
med bronkitis og kom ikke i skole, og udenfor
var det koldt med masse af sne. Min mor
fodrede fuglene i haven og jeg tilbragte mange
timer i vinduet med at kigge på fuglene. Stor var
oplevelsen, da en skovskade dukkede opJ

”Mit største ønske til min
konfirmation var en kikkert, som
jeg fik, og konfirmationssangen

kom ind i en redekasse.”
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Herefter var jeg tændt.
Mit største ønske til min konfirmation var en
kikkert, som jeg fik, og konfirmationssangen kom
ind i en redekasse.
I starten kiggede jeg på fugle på gårdens
marker. Der var masse af agerhøns. I plantagen
ynglede der spurvehøg og i mine redekasser
havde jeg både sortmejse og topmejse. På
høloftet holdt kirkeuglen til og i granplantagerne
fandt jeg ynglende skovhornugle.
Engang havde vi besøg af nogle københavnere,
som også var fugleinteresseret. De var helt vilde
med topmejsen, som jeg viste dem. Det var
dem, der fortalte om Dansk Ornitologisk
Forening, som jeg så blev medlem af for snart
45 år siden.
På Værnengene så jeg masse af brushøns, stor
kobbersnepper, engryler, atlingænder og enkelte
mosehornugler.
Som 15-årig fik jeg knallert, og så kunne jeg
komme længere
omkring. Randbøl Hede
lå mindre end 10 km
væk. Det var altid en
stor oplevelse at stå
derude ved solopgang i
marts måned og opleve
de spillende urfugle.
I 1974 skrev jeg til Tommy Dybbro, at jeg gerne
ville dække et atlas-kvadrat. Tommy Dybbro
skrev tilbage, om jeg ikke kunne dække 3, da
området syd for Grindsted var dårligt dækket.
Jeg påtog mig opgaven og var glad, da jeg
efterfølgende kunne se, at mine 3 kvadrater blev
betegnet som godt dækket. Det ene kvadrat har
jeg fået igen i 2015 og jeg glæder mig til at
besøge min hjemegnJ
D. 26. december 1974 kørte jeg
sammen med en
klassekammerat til Rømø på
knallert. Der fik jeg set min
første knortegås. Inden vi forlod
Rømødæmningen var det
begyndt at regne, og da jeg 3 timer senere kom
hjem – der var 90 km at køre, var jeg
fuldstændig gennemblødt. Der gik 2 timer, inden
jeg havde fået varmen tilbage. Gad vide, hvad
min legemstemperatur var kommet ned på??
35-36 grader?? Jeg målte den ikke – men sundt
tror jeg ikke, at det var!
Jeg kom på gymnasiet, hvor jeg mødte Søren
Brinch og Jan Pedersen. Begge var ligeså
fugleinteresseret som jeg var, så nu blev der da

skruet fuldstændigt op for aktiviteten – mindst 20
timers fuglekiggeri om ugen.
Vi kørte mange gange til Blåvand på knallert for

at kigge på havfugle. Vi startede hjemmefra 3
timer før solopgang for at kunne være fremme,
når det blev lyst.
I 1976 fyldte jeg 18 år, jeg fik kørekort og bil. Så
skulle verden da rigtig erobres. Vi var 5
fuglekiggere, der aftalte at køre til Lapland. Det
var Søren Brinch, Klaus Malling Olsen, Ole
Thorup, Peter Brostrøm og så mig.
I 3 uger lavede vi ikke andet end at kigge på
fugle. Vi skulle have været til Kuusamo tæt på
den finsk-russiske grænse, hvor der var
blåstjert. Det nåede vi ikke, da der mellem Oulu
og Pudasjärvi stod rensdyr i vejsiden.
Ole og Peter i den forreste bil ville fotografere
dyrene, så de stoppede op.
Os i bil nummer 2 ville bare se dyrene, hvad vi

også gjorde, indtil der
lød et voldsomt brag, og
vi var kørt op i den
forreste bil. På det
tidspunkt var vi de
eneste 5 på vejen. En
time senere var der over

100. Min bil blev løftet op på en lastbil, og jeg
har ikke set den siden. Heldigvis var Ole Thorup
21 år på det tidspunkt, så vi fik stillet en
udlejningsbil til rådighed, og turen kunne
gennemføres. Vi kørte 2.000 km i min bil og
4.000 km i udlejningsbilen. Oles bil gennemførte
hele turen på 6.000 km og blev erklæret
totalskadet, da vi kom hjem.
Jeg fik min studentereksamen og i 1985 blev jeg
cand.oecon. fra Aarhus Universitet.

I årene 1985-2014 var jeg ansat
i FIH Erhvervsbank A/S. Da FIH
solgte 2/3 af sine kunder til Spar
Nord Bank A/S var vi ca. 30
medarbejdere, der blev tilbudt
ansættelse i Spar Nord.

Der er jeg i dag og har ansvaret for at vurdere
erhvervsejendomme for Spar Nord på Fyn og i
den sydlige del af Jylland op til Grenå i øst og
Holstebro i vest.
Jeg har altid kikkert og kamera med i bilen. Jeg
glæder mig til at få en snak om fugle med jer.

Hilsen
Jørn Vinther Sørensen
Kongevej 64, 6100 Haderslev

”Det var altid en stor oplevelse
at stå derude ved solopgang i

marts måned og opleve de
spillende urfugle.”

”Jeg glæder mig til at
få en snak om fugle

med jer.”
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DOF-SJ’s ÅRSBERETNING FOR 2014
AF GERT FAHLBERG

Medlemmer
DOF-Sønderjylland havde ved udgangen af
2014 448 medlemmer – en lille fremgang i
forhold til 444 medlemmer i 2013, 428 i 2012,
426 i 2011, 429 i 2010 og 407 medlemmer i
2009. Hermed holder medlemstallet sig på et fint
højt niveau – en udvikling der følger
medlemstallets udvikling i hele landet ret nøje. I
øvrigt er det meget positivt, at foreningen kan
fastholde en medlemsfremgang i disse år med
økonomisk lavvande i samfundet i øvrigt.

Arrangementer m.m.
I DOF-Sønderjyllands område har der i 2014
været afholdt i alt 45 arrangementer. Af disse
arrangementer har de 39 været fugleture, hvor
de 38 har været ture inden for DOF-
Sønderjyllands "grænse".

Nogle af disse ture har haft en speciel
anledning:
· Ørnens Dag henholdsvis ved Slivsø og ved
Ballum Sluse, 16. februar
· Tårnenes Dag ved Hindemade, 17. august
· 3 fyraftensture "Gå til Fugl" i Haderslev/Gram-
området
· 1 tur til Schlüttsiel i Sydschleswig

Igen i år har mange af turene været arrangeret
af OAS, som vi har et godt samarbejde med.
Derudover har der også i 2014 været nogle ture
til Fugleværnsfondens reservater ude vestpå.
Disse ture har Fugleværnsfonden stået bag ved.

Specielle aktiviteter:
· Generalforsamling og Årsmøde på Søstjernen,
Haderslev, 2. februar
· ATLAS-projektet, kursus på Rødekro Kro, 22.
marts
· Foredraget Oplevelser i felten med Klaus
Malling Olsen, 21. august
· Fuglekursus med Klaus Malling Olsen, 22. og
23. august
· Fuglekursus ved Martin Liebermann
· Julefugleflet og Årets gang med fotos og
foredrag ved Torben Andersen, 1. december
· Natur - & Jagtmesse på Gram Slot 30.-31.
august.

Naturbeskyttelse
DOF-Sønderjylland har i årets løb været
involveret i nogle naturforvaltningssager, som
kort skal gennemgås her:

Opdyrkning af areal ved Hostrup Sø
Aabenraa Kommune havde i februar givet
dispensation til opdyrkning af et område ved
Hostrup Sø.
DOF påklagede denne afgørelse, idet vi
fremhævede, at opdyrkning af mangeårigt
udyrket område beliggende i et
fuglebeskyttelsesområde vil forringe
levevilkårene for udpegningsarterne - især
Trane og Rørhøg, samt reducere de
overdrevslignende arealer indenfor Natura 2000
området.
Vi fik sidst på året medhold i denne klage.

Tønder Kommune – temaplan for vindmøller
Vi indgav også vore kommentarer til Tønder
Kommunes temaplan for vindmøller. De fleste af
de foreslåede områder for placering af
vindmøller lå i områder, hvor de ikke generede
fuglelivet – men enkelte af de foreslåede
områder lå uhensigtsmæssigt i forhold til
fuglelivet. Et område lå tæt på engene ved
Brede Å, et område lå tæt ved Skast-Kogsbøl
Mose, et ved Sølsted Mose og et i Sejersbæk
Kog, hvor der kunne være planer for
naturgenopretning. DOF-Sønderjylland har
foreslået, at de nævnte områder udtages af
planen.

Tilladelse til rørskær langs Vidåen i Rudbøl
Kog
DOF-Sønderjylland klagede over, at der var
givet dispensation til skæring af rør ved Vidåen
fra 1. november til 1. april.
Foreningen er generelt positiv over for
rørskæret, men påpegede at 1. april er for sent,
idet det kunne påvirke ynglende fugle i området
– f.eks. Rørdrum og Rørhøg. DOF-
Sønderjylland forslog derfor, at dispensationen
blev begrænset til 1. marts.

Opbakning
Lokalafdelingen har i årets løb bakket op
omkring projekter til gavn for fuglelivet:
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afgræsning af enge ved Trillen og Mjang Dam
samt et arbejde for forbedrede naturforhold på et
antal smålokaliteter på det nordlige Als:
”Naturpleje på kystlokaliteter på Nordals”.

Fuglene
Havørn
Ynglesæsonen 2014 har i DOF-Sønderjyllands
området givet unger således: 2 ringmærkede
ved Haderslev Fjord-parret, 1 unge ved Bankel
Nor og 1 unge ved Slivsøen/Genner.

Trane
Tranerne fortsætter med at brede sig i det
sønderjyske. Nu yngler her omkring 30 par,
hvoraf de fleste ynglepar findes i tilgroede
moser. Men i 2014 har et par været stationær i
en mose midt i Hytterkobbel Skov. Som noget
meget overraskende sås i oktober op mod 250
rastende traner ved Tønder – hvor kommer de
fra ??

Biæder
Igen i 2014 var der succes med biædere som
ynglefugle i det sønderjyske. 3 reder blev
etableret og i alle reder kom der unger. Det har
været svært at få et overblik over det samlede
antal unger, men der har været mellem 2 og 4
unger per rede.

Fuglene i øvrigt
Dem, der ikke nåede at se Mellemflagspætten i
2013, havde stadigvæk muligheden de første 4
dage i 2014. Herefter er den ikke set med
sikkerhed på lokaliteten i Gram.
Der skulle så gå lang tid, før noget interessant
dukkede op i Sønderjylland.
I april kom de første rigtigt spændende fugle
med varmefremstødet. 16. april sås Sort Ibis på
Årø – desværre forsvandt den igen samme dag,
så det kun var Martin Lieberman, der fik
fornøjelsen. Samme dag dukkede en Stylteløber
op i Kongens Mose. Den blev heldigvis nogle
dage, så ikke kun finderen fik set  denne flotte
fugl.
Senere i april (d. 22.) trak en Blå Glente hen
over Als. Desværre mødte den ikke en front af
dårligt vejr, så den fortsatte nok til Sverige.
Større fornøjelse havde vi af Silkehejre ved
Avbæk Vig. Den var der i mere end en måned
fra slutningen af april til slutningen af maj.
I maj dukkede Terekkliren op i Saltvandssøen.
Der kan man efterhånden se den både på
forårstrækket og på efterårstrækket.

De Hvidvingede Terner dukkede også op i større
mængder i maj. Den er efterhånden ved at være
ligeså almindelig som Sortternen. Flot det er den
i hvert fald i sommerdragt.
I juli fik vi endelig besøg af en ægte Sibirisk
Hjejle. Fuglen fra Ballum i 2012 var alt for
kortbenet og tyk til at være en sibirisk. Den skilte
sig ellers klart ud ved at være i sommerdragt,
hvor de andre hjejler var i vinterdragt. Men det
er altså ikke nok til at blive sikkert bestemt som
en sibirisk hjejle.
På youtube har vi lagt en lille video af denne
meget langbenede hjejle. Prøv at søg på sibirisk
hjejle på youtube, så dukker den op. Den ligner
jo slet ikke en almindelig hjejle.
Sidst på måneden dukkede så en rigtig
sjældenhed op – nemlig den Sortvingede
Braksvale. Selvom den kun var der en dag, blev
den set af rigtigt mange. Men folk kom også helt
fra Gedser for at se kræet.
De næste sjældenheder dukkede op under
felttræffet i oktober. Det drejede sig om
Dværgværling og Brun Løvsanger. Dem var der
nu ikke mange, der gad at se. For i Blåvand var
der langt sjældnere fugleJ
Vi skal nu også huske at nævne den Store
Skrigeørn, som blev set 9.oktober i Rejsby. Så
2014 blev året med begge arter skrigeørne i
Sønderjylland, for i juni blev den lille set i
Kongens Mose.
Ellers udmærker året sig ved, at hele 14
Biædere blev set ved Egernsund. Den flok gad
jeg godt have set.
2014 blev også året, hvor vi fik Vandrefalk som
ynglefugl i Aabenraa, og storken fik 3 unger på
vingerne i Smedager.

Lokalgrupper
Her en status for de to lokalgrupper i DOF-
Sønderjylland:

Haderslev
For Haderslev Lokalgruppe var 2014 igen et
godt år. Lokalgruppen har vokset sig stor og
stærk og der er altid god tilslutning til de
forskellige arrangementer. Således lagde vi
trods kedeligt vejr ud med 23 deltagere til årets
første tur til Tørning Mølle, hvor vi fik indviet
DOF Sønderjyllands helt nye beach-flag. Året
bød på 3 ture efter ”Gå til Fugl” – konceptet, til 3
nye lokaliteter og med deltagelse af mellem 16
og 20 fuglefolk.
Efter en sommerpause startede vi op med
Tårnenes Dag, på en regnvejrs søndag så trist,
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at de fleste fugle havde gemt sig. Vi fik et
elendigt resultat, selvom alle fremmødte var
vakse og vågne.
I slutningen af august holdt Klaus Malling Olsen
foredrag om sine mange oplevelser i felten
gennem et langt liv som fuglekigger. Det
spændende foredrag blev oplevet af for få – set i
bakspejlet lå det nok for tæt på sommeren.
Som noget helt nyt gennemførte vi i år et 2-
dages kursus med Klaus Malling Olsen, hvor
deltagerne skulle betale en kursusafgift. Vi var
spændte – var fuglefolket parate til det? Det var
fuglefolket og vi kunne sagtens have solgt
”billetter” til flere end de 14, der var plads til.
Både foredraget og fuglekurset med Klaus
Malling Olsen var arrangementer for hele DOF
Sønderjyllands-området, men da det var folk fra
Haderslev Lokalgruppe, der stod for det, er de
taget med her.
Året sluttede med den traditionelle juleafslutning
med fugleflet og Torbens Andersens flotte fotos.
Det må være rygtedes, at det er en hyggelig
aften – 31 havde fundet vej, måske tiltrukket af
gløgg og æbleskiver.
Haderslev Lokalgruppe sender stadig
”Nyhedsbreve” ud til dem, vi har stående på
vores mailliste.  Derud over bruger vi meget
Face Book-gruppen. Og så er vi meget gode til
at huske at skrive turreferater på hjemmesidenJ

Tønder
Aktiviteterne i Tønder Lokalgruppe er
udelukkende fugleture, der er afholdt 7 heraf:
· Spættetur til Draved Skov
· Tur til Hindemade og Slivsø
· Tur til Nørresøen og Bremsbøl Sø
· Natravnetur
· Tur til Vidåslusen
· Tur til Schlüttsiel og Beltringharder Koog i

Tyskland
· Gåsetur i marsken.

Atlas III - 2014
DOFs 4-årige fugleregistreringsprojekt Atlas III
blev skudt i gang 1. marts 2014.
I løbet af året har vi haft en del tiltag både lokalt
og nationalt.

Lokale tiltag
Lokalt lagde vi op til en lille happening, hvor vi
opfordrede folk til at gå ud og lytte efter ugler
allerede i projektets første nat, dvs. natten til 1.
marts. En del fulgte opfordringen, og vejret den

pågældende nat var helt formidabelt, hvorfor det
blev en stor og god oplevelse.
 22. marts var der arrangeret et møde på Røde-
Kro, hvor man dels kunne høre Jesper Tofft
fortælle om bl.a. svært bestemmelige arter, og
hvor man dels kunne få hjælp til at tegne sine
TTT-ruter.

Nationale tiltag
31. januar - 1. februar deltog lokalkoordinator
Bjarne Nielsen i et træf i Holstebro for
medlemmerne af TTT-specialteamet. Her blev
der bl.a. lavet et pilotprojekt med vinter-TTT.
I ugen 11.- 17. juni deltog Bjarne i den første
Atlas III-lejr, der blev afholdt i Vesthimmerland.
Her blev 34 kvadrater undersøgt minutiøst af 15
yderst engagerede ornitologer fra det ganske
land.
8.- 9. november deltog alle tre koordinatorer i
projektets årsmøde i Grenå.

Fremtidige tiltag
28. februar 2015 afholdes et møde i Røde-Kro
for kvadratansvarlige i Sønderjylland. På mødet
er det meningen, at man kan dele sine erfaringer
og oplevelser i forbindelse med projektet med de
øvrige kvadratansvarlige.
Muligvis vil der allerede i 2015 blive afholdt en
Atlas-lejr i den centrale del af Sønderjylland.
Projektledelsen har endnu ikke meldt sin
endelige beslutning ud om, hvor i landet lejren
vil blive afholdt, men vor lokalafdeling er med i
"opløbet".

Status for projektet
Indtil videre er der 51 personer, der har meldt
sig som kvadratansvarlig.
118 af de 182 kvadrater er besat med en
kvadratansvarlig. Det svarer til 65%.
Der er indtastet data fra 179 af de 182
kvadrater.
Det højeste antal indtastere i et kvadrat er 18.
Det er i kvadratet BH99-Draved Skov.
Knud Fredsøe er den der har indtastet i flest
sønderjyske kvadrater, nemlig i 122.

Der er i alt indtastet data for 165 arter. [Her skal
man dog lige tage højde for, at data for i alt 23
arter bliver mere eller mindre hemmeligholdt, så
de kun kan ses af indtasteren samt den
kvadratansvarlige. Derfor er de 23 arter ikke talt
med blandt de 165.]
Flest arter, nemlig 88, er indtastet i kvadratet
CG54-Haderslev Dam.
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Solsort er den art, der er indtastet i flest
kvadrater, nemlig i 131.

TimeTælleTur
Ved udgangen af 2014 er der gået følgende :
22 af de tidlige forårs-TTT (1.april - 12. maj)
18 af de sene forårs-TTT (13. maj - 22. juni)
og 15 vinter-TTT (1. december – 28. februar)

Samarbejdspartnere
Ornitologisk Forening for Als og Sundeved -
OAS
Vi har også i 2014 haft det sædvanlige gode
samarbejde med OAS. Samarbejdet drejer sig
især om to emner: fugleture og vores lokalblad
Panurus.
Også i 2014 var turene i Als- og Sundeved-
området i samarbejde med OAS – fortrinsvis
med OAS medlemmer som turledere. 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  2500 kr. pr. udgivet nummer. En
aftale, som vi i DOF-Sønderjylland er glade for,
idet udgifterne til lokalbladet udgør en stor del af
lokalafdelingens udgifter.
Og også i år bør OAS’ arbejde for Stor
Skallesluger i Sønderborg nævnes. OAS’
indsats har også i 2014 betydet en god
ynglesæson for denne art i Sønderjylland. OAS’
store arbejde for Stor Skallesluger i de senere år
har betydet, at bestanden er vokset fra 5 - 7 par
for 15 til 20 år siden til nu nærmere 25 par.
Sønderjylland udgør dermed et tyngdepunkt for
artens yngleudbredelse i Danmark.

Møder med Naturstyrelsen
Ifølge ”ministeraftalen” (aftale mellem
miljøministeren og DOFs formand) skal der
afholdes årlige møder mellem Naturstyrelsens
distrikter og lokalafdelingerne af DOF. Vi har to
distrikter i vores område: Naturstyrelsen
Vadehavet (tidl. Linnet) og Naturstyrelsen
Sønderjylland (tidl. Gråsten og Haderslev).
DOF-Sønderjylland har i løbet af foråret haft
møder med både Naturstyrelsen Vadehavet og
Naturstyrelsen Sønderjylland.

Naturstyrelse Vadehavet
Jesper Leegaard og Inger Sønnichsen deltog fra
DOF-Sønderjylland i et møde med
Naturstyrelsen Vadehavet i Lindet i starten af
december. På mødet brugte Jens Hjerrild meget

tid på det vigtige punkt ”Revidering af
bekendtgørelsen for vildtreservat Vadehavet”.
Denne bekendtgørelse afgør fx, hvor der må
surfes, fiskes efter østers og køres på stranden
på Rømø.
Desuden nævnte Jens Hjerrild, at der snart
kommer nyt fra Naturstyrelsen omkring
forvaltningen af Bramgåsen. Sommerskovning
var også på dagsordenen.
Sidste år var problemet med udsivning af vand
fra Lindet Kongemose på dagsordenen og vi fik
at vide, at man vil lukke ”hullet” i sensommeren
2015.
Jens Hjerrild orientrede om resultatet af
Naturstyrelens overvågning af Hvidbrystet
Præstekrave, som bl.a. viste, at en del af
rederne blev ødelagt af græssende får og
kreaturer.

Naturstyrelsen Sønderjylland
Også i Gråsten hos Naturstyrelsen
Sønderjylland blev der afholdt møde 5.
november. Egon Iversen og Gert Fahlberg
deltog fra DOF-Sønderjylland i mødet. På mødet
blev der bl.a. talt om:
- Askemoseprojektet: Fortsætter med lukning af
grøfter i ca. 100 moser endnu.
- Større naturgenopretning ved Hostrup Sø
- Natura2000-krav inden 2016: Bl.a. rydning af
rynket rose og begrænsning af prædation på
Årø Kalv og begrænsning af forstyrrelser
omkring tranereder i Frøslev Mose, hvis det
viser sig nødvendigt.
- Grøftelukning i tidligere sitkagranmose i
Pamhule Skov
- Rydning og hegning af Eflingbjerg i Frøslev
Plantage
- Hegning og afgræsning af Nissepolde i Frøslev
Plantage
- Lukning af ca. 45 askemoser i Pamhule Skov,
Gråstenskovene og Lilleskov/Troldsmose i
Nørreskoven på Als.

Naturstyrelsens brugerråd
DOF-Sønderjylland er derudover også
repræsenteret i Naturstyrelsens brugerråd, i
”Vadehavet” ved Bent Petersen og i
”Sønderjylland” ved Egon Iversen.

Grønne Råd
DOF-Sønderjylland er repræsenteret i vore fire
kommuners Grønne Råd ved Jørn Vinther
Sørensen i Haderslev Kommune, Karl Schlichter
i Aabenraa Kommune, Martin Iversen i Tønder
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Kommune og Gert Fahlberg i Sønderborg
Kommune.

Medier
Panurus
Redaktionen består af Gabor Graehn og Gerd
Bonnesen, assisteret af Jørn V. Sørensen som
korrekturlæser.
2014 udkom Panurus med 3 numre mod normalt
4 numre. Redaktionen manglede stof til nr.
3/2014 og valgte derfor efter aftale mellem Gert
Fahlberg og Kaj Abildgaard at slå nummer 3 og
4 sammen. Redaktionen tænker i
udgangspunktet, at stofmanglen har været et
enkeltstående tilfælde, og vi vil med jeres bidrag
gøre vores til, at vi i 2015 igen får udgivet 4
læseværdige numre af Panurus. En stor tak til
jer, som har bidraget til bladet i 2014.
Panurus er medlemmernes blad, som skal
afspejle jeres tanker, oplevelser, observationer,
beskrivelser eller naturpolitiske indlæg omkring
fuglene. Så fat pen og kamera og del, for det I
har på hjerte vil uden tvivl være til stor
inspiration for alle os andre. Hvis I er i tvivl om
en artikel, er I altid velkomne til at kontakte os i
redaktionen.

Hjemmesiden
DOF-Sønderjyllands hjemmeside har nu været i
gang i 2 3/4 år.
· 2012 (8½ måned): ca.   8.000 besøg svarende
til ca. 890 besøg/måned.
· 2013: ca. 10.000 besøg svarende til ca. 830
besøg/måned.
· 2014 ca.   9.000 besøg svarende til ca. 750
besøg/ måned
Der er sket et lille fald, men vi er stadigvæk godt
tilfredse med aktiviteten på hjemmesiden.

I løbet af 2014 har vi annonceret
· 45 arrangementer (39 ture og 6
foredrag/kurser)
· 11 nyhedsartikler
· 14 turreferater

Facebook-gruppen
DOF- Sønderjyllands Face Book gruppe kom i
løbet af 2014 op på 165 medlemmer, dvs. at der
det sidste år er blevet optaget ca. 65 nye
medlemmer. Efter en del polemik så
administrationen sig i løbet af 2014 nødsaget til
at indføre retningslinjer for gruppen:

I DOF-Sønderjyllands FB-gruppe kan
medlemmerne udveksle og dele relevante
nyheder, observationer, idéer, oplevelser, fotos
m.m. med fuglene som omdrejningspunkt.
Gruppen er også et forum, hvor vi medlemmer
kan komme i kontakt med hinanden og lave
aftaler om fx samkørsel til sjældenheder og ture.
Vi sætter fokus på Sønderjylland – men hvis der
pludselig dukker noget spændende op uden for
vores område, er der også plads til det. Vi
skriver en historie eller kommentar til fotos, som
vi gerne vil dele med andre og angiver, hvor
billedet er taget. Vi begrænser os i antallet af
fotos fra det enkelte medlem.
Hvis indlæg ikke er i overensstemmelse med
gruppens retningslinjer, vil de blive fjernet af
administrationen.

Siden disse retningslinjer blev indført, har
gruppen igen kørt som den var tænkt.

DOF-basen
DOF-basen er i 2014 gjort mere brugervenlig,
selvom den stadig kan forbedres.
Der er nu mulighed for at uploade billeder og
lydfiler, ligesom man nu også kan georeferere
eller geotagge de observerede fugles position.
Projektet ATLAS III har også fået et direkte
faneblad i DOF-basen.
I dag er der registreret 276 observatører.
I 2014 blev der indtastet 120.079 observationer,
en stigning på knap 20% i forhold til 2013., Der
blev indtastet 965 ynglepar, en stigning på 37% i
forhold til 2013.

Bestyrelsen
DOF-Sønderjylland mistede desværre et
særdeles aktivt bestyrelsesmedlem i årets løb. I
starten af februar døde Per Janfelt efter længere
tids kræftsygdom.

Bysvale Foto: Torben Andersen
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Per har gennem mange år ydet en stor indsats i
foreningssamarbejdet i DOF.
I DOF-Sønderjylland lærte vi første gang Per at
kende ved generalforsamlingen i 2002. Kort
efter indtrådte Per i bestyrelsesarbejdet, hvor
han virkede hele vejen til det sidste.
Som forhenværende byretsdommer var han en
vigtig person for DOF – både lokalt og centralt.
Især efter at han stoppede sin dommergerning,
brugte han mange kræfter på at føre fuglenes og
naturens sag. Han førte over 100 klagesager,
især landbrugssager, hvor han vandt alle på nær
én, og var med disse med til at vise mangler i
kommunernes sagsbehandling. Han vandt
ligeledes en vigtig sag ved FN 's komite i
Geneve omkring gebyr på klager. Denne fine
indsats bragte ham DOFs hæderspris. Per har
siden sin bortgang været savnet i DOF-
Sønderjylland.

Ved denne generalforsamling ønsker Egon
Iversen, Helle Regitze Boesen og Gert Fahlberg
at udtræde af bestyrelsen.

Egon trådte ind i bestyrelsen i 2003 og har i alle
årene siden da været lokalafdelingens kasserer
– et job, Egon har passet med stor omhu. Egon
har endvidere været DOF-Sønderjyllands care-
taker-koordinator og har deltaget i mange møder
med Sønderborg Kommune, Naturstyrelsen
Sønderjylland og Naturstyrelsens Brugerråd.

Helle trådte ind i bestyrelsen i 2007. Helle gør
en stor indsats i Projekt Ørn omkring ørneparret
ved Haderslev Fjord, hun udgør en drivkraft i
”fuglepigerne”, Helle er en vigtig brik i den aktive
og velkørende Haderslev-gruppe og så er hun
lokalafdelingens koordinator for
punktællingsgruppen. Helle vil heldigvis gerne
fortsætte med dette arbejde for DOF-
Sønderjylland.

Jeg har selv været med i DOF-Sønderjyllands
bestyrelse siden 1978 (med tre års pause) og
har i årenes løb haft alle tænkelige poster i
bestyrelsen. Arbejdet i folkeskolen og tiden til
forandring gør, at tiden nu er inde til at takke af.
Når jeg om et par år går på efterløn, kan det
hænde, jeg kommer igen.

Tak
Til sidst en tak fra formanden til bestyrelsen for
indsatsen i 2014.
Som i de foregående år har alle i bestyrelsen
ydet en samvittighedsfuld indsats – og alle har
haft deres opgaver at løse. Det har igen været
en glæde for formanden at kunne mærke, at alle
i bestyrelsen bærer ansvar for at arbejdet bliver
gjort.
Også en tak til de personer uden for
bestyrelsen, som har ydet en indsats for DOF-
Sønderjylland, og en tak til OAS for det
gnidningsløse samarbejde om turene og
Panurus.

Dobbelbekassiner Foto: Torben Andersen
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SET OG HØRT SIDEN SIDST
AF KARL SCHLICHTER OG MORTEN B. HANSEN

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.
Danske fuglearter er delt op i 5 kategorier, og
hidtil har sjældenhedsudvalgets rapporter kun
nævnt godkendelser af kategorierne A - C.
Kategori D og E er fugle, som bliver vurderet
som værende undslupne fangenskabsfugle.

NOVEMBER 2014
Islom - set 9.11 ved Kragesand.
Silkehejre - set 1.11.14 - 3.1 15 ved
Rømødæmningen m.m.
Silkehejren er fortsat i området, og står ultimo
februar lige nord for den gamle amtsgrænse.
Den er formentlig en af de to
fugle, der har holdt til i
området siden ultimo
september 2014. Fundet er
således det første danske
overvintrings-forsøg. Den er
flere vinterobservationer af
Silkehejre i Danmark, men
ingen har været så stationære i tid og sted.
Fuglen blev i starten ofte set sammen med
Sølvhejre, men alle Sølvhejrene forsvandt, da
frosten satte ind. Silkehejren er således den
eneste hvide hejre i regionen, der har stået imod
den danske vinter.

DECEMBER 2014
Dværggås - set 3.12, 2.1 og 7.2 i Tønder Kog
og Magisterkogen.
Det interessante ved dette fund er, at ingen rent
faktisk har set fuglen. Registeringen er foretaget
på baggrund af satellit, da denne nu 2k fugl er
blevet ring- og satellitmærket i Sverige i efteråret
2014. Fuglen opholder sig primært få km syd for
grænsen, men bevæger sig af og til nord for
grænsen. Den har i kort periode overnattet i den
tyske del af Hasberg Sø. Fundet med

henvisning til link, hvor fuglens færden kan ses
er omtalt på Netfugl.

JANUAR 2014
Rødhovedet And - set 27.1 - 25.2 i Uge.
Den Rødhovedet And er en genganger, der
også er set ved Uge i 2012 og 2013. Den kan
forsvinde i kortere perioder, men ser ud til at
returnere til søen sammen med formentlig
Troldænder. I 2013 blev den set indtil midt i
april, hvorfor den sikkert kan blive i området i en
måneds tid endnu. Hvem finder den i december
2015 eller januar 2016?

FEBRUAR 2015 (indtil 23. februar)
Mellemflagspætte (SU) - set 10.2 - 26.2 i
Draved Skov.
Et forventeligt fund lokalitetsmæssigt om end et
pænt stykke fra den tyske bestand, der primært
er længere mod øst. De to seneste fund i
Sønderjylland er blevet fundet langt fra
grænsen, hvorfor der er al mulig grund til at tro,

at der i skovene på Als og
langs Flensborg Fjord bør
være flere Mellemflagspætter.
Det forlyder, at de første
regelmæssige fund i Letland
var i slutningen af 1980’erne
og at den i dag nu er den
næstalmindeligste spætte.

Arten er også i fremgang i Nordtyskland, så
måske er Mellemflagspætte den
næstalmindeligste spætte i Sønderjylland i
2025. Ingen sønderjysk fuglekigger har endnu
fundet en Mellemflagspætte trods tre fund inden
for et par år. Hvem bliver den første?

Status fra Sjældenhedsudvalget

Godkendte observationer
Sibirisk Hjejle (bl.a. Vidåslusen) fra juli og
august
Sortvinget Braksvale (Saltvandssøen)
Brun Løvsanger (Landsende - Rømø)

Under behandling
Terekklire (Saltvandssøen)
Dværgværling (Landsende - Rømø)

”…så måske er
Mellemflagspætte den

næstalmindeligste spætte
i Sønderjylland i 2025.”
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FUGLETURE I
SØNDERJYLLAND

OAS/DOF SØNDERJYLLAND

Se også nyheder og ture på www.dof-sj.dk samt
oasweb.dk

Sandbjerg Sø
Tirsdag den 7. 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.

Augustenborg Slotspark
Tirsdag den 14. 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. 21 60 02 56.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Tinglev Mose
Lørdag den 18. april 2015 kl. 16:00 – ca. 19:00
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.
Da mosen ligger i et af mine Atlas III kvadrater,
vil der være mulighed for at drøfte projektet på
turen rundt.

Mulighed for Rørdrum, Trane, Blåhals og
Rørhøg.
Mødested: ved Søhuset med tilkørsel fra
Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller
Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen tlf. 74 41 57 19
Arr.:  DOF-Sønderjylland

Tur til Nørresøen og Bremsbøl Sø
Lørdag d. 18. april:  kl. 9:00 - 12:00
Vi vil se på ænder, vadefugle, terner og evt.
rovfugle.
Mødested: Lægan P-plads, Møllehusvej.
Turleder: Peter Kjer, tlf. 61150707
Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe

Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg
Onsdag den 22. april kl.19:00.
Stedet har udviklet sig ret positivt. En del gæs
og ænder m.m.
Mødested: ved Fiskerhytten. Parkering:
Vendepladsen på Hjort Lorenzens Vej
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Fugletræk ved Tontoft Nakke
Søndag den 26. 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.

Hostrup Sø + Søgård Skov og Sø
Lørdag d. 2. maj 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/ 30 20 84 56.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Tidlig Tyrkerdue på rede Foto: Hans Hagge
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Gå-til Fugl
Onsdag den 6. maj 2015 holder vi dette forårs
eneste Gå-til-Fugl tur.
Karen Raagaard, leder af Natur og Landbrug
ved Haderslev Kommune, inviterer os indenfor
på hendes egen matrikel:
Gammelbyvej 39, Fjelstrup ved Haderslev
Vi mødes kl. 16 på adressen.
Karen har både skov og eng hvor vi kan øve os i
fugle-jizz og –stemmer!
Medbring the og kaffe til en hyggestund
undervejs.
Da det bliver en rigtig off-road tur, er det en
god idé at medbringe gummistøvler.
Ingen tilmelding.
Arrangør: Helle Regitze Boesen
Haderslev Lokalgruppe

Formiddagstur til Rumohrsgård Dyrehave
Torsdag d. 7. maj  kl. 09.00-11.00
Gøgen ankommer i denne uge.
Mødested: P-pladsen i skovens NØ hjørne.
Indkørsel fra Hundslev via Skovvej.
Turleder: Lars Peter Hansen. Tlf. 40 87 62 44
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Kær Vestermark, Sønderborg
Onsdag d. 13. maj kl.19:00.
Aftentur med kikkerten. De fleste forårsfugle
skulle nu være dukket op. Vores bedste sted for
nattergal.
Mødested: P-pladsen i sydenden af det militære
område.
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Rundt om et landbrug
Søndag d. 17. maj: kl.  09:00 - 12:00
Vi går en tur omkring Søren Hansens kvægbrug
for at se hvilke fugle, som er omkring
bygningerne, og som fouragerer på

ensilagestakkene. Derefter kører vi en tur ud på
Sørens marker for at se efter de fugle, som vi
kan finde der.
Mødested: Skibelundbjergvej 1, Kastrup, 6510
Gram
Tilmelding hos Jesper Leegaard. Tlf./SMS
25658690, e-mail sortstork@gmail.com
Max 15 deltagere.
Arr.: DOF-Sønderjylland

Tur Ballum Sluse og Rømø
Søndag d. 17. maj: kl. 13.00. til 16:00
Vi vil se, hvad maj måned byder på ved
Vadehavet.
Mødested: P-pladsen ved Ballum Sluse.
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934.
Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe

Tinglev Mose
Onsdag d. 20. maj: Kl. 08:00 –  11:00
Hvis vejret vil være os nådigt stemt, vil hele
koret af sangfugle være på plads i mosen på
dette tidspunkt.
Mosen er meget fugtig, så vandtæt fodtøj er
absolut nødvendigt.
Bl. a. mulighed for Nattergal og mange af
mosens andre sangfugle.
Mødested: ved Søhuset med tilkørsel fra
Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller
Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen. Tlf. 74 41 57 19.
Arr.: DOF-Sønderjylland

Pøls Rev på Sydals
Onsdag d. 20. maj kl. 19:00.
Vi ser på stedets sangere og andre småfugle.
Chance for rødrygget tornskade og gul vipstjert.
Mødested: P-pladsen ved Pøls Rev. Kør
gennem Neder-Lysabild og drej til højre ved
Felsgaard.
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

OAS’s Sønderjyllands Safari
Lørdag d. 23. maj kl. 0:30 til formentligt omkring
kl. 18:00. Altså også en natnaturtur.
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

Syngende gulspurv         Foto: Torben Andersen
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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
mm.
Bindende tilmelding til turleder senest mandag
d. 18. 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 Graehn. Tlf. 42 72 04 40
OBS! Da OAS yder tilskud til turen, er den
kun for OAS medlemmer!

Margrethe Sø, Gråsten
Onsdag d. 27. 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: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Morgentur i Gråsten Slotspark
Lørdag d. 6. 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: Orla Jessen. Tlf. 23 20 13 43.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Natravnetur
Lørdag d. 13. juni: kl. 22:00 - 24:00
Mødested: P-pladsen ved Bygma, Nørre
Skærbækvej 61, Skærbæk.
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934.
Arr.: DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe

Bundsø
Af Kaj Abildgaard

Så lykkedes det endeligt at få Bundsø fyldt med
vand igen. Det skete lidt før tid på grund af et
digegennembrud. Fuglende kunne heller ikke
vente længere. Gæs, viber og mange slags
ænder har gjort deres indtog.
Kommunen har berammet datoen for indvielsen
til den 24. april om eftermiddagen. Alle
interesserede er velkomne. Der vil senere i
pressen blive givet nærmere besked om
tidspunktet og mødestedet.
Vi har efterlyst flere øer ved området, så
fuglene har steder at opholde sig og yngle, men
det var der ikke rigtig penge til. Vi fik så bevaret
nogle træer, som ellers skulle have været
fældet.
Det bliver spændende at se, hvad der
yderligere dukker op af fugle på søen.

Foto: Torben Andersen
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