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1. Indledning
Efter et koldt forår har vi endelig fået rigtigt sommervejr. Det er fugleungetid og der er stadig godt
gang i fuglesangen. Efter over et år med Coronarestriktioner kan vi igen gennemføre vores
aktiviteter som før, være sammen på ture og til møder. Det er herligt.
Indholdet i dette nyhedsbrev kommer mest fra de tilbagemeldinger, som bestyrelsesmedlemmerne
gav til vores møde den 9. juni.
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

Vi holdt møde hos Bo Kayser den 9. juni 2021.
Deltagere: Jytte Fuglsang Nissen (JFN), Henrik Dahl (HD), Jan Blichert-Hansen (JBH), Bente
Larsen (BL), Michael Thelander (MT), Stig Jürgensen (SJ) og Bo Kayser (BK, referent).
Afbud: Charlotte (Lotte) Stawitzki (LS), Flemming Pagh Jensen (FPJ), René Christensen (PC),
Finn Jensen (FJ) og Birgitte Norby (BN).

1.2

Næste bestyrelsesmøde

8. september 2021 klokken 19-21 hos BK.

2. Overvåge
For at indsamle viden om fuglene gennemfører vi forskellige projekter.

2.1

Gedser Fuglestation

BK orienterede. Det går godt på Gedser
Fuglestation. Hele standardperioden i foråret
har været bemandet. Omkring 25% færre
fugle er blevet ringmærket end gennemsnittet
for de foregående år. I både Fugle & Natur og
i DOFT har vi fået publiceret artikler om
resultaterne af de seneste 13 års
ringmærkning. Tilsvarende artikler er på vej
om træktællingerne. Fuglestationens økonomi
er god. Det giver os mulighed for at
gennemføre de istandsættelser og
forbedringer, vi gerne vil. Efterårssæson er
næsten bemandet mht. ringmærkning. For
træktællingerne er der stadig større ledige
Figur 1. Robert Luttik er i gang med ringmærkningen.
perioder. Læs mere på
Foto: Bo Kayser.
https://www.gedserfuglestation.dk/.

2.2

Hyllekrog/Saksfjed trækfugletælling

Med Preben Berg som koordinator og tæller er arbejdet med tællingerne i foråret 2021 gennemført
med succes.
Læs mere på https://www.dofstor.dk/traektaelling-hyllekrog.
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2.3

Redekasser til Stor Skallesluger

JBH orienterede:
Vi er nu oppe på omkring 200 kasser til Stor Skallesluger i DOF Storstrøms område. Seks nye
kasser er kommet op for nylig i Orehoved Skov og nær Stubbekøbing. Yderligere kasser er
desuden bl.a. kommet op i Busene Have samt ved Råbylille Strand og Ulvshale
sommerhusområde. Som en overraskelse blev der i en af de nordlige redekasser fundet ynglende
Hvinand. Det er en sjældenhed i vores område.
De nyindkøbte trådløse kameraer til kassekontrol er af god kvalitet og fungere fint de fleste steder.
Nogle steder har der dog været problemer med den trådløse kommunikation. Gruppen vil se nøjere
på sagen. Bestyrelsen godkendte, at gruppen køber et nyt kamera og prøver, om det kan afhjælpe
kommunikationsproblemerne.

2.4
Ynglefugletællinger for
Guldborgsund Kommune
MT orienterede:
Standardprogrammet med optælling af
ynglefugle på øer og holme er i fuld gang og
gennemføres efter planen.
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.
Flemming Olsen har påtaget sig denne
opgave. Tak for det.
Figur 2. Atlingand han fra maj tællingen på Bøtø
Enge. Foto: Flemming Olsen.

2.5

Ynglefugletællinger for Naturstyrelsen Storstrøm

MT orienterede:
DOF Storstrøm laver tilsvarende optællinger af ynglefugle på kystlokaliteter for Naturstyrelsen.
Også her er der fuld gang i 2021 tællingerne. Der er bl.a. fundet mange ynglende terner på øerne i
år. Som noget nyt tælles der også ynglede Ederfugle. Det skyldes, at arten er i kraftig tilbagegang.

2.6

Pas-På-Kort for
Naturstyrelsen Storstrøm

BK orienterede:
Naturstyrelsen (NST) har i foråret 2021 bedt
DOF om at gennemsøge et enkelt område i
Hannenov Skov for redetræer. Lars Munk og
BK gennemsøgte området men fandt ingen
rovfuglereder, spættetræer eller andet, der
skulle passes på.

2.7

Stærekasser på golfbaner

Intet nyt.

2.8

Gennemføre
ynglefugletællinger på vigtige

Figur 3. Der søges efter rovfuglereder m.m. i Hannenov
Skov. Foto: Bo Kayser.
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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 er i gang med fuldt program efter lempelserne af Coronarestriktionerne. I marts til maj har vi dog
kun annonceret vores ture på hjemmesiden, og deltagerantallet har være ret lavt. Fra juni begynder
vi igen at annoncere bredere, fx gennem https://www.rundtinaturlandet.dk/, som dækker
Guldborgsund og Lolland Kommune.

3.2

Storture

BL orienterede:
Storturen til Bornholm 22.-25. maj gik godt trods mindre Corona-irritationer både ved turen gennem
Sverige og på hotellet. Programmet blev dog gennemført, og der blev set rigtig godt med fugle.
Der er ikke planer om yderligere storture, og et forslag om en-dags busture bliver ikke gennemført
på nuværende tidspunkt.

3.3

Møder

BL orienterede. Møderne i både Nykøbing og Allerslev måtte aflyses i vinteren 2020-21, men
programmet forventes gennemført i stedet for i sæsonen 2021-22.

3.4

Kurser

FJ har med stor succes afholdt fuglestemmekursus i felten i form af seks ture ved Holmegaards
Mose. Alle ture var fuldtegnede.

3.5

Sociale medier, presse m.m.

BK orienterede:
Den nye funktion på DOF Storstrøms hjemmeside, så interesserede kan til- og framelde sig
nyhedsbrevet og få det tilsendt automatisk, fungerer godt. Der er nu 293 modtagere af
nyhedsbrevet via denne funktion.

4. Rådgive
4.1

Naturpolitisk arbejde, Grønne Råd/Miljøråd m.m.

Intet nyt blev behandlet på mødet.

4.2

Pasning af
Fugleværnsfondens
reservater

SJ orienterede:
På Nyord Enge er der et nyt fugletårn på vej
til erstatning for det gamle. Opførelsen er
godkendt af kommunen. Fugleværnsfonden
menes at have skaffet penge til projektet,
som måske gennemføres senere i år.
Figur 4. Nyt fugletårn på vej på Nyord.
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BL fortalte, at der ved reservatet Barup Sø er blevet ryddet en del, så man igen kan se søen.

5. Administration
JN havde udsendt opdateret regnskab til og med primo juni. Det går godt med lokalafdelings
økonomi. Det skyldes desværre bl.a., at der ikke er så mange aktiviteter, vi kan støtte. Det var
derfor dejligt at få en ansøgning fra en ung i lokalafdelingen, Rasmus Momme. Han søgte om
støtte til seks ugers ophold på Blåvand Fuglestation og har fået bevilliget det.

6. Visioner
Intet nyt til dette punkt.

7. Øvrige sager
7.1

Afholdelse af ikke-generalforsamling med eksterne foredrag og mad

Årets generalforsamling i februar blev afviklet via e-mail. Vi frivillige trænger til noget inspiration og
til at mødes – et ”Træf for lokalafdelingens medlemmer”. Det blev derfor besluttet på
bestyrelsesmødet, at penge modtaget fra ISOBRO suppleret med penge fra lokalafdelingen vil
blive brugt på et arrangement for afdelingens medlemmer. JFN og Leif Schack-Nielsen havde
udarbejdet et forslag til et program og foreslået afholdelse på Bogø sidst i oktober. Bestyrelsen
takkede for initiativet og bad dem gå videre med forslaget.

7.2

Deltagelse i Friluftsrådet afdeling for Vordingborg, Lolland og
Guldborgsund Kommune

MT har været med i dette arbejde et stykke tid og fungerer som sekretær. Der kommer til at ske
nogle organisatoriske ændringer, hvor det vil være hensigtsmæssigt, hvis MT får en officiel
udmelding fra DOF Storstrøm om, at han repræsenterer os. Det vil MT naturligvis få og vi takker for
indsatsen.

8. Eventuelt
Ikke noget til dette punkt.

5

