
 

 

 

Nyhedsbrev 30. september 2021 

September går på hæld. Det bliver for alvor efterår nu, og dagslængden er 

aftaget med 2 timer og 16 minutter på den seneste måned. Det har været dejlig 

lunt, stille og tørt her i september. Lidt blæsevejr fik vi torsdag den 23. 

september, som ifølge DOFbasen gav nogle havfugleobservationer langs 

kysterne. 

                     

 

Sandt at sige så har det været en meget stille måned på redaktørposten. Der er 

ikke kommet en eneste artikel til vores hjemmesiden. Mon ikke det bliver bedre 

http://dof-sj.dk/


som dagene bliver kortere, og der kan findes tid til at bearbejde sommerens 

fugleoplevelser?  

 

Facebook-gruppen DOF Sønderjylland har god vind i sejlene. Vi har nu hele 756 

medlemmer og der er en god aktivitet i gruppen med mange spændende emner. 

https://www.facebook.com/groups/255371581210403 

 

På generalforsamlingen den 29. august på Hohenwarte, blev der stillet det 

forslag, at DOF Sønderjylland skulle starte en optælling af ynglefugle på de øst-

sønderjyske strandenge. Vi synes det er en rigtig god ide, da der mangler et 

overblik over, hvordan især vadefuglene har det. Er der fx stadig ynglende 

rødben eller dobbeltbekkasin her? Der vil hen over vinteren komme mere 

information om projektet, så vi kan være klar til at komme i gang til 

ynglesæsonen 2022. 

 

Stor præstekrave – foto Bjarne Nielsen 

 

https://www.facebook.com/groups/255371581210403


Onsdag den 27. oktober kommer Hans Meltofte til Sønderjylland for at fortælle 

om Danmarks fugle gennem to århundrede. Ud over at være skribent på 

adskillige fuglebøger er Hans Meltofte også i hovedbestyrelsen for DOF. 

 

Hans Meltofte 

Læs om arrangementet med Hans Meltofte på Klægagergård i Ballum her: 

https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3769 

https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3769


 

Klægager – den gamle digegreves gård. 

 

 

Der er også mange andre spændende tilbud under ”Ture & aktiviteter” på vores 

hjemmeside.  

https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?soeg=s%C3%B8nderjylland 

 

Der kan dukke lidt af hvert op om efteråret, men en ørnevåge ved Rudbøl Kog 

den 16. september var uventet. Fuglen er periodens eneste observation, som er 

så sjælden, at den skal godkendes af Sjældenheds Udvalget. Den blev kun set 

af en person, som til gengæld fik den fornemt dokumenteret. 

https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?soeg=s%C3%B8nderjylland


 

Ørnevåge ved Rudbøl Kog – Foto Emil Frederiksen.  

 

 

På vores Facebookside blev jeg gjort opmærksom på denne artikel om 

ynglefuglene i Margrethe Kog. Det er rigtig dejligt, at den målrettede indsats 

giver fremgang for trængte ynglende vadefugle: 

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2021/september/naturindsats-skaber-

ynglesucces-i-

vadehavet/?fbclid=IwAR2ytsHwkTpaFPC3SdP5amwGfJC6nF90QzmW9w6pc5a

9-wofYpTRYzM4aO4 

 

 

 

 

 

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2021/september/naturindsats-skaber-ynglesucces-i-vadehavet/?fbclid=IwAR2ytsHwkTpaFPC3SdP5amwGfJC6nF90QzmW9w6pc5a9-wofYpTRYzM4aO4
https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2021/september/naturindsats-skaber-ynglesucces-i-vadehavet/?fbclid=IwAR2ytsHwkTpaFPC3SdP5amwGfJC6nF90QzmW9w6pc5a9-wofYpTRYzM4aO4
https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2021/september/naturindsats-skaber-ynglesucces-i-vadehavet/?fbclid=IwAR2ytsHwkTpaFPC3SdP5amwGfJC6nF90QzmW9w6pc5a9-wofYpTRYzM4aO4
https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2021/september/naturindsats-skaber-ynglesucces-i-vadehavet/?fbclid=IwAR2ytsHwkTpaFPC3SdP5amwGfJC6nF90QzmW9w6pc5a9-wofYpTRYzM4aO4


 

Kampplads med brushaner i Margrethe Kog. Foto: Henrik Haaning Nielsen 

 

 

God fornøjelse derude med fuglene i det flotte – og nu våde - efterårsvejr 

 

Venlig hilsen 

DOF Sønderjylland 


