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1. Indledning
Efter et par mørke og fugtige måneder er det rart at tænke på, at lyset om få uger begynder at
vende tilbage, og et nyt fugleår begynder. Vinterens fugle som Sangsvaner, Snespurve og Sortgrå
Ryler er kommet. ”Efterårs”-trækket fortsætter dog, også efter vi slutter tællingerne ved Gedser
Odde 20. december. Derfor vil vi i denne vinter lave stikprøvetællinger hver 10. dag for at se, hvor
længe det bliver ved, og hvornår fuglene begynder at flyve nordpå igen.
Dette nyhedsbrev 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.
Det kunne være dejligt, hvis nyhedsbrevet kom til at indeholde flere historier og mindre artikler fra
jer, så send endelig jeres ting til kontakt@dofstor.dk.
God fornøjelse med nyhedsbrevet.
De bedste efterårshilsner
Bo Kayser
Forsidefoto: Bramgæs på Nyord. Foto: Bo Kayser.

2. Nyheder
2.1

Nyt fugletårn på Nyord - en anmeldelse

Et af landets ældste fugletårne har med god fondsstøtte
fået en afløser – det meget brugte fugletårn på Nyord
Enge. Når der kommer et nyt
fugletårn/observationsskjul/observationsplatform, er det
altid spændende at se, hvor funktionelt det er. Har man
mon lyttet til kommentarer og erfaringer, eller har man
bare sat sig ned ved et skrivebord for at tegne?
Eksemplerne på ugennemtænkte observationssteder er
desværre lidt for talrige. Måske har nogle af jer oplevet
skjulet på vestsiden af Tissø, hvor de tonede ruder
besværliggør observationerne, og ruderne heller ikke kan
åbnes. Måske har I også prøvet skjulene ved Bremsbøl Sø
og Nr. Farup Klæggrav i det sydlige Jylland? Her skal
mennesker med normal højde bukke sig så meget for at
kigge ud på fuglene, at man er radbrækket efter få
minutters observation. Og måske har I også været en af
de talrige, der fik en øm bule i hovedet, når I gik op i det
gamle fugletårn på Nyord Enge, blot fordi hovedhøjden
ikke var tilstrækkelig?
Det nye fugletårn på Nyord. Foto: Leif
Derfor var det med stor spænding, at jeg gik op i det nye
Schack-Nielsen.
fugletårn på Nyord Enge. Umiddelbart er der tale om et
meget smukt byggeri udført i gedigne materialer. Tårnet
ses måske lidt vel meget, selvom det ligger i en lille lund. Men med tiden vil træet blive patineret,
og tårnet vil blive mindre synligt. Men når det nu endelig skal ses, så er det en fornøjelse at se på!

Trapperne, som fører op til observationsplatformen, er brede og har en behagelig stigning, så det
bliver meget lettere for mange, især ældre, at gå op.
Heldigvis har man ikke lavet tag over observationsplatformen øverst. Efter min mening er det en
misforståelse. Fra et fugletårn ser man jo ikke blot på det, der står på landjorden, men i lige så høj
grad ser og hører man det, der flyver over tårnet. Nogle vil hævde, at så kan man jo ikke stå i
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tørvejr. Nej, men så må man lade være med at kigge på fugle de få timer, hvor det regner. Hvis
man står inde i en ”kasse”, er det begrænset, hvad man ser og hører.
Det nye tårns observationsplatform ser ud til at være lidt højere oppe end i det gamle tårn. Og det
gør bestemt ikke noget. Der er blevet mere plads, så f.eks.
en turleder kan stå med et helt hold af fuglekiggere – rigtig
godt for formidlingen.
Hvordan er det så at stå i tårnet, når det blæser? Hvis man
står midt på observationsplatformen, kan man i kraftig vind
mærke en form for læ. Det skyldes formentlig, at vind, som
rammer tårnets sider, presses op og blokerer for sidevind.
Så det kan virkelig betale sg at stille sig i midten. Hvis der
er meget kraftig vind fra syd og øst, kan man også stå på
den ”altangang”, der er mellem tårnets to trapper. Her er
der rigtig læ. Så alt i alt en god oplevelse.
Det eneste, jeg savner, er en flytbar kasse, som børn kan
stille sig op på for at kunne se ud. Men det skulle være en
let sag at få lavet sådan en.
Og så skal det lige nævnes, at parkeringsforholdene ved
tårnet er blevet forbedret. Især i turistsæsonen har der ofte
været for få parkeringsmuligheder for de mange
mennesker, der besøger tårnet.

Udsigt fra det nye fugletårn på Nyord.
Foto: Leif Schack-Nielsen.

2.2

Ellers er der kun at sige til lykke til Fugleværnsfonden,
som har bygget tårnet og endnu mere til lykke til os alle
sammen, som har fået så gode, nye
observationsbetingelser!
Leif Schack-Nielsen

Kommer der flere ynglefugle med nye hegn på Knudshoved Odde

Henrik Dahl fra DOF Storstrøm har kontakt med ejeren af Rosenfeldt gods, Nicolai Oxholm Tillisch,
i forbindelse med, at godset vil lave flere og bredere hegn på Knudshoved Odde mellem Knudskov
og hovedbygningen.
Henrik og Nicolai Tillisch synes, det kunne være spændende at følge, om fuglelivet bliver rigere i
forbindelse med de planlagte ændringer. Henrik vil derfor lave såkaldte Kortlægningsundersøgelser
af antallet af ynglepar i området i 2022 og igen i 2025. På den måde vil man kunne se, om der
skulle have fundet en ændring sted.

2.3

Nyt fra DOFbasen

Der ligger nu mere end 28 millioner observationer i DOFbasen, hovedsagelig fra basens start i
2001 og fremad. Observationerne er fordelt på ikke mindre end 20.404 lokaliteter, og på ca. 19.000
af disse kan man se lokalitetens grænser på DOFbasens kort. For eksempel er alle lokaliteter i
DOF Storstrøm indtegnet med grænser.
Langt de fleste lokaliteter har faste grænser, men der er plads til mindre justeringer. Det kan være
fordi grænserne har været lidt ulogiske fra begyndelsen, eller fordi landskabet ændrer sig. For
eksempel er alle landets golfbaner for nylig blevet oprettet som lokaliteter, og det har betydet, at de
omliggende lokaliteters grænser har måttet justeres.
I DOF Storstrøm vil der også ske løbende ændringer i forbindelse med bygningen af Femernforbindelsen. For eksempel er den nyoprettede Lungholm Sø kommet til som en ny lokalitet. Søen
blev oprettet i 2020 som erstatningsnatur. Tilsvarende vil man nok kunne forvente, at nogle af de
stenøer, der er blevet lavet ud for Rødbyhavn, på sigt vil blive en lokalitet – men vi ser lige tiden an.
Man kan oprette nye lokaliteter både for tidligt og for sent, og vi håber at ramme midt imellem!
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Lokaliteternes grænser kan selvfølgelig ses
på computeren derhjemme. Men hvis man
bruger DOFbasens app til mobiltelefon, er det
også let at se grænserne i forhold til stedet,
hvor man står. Her er en lille vejledning:
Tryk på ”Ture og observationer”
Tryk på Ny tur
Tryk på kort
På kortet kan du nu se, hvor du står
(blå prik) og de nærmeste lokaliteter
5) Tryk på den nærmeste lokalitet (rød
prik)
6) Tryk på vælg for at indtaste, eller hvis
du vil se lokalitetens grænser
tydeligere: Tryk på Annuller
7) Hvis det er den rigtige lokalitet,
trykker du igen på den røde prik og
kan nu indtaste dine observationer
1)
2)
3)
4)

Flere og flere bruger nu DOFbasens app til
indtastning af observationer. Den kan
måske virke lidt uoverskuelig i begyndelsen, Den nye lokalitet Lungholm Sø i DOFbasen.
men den har mange fordele. Prøv dig bare
frem – du kan ikke ødelægge noget! Hvis du kommer til at lave en forkert indtastning, kan den
altid slettes eller rettes. For mange er det afstressende at kunne indtaste i felten og få det hele
overstået dér, men det er selvfølgelig en sag om temperament.
God fornøjelse…..
Leif Schack-Nielsen
DOFbase-koordinator DOF Storstrøm

3. Kommende arrangementer
Nytårstur på Avnø
SØNDAG 2. JANUAR 2022 KL. 09:00 - 13:00. Læs mere!
Møde i Allerslev - møde
TIRSDAG 4. JANUAR 2022 KL. 19:00 - 21:00. Læs mere!
Fugle i Uganda - møde
TORSDAG 6. JANUAR 2022 KL. 19:00 - 22:00. Læs mere!
Jordbassinerne ved Stege
LØRDAG 15. JANUAR 2022 KL. 09:00 - 12:00. Læs mere!
Jydelejet
TIRSDAG 25. JANUAR 2022 KL. 10:00 - 13:00. Læs mere!
Fugle i Namibia - del 2 - møde
TIRSDAG 1. FEBRUAR 2022 KL. 19:00 - 21:00. Læs mere!
Projekt Stor Skallesluger- møde
TORSDAG 3. FEBRUAR 2022 KL. 19:00 - 22:00. Læs mere!
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4. Bestyrelsesmøde 8. december 2021
Vi holdt møde hos Bo Kayser den 8. december 2021.
Deltagere: Jytte Fuglsang Nissen (JFN), Flemming Pagh Jensen (FPJ), Jan Blichert-Hansen
(JBH), Charlotte (Lotte) Stawitzki (LS), Birgitte Norby (BN), Ole Friis Larsen (OFL) og Bo Kayser
(BK, referent).
Afbud: Henrik Dahl (HD), Bente Larsen (BL), Michael Thelander (MT), Stig Jürgensen (SJ), René
Christensen (PC) og Finn Jensen (FJ).
Næste bestyrelsesmøde: 9. marts 2022 klokken 19-21 hos BK.

4.1

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen vil blive afholdt lørdag den 19. februar 2022 klokken 13-16 på Danhostel
Sakskøbing, Saxes Alle 10, 4990 Sakskøbing. Der vil blive serveret kaffe/te og kage. JFN bestiller
lokaler og forplejning. Leif Schack-Nielsen har påtaget sig rollen som dirigent.
Dagsorden bliver som angivet i vedtægterne. Efter dagsordenen håber vi at kunne holde to indlæg
fra lokalafdelings område. OFL holder indlæg om arbejdet på Gedser Fuglestation m.m. BK prøver
at skaffe anden indlægsholder.
Deltagerne i generalforsamlingen vil kunne mødes til en tur på Kalløgrå klokken 10.30-12.00 med
mødested på den sydlige p-plads. Frokost kan spises der eller på eget initiativ bestilles på
vandrerhjemmet.
Til årsberetningen kan de enkelte aktive grupper, kommunekontakter og andre i lokalafdelingen
bidrage med korte indlæg. De skal sendes til BK senest 15. januar 2022.
Økonomi
Lokalafdelingen har haft overskud de seneste
mange år. Det har ført til, at lokalafdelingens
aktiver (pengekasse) er vokset betydeligt.
Pengene skal ikke bare hobe sig op og
trække negative renter. De skal bruges til
aktiviteter for medlemmerne og for fuglene.
Bestyrelsen besluttede derfor to tiltag:
•

•

Fra og med 2022 vil der blive søgt
gennemført større
formidlingsaktiviteter bl.a. med udefra
kommende foredragsholdere. Det
kan fx være arrangementer i
Udvikling i lokalafdelingens aktiver 2018-21.
Vordingborg i samarbejde med
biblioteket.
Vi vil på generalforsamlingen foreslå, at DOF Storstrøm som et engangsbeløb giver
100.000 kr. til en central pulje i DOF. Denne pulje skal give tilskud til lokalafdelinger, som
kan og vil gennemføre vigtige aktiviteter, men ikke har pengene til det.
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Udskiftninger i bestyrelsen
Som sædvanlig er der valg til
bestyrelsen, valg af suppleanter
m.m. I skrivende stund ser det
ud som vist i nedenstående
tabel.

4.2

Giver vi
medlemmerne og
fuglene det, de
gerne vil have?

Vi havde i bestyrelsen en
diskussion om, hvorvidt vi skal
lave noget om.
I dag er hovedaktiviteterne:
•

•
•
•
•

De samme ture og
møder, vi har holdt de
Forventede ændringer i bestyrelsen m.m.
senere år.
Kvartalsnyhedsbrev samt Facebook og hjemmeside.
Stor Skallesluger kasseprojektet, Gedser og Hyllekrog fuglestation og andre projekter.
Kommunekontakternes arbejde.
Fugleværnsfondens og andre områders frivilliggrupper.

Vi synes sådan set, at der kommer for få deltagere til turene, og at der er for lille variation i
udbuddet af ture. Vi synes på den anden side, at det er vigtigt at kunne tilbyde medlemmer og
andre fugleture, så vi fortsætter indtil videre som hidtil.
Til møderne i Nykøbing kommer der 20-30 deltagere, hvilket er rimeligt. Til møderne i Allerslev
kommer der ofte kun 5-15, og det er for lidt. Efter sæsonen 2021-22 stopper møderne i Allerslev
derfor. Til gengæld vil vi prøve at få gang i møder i Vordingborg. Disse møder påtænkes at være
en blanding af større arrangementer afholdt i samarbejde med biblioteket og mindre
arrangementer. Vi vil søge at tiltrække foredragsholdere udefra, og til de større arrangementer
gerne betale et betydeligt beløb for det.
De øvrige hovedaktiviteter kører godt nok.

4.3

Er vi tilfredse med den nye bestyrelsesform?

I 2021 indførte vi en stor bestyrelse bestående af repræsentanter fra de forskellige aktive grupper
og funktioner i lokalafdelingen. Vi kom op på 9 medlemmer og 3 suppleanter. Antallet af årlige
bestyrelsesmøder blev skåret ned fra 10 til 4. Den daglige administration blev håndteret af et par
stykker i bestyrelsen. Hovedaktiviteterne foregik som hidtil ude i de aktive grupper. De fire
bestyrelsesmøder skulle derfor mest bruges til gensidig orientering og inspiration til nye tiltag.
Der var enighed om, at den nye bestyrelsesform fungerer godt, og at vi fortsætter med den.
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