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1. Indledning 

Det er så småt ved at være forår. Lærkerne synger, Havørnene ruger og her fra 1. marts har 
regeringen ændret Coronaretningslinjerne, så vi må holde ture med op til 25 deltagere. Det bliver 
dejligt at få nogle fælles naturoplevelser igen. 

Ved generalforsamlingen den 27. februar voksede bestyrelsen inklusiv suppleanter fra 6 til 12 
medlemmer. Det er engagerede nye folk, som er kommet ind. De er alle sammen kommet med, 
fordi de er aktive inden for lokalafdelingen. Det kan være i Stor Skallesluger projektet, som 
naturpolitisk aktive, som turleder osv. Det bliver spændende at se, hvad vi får udrettet. 

Indholdet i dette nyhedsbrev kommer mest fra de tilbagemeldinger, som bestyrelsesmedlemmerne 
gav til vores møde den 3. marts. 

Det kunne være dejligt, hvis nyhedsbrevet også kom til at indeholde historier og mindre artikler fra 
andre af jer, så send endelig jeres ting til kontakt@dofstor.dk. 

God fornøjelse med nyhedsbrevet. 

De bedste forårshilsner 

   Bo Kayser 

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 møde via Skype den 3. marts 2021. 

Deltagere: Jytte Fuglsang Nissen (JFN), Charlotte (Lotte) Stawitzki (LS), Henrik Dahl (HD) sidst i 
mødet, Flemming Pagh Jensen (FPJ), Jan Blichert-Hansen (JBH), Bente Larsen (BL), Michael 
Thelander (MT) og Bo Kayser (BK, referent). 

Afbud: Stig Jürgensen (SJ), René Christensen (PC), Finn Jensen (FJ) og Birgitte Norby (BN). 

1.2 Konstituering af den nyvalgte bestyrelse med formand og kasserer 

BK blev valgt som formand og JFN som kasserer. 

1.3 Hvilke roller mangler vi at få håndteret i DOF Storstrøm? 

Vi er glade for at være blevet flere i bestyrelsen både til at give inspiration og til at varetage 
forskellige opgaver. Ved at se på, hvilke opgaver vi gerne vil løse, og hvem vi har til at løse dem, 
viste der sig nogle huller. Se nedenstående tabel. 

BK har stået for koordinering og annoncering af småture i nogle år. Det kniber med inspirationen til 
at finde nye turmål og nye turledere. Vi søger derfor en ny person til at varetage den rolle. De 
nuværende turledere har været med i rigtigt mange år, og antallet af aktive turledere falder. Vi har 
derfor brug for nogle nye, som har lyst til at tage andre med på fugletur. 

Der bliver holdt mødet i Nykøbing og Allerslev og det er godt. Vi kunne godt tænke os, at der også 
blev holdt møder et sted i den vestlige del af Sydsjælland fx i Næstved eller Vordingborg. Vi søger 
derfor en person eller gruppe, som har lyst til at stå for etableringen og administrationen af nyt 
mødested. 

BL har de seneste år stået for arrangering af kurser. Hun kunne godt tænke sig en person at 
samarbejde med om disse opgaver. 

Vi er lidt sårbare på bemandingen af vores hjemmeside for DOF Storstrøm og Gedser 
Fuglestation, fordi det kun er BK som varetager det redaktionelle arbejde og kender til IT-
værktøjerne. Vi har derfor behov for en person, som kan og har lyst til at være medredaktør. 

Til håndtering af rollen som naturpolitisk koordinator har vi decideret et hul. LS har opbygget og 
varetaget rollen et par år, men ønsker i stedet at arbejde med andre ting. Vi har derfor et akut 

mailto:kontakt@dofstor.dk
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behov for en person, som har lyst til at være inspirator, koordinator og udførende inden for denne 
rolle. 

BK varetager en lang række forskellige roller ud over at være formand. Det vil BK gerne blive ved 
med, men har behov for en til at dele formandsopgaverne med. Vi søger derfor en person, som har 
lyst til at være formand sammen med BK og måske på sigt overtage rollen. 

SJ har oplyst, at Fugleværnsfondens frivilliggrupper, som passer reservaterne, også har behov for 
nye aktive. 

 

Tabel 1. Oversigt over aktiviteter og aktive i DOF Storstrøm. 

1.4 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. Det går godt på Gedser 
Fuglestation. Standardopgaverne med 
ringmærkning, træktælling og publicering af 
resultaterne derfor er gennemført i 2020. 
Opgaverne ser også ud til at blive håndteret 
fint i 2021. Og så er det bare så hyggeligt at 
komme derude. Se hjemmesiden. 

2.2 Hyllekrog/Saksfjed 
trækfugletælling 

Med Preben Berg som koordinator og tæller 
er arbejde gennemført og resultater publiceret 
for 2020 og tællingerne i 2021 startede 
allerede midt i februar. Se hjemmesiden. 

 

2.3 Redekasser til Stor Skallesluger 

JBH orienterede: 

Vi ser med spænding frem til den kommende ynglesæson efter et flot 2020 med ca. 120-123 
registrerede ynglepar i DOF Storstrøms området. 

Stor Skallesluger kan i øjeblikket opleves parvis flere steder omkring de traditionelle 
ynglelokaliteter, så det varer ikke længe, inden de kan ses flyver rundt og søge egnede 
redepladser. 

Bjarne Hemmingsen har denne vinter igen været behjælpelig med produktion af et antal 
redekasser, hvoraf der bl.a. er opsat ekstra i Busene Have og ikke mindst i Ulvshaleområdet, som 
havde fuldt optaget i 2020. 

Hvis der er nogen, der her i løbet af den kommende ynglesæson ser Stor Skallesluger meget 
aktive i et bestemt område, hvor der i forvejen ikke er opsatte kasse, er man velkommen til at 
kontakte lokalafdelingen, så vil vi tage det med i overvejelserne omkring eventuelle fremtidige 
opsætninger af kasser. Man er selvfølgelig også meget velkommen til at melde om egentlige 
ynglefund. 

2.4 Ynglefugletællinger for 
Guldborgsund Kommune 

MT orienterede: 

Standardprogrammet med optælling af 
ynglefugle på øer og holme blev gennemført i 
2020, og resultaterne er overdraget til 
kommunen. De tilsvarende optællinger vil 
blive gennemført i 2021.  

Som noget nyt laver DOF Storstrøm i 2021 
månedlige optællinger af rastende vandfugle 
på Bøtø Enge, dvs. det område nordligere 
end Naturstyrelsens område med sydtårnet. 
Det nye område er ejet af Den Danske 
Naturfond og Guldborgsund Kommune. 

Figur 1. Årets første Jernspurv blev ringmærket 4. marts 
på Gedser Fuglestation. 

Figur 2. Optælling af rastende vandfugle på Bøtø Enge. 

https://www.gedserfuglestation.dk/
https://www.dofstor.dk/traektaelling-hyllekrog
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Guldborgsund Kommune betaler DOF Storstrøm for disse opgaver. 

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. Se rapporten fra 2020. De tilsvarende optællinger 
vil blive udført i 2021. 

2.6 Pas-På-Kort for Naturstyrelsen Storstrøm 

BK orienterede: 

Naturstyrelsen (NST) og DOF havde et fint samarbejde om det i 2020, hvor DOF gennemsøgte de 
områder, som skulle fældes, for rovfuglereder m.m., der skulle passes på. Vi fortsætter samarbejde 
i 2021. 

2.7 Stærekasser på golfbaner 

LS orienterede: 

Projektet har kørt med succes og mange aktiviteter siden 2016. Læs: Rapport for 2020. I 2021 
overtager Jens Høg opgaverne fra LS. Henning Heltbjerg vil fortsat stå for ringmærkning af 
stæreunger. 

2.8 Gennemføre ynglefugletællinger på vigtige lokaliteter 

FJ har foreslået denne aktivitet. FJ deltog ikke, hvorfor emnet blev skudt til næste møde. 

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: 

Vi fortsætter som hidtil med ture alle måneder og spredt ud over lokalafdelingens kommuner. Her 
fra 1. marts 2021 kan vi med de nye Coronabestemmelser igen afholde ture, dog kun med op til 25 
deltagere. 

3.2 Storture 

BL orienterede: 

Det er fortsat ledige pladser til vores firedages bustur til Bornholm i 2021. Se mere! 

3.3 Møder 

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

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

3.4 Kurser 

FJ afholder fuglestemmekursus i felten i form af en række ture ved Holmegaards Mose. Se 
eksempel. 

3.5 Sociale medier, presse m.m. 

BK orienterede: 

https://www.dofstor.dk/images/Optaellingsrapporter/Ynglefugle_p_Naturstyrelsen_Storstrms_kystlokaliteter_i_2020_endelig.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
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3487
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3487
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Hjemmesider for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation samt Facebook-grupper kører som hidtil. 

Der er lavet en funktion på DOF Storstrøms hjemmeside, så interesserede kan til- og framelde sig 
nyhedsbrevet og få det tilsendt automatisk. Der er nu 272 modtagere af nyhedsbrevet via denne 
funktion. 

4. Rådgive 

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

4.1.1 Lolland 

En enkelt sag om placering af store vindmøller lige op ad Natura 2000 området ved Nakskov Fjord 
blev 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 

Det ser ud vil, at kampen mod en stor solcellepark i Nyelandsmosen nær Gavnø er ”vundet”. ?? 
Ministeriet har tilsyneladende afvist Næstved Kommunes godkendelse af opførelsen. 

4.1.5 Faxe 

BN orienterede via e-mail: 

1. Som tidligere nævnt har vi i Det Grønne Råd drøftet slåning af offentlige arealer. Jeg glæder mig 
til at se til sommer, om de slår endnu mindre af deres arealer i år. 

2. På ovennævnte møde om natur-klimapolitik vil jeg følge op på spørgsmålet om pesticider på 
kommunens landbrugsarealer. 

3. Kommunen har kontaktet mig med spørgsmål om ørnefodring. Jeg sagde, at det ikke er 
nødvendigt. Havørnen klarer sig fint. Men naturvejlederen vil gerne bruge foderpladser til 
formidling. Vi talte lidt frem og tilbage om mulige fodringssteder, og hun vender tilbage senere. Det 
er jo fint nok, hvis folk kan stå og se ørne fouragere i kikkert i stedet for at opsøge deres 
redesteder.  

4.2 Medvirke i projekt ” Integreret adaptiv forvaltning af bramgæs” 

BK orienterede: 

Projektet fortsætter med feltarbejde på Falster og Østlolland til ind i maj.  

4.3 Pasning af Fugleværnsfondens reservater 

SJ deltog ikke i mødet. Punktet blev udskudt til næste møde. 

5. Administration 

JN orienterede: 

Regnskab for 2020 og budget for 2021 er revideret og godkendt af generalforsamlingen. 

6. Visioner 

Intet nyt til dette punkt. 


