
Beretning for DOF Sydøstjylland 2012

Året har i høj grad været præget af at bestyrelsen skulle finde et ben at stå på efter Sten Nielsens´s 
afgang som formand. Det har været lidt kaotisk, og til tider har det set lidt håbløst ud. Det er derfor 
med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at vi efter en væsentlig justering af den interne struktur 
har fået fremdrift i lokalafdelingens arbejde.
Desværre er det ikke fremdrift der præger medlemsudviklingen i disse år. Ved udgangen af 2012 
kom vi ned på 599 medlemmer hvilket er 37 færre end i 2010 da medlemstallet toppede. I 2011 var 
medlemstallet 627 og tilbagegangen i år har derfor været betydelig. Forhåbentlig kan vi få vendt 
denne tendens, og der foreligger allerede nu planer om forskellige tiltag i 13.

Lokalafdelingens bestyrelse bestod i 2012 af: Conny Brokholm, Anette Fonder, Hans Pinstrup, 
Jørgen Pagh, Boris Schønfeldt, Allan Bech, Sten Nielsen og Ronni Røjgaard. Bodil Kristensen har 
været suppleant.

Formidling

En af vores kerneydelser til medlemmer er helt sikkert vores ture og møder, og det er derfor  med 
tilfredshed at vi kan konstatere at der trods alt er blevet gennemført i alt 13 ture og 4 møder. Turene 
fordelte sig jævnt over året og omfattede besøg på lokaliteter som bl.a Nørrestrand, Rosenvold, 
Vejle fjord og Rands fjord samt Vorsø  m.m.
Møderne bestod bl.a. i et foredrag om Havørnen som dansk ynglefugl og et om spændende fugle fra 
Afrika.
Lokalafdelingen deltog endvidere i Skovens dag ved Gyttegård plantage i foråret.
Lokalbladet Fugle og natur er klar til udgivelse for 4 gang.

Overvågning

Der har i år været aktive caretakergrupper ved Horsens fjord, Horsens Nørrestrand, Lillebælt, 
Uldum Kær og Randbøl hede. På sidstnævnte lokalitet blev ynglefuglene registreret for sjette år i 
træk, og der blev i år gjort en særlig indsats for at registrere Rødrygget Tornskade og Vendehals. 
Revisionen af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne har resulteret i at tre arter nemlig 
Hedelærke, Rødrygget Tornskade og Trane, er blevet tilføjet udpegningsgrundlaget for Randbøl 
Hede.

Der er heldigvis flere og flere, der bliver klar over, hvor vigtig punkttællingsprojektet er, så antallet 
af ruter er stigende i det meste af landet.
Her i DOF Sydøstjylland har vi 41 ynglefugleruter og 30 vinterfugleruter. Det betyder at vi blandt 
DOF´s 13 lokalafdelinger ligger på 2. pladsen. Kun overgået af DOF Østjylland, som også har 
mange flere medlemmer. En stor tak til alle tællerne.
Selv om vi er godt dækket, vil vi meget gerne have flere tællere, især til det nordlige af vores 
område, så hvis du har lyst eller kender en, der har lyst, så meld dig endelig.
Vi havde i september en belønningstur for punkttællere til Langeland. En fin tur med 13 deltagere.

På Vorsø etablerede der sig et par Havørne, men som mange nok er bekendt med gik ungen 
desværre tabt da en Krage kom forbi i en ubevogtet stund. Bedre gik det for det veletablerede 
Havørnepar ved Solkær Enge der fik ikke mindre end tre unger på vingerne. På Skærbækværket ser 
det endelig ud til at et par Vandrefalke har etableret sig efter mange års tilløb. Det blev dog ikke til 
unger i 2012, men men meget tyder på at de kan få succes i 2013.



Fuglebeskyttelse

I januar 2012 indgav vi politi-anmeldelse i en sag om mulig forgiftning og bekæmpelse af Rovfugle 
i nærheden af Give. Vi indsendte en død kragefugl samt noget slagteriaffald fra stedet til 
Veterinærinstituttet. Resultatet af undersøgelsen gav dog ikke Politiet grundlag for at foretage sig 
yderligere i sagen.

I maj 2012 forsøgte et par Stylteløbere at yngle i Skanderup Grusgrav ved Lunderskov. Grusgraven 
har været tømt for grus i flere år og stod derfor umiddelbart foran sløjfning og jordpåfyldning. Vi 
kontaktede Kolding Kommune som straks fik stoppet arbejdet samt fik opsat nye adgang-forbudt-
skilte. Flere ivrige fuglefotografer forstod desværre ikke at respektere fuglenes krav på ynglefred. 
Yngleforsøget mislykkedes: Stylteløberne lagde 2 æg, men de blev desværre røvet og spist af 
Blishøns. Da der også ynglede Lille Præstekrave og Vibe i grusgraven fik vi Kolding Kommune til 
at udsætte reetableringen til ultimo juni.

I 2012 har vi arbejdet med 4 nye stiforløb i vores lokalområde:

Ved Hejlsminde Nor har vi i et konstruktivt samarbejde med DN, lokale lodsejere, Naturstyrelsen 
og Kolding Kommune planlagt et nyt stiforløb vest om noret. Vi ønskede at sikre ynglefreden for 
vadefuglene på de få afgræssede parceller, samt for Havørnene i Kærmølle Skov – og det lykkedes 
at finde en linieføring som tilgodeså dette. Broen over Aller Å er nu bygget færdig, men hele stien 
er endnu ikke helt klar, så officiel åbning forventes først til foråret. Desuden er der blevet bygget et 
flot nyt fugletårn på Mengvej (sydsiden af Noret). Tårnet er klar til brug og kan anbefales.

Kolding Kommune har også ønsker om renovering af stisystemerne omkring Dons Søerne nord for 
Kolding. Vi er ikke så glade for Kommunens planer om øget færdsel øst om Dons Nørresø og en 
trækfærge mellem Soldaterbroen og Sandodden. Dons Nørresø har en stor bestand af Grågæs og 
ynglepar med gæslinger græsser på engarealerne på østbredden. Sandodden er hvert forår 
spilleplads for et par Lille Præstekrave og det eneste sted ved Donssøerne som er velegnet for 
vadefugle.
Vi er dog glade for samarbejdet med Kolding Kommune og at blive inddraget allerede i den helt 
tidlige planlægningsfase og håber dermed at kunne påvirke til gavn for fuglelivet. Vi har bidraget 
med vores ideer til forbedring af den nuværende sti på vestsiden bl.a. med forbedret handicap-
adgang. 

Samme positive samarbejde har vi desværre ikke med Fredericia Kommune: Efter manglende 
dialog fra Kommunens skrev vi vores første indsigelse i juli 2011 og har siden i halvandet år forsøgt 
at få en fuglevenlig linieføring for den planlagte natursti ved Egeskov Kirke i det nordøstlige hjørne 
af Rands Fjord. Kommunen har i hele forløbet ikke ønsket en ærlig dialog med kritikerne af dette 
projekt.
I rørskoven yngler der bl.a. Rørhøg, Rørdrum og Pungmejse. Vi frygter at en hundelufter-sti på 
diget langs Spang Å og bredden af Egeskov Engsø vil give store problemer med løsgående hunde 
gennem rørskoven i fuglenes yngletid. Både DN Fredericia, Jagtforeningen, de berørte nabo-
lodsejere deler vores bekymring for fuglelivet. 
Vi har sammen med en nabo-lodsejer peget på en alternativ linieføring over hans afgræssede mark, 
som vil skåne ynglefuglene ved sø og å. Desværre synes det politiske flertal i Fredericia Byråd at 
have en sær ideologisk modvilje mod naturinteresser – Miljøudvalgsformand John Bader har udtalt 
at ”DN ikke skal bestemme det hele……”.  Vi har anket Kommunens afgørelse til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Det samme har DN og den lodsejer som tilbyder at lægge jord til det alternative 
stiforløb. 



Vi har deltaget i Naturstyrelsens skovbrugerråd samt det særlige Randbøl Hede-udvalg. Vi har også 
deltaget i følgegruppen for det nye oplevelsescenter Kirstinelyst samt været med i fastlæggelsen af 
et nyt stiforløb rundt på Randbøl Hede. Det nye stiforløb vil tage hensyn til Tranernes og 
Storspovernes foretrukne yngle- og fourageringsområder. Herudover deltager vi i de årlige 
følgegruppemøder for Kongens kær. Et arbejde hvor vi fra projektets start har haft indflydelse på 
områdets etablering og efterfølgende drift. 

Desuden har vi efter ønske fra Naturstyrelsen givet vores anbefaling af deres mulige køb af arealer 
til skovrejsning vest for Svanemosen. Vandstandshævningen i EU-Life projektet samt denne mulige 
udvidelse af naturarealerne omkring Højmosen vil forbedre området særligt for de mere sårbare 
arter af dyre- og fugleliv. 

Vi har kigget de nye Natura-2000 handleplaner igennem, men har ikke fundet behov for yderligere 
kommentarer.

Beretningen er på bestyrelsens vegne forfattet af:

Sten Nielsen, Allan Bech, Conny Brokholm og Ronni Røjgaard


