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DETTE NUMMER AF PANURUS
AF GERD BONNESEN

Den 5te varmeste vinter i den danske
vejrhistorie (25 år) går på hæld. Den har været
ualmindelig nedbørsrig med 38% nedbør over
normalen, solfattig med 17% færre soltimer end
normalen med kun 17(!) timers solskin i januar
(Kilde DMI). Det har også betydet, at der stort
set ingen sne har været i det sønderjyske til at
lyse op i vinterlandskabet. Kun et par mm blev
det til i slutningen af januar. Vinteren bød
endvidere også på nogle mere dramatiske
indslag i form af 2 orkaner, kendt som
henholdsvis Allan d. 29. oktober og Bodil d. 5.
december, som skabte store ødelæggelser for
skovbruget. Hvad ødelæggelserne har betydet
for fuglene er usikkert, måske har de været en
ulempe her og nu, men en fordel
på længere sigt for fugle og dyr?
Denne refleksion kommer Hans
Christensen ind på for
sortspætternes vedkommende på
side 4.
Den milde vinter har også
betydet mindre trængsel på
foderbrætterne rundt omkring i de
små haver, i og med at den føde
fuglene har kunnet finde i naturen
har været tilstrækkelig til at de
har kunnet holde varmen. Godt
for fuglene men kedeligt for os,
der godt kan lide at følge livet på
foderbrættet i den mørke tid. Silkehalerne havde
vi heller ikke videre fornøjelsen af denne vinter.
Vinter eller ej – nu er foråret kommet.
Plusgrader op til 10 plus grader i slutningen af
februar, mejserne filer, grøniriskerne kvidrer fra
toppen af tujaerne, spætterne holder
trommekoncert a la Safrido (en dansk
percussion duo) og natuglerne tuder ude i
natten.
Fuglefolket, som er i stort underskud på
fugleoplevelser gennem den grå vinter, hungrer
nu efter at komme ud i felten, som øko-køer
hungrer efter at blive sat på græs (det er ikke
meningen at støde nogen med denne
sammenligning). Nu kan det simpelthen ikke gå
hurtigt nok med at komme ud i felten!
Sådan har en del af de frivillige deltagere til
ATLAS III også haft det. Allerede nogle minutter

efter midnat d. 1. marts var
de første registreringer i hus.
ATLAS III er DOF’s 3. store
fuglekortlægningsprojekt. Alle
Danmarks ynglefugle skal
kortlægges med hensyn til,
hvilke arter der findes, hvor
de findes, hvor tæt de findes
og hvor mange der er. De 2
foregående ATLAS kortlægninger fandt sted i
årene 1971-74 og 1993-97. Omtrent 1000
frivillige fra hele landet deltager. De data
kortlægningen genererer, kan sammenlignes
med data for de 2 foregående undersøgelser.
Den viden man kan udtrække fra dem anvendes

af forskningsinstitutioner, i
kommunernes fugle-
naturforvaltning, i
formidlingsøjemed og ikke
mindst i arbejdet med at
stoppe nedgangen i
biodiversitet inden 2020, et
mål som medlemslandene i
EU har bundet sig til.
Hvis nogle af Panurus læsere
gerne vil springe på ATLAS
er det slet ikke for sent. Hvis
du på nogen måde er
interesseret, så tøv ikke med

at kontakte
lokalkoordinatorerne for DOF Sønderjylland og
vi vil hjælpe dig videre.  Du kan også finde mere
information på: http://www.dof.dk/atlas
eller hos
Jesper Leegaard leegaard(a)wollbrink.dk
Bjarne Nielsen birdingdk(a)hotmail.com
Gerd Bonnesen gerd(a)bonnesen.net.
Dette nummer af Panurus er udover de faste
indslag en mosaik af bidrag fra medlemmerne i
form af  bl.a.  en feltundersøgelse, en
feltbestemmelse, en fornøjelig twitcher-
beretning, et digt, en kortlægning af tidligere
yngleforekomst af en meget sjælden fugl, et
referat af et traneseminar i Tyskland og som
noget nyt en boganmeldelse af 2 fuglebøger.
Det er vores håb, at artiklerne må give jer
inspiration til forårets fugleture og ATLAS-
kortlægningen.

ATLAS III 2014-17

Stillits Foto: Knud E Vinding



SIDE 4 PANURUS NR. 1 . 2014

Stormene i oktober og december 2013 blev
anledningen til at man indførte faste,
meteorologiske navne på de danske storme. I
øvrigt andre navne end stormene i nabolandene
Tyskland og Sverige længe var blevet opkaldt
efter.
 Bodil, der i mange år har haft en navnkundig
karriere i den dramatiske
verden her i landet, fik nu
en agtværdig
navnesøster, der virkelig
satte sit præg på hele
landet den 5.-6. december
med udbredt stormfald i
Jylland og
oversvømmelser ved
mange nordvendte fjorde.
Med tilbagevirkende kraft
opkaldte man den kraftige,
men kortvarige orkan 28.
oktober Allan. Den mindes
vi særligt her i
Sønderjylland, hvor
stormfaldet, væltede
stilladser og løbske
trampoliner bærer kraftigt
ved til mindet om
Orkanen, dvs. 3.
december 1999. Som det
blev omtalt af Gerd i
Panurus 4-2013 efterlod
Allan uhyggeligt meget
stormfald på bl.a. Als. En
del hulrugende fugle er
derved blevet hjemløse,
foruden hvad der måtte
være blæst ned af gamle
reder og fuglekasser. Er disse meteorologiske
hændelser så til for-eller bagdel på længere sigt
i naturen og for spætter?

Her efter nytår har jeg haft anledning til den
årlige opdatering af antallet af Sortspættehuller i
Sønderjylland og lidt syd for grænsen. En
ubetydelig tilbagegang til 185 brugbare huller.
 Det er i vintertiden jeg jo opdaterer
kendskabet til hvilke Sortspætter der er til stede
i bestandens skove fra sidste års yngletid, med

den bagtanke at vide hvilke Sortspætter der er
klar til at udgøre det nye års ynglebestand.
Kendskabet understøttes af at til enhver  tid
omkring 75% af alle individer kan kendes på
systemet med to individuelle farveringe på
venstre ”ben”. Og dem aflæser man med
teleskop ved deres ankomst til

overnatningshullerne hele
året rundt. På disse ture
bliver der derfor samtidig
gjort status over hvilke
Sortspættehuller der
aktuelt stadig er brugbare
– eller f.eks. faldet i storm
i mellemtiden.

Overordnet ligger det
store stormfald i skovene i
Panurus’ læserkreds syd
for en linje Tønder til
Åbenrå  (hvor det i 1999
var lige omvendt:
Stormfald nord for linjen,
særligt i et bælte fra
Skærbæk-Esbjerg østpå
mod Haderslev-
Christiansfeld). Jo
længere sydpå man
kommer her i 2013-14 jo
værre stormfald, og i
Sydslesvig og på Als er
det tydeligt endnu værre.

Tysk skovbrug har i årevis
opbygget en
naturmæssigt meget mere
varieret ”Mischwald”,

”Plenterwald” (you name it) og fortsat med præg
af de fantastiske såkaldte Emeis-bevoksninger
hvor de tidligste stammer fra de
krigsskadeerstatninger man efter krigene midt i
1800-tallet kunne anlægge i det håbløst
skovfattige Nordtysklands hedestrækninger.
Emeis-bevoksningerne havde stor fokus på arter
som Ædelgran og Nordmannsgran i blanding
med bøg og andre, men også fokus på at alle
lag i skoven fra lav til høj hele tiden skulle være i
dynamik, så der i disse findes en mosaik af

ALLAN, BODIL OG SORTSPÆTTEN
AF HANS CHRISTENSEN

Hostrupskovbillede 2012. Sortspætteunger
ringmærkes i skovbunden ved redetræet.
Træer med ’brugbare Sortspættehuller’ er
mange steder i Sønderjylland markeret HT
af mig
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blandet, tæt og høj skov til lysbrønde med
pågående selvforyngelse eller håndplantning i
foråret.
 Mange sønderjyske plantager både før og
efter 1920-genforeningen blev anlagt i samme
tyske tradition, som man dog efter 1920 gradvis
desværre gik bort fra, i håb om hurtigere
udbytter i kraft af mere monotone plantninger.
Resultatet så vi ved udbredt fladefald bl.a. i
1967 og 1999. Og altså i 2013 i de sydlige
skove som Frøslev plantage, der var hårdt ramt i
1967, gik fri i 1999, men hvor der nu 14 år
senere var så mange ældre
bevoksninger at de ikke
længere kunne stå for
Allan.
 Vi har i Sønderjylland
stort set kun én Emeis-
bevoksning tilbage, men
den er også meget kendt
og – stadig - seværdig. Det
er afd. 332 i Kelstrup
plantage, dvs. 2-300 m øst
for Hønsnapvej i den
sydlige del. Man ser
resultatet af Allan: De
meget store Ædelgraner i
bevoksningen har lagt sig.
Men det er stadig et fint
fuglested.
 Skovene syd for
grænsen, hvor jeg kender
dem fra vest for Flensborg
(Handewitter Forst) til
Langenberger Forst ved
Leck er for første gang
betydeligt kraftigere ramt
end Kelstrup og Frøslev
plantage. Jeg formoder at
det i hvert fald et godt
stykke ned i Slesvig-Holsten
er endnu værre. I de skove
jeg færdes i ligger enorme
mængder af væltede og
knækkede træer her omkring 1. februar 2014
stadig. Skovveje er langtfra ryddede alle steder.
Især er meget nåletræ (Ædelgran, Lærk m.v.)
faldet, men særligt ved Allan røg der også
mange løvtræer, der dengang jo stadig havde
blade.

Virkningerne på naturen vil være både gode og
dårlige. I første omgang har ragnarokket af

væltede træer skabt mange nye skjulmuligheder
til dyrene og med mad lige i nå-højde.
 Priserne på træ er høje og vil blive forsøgt
holdt på et højt niveau ved at fordele
oparbejdning til flis og brændetræ så længe som
muligt. At der i de senere år er opstået så gode
afsætningsmuligheder for småprodukter som flis
gør, at der givetvis vil blive ryddet godt op, også
selv om der har været politiske signaler om at
lade en passende mængde besværligt træ ligge
”til naturen”: Dødt ved, dvs. til insekter og
biodiversitet.

Forstyrrelser af vildtet og
af ynglende fugle vil derfor
jævnt hen kunne opstå i
løbet af foråret 2014. Ofte
er skovejerne af simpelt
ukendskab uforskyldt,
men vi fuglefolk der
måske kender noget
beskyttelsesværdigt
fugleliv m.v. kan på en
venlig måde benytte
situationen til at ”hænge
dem op på” de krav om
beskyttelse af de
pågældende ynglearter
allerede i teorien nyder i
Lov om Vildtforvaltning.
Det kan være redetræer
med rovfugle, spætter,
ugler, fredede arter.
 I Atlas III, der netop
er startet i 2014, kan vores
bidrag til fred og ro i
yngletiden blive meget
oplagt.
 I de senere år er den
såkaldte sommerskovning
blevet fast metode i meget
skovbrug, bl.a.
Naturstyrelsen. Med blade
på træerne overser man
desværre adskillige

fuglereder. Flisning i samme periode skaber
desuden en masse larm, uro og brandfare, som
mange fugle ikke er trygge ved. Hvor sent på
sommeren det er tilrådeligt at genoptage
skovarbejdet vil være forskelligt fra art til art.
Som nævnt vil vi fuglefolk kunne stille med lokal
og ofte artsspecifik ekspertise. Min erfaring er at
det vil skovejerne mange steder kunne opfatte
som en konstruktiv

Lindewittbillede jan.2014: Træer med
Sortspættehuller, barkskader eller
svampe er i Sydslesvig ofte markeret
som ’Habitatbaum’ af skovvæsenet
(trekant). Denne bøg indeholder en
hulspække uden bund, hvor Sortspætten
overnatter i dækning bag pilen
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imødekommelse af deres
aktiviteter. Træ er penge,
men skovejerne vil også
gerne natur, der f.eks., er
god til vildtet.

Antallet af brugbare
Sortspættehuller
Kan for 1. januar 2014 som
nævnt opgøres til 185
fordelt på 15-20
sønderjyske og 6
sydslesvigske skove. Dvs.
at hvert af de 26 yngle- og
2 revir-Sortspættepar fra
2013 for tiden råder over
6-7 gode huller. Siden 1.
januar året før er det en
tilvækst på 12 og et tab på
16 huller. Største
enkeltstående tab er 11
huller til Allan og Bodil. Til
sammenligning faldt der
ved 1999-Orkanen 24 træer
ud af dengang ca. 90
brugbare huller. Lidt
firkantet sagt var Orkanen
altså fire gange værre end
Allan og Bodil tilsammen.
Yderligere var
Sortspættebestanden i
1999 mindre og de faldne
træer stod overvejende i det allernordligste
Sønderjylland. Alle huller ved Gram og Jels (nu
delvis DOF-Sydvestjylland) forsvandt, og
Sortspætten er først siden genindvandret dér.
Formentlig kraftigt understøttet af det boost af
ekstra insektmad, der den dag i dag kan ses i
form af dødt ved inde i de nye plantninger i
skovene.
 Tabet til stormene var i 2013 i de fleste
skove 0-1 hultræ, dvs. ubetydeligt, men f.eks. 2
af 5 mulige bøge i Frøslev. Stursbøl plantage
topper med 3 tabte huller, alle i visne træer, og
denne lokalitet har aldrig siden Orkanen 1999
genvundet mængden af gode hultræmuligheder,
idet nogle unge bøge stadig er for tynde og lave
til at tiltrække Sortspætterne for alvor.
 Det er i øvrigt værd at bemærke at de
såkaldte Hærvejsplantager (Frøslev,
Bommerlund og Årtoft) har fået ynglende
Sortspætter i bøgetræer i løbet af 2000-tallet, og
at tilsvarende bevoksninger i f.eks. Lovrup og

Endrup skov i løbet af få år
kan opnå samme succes.
Disse bøgetræer er meget
tynde og lavstammede i
forhold til ”normale”
Sortspætteskove, men
også tydeligt begunstiget af
den dårlige lokale bonitet til
i en ung alder at vise
alderssvækkelser i form af
døde kronegrene,
barkskader m.v.

Fokusart Sortspætte i
Atlas III
Atten arter i Atlas III er
udvalgt til at der vil være en
særlig optællingsvejledning
på hjemmesiden. MEGET
kort er ’ordentlige ynglepar’
af Sortspætte en
kombination af ordentlige
redehuller samt hvad man
har set ved hullet og
hvornår. Det er oftest
meget små tegn, nærmest
’ikke-tegn’, der kvalificerer
det sikre ynglepar, samt en
dato allerede midt i april.
Omhyggelighed er derfor
vigtig.

Billed-eks. på Sortspættehuller
Der kommer flere Sortspættehuller (plus er
større end minus) når Sortspættebestanden
vokser og der ikke kommer en eller anden storm
i vejen.
 I et typisk brugbart Sortspættehul kan man
IKKE udefra se om det er brugbart, da der inde i
træet skal være ca. 16-18 cm diameter og ca.
25 cm dybde. I få tilfælde kan der være flere
indgangshuller til et sådant hul, men det giver
risiko for træk mm. Sjældent kan et hul være helt
uden bund, men alligevel brugbart for
overnattende spætter, der altid hænger, ikke
ligger ned, når de sover. Huller kan ophøre med
at være brugbare, hvis Sortspætterne ikke
vedligeholder kanten (barken vokser til i de
levende træer, som det jo typisk er), eller hvis
furer i barken kan lede regnvand ind i hullet i
stedet for udenom hullet.
Mit kendskab til om hullerne er brugbare eller ej

Hansortspætten viser med sin adfærd i
hullet at hullet er brugbart og at den på
dato for billedet (24. april 2010) knap nok
er klar til fast rugning – altså et ’ikke-
tegn’. Dette viste sig endda at være lidt
forkert. Da ungerne blev ringmærket
kunne rugestart beregnes til 22. april
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er først og fremmest en følge af
mange års individuelt kendskab,
herunder de huller der konkret
har været brugt af Sortspætter til
redehuller og/eller
overnatningshuller og derfor må
opfylde de kriterier for
indvendige mål der som nævnt
ovenfor ofte ikke er tydelige når
man bare ser hullet udefra. Som
de valgte billeder viser kan det
være svært at se, og det skal
man altså være opmærksom på
ved registreringen af ynglepar.

Aktive huller har ofte godt med
haleafslidning og negleridser

Sjældent redehul med to ind-
og udgange nederst fra 2010.
Øverste hul er ikke forbundet
med dem.

Hullet er ikke brugbart. Selv
med fint lys på hullet kan man

ikke se den manglende dybde.

Brugbare huller udmejsles ofte
med en slidske der kan holde

vand ude af hullet

Man kan se ind i hullet, men
ikke se de ca. 25 cm dybde

der rent faktisk gør at hullet er
redehul

Det kan IKKE ses at hullet er
ikke brugbart. Det blev først

mejslet færdigt i 2012
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YNGLEDE DER SORT STORK
I GRAM STORSKOV?

AF JESPER LEEGAARD
Efter at jeg og min familie flyttede til
Vester Lindet – 3 km øst for Gram i
1999, er jeg jævnligt stødt på
oplysninger om at Sort Stork har ynglet
på tre lokaliteter midt i 1980´erne.
Nemlig Røjbøl skov, Mandbjerg skov og
Gram Storskov.
Jeg har brugt utallige timer på at trave
skovene omkring Gram, Rødding &
Toftlund igennem, for at følge op på
mere eller mindre brugbare oplysninger
om iagttagelser af Sort Stork eller
ligefrem forsøg på at finde en mulig
rede. Dette har selvsagt ført til utallige
skuffelser og jeg har aldrig fundet noget
entydigt bevis på ynglende Sort Stork i
området, selv om jeg har iagttaget både
ungfugle og voksne fugle i området
flere gange i løbet af de 13 år vi har
boet her. Derfor har jeg stillet mig
tilfreds med oplysningen om at Sort
Stork i hvert fald har ynglet i området
engang midt i 1980´erne.
Stor var min overraskelse derfor da
Sebastian Klein – i en tråd på Netfugl –
stillede spørgsmålstegn ved, om der
overhovedet var sikre beviser på
ynglende Sort Stork i Danmark efter år
1951-52 i Tofte skov. Diskussionen bølgede
frem og tilbage og man måtte konstatere, at der
faktisk ingen sikre ynglebevis fandtes. Man
måtte konstatere at fundet af en tjekkisk
ringmærket juvenil Sort Stork på Als i 2001 –
fundet ca. 30 dage efter ringmærkningen –
gennemhullede teorien om at ungfugle set i
Danmark i sensommeren, stammede fra danske
ynglefugle.
Derfor besluttede jeg mig få at finde nogle
førstehånds-iagttagelser fra 1980´erne i
Gram/Toftlund-området. Ved direkte at spørge
de folk som snakkede om Sort Stork i området -
hvor de havde deres viden fra - kunne jeg, så at
sige, følge tråden baglæns til kilden. Dette
research-arbejde har ført mig frem til følgende
beskrivelse af forholdene for Sort Stork i
1980´erne på disse 3 lokaliteter:

Gram Storskov.
Røjbøl skov.
Mandbjerg skov.

Røjbøl skov:
Det ”bedste” rygte, som jeg har hørt: ” Hans
Skov var ude for at reparere reden af Hvid Stork
på gården ”Dalager” i 1985. Under samtalen
med ejeren – Aage Mariegaard – fik Hans at
vide, at det var ærgerligt at den Hvide Stork var
væk, men at det da så var godt, at der nu
ynglede Sort Stork nede i skoven. Hans Skov fik
fremvist reden med unger!”
Fakta: Hans Skov kender intet til dette rygte.
Jeg har talt med Aage Mariegaard, som nu bor i
Rødding. Det eneste Aage kan fortælle om Sort
Stork i Røjbøl er, at han gennem en sommer
flere gange så en Sort Stork flyve ind i skoven,

Sort Stork – Gram Storskov 6. juli 1982 Hans Skov
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men han mener ikke selv at den har ynglet dér.
Der kører masser af rygter om denne skov. Bl.a.
et rygte om at der findes et billede af reden i en
rød-el langs skovbækken. Jeg har ikke kunnet
finde dette foto og desuden er der ikke nogen
skovbæk i Røjbøl skov. Så altså intet der tyder
på ynglende Sort Stork her.  At der har holdt en
enlig Sort Stork til i skoven i en periode midt i
1980´erne er naturligvis også en spændende
iagttagelse.

Mandbjerg skov:
Det ”bedste” rygte, som jeg har hørt: ”Sort
Stork parret fra Gram Storskov flyttede på et
tidspunkt til Mandbjerg hvor de ynglede et år.
Der er fundet gylp under reden, som er blevet
bestemt til gylp af Sort Stork.”
Fakta: Der findes ikke noget bevis på at Sort
Stork har ynglet i skoven. Mandbjerg skov er
en forholdsvis overskuelig skov og blev i
perioden besøgt af bl.a. Kurt Storgaard i
forbindelse med rovfugle-gruppens arbejde.
Den rede, som jeg har fået beskrevet som
reden af Sort Stork, passer ifølge Kurt
Storgaard, til beskrivelsen af en stor rede, som
Duehøg brugte i 1980érne. Det gylp, som blev
opsamlet under reden, blev opsamlet minimum
et år efter at Sort Stork skulle have ynglet dér.
Bestemmelsen af gylpen er aldrig givet skriftlig,
men det er blevet sagt mundtlig, at det godt
kunne være fra Sort Stork!
Der findes nogle interessante observationer af
Sort Stork ved Mandbjerg skov: Lis og Svend
Paulsen – som boede op til skoven – har den
26.juli 1982 en artikel i ”Vestkysten” (med

billede af 3 Sorte Storke). Der fortæller de, at 3
Sorte Storke hver morgen i de seneste 5 dage,
har slået sig ned på engen langs skoven og
fourageret dér indtil ud på eftermiddagen.
Billedet i avisen er dog i en så dårlig kvalitet, at
jeg ikke kan afgøre om det er juvenile eller
adulte fugle. At 3 fugle nærmest er stationære i
en periode lige efter at ungerne har forladt
reden, er meget interessant. Ole Hyttel – som
var skovfoged-assistent i Mandbjerg skov har
følgende iagttagelser fra Mandbjerg skov fra
1984:
25. april – 1 adult Sort Stork
7. juni – 1 adult Sort Stork
10. juni – 2 adulte Sort Stork sammen – ses
både formiddag og aften.
31. august – 1 adult Sort Stork
Også spændende iagttagelser, men intet bevis
for yngel eller yngleforsøg.
Ud over at der ikke er sikre yngelbevis i
Mandbjerg skov, så siger bl.a. Kurt Storgaard,

Sort Stork ved Gram Storskov. Billedet er taget
af Brian Brenner Hansen den 18.juli 2008. På
stor afstand gennem teleskop

Røjbøl Skov

Gram Storskov

Mandbjerg Skov
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Else Lei, Ole Hyttel og Benny Sehested at den
ikke ynglede der!

Gram Storskov:
Det bedste rygte, som
jeg har hørt: ”Sort
Stork har ynglet i
Gram Storskov i
minimum 2 år med
succes, det ene år
med 3 flyvefærdige
unger, det andet år
med 1 flyvefærdig
unge”.
Fakta: Gram Storskov
er den eneste lokalitet
hvor jeg har kunnet
finde førstehånds-beretninger om ynglende Sort
Stork. Sort Stork har ynglet i Gram Storskov
minimum 2 år i perioden 1983-1986. Der er
usikkerhed om årstallene – men der er jo
desværre også gået 30 år!
 I 1982 var Ralph Jessen fra Vester Lindet på
bukke-jagt ved Gram Storskov. Ralph er den
første som har rapporteret Sort Stork fra
området. Ralph er med det samme klar over, at
der kan være noget i gærde, når man ser en
Sort Stork langs et skovbryn i maj måned. Ralph
kontakter Hans Skov – som var kendt for sit
engagement for den Hvide Stork. Hans Skov var
en ung mand, som tog sin knallert fra Vejen –
hvor han boede – og kørte til Gram for at følge
op på observationerne. Fra den 29. juni til den 7.
juli følger Hans Skov den Sorte Stork i Gram
Storskov. I denne periode ser han ofte 2 fugle
sammen og andre gange kun 1 fugl. Fuglene
virker meget inaktive – står og raster meget af
tiden – så Hans Skov vurdere at de ikke ynglede
i 1982. Muligvis har de dog etableret sig det år
uden egentlig at yngle. I 1983 og 1984 opholder
Hans Skov sig i Norge under sin uddannelse til
arkæolog og får aldrig fulgt op på
observationerne fra 1982.
Hermann Jørgensen: I 1980´erne arbejdede
Hermann som opsynsmand og ansvarlig for
skovdriften i naboskoven til Gram Storskov –
nemlig Skaftkær skov. Hermann har jeg snakket
fugle med en del gange gennem årene og han
har – for mig – været den mest velinformerede
kilde til ynglefundet af Sort Stork i Gram
Storskov. Følgende har jeg skrevet ned efter en
samtale med Hermann den 3.marts 2013.

” Den Sorte Stork har med sikkerhed ynglet 2
år i Gram Storskov. Det ene år fik parret 3

unger på vingerne og
det andet år 1
flyvefærdig unge.
Reden var placeret
på en sidegren af et
stort egetræ, som
stod ca. 30 meter fra
skovbrynet. Jeg har
aldrig været ved
reden i yngletiden,
men har set reden
uden for yngletiden.
Sort Stork er meget
diskret og gør ikke
meget væsen af sig.

Den tid på året hvor fuglene oftest kunne ses
var, når familien med de flyvefærdige unger,
gik på vingerne om morgenen for at forlade
rede-området for at fouragere. Typisk lettede
familieflokken ved 7-tiden og fløj i lav højde
væk fra skoven. Hvis familien blev forstyrret
af fx skovarbejde kunne de kredse i lang tid
over skoven i nærheden af reden.
En gang hvor jeg var i skoven i yngletiden
kiggede jeg op, da jeg hørte en lyd jeg aldrig
havde hørt før. Der kunne jeg se en voldsom
kamp mellem en Sort Stork og en Duehøg.
Det virkede nærmest som om Duehøgen
angreb den Sorte Stork. Mens kampen stod
på kredsede de 2 fugle højere og højere op
og var på et tidspunkt kun 2 små prikker på
himlen.”
Kristian Enevoldsen er – ud over Hermann
Jørgensen – den eneste som har observeret
Sort Stork på ynglepladsen.
Kristian Enevoldsen arbejdede i 1980´erne på
Gram Teglværk, som faktisk lå midt i Gram
Storskov (der hvor Gram Lergrav er). Kristian
Enevoldsen bor ikke langt fra Gram Storskov.
Jeg har talt med ham den 8. marts 2013.
”Jeg kender ikke til at den Sorte Stork har
ynglet hele to gange i Gram Storskov, men
så i 1980´erne ofte Sort Stork og fulgte
familien det ene år, hvor de fik 3 unger på
vingerne. Dengang interesserede jeg mig
ikke så meget for fugle, men lagde
efterhånden mærke til den store fugl med de
røde ben som holdt til nede på engene.
Efterhånden som jeg blev klar over at det var
Sort Stork, fulgte jeg med i hvad der skete
gennem sommeren. Flere gange så jeg Sort

Sort Stork over Gram Storskov den 6. juli 1982 .
Foto: Hans Skov
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Stork enkeltvis i løbet af sommeren, men
først da ungerne var flyvefærdige kunne vi få
dem at se mere regelmæssigt. Hen mod
aftenen kunne jeg flere gange følge Storke-
familien, når de søgte tilbage til reden for at
overnatte. Jeg vil tro at det stod på i 7-14
dage, hvor de vendte tilbage til reden. Jeg
var klar over at det var en sky fugl og gik ikke
ind til reden i yngletiden. Én gang var jeg –
nærmest ved en tilfældighed – kommet ind til
redetræet i yngletiden. Der kunne jeg
konstatere masser af ekskrement-klatter
under reden. Den store rede lå på en kraftig
sidegren af et stort egetræ. Der hvor
sidegrenen delte sig i en gaffel, lå den store
rede. Reden var ikke særlig højt placeret og
jeg vil mene at man kunne komme op til den
ved hjælp af en god stige. Jeg har gennem

flere år lagt mærke til den store rede, men
med tiden faldt den ned.
Den 12. marts 2013 kører jeg op for at besøge
Carsten Nielsen. Carsten Nielsen var skovfoged

i Gram Storskov i perioden 1977-1985. Carsten
Nielsen fortæller:
”Jeg kender godt til rygterne om ynglende
Sort Stork her i skoven. Jeg kan hverken be-
eller afkræfte rygterne, men det er rigtigt at vi
havde Sort Stork i en periode først i
1980´erne. Jeg interesserer mig for naturen
som helhed og har ikke prøvet på at finde
reden af Sort Stork, så den kan godt have
ynglet her. Jeg boede i sin tid ca. 500 m fra
Gram Storskov og jeg så jævnligt Sort Stork.
Oftest var der tale om en enlig fugl som kom
flyvende i 6-8 meters højde over engene
langs skoven. Jeg så Sort Stork i 2 år.
Enkelte gange har jeg også set Sort Stork
sidde i nogle af de store egetræer langs
skovbrynet”.
Jeg fik – ad omveje – fat i Søren Essendrop,
som var jagtkonsulent i 1980´erne. Søren
fortalte følgende:

”Jeg vidste at der ynglede Sort Stork i Gram
Storskov og da der var kommet ny
skovfoged i Gram Storskov i 1986, ville jeg
tage op og fortælle ham, at de skulle tage

Redetræet den 11.maj 2013. Det var ude på den
kraftige sidegren på venstre side af træet at
reden lå Kristian Enevoldsen ved redetræet marts 2013
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hensyn til den Sorte Stork, når de arbejdede i
skoven. Én gang i 1986 så jeg familien med
unger i luften. Det var et flot syn at se de
sorte fugle – det sorte fik et rødligt skær i
morgensolen!”
Den nye skovfoged hed Aage Lauesgaard
(skovfoged 1986-1994) ham har jeg også talt
med ” Jeg boede ikke langt fra skoven og så
Sort Stork flere gange. Oftest så jeg dem
flyve over området morgen og aften. Vi gik
alle stille med dørene for, at folk ikke skulle
komme rendende og se Sort Stork! Jeg har
set reden en enkelt gang, uden
for yngletiden – jeg fik at vide
hvor den var og fandt den også.
Reden lignede de reder af Hvid
Stork, som man kender, men jeg
syntes ikke den var så stor, som
en rede af Hvid Stork. Reden var
lavet af grene i forskellige
størrelser – både tykke og tynde.
Reden var i en kroget eg – ikke
langt fra skovbrynet. Jeg er
sikker på at de ynglede i 1986,
men de følgende år så jeg dem
ikke”.
Aage Lauesgaard foreslår at jeg
besøger Alexander Tychsen. Den
6. maj 2013 besøger jeg
Alexander. Han kan bekræfte at
Sort Stork har haft rede i
skovbrynet og at Hermann
Jørgensen har vist ham reden efter
ynglesæsonen. Alexanders kone
fortæller desuden, at engang de
skulle have børnefødselsdag
spurgte de skovfogeden (Aage
Lauesgaard) om de måtte holde et
”løb” i skoven for børnene.
Skovfogeden bad dem om ikke at
komme hen i nærheden af den del
af skoven, hvor den Sorte Stork
havde rede!

Konklusion:
Sort Stork har ynglet i Gram Storskov i
minimum 2 år med ynglesucces,
sandsynligvis endog 3 år. Ynglefundene
ligger i perioden 1983-1986. Hermann
Jørgensen mener at de 2 år Sort Stork ynglede i
Gram Storskov, var mens Carsten Nielsen var
skovfoged – altså senest 1985. Søren
Essendrop siger derimod, at han har set Sort

Storke-parret med flyvefærdige unger året efter.
Søren Essendrops beretning passer fint med,
hvad Aage Lauesgaard & Alexander Tychsen
fortæller. Så det helt eksakte årstal bliver
desværre ikke let at finde. Det bedste bud må
være at Sort Stork med sikkerhed har ynglet
1983 & 1984. Så har den muligvis igen ynglet i
1986.
Selve redetræet er der derimod ingen tvivl om. I
marts udpegede Kristian Enevoldsen, med stor
sikkerhed, redetræet for mig. Hermann
Jørgensen og jeg er i skoven igen i maj og

Hermann stiller sig hen til nøjagtig det samme
træ og siger ”her er den”!
Observationerne af familie-flokken, som kommer
til rede-området om aftenen og forlader det igen
om morgenen – som Hermann og Kristian
beskriver uafhængigt af hinanden – passer også
fint med ”Der Schwarzstorch”. Her beskrives
hvordan familien kan overnatte i rede-området
fra 4 dage efter udflyvning til op til 4 uger efter
udflyvning.

Illustration som viser et eksempel på Sort Stork´s
fouragerings-radius i yngletiden
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Til slut vil jeg bringe dette resultat af Sort Storks
fouragerings-radius fra reden.  Skulle man se en
Sort Stork i yngletiden og har mistanke om, at
det kan være en ynglefugl, kan reden ligge langt
væk – så god arbejdslyst. Fra ”Der
Schwarzstorch”.

Følgende personer takkes for bidrag til
artiklen:
Alexander Tychsen, Benny Sehested, Bjarne
Nielsen, Brian Brenner Hansen, Byhistorisk

arkiv Haderslev, Carsten Nielsen, Chr. Brix
Søndergård, Ejnar Gubi, Else Lei, Erik
Thomsen, Fam. Paulsen, Hans Skov, Hermann
Jørgensen, Jens Hjerrild Hansen, Jesper Tofft,
John Frikke, Jørgen Jensen, Klaus Dichmann,
Kristian Enevoldsen, Kurt Storgaard, Ole Hyttel,
Per Bomholt, Per Hald Larsen, Peter Ilsøe,
Ralph Jessen, Sebastian Klein, Søren
Essendrop, Timme Nyegaard,
Aage Lauesgaard, Aage Mariegaard, Aage
Matthiesen

Den 20. september tog Jesper Tofft og jeg en tur
til Mølln, for at blive 100% opdateret over trane-
udviklingen i Tyskland.  Jesper Tofft skulle holde
et foredrag over bestandsudviklingen i den
danske tranebestand og havde spurgt om jeg
ville med, hvilet jeg ikke skulle komme til at
fortryde. Det var 30. gang at repræsentanter fra
alle de tyske delstater mødtes (25. gang med de
østlige delstater som
deltagere) for at udveksle
erfaringer med traner –
lige fra yngleforhold,
rastepladser og
trækmønstre.
Efter at have siddet i kø
små 2 timer ved Kieler-
kanalen, nåede vi med hiv
og sving til Mølln, og
kunne lige netop være
med til de første punkter,
på det hårdpakkede
program. Senere på aftenen var der mulighed for
at cirkulere rundt mellem deltagerne og også
nyde gode tyske øl. Det var tydeligt, at folk
kendte hinanden og forstod at hygge sig, uden
det hele behøvede at dreje sig om traner.
Lørdag morgen var der 3 forskellige workshops –
yngle, raste & træk – vi deltog i det workshop,
som handlede om yngleforhold og det var også
her Jesper T skulle berette om udviklingen i den
danske ynglebestand. Tranebestanden i
Tyskland er – som i Danmark – i en meget
positiv udvikling. Yngleområdet skubbes år for år
mod sydvest – selv Bayern havde fået ynglende
traner inden for de seneste år. Det er dog stadig
de nordøstlige delstater, som kan fremvise de
største ynglebestande. Fx har Mecklenburg-

Vorpommern 3.730 ynglepar mod Bayern´s 8
ynglepar. Syd for os – Schleswig-Holstein er der
420 par (2012). Total antal ynglepar i Tyskland er
steget fra anslået 1.960 i 1993 til hele 8.083 i
2012 – en imponerende tilvækst.
Om eftermiddagen var vi på ekskursion til
Schaalsee-landschaft – et WWF-
naturbeskyttelses område. Området var meget

varierende med moser og
dybe søer, masser af skov
og marker, som blev drevet
meget naturvenligt – uden
sprøjtegifte og
kunstgødning. Bl.a. så vi en
flot ellesump på ca. 10
hektar, hvor der ud over 4-5
par Traner også ynglede
Svaleklirer. I området var
der masser af spor af
vildsvin. Sjovt nok blev
vildsvin ofte nævnt som

prædator af trane-æg, hvis vandstanden i
yngleområderne var for lav! De omkringliggende
majs-marker var også omkranset af elektriske
hegn, for at holde vildsvinene væk fra
afgrøderne.
Lørdag aften kørte vi hjem med hovedet fuld af
indtryk fra de tyske ”tranefolk”. Jeg syntes noget
af det mest bemærkelsesværdige fra seminaret,
var det sociale aspekt som var en stor del af
arrangementet. Folk hyggede sig med hinanden
– med den fælles passion for traner som
omdrejningspunkt. Det var også tydeligt, at
forholdende mellem de ”vestlige” delstater og
nye ”østlige” delstater var vigtige for deltagerne –
så traner kan også være med til at binde et land
sammen!

TRANESEMINAR I TYSKLAND
AF JESPER LEEGAARD

Foto: Klaus Dichmann



SIDE 14 PANURUS NR. 1 . 2014

NYE BØGER OM FUGLELOKALITETER
OG GLÆDEN VED NATUREN

AF HELE REGITZE BOESEN

Sidst på året 2013 blev udgivet to pragtværker til
glæde for alle vi fuglefolk her i landet.
Her følger anmeldelser. Bøgerne kan købes hos
boghandleren eller lånes på dit lokale bibliotek.

Leif Schack-Nielsen: Fuglelokaliteter i
Danmark.- Forlaget Epsilon, 2013- 420 sider

Leif Schack-Nielsen er forfatter og fotograf til
mange fuglebøger. Denne gang har han ramt en
niche i det store udbud af fuglebøger. Han har
udvalgt 187 gode fuglelokaliteter. Bogen bygger
naturligvis på egne erfaringer, men da vi
ornitologer gerne vidensdeler, trækker han også
på mange andres oplevelser.
Udvælgelseskriterierne er enten et varieret
fugleliv eller specielle arter, der bedst træffes på
lokaliteten. Ved hver lokalitet er der et grundigt
kort med markering af fugletårne, der er GPS-
koordinater og kørselsvejledning samt en
gennemgang af fuglelivet på stedet.  På hvert
opslag er der gode fotos af enten lokaliteten
eller markante fugle - alle taget af forfatteren.
De sønderjyske lokaliteter fremgår af billederne.
Bogen er en nyttig opslagsbog for vi mange
fuglefolk hvad enten vi opsøger egne lokaliteter
eller kører land og rige rundt.

Søren Ryge-Petersen: Naturglæde. -
Lindhardt&Ringhof, 2013. – 255 sider.

Søren Ryge i skøn harmoni med fuglemaleren
Johannes Larsen, bedre kan en bog ikke blive
for de mange danskere der deler glæden ved
naturen og fuglene.
På bogmessen i Forum 2013 trak Søren Ryge
en stor tilhørerskare. Igen blev man bekræftet i
at han kan formidle og har historier, der vækker
mindelser om en svunden tid hvor der var
masser af natur i Danmark. Læs om hans
fascination af vandhuller ved hjemstavnen i
Sydslesvig hvor der var ynglende storke og
masser af vandhuller. De hoppende frøer nåede
han aldrig at spotte før de landede  i vandhullet
med et blob! Også hans nutidige beretninger om
”hans” stære og ”hans” landsvaler ved gården
på Djursland er dejlig læsning. Livet er en fugl
hedder en anden titel af Søren Ryge!
Og man læser og bladrer for der skal bladres og
kigges meget på de utallige tegninger og skitser
fra Johannes Larsens hånd. Alt for hurtigt har
man læst og bladret og beundret detaljerne ved
fuglene. En oplagt gavebog.
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Årsagen til denne artikel har jeg hentet i min
færden dels blandt andre ornitologer og dels
blandt tidsskrifter. Der er mit indtryk at mange
har svært ved at bestemme hvepsevåger fra
musvåger. Disse to arter minder da også meget
om hinanden. Normalt vil man kunne bestemme
en art på dens farvetegning. Dette er dog ikke
tilfældet med hvepsevågen contra musvågen,
da disse to arter individuelt varierer meget i
fjerdragten lige fra næsten sorte til usandsynligt
lyse eksemplarer.
Derfor må feltbestemmelsen af
arterne foretages på basis af
deres silhuetter.
Når man ser en våge, er det ofte
på relativt stor afstand. Alligevel
er det muligt at bestemme den,
hvis man går frem efter følgende
kendetegn:
1. Det første indtryk:

a) Hvepsevåge: En ret
slank fugl

b) Musvåge: En fugl der
virker meget plump.

2. Horisontalplan (svæveflugt):
a) Hvepsevåge: Fuglen

virker meget flad og har
vingespidserne bøjet
nedad- om end svagt.

b) Musvåge: Virker ikke
flad og har  vinge-
spidserne bøjet opad.

3. Vertikalplan:
a) Hvepsevåge:

1) Hovedet: Tydeligt
strakt frem
2) Halen: Den er noget
længere end hos musvågen.
3) Der dannes en næsten ret vinkel
mellem forvingen og fuglens krop
4) Vingerne er smallere end hos
musvågen
5) I solskin er dens vinger ofte tydeligt
gennemskinnelige.

       b)   Musvåge:
        1) Hovedet er ikke fremstrakt
        2) Halen er ikke så lang som hos
 hvepsevågen. Den er mere vifteformet.

3) Forvingerne og kroppen danner en
 vinkel på ca. 75-80 gr. Vingerne er

 altså skudt lidt fremad.
        4) Har ret brede vinger
        5) Kun hos lyse musvåger er vingerne
 tydeligt gennemskinnelige.
4. Flugten:

a) Hvepsevågen:
 1) Fuglen virker mere elegant end

musvågen.
 2) Den kredser ikke så tit som

musvågen. Når den kredser, sker det i
relativt små kreds.

b) Musvåge:
 1) Fuglen virker temmelig tung
 under flugten
 2) Den kredser ofte og
 langvarigt. Når den kredser,
 sker det som reglen i relativt
 store cirkler.
Disse kendetegn er hentet fra
mine egne iagttagelser af de to
arter. De skulle give selv en
forholdsvis ukyndig gode
muligheder for med sikkerhed at
kunne bestemme arterne under
næsten hvilken som helst
iagttagelsesomstændighed.
Fordelen ved disse kendetegn er,
at man faktisk kan bestemme en
våge uden kikkert – dog kræver
dette en del rutine. Desuden er
man uafhængig af lysforhold, som
ellers spiller en meget stor rolle i
bestemmelsen af en fugl.
Da hvepsevågen er ret sjælden
som ynglefugl her i landet, og
man derfor ikke ser den tit i
yngleperioden, vil denne

bestemmelsesnøgle sikkert hovedsagelig blive
anvendt i træktiden. Måske kan denne artikel
være medvirkende til, at man får nye aspekter
frem, om hvepsevågens trækperioder; især tror
jeg , artens forårstræk trænger til en revision.
Arten trækker nemlig sandsynligvis tidligere end
mange tror – nemlig allerede i april. Den
forveksles blot med musvågen. Derfor: Hold
øjnene åbne og lad os få ny viden om dette
forhold.

(Genoptryk fra Panurus 1971.4 med forfatterens
tilladelse.)

KENDETEGN FOR HVEPSE- OG  MUSVÅGE
AF MARTIN IVERSEN



SIDE 16 PANURUS NR. 1 . 2014

NYT FRA OAS
AF KAJ ABILDGAARD

Som sædvanlig gennemførte vi d. 26. jan. trods
bidende kulde en tur rundt i Sønderskoven
inden vi med 9 deltagere afholdt
generalforsamlingen i henhold til dagsordenen.

Referat for mødets forløb:
1. Valgt til mødets dirigent blev Hans J.

Leth Hansen.
2. Herefter aflagde formanden følgende

beretning for det forløbne år

Formandsberetning for 2013
2013 har været et godt år med mange
spændende iagttagelser. Ismåge, sneugle har
dog været langt herfra. Men der har været
mange andre blot for at nævne nogle:
mellemflagspætten i Gram, hærfugl, lille
fluesnapper, hvidbrynet løvsanger, lundsanger
alle på Rømø. Og ved Saltvandssøen hvidvinget
og hvidskægget terne, terekklire, damklire samt
rødstrubet piber flere steder.

Årets ture.
Vi har annonceret 24 ture i nærområdet. Heraf
har vi måttet aflyse 4 pga. dårligt vejr eller
sygdom. Vores ”Safaritur” blev gennemført med
5 deltagere. Det skulle gerne blive bedre. På
efterårets ”gåsetur” var 9 tilmeldt, men 2 blev
forhindret i at deltage.
Derudover har vi guidet en tur på ”Naturens
Dag”. Her kom kun 4 deltagere. En tur i april i
Gråstenskovene sammen med Naturstyrelsen
trak knap 100 deltagere.
Medlemstallet nu
Alene medlem af OAS: 65 enkelte + 10 ægtepar
= 85 medlemmer
Medlem af både OAS og DOF:
47 enkelte + 5 ægtepar =   57 medlemmer
Det giver 127 betalende og 15 ægtefæller.
I alt 142 medlemmer.
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.
Indberetningerne over de sete fugle stiger hvert
år. Det er nok ikke fordi, der kommer flere fugle,
men vi ser en stigning i antallet af indberettere.
Det kan kun noteres med tilfredshed.
Panurus.
Bladet udkommer meget præcist med sine 4
numre og udformningen er meget
tilfredsstillende. På vores hjemmeside
www.oasweb.dk har vi nu indlagt en del gamle
numre af Panurus. Se under links.
Den store fugletælling
Ud over de halvårlige optælling af især gæs, så
starter om få måneder den 3. store tælling
(Atlas-tællingen), hvor alle arter skal i mandtal.
Der er endnu ledige kvadrater, som alle er på
5 x 5 km.
Sønderborgs ansvarsart.
Endnu nogle kasser er hængt op, så
efterhånden er vi oppe på over 70. Der kan dog
være nogle stykker faldet ned igen under de 2
voldsomme storme. Det finder vi ud af til foråret.
I 2013 blev der konstateret beboelse i 21, hvilket
er lidt mindre end sidste år. Der giver nu ingen
grund til bekymring. Lidt værre er det nok med
faldet i kasser besat med natugler.
Nye vådområder
Bundsø forventes sat under vand efter
forårshøsten. Derudover arbejdes der på
etablering af en sø ved Birkepøl.
Nye vindmøller
Opsætning af de nye møller i vores kommune er
sat i stå, idet man ønsker at afvente
igangværende undersøgelser om møllernes
skadevirkning. Møllernes opsætning ved
Birkepøl er fortsat problematisk pga. områdets
beliggenhed i forhold til trækruter og stedets
pæne fuglebestand. Placeringen er i øvrigt også
i konflikt med kommunens ønske om
naturområder. Også spørgsmålet om fjernelse
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Ny viden om vores fugle
Anno 1907 (del 5)

Af Gerd Bonnesen

Om Spætmejsen

Uddrag fra A. Brehms: Dyrenes liv, 1907, s. 200

”Spætmejsen vænner sig let til Fangenskab og
er en særdeles fornøjelig Stuefugl, især naar
man kan lade den opholde sig i større Rum;
thi den beholder hele sit tiltrækkende Væsen
i Fangenskabet og med andre Fugle forliges

den godt.”

af de 7 gamle møller + de 2 på Kegnæs er der
uenighed om. Planer var, at de skulle erstattes
af 3 nye ”stormøller”.
Ugeavisens gættekonkurrence.
Den traditionelle ”Gæt en fugl” konkurrencen i
Sønderborg Ugeavis løb af stabelen i april
måned. Der kom ikke mindre end 400
besvarelser, nok ikke mindst fordi optiker
Bleshøj havde givet os en god kikkert, som blev
brugt som 1. præmie.
Fugletårnet ved Hartsø.
I løbet af efteråret kom tilladelsen til flytning af
huset på plads. Hans Jørgen fik desuden lavet
en aftale med ejeren af Møllers Camping, om at
de skulle være os behjælpelige med flytningen.
Der blev også indhentet tilbud på flytningen fra
en vognmand. Jorden omkring den nuværende
placering er imidlertid temmelig våd, så vi venter
stadig medio januar på, at der skal komme frost,
så flytningen bliver mulig.
Havørn.
I april fik vi med 2 ugers mellemrum
indberetninger om 2 døde ørne. Den ene fundet
i Hørup Skov. Den formodes at komme fra
Tyskland. Den anden, en hun, blev fundet ved
Blans ikke langt fra den rede, hvor der har været
ynglet de sidste par år. Samtidig forsvandt
ørnene fra deres rede, og der blev da heller ikke
efterfølgende set yngel fra 2013. Hannen
formodes stadig at være i området. Det er så

spændende, om den kan finde en ny mage.
Heldigvis blev der ikke fundet spor af gifte i de 2
døde ørne.
I øvrigt er der ofte set ørne andre steder i
Sønderborg kommune. Der kunne forventes
etablering ved Gråsten eller Nybøl Nor. Mjang
Dam området kunne også blive aktuel.

3. Fremlæggelse af årets regnskab.
(Regnskabet udviste et underskud på
kr.2.156,49. Set i forhold til foreningens
kassebeholdning er det til at bære)

4. Fastsættelse af kontingent.(Fortsætter
uændret med kr.100 årligt i 2015)

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Kaj
Abildgaard, Orla Jessen og Gabor
Graehn var på valg og blev uden
yderligere forslag genvalgt.
Der blev ikke valgt nogen suppleant.)

6. Valg af revisorer.( Hans J. Leth Hansen
blev genvalgt og som ny revisor blev
valgt Bent Hylsebeckt)

7. Indkomne forslag.(Ingen)
8. Eventuelt (spm. om manglende

annonce i Panurus fra optiker Bleshøj)

Herefter sluttede generalforsamlingen.
Efterfølgende havde Bjarne Nielsen et indlæg
om det kommende Atlas 3 projekt.



DOF-SØNDERJYLLANDS
ÅRSBERETNING 2013

AF GERT FAHLBERG

Medlemmer
DOF-Sønderjylland havde ved udgangen af
2013 444 medlemmer – en god fremgang i
forhold til 428 medlemmer i 2012, 426 i 2011,
429 i 2010 og 407 medlemmer i 2009. Denne
medlemsfremgang afspejler samtidig en
glædelig medlemsfremgang for hele foreningen.

Arrangementer m.m.
I DOF-Sønderjyllands område har der i 2013
været afholdt i alt 60 arrangementer. Af disse
arrangementer har de 55 været fugleture, hvor
de 52 har været ture indenfor DOF-
Sønderjyllands "grænse".
Den geografiske fordeling af de 52 ture:

· Sønderborg kommune: 22 ture
· Haderslev kommune: 11 ture
· Tønder kommune: 12 ture
· Åbenrå kommune: 7 ture

Nogle af disse ture har haft en speciel anledning:
· Ørnens Dag henholdsvis ved Slivsø og

ved Ballum Sluse, 16.5.
· Fuglenes Dag ved Ballum Sluse, 26.5.
· Tårnenes Dag ved Hindemade, 18.8.
· 4 fyraftensture "Gå til Fugl" i Haderslev-

området
· 1 kombineret fugle- og kunsttur ved

Vadehavet og med besøg hos
billedkunstner Else-Pia Martinsen Erz i
Skærbæk, 8.9.

Derudover har der været 2 ture til den
nyoprettede Filsø samt en tur til Schlüttsiel i det
tyske Vadehav.
Igen i år har mange af turene været arrangeret
af OAS, som vi har et godt samarbejde med.
Derudover har der også i 2013 været 3 ture til
Fugleværnsfondens reservater ude vestpå.
Disse ture har Fugleværnsfonden stået bag ved.
De sidste 5 aktiviteter har været:

· Generalforsamling og Årsmøde på
Gram Slotskro, 2. februar

· Foredrag (Fugle og Naturkvalitet) med
Morten D.D. Hansen, 27. februar

· Foredrag (Om rovfugle) med Klaus
Malling Olsen, 11. marts

· Orientering om ATLAS-projektet, 6.
november

· Juleflet og Årets gang (fotos og
foredrag, Torben Andersen) 3.
december

Naturbeskyttelse
Tøndermarsken – jordfordeling
Et jordfordelingsprojekt er sat i gang i
Tøndermarsken, og processen er tilsyneladende
startet positivt. DOF bakker fuldt ud op om
initiativet, der blev igangsat af daværende
Fødevareminister Mette Gjerskov og
Miljøminister Ida Auken. Et kerneområde med en
mere fuglevenlig drift vil være et skridt mod en
tiltrængt positiv udvikling i den sønderjyske
marsk.

Vadehavet
I Vadehavet mangler vi stadig at se de store
tiltag i forhold til naturværdierne i forbindelse
med Nationalpark Vadehavet. Initiativerne ses
især i forhold til turist-tiltag og
publikumsfaciliteter – bl.a. vil der inden længe
kunne ses nye adgangsforhold ved Ballum
Sluse. Dette projekt indebar på et tidspunkt en
adgangsvej og et udsigtspunkt på forlandet foran
diget – heldigvis blev denne del (bl.a. med DOFs
protester) skrinlagt, da det ville have medført
unødig forstyrrelse af fuglelivet i Vadehavet.

Lærkepletter
I modsætning til i 2012 lykkedes det os i 2013 at
være med i lærkepletprojektet.
6 landmænd i vores område deltog i DOF’s
lærkepletprojekt 2013.
Disse landmænd havde etableret såkaldte
lærkepletter i dyrkede marker.
En lærkeplet er på 4 x 4 m. Her friholdes for
afgrøder hvilket skulle give bedre
betingelser for lærkebestanden. DOF-
Sønderjyllands opgave var at checke lærke-
pletterne 1-2 gange i sommerperioden ved at
tælle hvorfra lærkerne steg op, enten
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i lærkepletterne eller i det dyrkede område.
Den endelige rapport for projektet i hele landet
er endnu ikke udkommet.
For de tre tællere i DOF-Sønderjylland var det
en positiv oplevelse at mærke landmændenes
interesse for at få flere lærker, men antallet af
talte lærker var noget skuffende.
For deltagelsen fik landmændene 3 flasker vin!
DOF-Sønderjylland bør deltage i 2014, hvis
projektet gentages.

Kaproningsbane på Haderslev Dam
I januar var Jørn Vinther Sørensen og Gert
Fahlberg til møde i Hadeslev i forbindelse med
planer om at etablere en kaproningsbane på
Haderslev Dam. Lokalafdelingens bekymringer
gik især på 2-km banen, som kommer til at gå
ret tæt på de fuglerige øer midt på nordsiden af
søen. På Mågeøen findes en stor koloni af
Hættemåger, en mindre koloni af Fjordterner og
også ynglende Sorthovedet Måge.
Mødet fik dog et udmærket resultat, idet der var
god forståelse for vore bekymringer, og det
aftaltes at 2-km banen først måtte bruges efter
fuglenes yngletid (efter 15. juli), og at al
bådtrafik og træning skulle foregå længst væk
fra fugleøerne. På den måde kan der være
plads til både ynglefugle og andre brugere af
naturen på Haderslev Dam.

Askeskovene
Som det vil være de fleste bekendt, er landets
asketræer i disse år ramt af asketopsyge. Det
har mange steder fået skovfolk i private og
offentlige skove til næsten panisk at høste
træerne, inden det blev for sent.
Dette har nogle steder medført voldsomme
skader i de fugtige skove, idet maskiner i det
tidlige forår har lavet en voldsom oppløjning af
skovbunden, for at få træet slæbt ud. Vi må
håbe disse sår læges med tiden.
Naturstyrelsen skal dog have ros for initiativer til
efterfølgende at efterlade de ofte før drænede
askeskove som fugtige naturområder i skovene
til glæde for flora og fauna. Vi glæder os til at
følge disse naturområder fremover, for at se
hvordan fuglene tager imod de nye mere våde
askesumpe.

Sommerskovning
I de senere år er det blevet mere og mere
almindeligt, at skovningsmaskinerne kører
sommeren igennem for at opretholde en
indtjening på de dyre maskiner.

I DOF ser vi både lokalt og centralt i foreningen
med stor bekymring på sommerskovningen, der
utvivlsomt koster et antal fuglereder i træerne og
i skovbunden, hvor arbejdet foretages. Lige så
bekymrende er de forstyrrelser skovningen
medfører i de berørte skovområder og deres
omgivelser. På Nordsjælland har man bl.a. set
en stor nedgang i den lokale bestand af
Rødrygget Tornskade i et område med
sommerskovning. Dette kunne også nemt blive
aktuelt i vores landsdel. Vi håber i
lokalafdelingen, at man på højere niveau vil tage
problemstillingen op.

Det militære område ved Kær Vestermark
I forbindelse med Sønderborg Kasernes
nedlæggelse er fremtiden for det militære
område umiddelbart nord for byen sat til debat.
Området er et fint naturområde med et bredt
udvalg af ynglende og rastende fugle. Als og
Sundeved er et landbrugsmæssigt intensivt
udnyttet område, og området ligger derfor som
en oase med uudnyttede og usprøjtede
græsarealer, hegn, grøfter og vandhuller op til
den inddæmmede Kær Vig.
Der har hurtigt været planer ude for området,
blandt andet planer om attraktive boliger med
udsigt over Als Sund. Danmarks
Naturfredningsforening har derfor rejst en
fredningssag for området for at bevare dette
værdifulde og bynære område. En sag DOF-
Sønderjylland bakker fuldt op omkring.

Årø
På Årø i Lillebælt har lokalafdelingen været
involveret i et projekt på den nordlige del af øen.
Der er fra kommunens side søgt og opnået
støtte til forundersøgelser i forbindelse med et
hydrologiprojekt. Målet er at nedlægge diger og
genskabe våde enge. Lodsejerne er positive og
der er et godt samarbejde mellem lodsejerne og
kommunen – så forhåbentlig kan vi om nogle år
se frem til et nyt, spændende fugleområde på
Årø.

Orkanen
Som alle ved, hærgede en orkan landet og især
Sønderjylland den 28. oktober. Det kraftigste
vindstød målt nogensinde her i landet, blev målt
ved Kegnæs Fyr den dag.
Vindstødene af orkanstyrke lavede et voldsomt
indgreb i landsdelens skove. Store områder i
plantagerne kom til at ligne et rodet mikado-spil,
hvilket vi har set tidligere. Det der især gjorde
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indtryk, var dog orkanens hærgen i østkystens
skove, hvor de mere sejlivede skove ellers plejer
at stå godt imod. Men også her skete der stort
stormfald – store ege- og bøgetræer blev væltet,
og især egekroner, der stadig havde løv, blev
brudt i stykker og smidt i skovbunden. De mange
knækkede og flækkede træer, gav også et
indtryk af, hvor mange hulheder der trods alt er i
skovens træer.
Nu håber vi, at en stor del af de væltede og
knækkede træer får lov at ligge, og lade naturen
gå sin gang til glæde for insekter og svampe og
dermed også til glæde for mange af skovens
fugle, som spætter, spætmejser, mejser og
andre.

Fuglene
To par Hvide Storke i Sønderjylland – næsten.
I foråret bosatte to par Hvide Storke sig i
landsdelen. Det ene par i Smedager ved Tinglev
og det andet par ved Købingsmark på Nordals.
Udfaldet blev dog ikke så glædeligt. Ungerne i
Smedager døde desværre på grund af et
langvarigt regnvejr på et kritisk tidspunkt, mens
storkene ved Købingsmark opgav reden, inden
de begyndte at yngle. Sikkert en fornuftig
beslutning, da det landbrugsmæssigt intensivt
udnyttede Als næppe kan danne fødegrundlag
for en storkefamilie.
Noget tyder dog på, at vi også i årene fremover
kan håbe at se ynglende storke her i
Sønderjylland. Både i Nordtyskland og i Holland
er der fremgange i bestandene, så det er
sandsynligt at fugle herfra også vil prøve lykken
nord for den dansk-tyske grænse. Så må vi håbe
at vores landbrugsland levner føde nok til
storkene.

Der var dog også positivt nyt at fortælle om
ynglefuglene, idet sommeren bød på en ny
yngleart for Sønderjylland, idet Vandrefalken
ynglede ved Aabenraa Fjord. Parret benyttede
først den opsatte vandrefalkekasse på
Enstedværket ved Åbenrå, men opgav så
kassen, hvorefter man troede at ynglen var
opgivet. Glædeligvis viste parret sig alligevel
senere – sammen med en unge. Vandrefalkene
må have fundet et andet sted i nærheden og
udruget ungen her. Parret og ungen blev set
resten af sommeren ved Enstedværket.

Mellemflagspætten i Gram
Fredag den trettende opfattes af visse

overtroiske mennesker som en uheldig dag. Men
det var det bestemt ikke for Thomas W.
Johansen, idet han fandt en mellemflagspætte i
Lunden ved Gram.
Trods ihærdig eftersøgning af ca. 35
fuglekiggere dagen efter blev fuglen ikke
genfundet denne dag. Dagen var for mørk og
regnfuld.
Først d. 17. december blev fuglen genfundet af 4
ihærdige Esbjerg-ornitologer og
fotodokumenteret.
Dette medførte, at ornitologer fra hele landet
valfartede til Gram dagen efter heriblandt
toplisterne – Jørgen Munck og Rolf Christensen,
der denne dag begge kom op på at have set 430
fuglearter i Danmark.
Siden er fuglen blevet set af rigtig mange.
Mange er kørt forgæves, men er man udstyret
med en vis ihærdighed, så skal det nok lykkes.
Enkelte har måttet køre til Gram 7 gange, før det
er lykkedes at se fuglen.
Det er første gang i 50 år, at en levende
mellemflagspætte er blevet set af mere end én
person.
Det bedste er at komme om formiddagen en
dag, hvor vejret er godt.

Rastende fugle
Også de rastende fugle har gjort sig bemærket
her i sommer. Mange fuglefolk fra hele landet er
komet tilrejsende til især Margrethe Kog,
Saltvandssøen og Nørresø ved Tønder for
blandt andet at se Damklire, Terrekklire,
Rovterne og masser af Kærløbere og Sølvhejrer.

Hvid Pelikan ved Kalvø
D. 24. december blev der set en hvid pelikan ved
Kalvø om eftermiddagen af en far og søn. De
sendte et billede til Morten Bentzon, der lagde
det på www.netfugl.dk.
D. 25. december var Wilhelm Fabricius og Jørn
Vinther Sørensen på Kalvø uden at genfinde
fuglen.
Men den dag var fuglen så også fløjet til
Sandskær, idet feriegæster ud for Sandskær
Camping havde set fuglen raste på nogle sten i
vandet og sendt et billede til Jyllandsposten.
Dagen efter blev pelikanen set ved Diernæs, og
d. 27. december lykkedes det for Niels Peter
Møller Jensen at få taget nogle rigtigt gode
billeder af fuglen der.
D. 28. og d. 29. december kunne den ses fra
Kalvø.
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D. 30. december blev fuglen først set af Søren
Nygaard, der så den trække forbi, da han stod
og fiskede ved Barsø Landing. Senere samme
dag så Kjeld Hansen fuglen flyve ind over
Varnæs Storemose i retning mod Als, hvor
lokale beboere så så fuglen på årets sidste dag
ved Hartsø.
Siden er den ikke blevet set i Danmark.
D. 5. januar 2014 blev fuglen så i udmattet
tilstand indfanget og taget i pleje ved Barkauer
See nord for Lübeck.

Døde Havørne
En trist oplevelse var det at man i det tidlige
forår fandt to døde Havørne – begge voksne
fugle. Den ene i Hørup Skov på Als og den
anden var drevet i land ved Als Fjord nordvest
for Ballebro. Fuglene blev sendt til
undersøgelse, og her viste det sig heldigvis, at
begge fugle var døde af naturlige årsager. Den
ene af lungebetændelse og den anden af
udsultning.

Lokalgrupper
Her en status for de to lokalgrupper i DOF-
Sønderjylland:
Haderslev
Haderslev Lokalgruppe kan se tilbage på 2013
med stor glæde.
Konceptet ”Gå til Fugl” havde også i 2013 fin
opbakning, således kom der til de 4 ture mellem
16 og 24 deltagere.
Først på året afviklede Haderslev Lokalgruppe 2
foredrag på Månen i Haderslev, dels med Klaus
Malling Olsen, som fortalte om
rovfuglebestemmelse i felten, dels med Morten
D.D. Hansen, som havde naturkvalitet som
tema. Begge foredragsholdere kunne trække
folk til - omkring 60 pr. gang - og tilhørerne fik
noget med hjem!
Ved Tårnenes Dag opnåede vi ikke samme
flotte placering som året før, vejret var ikke med
os – men humøret blandt de fremmødte fejlede
ikke noget.
For 2. gang afholdt lokalgruppen et
afslutningsarrangement med julefugleflet og
fotos. At dømme efter antal deltagere,
stemningen og tilkendegivelser må det siges at
have været en succes. Der er vist lagt op til en
tradition.
Ud over ovennævnte har Haderslev
Lokalgruppe afholdt en fugletur i starten af året
samt været involveret i afviklingen af tur til Filsø

og en kombineret kunst-og fugletur til Ballum/
Skærbæk.
Vi sender flere gange om året mails ud til dem,
der ønsker at stå på vores mailliste, ligesom vi
bruger DOF-Sønderjyllands Facebook-gruppe til
fx at huske medlemmer på ture og
arrangementer.

Tønder
Aktiviteterne i Tønder lokalgruppe har
udelukkende bestået af fælles fugleture.
I marts spættetur til Draved Skov.
I april tur til Sneum Engsø og Filsø.
I maj tur til Nørresøen og Bremsbøl Sø syd for
Tønder. Vi så havørn med bytte så tæt på, at vi
næsten kunne klappe ørnen.
I maj natravnetur til Kirkeby Plantage, 6
syngende hanner og 2 flyvende hanner meget
tæt på. Vi blev nødt til at dukke os for ikke at
blive torpederet. Herlig oplevelse.
I august tur ved Vadehavet med start ved kirken
i Ballum. Så bl.a. flokke af trækkende sortænder
og store mængder af klyder.
I september tur til det tyske Vadehav ved
Schlüttsiel, hvor vi så læssevis af skestorke.
I november gåsetur ved Ballum Sluse. De store
flokke af bramgæs har i dette efterår opholdt sig
meget lidt i Ballum Enge (skyldes muligvis de
mange opsatte gaskanoner i engene og nyt
menukort med majs som hovedret).
Bramgæssene tager langt ind i landet mod øst
og mod syd. Det østligste vi har set
bramgæssene er i en majsmark uden for
Haderslev.
Denne dag så vi ganske få bramgæs i Ballum
Enge og på forlandet, men til gengæld var der
store flokke af dem mod syd, bl.a. omkring
Højer, i Ny og Gl. Frederiks Kog, Margrethe Kog
og i Richelsbüller Kog. Som noget nyt har der
været store flokke af kortnæbbede gæs i
Ballum-området i oktober/ primo november.

Atlas III projektet
Den 1. marts 2014 skydes ATLAS III-projektet i
gang og det løber over 4 år.
Undersøgelsen går ud på at klarlægge danske
ynglefugles udbredelse, estimere tætheder og
bestandsstørrelse samt totaloptælle 18 udvalgte
arter.
2013 var et forberedelsesår for projektet.
I Sønderjylland har vi fået dannet et rigtig godt
team bestående af 3 lokalkoordinatorer, som er
Bjarne Nielsen, Jesper Leegaard og Gerd



SIDE 22 PANURUS NR. 1 . 2014

Bonnesen samt 2 validatorer, som er Jesper
Tofft og Jørn Vinther Sørensen.
Koordinatorerne er dem, som DOFs medlemmer
kan kontakte, hvis der er spørgsmål til projektet.
Validatorerne er til for at sikre, at indtastningerne
er valide. En ynglende mallemuk i den lokale
kirke vil vi nok tage ud og kigge på, før den bliver
godkendt:-)
I DOF-Sønderjylland har vi 182 kvadrater og op
mod halvdelen er allerede afsat.
I november 2013 var projektkoordinator Thomas
Vikstrøm i Rødekro for at fortælle om projektet.
Mødet var en succes med 31 deltagere.
På www.dof.dk kan der læses mere om
projektet.

Samarbejdspartnere

Ornitologisk Forening for Als og Sundeved -
OAS
Vi har også i 2013 haft det sædvanlige gode
samarbejde med OAS. Samarbejdet drejer sig
især om to emner: fugleture og vores lokalblad
Panurus.
Også i 2013 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 god del af
foreningens udgifter.
Og så bør OAS’ arbejde for Stor Skallesluger i
Sønderborg også nævnes i år. Deres indsats har
også i 2013 betydet en god ynglesæson for
denne art i Sønderjylland.

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. Lindet) og Naturstyrelsen
Sønderjylland (tidl. Gråsten). Der blev 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 Vadehavet og

Naturstyrelsen Sønderjylland.

Naturstyrelsen Vadehavet
Jesper Leegaard og Gert Fahlberg deltog fra
DOF Sønderjylland i et godt møde med
Naturstyrelsen Vadehavet i Lindet. Inden mødet
besøgte vi Lindet Kongemose for at se på
muligheder for et samarbejde med henblik på at
forbedre forholdene i mosen – først og fremmest
ved at hæve vandstanden. Der var fra begge
sider en positiv holdning over for projektet. På
det efterfølgende møde blev der talt om
Hvidbrystet Præstekrave, sommerskovning og
der blev talt om at indgå en aftale om at DOF
hjælper med eftersøge rovfuglereder mm inden
fældning.

Naturstyrelsen Sønderjylland
Også i Gråsten hos Naturstyrelsen
Sønderjylland blev der afholdt et konstruktivt
møde. Sommerskovning fyldte også her en del
på mødet, og vi gennemgik Styrelsens områder
med hensyn til sårbare ynglefugle.

Naturstyrelsens brugerråd
DOF-Sønderjylland er derudover også
repræsenteret i Naturstyrelsens brugerråd – i
”Vadehavet” ved Inger Sønnichsen og i
”Sønderjylland” ved Egon Iversen.

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

Ornithologische Arbeitsgemeinschaft - OAG
Lørdag den 24. august besøgte vi vore kolleger
syd for grænsen – OAG-Schleswig-Holstein.
OAG stod for et særdeles spændende og
vellykket arrangement, hvor vi besøgte Hallig
Hooge i det tyske vadehav. Besøget gav et fint
indtryk at kulturen og naturen på en Hallig langt
ude i Vadehavet – besøget havde nok mere
kultur end fugle på programmet, men alligevel
bragte dagen mange fine fugleoplevelser, både
på sejlturen gennem Vadehavet og på gåturen
på selve øen. Og fuglene blev vi ikke snydt for,
da vi besøgte Fahrentofter Koog lige nord for
Schlüttsiel, da vi kom tilbage til fastlandet.
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Medier
Panurus
Redaktionen består af Gabor Graehn og Gerd
Bonnesen, assisteret af Jørn V. Sørensen som
korrekturlæser.
2013 har været et godt år for Panurus, der igen
kunne udkomme med 4 numre.
Igen i år har vi modtaget mange bidrag i
forskellige genrer fra bladets læsere, så der har
været godt med stof til bladet.
I november 2013 har vi købt et nyt DTP
program, som har flere funktioner end det
foregående og som er langt mere intuitivt at
arbejde i. Det gør det meget lettere for Gabor at
lave opsætning og layout af bladet. Bladet har
fra novemberudgaven således fået et lidt andet
layout, som vi håber at Panurus læsere vil synes
om.
En stor tak til alle jer, som har bidraget til bladet i
2013. Vi vil stadig opfordre enhver, der har
nogle tanker, oplevelser, observationer,
beskrivelser eller naturpolitiske indlæg omkring
fuglene, som I vil dele med medlemmerne, til at
sende jeres bidrag til redaktionen. Ethvert bidrag
er velkomment! På den måde vil vi også i 2014
have fornøjelsen af et levende og læseværdigt
Panurus.

Hjemmesiden
DOF-Sønderjyllands hjemmeside har nu været i
gang i 1 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.

Der er altså ikke meget forskel i aktiviteten på
hjemmesiden på de 2 første år, hvor den har
været i gang. Men vi er rigtig godt tilfredse med
den store aktivitet, som er på siden.

I løbet af 2013 har vi annonceret
· 60 arrangementer (55 ture og 5

foredrag/kurser)
· 17 nyhedsartikler
· 17 turreferater
· 5 bestyrelsesreferater

Desværre har vi også haft nogle fejl. Der var
igennem en længere periode, hvor vi ikke kunne
lægge vores referater fra bestyrelsen ud på
hjemmesiden.

Desuden var der også en meget kort periode,
hvor hjemmesiden var nede. Det betød
desværre, at ingen kunne besøge siden. Men
begge fejl er rettet, så hjemmesiden kører som
den skal.

Facebook-gruppen
Ved udgangen af 2013 havde DOF-
Sønderjyllands Facebook-gruppe lige knap 100
medlemmer: mange medlemmer tilknyttet DOF-
Sønderjylland, en del medlemmer fra resten af
landet og medlemmer som ikke er med i DOF,
men som bare er generelt natur- og/eller
fotointeresserede. Facebook-gruppen er i årets
løb blevet brugt flittigt, af mange og lige efter
hensigten: spændende observationer er blevet
meldt ud og fulgt; tips givet videre; fotos vist
frem og historier fortalt; der er blevet gjort
opmærksom på kommende ture og
arrangementer; i december havde mange
fornøjelse af en sjov konkurrence om at gætte
dagens – drilske – fugl; aftaler om ture er blevet
truffet. Tonen har igennem hele året været god.
Et enkelt forsøg på at bruge gruppen som
reklame for egne produkter blev stoppet
øjeblikkeligt. Man må sige, at mange fuglefolk
har taget det nye medie til sig.

DOF-basen
Observatører i DOF Sønderjylland d.d.: 264 -
heraf 47 registreret som punkttællere
Antal observationer i 2013:
100.446 i vores område
Antal observationer i 2012:
93.622 i vores område
Antal observationer Ynglepar
2013: 706 observationer
2012: 821 observationer

Bestyrelsen
Der har i årets løb ikke været udskiftning i
bestyrelsen, men Bjarne Nielsen har meddelt at
han ikke ønsker at fortsætte som suppleant efter
generalforsamlingen. Bjarne ønsker helt at
bruge sin fugletid på ATLAS III-arbejdet i de
kommende år – og det giver jo god mening.
Bestyrelsen takker Bjarne for hans indsats også
i denne runde. Bjarne har jo også tidligere
leveret et stort arbejde for DOF-Sønderjylland.

Tak
Til sidst også en tak fra formanden til
bestyrelsen for indsatsen i 2013.
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Som i de foregående år har alle i bestyrelsen
trukket med på samme hammel – 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.

Fredag d. 13. december 2013 var sjællænderen
Thomas W. Johansen en tur i Gram skov.
Her lykkedes det sandelig for ham at finde den
længe eftertragtede mellemflagspætte. Siden
spætten uddøde i 1959, har det været sparsomt
med observationer af arten i Danmark.
I 1963 så Tim Andersen en fugl ved
Gilbjerghoved. (Han kom 10 sekunder for sent til
fuglen d. 13. december men fik set fuglen d.
28.december efter 5 forsøg, så han er nok den
eneste, der har set 2 mellemflagspætter i
Danmark).
I 1983 blev en død fugl fundet i Allerød.
I 2011 var Ken Sievertsen så heldig at se en
mellemflagspætte i sin have i Gråsten, som han
fik et godt billede af.
I 2012 blev en død fugl fundet ved Juelsminde.
Så med kun 2 godkendte observationer af
mellemflagspætte siden 1959, kom de danske
twitchere rigtig op af stolene de sidste dage i

2013. Nu skulle fuglen ses, for det var jo ikke
sikkert, at den blev i Gram.
Allerede samme dag dukkede 6 ornitologer op
for at ville se fuglen uden held.
Dagen efter ledte 35 ornitologer efter fuglen
også uden held. Rolf Christensen fra Skagen
var i skoven i tidsrummet 8.42 – 15.42 (samtlige

INVASION AF TWITCHERE I GRAM
AF JØRN VINTHER SØRENSEN

5 slukørede ornitologer d. 14.december 2013

I solsortekrige
to hanner ses at stige

i luften ganske lige
med basken og med hakken,
for han skal ned med nakken.
Jeg gi'r ham en på frakken.

Når sneen dækker haven
må fugle fylde maven

med foderbrættets kerner,
men solsorthannen værner

om æblerne, de røde.

Mens denne yndlingsføde
han sultent i sig hakker -

så kommer der en sjagger. -

Og havens stolte herre
må flytte sig, desværre,

hvis sjaggeren det passer
at stjæle hans paladser.

Her nytted' ingen hakken.
Han selv kom ned med nakken. - -

Vinterkrig af Mette Sarus Hansen
Foto: Knud Erik Vinding
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lyse timer den dag).  Det blev en lang dag for
ham.
D. 17. december lykkedes det for nogle Esbjerg-
ornitologer at genfinde spætten og få taget
nogle gode billeder af fuglen.
Det medførte, at skoven igen blev velbesøgt
dagen efter.
De 2 ornitologer med hver 429 arter for
Danmark Rolf Christensen og Jørgen Munck
skulle selvfølgelig frem.
Rolf Christensen forlod Skagen kl. 4.49 om
morgenen, og Jørgen Munck overnattede hos
Morten Bentzon i Christiansfeld.
Da jeg ankom til parkeringspladsen syd for
Gram slotspark lidt i 9, var fuglen lige blevet set
af Rolf Christensen m.fl.
På parkeringspladsen var der kun Jørgen
Munck og jeg. Jørgen Munck var på vej ud af sin
bil med det ene ben i gips stukket ned i en
plasticpose. Kun 2 dage før havde han revet sin
achillessene næsten helt over, og han skulle
have benet i gips i 8 uger.
Ud af bilen kom 2 krykker og en campingstol.
Jeg kunne godt se, at Jørgen Munck havde
meget at slæbe på, så jeg tilbød at bære stolen
for ham. Vi fulgtes så ad ind i skoven. Der var
over en kilometer at gå hen til spætten. Da vi
havde gået ca. 500 m. var Jørgen ved at blive
godt træt i sine arme, så han skulle lige høre
over sin walkie talkie, om spætten stadigvæk
kunne ses. Han fik fat på Sigrid Ilsøe, som
kunne bekræfte, at de kiggede på fuglen. Kort
tid efter kunne vi høre Rolf i den anden ende.
Han råbte, at nu havde han set fuglen og havde
som den eneste iagttaget 430 fuglearter i
Danmark! Det gav Jørgen Munck helt nye
kræfter. Der kom rigtig gang i krykkerne, og vi
bevægede os hastigt videre ind i skoven.

Efter ca. 800 m. passerede vi en lille bæk, hvor
der som bro var lagt 5 halvrådne træstammer.

Ved at springe ned på siden af broen lykkedes
det for mig at få Jørgen Munck bragt sikkert over
broen.
Jeg kunne jo ikke lade Jørgen Munck ligge der i
bækken med benene i vejret, medens vi andre
nød synet af spættenJ

Men Jørgen Munck og jeg nåede at komme hen
og se spætten, før den forlod skovpartiet kl. 9.10
for ikke at blive set mere den dag!
Efter disse strabadser fortjente Jørgen Munck
så sandelig også et hvil på sin campingstol og
en kop kaffe.
Nu står regnskabet igen lige, idet begge har 430
arter på deres DanmarkslisteJ
Med denne oplevelse af Rolf Christensen og
Jørgen Munck forstår jeg sandelig godt, at det er
dem, der har set flest fuglearter i DanmarkJ
Tillykke til de 2 og tillykke de mere end 100
andre danskere, der har været forbi Gram skov
og set spætten.
For nogle var det først i syvende forsøg, at det
lykkedes.
Glædeligt at ornitologerne opfører sig pænt, når
de er ude at kigge på fugle.
Størst skade skete der på stien, der på grund af
de store regnmængder og de mange mennesker
blev temmelig mudret.

Foto: Per Poulsen



SET OG HØRT
NOVEMBER 2013 - JANUAR 2014

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 er ikke så mange af de sjældne fuglearter i
perioden. Men til gengæld, så er nogle af dem
meget specielle.
Mest opsigtsvækkende er mellemflagspætten,
som igen er blevet set af ornitologer. Det er ikke
sket i de seneste 50 år. Der blev fotograferet en
mellemflagspætte i Gråsten for et par år siden,
men først senere blev den artsbestemt.
En anden specialitet er den amerikanske
skarveand, som inden for de seneste 10 år kun
er observeret 7 gange i Danmark.
Yderligere var der en hvid pelikan, som
pludselig dukkede op ved Kalvø, Diernæs m.m.
Denne observation er udover SU-betegnelsen
også skrevet i en firkantparentes. Det betyder,
at arten er placeret i kategori (E), som
indeholder fugle, som sandsynligvis er
undslupne fugle.
Efter oplistningen af de gode observationer, som
er sket i de 3 måneder november 2013 til og
med januar 2014, er der en status fra
Sjældenhedsudvalget på de arter, som er blevet
set i Sønderjylland, og som skal forelægges
Sjældenhedsudvalget.

November 2013
Thorshane - set den 3.11 ved Helm Odde,
Rømø
Hvidvinget korsnæb - 9 styks set den 6.11 i
Vibæk

December 2013
Amerikansk skarveand (SU) - set den 10.12 i
Havneby, Rømø
Mellemflagspætte (SU) - set den 13.12 -
10.1.2014 i Lunden, Gram

[Hvid pelikan] (SU) - set 24.12 - 31.12 ved
Diernæs, Kalvø. m.m.

Middelhavssølvmåge - set 28.12 ved Diernæs

Januar 2014
Mellemflagspætte (SU) - se under beskrivelse
december 2013.
Hvidsisken - set den 1.1 i Lunden, Gram

Status fra Sjældenhedsudvalget den
24.02.2014
Nogen undrer sig måske over
fugleobservationer, som er nævnt under status
fra Sjældenhedsudvalget, og som ikke er blevet
nævnt som observationer i  DOF-basen eller
tidligere her i Set og Hørt. Det kan godt
forekomme, hvis observationen ikke er meldt ind
til DOF-Basen eller måske først lang tid senere.

Godkendte observationer
Terekklire (jul. 2013) Saltvandssøen
Hvidskægget terne (jul. 2013) Saltvandssøen
Amerikansk Sortand (maj 2011) Lakolk Strand

Under behandling
Dværgværling (okt. 2013) Rømø
Hvidvinget Måge - Kumlieni (feb. 2012)
Åbenrå Havn

Foto: Niels Peter Mølller Jensen
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FUGLETURE I
SØNDERJYLLAND

OAS/DOF SØNDERJYLLAND

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

Kegnæs (Hartsø mv.)
Lørdag d. 22. 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.

Fugletræk ved Tontoft
Nakke
Søndag d. 6. april kl. 6:00 til
ca. kl. 12:00
Mulighed for mange rovfugle
som Musvåge, røde glenter,
høge og falke. Af småfugle
kan der forekomme store
mængder af finker, duer,
hvide vipstjerter og drosler,
samt god mulighed for en
spændende havfugl, rovfugl
eller småfugl.
Medbring godt humør, varmt
tøj og madpakke.
Turleder: Dennis Langholz.
Tlf. 27 52 72 44
Arr.: OAS/DOF-
Sønderjylland.

Sandbjerg Sø
Tirsdag d. 8. 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.

Sølsted Mose
Torsdag d. 10. april kl. 19:00 - 21:00
Fuglenes sang er i nu fuld gang. På en aftentur
rundt i mosen byder vi velkommen til de mange
sangfugle, der vender tilbage fra de sydlige
himmelstrøg. Du kan lære løvsangerens,
gransangerens, rødhalsens og mange andre
sangfugles sang at kende. Måske venter de
første svaler os. Men også andre spændende
mosefugle kan dukke op - trane eller en
fyrremejse. Der bliver lejlighed til at høre om den
nyeste udvikling i LIFE-projektet.

Mødested: P-plads for
enden af Brændevej på
sydsiden af Sølsted
Mose.
Turleder: Martin Iversen
Arr.:  Fugleværnsfonden.

Tinglev Mose
Lørdag d. 12. april kl.
08.00 – ca. 11.00
Vi vil på turen rundt i
mosen se på de fugle, der
er i mosen på dette
tidspunkt.
Mosen er meget fugtig, så
vandtæt fodtøj er absolut
nødvendigt.
Mulighed for Blåhals,
Fyrremejse, Sortstrubet
bynkefugl, Rørhøg og
måske er Tranerne på
ynglepladsen.
De fleste sangere er
derimod endnu ikke
dukket op, men til
gengæld er mosen fri for
myg på dette tidspunkt.

Mødested: Ved Søhuset med tilkørsel fra
Visgårdvej. Følg skiltningen fra Bajstrup eller
Bjerndrup.
Turleder: Egon Iversen. Tlf. 74 41 57 19
Arr.: DOF-Sønderjylland

Blåhals Tinglev mose
Foto: Bent Hylsebeck
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Tur til Hindemade og Slivsø.
Søndag 13. april kl.8:00 - 13:00
Vi vil se, hvad disse 2 genoprettede lokaliteter
byder på af ænder, gæs, småfugle, vadere og
rovfugle.
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
Tirsdag d. 15. 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.

Fredsmaj, Sønderskoven,
Sønderborg
Onsdag d. 23. 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: Svend Ove Jensen.
Tlf. 74 43 40 33.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Fugletræk ved Tontoft Nakke.
Søndag d. 27. 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.

Gå til Fugl igen i 2014– på tirsdage
På disse ture får du mulighed for at optræne og
øve dig i at se på fugle:
adfærd, udseende, stemme.
På 3 tirsdage kan du møde op på nedenstående
lokaliteter. Vi går en tur og bestemmer, hvad vi
ser og hører.

Til stede vil være DOF’ere fra Lokalgruppe
Haderslev.
Mødetidspunkt: kl. 16
Mødested: bliver annonceret på www.dof-sj.dk
29. april: Gram Slotspark
13. maj: Stensbæk Plantage
20. maj: Hejls Nor
Ingen tilmelding, men husk kikkert og lidt varmt.
Mere info hos:
Aleks Lund 23900714
Elisabeth Bech 20406919
Helle Regitze Boesen 40781620

Hostrup Sø + Søgård Sø og Skov
Lørdag d. 3. 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.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Tur til Nørresøen og
Bremsbøl Sø.
Lørdag 10. maj kl. 9:00 - 12:00
Vi vil se på ænder, brushøns
og andre vadefugle, terner og
evt. rovfugle.
Mødested: Lægan P-plads,
Møllehusvej.
Turleder: Inger Sønnichsen,
tlf. 23629934.

Arr.:  DOF-Sønderjylland, Tønder lokalgruppe

Ballum Sluse
Søndag 11. maj kl. 10:00 - 13:00
Landskabet omkring Ballum Sluse er netop nu
rastested for tusindvis af gravænder, hjejler,
storspover og forskellige arter af gæs. Rovfugle,
som havørn og vandrefalk, og andefugle holder
også til i området. Der er altid noget at kikke på
ved slusen.
Vi anbefaler varmt tøj, godt fodtøj og måske
noget varmt på termokanden.
Man kan være med kort eller lang tid, som man
har lyst og tid til.
Kom forbi og vær med til at se på Vadehavets
rige fugleliv.
Mødested : Ballum Sluse.
Turleder: Karl Schlichter, 74 66 13 96/
2145 0913

Tårnfalk, Foto: Per Berthing
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 Kær Vestermark, Sønderborg
Onsdag d. 14. 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: Gabor Graehn. Tlf. 63 12 33 44
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Tinglev Mose
Onsdag den 21. maj kl. 08:00 – ca. 11:00
Vi vil på turen rundt i mosen lytte til og se på
lokalitetens fugleliv. Da mosen er meget fugtig
tilrådes vandtæt fodtøj.
På turen kan vi også drøfte Atlasregistrering, da
området er en del af mit Atlas kvadrat.
Mulighed for Nattergal og mange andre
spændende sangere.
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. 21. maj kl.
19:00.
Vi ser på stedets sangere
og andre småfugle.
Mødested: P-pladsen ved
Pøls Rev. Kør gennem
Neder-Lysabild og drej til højre ved Felsgaard.
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 74 43 40 33.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

OAS’s Sønderjyllands Safari
Lørdag d. 24. maj kl. 1:00 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
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.
19. 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. 28. 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. 7. 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. 74 44 20 72.
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.

Natravnetur
Lørdag d. 14. juni kl. 22:00 til ca. kl. 00:00
Vi vil lytte efter natravnen.
Mødested: Skærbæk, Nørre Skærbæk 61,
P-plads ved Bygma
Turleder: Inger Sønnichsen, tlf. 23629934.
Arr.: DOF-Sønderjylland,
Tønder lokalgruppe

Hjejle, Foto: Knud Erik Vinding
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