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1. Indledning 

Dette er det første nummer af DOF Storstrøms nyhedsbrev. Det bliver spændende at se, hvilke 
bidrag der bliver indsendt til nyhedsbrevet. Måske kan det udvikle sig til noget i retning af DOF 
Storstrøms tidligere medlemsblad – Strømstæren. 

Idéen med at lave et nyhedsbrev er kommet sammen med idéen om at lave en udvidet 
bestyrelseskreds i lokalafdelingen. De hidtidige bestyrelsesmøder har været noget kedelige, og vi 
var gået lidt i stå. Derfor vil vi prøve noget nyt. 

Vi synes, at det er spændende og hyggeligt at arbejde sammen med andre i de projekter og 
arbejdsgrupper, vi har valgt at deltage i. Rutinemæssig administration og sagsbehandling finder 
mange derimod kedelig. Vi vil derfor prøve at lægge de rutinemæssige opgaver i en lille 
administrationsgruppe. De udvidede bestyrelsesmøder skal så til gengæld gerne blive et 
inspirerende forum: 

• Hvor vi hører status og planer fra repræsentanterne for de forskellige projekter og 
aktiviteter. 

• Hvor vi prøver at komme med idéer til nyskabelser og forbedringer.  

Sådan en opdatering på, hvad der foregår i vores lokalafdeling og lidt visioner for fremtiden kan 
måske også have interesse for andre. Vi har derfor valgt at forsøge os med at udsende et 
nyhedsbrev efter hvert af de planlagte kvartalsvise udvidede bestyrelsesmøder.  

Vi håber, I får glæde af det. 

1.1 Mødedeltagere 

Indholdet i dette nyhedsbrev kommer fra deltagerne i den udvidede bestyrelseskreds. Denne kreds 
består af medlemmer af bestyrelsen, suppleanter og kontaktpersoner til forskellige grupper af 
aktive i DOF Storstrøm. 

Vi holdt det første møde i denne kreds den 16. november 2020. 

Deltagere: Lasse Birch Højrup (LBH), Flemming Pagh Jensen (FPJ), Bente Larsen (BL), Finn 
Jensen (FJ), Charlotte (Lotte) Stawitzki (LS), Stig Jürgensen (SJ), Jytte Fuglsang Nissen (JN), 
Michael Thelander (MT) og Bo Kayser (BK, referent). 

Afbud: Henrik Dahl HD), René Christensen (PC), Jan Blichert-Hansen (JBH) og Birgitte Norby 
(BN). 

1.1.1 Nye til kandidater til bestyrelsen m.m. 

De fem nuværende medlemmer af bestyrelsen har alle sagt, at de ønsker at fortsætte. Før eller 
efter vores møde den 16. november har FPJ, BL, FJ, RC og JBH meddelt, at de gerne vil stille op 
til bestyrelsen. MT vil gerne fortsætte som substitut, mens BN gerne vil indtræde som substitut. 
Hvis vi skulle blive mere end de maksimale 9 i bestyrelsen, har BL sagt, at hun lige så gerne vil 
være substitut. LBH vil gerne være tilknyttet dette mødeforum, men ønsker ikke på nuværende 
tidspunkt at stille op til bestyrelsen. 

1.2 Nyhedsbrevets inddeling 

Vi laver mange forskellige ting i DOF. Vi gør det for at 
skabe bedre forhold for fuglene og for at give vores 
viden og gode oplevelser videre til andre. 

Vi overvåger fuglelivet for på den måde at indsamle 
viden. Den viden bruger vi til at inspirere 
befolkningen og til at rådgive politikere og 
forvaltningen. Den viden kan politikerne bruge til at 
beslutte ting, som kan forbedre forholdene for 
fuglene. 

Den model er brugt ved inddelingen af stoffet i 
nyhedsbrevet. 
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2. Overvåge 

For at indsamle viden om fuglene gennemfører vi forskellige projekter. 

2.1 Gedser Fuglestation 

BK orienterede. Som de foregående år går det virkelig godt både med træktælling om efteråret, 
ringmærkning forår og efterår samt formidling og vedligeholdelse af et dejligt fuglestationsmiljø. I 
2020 har der dog været meget mindre formidling på grund af COVID-19 situationen. Se 
hjemmesiden. 

2.2 Hyllekrog/Saksfjed trækfugletælling 

Der laves ikke træktælling om foråret ved Gedser Odde. I stedet giver Gedser Fuglestation støtte til 
træktælling om foråret ved Hyllekrog-Saksfjed. Preben Berg står for denne overvågningsopgave. 
Se hjemmesiden. 

2.3 Redekasser til Stor Skallesluger 

JBH havde fremsendt information via mail inden mødet, og MT supplerede under mødet. Det har 
været et virkeligt godt yngleår for Stor Skallesluger i 2020 med 170 par på landsplan, heraf 119 i 
DOF Storstrøms område. Der bliver sat flere nye kasser op i 2020 i vores område, så der skulle 
være basis for en fortsættelse af succesen i 2021. 

 

Tabel 1. Ynglende Stor Skallesluger fordelt på lokalafdelinger. 

2.4 Ynglefugletællinger for Guldborgsund Kommune 

MT orienterede. DOF Storstrøm har siden 2014 haft en aftale 
med Guldborgsund Kommune om optælling af ynglefugle på 
en række øer og strandengsområdet langs Guldborgsund 
samt redekasseprojekter for Stor Skallesluger, Vendehals og 
Perleugle. Optællingerne i 2020 er gennemført med succes, 
og afrapporteringen til kommunen er ved at finde sted. 
Rapporterne er interne dokumenter for Guldborgsund 
Kommune, hvorfor vi ikke publicerer dem på DOF Storstrøms 
hjemmeside. 

2.5 Ynglefugletællinger for Naturstyrelsen 
Storstrøm 

MT orienterede. DOF Storstrøm laver tilsvarende optællinger 
af ynglefugle på kystlokaliteter for Naturstyrelsen. 
Optællinger er gennemført med succes i 2020 og rapport er 
under udarbejdelse. Se rapporten fra 2019.  

2.6 Pas-På-Kort for Naturstyrelsen Storstrøm 

BK orienterede. Naturstyrelsen (NST) og DOF har i et par år 
talt om, hvordan DOF på en realistisk måde kunne hjælpe 
NST med af undgå, at reder med ynglende rovfugle m.m. kommer til at blive fældet i forbindelse 

Figur 1. Lokaliteter undersøgt for 
Guldborgsund Kommune. 

https://www.gedserfuglestation.dk/
https://www.dofstor.dk/traektaelling-hyllekrog
file:///C:/Data/DOF/GFU/NST_StorstrÃ¸m/OvervÃ¥gNSTomrÃ¥der/2019rapport/Rapporten/Ynglefugle%20pÃ¥%20Naturstyrelsen%20StorstrÃ¸ms%20kystlokaliteter%20i%202019%20endelig.pdf
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med hugst. DOF har ikke kapacitet til at finde alle relevante træer i alle NST’s skove i området. I 
2020 har vi fundet en god model. NST sender DOF præcis information om, hvor og hvornår der vil 
blive foretages hugst det kommende år. Fra DOF’s side går vi så lige netop de områder igennem 
og indberetter GPS-koordinater på fundne redetræer til NST. Det har fungeret fint i 2020. 

2.7 Stærekasser på golfbaner 

LS orienterede. Projektet har kørt med succes og mange aktiviteter siden 2016. Læs: Rapport for 
2020. I 2021 fortsættes der med de samme aktiviteter som i de foregående år. 

2.8 Gennemføre ynglefugletællinger på vigtige lokaliteter 

FJ foreslog, at vi går i gang med at lave ynglefugletællinger på vores vigtige fuglelokaliteter. Det 
har man ikke gjort siden lokalitetsregistreringerne og Caretaker projektet. 

Vi vil prøve at sætte nogle forsøgsprojekter i gang. 

2.9 Gemme vores viden og erfaringer og gøre dem tilgængelige 

MT orienterede. Vi samler igennem årene en masse viden sammen. Vi udgiver rapporter, vi laver 
høringssvar og meget mere. Det er vigtigt, at de ting ikke bare forsvinder, når en aktiv i DOF eller 
en PC stopper. DOF stiller fildelingsværktøjet DOFDOK til rådighed for os. MT vil godt lægge 
mange af de dokumenter, han har samlet sammen gennem årene der ind og opfordrer andre til at 
gøre det samme. 

BK har efterfølgende taget kontakt til Fuglenes Hus for at undersøge, hvordan vi kan få nogle 
brugerkoder, der giver os alle rettigheder (oprette, ændre, slette osv.) til filerne i en mappe og 
tilhørende undermapper. Andre skal kun have læseadgang til mappen. 

Tilbagemeldingen fra Fuglenes Hus bekræftede desværre, at der er gode grunde til, at DOF 
Storstrøm ikke har taget DOFDOK i brug tidligere. Der er kun én fælles brugerkode for alle. Det 
medfører, at alle kan ændre og komme til at fjerne det, som vi lægger ind. Man må kun lægge filer 
ind med formålet ” udveksling af gode idéer og erfaringer mellem DOF’s afdelinger og de mange 
fora, grupper, udvalg og projekter i Fuglenes Hus”. Der nævnes også andre ting, som gør, at vi ikke 
kan bruge DOFDOK. 

3. Inspirere 

Hvad har vi siden seneste nyhedsbrev gjort, og hvad har vi planer om at gøre for at inspirere 
medlemmer og andre? 

3.1 Småture 

BK orienterede. I de 4-5 år, han har stået for småtursadministrationen, har det meget været sådan, 
at de samme turledere har taget ture til de samme steder hvert år. Der er behov for nyskabelser. 

LBH efterspurgte ture for børn i følge med voksne for at få plantet interessen hos børnene og for at 
få skabt noget godt fælles at være sammen om for børnene og de voksne. LBH’s kone er 
børnehavepædagog og også fugleinteresseret. LBH vil lave et forslag til, hvordan vi kan vi kan 
gøre. Og så vil vi til foråret/sommeren lave nogle prøveture. 

Der har tidligere være succes med ture til aktiviteter som fx kontrol af kasser til Stor Skallesluger. 
Det kan vi prøve igen. 

Småture og COVID-19-situationen. I perioder, hvor regeringens dekreter tilsiger, at man højst må 
forsamles 20 eller færre, vil vi aflyse planlagte ture. Hvis grænsen ligger mellem 20 og 50 personer, 
vil vi annoncere og gennemføre ture med tilmelding. Hvis grænsen er over 50 personer, vil tilbyde 
ture uden tilmelding. For store arrangementer som Ørnens Dag og Åbent Hus ved Gedser 
Fuglestation må vi indtil videre tage stilling fra sag til sag. 

3.2 Storture 

BL orienterede. Der er lige blevet annonceret en firedages bustur til Bornholm i 2021. Se mere! 

https://www.dofstor.dk/images/Projekter/StaereGolf/Staerekasser_SydsjaellandsGolfklub_DOF_2020.pdf
https://www.dofstor.dk/images/Projekter/StaereGolf/Staerekasser_SydsjaellandsGolfklub_DOF_2020.pdf
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3486
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Stortursgruppen vil som noget nyt gerne begynde at arrangere endags busture til fjernereliggende 
lokaliteter. Det bliver nok startet op i 2021.  

SJ foreslog, at vi begynder at afholde ungdomslejre for 14-18-årige i sommer- eller efterårsferien. 
De kunne have en varighed på 6-10 dage.  

3.3 Møder 

BL orienterede. Møderne i både Nykøbing og Allerslev var planlagt med foredragsholdere, men har 
desværre måttet aflyses på grund af regeringens dekreter om forsamlingsforbud. 

For møderne giver det først mening af genstarte dem, når forsamlingsbegrænsningen hæves til 
mindst 50 personer. 

3.4 Kurser 

BL fortalte, at hun har prøvet at få etableret et fuglestemmekursus til foråret, men det var ikke 
lykkedes at finde en kursusholder. 

Vi aftalte at prøve at lave nogle fuglestemmeture til foråret i stedet for. Småture for 10-15 
deltagere, hvor turlederen fokuserer på at lære deltagerne nogle at de mest almindelige 
fuglestemmer. 

3.5 Sociale medier, presse m.m. 

BK fortalte, at vi vil prøve at få lavet en funktion på DOF Storstrøms hjemmeside, så interesserede 
kan til- og framelde sig nyhedsbrevet og få det tilsendt automatisk. 

BK har efterfølgende fået tilbagemelding fra Fuglenes Hus om, hvordan man gør, og har etableret 
en løsning, som ser ud til at virke. 

4. Rådgive 

4.1 Naturpolitisk arbejde, Grønne Råd/Miljøråd m.m. 

4.1.1 Lolland 

Sager fra denne kommune blev ikke omtalt på mødet. 

4.1.2 Guldborgsund 

Sager fra denne kommune blev ikke omtalt på mødet. 

4.1.3 Vordingborg 

Sager fra denne kommune blev ikke omtalt på mødet. 

4.1.4 Næstved 

Sager fra denne kommune blev ikke omtalt på mødet. 

4.1.5 Faxe 

BN orienterede via e-mail. Der er gang i mange ting. Har bl.a. været involveret i sag om 
fuglekollisioner med Turebyholm-vindmøllerne. Resultatet af undersøgelserne viser at de 5 møller 
ved Turebyholm ikke påvirker fugle eller flagermus. 

Biodiversitet: Efter temadrøftelse herom i naturrådet på opfordring fra BN afventer vi tal fra 
kommunen for, hvad den får ud af at bortforpagte kommunens arealer til konventionelle landmænd 
med sprøjtning til følge, i stedet for at braklægge til fordel for biodiversiteten. DOF har arbejdet for 
begrænsning af slåning af kommunens græsarealer til fordel for blomster, insekter m.m. Det er 
kommunen indstillet på og har efter sigende i 2020 sparet 750.000 kr. om året på det. Dejligt, hvis 
de penge kunne finansiere braklægning af de førnævnte arealer. Det får vi at se. 
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4.2 Medvirke i projekt ” Integreret adaptiv forvaltning af bramgæs” 

BK orienterede. DOF Storstrøm er blevet inviteret med 
i styregruppen for dette projekt, som Århus Universitet 
står for. 9. november deltog BK i projektmøde på 
Falster, hvor projektmedarbejdere, repræsentanter for 
landmænd, græsningsdyrsholdere, jægere, 
Guldborgsund Kommune, Naturstyrelsen og DOF 
deltog. Målet er at prøve at finde løsninger, så man 
kan få Bramgæssene til at søge føde på andet end 
vintersæd (hvede og byg), så markskader derved kan 
formindskes. Der arbejdes bl.a. på at etablere 
erstatningsføde ved at lade nærliggende 
sukkerroemarker blive liggende med roerester efter 
afhøstning. Desuden med at etablere lavt 
”gåselækkert” græs på strandenge og småøer, som i 
dag har høj græsvegetation. Sidstnævnte ville være 
virkelig godt for både strandengsfugle og floraen. 

5. Forbedre 

Udførte og planlagte aktiviteter for at forbedre forholdene for fuglene i vores område. 

5.1 Pasning af Fugleværnsfondens reservater 

SJ orienterede. Der er seks reservater inden for DOF 
Storstrøms område: Ægholm, Nyord Enge, Barup Sø, 
Saksfjed-Hyllekrog, Nakskov Indrefjord og Ravnstrup 
Sø. Der er ikke plejegrupper for Ægholm og Nakskov 
Indrefjord. SJ arbejder selv i Nyord Enge gruppen, har 
haft kontakt med Barup Sø gruppen og vil tage 
kontakt med de to sidste arbejdsgrupper. Fra DOF 
Storstrøms side vil vi gerne have en tættere 
kommunikation med frivillig-grupperne på 
Fugleværnsfondens reservater. SJ har fået den 
opfattelse, at vores ønske om en regelmæssig og fast 
kommunikation er blevet modtaget positivt, og der 
arbejdes hen imod et formaliseret samarbejde, til gavn 
for begge parter. 

6. Administration 

JN: Økonomien og økonomistyringen kører godt for både DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation. 
Trods DOF’s 30 pct. nedskæring i tilskuddet til lokalafdelingerne fra og med 2020 har vi fået flere 
penge ind. Det skyldes bl.a. ekstra penge fra staten, som er blevet uddelt i forbindelse med 
COVID-19 situationen. 

  

Figur 2. Forsøg med passiv bortskræmning af 
gæs. 

Figur 3. Nyord Enge. 
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7. Visioner 

Hvad kunne vi tænke os af nye tiltag og forbedringer inden for hvert område? Og hvordan kan vi få 
dem gennemført? Og har vi helt andre idéer eller ting, vi har lyst til? 

Det, der står om nye tiltag tidligere i nyhedsbrevet kan sammenfattes til: 

• Gennemføre ynglefugletællinger på vigtige fuglelokaliteter. Se afsnit 2.8. 

• Gemme vores viden og erfaringer fra naturpolitisk arbejde m.m., så de bliver tilgængelige 
for andre og for eftertiden. Se afsnit 2.9. 

• Lave småture for børn ifølge med voksne. Se afsnit 3.1. 

• Lave endags busture til fjernereliggende lokaliteter. Se afsnit 3.2. 

• Lave fuglestemmeundervisning ved at holde småture med 10-15 deltager og fokusere på 
at læse fuglestemmer. 

• Udvide samarbejdet mellem Fugleværnsfondens frivilliggrupper og DOF Storstrøm. 


