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Årsberetning 2022
- DOF Sønderjylland

Et år uden coronaforbehold

Året 2022 blev et år uden de store problemer med aflysninger af ture og
arrangementer på grund af corona. Vi har jo næsten glemt, hvor besværligt det var
i årene forinden, hvor vi brugte tid på at arrangere og aflyse forskellige aktiviteter. I
2022 kunne vi så således gennemføre vore arrangementer og holde vores
generalforsamling på Hotel Østersøen i Aabenraa som planlagt.

Medlemmer

Antallet af medlemmer er desværre faldet noget i løbet af 2022. Dette fald i
medlemstallet har ikke kun været gældende i vores afdeling, men har været
gældende for hele landet. Faldet i antallet af medlemmer skyldes uden tvivl en
kontingentstigning i kombination med en omstrukturering af medlemskategorierne,
således at den billigste medlemsform er bortfaldet. Det har for nogle medlemmers
vedkommende betydet en for stor prisforøgelse. Hertil kommer så den generelle
økonomiske situation i samfundet, hvor mange har måttet skære ned på udgifterne.
I slutningen af 2022 viste medlemslisten, at vi havde 399 medlemmer. De sidste fire
års medlemstal har således været: 2019: 407, 2020: 424, 2021: 431 og 2022: 399.

Ture og arrangementer

Ture
I 2022 blev der afholdt 47 ture og arrangementer i løbet af året. De fleste ture var
almindelige fugleture i DOF Sønderjyllands- og OAS-regi til lokaliteter i landsdelen.
Turene gik til: Arnkils Øre, Nybøl Nor, Skodsbøl Skov, Tørsbøl Plantage, Årtoft
Plantage, Draved Skov, Bommerlund Plantage, Sandbjerg Sø, Hartsø, Fredsmaj i
Sønderskoven, Ballum Sluse, Rømødæmningen, Torup Made på Als, Tontoft Nakke,
Kær Vestermark, Kalvø i Genner Bugt, Ubjerg Nørresø, Magisterkogen, Pøls Rev,
Gråsten Slotspark, Gråsten Søerne, natravnelokaliteter i Tønder Kommune, Mjels Sø,
Bundsø, Frøslev Plantage, Tinglev Mose, Vidåslusen, Sønderskoven ved Sønderborg,
Kragesand, Kelstrup Plantage, Kruså Møllesø og Kværs Plantage.

Og så var der enkelte ture uden for vores lokalafdelings område til Bøjden Nor på
Fyn og til Rickelsbüller Koog og det tyske vadehav ved Schlüttsiel syd for grænsen.
Endvidere afholdt Fugleværnsfonden ture til fondens lokaliteter her i landsdelen – til
Bremsbøl Sø og Søgård Mose, hvor der var store klippedag i september.

Og så var der enkelte ture i regi af kurset ”Gå til Fugl” – på Løjt Land, samt gå til fugl
og kunst.
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Ørneklubben
Også i den nye ørneklub for børn havde vi en tur, idet der i november var
ørneklub-tur til Bundsø.

Ørneklubben er DOF’s tilbud om medlemskab til børn mellem 6 og 12 år, som godt
kan lide fugle og natur. Der er fugleture for Ørneklubben i alle fire kommuner i DOF
Sønderjylland. På fugleturene kigger vi på og snakker om ørne og andre fede fugle.

Formålet med fugleturene er at vække børnenes nysgerrighed, give dem nogle gode
oplevelser i naturen samt give dem et netværk af venner og ornitologer, som
børnene kan tage på tur med og stille spørgsmål om de vilde fugle i Danmark.

Arrangementer

Årsmøde og generalforsamling
Efter et par år med usikkerhed omkring corona kunne vi i februar afholde årsmøde,
samt den ordinære generalforsamling på Hotel Østersøen i Aabenraa. Årsmødet
startede med en tur langs Aabenraa fjord, hvorefter vi mødtes på Hotel Østersø,
hvor der var indlæg om udvalgte lokale ynglefugle, samt om årets engfugleprojekt
for østkysten – efterfulgt af selve generalforsamlingen.

Novana-tællinger
I november havde vi i OAS’ nye lokaler på den tidligere kaserne i Sønderborg besøg
af Preben Clausen fra Aarhus Universitet. Preben Clausen fortalte om de
koordinerede vandfugletællinger i Novana-regi og om resultaterne af
Novana-tællingerne. Og som bonus lykkedes det for Preben at hverve en del nye
tællere til farvandene omkring Als og langs Flensborg Fjord.

Julehygge i Haderslev
Traditionen tro var der i december en julehyggeaften i Haderslev, hvor man kunne
klippe fuglejulepynt, snakke om fugle, få julegodter og glögg og i år høre Jesper
Leegaard fortælle om den fine udvikling i bestanden af Hvid Stork i Sønderjylland.
Som altid en hyggelig aften.

Mursejler - byens fugl i knibe
I december havde vi på Røde Kro i Rødekro besøg af Jesper Toft fra hovedstaden.
Jesper fortalte om leveforholdene for Mursejleren i Danmark, og fortalte især om
Mursejlerens trængsler i det moderne byggeri. Jesper kom også med mange ideer
og løsningsforslag med hensyn til, hvorledes man kan hjælpe Mursejlerne ved
opsætning af kasser og lignende. En interessant aften, hvor der desværre var en
del afbud, da et af de efterhånden sjældne snevejr trak hen over landsdelen, og
gjorde det svært at komme frem på vejene.

Engfuglemøder
I årets løb har der også været afholdt møder vedrørende vores engfugleprojekt,
hvor der har været mulighed for deltagerne at høre om projektet, samt at stille
spørgsmål til styregruppen.
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Gyldensteens Enge v. Jesper Leegaard
Vi har længe i DOF Sønderjylland talt om at lave en fælles tur for aktive medlemmer
af vores lokalforening. Corona fik det skubbet et år, men den 11. juni tog vi med bus
til Gyldensteen Strand på Nordfyn. Vi havde arrangeret opsamling i Sønderborg,
Aabenraa og Haderslev. Omkring 15 personer var med på turen, som løb af stablen
på en rigtig sommerdag. Naturvejleder, Jens Bækkelund fortalte om projektet med
at genskabe naturområdet fra pløjemark til strandenge, engsøer, øer og holme. Vi
blev derefter sluppet løs på egen hånd og brugte tiden på at se på fugle, insekter
og padder - og ikke mindst det flotte landskab. DOF Sønderjylland stod for
forplejningen, og det var tydelig for enhver, hvor vigtig det er med morgenka�e,
frokost og eftermiddagska�e, hvis man vil have en vellykket fugletur.

Naturbeskyttelse

Der har også i 2022 været fuglebeskyttelsessager, som DOF-Sønderjylland har
deltaget i eller har kommenteret:

Kæmpevindmøller i Tøndermarsken
Der har i løbet af sensommeren og efteråret været en del skriverier i pressen og
andre steder om meget store testvindmøller i marsken. Møller med en højde op til
450 meter. Vi synes selvsagt, at en placering af store møller i marsken eller på
kanten af marsken er en helt forkert tanke og ikke bør realiseres. DOF er tilhænger
af grøn energi og dermed af vindkraft og solenergi, men mener, der bør findes en
anden placering til disse høje vindmøller end i et så vigtigt naturområde. Vi har i
DOF Sønderjylland og DOF Sydvestjylland diskuteret sagen og været af den
opfattelse, at sagen er så vigtig, at vi har bedt hovedforeningen overtage det videre
forløb. Dette har vi fået tilsagn om. Men vi lokalt er meget med på sidelinjen og
følger sagen nøje.

Gl. Frederikskog
Lokalafdelingen har i december 2021 klaget over Tønder Kommune i en sag vedr. Gl.
Frederikskog. Naturstyrelsen havde foreslået et tiltag vedr. nogle af
bevandingskanalerne (afskrabning til fladere profiler) for at forbedre
naturforholdene – her især forholdene for ynglefuglene. Tønder Kommune har givet
afslag til dette – og vi har anket denne afgørelse til Naturklagenævnet. Der skulle
være faldet afgørelse i denne sag her i løbet af 2022, men sagen er trukket i
langdrag, og afgørelsen er udsat til 2023.

Saksenlund
DOF Sønderjylland er med i en arbejdsgruppe omkring et engområde – Saksenlund
– beliggende midt på Als nær Augustenborg. Engområdet er kommunalt ejet, og
arbejdsgruppen med bl.a. DN, OAS og DOF Sønderjylland har fået frie hænder til at
planlægge området til gavn for fauna og flora. Vi kæmper dog en mindre kamp
med kommunen med hensyn til kommunens ønske om at få en sti tværs gennem
området. Vi håber, at vi kan få stien forlagt til lokalitetens randområde.
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Kite-surfere, Katholm
I forbindelse med vore engfugletællinger er vi blevet opmærksomme på, at der er
problemer med kitesurfere omkring den lille fugleø Katholm i Augustenborg Fjord.
Øen huser en bestand af ynglende måger, enkelte vadefugle samt Sønderjyllands
eneste bestand af ynglende Ederfugle med ca. 50 par. Kitesurfernes tilstedeværelse
i yngletiden er til stor gene for ynglefuglene, der bliver skræmt af rederne og
efterlader æg og unger ubeskyttede. Vi har henvendt os til Sønderborg Kommune
vedrørende problemet og afventer svar.

Naturnationalpark Draved Skov og Kongens Mose v. Wilhelm Fabricius
Den ene af de kommende 15 naturnationalparker bliver Draved Skov og Kongens
Mose. Området er kendt som et af de områder i Danmark med flest ynglende
fuglearter.

Den gamle skov, hvor dele har været urørt meget længe, er udvalgt netop fordi, der
er en høj biologisk mangfoldighed, hvorfra arter kan brede sig til nye områder,
efterhånden som skove og moser i Sønderjylland får det bedre. DOF har sæde i den
projektgruppe, der følger og diskuterer planerne. Det er Bent Pedersen, der
repræsenterer DOF.

Vi er, på linje med Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Vilde Natur, der
også sidder i projektgruppen, enige i sigtet med projektet og støtter planerne om at
gøre området endnu bedre gennem restaurering af økosystemerne, fx ved at sætte
store, planteædende dyr som heste og okser ud og genetablere den naturlige
vandstand i området. Vi anbefaler gode publikumsfaciliteter, men tænker først og
fremmest på naturen.

Urørt skov v. Wilhelm Fabricius
I forbindelse med udpegningen af 75.000 ha urørt skov i Danmark, er 4.600 ha af de
sønderjyske skove, fordelt på 34 små og større skove, kommet på listen. Over en kort
årrække vil de fremmede nåletræsarter blive fældet og områderne overladt til
genvoksning med naturlige planter og træer.

Vi må håbe, at der kommer kvæg og heste i skovene. Det vil sikre en bedre flora og
et bedre insektliv. Al skovdrift vil ophøre og den naturlige vandstand genetableres.
En del træer, der ellers skulle have været tyndet ud, fældes eller veteraniseres, så
der igen vil være en naturlig mængde dødt ved i skovene. Det vil være et stort
fremskridt for fuglelivet.

Gamle løvskove er blandt de mest fuglerige i hele det centraleuropæiske lavland, og
det er netop de ældre løvskove, der er udpeget. Mange af dem findes fra grænsen
og nordpå i Sønderjyllands østlige del. Mod vest er der ikke så mange, gamle
løvskove, bortset fra Draved. De urørte skove vil give mulighed for, at trængte,
hulrugende arter får et opsving og lette indvandringen af sydlige arter, der kommer
til i forbindelse med klimaforandringerne. DOF Sønderjylland har i sine høringssvar
anbefalet hele projektet varmt.
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Engfugleprojektet

Engfugleprojektet “ Ynglende engfugle ved den Sønderjyske østkyst 2022 - 2023 ” – et
fællesprojekt for OAS (Ornitologisk Forening for Als og Sundeved) og DOF
Sønderjylland.

2022 blev året, hvor lokalafdelingen startede optælling af engfuglene på den
sønderjyske østkyst. Projektet er toårigt, så der vil blive talt igen i 2023. Efter
opstartsmøder i Sønderborg og Haderslev startede tællingerne på
engfuglelokaliteterne i foråret og fortsatte hen i sommeren.

Det første år viste, at der trods alt yngler en del strandengsfugle på østkystens
strandenge – ikke så mange som ” i gamle dage ”, men dog i lidt større antal, end vi
havde regnet med. Især stor præstekrave overraskede ved at yngle rigtigt mange
steder, mens de arter, der er knyttet til de fugtige enge, er blevet mere sjældne. Og
så var det glædeligt at finde ca. 50 par ynglende ederfugle på Katholm i
Augustenborg Fjord, som det eneste sted i Sønderjylland, idet tidligere
yngleforekomster på Rømø og Årø ikke findes mere. Foruroligende er det at
konstatere, at toppet skallesluger er ved at forsvinde som ynglefugl fra vores
område – formentlig af klimatiske årsager. Den toppede skallesluger er jo en nordlig
art, der får svært ved at trives i et varmere klima.

Efter ynglesæsonen blev der lavet en statusrapport for den første sæson. Denne
kunne læses på vores hjemmeside og i OAS’ blad Panurus – og vi har endvidere
brugt efteråret på at planlægge indsatsen for optællingerne i 2023 – især med
henblik på de områder, der ikke blev optimalt optalt.

Punkttællinger v. Jørn V. Sørensen

20 personer var aktive med en eller flere punkttællingsruter i Sønderjylland i 2022.
Det var samme antal som året før. I alt blev der talt på 29 ruter, hvoraf langt de fleste
ligger i nærheden af de større byer. Der er således behov for, at nogen tæller i den
centrale del af Sønderjylland.

Der tælles vinter, tidlig ynglesæson og sen ynglesæson, ligesom man har mulighed
for at tage en natrute om sommeren. Man behøver ikke at tage alle fire men kan
nøjes med at tage en af tællingerne.

Netop punkttællinger har stor værdi, idet det netop er denne aktivitet, der fortæller,
om en fugleart er i tilbagegang eller i fremgang i Danmark.

Fuglene i 2022 v. Jørn V. Sørensen

Mellemflagspætte
Flere gange blev to fugle set samtidig i Gråstenskovene, men det sikre ynglefund har
vi fortsat til gode. Der er gode muligheder for at se fuglene fra stierne i skoven.
Fuglene lader sig ikke genere af færdsel i skoven, så længe vi bliver på stierne.
Udover fuglene i Gråsten er arten set i Draved skov, Kollund skov og i Bolderslev skov.
I 2012 var der kun to par nord for Eckernförde. I 2019 var dette tal steget til 100 par, så
vi vil helt sikkert se flere fugle her i landet.
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Hvid Stork
Ligesom mellemflagspætten har det godt i Tyskland, har den hvide stork det også
godt. I Slesvig Holsten er storkebestanden vokset fra 170 par i 2010 til 420 par i 2022.
Det nyder vi godt af i Sønderjylland. Således fik tre par hvide storke unger i 2022. De
tre par er fuglene i Smedager, parret i Jejsing og parret i Rens. I alt blev det til syv
unger. Vi forventer, at den danske bestand vil vokse fremover.

Havørn
Otte par fik hele 13 unger i Sønderjylland. For hele landet blev der sat rekord med
153 unger i 2021. Denne rekord blev slået i 2022, idet antallet af unger her blev hele
180.

Specielt vil jeg fremhæve det nye par vest for Haderslev. I en privat skov vest for
Damende har parret bygget rede i et træ, så reden kan ses fra den øverste
parkeringsplads ved Restaurant Damende. Dette kan også lade sig gøre, når der er
unger i reden, da der ikke kommer ret meget løv på træerne. Parret fik to
flyvefærdige unger i 2022. Står vi på parkeringspladsen, vil parret på ingen måde
blive forstyrret, og skulle en enkelt person finde på at nærme sig reden, kan
vedkommende så også let iagttages fra p-pladsen.

Hedehøg
Hedehøgen er en karakterfugl for Sønderjylland. Ud af 11 par, der fik unger på
vingerne i Danmark, var de otte par i Sønderjylland. De sidste tre par var i det
gamle Ribe amt tæt på vores område. De otte sønderjyske par fik 23 unger på
vingerne, og i hele landet kom 30 unger ud at flyve.

Bestanden har været nogenlunde stabil over de seneste 20 år.

Stylteløber
I det nyanlagte engområde nord for grænsevejen (Margrethekog syd) kunne man
allerede i 2021 se op mod tre stylteløbere spankulere rundt. De fik vist en unge syd
for grænsen.

I 2022 blev der talt helt op til 13 fugle på en gang, og to par fik udruget fem unger. Vi
kan kun glæde os til at se, hvad en kommende naturgenopretning i den nordlige
Margrethekog så vil kaste af sig.

Sortterne
Ifølge Atlas III var ynglebestanden i hele Danmark på 44-50 par i 2018, heraf de 32-33
par i vores område.

Ved udlægning af kunstige reder i Magisterkogen er det lykkedes at få ynglesucces.
I 2022 fik hele 60 par i Magisterkogen 74-82 unger på vingerne.

SU-arterne
Også i 2022 har vi haft besøg af de helt sjældne arter.

Hvidøjet and
Den hvidøjede and, som først blev set i Kruså Møllesø i 2017 var i området (Kiskelund
plantage) til den 7.2.2022. Siden har vi desværre ikke set noget til denne flotte han.
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Kohejre
En flot kohejre i yngledragt blev spottet ved Hindemade den 16.4.2022 og blev
genfundet den 19.4 og igen set den 20.4. Hvor skal vi være glade for de nye
vådområder, som vi har fået: ved Slivsøen er tidligere set tophejre. Både Hindemade
og Slivsøen er anlagt indenfor de seneste 30 år.

Hvidskægget terne
Hvidskægget terne har både optrådt ved Torup made på Als og Nørresøen ved
Tønder i 2022. Ved Torup Made blev en set både i juni og i juli. Ved Nørresøen blev
fire set på samme tid, efter at de først var blevet spottet ved Rudbøl Sø og i
Magisterkogen. Såvel Torup Made som Nørresøen er etableret indenfor nyere tid.

Amerikansk hjejle
I dagene den 11-14.5.2022 var der amerikansk hjejle i en flok af almindelige hjejler i
den nordlige del af Margrethekog. Som for den hvidskæggede terne er det godt, at
vi får besøg af folk fra superligaen ud i fund af sjældne fugle. Såvel den
hvidskæggede terne som den amerikanske hjejle blev fundet af selveste Sebastian
Klein

Slangeørn
I Kongens Mose kunne en slangeørn glæde mange fuglekiggere fra den 13.7.2022 og
lidt ind i august måned. Også denne fugl blev fundet af en flok københavnere.
Kongens Mose bliver nu en del af den nye naturnationalpark Draved skov/Kongens
Mose. Spændende hvad det medfører. Interessant er det også, at det var her,
slangeørnen ynglede frem til 1882. hvorefter den forsvandt som ynglefugl fra det
område, der i dag hører under Danmark. Tysklands sidste ynglepar ynglede i 1884 i
Handewitter Forst ved Flensborg.

En naturnationalpark vil utvivlsomt være et plus for de fugle, der er forsvundet fra
den danske fauna. Måske kommer slangeørnen tilbage i området som ynglefugl,
eller måske bliver det hærfuglen eller den sorte stork.

Samarbejde

Naturstyrelserne
Ifølge aftale med Miljøministeriet skal lokalafdelingerne i DOF have et årligt møde
med Naturstyrelsens lokale afdelinger. Det betyder for DOF Sønderjylland, at vi skal
mødes med Naturstyrelsen Vadehavet og med Naturstyrelsen Sønderjylland en
gang om året.

Naturstyrelsen Sønderjylland
I november 2022 afholdt vi vores årlige møde med NST Sønderjylland, hvor Dorthe
Götz Mikkelsen fra NST og Gert Fahlberg, Bjarne Nielsen og Jørn V. Sørensen fra
DOF Sønderjylland deltog. På mødet deltog endvidere Kaj Abildgaard og Viggo
Petersen fra OAS (Ornitologisk Forening for Als og Sundeved.)

På mødet blev der blandt andet behandlet følgende emner: Orientering om klima-
og lavbundsprojekter (bl.a. spændende projekter på Kegnæs og på Årø), status for
”urørt skov”, ”Pas på kort” – et samarbejde mellem Naturstyrelsen og DOF vedr.
beskyttelse af redetræer, fugletårn ved Torup Made/Mjang Dam, eventuel regulering
af Skarver ved Gråsten Slotssø (som vi udtalte os imod).

Vi fik desværre ikke i 2022 afholdt møde med NST Vadehavet.
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Naturstyrelsens brugerråd
Jørn Vinther Sørensen er repræsenteret i Naturstyrelsens brugerråd i
Naturstyrelsen Sønderjylland og Bent Pedersen er repræsenteret i brugerrådet i
Naturstyrelsen Vadehavet.

Grønne Råd
Alle fire kommuner i vores område har et Grønt Råd, hvor repræsentanter fra DOF,
DN, Naturstyrelsen, Landbruget, Sportsfiskerne, Friluftsrådet og kommunen m.fl.
mødes. I Sønderborg Kommune har der dog ikke været afholdt møde siden
corona-pausen. Vi har påpeget dette over for kommunen.

Karen Raagaard er vores repræsentant i Haderslev Kommune, Bjarne Nielsen i
Sønderborg Kommune, Martin Iversen i Tønder Kommune, mens vi desværre ikke
har nogen repræsentant i Aabenraa Kommune. Peter Brusendor� var vores
repræsentant her, men Peter er flyttet – så pladsen er vakant lige nu.

OAG
Vi har i 2022 ikke haft et samarbejde med OAG (vore kolleger i Slesvig Holsten), men
har planlagt et besøg i Bergenhusen i februar 2023, for at se rasteområderne for
Pibesvaner ved Eideren og udveksle erfaringer om fuglelivet og foreningerne nord
og syd for grænsen.

DOF’s repræsentantskab

DOF’s repræsentantskab er foreningens øverste myndighed. Det er her beslutninger
endelig vedtages og foreningens linjer og politik lægges.

Bjarne Nielsen, Ole Tønder og Gert Fahlberg repræsenterede lokalafdelingen ved
forårets repræsentantskabsmøde i Hillerød på Nordsjælland, mens Bjarne Nielsen,
Jørn V. Sørensen og Gert Fahlberg deltog i efterårsmødet på Dalum Landbrugsskole
på Fyn.

Det kan nævnes, at vi i 2022 har vedtaget en vedtægtsændring i
repræsentantskabet, idet DOF har ændret betegnelse til DOFBirdlife Europe. Dette
er ændret på grund af regler med hensyn til skat i forbindelse med at kunne
modtage ydelser og gaver.

På novembermødet var regnskab og budget på dagsordenen, og her kunne vi høre,
at den gode periode i foreningens økonomi er bremset på grund af
medlemsnedgang samt især et faldende salg hos Naturbutikken på grund af den
generelle stagnation i samfundets økonomi.

Det var første gang efter coronanedlukningerne at begge
repræsentantskabsmøder kunne afholdes normalt.
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Bestyrelsen

Siden sidste generalforsamling er Peter Brusendor� flyttet til Fanø – som ligger i
DOF-SV – og Peter er således udtrådt af bestyrelsen. Wilhelm Fabricius, som blev
valgt som suppleant på sidste generalforsamling er indtrådt på Peters plads.

Bestyrelsen består således af:

● Gert Fahlberg, Sønderborg (formand),
● Bjarne Nielsen, Broager (næstformand),
● Jesper Leegaard, Vester Lindet (kasserer),
● Jørn V. Sørensen, Haderslev,
● Jan Ravnborg, Højer,
● Ole Tønder, Sønderborg,
● Gabor Graehn, Sønderborg,
● Maiken Liin Hartung-Struer, Fole
● Wilhelm Fabricius, Øsby.

Vi er således 9 medlemmer af bestyrelsen og har ingen suppleanter.

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå at 5 til 9 medlemmer, samt evt. 2 til 5
suppleanter.

Og så vil jeg benytte lejligheden til at rette en stor tak til Peter Brusendor� for hans
indsats i den tid, han har været en del af bestyrelsen. Peter var ikke en del af vores
bestyrelse i så lang tid, da han faldt for et hus på Fanø i den flotte vestjyske natur
og er flyttet fra vores område. Til gengæld nåede Peter at sætte et stort aftryk i
lokalafdelingens arbejde ved sit store indblik i IT, hvorved vi fik optimeret bl.a. vores
hjemmeside og nyhedsbrev, og ikke mindst fik han sat vores engfugleprojekt for
østkysten på skinner, så det fik en særdeles fin opstart og et meget professionelt
udtryk.

Medier 2022 v. Jesper Leegaard

Vores mediestrategi består af DOF Sønderjyllands facebookgruppe, DOF
Sønderjyllands hjemmeside og et Nyhedsbrev.

1: Facebookgruppen kører rigtig fint, med mange forskellige emner og et støt
stigende antal medlemmer. Stor ros til administrator Elisabeth Bech for, at siden ikke
har udviklet sig til et diasshow, hvor velmenende mennesker vil vise deres billeder.

2: Hjemmesiden er der, hvor alt væsentlig information om aktiviteter og nyheder skal
kunne findes. Ved at kigge på DOF Sønderjyllands hjemmeside, skal man kunne
finde alt, som har med lokalforeningen at gøre. Hjemmesiden modtager meget
gerne bidrag om små og store fugleoplevelser. I 2022 har Maiken Liin
Hartung-Struer overtaget styringen af hjemmesiden, som den der ska�er fotos,
lægger artikler, referater og alt mulig andet godt. Gabor Graehn står som vanlig for
”Aktiviteter” i DOF Sønderjylland.

3: Nyhedsbrevet udgives en gang månedligt. Nyhedsbrevet er for at servicere de
medlemmer, som ikke er på Facebook eller på hjemmesiden. Nyhedsbrevet skal
desuden ses som en opsummering af månedens fugleaktiviteter i Sønderjylland.
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Nyhedsbrevet bliver produceret i et samarbejde med Maiken – som står for at stille
det hele op – og Jesper, som sender et oplæg til Maiken, og som sender
Nyhedsbrevet ud.

Beretning over DOFbasen i 2022 (Bjarne Nielsen)

DOFbasekoordinator for DOF-Sønderjylland var i 2022 Bjarne Nielsen.

Det årlige møde for DOFbasekoordinatorer blev afholdt på Severin i Middelfart d. 10.
september 2022. [På grund af dødsfald i familien deltog DOF Sønderjyllands DOFbasekoordinator
ikke i mødet.]

Lokaliteter
I 2020 blev vi færdige med at indtegne grænser for samtlige lokaliteter i
Sønderjylland.

Det betyder bl.a., at der for eftertiden kun i ganske særlige tilfælde vil blive ændret
på lokalitetsgrænserne og kun i ekstremt sjældne tilfælde vil blive oprettet nye
lokaliteter. I begge tilfælde risikerer vi, at observationer vil kunne komme til at ligge
udenfor den lokalitet, hvor de er gjort og oprindeligt indtastet.

Der blev kun oprettet én lokalitet i Tønder Kommune i 2022.

Antal lokaliteter i de sønderjyske kommuner:

Kommune Lokaliteter
2022

Lokaliteter
2021

Stigning

Haderslev 296 296 0

Sønderborg 434 434 0

Tønder 416 415 1

Aabenraa 386 386 0

I alt 1.532 1.531 1

Brugere
Det samlede antal DOFbase-brugere i Sønderjylland var i 2022 : 510 (2021 : 487).

I alt var der 642 personer, der indtastede observationer fra Sønderjylland i
DOFbasen i 2022. Højeste antal indtastninger fra Sønderjylland var : 8.705 (Schwebs).
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Indtastninger
Antal indtastninger i de fire sønderjyske kommuner :

Kommune Indtastninger
2022

Indtastninger
2021

Indtastninger
2020

Stigning

Haderslev 17.399 12.299 11.494 41,5%

Sønderborg 35.010 35.063 40.041 -0,2%

Tønder 59.766 64.978 65.467 -8,0%

Aabenraa 18.155 14.559 19.982 24,7%

I alt 130.330 126.889 136.984 2,7%

Arter
I 2022 blev der indtastet på et stort antal arter i de sønderjyske kommuner:

Kommune Arter

Haderslev 231

Sønderborg 232

Tønder 257

Aabenraa 214

Tak

Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsen og foreningens medlemmer for
indsatsen i 2022 med forskellige aktiviteter. Desuden den sædvanlige tak til OAS for
det gode og positive samarbejde på Als og Sundeved – især det rige udbud af
velbesøgte fugleture, og i øvrigt en tak til de mange andre, der gør en indsats for
fuglelivet og foreningen i vores område.

Gert Fahlberg
Formand, DOF Sønderjylland
Januar 2023


