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SET PÅ DOF.DK 
 

D anmarks fuglebestande har været til 
bestandsmæssig eksamen med større 

tilbagegang end fremgang som overordnet 
resultat. Flere arter af trækfugle er blevet 
rødlistede. Klimaændringer og ændrede for-
hold på trækruterne mellem Afrika og Nord-
europa har gjort det sværere at være træk-
fugl. Dansk Ornitologisk Forening vil have 
regeringen til at afsætte en milliard kroner 

om året til mere og bedre natur.  

 
 
 
 
 
 
Blishønen med den store kampgejst er ny på den dan-
ske rødliste, fordi én ud af tre blishøns er forsvundet de 
sidste ti år. Foto: John Larsen  
 

Se hele artiklen her:  

www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1789 
 

(I artiklen er der desuden 7 videoklip bl.a. med 
syngende fugle - værd at se og høre) 

https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1789
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Annonce 

A nsporet af Gunnars artikel om hans 
ugler, har jeg i dette nummer af 

Panurus efterspurgt indlæg om ugler. 
Suppleret med et par artikler som er 
lånt hos DN og DOFT, beskrives ugler-
ne fra forskellige synsvinkler. 
 
OAS sætter igen fokus på fuglestem-
merne. Fuglestemmeskolen genudsen-
des og Lars Peter bringer en boganmel-
delse om fuglestemmer. 
 
Utallige kvækerfinker har hærget bl.a. 
Årtoft plantage, og nåede endda medi-
ernes bevågenhed. Dennis fortæller om 
sin oplevelse med dette naturfænomen. 
Mange af jer har selv været derude. 
 
Vinteren går på hæld og snart bliver det 
varmere og fuglene vender tilbage fra 
deres vinterkvarter, og fuglekiggerne og 
andre ornitologer myldrer ud i naturen. 

Bagerst i bladet finder du masser af 
fugleture fordelt i Sønderjylland. 
Der er hele 2 ture til Margrethe Sø, så 
hvis du ikke kan li’ OAS-turlederen den 
20. maj, så kan du gå til fugl den 28. 
maj. 
 
Har du et  godt mislykket billede, som 
jeg kan bruge til GÆT’N FUGL, så jeg 
ikke altid er tvunget til at bruge Klaus 
Bo’s ”dårlige” billeder. ☺ 
Der skal også være et løsningsbillede 
og evt. en beskrivelse . 
Så send det til Panurus, måske kom-
mer det med på et eller andet tids-
punkt. 
 
 

 
Fordi vinteren manglede rim: 

 

Næste gang Panurus kommer, 
er frøken Forår blevet til fru Sommer. 

FORORD  
Af Viggo Petersen 

There was an owl in an oak 
the more he heard, the less he spoke; 
the less he spoke, the more he heard- 
we all should be like that wise old bird. 
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MINE UGLER 
Af Gunnar Andersen 

D et lyder umiddelbart lidt egoistisk at 
skrive ”Mine ugler”, men jeg har ind-

trykket af, at natugleparret, som har fast 
adresse her i laden hos os, er meget 
gamle. Nogle mener, at de kan blive op 
til 21 år gamle. 
En dag lykkedes det mig endelig at få et 
billede af dem begge to siddende  tæt 
sammen  som et lykkeligt ægtepar. Hidtil 
har hannen  altid drejet rundt og vendt 
ryggen til, når der var optræk til fotogra-
fering. 

Der har altid været ugler her på stedet. I 
rigtig mange år indtil ca. 1980 var det 
slørugler. Et år havde de taget det tom-
me dueslag i besiddelse, efter at duehø-
gen, som havde rede i Pulverbæksko-
ven, efterhånden havde taget alle duer-
ne. 
De fik 5 unger i dueslaget i forskellige 
størrelser, lige fra en fed storebror til en 
lille mager lillesøster. 
Så skete der det, at natuglerne overtog 

laden og området, og de har været her 
siden. 
De har hvert år lagt æg i en kasse i et 
stort elletræ tæt ved laden, og de fleste 
gange er der kommet unger på vingerne. 
De gange, hvor det ikke lykkedes, tror 
jeg, at måren har været på spil. Hvis 2-3 
unger kommer på vingerne, er det et 
godt år. 
Hannen sidder altid i laden om dagen. 
Det gør hunnen også, når det ellers ikke 
er yngletid. Jeg kan gå stille rundt uden 
at de bliver bange, men er der fremmede 
med, flyver de omgående hen i den an-
den ende af laden eller helt ud af et af 
flyvehullerne, og der starter straks en 
moppekoncert af solsorte og andre fugle 
ude i træerne. 
I februar lægger hunnen normalt sine 
æg, men på grund af den milde vinter 
sker det nok lidt før i år. De er meget 
aktive med deres forskellige lyde allere-
de her i januar måned. Der er mange 
mus, rotter og mosegrise for tiden, så de 
kommer ikke til at sulte. Natugler hat ty-
pisk et territorium på ca. 30 ha, som de 
nøje værner om. 
De er hyggelige at have boende med 
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F ormandens pip?  Med dette num-
mers mange artikler om ugler, burde 

det  nærmere hedde Formandens UHU. 
Kvækerfinken, som jeg kort omtalte i 
sidste nummer, fortsatte med at komme 
til overnatning ved Årtoft Skov. Det har 
givet mange problemer med at skulle 
tælle til 500.000. Men det var ikke det 
eneste sted med de store mængder. 
Samme overnatningstal er set ved 
Hjøllund lidt SV for Silkeborg. Den 
”hvidøjede and”, som jeg sidst omtalte 

ved Kruså Møllesø, fandt jeg nu også 
ved Egetofte endda på kun 20 meters 
afstand. Længe var der diskussion om, 
hvorvidt  det skulle være den samme 
hun, men eftersom de nu er set begge 
steder samme dag, må det afvises. 
 
Med 6 forskellige blomster jeg i dag kan 
finde i min have, så må foråret være på 
vej, så når regnen igen stilner af og so-
len kommer frem, så må vi ud med kik-
kerten. 

deres “uhuu og kii-wik” lyde. Hannen 
siger ofte: “uhuu-guguhuu”, og så har 
den et trillende rytmisk kald, som den 
ofte bruger om dagen, når den sidder 
inde i laden. Om sommeren lige efter 
solnedgang sidder de begge i hvert sit 
udflyvningshul ca. en halv time og venter 
på, at det skal blive mørkt. Solsortene 
flyver skræppende forbi, men uglerne er 

ligeglade og kniber øjnene sammen. (Det 
burde vi mennesker også lære af, når vi 
bliver udsat for stress).  
Natugler er ret menneskelige, og vi til-
lægger dem klogskab. I modsætning  til 
os, så hører skilsmisser ikke til i deres 
verden, hvor de gør sig i “Til døden os 
skiller”. De er dog ikke altid tro imod de-
res partner. “Uhuu”  

KAJ’S CORNER 
Formandens PIP 

N år du går til fugl, er der sikkert nogle arter, som du altid glædes ved at se. Mange holder 
naturligvis af alle fuglearter, men der er sikkert nogle ganske specielle arter, som du altid 

bliver ekstra glad for at se. Det kunne måske være en solsort, som synger smukt gennem et 
langt forår. Eller en havørn, som altid er et imponerende syn.  
 
Jeg har fået den idé, at det kunne være sjovt at høre hvilke 
arter, folk holder mest af. Tænk over dit eget valg.  
Her er mine seks arter (topprioritet først): 
blåmejse, rødhals, lille skallesluger, halemejse,  
gærdesmutte, dompap 
Hvis du vil være med i denne lille undersøgelse, så send mig en 
mail* (senest 15. maj, red) med dine top seks danske fuglearter, 
gerne i en prioriteret orden.  
Jeg håber, rigtig mange vil give deres bud. I næste nummer af 
Panurus bringer jeg så resultatet af de mest populære fugle 
blandt OAS-medlemmer. 
 

*Jens Eriksen: hjoman@gmail.com  
Blåmejsen – er den også en af 
dine favorit-arter? 

HVILKE FUGLE HOLDER DU MEST AF? 
Af Jens Eriksen 
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D OF's nyhedsbrev i december om-
handlede isfuglen og fortalte især 

om dens fremgang i de senere år, med 
baggrund i de milde vintre, der gør det 
nemmere at for isfuglene at klare sig vin-
teren over. 
Samme forhold gør sig også gældende 
lokalt ved Sandbjerg Sø på Sundeved, 
som jeg besøger ofte, da det ligger tæt 
på min bopæl. 
I en årrække har isfuglen været en sikker 
gæst uden for yngletiden og har opholdt 
sig ved søen fra sensommeren for så at 
forsvinde i det tidlige forår, hvor den så 
formentlig er fløjet til dens yngleområde 
– måske ved de større østjyske ådale. 
 
I de seneste to somre har det dog været 
anderledes, idet isfuglen da har kunnet 
ses fouragere sommeren igennem, hvor 
jeg ofte har set den på en gren ved sø-
ens bredder eller ved udløbet til Alssund 
for at styrtdykke 
efter småfisk. 
Det var derfor nær-
liggende at begive 
sig på opdagelse i 
søens nærhed i et 
forsøg på at finde 
redestedet - des-
værre uden resul-
tat. Endvidere var 
det også svært at 
få øje på et oplagt 
ynglested – dvs. en 
brink eller skrænt 
som Isfuglen kan 
udgrave sit redehul 
i.  De to tilløbsbæk-
ke løber lave og 
sumpede gennem 
ellesump uden 
brinker og dæmnin-
gens skråning ud 

mod Als Sund er tilgroet med græs og 
anden plantevækst, så den næppe er til 
at få hul i for en isfugl. 
Løsningen lå formentlig på den anden 
side af det 700 meter brede Alssund. 
Efter tips fra fuglekolleger på Als fik jeg 
fundet isfuglens redehul på Als-siden (se 
foto). Jeg har flere gange selv set Isfug-
len krydse Alssund (og taget tid – det tog 
lidt over et minut at krydse) og Lars Peter 
Hansen har i PANURUS (nummer  2019-
4, red) lavet en beregning, der viser en 
flyvehastighed på ca. 40 km/t.  
Så jeg føler mig overbevist om, at isfug-
len har ynglet på Als-siden og jævnligt 
har brugt et minut på at krydse Alssund 
for at udnytte de gode fiskevande ved 
Sandbjerg Sø – et forhold der også er 
beskrevet fra andre lokaliteter, hvor der 
kan være god afstand mellem den gode 
yngleskrænt og de gode fiskevande. 

ISFUGLEN VED SANDBJERG SØ 
Af Gert Fahlberg 

Fotomontage af redehullet med indsat isfugl (red) 



 

PANURUS 2020/1 SIDE 7 

”Jeg blev nødt til at gøre noget” 
 

E t ynglende sløruglepar er flyttet ind i 
en redekasse hos landmand Henrik 

Bertelsen, der ikke bare føler en stor 
lyst, men også en pligt til at hjælpe den 
truede ugle. 

På gulvet i laden mellem halm og støv lig-
ger en lille, aflang klump, der til en forveks-
ling ligner en hundelort i miniaturestørrelse. 
Helt mørk og fugtig i overfladen. 
- Se bare her, siger 53-årige landmand 
Henrik Bertelsen og tager klumpen op i 
hånden som et trofæ. 
Den er nemlig et tegn på, at en af slørug-
lerne har været forbi i løbet af natten. 
Klumpen er uglegylp, en kompakt blanding 
af hår og knogler fra mus, som den kaster 
op efter sine måltider. 
Det er sjældent, man får mulighed for at 
komme tæt på sløruglen. Arten er på rødli-
sten over truede arter, hvor den har status 
som 'næsten truet'. Men bestanden er i 
fremgang efter en hård vinter for ti år siden, 
fordi vejret har været mildere de seneste 
vintre og der er blevet sat redekasser op til 
den på landejendomme i Jylland og Fyn, 
hvor den især holder til. 
Redekasse-projekt lykkedes 
En af dem, der hjælper sløruglen, er Henrik 
Bertelsen, som gennem de seneste ti år 

arbejdet for at få et ynglende par til at flytte 
ind i en redekasse, som han har sat op i en 
af laderne på sin 130 hektar store land-
brugsejendom lidt uden for Vejen i Sydjyl-
land. I dag har han for tredje år i træk et 
ynglende sløruglepar boende, som gen-
nem årene har fået op mod fem unger. 
- Mit lille projekt med at sætte redekasser 
op til sløruglen har vist mig, at man sag-
tens kan gøre en forskel og hjælpe naturen 
med en lille indsats og en god portion tål-
modighed, siger han. 
Hver dag tjekker han efter uglegylp, når 
han går gennem laden. For det giver ham 
en vished om, at sløruglen stadig er der. 
For at forstå Henrik Bertelsens engage-
ment i redekasser til sløruglen, skal vi 
skrue tiden tilbage til 2009, hvor han en 
dag blev mødt ved synet af en død slørugle 
på gulvet i sin lade. Hvad den var død af, 
vidste han ikke. 
Den karakteristiske store ugle med lys fjer-
pragt fangede hans opmærksomhed, og 
han undersøgte mere om bestanden af 
slørugler i Danmark. Hurtigt fandt han ud 
af, at det var en truet ugleart, han havde 
med at gøre. Derefter var han ikke i tvivl 
om, at han måtte hjælpe uglen på sin gård. 
Kort tid efter byggede han to store rede-
kasser, der passer til slørugler. Det er de 
samme som i dag er beboet af et ynglende 
par. Uglerne kan flyve ind i kassen udefra 

LANDMAND HJÆLPER SLØRUGLEN 
Danmarks Naturfredningsforening 
Nyhedsbrev december 2019 
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Annonce  

og selve redekassen er indenfor i laden 
lige under loftet. 
For to år siden blev ungerne ringmærket af 
en fagperson fra Dansk Ornitologisk For-
ening, der åbnede redekassen, men ellers 
lader Henrik Bertelsen uglerne være i fred. 
Et betagende bekendtskab 
Selvom den 53-årige landmand ikke aktivt 
opsøger sløruglerne, så ser han dem sta-
dig en gang imellem på gården. Om som-
meren er det sjældent han ser dem, men 
om vinteren er de en fast del af hans hver-
dag: 
- Der går næsten ikke en dag, hvor jeg ikke 
ser en af sløruglerne om vinteren, fordi det 
bliver mørkt så tidligt. De er meget beta-
gende at kigge på, men for mig er det ikke 
fornøjelsen ved at betragte dem, der er 
vigtigt. Det der betyder noget for mig er, at 
de lever her og har det godt, siger Henrik 
Bertelsen. 
Sløruglen er meget sky og stille i sin ad-
færd. Når den flyver gennem laden over 
hovedet på ham, sker det næsten helt lyd-
løst, fortæller han med et smil på læben. 
- Man kan jo ikke lade vær med at blive lidt 
betaget, når den svæver forbi lige over 
mig. De er jo vanvittig flotte at se på, siger 
han. 
For ham har det stor betydning, at natur og 
landbrug kan eksistere sammen. Derfor 
glæder han sig over, at arbejdet med rede-
kasserne og den gode portion tålmodighed 
i sidste ende bar frugt. 
Små tiltag kan gøre stor forskel 

Foruden at sætte redekasser op, er Henrik 
Bertelsen også med til at skabe gode for-
hold til sløruglen ved at sprede lidt korn ud 
i græsset for at tiltrække mus samtidig med 
at holde græsset kort, så uglerne nemmere 
kan fange musene. 
- Det er virkelig motiverende at se, hvordan 
de små ting jeg har gjort for sløruglen, har 
haft så stor betydning, at der nu er et yng-
lende par, der bor her for tredje år i træk, 
siger han. 
Sløruglen lever primært af mus, men kan 
også finde på at spise insekter og småfug-
le. Derfor har Henrik Berthelsen lavet sten- 
og grendynger rundt omkring på sin ejen-
dom, hvor der er flyttet en masse insekter 
ind. 
Hans bedste råd til alle, der gerne vil prøve 
at give naturen en hjælpende hånd, er at 
prøve noget af, bevæbne sig med en mas-
se tålmodighed og se hvad der sker i sidste 
ende. 
Danmarks Naturfredningsforening arbejder 
for flere levesteder til ugler 
Uglerne i Danmark mangler steder, hvor de 
kan holde til og bygge rede. Det er en af 
grundene til at flere uglearter er truede her-
hjemme. 
Sløruglebestanden er vokset efter et dra-
matisk fald, fordi der er blevet sat redekas-
ser op til den i landejendomme på Jylland 
og Fyn, hvor der lever flest slørugler. Men 
mange andre uglearter er alvorligt truede 
med at uddø i Danmark. F.eks. kan kirke-
uglen risikere at forsvinde på få år. 
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REDEKASSE  TIL VANDREFALK  
Af Preben Jensen 

I  forbindelse med nedbrydning af En-
sted Værket og bygning af Alsik kom 

jeg på den ”vilde ide”, at Hotel Alsik kun-
ne erstatte eller supplere Ensted Værket 
som vandrefalk-bolig. En vandrefalk vil 
helst bo over 60 m oppe (Alsik er 70 m) 
og helst i nærheden af vandet. BMC var 
meget imødekommende og synes at det 
var en sympatisk ide, men der var meget 
uro på taget, med forstyrrelser mindst en 
gang om måneden, herunder med rap-
pelling ned fra taget af vinduespudsere. 
Vi måtte så droppe den ide. 
Vi undersøgte sagen yderligere, og fandt 
ud af , at falken måske/nok kunne accep-
tere højde ned til ca. 30 m og op til 1 km 
fra vandet. Med denne viden kontaktede 
vi Henrik Stefansen på Sønderborg For-
brænding som gav os lov til at hænge 
kassen op på ”tønden” ved Forbrændin-
gen. 

Bent Hylsebeck og jeg klatrede op af 
stigen og tog billeder af forholdene, og 
Bent tog hjem og lavede et forsvarligt 
ophæng, så kassen kunne modstå vej-
rets luner, og den 14. januar klatrede vi 
så op igen, og fik, via hjælp af fotogra-
fen Lars Peter Hansen nede på jorden, 

hejst værktøj, 
redekasse og 
grus til kassen 
op på tønden. 
Bent og jeg fik 
nu fastgjort 
kassen, og der 
er nu tilbage at 
krydse fingre, 
for at der kom-
mer en vandre-
falk forbi og 
accepterer den 
”ydmyge bolig”. 
  

Det kan i øvrigt 
nævnes, at Lars 
Peter Hansen 
kan se redekas-
sen fra sin bolig, 
hvorfor han er 
”udnævnt” til 
redekoordinator 
  
Samme dag hængte vi i øvrigt også en 

tårnfalkekasse op på den ”gamle for-

brænding” på Nørrekobbel. 

Tommel op! 

Preben og Bent på ”tønden” 
Foto Lars Peter Hansen 
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G eneralforsamlingen blev indledt kl. 15.00 
i Knøs Gård, Høruphav.  

Formanden Kaj Abildgaard bød de 28 med-
lemmer velkommen og foreslog Hans Christi-
an Jensen som dirigent. Der var ingen mod-
kandidater og dermed blev Hans Christian 
valgt.  
Dirigenten startede med at konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Han foreslog, at de indkomne forslag blev 
rykket op som punkt 4 i dagsordenen, hvilket 
blev accepteret.  
 

Formandens beretning lød således: 
Jeg er en stolt og glad mand. Vi har på man-
ge måder haft et godt år i 2019. 
I det forløbne år har vi måttet stå på egne ben 
med hensyn til medlemsbladet Panurus. Ud-
giften  hertil er steget med ca. kr.6.000, hvil-
ket ikke har givet noget problem, idet stignin-
gen er blevet dækket ind af et stigende med-
lemstal. Vi har hidtil sagt, at bladet må koste 
kr.100 pr. medlem, og med 190 betalende 
bliver det til kr.19.000. Herudover har vi ca. 
kr.3.000 i annonceindtægt. 
Årets ture. Der blev annonceret 30 ture, som 
alle blev gennemført uanset vejret. Årets sid-
ste tur  specielt i regn og slud. Ca. 15 mødte 
alligevel op, så vi i læ og ly af Viggos presen-
ning kunne nyde hans medbragte gløgg og 
æbleskiver. Herligt. 
Det skal også specielt fortælles, at et delta-

gerantal i øvrigt på omkring 20 ikke er usæd-
vanligt. 
Vores færdsel i naturen. Vi må hele tiden 
tænke på, hvor og hvordan vi bevæger os 
rundt. Et uheldigt tilfælde var under en tur, 
hvor en gruppe på 10 mand trampede hen 
over en mark med vårsæd. Det vil ikke blive 
påskønnet af landmanden, og det bør vi und-
gå. 
Aktiviteter derudover. Vi har også i 2019 
været flittige på diverse stande. 6 steder 
(Green Screen, Friluftslivets dag/Kær, Natu-
rens dag/Universe, Naturens dag/Kær, Kultur-
natten, Nordals Naturskole plus 2 klassebe-
søg i Nordborg og Tandslet af Klaus og Pre-
ben) har vi mødt op og fortalt interesserede 
om fugle og vores forening. Interessen har 
været stor fra publikums side, og vi har tegnet 
flere medlemsskabe i den forbindelse. Også 
standenes deltagere (Tordenskjolds soldater) 
har været begejstret for disse arrangementer 
og vil gerne deltage igen. Vi kunne dog godt 
bruge et par deltagere mere. Det behøver 
ikke at være fra bestyrelsen. 
Den 22. ds. deltog Lars Peter, Preben og jeg 
på Århus Universitet i en national temadag 
om forskning og forvaltning af fugle og patte-
dyr. Vi blev især klogere på rekreative forstyr-
relser af vandfugle, tungmetaller i jagtammu-
nition, støjeffekter til lands og til vands, pesti-
cider og rottegift. 
 

GENERALFORSAMLING DEN 26. JANUAR  

Generalforsamlingen 

Foto: Viggo Petersen 
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Naturstyrelsen. Vi har et fint samarbejde 
med Naturstyrelsen, Sdjl. Ca. 31/8 deltog 
Viggo og Klaus på en ”Frivillighedsdag” med 
andre grupper. 22/10 var vi til møde i Gråsten 
med deltagelse af Martin Reimers og 2 mand 
fra DOF-Sdjl. og fik diskuteret fælles berø-
ringspunkter. Yderligere har jeg i den forløb-
ne uge haft kontakt til Irmelin Müller, som 
meddeler, at hun om kort tid stopper. OAS er 
inviteret til afskedsreception. 
DOF basen bliver meget flittigt benyttet og 
der kommer mange nye indberettere til. En 
tilfældig dag så jeg over 700 indberetninger 
fra vores område. Selvom der er en vis kon-
trol af DOF på at indberetningerne er korrek-
te, så har vi i det sidste år set indberetninger, 
hvor vi må sige arg. Kan det nu også passe? 
Derfor vær omhyggelig med jeres indberet-
ninger. Hellere springe en observation over 
end gætte forkert. Vores skrækscenarie er, at 
man i det øvrige land ser skævt til vores egns 
indberetninger. 
Medlemstal. Vi har siden sidst fået 54 nye 
medlemmer, så vi er nu oppe på 193 betalen-
de og knap30 ægtefæller. Flere af de nye 
medlemmer kommer nu fra hele Sønderjyl-
land. Det er også en glæde at se, at medlem-
mer, som flytter fra egnen, stadig beholder 
medlemskabet. Det skyldes nok ikke mindst 
vores fortræffelige medlemsblad. Vores af-
gang har kun været 3-4 stykker. 
Panurus. Jeg kan stadig huske for en del år 
siden, hvordan vi havde problemer med at få 
stof nok til Panurus, så vi måtte springe et 
nummer over. Sådan er det ikke længere. 
Bladet udkommer til tiden og endda med 36 
sider. (Portogrænsen). Det betyder dog ikke, 
at vi ikke gerne vil se endnu flere komme 
med indlæg. Vi plejer at få plads til dem alle, 
så bare kom til tasterne og skriv om, hvad du 
finder interessant. Vi vil gerne have indlæg af 
forskellige oplevelser eller andet. 
Medlemsmøder. Også i år har vi holdt et par 
medlemsmøder. Et om DOF basen og et om 
landet Oman, hvor Jens og Hanne Eriksen 
har opholdt sig i mange år, og der grundigt 
har studeret det rige fugleliv. Begge møder 
var til fulde huse.  
Nordals ferieresort. Det er et projekt, som vi 
følger nøje. Jeg forventer at byggeriet kom-
mer i gang i 2020. Området generes af alvor-
ligt forurenede nærliggende steder, hvor man 
arbejder kraftigt på at få fjernet de uheldige 
stoffer. 

Naturpark. Den 16. jan. deltog Preben og jeg 
i et orienterende møde indkaldt af Sønder-
borg kommune. Man har ønsket af få oprettet 
en naturpark og har fundet Nordals velegnet 
pga. de 3 store søer og Oksbøl Skov. Det er 
dog langt fra hele Nordals, som er omfattet. 
Naturparker findes i mange af vores nabolan-
de og i Danmark findes der også 5-6 stykker. 
Formålet er selvfølgelig at tiltrække turister 
sikkert også fra det nye ferieresort. Betingel-
serne for at måtte kalde et område en natur-
park er bl.a., at der skal være mindst 50 % 
natur og dermed højst 50 % agerbrug. Pro-
jektet er i sin opstartsfase med idehøring og 
borgermøder.  Der er egentlig ingen penge 
involveret, og det står landmændene helt frit 
om de vil omfattes. Der skal senere oprettes 
et brugerråd, som kun kan rådgive. Blandt de 
foreninger, som kunne have et medlem, er 
OAS. 
Ugeavisens gættekonkurrence blev gen-
nemført lige før jul med en vendehals. Over 
200 besvarelser, men mange var desværre 
forkerte. Selv om fuglen var tydelig, ses den 
kun sjældent. 
Sønderborgs ansvarsart. Der har været en 
lille fremgang for stor skallesluger. Optælling 
af vore knap80 kasser har vist 26 beboede 
kasser mod 22 året før. Til gengæld er ugler i 
kasserne halveret til kun 2-3 steder. 
Vandrefalk. En redekasse blev opsat på for-
brændingsanlæggets silo. Bent Hylsebeck og 
Preben Jensen var de modige, som besteg 
højderne. 
Ørnestatus. De ynglende ørne nær Mjang 
Dam fik 2 unger på vingerne. På Nordals har 
den kendte rede ikke været benyttet. Alligevel 
iagttages havørnene meget ofte deroppe, 
uden vi dog har kunnet finde, hvor den evt. 
skulle yngle. 
Fugletårnene omkring os. Især huset ved 
Hartsø volder os problemer. Døren til huset 
er gået stykker. En lokal pensioneret tømrer 
har lovet at hjælpe os. Selv om huset gene-
relt ikke er i den bedste stand, så har vi i 
2014 bekostet omkring 8.000 på at få det 
flyttet. Derfor vil vi godt stadig bekoste ca. 
kr.1.000 på en ny dør i håb om, at huset kan 
holde i endnu 5 år. Kommunen vil ikke beko-
ste flere penge. 
Vådområder og søer omkring os.  
Bundsø. I forbindelse med at søen kommer 
til at ligger i Naturpark Nordborg, gør vi os 
håb om, at der kan blive opsat et fugletårn. 
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Vandstanden har vist sig efterhånden at 
været ret høj, hvilket nogle steder har øde-
lagt brinkerne og delvis stien rundt. Da det 
som bekendt er Aage W. Jensens fond, 
som ejer området, er stien sat fint i stand. 
Birkepøl. Projektet der med et nyt område 
har været temmelig længe undervejs. Som 
grund angives, at projektet skulle ændres til 
at være dobbelt så stort dvs. fra asfaltvejen 
og til Pøls Huk. Man forventer at gå i gang 
til sommer og være færdig inden årets ud-
gang. 
Ændring i bestyrelsen. Svend Ove Jensen 
blev indvalgt i 2003 i vores bestyrelse. Han 
har nu ønsket at stoppe og vores suppleant 
Lars Peter Hansen er indtrådt i hans sted. 
Svend Ove har i de forløbne 17 år gjort en 
stor indsats for foreningen. Ikke mindst har 
han været guide på mange fugleture. Det 
har han heldigvis lovet at fortsætte med. Vi 
siger Svend Ove mange tak for det gode 
samarbejde i de mange år og har en lille 
gave til ham. (En T-shirt med fuglemotiv) 
Formandens beretning blev taget til efterret-
ning  
 
Regnskabet blev forelagt og godkendt med 
et overskud på 2.449,35 kr. og en egenkapi-
tal på 9.328,00 kr. (se side 13) 
 
Indkomne forslag: 
Klaus Bo Jensen havde stillet 3 ændrings-
forslag til vedtægterne.  
Under punkt 4 ønskede han følgende æn-
dret: Medlemskontingent fastsættes hvert år 
på generalforsamlingen gældende for føl-
gende år – erstattes med 
”Medlemskontingent fastsættes hvert år på 
generalforsamlingen gældende for det inde-
værende år.”   
Under punkt 5 ønskede han følgende ind-
sat: ”På generalforsamlingen kan yderligere 
vælges op til 3 bestyrelses-suppleanter, der 
vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelses-
suppleanterne deltager på lige fod med be-
styrelsen i det daglige arbejde – dog har de 
alene taleret og ikke stemmeret på bestyrel-
sesmøderne.”   
Under punkt 5 ønskede han sætningen 
”Såfremt bestyrelsen finder det formålstjen-
ligt, kan den af sin midte vælge et forret-
ningsudvalg” helt fjernet fra vedtægterne.   
Alle 3 ændringsforslag blev vedtaget.   

Gabor Graehn havde stillet et forslag om at 
følgende sætning blev indført et sted i ved-
tægterne: ”usædvanlige udgifter bør som 
udgangspunkt altid drøftes (og godkendes) i 
bestyrelsen”  
Efter en drøftelse vedtog generalforsamlin-
gen dirigentens forslag, 
som opfordrede til at der blev lavet en for-
retningsorden, hvor Gabors forslag kunne 
indgå.  
Kontingentet blev vedtaget som uændret 
150 kr. pr. år.  
Dirigenten konstaterede at Kaj Abildgaard, 
Gabor Graehn og Orla Jessen var på valg, 
og at alle 3 modtog genvalg til bestyrelsen. 
Der blev yderligere opstillet Anders Otto 
Nielsen og Else Dupont til bestyrelsen.  Af-
stemning blev gennemført med følgende 
resultat:  
Kaj Abildgaard 21 stemmer, Anders Otto 
Nielsen 20 stemmer, Gabor Graehn 14 
stemmer, Orla Jessen 14 stemmer og Else 
Dupont 6 stemmer.  
På grund af lige antal stemmer måtte Gabor 
og Orla ud i en lodtrækning, hvor Gabor 
kom til at fortsætte i bestyrelsen, mens Orla 
blev suppleant.  
Resultat herefter: Kaj, Anders og Gabor 
kom i bestyrelsen. Orla blev 1. suppleant og 
Else 2. suppleant.  
Valg af 2 revisorer: Hans J. Leth Hansen og 
Klaus Bo Jensen blev genvalgt.  
Eventuelt:  
Flere emner blev bragt frem herunder en 
henstilling fra Per Bangsgaard om at klage 
over Naturstyrelsens fældningsadfærd i 
Gråsten Skovene – herunder specielt som-
merskovningen. Forslag om foredragsrække 
med fuglestemmer og med fotografering. 
Også forslag om fast mødelokale og endelig 
en opfordring om, at frivillige medlemmer 
melder sig til opgaver, der kan hjælpe be-
styrelsen.  
Forslag om emner til foreningsaften: fug-
lestemmer og fotografering.  
Orientering om DOF-Sdjl. generalforsamling 
i Sønderborg, stand ved Plantorama, hen-
vendelse fra Kelstrup Naturskole, DR-
udsendelser og evt. ture i den forbindelse.  
Forslag om gentagelse af udsendelse af 
mail med fuglestemmer  
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P å hjemturen fra en tur til Give d. 4.1-2020 
omkring solnedgang, kommer jeg til mo-

torvejs-frakørslen til Sønderborg ved Kliplev. 
Jeg drejer rundt, for at komme på Sønder-
borg motorvejen og her bliver jeg mødt af en 
meget stor sværm af kvækerfinker. Jeg tæn-
ker det var da lige godt sørens. Da jeg er 
hjemme skriver jeg så på DOF basen, at jeg 
havde set omkring 10.000 kvækerfinker ved 
Årtoft plantage. 
Der må være tale om en overnatning for dis-
se finker og jeg kører så dagen efter til Kli-
plev. Jeg må så lige finde ud af, hvor det er 
bedst at se disse fugle. I selve Kliplev kører 
jeg ud af Potterhusvej mod nord. Stopper lige 
efter broen der går over motorvejen og ser så 
mod vest over plantagen store bølgende sky-
er af kvækerfinker. Hold da op tænker jeg. 
Det skal da lige fotograferes eller bedre vi-
deofilmes. Klokken er nu 16 og tæt ved sol-
nedgang. Fra alle retninger ser jeg også rigtig 
mange indtrækkene store og små flokke af 
kvækerfinker. Flest fra nordlige retninger. 
Vejret på det tidspunkt er overskyet og lidt 
diset. 
Der kan gå år imellem så store kvækerfinke 
overnatninger, de meget sjældne i Danmark 
og rigtig meget sjældne i Sønderjylland. Jeg 
vidste godt, at der var store mængder kvæ-
kerfinker i landet eller der havde været sidste 
år sent på efteråret. Og her sås de største 
mængder i Nordsjælland og i den sydlige del 
af Sverige. I Sverige havde de en kæmpe 

overnatning med omkring 1 million fugle eller 
mere. Så det kunne jeg ikke i min vildeste 
fantasi forestille mig at se her i Sønderjylland. 
Så vores kvækerfinke overnatning skulle un-
dersøges noget nærmere. 
Jeg tager så ud om morgen d.11.1. for lige-
som at tage en morgentur til plantagen, for at 
tælle udtrækkene fugle og jeg blev ikke skuf-
fet. Antallet af fugle som kom, var overvæl-
dende. Det væltede bare ud med fugle. Bl.a. 
andet talte jeg en stor bred sammenhængen-
de stime, der uafbrudt trak ud af den sydlige 
del af plantagen mod vest i omkring 10 minut-
ter. Jeg vurderede at der trak omkring 10.000 
fugle i minuttet og det ville give 100.000 fugle 
i 10 minutter. Anslået da man ikke kunne se 
hvor bred flokken var. Da fuglene så ikke kun 
udtrækker i en retning, men også alle de an-
dre retninger som syd, øst og nord, så er der 
da i hvert fald udtrukket mange flere fugle og 
antallet må så være 200.000 eller mere. Nå - 
jeg måtte tage en tur igen ved solnedgang og 
det blev så dagen efter. 
Jeg stod så ved Årtoftsvej, lige der hvor der 
var spærret på grund af højspændingskabel 
arbejde. Igen blev jeg væltet bagover hvor 
stor flokken var. Da jeg ankom, så jeg en flok 
på 10.000 fugle der fløj frem og tilbage på 
østlige side af motorvejen, samtidig var der 
dannet en stor flok på mindst 50.000 fugle på 
den anden side. Jeg kunne se, at der især fra 
vest hele tiden kom en sammenhængende 
flok kvækerfinker som stødte til de 50.000 

KVÆKERFINKE OVERNATNING  
I ÅRTOFT PLANTAGE 
Af Dennis Langholz 

Kvækerfinker over Årtoft Plantage 
Foto: Dennis Langholz 
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fugle. Fra syd kunne jeg også se, at der kom 
flokke som var både store og små. Fra 
kl.16.05 frem til 16.15 blev den sammenhæn-
gende indtrækkene flok ved med at komme. 
Så nu var flokken over den sydlige del planta-
gen kæmpe. Jeg kigger så over mod vest 
igen og ser 2 vandrefalke der kommer i fuld 
fart i retning af den store flok. Det skabte 
voldsomt postyr i den kæmpemæssige flok. 
Så det skabte fantastiske formationer, som 
når man ser sort sol skabt af stære ved Tøn-
dermarsken. Det var vildt flot. 
Jeg kiggede igen mod vest og den samme 
strøm af kvækerfinker foresatte og det gjorde 
den i 25 minutter. Det giver altså ufattelig 
mængder af finker. Plus at der altså også 
kommer fugle fra syd, nord og øst. Flokkene 
fra vest var jo stadig store og høje, så med 
det regnestykke hvor der trækker 10.000 fug-
le i minuttet vil det jo give 250.000 fugle oven 
i de i forvejen talte fugle. I hvert fald derom-
kring, det jo er meget svært at få fuldstændig 
tal over flokken. 
Udover vandrefalkene så skabte op til 5 spur-
vehøge også ravage i den kæmpemæssige 
flok, hvilket jo igen skabte flotte formationer. 
Men jeg var jo ikke færdig med at undersøge, 
hvor mange der i virkeligheden var. 
Den 13.1 ville jeg se overnatningen fra Potter-
husvej igen bare lidt længere nord på. Her 
kunne man bedre se de store flokke. Her så 
jeg så, som jeg så ved Årtoftsvej, en bred 
sammenhængende flok hele tiden komme fra 
nord til den sydlige del af plantage, hvor ho-
vedflokken overnatter. Så hvis der samtidig 
kommer en tilsvarende bred stime fra vest, 
som jeg så dagen før, så er det da helt vildt 
hvad der er af fugle. Der kommer jo også 
fugle fra syd og øst. Men det er igen svært at 
få det fulde overblik over antallet. Så nu er jeg 
efterhånden nået op 400.000 fugle hvis det 
da slår til. Flokken i den sydlige del af planta-
gen er virkelig bare enorm. 
Jeg kommer igen d.15.1 men her er vejret 
virkelig dårlig med silende regn. Jeg står så 
helt et andet sted ved enden af Plantagevej. 
Her kommer man ud af skoven, og her er der 
et par huse på hver side af Årtoftsvej. Lige før 
det lille hvide hus kunne man parkere bilen og 
stå ud og kigge. Her mødte jeg Svend Anker 
Schwebs som også stod og kiggede på kvæ-
kerfinker. Det stod klart, at her havde man 
fuglene meget tættere på. Især de indtrække-
ne fugle fra vest kom lige over vores hoveder 

eller i hvert fald meget tæt på - imponerende 
syn. Man kunne også se den mægtige flok 
over ved den sydlige del af plantagen godt. 
Svend kørte lidt tidligere end jeg gjorde, og 
igen kunne jeg den se den uafbrudte stime fra 
vest, som igen varede i adskillige minutter. 
Det blev dog for meget med al den regn så 
jeg kørte hjem igen. Jeg vidste at vejret blev 
rigtig godt næste dag så det glædede jeg mig 
til. 
D 16.1 gik over i min egen historiebog for 
fuglekigning. Aldrig havde jeg oplevet noget 
lignende. 
De store stimer jeg så på de tidligere dage, 
som gik meget lavt og til tider gemte sig bag 
træerne, kom helt frem og meget højere op 
på himmelen. Også selve flokken ved den 
sydlige del blev særdeles synlig i det klare 
blårødlige solnedgang himmel. De samme 
uafbrudte stimer kom i kæmpemængder og 
det gav en forrygende himmel, der bare var 
fyldt til randen af fugle. Flokken over selve 
overnatningsstedet var mega mega enorm. 
Den var meget bred, høj og dyb og tilmed 
meget tæt og til tider næsten sort. Især når 
rovfuglene angreb finkerne. Det skabte forry-
gende fantastiske formationer. Selv ikke sort 
sol med stærene kunne slå dette. Det indtræk 
af fugle sluttede først efter 45 forrygende 
minutter. Kæmpe oplevelse var det og abso-
lut noget der skulle opleves igen og igen. Om 
det var lige den vejrtype der gjorde at det blev 
så intens en oplevelse er svært at sige. Det 
var som om, de var trætte af hele tiden at 
flyve lavt. Nu skulle de bare op og rigtig få 
luftet vingerne til stor fornøjelse for mig. 
Det var fantastisk at se de store mega svær-
me over selve overnatningsstedet, plus de 
store sværme der kom lige eller næsten over 
hovedet på mig. Himlen var bare fyldt med 
fugle. Der var også andre fugle som ringduer, 
vindrosler og mejser, men de druknede helt i 
de sværme af kvækerfinker. 
Det er ikke sidste gang, jeg kommer til Årtoft 
plantage. Det skal opleves flere gange inden 
de igen trækker mod Sverige - og hvor gør de 
så det. Det er nærliggende at tro, at de vil 
trække mod Tontoft Nakke, da de jo skal til 
Sverige og skal trække mod nordøst. I så 
fald, hvis man lige er ved Nakken lige på den 
dag i april, så vil det slå alle fugletræks rekor-
der ved Tontoft Nakke. Det bliver spænden-
de. 



 

PANURUS 2020/1     SIDE 16 
 

STATUS PÅ ROVFUGLENE 
Af Kaj Abildgaard 

E n kort status på nogle af vores rov-
fugle 

 

Fiskeørn  
Disse ørne er trækfugle. Den dukker op i 
slutningen af april fra sit vinterophold syd 
for Sahara. Midt i september forlader den 
os igen. I Danmark har der i de sidste år 
ynglet 3 par, men i 2019 fandt man yderli-
gere 2 par i Jylland. I Sverige findes der 
omkring 2.500. Fiskeørnen er meget sart 
overfor forstyrrelser i yngletiden. 
 

Lærkefalk 
Den er en af vores sjældnere fugle, som 
yngler måske med 10-12 par i den sydlige 
del af Danmark. Den er også trækkende. 
Sidste år ynglede den 1 sted på Als og nok 
2 steder på Sundeved siden. Vi har år tilba-
ge haft 4-5 ynglepar mere, så den er i tilba-
gegang. 
 

Vandrefalk 
Det er egentlig en trækfugl, men i takt med 
de mildere vintre ses den ofte ved vadeha-
vet, hvor der kan være 10-20 overvintren-
de. Den har tidligere været meget plaget 
med miljøgifte især DDT, hvilket udryddede 
den som ynglefugl. Den er nu vendt tilba-
ge. I flere år ynglede et par ved Ensted-
værket i en opsat redekasse. Desværre er 
dette ynglested sprængt i luften. Andre 
steder, hvor vandrefalken har ynglet, har 
været Møns- og Stevns klint. Også ved 
kirketårnet i Slesvig by har jeg set falkene 
flyve sandsynligvis som ynglefugle. I Søn-
derborg har vi for nylig opsat en redekasse 
ved forbrændingsanlægget i håb om, at 
den vil flytte ind. 
 

Duehøg 
Den er normal standfugl, men i vintermåne-
derne kommer der yderligere fugle til fra 
Skandinavien. Yngelmæssigt var der om-
kring 1960 100 ynglepar. Nu er vi måske 
oppe på ca. 600 selv om der synes at have 
været tilbagegang de sidste par år. De før-
ste 40 dage i år er der indberettet knap 200 

sete. Den er en dygtig jæger, og af den 
grund er den ofte upopulær blandt fasan-
opdrættere, hvor den godt kan få smag for 
kyllingerne. Hannen tager bytte i drossel-
størrelse, mens den noget større hun kan 
tage fugle i duestørrelse. Også pattedyr 
kan det gå ud over. Nogle steder har egern 
stået på menukortet. Fuglen holder helst til 
ved større skove. 
 

Havørn 
Det er til gengæld en art i god fremgang. 
På Als har vi 1 kendt ynglepar, som sidste 
år fik 2 unger på vingerne. Også de 
”gamle” steder ved Hostrup Sø, Slivsø og 
Haderslev er der godt gang i. De seneste 
år er der kommet yderligere 4-5 reder 
langs vadehavet. Mange af de ørne vi ser, 
kan sagtens komme sydfra. I Schleswig-
Holstein var der 118 ynglepar i 2019. 
Selv om alle vores rovfugle er fredede, 
oplever vi forsøg på at komme dem til livs. 
For et par måneder siden blev der nær 
Tønder fundet en duehøg og en musvåge 
begge forgiftet med en ulovlige gift Carbo-
furan. Det er utroligt, at denne gift stadig 
anvendes mange år efter at den i 2008 er 
blevet forbudt. 
En anden trussel mod rovfuglene er bly.  I 
haglpatroner blev blyhagl forbudt for nogle 
år siden, mens den stadig anvendes i riffel-
projektiler. For nylig kom der en melding 
om 2 havørne døde af blyforgiftning. De 
kan have været beskudt, som den tidligere 
nævnte forgiftede musvåge også var, men 
der er også stor risiko for ørnene, der som 
bekendt også er ådselædere, at de fortæ-
rer bytte, som er forgiftede med bly eller 
gift f. eks. rottegift. 
Ved samme lejlighed vil jeg også advare 
mod, at man spiser kød fra råvildt, da dyre-
ne som nævnt skydes med patroner inde-
holdende blyhagl. 
 
Illustration:  
”Musende” fiskeørn 
Foto:  Johan Homan, 2018 
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ÅRSTIDENS TURFORSLAG 
Af Kim Hagen Andersen 

D er er lidt vinterfugle at komme efter, 
men man må være de rette steder. 

Der er en stor flok kvækerfinker der går 
til ro i Årtoft plantage, (200.000+) dette er 
et besøg værd,” sort sol i kvækerfinker”. 
En ting man også skal gøre nu, er at lytte 
efter ugler, tag rigeligt med tøj på og stil 
dig ud en stille aften og lyt hvad du har i 
området. De kan sige mange forskellige 
lyde, men hvis du leder lidt på nettet, kan 
du med sikkerhed finde den rigtig ugle 
art, ud fra det du har hørt. Ræven 
”bjæffer” også lige nu, så den kan man 
altid få med som en bonus. 
Husk at kikke forbi Kruså Møllesø når du 
alligevel skal over ”æ græns”, der skulle 
være chance for hvidøjet - og rødhove-

det and, hvis de er hjemme. Der er også 
set mellemflagspætte ved Møllesøen, så 
prøv at give det en chance.  
Ellers er der Draved skov, der har gode 
muligheder for div. spætter, de er så 
småt begyndt at” tromme” så de skulle 
være til at finde. Morgen og aften kan 
man også se større antal af traner og blå 
kærhøg der går til/fra ro i Kongens Mose, 
som de bruger som rastested om vinte-
ren. Mosen ligger op til Draved skov, så 
de to steder er gode at kombinere. Husk 
at se efter ”vintersvanerne” nå du kører 
vest over, det varer ikke så længe inden 
de flyver nord på igen.  God fornøjelse. 

Der står mange flokke af sangsvaner på markerne lige i øjeblikket.  
Hold øje med den noget mindre pibesvane, som gerne blander sig i flokken af sangsvaner. 
Foto: Kim Hagen Andersen 
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D er findes næsten ikke noget kønnere 
syn end en mosehornugle, der graci-

øst og med bløde, langsomme vingeslag 
stryger henover mosen på jagt efter en 
markmus.  

Dette syn er desværre sjældent i Dan-
mark, da uglen er en meget sparsom 
ynglefugl herhjemme – vel sagtens under 
5-10 par. Uglen yngler pænt omkring os 
– særligt i det nordlige Skandinavien – 
men der er også gode yngleresultater i 
det nordtyske og i Holland, så vi kan da 
håbe !!! 
M E N vi er heldigvis begunstiget med 
overvintrende mosehornugler i vores 
område. På vej til og fra vinterstederne 
støder vi af og til på uglen. Deres vinter-
træk begynder omkring slut september til 
primo december, og afsluttes omkring 
ultimo marts til slut maj, hvor det går den 
modsatte vej. 
De ynder at opholde sig i åbne moseom-
råder og sumpede engarealer. I vores 
område er Hjerpsted Skydebane et abso-
lut Hot-Spot. Men også i Højer/Tønder 
kogene kan denne flotte ugle iagttages. 
Og så er den tilmed dagsaktiv, så det 
giver os jo unægtelig nogle flere obs-
muligheder ! 
Men det bedste tidspunkt for obs’er, vil 
jeg mene, er at ankomme til f.eks. Hjerp-
sted Skydebane omkring minimum en 

halv time før solnedgang. Parkér på P-
pladsen og gå den korte vej af stien imod 
havet op til den første gamle gravhøj. 
Herfra har du et superbt udsyn over om-
rådet. I lang tid sker der INTET, men så 
lige pludseligt i det dæmrende lys ser du 
silhuetten af en flyvende mosehornugle 
imod solnedgangen imod vest ! Din lykke 
er gjort ! (……men du får fandens  
(meget, red) dårlige fotos pga. det svig-
tende lys !) 
I 2019 blev den første vinterfugl obs’et 
den 03.10 ved Hjerpsted ifølge DOF-
basen. Den 31.10 blev der set hele 8 
mosehornugler.  

M E N så afholdt OAS sin ”gåsetur” i va-
dehavsområdet den 02.11. Vi ankom 
omkring kl. 12 til Hjerpsted Skydebane. 
Vi var et par folk, der startede med froko-
sten, imens andre var ivrige efter at kom-
me ud i området. Oliver gik op på en lille 
forhøjning, og hurtigt lettede der en mo-
sehornugle. Den ugle satte faktisk en 
større kædereaktion i gang. Pludseligt fik 
den andre ugler på vingerne, og i løbet 
af få minutter så vi ”sige-og-skrive” hele 
23 mosehornugler i luften. Sikke et fanta-

MOSEHORNUGLEN 
Af Klaus Bo Jensen (tekst og foto) 
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stisk syn – det har jeg ALDRIG oplevet 
så intenst ! De flyttede sig lidt ned imod 
yderste klitrække og ud på vaderne 
udenfor. 
Vores obs’er gjorde, at fuglefolk valfarte-
de til området de næste par dage. Antal-
let blev ikke slået, men frem til udgangen 
af november blev der set en 5 – 8 mose-
hornugler derude. Siden er der desværre 
alene set en 1 – 3 ugler ad gangen der-
ude. 
Det kan selvfølgelig skyldes, at vi lige 
ramte trækket optimalt, men jeg kan hel-
ler ikke helt sige mig fri for ikke at mene, 
at tilstrømningen til området har en på-
virkning ! Ikke så meget os fuglefolk, for 
jeg tror da på, at vi opfører os ordentligt 
derude – dvs. alene obs’er langs de ud-
mærkede stier og IKKE går ind i mose-
området ! 
Men jeg har desværre gentagne gange 
mødt hunde-luftere, som INTET kend-
skab har til dansk lovgivning om hunde i 
snor – især i vores sårbare natur. Jeg 

påtaler det konsekvent, når jeg støder på 
problemet, men det er jo opad bakke. 
Jeg kan stoppe en hundelufter en dag, 
men der kommer jo rigtig mange derude 
hver dag ! 
Men lad os forblive positive ! Jeg tror på 
et godt mosehornugle-år til vinteren 
2020/21 i vores område. Og hvorfor nu 
det ? 
Ja, vi havde jo et super olden-år i 2019 
pga. den tørre sommer 2018. Al den bog/
agern m.v. har jo bl.a. givet super kvæ-
kerfinke-invationer m.v., og musene kan 
få flere og senere kuld pga. stor føde-
mængde og en mild vinter. Alt dette skul-
le jo så gerne resultere i, at f.eks. mose-
hornuglen i 2020 kan få større kuld til 
verdenen, der har bedre vilkår for overle-
velse pga. god fødemængde. Og så er vi 
derhenne ved, at flere unger overlever, 
og har lyst til at kikke forbi Hjerpsted på 
vintertrækket !! 
Således opløftet – god tur ud til Hjerp-
sted Skydebane. 



 

PANURUS 2020/1     SIDE 20 
 

M an kan tage til mange gode lokaliteter på 
Als og i Sønderjylland, men en lokalitet 

skiller sig ud fra de andre. Nemlig Tontoft 
Nakke på Nordals som er en meget fin forårs-
træklokalitet, men også til dels for en del 
trækkende fugle om efteråret. 
Og på grund af det får man ret hurtig mange 
fuglearter i bogen. På trods af ret så få obser-
vationstimer sammenlignet med andre lokali-
teter, kan man se  rigtigt mange arter.  
I 2019 havde jeg sat mig for at besøge lokali-
teten hele året rundt. Det blev til 190 fuglear-
ter bare ved stort set at stå et sted. For næ-
sten hvert besøg til Tontoft nakke beriges 
man med nye årsarter. Man skal tænke på at 
disse besøg kun er baseret på weekend ob-
servationer og 99 procent af obsene er gjort 
af en person. Ved daglige observationer ville 
der uden tvivl kunne komme over 200 arter i 
bogen.  Flest arter er set i trækperioden der 
strækker sig fra foråret til sent på efteråret. 
Foråret med det store træk af små og rovfug-
le fra februar til og med maj måned og efter-
året med det store træk af havfugle plus et 
pænt træk af små, vade og rovfugle fra sidst i 
juni til og med november.  
Jeg forsøgte lige til det sidste til og med 
d.31.12 at få skrabet flere arter i bogen, men 
uden held. I 2020 forsætter jeg observationer-
ne ved Tontoft nakke og det bliver spænden-
de om jeg slår antallet fra 2019. 
 Udover de almindelige årsarter suppleres det 
med mange halvsjældne fugle. Hvert år øges 
lokaliteten med helt nye arter og derved er 
der lige pt. Set 250 arter bare på denne ene 
lokalitet.  
En forøget fokus på denne lokalitet baseret 
på flere besøg af ikke kun en observatør vil 
utvivlsomt give flere årsarter og nye arter. 
Det er jo ikke fordi lokaliteten kun giver nye 
årsarter og nye arter, men også at lokaliteten 
gang på gang giver nye overraskelser i form 
af store antal af en enkelt art. Eller man ser 
en art man ikke forventede eller man kun 
kunne ønske at få ved tontoft nakke. Enten 
fordi arten optræder uden for det store forårs-
træk eller fordi den kun ses andre steder i så 

store antal.  Jeg 
kan nævne flere 
eksempler ud af 
mange, hvor jeg i 
år så hele 9 Stor-
kjover på for-
holdsvis få timers 
observationer . 
En art man kun 
ser sjældent på 
Als. I august sås over 1000 fjordterner som 
kom trækkende og mange gange tæt på. En 
flot 2k han steppehøg kom trækkende over 
havet i september. En art man faktisk kun ser 
ganske få gange om foråret eller om efteråret 
ved Sønderskoven på Sydals. Lille kjove som 
i år blev set mange steder, men ikke var set 
på Nakken trods talrige ture. Denne art var så 
venlig at komme forbi. En art som jeg heller 
ikke forventede at se eller høre ved denne 
lokalitet var en plettet rørvagtel. Det var dog 
ikke i år jeg havde set den. Grunden til at den 
pludselig dukkede op var fordi engen var ble-
vet oversvømmet og godt sumpet lige det år i 
maj måned. Det passede lige denne art så 
den sang i mange dage lige ud for min sæd-
vanlige observations plads. Igen fordi dette er 
en  træklokalitet som tiltrækker mange fugle, 
vil fugle som denne også ses. Grunden til at 
den så ikke var set tidligere skyldes den 
manglende sump på strandengen. Vagtlen 
som høres i kornmarkerne næsten hvert år vil 
være der fordi biotopen som passer fuglen er 
tilstede.  
Vand er lige det som mangler på engen sent 
forår og sommeren igennem. Den lille sø der 
dannes om vinteren og foråret besøges af 
mange ænder og vadefugle. Desværre for-
svinder den helt ret hurtig i maj / juni når so-
len tørre hele området ud . En effektiv dræ-
ning af strandengen forhindrer en lavvandet 
sø at etablere sig. En etablering af en lavvan-
det sø vil helt sikkert give mange flere vade-
fugle og mange ænder og alene det vil udvide 
det i forvejen høje antal fuglearter. 
Sjove arter dukker også op på denne lokali-
tet, som f.eks. i år hvor der i en flok canada-

TONTOFT NAKKE  
En artsrig lokalitet  på Nordals 
Af Dennis Langholz 
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gæs befandt sig en magallangås. I en anden 
flok canadagæs var der en indisk gås. Selv-
om disse ikke høre til i den danske natur er 
det alligevel sjovt at se sådan nogle eksotiske 
fugle. Disse fugle følger jo bare de trækkende 
fugle og så ses de på denne fremragende 
lokalitet. Nogle fugle er bare sikker hvert år 
ved nakken som f.eks. pirolen. I maj bliver 
man opmærksom på arten på grund af det 
melodiøse kald eller sang fra trækronerne 
ved P-pladsen for enden af Gammelskovvej. 
Det absolut nordligste punkt på nakken. Eller 
man ser den komme trækkende forbi obs-
pladsen. Den har været sikker på lokaliteten i 
mange år. Andre arter som karmindompap 
burde man også kunne se hvert år, men er 
det ikke måske fordi man ikke hver dag er på 
lokaliteten lige i den tid hvor fuglen trækker. 
Store mængder gule vipstjerter som kommer 
trækkende eller raster er også et tilbageven-
dende fænomen. De kan i tælles i tusinder 
bare på en dag.  
En anden fugl som bare også er stensikker at 
se, er islommen. Den store robuste lom som 
nogle gange ses flyve med åbent næb kom-
mer tit forbi Nakken, hvor den enten flyver 

mod vest eller øst over havet eller kommer 
inde fra land og forsætter ud over havet. Den-
ne fugl er også set andre på Als men bare 
ikke hvert år. Der kunne sikkert ses flere is-
lommer på toppen af Als, hvis man tog sig tid 
til at komme hver dag.  
 
 Sådan går det hvert år på toppen af Als. Det 
er absolut et besøg værd når man ikke ved, 
hvor den næste tur skal være. Det skal bare 
ikke være en smuttur på en halvtime. Det får 
man ikke noget ud af. Tag jer tid til at kigge 
ud over havet, engen, stranden og baglandet. 
Hvis der umiddelbart i det første ikke ses 
fugle, så vil der være altid være fugle som 
fouragerer på engen, fugle der raster på ha-
vet, fugle der flyver over en eller skjuler sig i 
en busk, men som afsløre sig selv fordi de 
kommer med et kald. Lige pludselig har man 
en fugl som man har søgt efter i lang tid på 
forskellige lokaliteter. Simpelthen fordi det er 
en træklokalitet så ser man en fugl som ikke 
lige høre til på denne biotop som eksempelvis 
en fugl som skovpiberen eller ringdroslen 
som fouragerer på den bare mark. 
Tidspunktet hvornår man kommer er også 

afgørende for hvornår man ser en 
af de ovennævnte fugle. Det bed-
ste tidspunkt er helt klart fra en 
halvtime før solopgang og 3 timer 
frem. I perioden hvor rovfuglene 
trækker fra formiddagen til kl.1500. 
Det mest artsrige tidspunkt er fra 
solopgang og 3 timer frem. Der er 
der mest gang i småfugle men og-
så meget gang i havfuglene. Det er 
især lige det tidspunkt, hvor jeg ser 
islommen og smålommerne. For 
det meste ses de i trækperioden. 
 
Noget der kan ødelægge en ellers 
god tur til Nakken er forstyrrelser i 
form af jagt , kitesurfing , løse hun-
de og fiskeri. Dog er der for det 
meste stille og roligt ved denne 
dejlige lokalitet. Der er ingen trafik 
og ikke ret mange mennesker så 
det er nemt at høre naturens lyde 
og fuglenes stemmer.   

GPS: (N 55.08342°, E 9.74487°). 

TIP 
OAS/DOF fugletur til Tontoft Nakke.  
Lørdag d. 9. maj kl. 6.00 til kl.11.00.    
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HVAD HAR KLAUS BO FÅET I LINSEN DENNE GANG? 
 

Som sædvanlig får du rimelig hjælp. 
 

Fuglen er ikke fra Flensborg Fjord,  
men fra langt længere mod nord. 

Her fotograferet i Hanstholm havn, 
måske er det til gavn. 

 
 

GÆT’N FUGL 
Løsning på GÆT’N FUGL  
i Panurus nummer 2019-4: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Topmejse 

lophophanes cristatus  

GÆT’N NY FUGL 
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D en 22. januar 2020 var vi nogle folk 
fra OAS, som kørte til Århus Univer-

sitet for at deltage i en temadag om men-
neskets påvirkning af vilde dyr i Dan-
mark. Det var en spændende dag, som 
blandt andet indeholdt et interessant ind-
læg om kirkeuglen, som er på vej til at 
uddø i Danmark. 
Der er to hovedårsager til, at vi ser ud til 
at miste denne lille skønne ugle med sit 
flade hoved.  
 Den første og væsentligste er fødeman-
gel. Ungerne dør simpelthen fordi foræl-
drene ikke kan skaffe føde nok i form af 
mus, orme og insekter. Ændringen af 
landbrugslandskabet fra småbrug med 
masser af dyr på græs i 1950’erne til det 
moderne landbrug med store produkti-
onsenheder og færre enge og levende 
hegn, har opdelt landskabet, så der kun 
er få spredte områder, hvor uglerne kan 
trives. 
Den anden årsag er, at kirkeuglen har 
meget lille “aktionsradius”, idet individer-
ne kun flytter sig meget kort afstand fra 
den rede, hvor de er kommet til verden. 
Ved et forsøg i Himmerland fløj 4 unger 
ikke længere væk fra reddestedet end 
mellem 4 og 12 kilometer, med det resul-
tat at kun en enkelt af ungerne fandt en 
mage, medens de resterende sad og 
kaldte forgæves. 
Når man så sammenholder dette med 
det faktum, at de resterende kirkeugler er 
spredt så meget, at de ikke kan finde 
hinanden, forstår man rigtig, hvor tæt på 
udryddelse den er. Man mener, at der 
var 14 par i Danmark i 2018 – fra Vend-
syssel i nord til omkring Esbjerg i syd. I 
2019 var der kun ca. 10 par, og kun i 
Himmerland findes der en bestand, som 
man måske kan bygge videre på.  
I Himmerland har man ved hjælp af aktiv 
fodring i yngletiden lykkedes med at få 

ca. 3,5 unger i gennemsnit pr. par i en 
lille bestand på 4 par i 2018, 5 par i 2019 
og potentielt 6 par i 2020! Dette er isole-
ret set en succes, men hvordan kommer 
man videre, når landbrugslandskabet og 
afstandene ikke giver mulighed for kon-
takt med de øvrige isolerede par, og man 
derfor let får indavl. 
I det sydvestlige Schleswig-Holsten er 
der en levedygtig bestand på ca. 135 
par, der producerer ca. 2,5 unger pr.par. 
Derfor er det måske herfra vi en gang i 
fremtiden kunne få bygget en ny bestand 
op i Danmark, men det kræver at land-
brugslandskabet ændres markant! 
I Schleswig-Holsten er der mellem 2 og 3 
gange så meget levende hegn som i 
Danmark. Der er 2-3 gange større varia-
tion i de åbne arealer med meget mere 
græsning, og dermed nok mange flere 
smådyr. En så stor ændring i en mere 
dyre- og fuglevenlig retning, og er nok 
ikke lige om hjørnet. 

. 
 
 
 
 
Illustration fra indlæg-
get om kirkeuglen på 
temadagen. 
Se indlægget på ne-
denstående link. 
 

 
 
 
 
 
 

 
https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Forskning/
Kaloe/Temadage/
Tema-
dag2020_PosterJohanCastenschioldKirkeugle.pdf  

DERFOR UDDØR KIRKEUGLEN 
Af Preben Jensen 

https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Forskning/Kaloe/Temadage/Temadag2020_PosterJohanCastenschioldKirkeugle.pdf
https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Forskning/Kaloe/Temadage/Temadag2020_PosterJohanCastenschioldKirkeugle.pdf
https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Forskning/Kaloe/Temadage/Temadag2020_PosterJohanCastenschioldKirkeugle.pdf
https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Forskning/Kaloe/Temadage/Temadag2020_PosterJohanCastenschioldKirkeugle.pdf
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Annonce  

GENUDSENDELSE 

IT  afdelingen (læs: Per Berthing) gen-
udsender sidste års mailserie med 

fuglestemmer, som er sammensat af Ga-
bor Grahen og Lars Peter Hansen.  
Mailene kommer med ca. 14 dages mel-
lemrum og du har  allerede fået den før-
ste med gærdesmutte og rødhals. 
De vil guide dig igennem årstidens fugle-
stemmer. 2-3 fugle ad gangen, så vi alle 
kan nå at følge med. 
Det gælder om at starte tidligt på sæso-
nen, når man vil lære fuglestemmer, in-

den stemmekoret bliver for uoverskueligt. 
Men ved hjælp af lydklip og sonogram-
mer hjælpes du på vej til en større ople-
velse i naturen, hvor det ikke altid er mu-
ligt at se de udøvende kunstnere.  
 

 
TJEK INDBAKKEN  

FOR FUGLESTEMMER 
 
Der arbejdes på en mail om uglestemmer   
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T årnfalken er en af de 3 mest 
udbredte rovfugle i Danmark 

heriblandt musvåge, spurvehøg 
og tårnfalk. Tårnfalken er min ynd-
lings fugl fordi den startede min 
fugleinteresse, med dens flotte 
dragt og hvordan den jager på 
dens egen måde. Den måde den 
jager kalder vi for ”muser” det er 
hvor den ”sidder fast” i luften og 
basker med vingerne mens dens 
hoved er stille i luften. Om vinte-
ren hvor den skal spare på sine 
fedtdepoter er den nødt til at sidde 
på toppen af en gren og bruge sit 
UV-syn til at se musens ekskre-

menter og urin for at finde en 
mus. Andre rovfugle som musvå-
gen kan også muse men fortræk-
ker at flyve over en mark eller eng 
og finder føde på den måde. 
Tårnfalken er ikke kræsen den 
tager hvad den kan fange. 
En hun kan få op til 5-7 æg hvis 
reden er i god højde og en god 
mage til at jage. 
Hvis hannen er en god jæger, kan 
han have gang i to reder, men det 
bliver ikke set ofte. Tårnfalken kan 
meget let genkendes på dens rød-
brune overside og når den muser 
over mark og eng.  

TÅRNFALKEN 
Af Oliver Laursen 

Tårnfalk med bytte i fangerne 
Billedet er taget på OAS fugletur ved Kerneland, Sydals 
Foto: Oliver Laursen 
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Adrian Thomas, 256 sider, + CD.  

375 farvefotos. Paper back.  

Bloomsbury Wildlife 2019.  

ISBN PB:978-1-4729-5587-6.  

F ordybelse i denne meget pædago-
gisk tilrettelagte bog – og medfølgen-

de CD med over 100 arters stemmer - vil 
uden tvivl gøre dig til en bedre “birder”, 
idet den på en systematisk måde træner 
dig i at lytte til fuglenes stemmer – både 
kald og sang. 
 
 Bogen er delt i tre afsnit. I første afsnit 
føres læseren systematisk frem til at kun-
ne skelne stemmernes forskellige karak-
terer,  varighed, styrke, tonehøjde, klang, 

osv og gradvist blive fortrolig med sono-
grammer (grafisk gengivelse af lyd). Af 
pædagogiske grunde er alle sonogram-
mer  vist med  en varighed på 8 sekun-
der (x-akse) og tonehøjden fra 0-10000 
Hz (y-akse). Bogens andet afsnit gen-
nemgår – næsten på samme måde som 
et kursus i fremmedsprog – de 65 almin-
deligste fugles sang og kald. Der er man-
ge sjove og udfordrende repetitionsøvel-
ser, ”test yourself sections”, hvor man 
trænes i at skelne de stemmer, der erfa-
ringsmæssigt er vanskelige at differentie-
re. Som eksempel kan nævnes 
”rørsanger eller sivsanger”. De fleste af 
bogens mange flotte fotos er naturligvis 
af syngende fugle.  I den sidste del  om-
tales  yderligere 185 arter, som træffes i 
UK og Nordvest Europa. Flere af beskri-
velserne er ledsaget af værdifulde kom-
mentarer til sonogrammerne. Fugle, der 
er sjældne eller ikke høres  i UK, som 
f.eks. kærsanger, almindelig nattergal 
(Luscinia luscinia),  korttået træløber må 
søges i f.eks. ”stemmebiblioteket”, 
www.xeno-canto.org, der nu har passe-
ret en halv million fuglestemmer!  
At bogen er på engelsk har den fordel, at 
man får repeteret de engelske fuglenav-
ne – og forfatterens ledsagende  tale på 
CDen er på et formfuldendt engelsk. Lyd-
optagelserne  og øvelserne på  CDen 
(68 min./132 MB) kan let downloades fra 
nettet til computer eller smartphone. 
 

 Fra bogens forord: ”By hearing more, 
you see more and understand more”. 
 

Bogen kan jeg stærkt anbefale til alle 
fugleinteresserede. 
 
RSPB: Royal Society for the Protection of Birds 

RSPB GUIDE TO BIRDSONG 

BOGAMELDELSE 
Af Lars Peter Hansen 

http://www.xeno-canto.org


 

PANURUS 2020/1     SIDE 28 
 

Annonce  

M åske læste du i 
Gunnars uglear-

tikel (s. 4 - 5) om slør-
uglerne som engang 
boede i hans lade .  
Gunnar sendte disse 
billeder fra en gang i 
’70erne af netop det 
nævnte kuld. Som du 
kan se er størrelses-
forholdet mellem un-
gerne ganske mar-
kante. 
På det lille billede er 
ungerne blevet store, 
men der mangler én. 
Gunnar husker ikke 
dens skæbne, men 
sandsynligvis er den bukket under af 
mangel på føde. 
 
Æggene lægges med to-tre dages mel-
lemrum, men hunnen begynder at ruge, 
så snart det første æg er lagt. Æggene 
klækkes efter en rugetid på ca. 30 dage, 
hvorunder hannen bringer føde til hun-
nen uden selv at tage del i udrugningen. 
Pga. hunnens vane med at ruge, så 
snart det første æg er lagt, kan der være 
over to ugers aldersforskel på første og 
sidste unge og en tilsvarende betydelig størrelsesforskel.  
Ved fødemangel dør de yngste og mindste unger. 

SLØRUGLER 
Af Viggo Petersen - Foto: Gunnar Andersen 
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V ær med til Gå til Fugl i maj på nye lokaliteter i det sønderjyske.  
At Gå til Fugl er et koncept, som har været gennemført gennem flere år. Kon-

ceptet går ud på at vi mødes på en lokalitet, går en god tur i varierede biotoper og 
observerer på FUGLE: udseende, sang, flugt. Alle bidrager og vi tæller, hvor mange 
arter vi ser. Vi slutter med at spise medbragte klemmer ved bord/bænk. 
På 3 hverdage i maj mødes vi på nedenstående lokaliteter. 
Mødetidspunkt: kl. 10.30 - 13(ca) 
Ingen tilmelding. 
Turledere: Gerda Bladt og Helle Regitze Boesen 
 

Onsdag den 6. maj:  
Bommerlund Plantage 
Mødested: P-plads ved Bommerlund stenen er mellem adressen Hærvejen 49 og 
Hærvejen 51, Bommerlund, 6330 Padborg. 
I plantagen er der overvejende grantræer, men vi kommer også forbi områder med 
bøg, krat moser og åbne områder. Sikkert er det at vi spotter sortspætte-huller. 
På P-plads er der bord og bænk. Hvis det regner, er der en overnatningsplads tæt på 
med overdækket bord og bænk. 
 

Torsdag den 14. maj:  
Hønsnap Skov og Gendarmstien 
Mødested: Fjordvejen 76 E, Sønderhav, 6340 Kruså. P-plads ligger syd for. 
Vi starter turen med at gå et par hundrede meter på Fjordvejen og drejer til højre ind i 
skoven. Skoven består af mest af bøg og vi kommer forbi et lille åbent område, lidt 
nåleskov og nogle karpedamme. Når vi kommer ud af skoven, er der eng, almindelig 
landbrugsjord og levende hegn. Vi afslutter med at gå på Gendarmstien langs fjorden 
tilbage til P-pladsen. Her er der toilet, bord og bænk (overdækket) hvor vi kan spise 
vores medbragte madpakke. 
 

Torsdag den 28. maj:  
Margrethe Sø i Gråsten skovene 
Mødested: Egedam 7, 6300 Gråsten. Kør efter adressen, men fortsæt lige ud ind i 
skoven til P-pladsen.  
Vi parkerer bilerne på P-pladsen, hvor der er bord/bænke sæt. Herfra går  vi gennem 
bøgeskov, områder med gran og flere små søer hvor Margrethe Sø er den største. 
Ved Margrethe Sø er enge, rørskov og flere små kratområder.  
I maj ses tusindvis af orkideer i området. 
 
Turarrangør: DOF Sønderjylland v/Helle Regitze Boesen (40781620) 

GÅ TIL FUGL I MAJ  
Af Gerda Bladt og Helle Regitze Boesen 

Margrethe Sø 
Foto: Per Berthing 
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V erdens største ugle har nu fået sin 
definitive monografi. 384 sider, 122 

figurer, 22 tabeller, 16 tegninger, 30 far-
vefotos, 2 appendikser og 1280 referen-
cer, heraf ni danske publikationer.  
 
Stor hornugle, Bubo bubo (Bb), kan veje 
4,2 kg og blive op til 68 år i fangenskab. 
Ældste kendte fritlevende eksemplar blev 
28 år. Den er udbredt med 13 racer over 
hele Palæarktis bortset fra Nordafrika, 
hvor den i Algeriet erstattes af ørken-
hornuglen. Uglers ret markante 
kønsdimorfi kan have flere forklaringer: 
Hunnen har større fedtreserver, hvilket 
bl.a. kan fremme ynglesucces, parret 
jager byttedyr af forskellige størrelser og 
konkurrerer dermed mindre, hannen er 
en mere effektiv jæger og bedre til at 
forsvare territoriet pga. bedre mobilitet og 
hurtighed. Fældning af samtlige hånd- og 
armsvingfjer tager 6-8 hhv. 8-12 år hos 
den adulte ugle. Den største bestand i 
Europa findes i europæisk Rusland 
(2500-5500 ynglepar) fulgt af Spanien 
(2350 par) og Finland (1300-1400 par). 
Danmark har ca. 70 par (i 2009; nu er 
der 130 par), der stammer fra udsætning 
af 338 ugler i Midttyskland i 70erne og 
80erne. Slesvig og Holsten husede i 
2008 ca. 300 individer. Bb kan yngle næ-
sten over alt; de største bestandstæthe-
der findes i Sydvestspanien, Sydfrankrig 
og Polen. I Finland er bestanden gået 
tilbage efter lukning af lossepladser i 
90erne. Bb er en ’sit and wait’-jæger. 
Byttedyrene omfattet 553 forskellige ar-
ter, herunder 53 arter rovfugle og ugler. 
Største grupper blandt byttedyrene er 
gnavere, fugle og lagomorfer (harer og 
kaniner). Bb er en superprædator i top-
pen af fødekæden. Blandt byttedyrene er 
ræv, sneugle, duehøg, jagtfalk, lille skri-
geørn og ådselgrib. Kun konge- og hav-

ørn, los, ræv, grævling og skovmår er 
kendt for at prædere på Bb og dens un-
ger. Ulv nævnes ikke. Sløruglen klarer 
sig ikke godt sammen med Bb, sløruglen 
er den ugle/rovfugl, der hyppigst optræ-
der på spisekortet, dog kun med et par 
procent. Bb fouragerer også på ådsler af 
bl.a. rådyr og vildsvin. I Holsten er be-
standen af duehøg gået tilbage med 2/3 
efter Bb’s tilbagevenden. Natuglen kal-
der af gode grunde sjældnere i områder, 
hvor Bb samtidig forekommer. Bb’s suc-
ces skyldes især dens tilpasning til man-
ge forskellige biotoper (taiga, ørken, 
langs floder og søer, byer) og dens varie-
rede fødeindtag.  
Ynglesæsonen for Bb påbegyndes på 
samme tidspunkt af året inden for de 
samme geografiske områder – dog af-
hængigt af fødeudbuddet. I Sydspanien 
starter æglægning i januar, i det sydlige 
Finland primo april. Ynglesuccessen vari-

STOR HORNUGLE 

Artikel fra DOFT nr. 4-2019 

Denne artikel er 
hentet i DANSK 
ORNITOLOGISK 
FORENINGS 
TIDSSKRIFT 
(DOFT), som er 
DOF’s videnska-
belige tidsskrift. 
Kernemedlemmer af DOF får bladet 
tilsendt, men tidsskrifterne ligger frit 
tilgængelige på DOF's hjemmeside 
under PUBLIKATIONER. 
Da det jo drejer sig om et videnskabe-
ligt tidsskrift, er artiklerne ofte noget 
langhårede for os alm. dødelige fugle-
kiggere, sommetider endda på en-
gelsk, men der er faktisk mange inte-
ressante artikler, som er ret tilgængeli-
ge, som for eksempel den om stor 
hornugle. 
 

Red. 
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erer mellem 20 og 98 %. Antal æg er 
gennemsnitligt 1,5-3,5. Procenten af un-
ger, der overlever fra klækning til flyve-
dygtighed, varierer fra 33 % i Sydtysk-
land til 100 % i Norditalien. Bb’s home 
range er op til 138 km2 (Østrig), i Dan-
mark 14,7 km2 baseret på data fra tre 
radiomærkede hunner. Ungerne forlader 
yngleterritoriet, når de er mellem 6 og 12 
måneder; altid om natten. De fleste ung-
fugle fjerner sig mindre end 50 km fra 
området, hvor de er udklækket. Bb flyver 
nødigt længere strækninger over vand; 
dog er en fugl fløjet 40 km fra den sven-
ske østkyst til Gotland. Dødsårsagerne 
er for 84 % vedkommende menneskere-
laterede, med elektrisk strøm (hyppigste 
årsag), kollisioner (trafik, elledninger) og 
forfølgelse (jagt og giftudlægning) som 
de væsentligste. Også sult, sygdomme 
og miljøgifte tæller. Hobbyklatring, bjerg-
bestigning og ornitologers færden ved 
redestederne påvirker bestandene ne-
gativt. Betydningen af landvindmøllepar-
ker er endnu ikke afklaret. Bb kommuni-
kerer via hørelse og syn. Kaldet kan hø-
res af mennesker over 1 - 4 km; uglerne 

kalder mest i månelyse nætter. Under 
total måneformørkelse tier uglen, indtil 
månelyset gradvist vender tilbage. Ug-
lens store hvide strubeplet, og den min-
dre under næbbet, er vigtige kommunika-
tionsmidler. De præsenteres, når uglen 
kalder. Territorial- og yngleadfærd kulmi-
nerer, når lysforholdene er optimale for 
visualisering af pletterne, dvs. ved solop-
gang og -nedgang.  

 

 
 
 
 
 
Penteriani, V.  
& M. Del Mar Delga-
do 2019: The Eagle 
Owl.  
T & AD Poyser. 

 
 
 
 
 
 
I Sierra Morena i Syd-
spanien, som rummer 
en af de tætteste yng-
lebestande i stor 
hornugles udbredel-
sesområde, er kanin 
det vigtigste byttedyr. 
  
Foto: Vincenzo Penteriani. 

Førsteforfatteren Penteriani er, efter 30 års 
indsats, ophørt med at studere Bb.  
Nu gælder det den brune bjørn i Cantabrien.            
Hans Harrestrup Andersen  
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OAS FUGLETURE  
April – juni  

Sandbjerg Sø. 
Onsdag d. 1. april kl. 18.30.           
Vi ser på søens ynglefugle især grågæs, ænder, lappedykkere og stor skallesluger - og 
vi lytter til den begyndende fuglesang. (som du jo lærer om i vores fuglestemmeskole) 
Mødested: P-pladsen bag Sandbjerg Gods.  
Turleder: Gert Fahlberg. Tlf. 26 31 10 13.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.   
 
Turen går til Hartsø, Kegnæs.  
Lørdag d. 18. 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 området. 
Mødested: Udkigshuset ved P-pladsen ved Møllers Camping. 
Turledere: Viggo Petersen. Tlf. 51 35 13 73.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.  
 
Augustenborg Slotspark.  
Torsdag d. 23. april kl.18.30.                                    
Vi vil især gå efter parkens karakterfugle: huldue og korttået træløber.  
Mødested: P-pladsen i skovens nordøstlige hjørne. 
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56 og Klaus Bo Jensen.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 
 
Hindemade.  
Søndag d. 26. apr. kl. 9.30 til ca. kl.12 
Jeg var der en tur sidste år. Der var masser af arter. 
Mødested: ved søen eller opsamling på Kirketorvet i Sdbg. 1 time før. 
Turleder: Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland 
 
Fredsmaj, Sønderskoven, Sønderborg.  
Onsdag d. 29. apr. kl.18.30.                     
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. 21 60 02 56 og Kaj Abildgaard.  
 Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.  
 
Tur til Torup made.  
Onsdag d. 6. maj kl.9.00 til kl.11.30   
Kim vil gerne vise sit nærområdet frem.  
Havørnen forventes rimelig sikker.  
Blåhals sås sidste år. 
Mødested: P-pladsen ved Gammelgård 6 
Turleder: Kim Hagen Andersen. Telf. 61 11 36 01.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 
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Fugletræk ved Tontoft Nakke.  
Lørdag d. 9. maj kl. 6.00 til kl.11.00.    
Sønderjyllands bedste sted for fugletræk om foråret.   
På gode dage kommer fuglene væltende ind over og ofte i lav højde.  
Det kan også være stedet for tidlige småfugle, og der findes jævnligt spændende arter. 
Mødested: P-pladsen for enden af Gammelskovvej 
Turleder: Gabor Graehn. Mobil 42 72 04 40.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 
 

Kær Vestermark, Sønderborg.  
Mandag d. 11. maj kl.19.00.  
Aftentur med kikkerten. De fleste forårsfugle skulle nu være dukket op.  
Vores bedste sted for nattergal.           
Mødested: P-pladsen i sydenden området (Slagmarken). 
Turleder: Lars Peter Hansen. Tlf. 40 87 62 44.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 
 

Pøls Rev på Sydals.  
Onsdag d. 13. maj kl.10:00 til kl.12:00.  
Vi ser på stedets sangere og andre småfugle. Chance for rødrygget tornskade og gul vipstjert. 
Mødested: P-pladsen ved Pøls Rev.  
Kør gennem Neder-Lysabild og drej til højre ved Felsgaard. 
Turleder: Svend Ove Jensen. Tlf. 21 60 02 56 .  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland. 
 

Margrethe Sø, Gråsten.  
Onsdag d. 20. 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. 
 

OAS’s store Sønderjyllands Safari.  
Lørdag d. 23. maj kl. 1.00 (NB fredag nat) til formentligt omkring kl. 18.00.  
En spændende nat- og dagstur til nogle af de bedste fuglelokaliteter i Sønderjylland. Vi forven-
ter at få mindst 120 arter..  
Bindende tilmelding til turleder senest mandag d. 20. maj helst på e-mail. Der er dog kun 8 
pladser, og de besættes efter først til mølle princippet, så vent ikke for længe! Turens pris er 
på 150 kr. Overføres evt. til 910 4429 senest 2 dage før. 
Mødested: P-pladsen ved Stadion, Ringridervej, Sønderborg (overfor politistationen). 
Turleder: Orla Jessen. Mobil 23 20 13 43.  
OBS! Da OAS yder tilskud til turen, er den kun for OAS medlemmer! 
 

Morgentur i Gråsten Slotspark.  
Onsdag d. 27. maj kl. 7.00 til ca. kl. 10.00.    
Vi ser på fuglene ved Slotssøen og i parken og håber på godt vejr. 
Tag kikkerten med. Nyd fuglenes sang (som du jo har lært i vores fuglestemmeskole). 
Mødested: P-pladsen ved Felstedvej.  
Turleder: Preben Jensen Tlf. 22 26 69 25.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland.  
 

Formiddagstur til Mjels Sø og Bundsø. Onsdag d. 3. juni kl.9.00 til kl.12.00 
Absolut gode fuglesteder på Nordals. Sorthalset lappedykker er set de sidste år.. 
Mødested: P-pladsen ved pumpehuset ved Mjels Sø. 
Turleder: Kaj Abildgaard. Mobil 30 20 84 56.  
Arr.: OAS/DOF-Sønderjylland 
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PANURUS er et  medlemsblad for Ornitologisk For-

ening for Als og Sundeved (OAS). Bladet udkommer  

som udgangspunkt med 4 årlige numre. 

Synspunkter, der kommer til udtryk i artikler m.m., 

dækker ikke nødvendigvis foreningernes holdninger. 

Eftertryk i uddrag er tilladt med tydelig kildeangivel-

se. 

 

Bladets formål er bl.a.: 

- at formidle sønderjyske ornitologers  

naturoplevelser. 

- at formidle den løbende diskussion  

om naturbevarelse. 

- at være til gensidig inspiration. 

- at formidle ornitologisk viden  

om primært den sønderjyske fuglefauna. 
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Redaktion  

Viggo Petersen 

Kongshoved 5 

Kegnæs 

6470 Sydals 

5135 1373 

petersenviggo@gmail.com 
 

 

PRODUKTIONSPLAN FOR 2020 

• 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 ca. 200 modtagere har PANURUS en  pæn læser-

skare. Bladets indhold bygger på artikler og billeder, 

der genspejler medlemmernes oplevelser. Vi modta-

ger 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 for 2020 (kr. 150,00)  

indsættes på 1551 - 9104429  

 

STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS 

Annonce  



 

PANURUS 2020/1     SIDE 36 
 

AFSENDER 

 

PANURUS 
Viggo Petersen 

Kongshoved 5 

Kegnæs 

6470 Sydals 


