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Beretning for DOF Sydøstjylland 2016

Nu har jeg været formand i 1 år, og det er første gang, jeg står her og aflægger beretning. Jeg har været 

glad for posten og er meget glad for den støtte, opmuntring og ros jeg har fået. Der er også noget, jeg ikke 

har gjort godt nok, eller slet ikke har gjort, men jeg vil gøre mit bedste og håber, jeg kan bliver bedre 

efterhånden. 

Jeg vil starte med at takke bestyrelsen. Vi skal i fællesskab sørge for, at det er en god og velfungerende 

forening. Vi har mange ideer og ønsker, men ikke alt kan gennemføres, det er jo frivilligt arbejde. Også tak 

til Atlaskoordinatorer, som laver et stor arbejde, kommunekontakter, turledere, rovfuglegruppe, 

punkttællere og andre. Ja, en tak til alle. I er en hjælp også ved at være medlem, og hjælp skal der til, for 

vores regering er ikke ligefrem natur‐ og miljøinteresseret – ikke nok!

Vi er ca 600 medlemmer, og det har været nogenlunde stabilt. Af dem er der omkr. 450 på min mailliste. 

Dem der mangler, er nok ikke interesserede og nogle stykker er biblioteker.

Vi har haft 15 ture, og der har været pænt fremmøde til turene. Mellem 10 og 40 personer hver gang. Det 

er flot. 

Vi har haft 5 vintermøder med 35 personer i gennemsnit. Meget tilfredsstillende. 

Derudover har vi deltaget i Påskearrangement i Løveparken i Givskud. Det gav 4000 kr til vores 

lokalafdeling. 

Så var der Ørnenes Dag, Skovens Dag, Fuglenes Dag og Naturens Dag. 

I efteråret havde vi besøg af direktør Sigrid Andersen.  Der var ros til vores arbejde. 

Atlasgruppen lavede en weekend, hvor der skulle tælles i nogle af de ikke dækkede kvadrater. Der var 

plads til mange flere deltagere. 

Jeg afholdt et efterårskursus med 19 deltagere. 

Vores årsskrift for 2016 er lavet, og det er 7. gang.

Årets bemærkelsværdige fugle i lokalafdelingen: 

120 glenter der går til overnatning ved Merringgård eller Hornum Mark

Nøddekrige i Kongsted Plantage i jan. 

Amerikansk Krikand i Uldum Kær i april

Hvidbrynet løvsanger set forskellige steder

Drosselrørsanger ved Kongens Kær i maj/juni
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Flodsanger og Savi sanger er registreret

Hvidsisken i Uldum Kær i nov

Sibirisk Jernspurv ved Rosenvold. 

Naturpolitisk udvalg:

Fuglebeskyttelsesgruppen (Kurt Storgård, Lars Holst Pedersen, Ronni Røjgaard og Sten Nielsen)

Gruppens kerneopgave er at have kontakt til, og vejlede de lokale kommuneansvarlige i de 5 kommuner 
(Kolding, Fredericia, Vejle, Hedensted og Horsens. Der har været mange sager at vurdere, men ingen af dem
har i år givet anledning til at påklage eller komme med indsigelse imod.

I oktober har vi været til kontaktmøde med Naturstyrelsen trekanten. Her blev drøftet flere emner, hvor især 
skal fremhæves det samarbejde vi har med at beskytte kendte reder i statens skove. Først og fremmest 
rovfuglereder registreret af Kolding rovfuglegruppe, men vi arbejder på en løsning hvor andre reder, især 
rovfuglereder og spættehuller kan indberettes til naturstyrelsen via gps.

Lokalafdelingen har ligeledes været repræsenteret til Naturstyrelsens brugerådsmøde. Her var et centralt 
punkt den såkaldte naturpakke der skal resultere i 13300 hektar mere urørt skov på landsplan. Det er helt 
afgørende at udpegningen sker hvor den gør størst gavn, og ikke nødvendigvis hvor det er mest praktisk i 
forhold til skovdriften. Derfor vil vi også komme med begrundede forslag til lokale områder, og vi udtrykte 
vores håb om at man vil lytte til vores argumenter.

Hjemmesiden: 

Vi har vores egen, som Han s Henrik har lavet og står for. 

Fugleværnsfonden:

Fugleværnsfonden havde 50 års jubilæum i 2016 og udgav en flot bog. Vi har desværre ikke et område, 

men vil meget gerne have det og arbejder fortsat på det. Vi arbejder også på t møde med 

Fugleværnsfonden. 

Overvågningsgruppen:

Arbejdet har i det forgangne år koncentreret sig omkring DOF’s Atlas III projekt.
Der har således været afholdt to Atlas-lejre i ynglesæsonen 2016. Begge atlaslejr var 
arrangeret til gennemførelse i en del af lokalafdelingen hvor der blev vurderet at være
dårlig dækning i flere kvadrater. Lejrerne blev arrangeret med start fra 
morgenstunden ved en fælles morgensamling med morgenmad ved Give-Egnens 
Museum. Herefter indeling i grupper med ansvar for forskellige kvadrater og til slut 
mulighed for fælles aftensmad. Begge lejre var berammet til to dage , altså både 
lørdag og søndag.
Der mødte 5-10 personer op på begge lejre, som gav en god dækning af 5-6 
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kvadrater.

Herudover har der været gjort en stor indsats fra lokalkoordinatorerne, for at 
undersøge og vurdere mulighederne for at fremme de kvadratansvarliges indsats for 
flere observationer og indtastninger. Specielt har Sten Nielsen gjort et stort stykke 
arbejde for at lave opfølgende arbejde, ved dels at tage kontakt til de 
kvadratansvarlige, og ved at gennemgå DOFbasen for ynglefund, der umiddelbart kan
overføres til Atlasbasen. Herved er der tilført Atlasbasen mange nye 
yngleobservationer, og specielt kan nævnes følgende arter som derved er blevet 
bedre dækket i Atlasprojektet: Grønspætte, Huldue, Natugle.

Også i 2017 det sidste år af AtlasIII er der planlagt aktiviteter for at gøre en ekstra 
indsats her i slutspurten af projektet. Bl.a. kan nævnes, at der torsdag den 
2.3 afholdes en Atlasdag fra kl 15:00 på Kirstinelyst hvor Projektleder for AtlasIII, 
Thomas Vikstrøm besøger os og fortæller om de resultater vi indtil nu har opnået i 
projektet. Herudover vil der være inspiration, en fugletur og socialt samvær, der 
forhåbentlig vil motivere til at tage i felten og registrere endnu flere fugle.

Vh Boris 

Punkttællingsprojektet:

Der er nogle, der har svært ved forskellen på Punkttællingsprojektet og Atlas, og desværre har nogen 

droppet eller glemt deres punkttællingsrute til fordel for Atlas. Det er ikke så godt, for begge projekter er 

vigtige. 

Heldigvis er vi pænt dækket i vores lokalafdeling. Vi har flst i forhold til medlemstal, men vi kan sagten 

bruge flere, så meld jer endelig, hvis I ikke allerede har en rute. Det tager kun 2‐3 timer om året. 

Ynglefugleruter 2015: 40 ( nr 3 på landsplan ) 

Vinter 2014/2015: 37 ( nr1 på landsplan)

Projektet havde 40 års jubilæum i 2016, og det blev fejret ved et symposium i Nyborg. 

Velux 

Vi har søgt penge hos Velux Fonden i 2016 og fået 40.000 kr til teleskoper og kikkerter, som kan bruges på 

vores fugleture og Åben Hus arrangementer.

08.02.2016 Conny Brokholm 


