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1. Indledning 

Så er det forår. Lyset er vendt tilbage. Gulspurve, Solsorte, Sanglærker, duer, mejser m.m. synger. 
Ederfugle, Traner, Musvåger m.m. trækker nordpå. Nogle herlige måneder er begyndt. 

Dette nyhedsbrev indledes med lidt nyhedsafsnit. 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 nogle mindre 
artikler fra jer, så send endelig jeres ting til kontakt@dofstor.dk. 

God fornøjelse med nyhedsbrevet. 

De bedste efterårshilsner 

   Bo Kayser 

Forsidefoto: Gulspurv han ved Jættebrink på Østmøn. Foto: Bo Kayser. 

2. Nyheder 

2.1 Nyt initiativ – Spændende 
foredrag med eksterne 
foredragsholdere 

I DOF Storstrøms årsberetning for 2021 
omtales, at vi vil lave flere større 
arrangementer med eksterne 
foredragsholdere. Det starter allerede den 30. 
april. Bente Larsen fra bestyrelsen har fået 
Vicky Knudsen til at komme til Avnø 
Naturcenter og fortælle om at gå på 
opdagelse i den vilde verden lige uden for 
døren. 

Læs mere! 

 

 

2.2 Neddrosling i DOF Storstrøm 

Godt nok er vi nu 8 bestyrelsesmedlemmer, 4 bestyrelsessuppleanter, de sædvanlige tur- og 
mødeledere osv., men vi kommer til at skrue ned for aktivitetsniveauet i lokalafdelingen. 

Som omtalt på generalforsamlingen er antallet af deltagere på de lokale ture nu så lavt, at de 
nuværende turledere synes, der kommer for få til at holde en hel del af turene. Tilsvarende er der 
kommet så få til møderne i Allerslev, at mødeaktiviteten stopper der. 

Bo Kayser har hidtil stået for meget af arbejde med besvarelse af henvendelser til lokalafdelingen, 
varetagelse af turadministration, administreret og lavet indhold til hjemmeside, Facebook-gruppe, 
nyhedsbrev m.m., lavet ansøgninger, været Punkttællingskoordinator m.m. Bo vil fremover bruge 
meget tid på at hjælpe Gedser Fuglestation med at kunne løfte opgaverne efter den nuværende 
stationsleder Hans Lind. Se efterfølgende afsnit. Bo vil derfor gerne nedskære sit arbejde for DOF 
Storstrøm, så det mest består af ledelsesarbejde, mens de andre opgaver enten vil blive overtaget 
af andre eller blive minimeret. 

Så alt i alt kommer der nok til at ske mindre i lokalafdelingen, hvis nye kræfter ikke tager over med 
nye initiativer. 

Vicky Knudsen fortæller. 

mailto:kontakt@dofstor.dk
https://www.dofstor.dk/images/lokalafdelingen/aarsberetninger/DOF_STOR_GNF2022_Arsberetning2021_v01_1.pdf
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4000
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2.3 Overdragelse på Gedser Fuglestation 

Hans Lind ønsker efter mange år at stoppe som 
stationsleder på Gedser Fuglestation. Hans ville være ked 
af det, hvis for meget af det, han har bygget op, skulle gå 
galt, når han stopper. Vi har derfor aftalt, at vi andre så 
vidt muligt i 2022 skal køre alle aktiviteterne selv, men 
stadig have Hans med som ”konsulent”.  

Allerede ved opsætningen af ringmærkningsnet sidst i 
februar blev vi klar over et af de mange huller, som Hans 
vil efterlade. I de mange år, man har ringmærket ved 
Gedser Fuglestation, har hans, ifølge Gert Jeppesen, altid 
været den, der har styret opsætning og nedtagning af 
ringmærkningsnet. Hans skulle noget andet, da nettene 
skulle op sidst i februar, så vi andre fjumrede lidt i det, da 
vi skulle sætte nettene op. 

På styregruppemøde i Gedser den 20. marts aftaler vi 
nøjere, hvem som vil overtage de forskellige af Hans Linds 
opgaver. 

2.4 ”Oversete” lokaliteter? 

Mon ikke der er nogle lokaliteter i DOF Storstrøm, hvor der 
måske er flere spændende fugle, end vi tror? Vi kommer 
ofte på de samme lokaliteter gang efter gang. Derfor 
”glemmer” vi at besøge en række lokaliteter. Her og i de kommende nyhedsbreve kommer en 
række bud på mulige ”oversete” lokaliteter. 

 
Fanefjord Skov på Møn 

Fanefjord Skov på det sydvestlige Møn er 
den største af de tre private skove, Fanefjord 
Skov, Strandskov og Grønved Skov, som 
sammen danner et skovkompleks, der i daglig 
tale kaldes for Fanefjord Skov. Skovene 
består mest af løvtræer og er let tilgængelige. 
Et par offentlige veje fører gennem skovene, 
og det er tilladt at køre ad nogle af skovejene 
til kysten i Fanefjord Skov. Et godt 
udgangspunkt er at parkere ved et hus i 
skoven et stykke inde ad jordvejen, som fører 
fra Fanefjord Skovvej gennem skoven og ud 
til kysten (koordinater: N 54.90045 E 12.21587). 

I de senere år er der ud over en række mere 
almindelige skovfugle observeret ynglende 

lille fluesnapper i skoven et enkelt år, og der er flere år hørt syngende hanner. Rødtoppet 
fuglekonge høres regelmæssigt, og skoven er et af de få steder på Møn, hvor man kan høre 
skovsanger. Men hvorfor er der kun tre observationer af pirol? Sådan en kystskov må da huse en 
syngende pirol noget oftere. Der er altså nok at tage fat på, og det gør jo heller ikke noget, at vi 
også får tastet nogle flere almindelige fugle ind i DOFbasen, så vi får et bedre billede af skovens 
fugleliv. Og nu vi er ved et bedre billede. Hvorfor er der så få observationer fra vinterhalvåret? 
Skoven er også dejlig til en gåtur om vinteren. 

Leif Schack-Nielsen 

  

Fanefjord Skov fortjener et besøg hele året. 

Foto: Leif Schack-Nielsen. 

For første gang var Hans Lind ikke med til 
at sætte ringmærkningsnet op. Vi 
manglede hans ekspertise. Foto: Bo 
Kayser. 
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3. Kommende arrangementer 

Borreby Mose 

SØNDAG 13. MARTS 2022 KL. 08:30 - 12:00. Læs mere! 

Forårstur ved Gedser 

LØRDAG 26. MARTS 2022 KL. 09:00 - 12:00. Læse mere! 

Fugle og flora på Høvblege på Østmøn 

LØRDAG 30. APRIL 2022 KL. 10:00 - 13:00. Læs mere! 

På opdagelse i Vickys vilde verden - Foredrag 

LØRDAG 30. APRIL 2022 KL. 14:00 - 16:30. Læs mere! 

Åbent Hus Gedser Fuglestation 

SØNDAG 1. MAJ 2022 KL. 09:00 - 12:00. Læs mere! 

Borreby Mose 

SØNDAG 8. MAJ 2022 KL. 08:30 - 12:00. Læs mere! 

Biodiversitetsundersøgelse på Gedser Fuglestation 

SØNDAG 26. JUNI 2022 KL. 10:00 - 14:00. Læs mere! 

4. Bestyrelsesmøde 9. marts 2022 

Vi holdt møde hos Bo Kayser den 9. marts 2022. 

Deltagere: Jytte Fuglsang Nissen (JFN), Flemming Pagh Jensen (FPJ), Bente Larsen (BL), Stig 
Jürgensen (SJ), René Christensen (RC), Birgitte Norby (BN) og Bo Kayser (BK, referent). 

Afbud: Jan Blichert-Hansen (JBH) og Finn Jensen (FJ). 

Næste bestyrelsesmøde: 1. juni 2022 klokken 19-21 hos BK. 

4.1 Indledning 

For det første blev der budt velkommen til BL som nyt bestyrelsesmedlem. Det var jo egentligt lidt 
mærkeligt, for BL har været med i bestyrelsen længere end nogen af os andre, men har bare været 
suppleant i den foregående periode. 

4.2 Neddrosling af aktiviteter 

Bestyrelsen var enige om, at en kombination af manglende interesse fra deltagere og manglende 
nye kræfter til at sætte aktiviteter i gang medfører: 

• At stortursudvalget nedlægges indtil videre. 

• At småture afholdes, men kun hvis turlederne selv melder dem ind til BK. 

• At møder i Allerslev nedlægges. 

4.3 Aflastning af BK for opgaver 

I forbindelse med at BK vil bruge mere tid på at få indkørt afløsere for Hans Lind på Gedser 
Fuglestation, havde han spurgt, om nogle af de andre bestyrelsesmedlemmer ville overtage nogle 
af hans administrative opgaver. FPJ påtog sig at håndtere de e-breve, der modtages til 
kontakt@dofstor.dk. RC påtog sig gradvist at overtage og være backup på pasningen af DOF 
Storstrøms hjemmeside.  

4.4 Relationer mellem DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation 

Vi havde en god snak om de mange relationer og samarbejder på kryds og tværs mellem 
lokalafdelingen og fuglestationen. Der var enighed om at fortsætte med den pragmatiske tilgang til 
rollefordelingerne. 

https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3889
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3892
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3866
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=4000
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3893
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3890
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ture-og-aktiviter?event_id=3993
mailto:kontakt@dofstor.dk
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4.5 Støtte til nyt udstyr til Skalleslugergruppen 

Vi havde i bestyrelsen modtaget en ansøgning om støtte på 5.500 kr. til bluetooth kamera med 
ekstraudstyr samt sikkerhedsudstyr til træklatring. Beløbet blev bevilliget. 

  

 

 


