
I ønskes hermed alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.  
Året 2021 blev jo også et år, der igen blev delvis præget 
at covid-19 – især i det tidlige forår måtte vi aflyse en del 
af vores ture og arrangementer. Blandt andet måtte vi i 
februar udsætte årsmødet og generalforsamlingen, som 
vi noget forsinket fik afholdt i slutningen af august i fint 
vejr på Hohenwarte, med en fin tur til Vidåslusen med 
masser af fugle. Vi håber at kunne afholde generalfor-
samlingen i 2022 planmæssigt den 6. februar i Aabenraa, 
men i skrivende stund kan man godt være lidt usikker på, 
hvordan situationen er til den tid. Tiden vil vise, hvordan 
det går med at måtte samles. 

2022 bliver året, hvor vi håber at få overblik over fuglelivet 
på vores strandenge på østkysten. Vadehavet og marsken 
er godt dækket ind af tællinger i andet regi, men vi 
mangler helt overblik over, hvordan det går med 
engfuglene på de mange små og mellemstore 
strandenge på østkysten – det tager vi fat om i 
lokalafdelingsregi i 2022 og 2023. Så hvis man har lyst til 
at være med, er man meget velkommen som optæller. 
Adressen findes nemt på websiden. 

Ellers er jul og nytår jo også tiden, hvor man skuer tilbage 
på året, der gik. For mig personligt har der været mange 
gode fugleoplevelser her i Sønderjylland.  

Særligt har jeg været imponeret over de mange havørne i 
Vadehavet. Jeg fik ikke set de knap 100, der overnattede 
ved Hjerpsted, men har flere gange været ved Ballum 
Sluse og Margrethe Kog og set 10 -15 havørne, der fløj 
frem og tilbage og jagede alle fugle op, eller sad og 
lignede knolde langt ude på vaden. Og det var også 
imponerende at se 13 havørne ved et dødt får tæt ved 
Rømø-dæmningen. 

Imponerende er også de mange sølvhejrer, der 
efterhånden er alle steder – også her på østkysten. Man 
bliver næsten skuffet, hvis man ikke ser ”dagens 
sølvhejre”. Jeg husker stadig den store oplevelse, da jeg 
midt i 80’erne oplevede den dengang sjældne sølvhejre 
på Kegnæs. Og så er det også en oplevelse i disse dage 
her på Als og Sundeved at se de mange vindrosler, der 
holder til i tjørnehegnene. Hele tæpper af vindrosler slår 
et slag ud over markerne, når man kommer lidt for tæt på. 
Og det gode ved at se på fugle er, at den slags oplevelser 
– store såvel som mere beskedne – med sikkerhed også 
dukker op i 2022. Det er blot at fatte kikkerten og 
støvlerne og komme uden for døren – enten det så bliver 
til den nære sø eller skov – eller til et lidt ”større sted” 
længere væk. En oplevelse får man altid med hjem. 

De bedste julehilsner  
Gert Fahlberg, formand DOF Sønderjylland

Formandens julehilsen 2021

Årsskiftet nærmer sig og vi får både sne, regn, frost og 
tøvejr her i den sidste uge af året. Det er vist som 
december oftest er. Årsskiftet er tid til at gøre status, 
og man kan lægge store planer for, hvad der skal 
prioriteres i 2022. En god afslutning på året vil være at 
deltage i Punkttællingsprogrammet, et af DOF´s 
flagskibe, som gennem 40 år har givet os viden om 
fuglebestandenes tilstand – læs mere her

Nyhedsbrev  

December 2021

Redaktion Jesper Leegaard, lay-out Peter Damgaard Brusendorff

En gammel ørn gik bort 
På DOF Sønderjyllands hjemmeside er der kommet 
flere spændende artikler. Blandt andet en meget 
personlig fortælling om en meget gammel sønderjysk 
havørn – læs her mere om ørnen som blev hele 27 år.

Kort nyt

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=punktaelling
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=ynglende-engfugle-sonderjyske-ostkyst-2022-2023
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=historien-om-den-gamle-orn


Månedens fugl i december 
Gærdesmutten er med sine 9-10 cm 
og kun 8-13 gram Danmarks 
næstmindste fugl. Den kendes let på 
halen, der tit stritter lodret op i luften, 
og så er den meget aktiv. Læs mere 
om månedens fugl her
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God fornøjelse derude med fuglene her ved årsskiftet.

Generalforsamling 2022 
Årets generalforsamling i DOF Sønderjylland er planlagt til at foregå 
den 6. februar i Aabenraa. Vi håber virkelig ikke at corona-restriktioner 
igen skal påvirke vores generalforsamling, men det ser ikke godt ud i 
disse dage. Vi krydser fingre for at tingene flasker sig, og at vi kan 
mødes i februar. Se indkaldelsen

På DOF Sønderjyllands webside finder 
du altid ture, foredrag og events som 
afholdes af DOF Sønderjylland eller 
OAS eller Dansk Naturfrednings-
forening (DNF). 

Isfugle- og natugletur (DOF/DNF) 
Søndag, d 16. januar 2022 
Kl. 10:00 - 12:00 
Fugletur/offentlig tur, Tønder kommune 

Østkysttur (DOF/OAS) 
Søndag, d. 16. januar 2022  
Kl. 10:00 - 12:00 
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg 

Arnkilsøre rundt (DOF/OAS) 
Søndag, d. 30. januar 2022  
Kl. 13:00  
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg 

Nybøl Nor/Skodsbøl Skov (DOF/OAS) 
Søndag, d 13. februar 2022 
Kl. 10:00 - 12:30 
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg

Ture og arrangementer

Du kan altid finde månedens fugl på 
DOF Sønderjyllands Nyhedsside 

Nytårs-birdrace 1. januar 2022 
Mange fører lister over de fugle de ser. Der føres matrikellister, 
årslister, lokalitetslister og meget mere. Den 1. januar er der mulighed 
for at deltage i endnu en konkurrence, som går ud på at registrere 
flest fugle på et døgn – se mere på Netfugl

Foto: Laszlo Fatrai

Ingen ynglende biædere i Sønderjylland i 2021 
For første gang siden 2011 er der i år ikke fundet ynglende biædere i 

Sønderjylland. De har ellers ynglet fast 
i vores landsdel siden 2011. 
I 2011 blev den fundet ynglende to 
steder, fra 2012 og frem dog kun det 
ene sted. Der er dog flere gange i 
løbet af sommeren 2021 set 1-2 
biædere i området, men der er ikke 
tegn på at de har ynglet. Læs artikel.Foto: Bjarne Nielsen

…og minsandten om ikke også der er set 
mellemflagspætte i Gråsten igen.

Foto: Hanne og Jens Eriksen ©

Her er det 
rødhovedet and og 
hvidøjet and ved 
Kiskelund plantage.

Fotos: Anders Otto Nielsen ©

Sjældne fugle  
Det er begrænset hvad der er set af sjældne fugle i perioden, men på 
DOF-basen ses det, at nogle af de fåtallige vintergæster er kommet 
tilbage på deres vinter-rasteplads. 

https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=ingen-ynglende-biaedere-i-2021
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?soeg=s%C3%B8nderjylland
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3895
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3817
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3818
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3819
https://www.dof-syd.dk
https://www.facebook.com/groups/255371581210403
https://www.dof-syd.dk/images/lokalafdelingen/dokumenter/Arsmde_generalforsamling_2022_ver_1_041221.pdf
https://www.dof-syd.dk/nyheder?nyhed=manedens-fugl-december-2021
https://www.netfugl.dk/artikler/2444/nytaarsbirdrace-2022
https://www.dof-syd.dk/nyheder

