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1. Indledning 

Efter en dejlig varm sommer fortsætter det tidligere efterår med høje temperaturer og sol. 
Efterårstrækket er i fuld gang. Det nydes af mange af os og registreres ved Gedser Fuglestation 
både ved at lave træktælling og ringmærkning. 

Dette nyhedsbrev er lidt anderledes end de tidligere. Det indledes med lidt nyhedsartikler. Så 
kommer et afsnit, hvor den kommende tids medlemstilbud i form af ture og møde omtales. Til slut 
kommer der noget, som svarer til de tidligere referater fra vores bestyrelsesmøder. Vi håber, I kan 
lide ændringerne.  

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 efterårshilsner 

   Bo Kayser 

Forsidefoto: Ung Rødstjert han. 

2. Nyheder 

2.1 Frost, fugle og frokost 

Kom til temadag om Arktis i Sakskøbing den 
30. oktober. Vi byder på to spændende 
foredrag, en frokost og gensidig inspiration. 

Det glæder os endelig at kunne tilbyde jer det 
arrangement, som vi lovede at holde, fordi 
generalforsamlingen i februar på grund af 
Corona endte med at blive holdt ved at sende 
e-mail frem og tilbage. På den måde kunne vi 
leve op til vedtægterne, men det var godt nok 
kedeligt ikke at mødes fysisk. 

Vi har fået de to Arktiskyndige fotografer, 
Henrik Haaning Nielsen og Morten 
Jørgensen, til at komme og fortælle og visse 
billeder. Læs mere om arrangementet!  

 

2.2 Nyt fugletårn på Nyord og manglende førstesal i Bøtø 

I foregående nummer af nyhedsbrevet blev 
det fortalt, at det gamle fugletårn på Nyord 
ville blive revet ned, så snart svalerne var 
færdige med at yngle. Det er svalerne nu, det 
gamle tårn er revet ned, og 
Fugleværnsfonden er i fuld gang med at få 
opført et nyt flot tårn. Efter planen skal det 
være færdigt til november.  

 
 
 

 

Figur 1. Deltagere på tur til arktiske egne. 

Figur 2. Fundamentet til det nye fugletårn er ved at 
blive klargjort. 

mailto:kontakt@dofstor.dk
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3704
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Sydtårnet ved Bøtø Enge er desværre så 
råddent, at Naturstyrelsen har valgt at lukke 
for adgangen til førstesalen. Naturstyrelsen 
oplyser, at den mangler penge til de 
nødvendige reparationer, så der kan godt gå 
et stykke tid, inden førstesalen bliver 
tilgængelig igen.  

 
 
 
 

2.3 Integreret adaptiv forvaltning af bramgæs – En status 

Projektet, hvis formål er at prøve at få færre Bramgæs til af græsse på markerne på Lolland-
Falster, er ved at være slut. Det har kørt i to sæsoner med Aarhus Universitet som projektleder. Se 
https://projects.au.dk/da/can/integreret-forvaltning-bramgaes/.  

Det er blevet undersøgt, hvor stor et udbyttetab der er på vintersædsmarker med mange 
græssende gæs. Det viste, vist til forskernes skuffelse, at der ikke kunne registreres et statistisk 
sikkert tab i mængden af korn, men dog et mindre tab i proteinindholdet i kornet svarende til et tab 
på omkring 450 kr./ha. Der har været gennemført meget omfattende bortskræmning af gæs med 
forskellige midler. Generelt har det haft lille og kortvarig effekt. Det, at gæssene skæmmes op så 
mange gange, øger deres energiforbrug og dermed deres behov for at spise af afgrøderne. 

Palle Sørensen fra DOF har undersøgt effekten af projektet på forekomsten af gæs på enge i 
området. Hvor bortskræmningen ikke har haft den store effekt på antallet af Bramgæs og Grågæs, 
er de sjældnere gæs som Kortnæbbet Gås og Sædgås stort set forsvundet, hvor der tidligere var 
pæne vinterbestande. 

 

2.4 Samarbejde med DN Lolland og Lolland Kommune om fredning af 
Skarholm vest for Rødby 

I 2020 prøvede DOF Storstrøm på at udvide samarbejdet med de lokale afdelinger af Danmarks 
Naturfredningsforening i de fem kommuner.  

I Lolland Kommune har DN og kommunen sammen rejst fredningssag på det kystnære område 
Skarholm vest for Rødby. DN og DOF arbejder bl.a. sammen om placering af fugletårne i området. 

13. september blev der på Lidsø holdt møde i Fredningsnævnet om sagen med deltagelse af 
lodsejere, DN, kommunen, naturforeninger m.fl. Sagen er langt fremme, og fredningen kan måske 
træde i kraft i 2022. 

 

Figur 3. Udsigtsplatformen på Nyord kan 
bruges endnu. 

https://projects.au.dk/da/can/integreret-forvaltning-bramgaes/
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3. Kommende arrangementer 

Træk ved Gedser Odde 

LØRDAG 18. SEPTEMBER 2021 KL. 09:00 - 12:00. Læs mere! 

Åbent Hus Gedser Fuglestation 

SØNDAG 26. SEPTEMBER 2021 KL. 09:00 - 12:00. Læs mere! 

Fladet og Kalløgrå 

SØNDAG 26. SEPTEMBER 2021 KL. 09:00 - 12:00. Læs mere! 

Stor temadag om polaregnene med DOF frokost - møde 

TORSDAG 30. SEPTEMBER 2021 KL. 10:30 - 16:00. Læs mere! 

”Nyd naturen” i vores lokalområde - møde 

TIRSDAG 5. OKTOBER 2021 KL. 19:00 - 21:00. Læs mere! 

Nyd naturen - Glimt fra gode steder - møde 

TORSDAG 7. OKTOBER 2021 KL. 19:00 - 22:00. Læs mere! 

  

Figur 4. Fredning af Skarholm. Møde i Fredningsnævnet og rundvisning. 

https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3505
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3504
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3669
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3704
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3672
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3675
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4. Bestyrelsesmøde 8. september 2021 

Vi holdt møde hos Bo Kayser den 8. september 2021. 

Deltagere: Jytte Fuglsang Nissen (JFN), Henrik Dahl (HD), Flemming Pagh Jensen (FPJ) og Bo 
Kayser (BK, referent). 

Afbud: Jan Blichert-Hansen (JBH), Bente Larsen (BL), Michael Thelander (MT), Stig Jürgensen 
(SJ), Charlotte (Lotte) Stawitzki (LS), René Christensen (PC), Finn Jensen (FJ) og Birgitte Norby 
(BN). 

Næste bestyrelsesmøde: 8. december 2021 klokken 19-21 hos BK. 

Generelt 

Det går godt med de faste aktiviteter, men der er ikke de store nyskabelser. Ture og møder bliver 
afholdt i sædvanligt omfang. 

Børneture for Ørneklubben 

Vi havde fået en henvendelse fra Mads Oddershede fra Fuglenes Hus, om DOF Storstrøm kunne 
udpege en ungeansvarlig og stå for afholdelse af børnearrangementer. Bestyrelsen havde ikke 
kendskab til nogen, som havde lyst til at påtage sig disse opgaver. 

Nye markhegn på Knudshoved Odde 

Nicolai Tillisch fra Rosenfeldt ønsker at få etableret et større antal løvtræsmarkhegn på 
Knudshoved Odde i området mellem Rosenfeldt og Knudskov. HD har haft en dialog med godset 
om DOF Storstrøm skulle involveres i projektet. HD vil til næste bestyrelsesmøde prøve at 
konkretisere forslagene til samarbejde, de forventede ”produkter” og behov for frivilligindsats. 

Gedser Fuglestation 

De kniber med at få dækket hele efterårssæson fra 11. august til 20. december med træktællere, 
men der arbejde på sagen. 


