
December har budt på lidt af
hvert. Temperaturen har bevæget
sig fra 8 graders varme til 18
graders frost. Der har været
dage med tåge og dårlig
sigtbarhed, men også dage med
tindrende blå himmel og solskin.
Den 14. december havde vi
arrangeret foredrag om
mursejlere i Rødekro. På netop
den dag faldt der op til 30 cm
sne og kun 18 ud af de 36
tilmeldte deltagere nåede frem -
meget ærgerligt. Ugen med sne
og frost gav mange fugle på
foderpladserne, og var dette vejr
fortsat i 14 dage mere, så havde
det kostet mange isfugle og
slørugler livet, men mon ikke de
fleste klarede denne runde med
frost.

Sortsvane. Foto: Svend Ove Jensen

Sjældne og spændende fugle i
Sønderjylland
Det har været småt med
sjældenheder i december måned,
men den rødhalsede gås holder
stadig til omkring Slivsøen, og
mellemflagspætten er igen at finde
i Gråsten.

Bramgæs og kortnæbbede gæs
ses i meget store antal
fødsesøgende på markerne, og på
overnatningspladserne i Vadehavet
er der talt over 10.000 af dem
begge.

Traner. Foto: Svend Ove Jensen
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Tranerne er også blevet faste
vintergæster i Sønderjylland. 85
traner er talt i området ved Frøslev
Mose, hvilket dog overgås af de
492 traner, som er blevet talt ved
Råhede Vade.

Mellemflagspætte. Foto: Jens Eriksen

Rødhalset gås. Foto: Leif Keller



Engsnarren i Sønderjylland
Der er kommet mange gode artikler
til DOF Sønderjyllands
hjemmeside. Et gigantisk materiale
er blevet til denne grundige og
spændende rapport.

Engsnarre. Foto: Aage Matthiesen

Ynglende sortterner i
Sønderjylland
På DOF Sønderjyllands
hjemmeside kan du også finde en
virkelig interessant rapport om
ynglende sortterner i vådområder
syd for Tønder i 2022.

Den kan du læse her

Sortterne. Foto: Johan Chr Homann

Tælling af pibesvaner i
Sønderjylland 2022
Årets decembertælling af
pibesvaner foregik, mens frosten
var strengest, så mange
pibesvaner var fløjet til Tyskland og
Holland. Heldigvis blev
pibesvanetællingen koordineret
med både Tyskland og Holland.

Du kan se, hvordan tallene så ud
for Syd- og Sønderjylland her

Årsmøde og generalforsamling
Sæt kryds i kalenderen søndag
den 5. februar 2023, når DOF
Sønderjylland afholder årsmøde
efterfulgt af ordinær
generalforsamling.

Det bliver afholdt på Klægager i
Ballum og allerede nu er det muligt
at tilmelde sig årsmødet.
Læs mere her

En julehilsen
Formanden for DOF Sønderjylland

har skrevet en
julehilsen til alle
os medlemmer,
som du kan læse
her

Fra DOF Sønderjylland skal der
lyde en glædelig jul til alle samt
ønsket om et godt og fuglerigt
nytår!

Ture og arrangementer
På DOF Sønderjyllands webside
finder du altid ture, foredrag og
events, som afholdes af DOF
Sønderjylland, OAS eller Dansk
Naturfredningsforening (DNF).

Østkysttur Als
(DOF Sønderjylland/OAS)
Søndag den 15. januar
kl. 10 - 12
Fugletur/offentlig tur, Sønderborg
Kommune

Isfugle- og natugletur
(DOF Sønderjylland/Dansk
naturfredningsforening)
Søndag den 15. januar
Kl. 10 - 12
Fugletur/offentlig tur, Tønder
Kommune

Årsmøde og generalforsamling
(DOF Sønderjylland)
Søndag den 5. februar
Kl. 10-16
Foredrag/møder, Tønder Kommune

Månedens fugl
Månedens fugl i december er
sjagger. Læs mere her.
Månedens fugl i januar er rød
glente, og den kan snart læses på
hjemmesiden.
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Du kan altid finde månedens fugl
på DOF Sønderjyllands webside.
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