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JÆGERE OG ORNITOLOGER VIL STOPPE ROVFUGLEDRAB  
 

Set på DOF.dk mandag den 29 nov.2021 
 

D et skal være helt slut med drab på rovfugle i den danske natur, lyder det 
fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund (DJ), der 

nu indgår et ’rovfuglepartnerskab’. Den fælles interesse for naturen og rovfuglene 
vejer tungere end uenighederne.  
Derfor begynder DOF og DJ et samarbejde om at udbrede kendskabet  
til rovfuglenes biologi og rolle i naturen. 
 

Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife  
Danmark og Danmarks Jægerforbund   
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Annonce 

M ed en veloverstået foreningsaften i 
bagagen, hvor Hanne og Jens Erik-

sen meget levende fortalte om fuglefoto-
graferingens udfordringer, er det ved at 
være den tid, hvor vi skal sig tak for i år. 
Der resterer dog endnu en enkelt fugletur 
før OAS går på juleferie, men husk at 
fuglene har deres egen kalender.  
De næste måneder ”sidder fuglen i busk 
og skjul”, og det er tid til at studere de 
mange vintergæstende fugle.  
Det glæder jeg mig til at læse om i næste 
nummer… fik du den? 
 
I modsætning til alle andre tidsskrifter går 
Panurus imod strømmen og udkommer 
med et lidt færre sider i julenumret. Re-
daktøren kan trylle, men ikke hekse. 
Alligevel er det lykkedes at lave et læse-
ligt blad, dem der har skrevet har gjort 
det godt. Ligesom alle andre der hen 
over året har været med til at skabe et 
skønt foreningsblad, som vi kan være 
stolte af. 

I dette nummer af Panurus skal du høre 
om den gamle ørn, gætte en fjer med 
Felina og en tur til med færgen til Bøj-
den. 
Læse en boganmeldelse om fuglens op-
ståen, hvor du samtidig kan få opfrisket 
dit engelsk. 
Vi følger de GPS udstyrede storke syd-
på. Prøv om du kan finde ud af hvor stor-
ke Michaela er fløjet hen efter at Lars 
Peter afsluttede artiklen. 
Sort sol med havørne lyder lidt vildt, men 
læs begrundelsen for udtrykket. 
Du skal også lige høre om  havfuglenes 
spioner, der opsporer ulovlig fiskeri på 
verdenshavene. 

Når du er færdig med alt det plus det 
løse, så ønsker Panurus og OAS dig og 

alle de andre læsere en  
RIGTIG GOD JUL OG ET GODT NYTÅR. 

 

FORORD  
Af Viggo Petersen 
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HISTORIEN OM DEN GAMLE ØRN 
Af Jesper Tofft 

I  sommer fandt jeg 
tilfældigt resterne af 

en død havørn. Der var 
fjer tilbage, nogle få 
knoglestumper og kra-
niet. Resten må være 
fjernet af ådselædere, 
sikkert en ræv. Fundet 
blev gjort kun 100 me-
ter fra reden for Ho-
strup Sø-parret. De hvi-
de halefjer afslørede, at 
det var resterne af en 
voksen havørn. 
Men – der lå også noget 
metal i skovbunden – en farvering. Bille-
de af ringen samt fotos af fjer blev sendt 
til den slesvig-holstenske havørneek-
spert Bernd Struwe-Juhl, som sammen 
med kolleger fandt frem til at ørnen var 
født i én af 3 mulige reder i Kiel-Plön-
området i 1993. Udover farveringen, som 
jeg fandt, skulle der på det andet ben 
sidde en ring med nummer, som kunne 
afsløre præcis i hvilken rede ørnen blev 

ringmærket som unge i 1993. Men jeg 
kunne ikke finde den anden ring. 
Ud fra tilstanden på resterne af ørnen 
blev det vurderet, at den måtte være død 
i det sene efterår 2020. Den blev altså 
hele 27 år gammel. Og at det var en han. 
Ydermere viste det sig, at farveringen var 
den samme, som på et foto taget af af-
døde naturfotograf Leif Bjørn Petersen 
ved Hostrup Sø i sensommeren 1996, 

hvor den som kun 3-
årig havde ynglet med 
succes, og fået én 
unge på vingerne. Og 
i den tidsmæssigt an-
den ende blev samme 
ørn også fotograferet 
af Kaj Verner Søren-
sen ved reden med 
unge i sommeren 
2020. Dvs. at alt tyder 
på, at der kun har 
været denne ene og 
samme hanørn i Ho-
strup Sø- territoriet 
lige siden 1995. 
Dermed kan vi også 
sige, at opgørelsen af 
unger i dette ørne-

Fjer og rester af klør på fundstedet . 
Foto: Jesper Tofft 

Ørnehannen nær reden, juni 2020.  
Forstørrelser viste samme ring som blev fundet.  

Foto. Kaj Verner Sørensen 
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territorium i perioden 1996-2020 er på 
hele 37 unger – alle med den samme far! 
Derimod er vi ret sikre på, at der har væ-
ret mindst 3 forskellige hunner involveret 
i denne periode. Det er en sjælden stor 
og imponerende ungeproduktion af den 
samme ørn. Kun i 4 ud af de 25 yngle-
sæsoner, hvor den gamle ørn var far i 
reden, er ynglet kikset (1997, 2011, 2015 
og 2019), og de andre 21 år har altså 
givet tilsammen 37 unger. 7 gange én 
unge, 12 gange to unger og 3 gange hele 
3 unger. 
I den periode har ørnen ynglet i 5 forskel-
lige reder fordelt på to nærliggende skov-
stykker. De 3 første reder var bygget i 
bøg, de næste i eg og ædelgran. 
 
Denne historie rummer også en anden 
side om mennesker og kontinuitet. Sam-
me Bernd Struwe-Juhl, som er nævnt 
ovenfor, havde jeg sammen med to af 
hans kolleger, sat stævne ved Hostrup 
Sø en tåget januardag i 1996. Til stede 
var også de lokale ornitologer Thorkild 
Juhl og Hans Harrestrup Andersen – og 
altså mig selv. Vi var samlet for at søge 
efter den formodede ørnerede, som måt-
te være et sted i skovene omkring Ho-
strup Sø. Vi havde dog i forvejen set i 
hvilken retning ørneparret, som vi havde 

set sammen siden 
sommer 1995, fløj til 
overnatning. Der måt-
te reden kunne fin-
des. Og det lykkedes 
faktisk at finde reden 
efter et par timers 
søgen. 
Nu afdøde Thorkild 
Juhl (1946-2020) blev 
dén person, som i 
årene fremover pri-
mært holdt øje med 
dette ørnepar. Jeg 
selv var lidt mere på 
sidelinjen. Thorkild 
var utroligt passione-
ret omkring ørnepar-

ret, og med stor iver holdt han løbende 
øje med dem. Det var en stor dag, da vi i 
teleskop, og godt skjult under et bøge-
træ, i maj 1996 kunne kigge direkte op i 
reden og se de to ørne fodre den lille ny 
med små bidder af en fisk. Her sås også, 
at den kun 3-årige han ikke var helt ud-
farvet, idet den havde både hvide og bru-
ne fjer i halen. 
Sammen med en unge fra reden ved 
Bankel Sø, var det de første to udfløjne 
ørneunger i Danmark i 40 år. Så op-
mærksomheden fra både offentlighed og 
de danske fuglekiggere var enorm, og vi 
var meget nervøse for om den store inte-
resse skulle betyde forstyrrelser ved re-
den.  
Året efter, i 1997, rugede ørneparret igen 
i samme rede, men opgav undervejs – 
muligvis pga. forstyrrende dræningsar-
bejde over nogle i dage i skoven tæt på 
reden. Den passionerede Thorkild Juhl 
var helt slået ud over det. Som jeg hu-
sker hans kone Anne Marie sagde det: 
”Han er helt nede i kulkælderen”. Men 
som det går ned, går det op igen. I efter-
året 1997 byggede parret en ny rede ca. 
200 meter fra den første, og opfostrede i 
sommeren 1998 endnu en unge. Og så 
var vi glade igen. 

Fortsættes på side 12 

Rester af kranium,  
Foto: Kenni Mikkelsen  
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”HVILKEN FUGL TROR I,  

DENNE FJER KOMMER FRA?” 
Af Lars Peter Hansen 

U middelbart efter en hurtig præ-
sentationsrunde af de 18 deltage-

re ved september turen til Mjels sø, 
Oldenor og Bundsø overtog Philina (8 
år) scenen, da hun gerne ville have 
deltagernes bud på nogle fuglefjer, 
hun havde samlet.  
En efter en blev små og store fjer stude-
ret i detaljer og kommenteret. Især en 
uglefjer fra en… ugle fangede alles inte-
resse. Turlederen måtte flere gange ha-

ve assistance fra erfarne feltbisser i kred-
sen. 
En festlig og udfordrende start på en fin 
tur til Nordals søerne, hvor det blev til 
flere nye arter for Philina – bl.a. havørn, 

rørhøg og lærkefalk . 
Med denne type engagement hos turdel-
tagerne – der har relevante opgaver med 
- er det morsomt at være turleder. 
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”Fuglefjer – bestemmelse af fjer fra 
hjemlige fugle” (2004) af Einhard Bez-
zel, er oversat og bearbejdet af Klaus 
Malling Olsen, er udsolgt fra forlaget – 
men kan bestilles på biblioteket. 
 
 
Fotos: Lars Peter Hansen 

Pladskatten kom forbi og viste interesse for Phili-
nas fjer 

”En lille let opgave !!” 
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E t af mine foretrukne fuglesteder er 
Bøjden Nor på Sydfyn.  

 
Området ligger bare få meter (!) til fods fra 
færgelejet – og KUN 15 km og en lille, hyg-
gelig sejltur fra Sønderborg…  
Har ofte omtalt Bøjden Nor til at være et 
besøg værd for fugleinteresserede og 
’fuglenørder’ – så da jeg for nyligt blev op-
fordret til at få arrangeret en tur derover, gik 
det pludseligt hurtigt med planlægningen. 
-og JA, ’hurtigt’, fordi vi lige ville nå at be-
nytte os af et af de ’gratis’ sommertilbud til 
Danmarks mange øer, før tilbuddet sluttede 
den  30 september.  
 Lige den lørdag vi havde planlagt, ville en 
færgebillet retur, koste 74,-kr, men rykkede 
vi oplevelsen en dag frem - (fredag) ville det 
blive en gratis tur med færgen – så, JA – 
det blev til den sidste fredag i september, at 
vi fik os nogle fine, gratis oplevelser sam-
men i fuglereservatet Bøjden Nor – og ’vi’, 
var en lille flok på 6 friske 'obsere' fra OAS  
 
Fuglelivet i Bøjden Nor, er ret så mangfol-
digt hele året rundt, men naturligvis mest 
forår og efterår. Indtil i dag, er der observe-
ret mere end 230 forskellige arter . 
Om vinteren, kan man se et stort antal an-
dearter, Blishøns og Svaner , I februar / 
marts, er der ofte rigtigt mange Bjergænder 
- op til 2000. 
Desuden raster her mange  Troldæn-
der  (sommetider i tusindvis) – samt Pibe-
ænder, Gråænder og Taffelænder.  Blis-
høns optræder i flokke af flere hundrede og 
næsten året rundt, ses både Sangsvaner og 
Knopsvaner. 
Fiskehejrer og en hel del forskellige måge-

arter kan opleves hele året rundt ved noret 
og nogle vintre optræder også de små, 
vævre Bjergirisk og Snespurv.   
Rovfuglen holder sig heller ikke tilbage, idet 
både Musvåge, Havørn, Duehøg, Rørhøg, 
Spurvehøg, Dværgfalk og Tårnfalk er obser-
veret bare i de sidste dage.. 
På denne tur - som nævnt, den sidste fre-
dag i september - ’obs’ede’ vi mest vadefug-
le - 44 forskellige fuglearter blev det til i de 
fire timer vi gik rundt om noret, hvilket er 
helt på linje med de foregående og efterføl-
gende dages observationer i området.  
Vi så mange Hjejler, Krikænder, Stor Præ-
stekrave, Pibe- Taffel- og Troldænder etc.. 
etc..  
Blandt de mere ’sjældne’ observationer for 
området, så vi bl.a. den fine, lille, Dværgryle 
og en Dværgfalk, der længe sad og posere-
de lige frem foran os, samt nogle Skeænder 
og et par Tårnfalke i ’nærkamp’ med en 
større flok Tornirisk – sidstnævnte flok vandt 
idet Tårnfalkene til sidst kapitulerede ..... 
Flere af de større rovfugle og det helt store 
efterårstræk af trækfugle, lod dog vente på 
sig i de fire timer vi gik rundt i området. 
 
Der blev også observeret en enkelt 
’Transvestit’ - en Alk, der dog senere skifte-
de til at være en Stor Skallesluger.... Ved 
nærmere eftersyn, viste det sig dog at være 
en ’and’… - en Gravand…  
Hmmm.. altså de ’birdere’ de ’birdere’ og så 
deres syn … 
 
På den ca. 3,5 km. lange tur rundt om noret, 
så vi flere forskellige sommerfugle og enkelt 
hare, samt planter, som Marehalm, Havtorn, 
Rynket Rose, Cikorie, Salturt (Kveller) i 

SEPTEMBERTUR TIL BØJDEN NOR 
Af Else Dupont 

https://dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=144
https://dofbasen.dk/IBA/showmap.php?navn=144huge25.jpg&format=25&picsize=huge
https://www.google.dk/maps/place/B%C3%B8jden+F%C3%A6rgehavn/@55.1042569,10.0826599,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMNRKVFYJ4rFfSGVLEuohDDYomSrZRHAPW0RQfe!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMNRKVFYJ4rFfSGVLEuohDDYomSrZRHAPW0RQfe
https://www.google.com/maps/d/viewer?ie=UTF8&hl=da&t=h&msa=0&ll=55.10086472334891%2C10.089161193145738&spn=0.00895%2C0.024054&z=16&mid=1Xm15fRr2DsJ2lb7fob5WNMwl2xg
https://www.alslinjen.dk/sommerpakke-2021
https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=431150
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/fuglesteder/fyn/bojden-nor
https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=431150
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04290
https://da.wikipedia.org/wiki/Svaner
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02040
https://www.netnatur.dk/troldanden-talrig-vinter-logerende/
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02030
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02030
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01790
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01790
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01860
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01980
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04290
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04290
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01540
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01520
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01220
https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ger
https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ger
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=16620
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=18500
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02870
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02430
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02670
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02600
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02690
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=03090
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=03040
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04850
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01840
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04700
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=04700
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01790
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01980
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02030
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=05010
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=03090
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01940
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=03040
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=16600
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=03040
https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/rookie/tema/traekfugle
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=06360
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=02230
https://dofbasen.dk/ART/art.php?art=01730
https://www.merriam-webster.com/dictionary/bird-watcher
https://www.merriam-webster.com/dictionary/bird-watcher
https://www.google.dk/maps/@55.1020165,10.0918304,2802m/data=!3m1!1e3?hl=da
https://da.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A6isk_hare
https://da.wikipedia.org/wiki/Marehalm_(art)
https://da.wikipedia.org/wiki/Havtorn_(art)
https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/boejden-nor/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=169&m=visning&nyhed_id=166
https://da.wikipedia.org/wiki/Cikorie_(plante)
https://da.wikipedia.org/wiki/Salturt
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dens dybt, røde efterårsfarve og den lidt 
sjældne, fredede Strandmandstro. 
På den ca. 3, 5 km. lange tur rundt om No-
ret, så vi flere forskellige sommerfugle og 
enkelt hare, samt planter, som Marehalm, 
Havtorn, Rynket Rose, Cikorie, Salturt 
(Kveller) i dens dybt, røde efterårsfarve og 
den lidt sjældne, fredede Strandmandstro. 
 
Der er hele 3 fine, nye overdækkede fug-
leskjul omkring Noret.  
Det første skjul, ligger kun få meter øst for 
færgens ’billethus’/venteværelse og de to 
andre ligger i sydenden af noret – ca. halv-
vejs på turen rundt. I ’”billetuset” ved færge-
lejet, er der en ret fin udstilling med flere 
'aktive' plancher over områdets fugleliv, 
samt adskillige brochurer. 
På hjemturen fik vi lige en ekstra 'lille' ople-

velse, idet en noget større' fugl' begyndte at 
'forfølge' os og det endda meget, meget tæt 
på.... 'Fuglen' viste sig, at være en af forsva-
rets redningshelikoptere, der gennemførte 
nogle øvelser under det meste af turen over 
til Fynshav. De trænede i at hejse en person 
op og ned fra færgen – mens vi sejlede .... 
 
Så alt i alt: EN FIN, FIN TUR med mange 
gode oplevelser ..- også af de lidt sjovere, 
som vi holder for os selv ... 
Turen gentages både til foråret og i efteråret 
i 2022. 
 
foto v. Per Berthing og Else Dupont 
 
(Artiklen ligger også op OAS hjemmeside, 
red.) 

https://da.wikipedia.org/wiki/Strand-mandstro
https://www.google.dk/maps/@55.1020165,10.0918304,2802m/data=!3m1!1e3?hl=da
https://www.google.dk/maps/@55.1020165,10.0918304,2802m/data=!3m1!1e3?hl=da
https://da.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A6isk_hare
https://da.wikipedia.org/wiki/Marehalm_(art)
https://da.wikipedia.org/wiki/Havtorn_(art)
https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglereservater/boejden-nor/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=169&m=visning&nyhed_id=166
https://da.wikipedia.org/wiki/Cikorie_(plante)
https://da.wikipedia.org/wiki/Salturt
https://da.wikipedia.org/wiki/Strand-mandstro
https://www.google.com/search?rlz=1C1XYJR_enDK703DK703&sxsrf=AOaemvIyA3_b3yxTe-HqrkclTywr3ywLYw:1632644506319&source=univ&tbm=isch&q=fugleskjul+i+B%C3%B8jden+Nor&fir=SpAZ4gYNC6Vf2M%252Cjr7jtja5LhV0pM%252C_%253B77J_-Vfr3vkYWM%252CUerdGeQPyTSgyM%252C_%253BqgXWr
https://www.google.com/search?rlz=1C1XYJR_enDK703DK703&sxsrf=AOaemvIyA3_b3yxTe-HqrkclTywr3ywLYw:1632644506319&source=univ&tbm=isch&q=fugleskjul+i+B%C3%B8jden+Nor&fir=SpAZ4gYNC6Vf2M%252Cjr7jtja5LhV0pM%252C_%253B77J_-Vfr3vkYWM%252CUerdGeQPyTSgyM%252C_%253BqgXWr
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BOGANMELDELSE 
Af Henrik Henriksen 

T he Ascent of Birds  
How Modern Science is Re-

vealing their Story 
John Reilly 
Pelagic Publishing, 2019 
340 sider. Paperback 
Pris hos Saxo 264,95 kr. 
 

Vinteren giver ofte flere timer inden døre 
i løbet af døgnet end resten af året. Alli-
gevel kan interessen for fugle fortsat dyr-
kes, måske i lænestolen. En mulig ide til 
et julegaveønske kunne være bogen 
“The Ascent of Birds – How Modern Sci-
ence is Revealing their Story”. På dansk 
noget i retning af “Fuglenes opstigning/

evolution – hvordan moderne videnskab 
afslører deres historie”. Bogen findes 
desværre kun på engelsk.  
Hvis man har undret sig over, hvordan 

fuglene gennem ca 50 mio. år har udvik-
let sig fra de flyvende dinosaurer til nuti-
dens ca. 10.000 forskellige arter, giver 
denne bog noget af den nyeste viden på 
området. DNA-forskningen har vendt op 
og ned på mange hidtidige antagelser 
om, og slægtskaber blandt, fuglene. Bo-
gens ca. 300 siders giver en gennem-
gang af fuglenes evolution opdelt i 27 
kapitler. Hvert kapitel bruger ofte en art 
eller familie til at dykke ned i en specifik 
del af fuglenes udvikling og beskriver, 
hvordan arter og familier har specialise-
ret sig indenfor bestemte fødenicher, og 
hvordan deres udvikling er blevet påvir-
ket af kontinenternes forskydninger, 
bjergkæders opståen, adskillelse på 
grund af opståede have eller klimaforan-
dringer. Kapitlerne kan læses hver for 
sig, men læsning af dem alle giver selv-
følgelig en større helhed. Bogen er ikke 
skrevet i et tungt videnskabeligt sprog, 
men alligevel vil det nok for de fleste af 
os være rart med en ordbog indenfor 
rækkevidde. 
 

Som eksempler fra bogen kan anfø-
res: 
 

Rovfuglene stammer, selvom de umid-
delbart ligner én stor gruppe, ikke fra 
de samme fugle. Falkene har udviklet 

Illustration fra bogen 
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Annonce  

sig fra samme ophav som papegøjer-
ne, og dermed fra helt andre fugle end 
de øvrige rovfugle. At de i dag alligevel 
ligner de øvrige rovfugle, tilskrives pa-
rallel udvikling og specialisering i sam-
me fødeniche, mens papegøjerne i 
stedet gik efter frø og frugter. Alligevel 
er falke mere i familie med papegøjer-
ne end med høge og ørne. 

Den Lille Kobbersneppes utrolige histo-
rie og bedrifter i Stillehavet beskrives. 
Den tager en gang om året turen fra 
New Zealand til Alaska og retur. Hvor-
dan kan en lille fugl flyve non stop 
11.500 km på 9 dage uden at indtage 
føde og uden at falde i søvn fra Alaska 
til New Zealand, og hvorfor gør den 
det? 

Uglerne har specialiseret sig i at flyve 
helt lydløst og navigere rundt i nattens 

mørke. Hvordan har de opnået disse egen-
skaber, og hvordan er deres sanser udvik-
let, så de kan finde rundt i skoven i 
nattens mørke? 

Fuglenes kognitive evner spænder vidt, og 

kragefuglene behandles indgående. Kra-
gefuglenes evne til problemløsning og 
social adfærd vurderes til at være på ni-
veau med primater. Hvorfor og hvordan er 
netop deres hjerner udviklet som de er? 

Hvordan kan det være, at nogle fugle udvik-
lede sig væk fra at kunne flyve og hvad 
sker der med de arter, hvis de hurtigt får 
behov for igen at kunne flyve? 
Indisk gås yngler i Mongoliet og Kina og 
overvintrer i Indien. To gange om året skal 
Himalayabjergene passeres hvilket kræ-
ver, at den skal op i over 7 km højde. Den 
har rekorden som den hurtigst opstigende 
fugl. Hvorfor gør den det og hvordan har 
gåsen udviklet sig, for at kunne klare den-
ne kraftpræstation i tynd iltfattig luft og i 
isnende kulde? 

 
Hvis disse små brudstykker og spørgsmål har 
fanget interessen, er bogen måske en over-
vejelse værd. 
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Fortsat fra side 5 
 

Thorkild døde af en kræftsygdom i efter-
året 2020 – ca. samtidig med den gamle 
hanørn. Som hans gode ven, Kaj Verner 
også udtrykte det, var det tankevækken-
de – ”manden og hans ørn”. 
Så de samme folk har på det nærmeste 

fulgt ørnen fra den blev ringmærket i 
Slesvig-Holsten i 1993 første gang til den 
blev fundet død med samme ring ved 
siden i juli 2021 (men altså død mindst et 
halvt år før). 
Med til historien hører også, at der i 
marts 2021 igen var et rugende ørnepar i 

reden. Men altså en ny han. 
Fuglene opgav dog af ukendte 
årsager rugningen, så altså 
ingen unger i 2021. 
Denne historie er således også 
en historie om havørnens me-
get succesfulde genindvan-
dring til Danmark siden midten 
af 1990’erne. Den gang var det 
nærmest en sensation, mens 
man nu ser havørne overalt. 
 
Se også artiklen: ”20 år med 
ynglende havørn i Sønderjyl-
land – og Danmark”, Panu-
rus 2016, nr. 4, s. 20-25. 
(Hvis du ikke har den, kan den 
findes på www.oasweb.dk,  red.) 

Ring, som viser at ørnen er ringmærket som unge i Slesvig-
Holsten i 1993.  
Foto: Jesper Tofft  
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FORMANDENS PIP 
Af Kaj Abildgaard 

L ige nu truer vejrudsigten med sne og 
vintervejr. Det skal man dog ikke tro 

for meget på. Ofte råber de ”ulven kom-
mer”, men rigtig vintervejr, det var i gam-
le dage. 
 
Det spændende er, om det kolde vejr 
nordpå får visse fuglearter til at trække 
sydpå. Nu er det dog normalt ikke kul-
den, som får fuglene til at flytte sig, men 
mere mangel på føde. Lige i øjeblikket er 
der i hegnene masser af røde bær, som 
bare venter på at blive spist. 
 
Gad vide om det i årets sidste måneder 
vil lykkes at se silkehalerne. De svigtede 
i årets første måneder. Et af de første 
tegn på deres tilstedeværelse er en 
spæd klokkeringen. En dejlig lyd at høre. 
Så ved man, at de kan findes et sted. 

Det er i øvrigt en af de flotteste fugle 
man kan se. Utrolig  klare i farverne. Og 
så er den meget fotogen for dem, som 
gerne vil have et godt billede. 
Andre arter, som gerne vil nyde godt af 
vores bær, er vindrosler og sjaggere. De 
ser ud til at være kommet. 
 
Blandt vores andre trofaste gæster er de 
gulnæbbede svaner. De er endnu fåtalli-
ge, så der må vi have lidt tålmodighed. 
Disse arter er blandt dem, som Århus 
Universitet i december og januar måned 
specielt gerne vil have indberettet i DOF 
basen. Gerne med nøjagtig adresse og 
beskrivelse af hvilke marktyper de går 
på. Endelig vil man gerne have beskrivel-

se af kuldstørrelserne. 

Silkehale i hvidtjørn 
Foto: Klaus Bo Jensen 
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GPS-SENDERE GIVER SPÆN-
DENDE INFORMATIONER 
Af Lars Peter Hansen 

Prøv at følge de GPS-mærkede dan-
ske storke på Animal Tracker!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I følge www.storkene.dk vil vi de næste 
par år kunne følge flere GPS-mærkede 

storke, da Ringmærkningscentralen og 
professor Michael Kaatz vil fortsætte ar-
bejdet med at mærke yderligere danske 
storke. Der blev registreret 6 storkepar i 
Danmark i 2021 – og der er optimisme 
om op mod 25 par inden 2030 (Hans 
Skov, Storkene.dk). Dette forudsætter 
naturligvis, at der fortsat er biotoper som 
lavbundsjorde og ådale tilstede i passen-
de omfang.   
Her følger en status på de første erfarin-
ger fra de GPS-mærkede storke i Dan-
mark med data fra Animal Tracker.  På 
Appens forside findes følgende mulighe-
der: En lup hvor der kan søges på det /
den individuelle dyr/stork (Navn/

kodenummer). Desuden kan vælges:  
Map, News, Species, Favorites, Settings 
– og Detailed info, Activity (indstilles på 
“12 months” eller “2 weeks”) og Sighting. 
I alt 5 storke blev GPS-mærket i 2021. 
To er nu døde – men tre kan stadig føl-
ges på Appen. 
Den første mærkede stork fra Gundsølil-
le - Michaela (1E41) – har taget den risi-
kable østrute, jf kortet her: 

 

Stork, Stork, Langeben, 
Hvor var du så længe?  
Så du Kong Faraos høje Sten? 
Gik du på Nilstrømmens Enge? 
 

B. S. Ingemanns,1842 
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Og som det ses, er turen efter passage af 
Syrien og Ægypten, gået via Chad og 
videre derfra til den sydlige del af Sudan 
med de aktuelle voldsomme oversvøm-
melser. Efter Sudanområdet, hvor trans-
mitteren delvist var udenfor rækkevidde 
af mobilnettet, medførende færre lokali-
tets registreringer, har hun nu for længst 
passeret Ækvator. Via Kenya er Michae-
la fortsat sydpå og aktuelt (19.11.2021) 
befinder hun sig tæt ved en nationalpark 
i Tanzania. Klikkes der på App’ens De-
tailled info: kommer oplysningen : Mi-
chaela travelled 10542 km through 15 
countries.  
 De øvrige 4 storke blev mærket i Søn-
derjylland. Først Zeneca fra Smedager 

(1E43) som vi erindrer desværre omkom 
i en gylletank sammen med sin søster 
Astra kun 150 meter fra reden. En anden 
af de sønderjyske storke, Christian fra 
Rens (1E49) tog østruten og nåede Tyr-
kiet, men måtte der sammen med et par 
andre storke lade livet efter nærkontakt 
med en ikke isoleret elledning udenfor 
Istanbul. 
De to andre sønderjyske storke fra Bro-
derup har taget den sikrere vestrute og 
befinder sig begge i Sydspanien. Simba 
(1E44) s tur ned over Europa fremgår af 
ruten her: 

Og den pendler nu rundt i et mindre om-
råde syd for Sevilla. 
 
Fortsættes næste side 
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Findus (1E45), som tog samme vestrute 
sydpå, er lidt mere” forfløjen”. Således 
har den været en tur omkring Gibraltar – 
og 7.-8. november på en tur ved Portu-
gals sydkyst, men er igen returneret til en 
losseplads i området vest for Sevilla i 
Spanien. 
 
Hvad sker der fortsat med de danske 
GPS-mærkede storke? Kommer de retur 
til Danmark om et par år? 
 
Vil vi fremover detaljeret kunne besvare 
med den nye teknologi.  Detaljerede op-
lysninger kan findes f.eks. i artikler eller 
fra on-line foredrag. En grundig viden-
skabelig artikel er f. eks  
Cheng Y et al: ”Closer-to-home” strate-
gy benefits juvenile survival in long-
distance migratory bird. Ecology and 
Evolution 2019:9:8945-8952, som er 
fyldt med mange nye informationer 
indhentet fra GPS-bio logging data fra i 
alt 169 storke, som har taget den vestlige 
trækrute. Og hvis du følger Youtube fore-
draget (80 minutter!) af dr. Wolfgang 
Fiedler: Die Reise der Störcke – Storck 
online, er du mere end velorienteret om 
emnet. 

 
 
På www.storkene.dk hjemmeside un-
der nyheder findes link til at hente Ani-
mal Tracker til smartphone og link til 
den såkaldte Movebank , som gengi-
ver endnu  flere informationer 
(punkter) om fuglenes bevægemøn-
ster.  

http://www.storkene.dk


 

PANURUS 2021/4 SIDE 17 

PROJEKT - YNGLENDE ENGFUGLE 
PÅ SØNDERJYLLANDS ØSTKYST   

P å DOF Sønderjyllands gene-
ralforsamling i august blev det 

foreslået at starte et projekt med 
optælling af ynglefugle ved de øst
-sønderjyske kyster. Projektet af-
vikles i et samarbejde mellem 
DOF Sønderjylland og OAS i Søn-
derborg. Det bliver et spændende 
projekt og der er i den kommende 
ynglesæson brug for observatører 
til optællingerne.   

Er du fortrolig med optælling af 

ynglefugle dér hvor du bor, og 
kunne du tænke dig at deltage i 
optællingsprojektet, så hører vi 
gerne fra dig. Vi tildeler for øjeblik-
ket lokaliteter til de interesserede 
optællere og der er derfor god 
mulighed for, at du kan få en loka-
litet i nærheden af hvor du bor. 

Kontakt projektkoordinator  
Peter Damgaard Brusendorff på: 
 
pdb.dof-syd@outlook.dk  
Tel: 2165 0140  

Læs mere om projektet her: 
 

https://www.dof-syd.dk/images/arbejdsgrupper/dokumenter/
Engfugleprojektet_flyer_v1_211121.pdf 

https://www.dof-syd.dk/images/arbejdsgrupper/dokumenter/Engfugleprojektet_flyer_v1_211121.pdf
https://www.dof-syd.dk/images/arbejdsgrupper/dokumenter/Engfugleprojektet_flyer_v1_211121.pdf
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365 NYE URØRTE SKOVE 
Af Kaj Abildgaard 

S idst i okt. måned kom der udmelding om, at der var udpeget en stor bunke urørte 
skove. Naturstyrelsen får dog 6 år til at afslutte fældning af træer i disse skove. 

Statsskove i Syd- og Sønderjylland der bl.a. overgår til urørt skov: 

Skov Beliggenhed Areal i hektar 

Hjelmvrå Skov Haderslev 51 

Tørning Mølle Vojens 57 

Oleskobbel Augustenborg 58 

Haderslev Søndersko Sønderjylland 59 

Sø- og Lystskovarealerne Gråsten 60 

Arealer på Varnæs Hoved Aabenraa 60 

Kiskelund Plantage Padborg 64 

Arnkil Skov Augustenborg 66 

Skelde Kobbelskov Als 69 

Rode Skov Gråsten 78 

Buskmose Skov Gråsten 80 

Skodsbøl Skov Egernsund, Sønderjylland 82 

Nørreskov Aabenraa 92 

Svanemosen Kolding 93 

Lambjerg Indtægt Høruphav, Als 93 

Tinglev Mose Aabenraa 96 

Sønder Stenderup Midtskov Kolding 101 

Sønderskov Aabenraa 102 

Roden Skov Gråsten 131 

Hytterkobbel Vojens 135 

Lerskov Plantage Genner v/Aabenraa 136 

Jørgensgård Skov Aabenraa 163 

Østerskov Haderslev 176 

Vesterskov Haderslev 177 

Sønder Stenderup Sønderskov Kolding 178 

Sønder Stenderup Nørreskov Kolding 204 

Revsø Skov ml. Haderslev og Christiansfeld 207 

Bjerge Skov Horsens 265 

Årup Skov Aabenraa 275 

Kogsbøl Mose Vadehavet 287 

Kelstrup Plantage Haderslev 305 

Sønderskoven Als 392 

Nørreskoven Als 624 
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U rørt skov er skove, hvor skovdrif-
ten er ophørt, og som med tiden 

får mange gamle træer, døde stammer 
og en stor biodiversitet.  
 
I den urørte skov vil der vil være meget 
gamle, ofte mosbegroede træer. Ofte vil 
store grene eller måske halvdelen af kro-
nen være revet af nogle af de store træ-
er i en storm. I de forrevne træer finder 
flagermusen måske en sprække, som 
den kan opholde sig i om dagen. Insek-
ter og svampe bruger træets skader til at 
finde vej ind til træets indre.  
Hvis spætten først sætter sig for at lave 
en bolig i træet, åbnes der op for, at 
mange andre organismer kan flytte ind. 
Et spættehul rummer levesteder for 
svampe og insekter, som er specialiseret 
i at leve i smuldet i bunden af hullet. Mej-
ser, stær eller flagermus overtager man-
ge gange spættehullet for at yngle. 
Træer kan være væltet, og der vil stå 
døde træer med spættehuller og pore-
svampe. På skovbunden vil man være 
nødt til at gå over væltede stammer. 
Nogle af disse stammer vil være friske 
fra den seneste storm, mens andre kan 
være så porøse, at de smuldrer, hvis 
man rører ved dem.  
Egestammen kan ligge på skovbunden i 

mange årtier, måske hundrede år, mens 
det døde birketræ hurtigt nedbrydes. Det 
kan være insekter som træbukke og 
smældere samt mange forskellige svam-
pearter. Når der er døde træer og stam-
mer i mange forskellige stadier af ned-
brydning, giver det plads for en meget 
stor artsrigdom i skoven.  
Mosser og svampe er almindelige i den 
urørte skov. Især fordi luften ofte er fug-
tig i de skyggefulde dele af skoven. 
Desuden findes masser af døde blade, 
kviste og stort og småt dødt træ, som 
svampene lever af og dermed nedbry-
der. 
 
Værd at vente på 
Den danske natur er kulturpåvirket, og al 
skov i Danmark er påvirket af menne-
skets aktiviteter. Når vi i Danmark taler 
om urørt skov, taler vi reelt om skove, 
hvor tidligere tiders skovdrift er ophørt. 
Man skal være tålmodig, når man læg-
ger skov urørt. Der kan gå flere årtier fra, 
at skovdriften ophører, til skoven får ken-
detegn som den gamle urørte skov med 
mange gamle træer og døde stammer. 
 
I Sønderjylland kan du på nuværende 
tidspunkt opleve urørt skov i Draved 
Skov og Bolderslev Skov, red. 

BESKRIVELSE AF URØRT SKOV 
Naturstyrelsen  
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mailto:hjoman@gmail.com
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GÆT’N FUGL 
Løsning på GÆT’N FUGL i Panurus nummer 2021-3: 

GÆT’N NY FUGL 

Fakta (DOF basen) 
 

Vingefang:   23-25,5 cm 
Længde:   14 cm 
Vægt:    13-19 g 
Ynglealder:   1 år 
Kuldstørrelse:  4-5 æg 
Antal kuld:   2 
Rugetid:   12-14 dage 
Ungetid:   12-15 dage  
 

Grå fluesnapper er en ret anonym fugl 
med gråbrune farver og en spag stemme. 
Den sidder oprejst, ofte på en udgået gren, 

for derfra at svirre ud og fange insekter.  

Henrik og Lars Peter har brug for din hjælp til at identificere denne fugl, som de 
fotograferede i havstokken på Lakolk strand, og nej det er ikke en flyvefisk. 
Siden billedet blev sendt til Panurus, er løsningen fundet. Men prøv om du kan….. 

Her kommer fluesnappermor med mad 
Foto Lars Peter Hansen 

javascript:PopupService('../ART/forklaring.php?aktion=fakta&artssider=yes%27,%27800%27,%27600%27,%27scrollbars=yes%27);
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SORT SOL MED HAVØRNE 
Af Preben Jensen 

O verskriften er et forsøg på at være 
morsom. Det bliver selvfølgelig al-

drig virkelighed, men indberetninger om 
næsten 100 ørne i løbet af et par timer 
nær Tingdal Plantage er helt vilde tal. Er 
så stor en koncentration af unge ørne 
tegn på, at vi nærmer os maksimumsbe-
standen i Danmark? Og hvordan vil så 
stor bestand af ørne påvirke den øvrige 
fauna i og omkring Vadehavet?  
Der er ingen tvivl om, at Vadehavet er et 
fantastisk spisekammer for de unge ør-
ne, og da de alligevel skal bruge 3-4 år 

på, at blive kønsmodne, kan du lige så 
godt benytte sig af det store udbud af 
føde. Den store ynglesucces, som havør-
nen har haft i Danmark og Nordtyskland i 
de sidste år har skabt en stor mængde 
unge ørne, som søger hen, hvor det er 
lettest at finde noget at spise. Men kan 
alle disse ørne så finde et sted at yngle, 
når de bliver kønsmodne? Det bliver 
spændende at se i de kommende år, for 
vi kan nok pege på flere steder i Sønder-
jylland, hvor der kan være yderligere 
nogle ynglepar, men ikke i den størrel-

Havørn 
Foto: svend Ove Jensen 
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sesorden. Det er selvfølgelig også unge 
ørne fra et meget større område, som er 
samlet ved Vadehavet, og de vil jo som 
ynglemodne fugle sprede sig til store 
dele af Danmark og Nordtyskland, men 
her er der også unge ørne på vej, for det 
er jo ikke alle unge Havørne, som sam-
les ved Vadehavet. Kan det voksende 
”kamp om de gode ynglepladser” gå hen 
og påvirke ynglesuccesen i negativ ret-
ning – ja det vil de kommende år vise. 
Den store mængde af unge ørne påvir-
ker i første omgang direkte de etablerede 
ynglepar, som var i det område, hvor 
ørnene har deres sove- og hvilepladser. 
Her tænker jeg på Tingdal Plantage og 
Kogsbøl Mose, og meget tyder på at 
ynglen i 2021 i Kogsbøl mislykkedes på 
grund af mange unge ørne i skoven om-
kring reden, hvor de 2 gamle ørne ikke 
kunne opretholde ro og fred i deres revir, 
samtidig med at der skulle ruges og hen-
tes mad. I dette efterår er der ca. dobbelt 
så mange unge ørne i området som sid-
ste år ved denne tid, og dette tyder så 
på, at dette problem ikke bliver mindre i 
den kommende ynglesæson. Spørgsmå-
let er så, hvor og hvor længe de mange 

ørne bliver ”hængende”, for et ynglepar 
skal helst have ro og fred i ynglereviret 
fra januar til og med juli, hvor de er mest 
sårbare overfor forstyrrelser fra sidst i 
februar til hen i maj. 
Vil denne påvirkning så betyde, at de 
etablerede par eller nye par trækker læn-
gere ind i landet for at yngle? Kan det 
tænkes at nye par stiller mindre krav til ro 
og fred? Og hvor langt fra reden kan de 
hente deres føde – ja, der kommer man-
ge spørgsmål op, som kun fremtiden kan 
give os nogle svar på. 
Påvirkningen af den øvrige fauna på og 
omkring Vadehavet har jeg ingen forud-
sætning for at spå om, men en så stor 
flok store ørne må vel påvirke omgivel-
serne i en eller anden grad alt afhængig 
af, hvor længe de bliver i området. 
 
Til sidst vil jeg opfordre Panurus’ læsere 
til at give mig et tip, hvis de opdager 
adulte ørne (dem med hvide haler) i om-
råder, hvor de ikke tidligere har været. 
 
På forhånd tak  
Preben Jensen 
pbjfugl@gmail.com 

foråret 2022 og 2023 

KONTAKT :   JØRN VINTHER SØRENSEN (Haderslevområdet) 

   jorn.vinther.sorensen@gmail.com 
 

   VIGGO PETERSEN  (Broagerland og Als) 
   petersenviggo@gmail.com  
 

   PETER D. BRUSENDORFF (Projektkoordinator) 

   pdb.dof-syd@outlook.dk 
 

www.dof-syd.dk 
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Annonce  

GENERALFORSAMLING  
FOR ORNITOLOGISK FORENING  

FOR ALS OG SUNDEVED 

afholdes søndag den 30. januar 2022 kl. 15.00 
i MULTIKULTURHUSET, Sønderborg. lok. Mp1.1 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det 
    forløbne år. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen i henhold til foreningens love 
    afsnit 5. (+ evt. suppleanter) 
6. Valg af 2 revisorer til revision af regnskabet. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
 
Forslag fra medlemmer til punkt 7 må, for at kunne behandles på ge-
neralforsamlingen, være formanden i hænde senest 1. januar. 
 

KL.13.00 VIL VI GÅ EN LILLE TUR  
VED ARNKILSØRE  

OG SE PÅ ÅRSTIDENS FUGLELIV. 
Mødested: Yderste P-plads på Arnkilsøre.  
Turleder Lars P. Hansen Tlf. 40 87 62 44 
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INDTRYK FRA NATURENS DAG 

PÅ UNIVERSE 2021 
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FUGLE FINDER FORBUDTE FISKERBÅDE 
Kilde: Verdens Bedste Nyheder  

Tip fra Henrik Henriksen 

D et er sjældent, at man ser en fisker-
båd uden havfugle ved dens side. 

De bevingede væsner kredser sultne og 
skrigende om den vippende båd. Det har 
nogle forskere fra Fransk Nationalcenter 
for Videnskabelig Forskning (CNRS) ud-
nyttet i et nyt projekt, hvor de får hjælp 
fra de højere luftlag. 

Det er albatrosser, fugle med et enormt 
vingefang, der skal bidrage med at over-
våge et kæmpe havområde i det sydlige 
Indiske Ocean. Nærmere bestemt arten 
vandrealbatrossen. De rejser nemlig flere 
tusinde kilometer og i flere dage for at 
finde mad. Albatrosserne overvåger der-
for store havområder, og de slår straks 
ned, hvis de ser en fiskerbåd. På den 
måde kan de være en kæmpe hjælp til at 
finde illegale fiskerbåde, så myndighe-
derne kan sætte en stopper for havets 
tyveknægte. 
Illegale fiskerbåde er en stor fare mod 

havmiljøet, men også dyrt for verdens 
pengepung. De bruger ofte fiskemetoder 
som langlinefiskeri, der er en trussel mod 
delfiner, havfugle, skildpadder og andre 
havdyr, som sidder fast i linen. Desuden 
stjæler de fisk og skaldyr for cirka 23,5 
milliarder dollars om året. Det er den 
sjettestørste kriminalitet i verden, og glo-

balt set er det cirka hver femte fangede 
fisk, der er blevet fisket illegalt. 
De ulovlige både kan dog være svære at 
finde for myndighederne, fordi de illegale 
fiskere har slået deres automatiske iden-
tifikationssystem (AIS) fra. At finde en 
båd i et kæmpe hav er som at finde en 
nål i en høstak. 
Albatrosserne er dog ligeglade med, om 
fiskerbådene har meldt deres tilstedevæ-
relse til myndighederne eller ej, bare der 
er fisk. De kan opdage fiskerbåde på 30 
kilometers afstand. 
 

Det kan være svært at finde illegale fiskerbåde i et kæmpe hav.  
Nu er der hjælp fra en uventet kant. Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen 
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Albatrosser skal patruljere havet 
Europæisk Forskningsråd (ERC) har fon-
det projektet, og de forklarer, hvordan 
forskningen fungerer i praksis. Forskerne 
har besøgt områder, hvor albatrosserne 
yngler og samles og har påsat en ti centi-
meter lang elektronisk enhed, der blandt 
andet fungerer som en dataopsamler og 
en slags GPS, på 169 vandrealbatrosser. 
Den opsamler data, når fuglene flyver 
over bølgerne for at finde mad og nys-
gerrigt nærmer sig fiskerbådene. 
Enheden scanner havet og kan identifi-
cere fiskerbåde samt transmittere deres 
placering tilbage til forskerne i realtid via 
satellit. For selvom AIS’en hos de illegale 
fiskerbåde er slået fra, bruger fiskerne 
næsten altid en form for radarsignal til at 
navigere. Det er det signal, som enheden 
registrerer. 
I løbet af en forsøgsperiode på seks må-
neder sidste år fandt forskerne 353 både 
med den nye overvågningsmetode. Kun 
253 af dem havde registreret deres iden-
titet, placering og fart til relevante myn-
digheder. Hele 100 både, eller 37 pro-
cent, konkluderes derfor at være et mix 
af illegale og ikke-rapporterede både. 
 
 
 

Svært for fiskerne at skyde fugle-
ne 
Flere lande og øer som Sydafrika og Ha-
waii vil benytte sig af forskningen og få 
hjælp fra fugle i nærmeste fremtid. 
Der er dog visse bekymringer for, om de 
illegale fiskere vil begynde at jage de 
allerede hårdt pressede vandrealbatros-
ser, hvis fiskerne anser dem som en 
trussel og ikke ønsker at blive opdaget af 
myndighederne. Men den bekymring 
deler Samantha Patrick, der er havbiolog 
på Liverpool Universitet, ikke. 
”Der kan flyve hundredvis af fugle om en 
fiskerbåd på samme tid. De fugle, der 
bærer den elektroniske enhed, adskiller 
sig ikke synligt fra de andre fugle på no-
gen måde. Så det bliver næsten umuligt 
for fiskerne at udpege en bestemt fugl 
som målskive,” siger hun til magasinet 
Scientific American. 
Den største trussel for albatrosserne er, 
ifølge hende, at de sidder fast i de illega-
le fiskeres net og dør. Det ville ske min-
dre, hvis man kunne lokalisere de ulovli-
ge både og alarmere myndighederne, 
hvilket man kan med den nye forskning. 
Forskerne bag albatrosforsøget ønsker 
også at bruge flere arter af havdyr som 
sladrehanke. De arbejder lige nu med 
havskildpadder. 

NEW REPORT REVEALS HUGE DECLINES IN EUROPE’S BIRDS 
 
 
 
 
 
 
 

A  new study on breeding birds in the EU shows one out of every six birds over ne-
arly a 40 -year period has been lost. Overall, we have lost around 600 million 

breeding birds in the EU since 1980.  

https://www.birdlife.org/news/2021/11/16/ 
press-release-huge-declines-in-europe-birds-eurobirds/ 

LARS PETERS LINK: 

https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/enlisting-albatrosses-fight-illegal-fishing
https://erc.europa.eu/projects-figures/stories/enlisting-albatrosses-fight-illegal-fishing
https://www.birdlife.org/news/2021/11/16/press-release-huge-declines-in-europe-birds-eurobirds/
https://www.birdlife.org/news/2021/11/16/press-release-huge-declines-in-europe-birds-eurobirds/


 

PANURUS 2021/4     SIDE 28 

OAS AKTIVITETER 2022 
Januar  -  marts 
 

ØSTKYSTTUR 
Søndag d. 16. januar kl. 10.00 til ca. kl. 12.     
Vi finder det bedste sted at se efter vinterfugle på havet. 
Havlit, sortand og måske fløjsand og nordisk lappedykker. 
Mødested: P-pladsen ved Kegnæs Drej 
Turleder: Kaj Abildgaard. Tlf. 30 20 84 56.  
 

ARNKILSØRE RUNDT 
Søndag d. 30. januar kl. 13.00   
Vi går inden generalforsamling en lille tur med fokus på vinterfugle på havet.  
Mødested: Yderste P-plads på Arnkilsøre  
Turleder: Lars Peter Hansen. Tlf. 40 87 62 44 
 

GENERALFORSAMLING FOR OAS   
Søndag den 30. januar kl. 15.00  
Knøs Gård i Høruphav i den store sal 
Dagsorden ifølge lovene 
Foreningen giver en øl eller vand.  
Ved spørgsmål kontakt Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56. 
 

NYBØL NOR/SKODSBØL SKOV 
Søndag d. 13. februar kl. 10.00 til 12.30 
Nybøl Nor er opholdssted for mange af vinterens gæster. 
Forskellige ænder, svaner og skalleslugere og i skoven ser vi på vinterfuglene som 
mejser, spætter og evt. en skovsneppe. 
Vi følger stien fra Havnevej i Egernsund langs med noret og ind i Skodsbøl skov. 
Mødested: Østenden af Havnevej i Egernsund. * 
Turleder: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.  
 

TØRSBØL PLANTAGE 
Lørdag d. 19. februar kl. 9-12 
En fin privatskov. Der er tidligere set duehøg, grønspætte, rødtoppet fuglekonge og 
fyrremejse derude.  
Kør efter ”Mekanisk Museum”, Hokkerup. Parker 50 m nord for museet på en grusvej. 
Fra Sønderborg: nemmest af motorvejen ved Søgård, drej til venstre i Lundtoft af 
Lundtoft Bygade, Hokkerupvej og Lundtoftvej imod museet. 
Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.  
 

ÅRTOFT PLANTAGE 
Søndag d. 6. marts kl. 9-12. 
Skoven ved motorvejen kan være interessant (Kvækerfinker vinter 2020).  
En forårsdag er der set sort-, grøn- og stor flagspætte indenfor en ½ time. 
Mødested: Tag afkørsel Åbenrå syd imod Tinglev fra motorvejen. Drej 
ned ad Golfbanevej ca. 1 km, hvor vi finder parkering. 
Turleder: Klaus Bo Jensen. Mobil 50 94 33 63.  
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BOMMERLUND PLANTAGE 
Lørdag d. 19. marts kl. 9.00 - 12.00 
Spændende plantage med gode arter som top- og fyrremejse, rødtoppet fuglekonge 
og ikke at forglemme sortspætte! 
Mødested: P-pladsen i skovens nordlige ende ved Hærvejen (1. p-plads på højre 
hånd efter Gejlå).  
Turleder: Klaus Bo Jensen. Tlf. 50 94 33 63.  
 

SANDBJERG SØ 
Onsdag d. 30. marts kl. 18.30   
Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, ænder, lappedykkere og stor skallesluger og 
lytter til den begyndende fuglesang. 
Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.  
Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 26 31 10 13.  
 

HARTSØ, KEGNÆS 
Lørdag d. 9. april kl.10.00 til kl.12.30             
Der ses normalt mange rastende ænder, gæs og småfugle samt 
trækkende rovfugle.  
Vi kikker på, hvad der er på engen og i luften og går en tur i om-
rådet. 
Mødested: P-pladsen ved tidligere Møllers Camping. 
Turledere: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.  
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om naturbevarelse. 

- at være til gensidig inspiration. 
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PRODUKTIONSPLAN FOR 2021 

• Deadline for nr. 1 er 15. februar 
• Deadline for nr. 2 er 15. maj 

• Deadline for nr. 3 er 15. august 

• Deadline for nr. 4 er 15. november 
 
Artikler sendes  som vedhæftet Word-fil. 
Billeder og illustrationer sendes som jpg-fil/jpeg-fil eller som 
papirfoto /tegning til scanning (ønsker du sidstnævnte retur, 
bedes du notere det). Send helst ikke pdf-filer, da disse ikke 
umiddelbart kan redigeres. 

Besøg også 
www.oasweb.dk 
med ture, fotos  

og blog. 
Her finder du og-
så tidligere num-
re af PANURUS 

Med 225 modtagere (heraf flere ægtepar) har PANU-

RUS en  pæn læserskare. Bladets indhold bygger på 

artikler og billeder, der genspejler medlemmernes ople-

velser. Vi modtager derfor gerne artikler/billeder fra 

dig. Disse vil blive bragt med minimal redigering. 

Redaktionen opbygger et billedarkiv om Sønderjyllands 

natur og fugleliv. Til dette arkiv modtager vi gerne bille-

der fra medlemmer fra hele landsdelen. Alle skarpe 

billeder har interesse og kan sendes til redaktionen. 

Angiv venligst oplysninger om billedet (hvem, hvad, 

hvor, hvornår). 

Ved gengivelse i PANURUS vil fotografen altid blive 

krediteret. 
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ORNITOLOGISK FORENING FOR  

ALS OG SUNDEVED 
 

Formand: Kaj Abildgaard 

Johan Skjoldborgs Vej  3 

6400 Sønderborg. 
 

Tlf.: 3020 8456   

mail: kajabildgaard@stofanet.dk  

www.oasweb.dk 
 

Kontingent: kr.150,00 

indsættes på 1551 - 9104429  
 

Adresseændringer, opsigelse af medlemskab m.m. sendes til formanden 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS 

Annonce  
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AFSENDER:  Viggo Petersen, Kongshoved 5, 6470 Sydals 


