
DOF-Sønderjyllands årsberetning for 2018
Jørn Vinther Sørensen

Medlemmer
Antallet af medlemmer viser en lille stigning. D. 18.december 2018 viste medlemslisten, at vi var 
414 medlemmer mod 409 ultimo 2017.

De oplyste tal er eksklusivt udenlandske medlemmer, hvorfor tallene ikke helt kan sammenlignes 
med de oplyste tal i årsberetningen for 2017.

Men for DOF som for så mange andre foreninger. Vi kan godt bruge flere unge medlemmer!

Arrangementer m.m.
I 2018 havde Martin Liebermann og jeg 4 velbesøgte ture til Aarø. På flere af turene var der 
deltagelse af Aarø beboere, hvilket betød, at vi fik lov til at gå på privat grund, hvor vi ellers ikke 
ville bevæge os.

Den første tur afholdte vi d. 10.marts, for vi var overbevist om, at så kunne vi bevæge os ud på Aarø
kalv. Men den gik ikke, for allerede fra 1. marts er der adgangsforbud på grund af ynglefuglene. 
(Andre steder er det fra d. 15. marts).

Vi var 10 deltagere og oplevede det spæde forår med 65 rastende spidsænder, 2 trækkende store 
præstekraver og en trækkende huldue. Ligeledes stod der en kortnæbbet gås blandt grågæssene.

Den anden tur havde vi d. 15. april.

Denne dag oplevede vi bl.a. atlingand og klyde ved de nyetablerede søer. Dejligt at der bliver gjort 
noget for disse engfugle.

Tredje tur var d. 2. juni. Dejligt at se, at atlinganden fortsat var i vandhullet (tegn på yngel?). 
Dagens overraskelse var en mosehornugle, der fløj rundt over kalven. Den har tidligere ynglet på 
øen. Fornemt hvis den gør det igen.

Fjerde og sidste tur havde vi d. 8. september. 

I samarbejde med NST Sønderjylland havde vi en bioblitz-tur til Abkær mose d. 11. august. Efter 
en lang tør sommer fik vi at mærke, at sådan en sommer også har en ende. For det blev da noget af 
en våd omgang, så vi så heller ikke så mange fugle. Mosens karakterfugl Fyrremejsen lod sig dog 
bese, idet vi stødte ind i en familieflok. Glædeligt at den havde fået unger.

Andre end Martin og jeg har også arrangeret fugleture.

Fra Haderslev området skal nævnes fugletur til Tørning Mølle lørdag den 13. januar med 17 
deltagere og 28 arter. Gå til Fugl ved Hejsager Strand havde 14 deltagere og 34 arter og
Gå til Fugl i Rise Skov havde 12 deltagere og 23 arter.
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Ved Slivsøen har vi haft ørnens dag d. 25. februar med ca. 100 deltagere på trods af kulde og ingen 
ørne. Den 2. maj havde vi et arrangement med Thomas Vikstrøm fra Fuglenes hus om punkttælling.
Mødet startede ved Slivsøen og blev efterfulgt af møde på Søstjernen, hvor 13 deltagere fik 
stjerneskud af DOF.

I Sønderborg kommune er der blevet afholdt ture sammen med OAS, ligesom der også er blevet 
afholdt ture i Tønder området og ørnens dag  blev udover ved Slivsøen også holdt ved Ballum sluse.

Naturbeskyttelse 

I 2017 havde vi et udvalg, som brugte mange timer på at udarbejde høringssvar i forbindelse med 
justeringen af Natura2000 grænserne.

Miljøstyrelsen modtog vores høringssvar og lyttede overhovedet ikke til, hvad vi havde at sige.

Dette er meget utilfredsstillende og demotiverende for de mange frivillige, der bruger mange timer 
herpå. Det er derfor glædeligt, at DOF centralt har indbragt sagen for EU!

I 2018 er vi kommet med et høringssvar om de højspændingsledninger, der skal passere 
sønderjylland i den vestlige del.

Vi ønsker, at ledningerne skal nedgraves som kabler i jorden, fordi store flokke af svaner og gæs 
passerer både morgen og aften på vejen mellem overnatningssteder og fourageringssteder, der hvor 
masterne ønskes placeret.

Sønderborg kommune ønsker at placere vindmøller i lillebælt tæt på den fynske kyst. Bjarne 
Nielsen har i denne forbindelse været ude at studere trækfuglenes rute hen over lillebælt.

Ud over at Bjarne har stået med sin kikkert, er der også blevet anvendt radar i kortlægningen af 
fuglenes trækruter.

Ligesom hovedforeningen er vi tilhængere af vindenergi og vil kun klage over de vindmøller, der 
placeres til skade for fuglene. Tilsyneladende vil vindmøllerne ikke blive placeret, hvor store 
koncentrationer af fugle optræder.

Fuglene 

Hvid stork
Den hvide stork yngler med 1 par i Sønderjylland i Smedager. I 2016 og 2017 fik parret en unge på 
vingerne. I 2018 med den gode varme sommer fik de 3 unger på vingerne.

Danmarks intensive landbrug er ikke storkevenligt.

Men storkene er også truet af vindmøller og højspændingsledninger på deres vej.

Biæderen
Også i 2018 var biæderne på deres yngleplads. 6 par har fået 12 unger på vingerne. 
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I 2018 blev vist nærbilleder af biædere på facebook.

Vi diskuterede billederne på et bestyrelsesmøde. Folk udenfor bestyrelsen oplyste, at billederne var 
taget fra den sønderjyske koloni. Da vi så i vores referat fra bestyrelsesmødet antydede at 
facebookbillederne var taget i den sønderjyske koloni blev vi kontaktet af en af fotograferne, som 
oplyste, at billederne ikke er fra vores område. Jamen så kunne vi ikke andet end undskylde. 
Billederne oplyses at være taget på en fynsk lokalitet.

Men det er fortsat vores opfattelse, at uvedkommende bevæger sig alt for tæt på fuglene og vil 
endnu engang opfordre til at give biæderne fred.

Mellemflagspætten
Trods eftersøgning har vi endnu ikke kendskab til sikre ynglefund af arten i landet. D. 30. december
2018 blev en fugl fotograferet i Gråsten-skovene. Den er set hele januar 2019 og d. 26. januar 
dukkede en ny fugl op ved Kruså Møllesø.  Den er også andre steder:-) Den er under indvandring.

Ligesom med biæderen. Giv fuglen fred og kom ikke for tæt på, hvis et redested findes. Og brug af 
playback i Gråsten-skovene og ved Kruså Møllesø, hvor vi nu ved, at den findes, bør ikke finde 
sted!

Øvrige fugleiagttagelser i 2018
2018 har været et godt år for sjældne fugle i Sønderjylland.

Året startede allerede i januar med en hvidøjet and i Kruså Møllesø. Desværre blev den kun set af 
en person, der dog fik fine fotos.

Fuglen dukkede heldigvis op igen i november sammen sted, og blev da set af rigtig mange. 

Den er dukket op igen i Kruså Møllesø d. 19. januar 2019. Vi ser ofte med ænder, at de kan dukke 
op flere år i træk.

Midt i februar dukkede så den mest irriterende af dem allesammen op. Kejserørnen!!

Kejserørnen  blev set d. 13-14. februar af ganske få. Trods flere ornitologers leden de efterfølgende 
dage var den pist forsvundet. Klaus Malling Olsen fortalte om en fugl i Skåne, der for nogle år siden
overvintrede. Det gjorde den over et stort område. Så den danske fugl kan sagtens have været i 
Sønderjylland eller Nordtyskland hele foråret!! Nok samme fugl blev iagttaget lige syd for Tønder i 
Tyskland i maj måned.

Ultimo april dukkede en kohejre op nord for Haderslev og var der i 4 dage for derefter at flyve 
nordpå til Dalby ved Vonsild. Den art er vi rigtig blevet forkælet af i 2018, idet den også er set på 
Fanø, ved Skjern og ved Fiil sø. Den ved Fiil sø er der endnu i skrivende stund (medio januar).

Gad vide om den på sigt bliver almindelig ligesom sølvhejren? I Storbritanien er der efterhånden 
mange, og den skulle også være begyndt at yngle.

I maj dukkede en rødhovedet tornskade op på Rømø. Den var der desværre kun en dag, men blev 
dog set af flere fuglekiggere.
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Vores gamle kending aflagde Højer Vade et kort visit både i maj og i august! Jeg tænker på 
Terekkliren. Den 10 år gamle fugle (vist det er den samme) har besøgt området både forår og 
sommer siden 2008!

I august dukkede så en 2K slagfalk op ved Ballum og kunne ses langt hen i oktober måned. Mange 
mener, at det er samme fugl, som huserede på værnengene i 2017 som 1K fugl. Den havde masse af
føde ved Ballum, hvilket nok også var årsag til, at den blev der så længe. Den bliver forhåbentligt 
godkendt af SU som en vild fugl

I november dukkede så landsdelens første gråsejler op. Mange fik den pudsige oplevelse at se 
fuglen ligge på et stråtag.

Atlas III 2018
Atlas III sluttede ultimo februar 2018 med de sidste timetælleture.

DOF-Sønderjylland blev rigtig godt dækket, og sommeren 2018 blev brugt på at validere 
observationerne.

Der var enkelte observationer, som blev sendt videre til kvalitetskontrol, så erfarne folk kunne få 
lov til at vurdere disse observationer.

Nu er vi spændt på det færdige resultat, som skulle foreligge ultimo 2019.

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.

I 2018 mødtes vi med begge styrelser

D. 23. oktober 2018 mødtes Bjarne Nielsen, Ole Tønder og jeg med Martin Reimers fra NST 
Sønderjylland.

Vi blev bl.a. informeret om, at lokalt bliver 362 ha. udlagt som urørt skov. Det drejer sig om 110 ha.
i Pamhule skov, 152 ha. i Søgård skov, 85 ha. i Gråsten skov og 15 ha. i Augustenborg skov.

Ellers diskuterede vi problemer med MTB, surfere og manglende vedligeholdelse af stier.

Med NST Vadehavet havde vi et møde d. 14. december 2018,  hvor Jesper Leegaard, Jan Ravnborg 
og jeg repræsenterede DOF Sønderjylland, og Peter Tougaard repræsenterede  DOF Sydvestjylland.

Vi mødtes med Jens Hjerrild Hansen.

Vi hørte bl.a. om regulering af skarver og bramgæs. Heldigvis er NST blevet opmærksomme på 
problemerne med at bortskyde bramgæs i maj måned, da det går ud over bl.a. de ynglende store 
kobbersnepper.
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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, Bjarne Nielsen sidder i Sønderborg, Lene Teppel Rasmussen 
har siddet i Aabenraa og Martin Iversen i Tønder.

Vi skal have fundet en afløser for Lene, der nu er flyttet til Sjælland.

Medier
Panurus
Panurus blev udgivet i et samarbejde mellem OAS og DOF-Sønderjylland.

Bladet havde et oplag på omkring 400 eksemplarer og udkom med 4 numre i 2018. Der var igen 
mange spændende artikler fra meget forskellige bidragsydere.

Viggo Petersen har gjort et stort stykke arbejde som hovedredaktør.
 
Panurus har fyldt rigtig meget på DOF-Sønderjyllands bestyrelsesmøder i 2018, og et flertal har 
besluttet, at DOF Sønderjylland ikke længere vil bakke op omkring Panurus af økonomiske grunde.

Panurus fortsætter men alene i OAS-regi.

Vi ønsker OAS held og lykke fremover os det vil glæde os, hvis OAS får flere nye medlemmer, 
som så fortsat kan få glæde af bladet og bidrage til dets eksistens.

Hjemmesiden
Vores hjemmeside har adressen www.dof-syd.dk .

Fremover er det hensigten, at de længere historier skal bringes på vores hjemmeside, ligesom 
annoncering af ture og møder.

Facebook-gruppen 
DOF- Sønderjyllands Facebook-gruppe kom i løbet af 2017 op på 398 medlemmer, hvilket betyder 
en tilgang på 55 medlemmer. Alle medlemmer holder en god tone og gruppen er velfungerende og 
bruges som tiltænkt. Elisabeth har dog fjernet et medlem på grund af tåbelige opslag, der ikke havde
relevans for gruppen.
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DOFbasen 2018

DOFbasekoordinator
Palle Rosendahl Larsen overdrog d. 22. maj 2018 posten som DOFbasekoordinator i
Sønderjylland til Bjarne Nielsen.

Brugere
Siden overdragelsen er der oprettet 26 nye brugere i Sønderjylland.
Der er nu 385 brugere i SJ.

[Af de 385 brugere har ca. 10 to forskellige brugerkoder. Dette vil blive korrigeret asap]

Lokaliteter
Der er ialt 1.455 lokaliteter i SJ, fordelt med
Haderslev Kommune 295 lokaliteter
Sønderborg Kommune 365 lokaliteter
Tønder Kommune 412 lokaliteter
Aabenraa Kommune 383 lokaliteter

Observationer
På landsplan er der i 2018 indtastet observationer fra 99 kommuner. På listen over
lokaliteter med observationer er ...
Tønder Kommune nr. 3 med 63.171 observationer
Sønderborg Kommune nr. 10 med 34.705 observationer
Aabenraa Kommune nr. 45 med 13.401 observationer
Haderslev Kommune nr. 52 med 10.689 observationer
Ialt er der i Sønderjylland  i 2018 120.966 observationer

[Flest observationer i de 99 kommuner er 77.314 i Odsherred Kommune, og færrest er
255 observationer i Glostrup Kommune]

Lokalitetskort
D. 20. september 2018 blev alle kort fra Google Maps udskiftet til kort fra Kortforsyningen,
da Google ville til at tage betaling for hver eneste gang, at en bruger benyttede et kort i
DOFbasen.

App til iPhone
Seneste bulletin er, at app'en er klar til test indenfor nogle uger her i januar/februar 2019.

Forsøg på svindel

D. 16. november 2018 modtog vores kasserer Jesper Leegaard en mail fra jorn.vinther.sorensen@rnail.com, 

hvor han blev bedt om at overføre et beløb til en udenlandsk konto.

Jesper spurgte mig om det kunne være rigtigt, og jeg svarede NEJ.

Min mailadresse er jorn.vinther.sorensen@gmail.com.
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Læg mærke til den lille forskel: gm er blevet til rn!

Så heldige var de ikke i Sønderjysk Sportsfiskerforening!  De blev franarret kr. 24.216,40!

I brevet til Jesper blev brugt et sprog, som jeg også kunne have anvendt.

Mobilpay

DOF Sønderjylland modtager nu penge via mobilepay: Vores nummer er 56220.

Bestyrelsen 
Bestyrelsen i 2018 var næsten helt den samme som året før.

Palle Rosendahl Larsen trådte ud, da han flyttede til  Odense, og ind fik vi en gammel kending
Bjarne Nielsen.

Vi har haft en god bestyrelse sammensat af folk med mange forskellige kompetencer

Der henvises til vores hjemmeside for at se bestyrelsens sammensætning.

Tak 
Som formand vil jeg gerne takke bestyrelsen og foreningens medlemmer for jeres store indsats i 
2018 med forskellige aktiviteter.

Jørn Vinther Sørensen, januar 2019
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