
Har du lyst at se på fugle og bor du i 
Sønderjylland, så vil vi gerne invitere dig 
til et medlemskab af DOF Sønderjylland, 
som er den sønderjyske lokalafdeling af 
Dansk Ornitologisk Forening.  
 
Lokalafdelingen består af DOF-
medlemmer i Haderslev, Tønder, 
Aabenraa og Sønderborg kommuner.  
I alt er vi mere end 450 medlemmer i DOF 
Sønderjylland. 

Vi har mange aktive ornitologer, som er 
med til at gøre DOF Sønderjylland til et 
levende forum for alle medlemmer, og vi 
har en aktiv bestyrelse, som hvert år 
arbejder med en række tiltag i form af 
ture, kurser og foredrag for at fremme det 
generelle kendskab til fuglene og de 
skønne lokaliteter som findes i vores 
område.   

DOF Sønderjylland tager aktivt del i 
naturforvaltningen i Sønderjylland ved 
generelt at have fokus på naturforvaltning, 
og ved at deltage i de Grønne Råd, 
Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsens 

Brugerråd, samt andre relevante råd og 
nævn.   

Vi udarbejder løbende høringssvar ved 
naturpolitiske beslutninger i regionens 
kommuner og Natur-styrelsen. 

For dig som medlem arbejder afdelingen 
altid på at udbygge og fastholde det 
geografiske udbud af fugleture, samt at 
øge variationen i aktiviteterne. Derudover 
afholder vi en række åbne arrangementer 
for alle interesserede, f.eks. Ørnens Dag.  

DOF Sønderjylland støtter og 
samarbejder med lokalgrupper i området, 
herunder Ornitologisk forening for Als og 
Sundeved (OAS) i Sønderborg og 
Nordtyske Ornithologische 
Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein 
(OAG).  

Besøg også gerne vores web-side på 
www.dof-syd.dk og vores Facebook-side, 
hvor du kan læse meget mere  om 
afdelingen og de aktiviteter vi tilbyder 
vores medlemmer. 

• Bremsbøl Sø 

• Flensborg Fjord 

• Frøslev Mose 

• Frøslev Plantage  

• Frøslev Mose 

• Haderslev Tunneldal 

• Hostrup Sø 

• Kogsbøl 

• Lillebælt 

• Lindet Skov 

• Rømø, Stormenengene 

• Skovene ved Gråsten 

• Slivsø 

• Søgård Mose 

• Sølsted Mose 

• Sønder Ådal 

• Tinglev Mose 

• Vadehavet - Danmarks 
regnskov

 Udvalgte lokaliteter

Lokaleafdeling under  
Dansk Ornitologisk Forening

Profilbrochure

Sortternen er en lille, mørk terne, 
som har en let og elegant flugt. 

Den har sort hoved og underside 
og grå vinger og hale i 

sommerdragt.  
I vinterdragten er den grå og 

hvid med sort hætte. Sortternens 
udbredelse går i et bælte fra 

Europa til det centrale Asien og 
omfatter desuden et bredt bælte 

i Nordamerika.  
I Danmark forekommer 

sortternen kun på en håndfuld 
lokaliteter, f.eks. i 
Tøndermarsken.

http://www.dof-syd.dk


DOF Sønderjylland - din lokale afdeling af Dansk Ornitologisk Forening   
WEB: https://www.dof-syd.dk, Facebook: https://www.facebook.com/groups/255371581210403

Bestyrelsen i DOF Sønderjylland

Lokalafdelingerne over hele 
landet arrangerer ture for 
medlemmerne, og som 
medlem af DOF kan man 
deltage i alle ture, uanset 
hvilken lokalafdeling man er 
tilknyttet.   

Læs mere og se de ture, der er 
på programmet lige nu via DOF 
Sønderjyllands hjemmeside 
eller på DOF Travels 
hjemmeside  

På turene lærer man nye 
lokaliteter at kende, som man 
måske ikke selv ville have 

besøgt, turlederne fortæller 
gerne om fuglenes kendetegn, 
levevis m.m. og som 
sidegevinst er der mulighed for 
at lære andre mennesker at 
kende, som man kan dele sin 
interesse med.

Tag med på ture og rejser og deltag i kurser og foredrag

Fra årsmødet og 
generalforsamlingen i 

august 2021.  
Vi besøgte her Vidå-slusen 
hvor vi så havørn, rovterne 

og brushane, samt en række 
trækkende vadefugle.

Vi håber, at vi har givet dig inspiration til et  
medlemskab af DOF og DOF Sønderjylland.  
Vi glæder os til at hilse på dig på en af vores 
kommende ture. 

Skulle der dukke spørgsmål op om fugle eller bare 
noget praktisk, så er du altid velkommen til at kontakte 
et medlem af bestyrelsen.

https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?soeg=s%C3%B8nderjylland
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?soeg=s%C3%B8nderjylland
http://www.doftravel.dk
http://www.doftravel.dk
https://www.dof-syd.dk
https://www.facebook.com/groups/255371581210403

