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DOF-Sønderjyllands årsberetning for 2016 
Jørn Vinther Sørensen 

 

Medlemmer 

Antallet af medlemmer viser et lille fald. Ultimo 2016 viser medlemslisten, at vi var 423 

medlemmer. 

Det tal kan vi jo analysere på mange måder. En kendsgerning er det dog, at befolkningstallet i de 4 

kommuner: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder er faldet fra 231.107 i 2011 til 227.682 i 

2016 – altså med 1,5 %. 

I samme periode er befolkningstallet vokset med 3 % for hele landet. 

Går man tættere på tallene, er der 280 af vore medlemmer, der har oplyst deres alder: 23 heraf er 

over 80 mens kun 9 er under 40. 

Vi kan kun opfordre til, at vi gør mere for de unge mennesker. For ellers hensygner foreningen. Og 

det skal nok ikke være på vores præmisser, men på de unges præmisser. Og der skal også være 

plads til nørdet hit-jægeri. (Her er det formanden, der taler). Når disse unge mennesker så bliver 

gamle som os andre, så har de så stort kendskab til det danske fugleliv, at de kan deltage i 

naturbeskyttelse med gode indspark. 

 

Arrangementer m.m. 
2016 blev meget lig det forrige år, både med hensyn til antal af arrangementer og forskelligheden af 

disse. Der blev igen afholdt lidt under 50 arrangementer og igen med Haderslev og Sønderborg som 

de mest aktive kommuner. Der er fortsat et godt samarbejde med OAS og de fleste af turene er åbne 

for begge foreninger. Fugleværnsfonden har afholdt 8 arrangementer i vores område, udover 

indvielsen af Sølsted Mose, hvilket er 3 mere end sidste år. Dette skyldes helt sikket jubilæumsåret.   

Ud over de almindelige ture har vi igen haft to ”Ørnens Dag” arrangementer og deltaget på Natur- 

og Jagtmessen på Gram Slot, hvor vi udover at have en bemandet stand, guidede besøgende på flere 

fugleture i løbet af weekenden. 

Tønder-gruppens næsten traditionelle tur til Schlüttsiel i det tyske vadehav blev i 2016 droppet til 

fordel for en tur til ”Storkebyen” Bergenhusen.  

I 2016 har vi også været i arbejdstøjet, da vi i april hjalp Fugleværnsfonden med en strandrensning 

på Stormengene og i november ryddede hyldekrattet på Lindholm i Slivsø.  
Derudover har vi i DOF-Sønderjylland haft:  

Årsmøde og generalforsamling på Hohenwarte, ATLAS III-møder, foredrag og kursusdage med 

Klaus Malling Olsen og julehygge/juleklip i Haderslev Lokalgruppe.  

Naturbeskyttelse 
DOF Sønderjylland har i 2017 haft 2 større sager, udover dem der er nævnt andre steder. 

Den ene har været at give høringssvar til Heliport på Rømø. 

DOF Sønderjylland deltog i borgermødet på Rømø, og har efterfølgende givet høringssvar, hvor 

DOF Sønderjylland tydeligt har givet tilkende, at vi er modstander af heliport på Rømø, fordi det vil 

medføre forstyrrelse af fuglene, og specielt hvidbrystet præstekrave og dværgterne. DOF 

Sønderjylland har intet hørt efter høringssvaret er givet. 

Den anden har været en sag, hvor Fredningsnævnet havde indkaldt til fællesmøde angående 

Saltvandssøen. Sagen handlede om, at Tønder Kommune ønskede at give tilladelse til at busser med 

guider fra Sort Sol Safari kunne køre inden for fredningen, hvilket der ikke gives tilladelse til i 

fredningen. Der er end ikke tilladelse til at færdes til fods i området. DOF Sønderjylland var imod 

det ansøgte. Fredningsnævnet meddelte efterfølgende afslag. 
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Fuglene 
Havørnen 

Fra de første etablerede sig i 1996 er det kun gået en vej, fremad. Under Atlas III er havørnen 

således blevet konstateret som sikker ynglefugl i hele 78 kvadrater, heraf de 8 i Sønderjylland. I 

starten havde vi fuglen ved Bankel Nor og ved Hostrup sø, men nu har vi også fået havørnen til den 

vestlige del af Sønderjylland. Fuglen fascinerer i den grad befolkningen og har få fjender. Det bliver 

spændende at se, hvor mange par vores landsdel kan huse. Fremgangen er ikke kun et resultat af, at 

arten er gået frem i Tyskland og derfor har spredt sig til Danmark, men er også et resultat af den 

førte politik inden for de seneste 2 årtier. Vi har fået flere søer som f.eks. Hindemade, Slivsøen og 

Oldenor. Daværende miljøminister Svend Auken kan vi takke for mange ting. 

Tranen 

Sandelig også en succeshistorie. For bare 20 år siden fandtes den ikke i Sønderjylland som 

ynglefugl. Nu er den sikker ynglefugl i mindst 20 ATLAS-kvadrater. Den behøver bare en mindre 

utilgængelig mose, hvor den i fred kan gå rundt med sine unger, for at den kan finde på at etablere 

sig. 

Biæderen 

Også i 2016 var biæderne på deres yngleplads. I 2016 er biæderne også dukket op på en nordjysk 

ynglelokalitet. Vi vil fortsat opfordre folk til at holde fundet i Sønderjylland hemmeligt samt at 

undlade at nærme sig rederne. 

Mellemflagspætten 

I år skal vi simpelthen finde et sikkert ynglefund af arten til vores ATLAS-projekt. I 2016 blev 

fuglen set ved Kollund og en sandsynlig i Gråstenskovene. Lige syd for Flensborg fjord findes der 

nu en ganske pæn bestand af mellemflagspætter, og den breder sig fortsat.  

Hvidbrystet præstekrave 

Hvidbrystet præstekrave yngler på Rømø og på Fanø som de eneste steder i Danmark. 2016 blev et 

godt år for arten på Rømø. Der har været mindst 30 par og det største antal, der er set er 146 d. 17. 

juli af Michael Schwalbe. Kun en gang er der indtastet flere i DOF-basen, og det er tilbage i 2003 

med 160 fugle. Der er tale om en art, der er truet fra mange sider.  
1. Oversvømmelse i yngletiden. Ofte ser vi, at fuglenes reder bliver oversvømmet i forbindelse med 

kraftig vestenvind i ynglesæsonen. Dette var vi heldigvis forskånet for i 2016. 

2. Turister. Rømø bliver hvert år besøgt af mange badende gæster. Badesæsonen var kold i år 

(heldigvis, set med præstekravens øjne). Men en stor tak skal også lyde til Naturstyrelsen for deres 

store arbejde med at indhegne de steder, hvor fuglene yngler. 

3. Andre forstyrrelser. I 2015 fik vi heldigvis stoppet Zentropas projekt med at ville optage film oven i 

rederne midt i juni måned. Nu truer en heliport på den sydlige del af øen. Vi har sendt vores 

høringssvar til Tønder Kommune, hvor vi bl.a. med henvisning til den hvidbrystede præstekrave 

protesterer mod etableringen af en heliport på øen. Heldigvis er vi ornitologer ikke de eneste, der er 

modstandere af en heliport. Sommerhusejerne protesterer også på det kraftigste. 

Blåhals 

Blåhalsen blev ikke registreret i 1990ernes ATLAS-projekt. Nu er den i hele Sønderjylland. Først 

dukkede den op i Tøndermarsken. Så blev den mere almindelig der og begyndte at sprede sig op 

langs den jyske vestkyst. Nu spreder den sig også ind i det midtsønderjyske. Selv havde jeg glæden 

af, at der var mindst 5 syngende hanner i mit ATLAS-kvadrat ved Mølby i 2016.  Det er en flot 

fugl, der tillige også synger godt og tilmed også om natten 
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Hvid stork 

Den hvide stork yngler med 1 par i Sønderjylland i Smedager. De fik en unge på vingerne. Resten 

døde af sult. Det er desværre sådan med det moderne danske landbrug, at det ikke levner ret meget 

plads til engfuglene – herunder storkene. De kan simpelthen ikke finde føde nok til at kunne 

opfostre deres unger. Helt anderledes ser det ud i Slesvig-Holstein. Her har de over 300 par storke. 

DOF havde sidste år gang i en underskriftsindsamling for at bevare de danske enge. Får vi flere 

enge med sjapvand og masse af frøer og tudser, så vil der også være gode chancer for at få flere par 

storke i Danmark. 

 

Øvrige fugleiagttagelser i 2016 

2016 vil blive husket som året med masseforekomst af gåsegrib i Danmark. Heldigvis lykkedes det 

Bjarne Nielsen at spotte en ved Slivsøen d. 2.juli, så den blev også set i vores landsdel. De 33 andre 

fugle er helt sikkert også fløjet hen over Sønderjylland. Ufatteligt at så mange gribbe kan forsvinde 

fra landet uden at blive spottet. Men de kan også flyve højt. De nordjyske fugle kom også helt op i 

skyerne på vejen fra Dall Hede til Vesterris Plantage. Og i den højde er de altså svære at spotte. I 

Vesterris Plantage kunne de også gemme sig godt og grundigt. 

Selvom DOF Sønderjyllands Facebook-gruppe er tiltænkt fugleobservationer i Sønderjylland, tillod 

jeg mig at omtale gåsegribbene den dag, de gik til overnatning i Vesterris Plantage. Flere 

sønderjyske ornitologer drog afsted dagen efter og fik også set gåsegribbe i hobetal  

Terekkliren lod sig igen se i 2016 i 3 uger fra d. 27. juni til d. 19. juli. Den er efterhånden ved at 

være en gammel fugl, da den er set siden 2008 samme sted på de helt samme sten i Margrethekog 

tæt på grænsen til Tyskland. Ses fra grænsevejen på den tyske side. 

Det største tilløbsstykke blev dog tophejren fundet af Svend Anker Schwebs ved Slivsøen. Svend 

hørte en mærkelig lyd fra kanalen nord for søen, som han ikke umiddelbart kunne bestemme. Så 

han satte sig for at finde ud af, hvad det var. Havde han ikke gjort det, kunne fuglen sagtens have 

gemt sig i de næsten 14 dage, hvor den var ved Slivsøen uden at blive bemærket. Gad vide hvor 

mange sjældne fugle, som det ikke lykkes for os at finde? 

Men Svend Anker Schwebs gjorde det helt rigtige. Han satte sig for at bestemme den fugl, som han 

ikke umiddelbart kunne bestemme. Det er på den måde, at man bliver dygtigere til at bestemme 

fugle, men det er også på den måde, at man finder de interessante ting. 

 

Lokalgrupper 
Her en status for de to lokalgrupper i DOF-Sønderjylland: 

Haderslev  

Også i 2016 var der flot tilslutning til de tiltag, som vi i Haderslev Lokalgruppe havde taget initiativ 

til. 

Den traditionelle tur til Tørning Mølle og Christiansdal Vandkraftværk i årets begyndelse var 

velbesøgt.  

Foråret bød på 3 ture efter ”Gå til Fugl” – konceptet, nemlig til: 

 Karen Raagaards ejendom ved Fjelstrup, nord for Haderslev 

 Rode Skov/Mose ved Holbøl syd for Åbenrå 

 Hjartbro Skov ved Bevtoft vest for Vojens 

I slutningen af oktober holdt Klaus Malling Olsen foredrag om udvalgte rovfugle. Dette 

arrangement trak 50 tilhørere, som fik en god og udbytterig aften. 

Efterfølgende blev der afviklet et yderst vellykket kursus med Klaus Malling Olsen som 

kursusleder. Temaet i år var: Det sene efterårs vand-og vadefugle samt småfugle. Én dag med 
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teoretisk gennemgang, hvorefter halvdelen kom på tur i felten dagen efter, mens den anden halvdel 

måtte vente en dag, inden det var deres tur til feltoplevelser.  

Til foredraget var der gratis adgang, mens deltagerne betalte en kursusafgift for de 2 kursusdage.  

Både foredraget og fuglekurset med Klaus Malling Olsen var arrangementer for hele DOF 

Sønderjyllands-området, men da det var folk fra Haderslev Lokalgruppe, der stod for det, er de taget 

med her. 

I sensommeren arrangerede lokalgruppen 2 ture til Halk Nor, Halk Skydeterræn og stranden ved 

Halk Camping.  

Året sluttede med den traditionelle juleafslutning med fugleflet og Torbens Andersens flotte fotos. 

Igen med flot deltagelse. Flere hyggesnakkede vist bare i stedet for at flette fugle – men det gør jo 

ikke noget 

Haderslev Lokalgruppe sender stadig ”Nyhedsbreve” ud til dem, vi har stående på vores mailliste.   

Tønder  

Aktiviteterne i Tønder Lokalgruppe er udelukkende fugleture og det er også blevet til 7 i 2016. Igen 

har der været en tur til vores sydlige naboland, denne gang til storkebyen Bergenhusen. 

Atlas III 2016 
Det tredje og næstsidste år i det 4-årige Atlas-projekt er gået sin gang. 

Atlas møder 

I foråret 2016 har vi ikke afholdt noget Atlas møde i DOF Sønderjylland, idet der sent på året 

søndag d. 8. november 2015 blev afholdt et møde for alle kvadratansvarlige i DOF Sønderjylland på 

Rødekro Kro.  

D. 29. - 30. oktober 2016 afholdt projektledelsen årsmøde for lokalkoordinatorer og 

kvadratansvarlige. Det foregik på Skærbæk Kursus- og Fritidscenter, Skærbæk. Her deltog i alt 84 

personer, heraf 10 fra DOF-SJ: Karen Raagaard, Hans Christensen, Jesper Leegaard, Kjeld 

Hansen, Klaus Dichmann, Lars Peter Hansen, Ole Tønder, Peter Kjær Hansen, Gerd Bonnesen & 

Bjarne Nielsen. 

Atlas lejre 

I hele landet blev der afholdt 2 Atlas-lejre med deltagere fra hele landet. Igen i år var DOF 

Sønderjylland godt repræsenteret på begge lejre.  

D. 19. - 22. maj 2016 afholdt DOF Nordjylland en mini Atlas-lejr i Han Herred. Basen var i Aage 

V. Jensens gæstehus i Vesløs, Vejlerne. Der var i alt 13 deltagere, heraf 3 fra DOF-SJ : Gerd 

Bonnesen, Lene Teppel Rasmussen & Bjarne Nielsen. Det resulterede i 580 observationer, 19 

kvadrater, 16 sene forårs-TTT, 50 arter pr. kvadrat 

D. 6. - 12. juni 2016 afholdt DOF Storstrøm Atlas-lejr på Lolland-Falster, som var meget dårligt 

dækket med hensyn til observationer og TTT. Heri deltog den centrale projektledelse fra Fuglenes 

Hus. Basen var i Bursø Naturskole ved Maribo Søndersø. I alt 20 deltagere deltog, heraf 3 fra DOF-

SJ: Gerd Bonnesen, Ole Tønder & Bjarne Nielsen. Deltagernes indsats resulterede i 2.883 

observationer, 76 kvadrater, 28 sene forårs-TTT, 126 arter. 

Igen i år må lejrene siges at have været en kæmpe succes, hvor det lykkedes at opgradere alle de 

udvalgte kvadrater til en god dækning. Deltagerne var i gang fra tidlig morgen med registrering til 

sen aften, hvor der blev tastet ind på livet løs. Forplejningen var helt i top, og som altid var der et 

godt sammenhold mellem deltagerne, der efter dagens indsats hyggede sig med at fortælle om de 

forskellige observationer og sjove og bizarre oplevelser, man havde været ude i på dagens ture. 
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Tiltag på Atlas III-webben i 2016 

Et af de vigtigste tiltag på Atlas-webben i årets forløb er at projektledelsen omkring d. 1. marts 

2016 indførte et fænologifilter. Baggrunden for dette er at sikre høj kvalitet og et sammenligneligt 

grundlag med tidligere atlasundersøgelser. 

Filteret frasorterer i kortvisninger og statistikker indtastninger af mulige og sandsynlige ynglefund, 

hvis observationsdatoen falder uden for de datointervaller, som angives i filtret. Dette er især vigtigt 

for arter, der har et stort træk gennem Danmark om foråret, hvor fuglene synger undervejs. Jo 

sjældnere en art er, og jo flere antal fugle af en art, som kan registreres syngende på gennemtrækket, 

jo skrappere er filtret sat. Selvom filtret har frasorteret en observation, er den ikke slettet og den 

figurer stadig inde i systemet. 

Omkring 1. marts 2016 blev der åbnet op for, at kvadratansvarlige kan afgive TTT. 

Den 17. marts 2016 blev den nye liste over hemmeligholdte arter implementeret. 

 

Samarbejdspartnere 

OAS 

Vi har et godt samarbejde med OAS om primært fælles fugleture. 

På www.dof-syd.dk kan man læse om alle de fugleture, som er planlagt afholdt i 2017. 

Vi samarbejder også om vores blad PANURUS, som udkommer 4 gange årligt. OAS bidrager med 

kr. 3.000 kr. pr. nummer. 

I efteråret 2015 havde vi i bestyrelsen en debat om Panurus fremtid. Det havde gennem året været 

svært at skaffe tilstrækkeligt med stof og udgiften til trykning af bladet og porto udgjorde en 

betragtelig del af vores budget. Ole Tønder fra bestyrelsen deltog på OAS generalforsamling d. 24. 

januar 2016, hvor han fremlagde bestyrelsens overvejelser. Det resulterede i en debat, hvor der 

fremkom flere kommentarer og ideer fra forsamlingen. Det endte med, at OAS forhøjede deres 

bidrag pr. blad med 500 kr. så bidraget nu udgør 3000 kr. 

 

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. 

Mandag d. 30. maj deltog Jørn Vinther Sørensen fra DOF Sønderjylland og Peter Tougaard fra 

DOF Sydvestjylland i møde med Naturstyrelsen Vadehavet. Fra NST Vadehavet deltog skovrider 

Bent Rasmussen, skovfoged Jens Hjerrild Hansen og vildtkonsulent Ole Noe. 

Vi havde bl.a. følgende emner på dagsordenen: 

 

1. Regulering af bramgæs. Dette fandt sted på Mandø og ved Sneum Sluse i 2016, men kunne 

også have fundet sted på Ballum Enge.Vi fik oplyst, at NST Vadehavet har givet 6 tilladelser til at 

skyde op mod 200 bramgæs – max 10 pr. dag pr. tilladelse. Der blev således givet tilladelse til 

nedskydning af bramgæs helt frem til d. 31.maj. 

Med henvisning til de ynglende store kobbersnepper påpegede vi, at det var uheldigt med 

denne forstyrrelse i kobbersneppens yngletid. 

NST Vadehavet har bedt Aarhus Universitet foretage en konsekvensundersøgelse på Mandø. 

Undersøgelsen vil danne baggrund for nye reguleringstilladelser. 

2. Saltvandssøen. Som mange fandt ud af i foråret, så var Margrethekog tørlagt i en lang 

periode. Jens Hjerrild Hansen orienterede om forløbet omkring Saltvandssøen ved 

http://www.dof-syd.dk/
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Margrethe Kog. Indkøb af nye pumper og en ny operatør skal sikre balancen i søen for 

fremtiden. Tekniske problemer og gamle pumper betød, at der i en længere periode ikke var 

vand i Saltvandssøen. Uheldige omstændigheder, der gerne skulle være en enkeltstående 

problematik. 

Tirsdag d. 25.oktober deltog Martin Liebermann og Jørn Vinther Sørensen i møde med 

Naturstyrelsen Sønderjylland, hvor skovfoged Martin Reimers repræsenterede NST. 

Udover at vi talte om rydning af mågeøen i Slivsøen for trævækst (se andetsteds), blev vi orienteret 

om Naturstyrelsens hævning af vandstanden f.eks. i Oleskobbel og Skelde Kobbelskov. Drænede 

askeskove gøres fugtige ved at fylde grøfter til. Herved opstår sumpede områder og mindre søer. 

Det bliver spændende at se, hvilken betydning det får for fuglelivet. Får vi en bestand af svaleklire 

på Als? 

Naturstyrelsens brugerråd 

Jørn Vinther Sørensen er repræsenteret i Naturstyrelsens brugerråd Sønderjylland og Bent Pedersen 

er repræsenteret i brugerråd Vadehavet.  

Grønne Råd 

Alle 4 kommuner har et Grønt Råd, hvor repræsentanter fra DOF, DN, Naturstyrelsen, Landbruget, 

Sportsfiskerne, Friluftsrådet og kommunen m.fl. mødes 1-2 gange om året. 

Martin Lieberman sidder i Haderslev, Kaj Abildgård sidder i Sønderborg, Lene Teppel Rasmussen 

sidder i Aabenraa og Martin Iversen i Tønder. 

Samarbejde med NABU (Naturschutzbund Deutschland) 

I 2016 fik Lene Rasmussen og Elisabeth Bech igen tilbudt at passe NABU-infohytten på 

Hamburger Hallig i Nordfriesland. Arbejdet gik ud på at informere de gæster, der lagde vejen forbi, 

om fuglene, naturen og kulturen i området og i det hele taget give gæsterne en god oplevelse. I løbet 

af de 7 dage vi var der, havde vi over 350 besøgende – og vi talte med dem ALLE. De fleste var 

selvfølgelig fra Tyskland, men enkelte danskere lagde også vejen forbi.  

Samarbejdet er ikke direkte knyttet til DOF Sønderjylland, men er af mere personrelateret karakter. 

Det er dog vores indtryk, at vi er med til at udbrede kendskabet til DOF syd for grænsen. 

 

OAG Schleswig Holstein 

 

D. 4. juni 2016 mødtes Gabor, Elisabeth, Martin og Jørn med OAG Schleswig Holstein. Foreningen 

er ligesom vores søsterforening på den anden side af grænsen, og vi bestræber os på at mødes med 

hinanden hvert år skiftevis hos hinanden. 

I 2016 mødtes vi ved Astrup Engsø, kørte til Ballum og sluttede af på Rømø, hvor vi så det meste af 

øen. 

Højdepunkterne var de ynglende dværgterner og hvidbrystede præstekraver på Rømø Sydstrand, 2 

rørdrumme ved Lakolk sø, som ved solnedgang lettede og over flere minutter skruede sig op i stor 

højde ivrigt kaldende for til sidst at flyve mod nø. En trækadfærd ingen af os før havde set. 

Turen sluttede af med 2-3 syngende natravne før de sidste tog hjem omkring kl. 23. 

En dejlig dag, hvor vi nød stor glæde af Gabors og Elisabeths tyskkundskaber 

 

 

 

 

 
 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiYndyJ7Y_KAhWG6CwKHep8C_8QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nabu.de%2F&usg=AFQjCNHOd6jP-8zYyD7ENPrQxlKpAFY-JQ&bvm=bv.110151844,d.bGg
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Medier 

Panurus  

Panurus udgives i et samarbejde mellem OAS og DOF-SJ. Panurus har et oplag på omkring 400 

eksemplarer. Panurus udkom med 4 numre i 2016. De mange bidragsydere har leveret spændende 

artikler om mange forskellige emner, således at Panurus har haft noget at byde på for enhver 

interesse. 

Det første halvår hvilede det store arbejde med at indsamle materiale, kontakt til skribenter og 

opsætning af bladet udelukkende på Gabor Graehn som ansvarshavende redaktør, hvilket ikke var 

holdbart i længden. Derfor var det meget glædeligt, at Viggo Petersen i foråret meldte sig på banen 

som medredaktør. Viggo har været ansvarshavende redaktør siden årets 3die nummer af Panurus. 

Gabor Graehn er stadig en del af redaktionen, men da han for en periode er flyttet til Grønland sidst 

på året, har han valgt at trække sig lidt i baggrunden. Elisabeth Bech assisterer som hidtil som 

korrekturlæser.  

 

Hjemmesiden 2016 

Ny hjemmeside med adressen www.dof-syd.dk har siden start til udgang af året været besøgt ca. 4500 

gange. Den har været i drift siden midten af juni, så besøgstallet svarer til det niveau vi kender. 

Vor nye hjemmeside ligger på Fuglenes Hus’ server. De sørger for back up og sikkerhed mod hacker-angreb. 

Vi skal lokalt selv passe vores side med indhold, billeder og artikler. Vi er et lille team der skal passe siden: 

Elisabeth Bech, Ole Tønder og Palle Rosendahl. Vi modtager gerne materiale der skal offentliggøres. 

Brug hjemmesiden flittigt, den er helt sikker. 

 

Facebook-gruppen 

DOF- Sønderjyllands Facebook-gruppe kom i løbet af 2016 op på 270 medlemmer, hvilket betyder 

en tilgang på 60 medlemmer. Alle medlemmer holder en god tone og gruppen er velfungerende og 

bruges som tiltænkt. En enkelt gang har administratorerne lige måttet henlede opmærksomheden på, 

at gruppen ikke er en ”fotogruppe”, hvilket også præciseres i retningslinjerne: Vi begrænser os i 

antallet af fotos fra det enkelte medlem. Det er et punkt, som administratorerne også fremover vil 

være opmærksom på. Vi ønsker ikke, at gruppens opslag udvandes af en strøm af fotos.  

DOF-basen 2016 

 Serverplatformen for DOF-basen blev opgraderet, dette skulle gerne gøre DOF-basen mere stabil i 

driften fremover. 

 Vi har introduceret en fast nyhed på forsiden, som viser en liste over større, kendte fejl i DOF-basen. 

 Udviklingen af en indtastningsapp til DOF-basen er i fuld gang. Vi har bl.a. startet en fokusgruppe, 

som hjælper med sparring på valg af funktioner, brugervenlighed mv. Appen kommer til at virke på 

Android og iPhone. 

 Vi er ved at ændre DOF-basens brug af koordinater (fra UTM til længde/bredde) med henblik på 

bedre at kunne præsentere data på kort fremover. Derfor er der kommet et nyt forsidekort samt kort 

på lokaliteternes opslagsside. 

 Tegning af DOF-baselokalitetsgrænserne er nu udført for 5.924 af DOF-basens 18.592 lokaliteter. 

 Mange af DOF-basens funktioner virker ikke længere i Internet Explorer 9 eller ældre versioner. 

Brug fx i stedet Firefox eller Google Chrome, som begge kan downloades og anvendes gratis. 

Brugere af Safari har også oplevet problemer. 

 DOF-basen er endnu ikke tilpasset smartphones og tablets. Dette er et udviklingsområde, vi gerne 

ville have taget hul på at løse allerede, men det er ligeledes forsinket. 

http://www.dof-syd.dk/
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Anvendelse af DOF-basedata 
DOF har fortsat samarbejde med myndighederne og deres konsulenter om levering af data ved 

udarbejdelse af VVM og kommuners sagsbehandling. 

 Desuden bruges DOF-basen til annoncering af mange landsdækkende, koordinerede tællinger, hvor 

rapporteringen sker via DOF-basen. 

 Årsrapporten i Fugleåret er i høj grad baseret på rapporteringer i DOF-basen. 

 DOF-basedata er anvendt til forskning, bl.a. Ph.d. om biodiversiteten på Naturstyrelsens arealer. 

 Analyse af invasive fuglearters forekomst i Danmark i DOFT var hovedsageligt baseret på DOF-

basedata. (DOF udgiver årligt 4 numre af det videnskabelige tidsskrift DOFT, der offentliggør resultaterne 

af originale fugleundersøgelser – især fra Danmark, Grønland og Færøerne – samt oversigtsartikler.) 

 Nyhedshistorier på dof.dk og pandion.dof.dk suppleres ofte med udtræk og forekomstkort fra DOF-

basen. 

 DOF-basen indgår fortsat i Euro Bird Portal, som sammenstiller data fra fugledatabaser i hele 

Europa med henblik på forbedret viden og formidling af fuglenes geografiske fordeling og fænologi 

på europæisk plan. Se mere her: http://eurobirdportal.org/den/da/. 

Status lokalt 2016 
 Lokalt har vi 355 observatører ved udgangen af 2016. I 2016 var der 299.  

 Der blev indtastet i alt 131.557 observationer, det er 1771 observationer færre end i 2015. 

 I 2016 er der registreret 145 ynglepar mod 152 året før. Sammenholdt med ”sikre ynglende” fra 

Atlas III er der plads til forbedring.  

 

Bestyrelsen 
Ved den seneste generalforsamling blev der skiftet lidt ud i bestyrelsen. Da heldigvis ikke som året 

før, hvor der var hele 3, som forlod bestyrelsen. 

Denne gang var det kun en, nemlig Karl Schlichter, som efter mange år i bestyrelsen valgte at 

stoppe. 

Som nyt medlem blev Jan Ravnborg valgt. Jan kendte til os i forvejen, da han forud for valget var 

suppleant. 

Som ny suppleant fik vi så valgt Karen Raagaard. 

Ellers er det de gamle kendinger, der fortsat sidder i bestyrelsen. Vi har en rigtig god bestyrelse 

sammensat af folk med mange forskellige kompetencer. 

Som formand sidder jeg og mit navn er Jørn Vinther Sørensen. 

Hvad er så mine kompetencer? Jeg kan da prale af, at jeg er microbirder Jeg har nemlig inden for 

de seneste 5 år fundet 2 SU-arter i min hjemkommune. Og jo jeg kan også somme tider finde på at 

forlade Haderslev Kommune for at se en fugl. 

Jeg elsker at komme ud i den friske luft og nyder at gå mine timetælleture, hvor jeg kan stresse af 

ved at gå en kilometer på en time 

Som næstformand sidder Martin Liebermann. Han er folkeskolelærer og en god pædagog, så han får 

lov til at undervise i fuglebestemmelse. Eftersom han bor i Haderslev Kommune får han også lov til 

at repræsentere DOF i Haderslev Kommune. Herudover sørger Martin for, at vi får afholdt 

bestyrelsesmøderne, da han indkalder hertil. 

Som kasserer har vi Jesper Leegaard. Et hverv som han har varetaget til alles tilfredshed. Herudover 

er Jesper særdeles aktiv i forbindelse med vores ATLAS-projekt, hvor han er koordinator sammen 

med Bjarne Nielsen og Liva (ja Gerd vil ikke længere have et drengenavn).  

http://eurobirdportal.org/den/da/
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Elisabeth Bech er vores sprognørd. Så hun har haft noget med hjemmesiden og Facebook-gruppen 

at gøre. Ligesom hun læser korrektur på bl.a. Panurus. Og så er Elisabeth jo et socialt væsen, så hun 

hygger om medlemmerne med gløgg og æbleskiver og fugleflet op til jul. Hun er desuden aktiv i 

Haderslev Lokalgruppe. Igen i år sørgede Elisabeth for, at vores medlemmer kunne nyde godt af 

Klaus Malling Olsens store viden, idet hun fik stablet både et foredrag og et 2-dages fuglekursus på 

benene.  

Dette kunne ikke lade sig gøre uden hjælp fra Lene Teppel Rasmussen, som også i år havde Klaus 

Malling Olsen indkvarteret i forbindelse med kursus- og foredragsarrangementerne. Derudover er 

Lene vores ørnekoordinator, som bl.a. hvert år i bidende kulde står ved Slivsøen i februar og viser 

ørnene frem på Ørnens Dag. Lene er også vores kommunerepræsentant i Aabenraa Kommune.  

Palle Rosendahl er vores DOF-base-ansvarlige. Ligeledes har Palle ansvaret for, at vores ture bliver 

annonceret, ligesom har også har fået lov til at bøvle med vores nye hjemmeside i 2016. Den har vi 

nu fået op at køre efter flere genvordigheder. 

Liva Gerd Bonnesen er en af ATLAS III koordinatorerne. Herudover sidder Liva i DOFs 

repræsentantskab. Før Liva flyttede til Sønderborg var hun aktiv på Sjælland. Så det er jo godt for 

netværkssamarbejdet, at hun kender dem derovre på den anden side af Storebælt.  

Ole Tønder er et af vores nyere bestyrelsesmedlemmer. Han kender alt til Dropbox, tager en masse 

timetælleture og trådte til, da Liva desværre måtte melde afbud til vores repræsentantskabsmøde i 

november. 

Jan Ravnborg (havejan) har især gjort sig bemærket med sine kompetencer på det praktiske område. 

Da en stor del af bestyrelsen hjalp Fugleværnsfonden med oprydning på Rømø, var det Jan, der 

stillede op med en stor trailer. Ligeledes kunne vi også gøre brug af hans praktiske kompetencer, da 

der skulle ryddes for buske på en af øerne i Slivsøen. Jan varetager Ørnens Dag ved Ballum Sluse 

(sammen med Karl Schlichter). 

Suppleanterne Gabor Graehn og Karen Raagaard har fået ligeså mange opgaver som resten af 

bestyrelsen, hvis da ikke flere. 

Gabor Graehn har haft ansvaret for Panurus. Et meget arbejdskrævende hverv, som nu er overdraget 

til Viggo Petersen. Ligeledes har Gabor kontakten til vores tyske venner i Slesvig-Holstein. I første 

halvdel af 2017 må vi dog undvære Gabor i bestyrelsen, idet han er udstationeret på Grønland. 

Karen Raagaard har arbejdet i Haderslev Kommune. Hendes kompetence inden for 

Naturbeskyttelse har vi nydt gavn af bl.a. i forbindelse med vores høringssvar til Tønder Kommune, 

da de fremlagde forslag om en heliport på Rømø. Hun forfattede en meget flot skrivelse til Tønder 

Kommune, som jeg så kunne tage æren for ved at sætte mit navn under. 

 

Tak 
Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsens medlemmer for deres store indsats i 2016. 

Også selv om jeg ved et par gange er kommet i mindretal med mine holdninger. Det affødte flere 

diskussioner. Bl.a. var det til stor diskussion, om vi skulle imødekomme DOF-Ungs anmodning om 

støtte til deres tur til Sønderjylland.  

Men måske er det godt med sådanne diskussioner, for denne gang er der ingen fra bestyrelsen, der 

ønsker at stoppe 

Også uden for bestyrelsen er der flere, som jeg gerne vil takke. 
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En stor tak skal lyde til dem, der er aktive i ATLAS III-projektet, der går ind i det sidste år. Og en 

speciel tak til koordinatorerne for løbende at opdatere med, hvor langt vi er kommet og for at holde 

gejsten oppe hos os aktive i kvadraterne.  

Helle Regitze Boesen takker vi for hendes koordinering af punkttællinger. Når nu ATLAS III-

projektet er ovre og vi ikke ved, hvad vi skal få tiden til at gå med, så er det oplagt at få nogle 

punkttællingsruter. De kan fint placeres i de gamle ATLAS-kvadrater 

Ligeledes skal lyde en tak til dem, der har ledet fugleture, stillet op til Ørnens Dag, repræsenteret 

DOF som kommunerepræsentanter og i brugerrådet i Vadehavet. 

Også en stor tak til OAS for samarbejdet omkring Panurus og fugleture. 

Og Viggo Petersen skal sandelig også takkes fordi han har påtaget sig den store opgave at blive 

redaktør på Panurus efter Gabor Graehn. 

Endelig skal også lyde en stor tak til Torben Andersen for at dele sine flotte fotos med os samt til 

aktive på DOF-basen og i vores Facebook-gruppe. 

 

Jørn Vinther Sørensen, februar 2017 

 

 

 


