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Efteråret er lige startet. Efterårstrækket er i
fuld gang. En herlig årstid.
Hvis du har indhold til kommende numre af
nyhedsbrevet, kan du sende det til
kontakt@dofstor.dk.
God fornøjelse med nyhedsbrevet.

lokaliteten - en flot gammel kystskov med
omliggende overdrev og strandenge.
Området er en god lokalitet for løvfrø. Alene
det at høre denne art kvække, er hele turen
værd. Frøerne kan høres fra maj og nogle
gange helt hen i oktober og ofte om aftenen.

De bedste fuglehilsner
Bo Kayser
Kommende arrangementer
Se DOF Storstrøms hjemmeside.

”Oversete” lokaliteter?
Af Leif Schack-Nielsen
Mon ikke der er nogle lokaliteter, hvor der
måske er flere spændende fugle, end vi tror?
Her og i de kommende nyhedsbreve kommer
en række bud på mulige ”oversete”
lokaliteter. Denne gang drejer det sig om to
nabolokaliteter. Du kan også se beskrivelser
af andre lokaliteter i tidligere nyhedsbreve.
Egehoved nær Præstø
Egehoved, eller Bøndernes Egehoved som
det også kaldes, ligger ud til kysten øst for
Præstø. Hvis du aldrig har været på
Egehoved, bør du unde dig selv en tur til

Et vandhul i en lysning i skoven på Bøndernes
Bøndernes. Foto: Leif Schack-Nielsen.

Skoven fortjener, at der kommer flere
fuglekiggere på besøg. For eksempel er der
aldrig registreret grå fluesnapper og heller
ikke pirol. Skoven er optimal for begge arter.
Korttået træløber er set og hørt nogle gange,
men faktisk er der kun to iagttagelser af
almindelig træløber – det kan da ikke passe!
Det kan kun skyldes, at der kommer for få
fuglekiggere i skoven.
Sådan finder man Egehoved: Kør ad
Roneklintvej mellem Ambæk og Roneklint.

Her viser et skilt til Egehoved og en
parkeringsplads (koordinater: N. 55.12055 E
12.11770). Fra parkeringspladsen fortsætter
man ad vejen gennem det åbne land frem til
skoven, hvor man går gennem en låge. Hvis
man følger stien til højre her, kommer man
hurtigt ud til kysten. Andre stier fører også
ind i skoven, men i sommerhalvåret er de ofte
tilvoksede, så man skal lede godt. I
vinterhalvåret og foråret er det noget lettere.
Skoven er privat, og man må ikke gå udenfor
stierne.

en stor fritlevende bestand. Her er bestanden
efterhånden vokset til omkring 30.000 par,
især i Holland og Tyskland. Derfor er det ikke
mærkeligt, at vi begynder at se flere og flere
Nilgæs i Danmark. Hos os yngler 30-40 par,
især i det sydlige Jylland.

Stranden ved Roneklint
Stranden ved Roneklint ligger nær Bøndernes
Egehoved. I vinterhalvåret kan man her ser
rastende ænder, men måske var det en idé at
gå i gang med et helt særligt projekt i
efteråret på denne lokalitet. Det gælder
forbitrækkende kjover og måger. Hvad der
sker med alle de almindelige kjover og
enkelte mellemkjover og små kjover samt
dværgmåger, der trækker forbi Feddet? Der
er stor sandsynlighed for, at de, når de
forlader Feddets kyst, går mod SV og forbi
Roneklint. Og hvor flyver de så hen? Det kan
altså være spændende at bruge noget tid på
at sætte sig på stranden med et teleskop i
september/oktober og holde øje med, hvad
der sker.

Nilgåsefamilien på Bøtø Enge 18. juni 2022. Foto:
Bo Kayser.

Spørgsmålet er, om udviklingen fortsætter,
og om Nilgåsen vil etablere sig andre steder i
DOF Storstrøm. Nilgåsen må skydes hele året,
fordi den betragtes som invasiv, og der
skydes også nogle få hundrede hvert år.
Og en ynglefugl som vender tilbage

Sådan finder man Roneklint: I landsbyen
Roneklint køres mod Maderne. Vejen ender i
en parkeringsplads (koordinater: N. 55.130955
E 12.12594) ved et lille fyr, og herfra er der
kun få meter til stranden med udsigt til
Feddet.

Usædvanlige ynglefugle
af Leif Schack-Nielsen
Ny ynglefugl i DOF Storstrøm
Vores område har fået en ny ynglefugl –
Nilgås. Et par holdt til på Bøtø Enge fra
slutningen af april, og en måneds tid senere
rugede de på en ø i den store sø på engene.
Parret fik 8 unger, som blev set første gang
den 5. juni.
Nilgåsen er en invasiv art, og de danske fugle
stammer fra bestande i landene syd for os,
hvor undslupne fangenskabsfugle har dannet

Høgesanger maj 2022. Foto: Bo Kayser

Høgesangeren ynglede sidste gang i
Danmark i 1998. Det var på Høvblege på
Østmøn. Siden er enkelte fugle blevet set på
Østmøn, sidste gang i 2013, hvor en
syngende han blev iagttaget i nogle dage.
Den 25. maj i år dukkede der så endelig en
han og måske også en hun op i et meget
stort og fuldstændig utilgængeligt krat.
Fuglene var svære at iagttage, men
efterhånden blev der også set en hun med

sikkerhed. Flere fuglekiggere måtte dog nøjes
med kun at høre deres skrattende kald.
Hen i juni fortaber iagttagelserne sig i
hemmeligholdelsens tåger. En mulig ynglen
blev holdt hemmelig, for at fuglene kunne få
fred. Rygtet siger dog, at en enkelt
observatør, som brugte mange timer på
lokaliteten, så tre unger.
Hvad vi ved i øjeblikket er, at yngleområdet
og store dele af omgivelserne den 3. juli blev
gennemsøgt med henblik på at se udfløjne
unger eller høre varslende forældrefugle –
men det var uden resultat. Så både unger og
voksne er formentlig fløjet længere væk.

Nyt fra DOFbasen
Af Leif Schack-Nielsen
DOFbase-koordinator DOF Storstrøm
Der er kommet en ny lokalitet til i DOFbasen,
og den er nok værd at lægge mærke til.
Lokaliteten ligger nær den vestlige ende af
Søndersø tæt på Maribo og har fået navnet
”Enge syd for Kidnakke”. Området var
tidligere en del af lokaliteten ”Holtegård syd
for Maribo”. Fuglene kan iagttages fra stien,
der går syd om Søndersø mellem Kidnakke
og Naturskolen ved Søndersø.
Omkring 20 ha lavbundsjord blev i september
2021 udtaget af dyrkning og overgik til natur.
I den forbindelse blev dræn og pumper
afbrudt. Omkring 4 ha af området består nu
af lavvandede søer, mens resten er eng.
Naturgenopretningen gav straks resultat –
fuglene strømmede til. I foråret 2022 sås en
del vadefugle, for eksempel pæne antal af
tinksmed og også arter som brushane,
hvidklire, sortklire, mudderklire, klyde,
temmincksryle og lille præstekrave blev
iagttaget. Men det helt store var tre
stylteløbere, der dukkede op den 11. maj, og
to af dem blev på lokaliteten indtil næste
dag. Også ænderne har været godt
repræsenteret blandt andet med knarand,
atlingand og skeand. Desuden er
lappedykkere dukket op, blandt andet
gråstrubet lappedykker.
Nu bliver det spændende, om lokaliteten kan
blive ved med at præsentere så pænt et

udvalg af fugle. Det sker ofte, at et
genetableret vådområde kun tiltrækker rigtig
mange fugle de første år efter
genetableringen. Men vi har lov til at håbe…

Faldende aktivitetsniveau i
DOF Storstrøm
Af Bo Kayser
Det er lidt vemodigt. I de 50 år, jeg har været
med i DOF, har medlemsantal,
aktivitetsniveau og mængden af skabte
resultater været stigende det meste af tiden.
Da jeg kom med i DOF Storstrøm i 2014,
kunne jeg høre, at aktivitetsniveauet og
engagementet så småt var faldende i forhold
til ti år tidligere.
DOF Storstrøm har lige sendt ture og møder
ind til næste nummer af Fugle & Natur for
perioden november til februar.
Lokalafdelingen holder to møder i Nykøbing,
ingen i Allerslev og slet ingen ture. Der har
ikke være afholdt storture eller kurser i år.
Igennem mange år har DOF Storstrøm
kortlagt ynglefugle på øer og strandenge på
Lolland-Falster m.m. for Guldborgsund
Kommune og Naturstyrelsen. Som det ser ud
nu, bliver 2023 det sidste år, der er frivillige til
at håndtere det arbejde.
Ved Gedser Odde er der blevet set på
fugletræk i mange år. De foregående fem år
har Gedser Fuglestation kunnet betale diæter
til standardiseret træktælling fra august til
december. Vi har stadig penge til det, men
kan i 2022 kun få dækket en af de fem
måneder.
Antallet af medlemmer er gennem de senere
år faldet fra omkring 1.100 til 992.
Hvordan får vi revitaliseret fugleinteressen og
det frivillige arbejde i vores område?

Referat fra bestyrelsesmøde 7. september 2022
Vi holdt møde hos Bo Kayser den 1. juni 2022.
Deltagere: Jytte Fuglsang Nissen (JFN), Stig Jürgensen (SJ), René Christensen (RC), Jan BlichertHansen (JBH), Flemming Pagh Jensen (FPJ), Bente Larsen (BL), Finn Jensen (FJ), Michael Thelander
(MT) og Bo Kayser (BK, referent).
Afbud: Stig Jürgensen (SJ) og Steen Knarberg (SK).
Næste bestyrelsesmøde: 14. december 2022 klokken 18-19 hos BK. Derefter julefrokost.
Mødeindhold
Valg af referent og mødeleder
BK varetog opgaven.
Godkendelse af referatet og tilføjelse af punkter til dagsordenen
Referat godkendt. Ingen yderligere punkter.
Generalforsamling februar 2023
Det blev besluttet denne næste gang at prøve at holde generalforsamlingen i Faxe Kommune, ellers
i Næstved Kommune. BK kontakte Birgitte Norby om muligt sted.
Generalforsamlingen vil blive gennemført lørdag den 4. februar 2023 klokken 13-16. Der indledes
med frokost, hvortil deltagere kan melde sig.
Personerne på valg, som genopstiller.
•
•
•
•

Til bestyrelsen genopstiller alle på valg dvs. BK, FPJ, SJ og JBH.
Af de fire suppleanter har MT meldt tilbage, at han genopstiller. Tilbagemelding fra BN, SK
og HD mangler.
Af de to medlemmer i repræsentantskaber har SJ meddelt, at han genopstiller.
Tilbagemelding fra LWC mangler.
Desuden mangler vi tilbagemelding om MW ønsker at fortsætte som revisor.

Lokalkoordinator for Projekt Ørn i DOF Storstrøms område
Projekt Ørn har bedt lokalafdelingen om at finde en. FJ har tilbudt at påtage sig opgaven. Tak for
det. FJ vil prøve at finde en medkoordinator, som kan dække Lolland-Falster.
Kontrakt med Guldborgsund Kommune (GK) om optælling af ynglefugle
DOF Storstrøm har en kontrakt med GK om optælling af ynglefugle på øer, strandenge m.m.
Kontrakten løber 2019-23. MT har i ti år koordineret og deltaget som optæller i dette arbejde og
ønsker at stoppe ved udgangen af 2023. MT undersøger mulighederne for at videreføre opgaven
og meddeler resultaterne af disse sonderinger til bestyrelsen i december 2022.
Kontrakt med Naturstyrelsen (NST) om bl.a. optælling af ynglefugle på øer og strandenge
Disse optællingsopgaver er formuleret som en del af DOF Storstrøms kontrakt med NST om leje af
Gedser Fuglestation. Kontrakten løber 2018-27. Optællingerne indgår i det EU-sponsorerede
projekt Better BirdLIFE, som afvikles 2018-25. MT vil gerne fortsætte med at koordinere dette
projekt og levere rapport til NST. Tak for det.
Støtte til forårstræktælling ved Hyllekrog fremover?
Preben Berg har i flere år modtaget støtte til dette projekt og har skullet sammenfatte resultaterne i
nogle nærmere specificerede rapporter, som bliver publiceret på DOF Storstrøms hjemmeside.
Gedser Fuglestation vil gerne have lavet standardiserede træktællinger både forår og efterår.
Fuglestationen og DOF Storstrøm har dog fundet, at der kun skal laves forårstræktælling et sted i

Lolland-Falster-området. I 2021 har Gedser Fuglestation sammenlignet mulighederne for at lave
forårstræktælling ved Gedser og Hyllekrog. Man fandt frem til, at tællingerne potentielt vil kunne
overflyttes til Gedser samtidig med at tidsserien fra 2009 og frem vil kunne fortsættes. En sådan
eventuel flytning vil blive betydeligt mere sammenlignelig, hvis man, som ved Gedser, indfører
opdeling af observationerne i standardtid fra ½ time før solopgang og 5 timer frem, samt i
ekstratid resten af dagen. Sammenligneligheden ville blive endnu bedre, hvis man også observere
på samme både begge steder (Kun bruge teleskop til artsbestemmelse og ikke til søgning.), men
det ville gå ud over kontinuiteten i tælleresultaterne fra Hyllekrog.
Betaling af støtten til Hyllekrogtællingerne har nogle år hørt under Gedser Fuglestation. I 2022
drejede det sig om 12.000 kr. Gedser Fuglestation har tilbudt Preben Berg at komme op på at få en
betaling på 200 kr. pr. dag i den foreslåede standardperiode i lighed med betalingen til
efterårstræktællerne i Gedser. Det ville svare til omkring 20.000 kr. for et forår. En forudsætning for
denne betaling er, at Preben Berg følger Gedserstandarden med standardtid og ekstratid. Det har
Preben Berg afvist, og Gedser Fuglestation vil derfor ikke fremover give støtte til
Hyllekrogtællingerne.
DOF Storstrøm har tidligere giver 5-7.000 kr. i årlig støtte. Bestyrelsen vedtog, at når støtten fra
Gedser Fuglestation ophører, så vil DOF Storstrøm fra 2023 genoptage støtten på samme niveau
som i 2022. Bevillingen forudsætter modtagelse af ansøgning fra Preben Berg og at Preben Berg
leverer en rapport som hidtil om forårstrækket ved Hyllekrog til publicering på DOF Storstrøms
hjemmeside.
Nyhedsbrev september 2022
I 2022 har vi stort set kun modtaget indlæg til nyhedsbrevet fra Leif Schack-Nielsen og BK. Det
gælder også nyhedsbrevet, som BK vil udsende 8. september. Bestyrelsen diskuterede, om vi skal
fortsætte med nyhedsbrevet. Det blev vedtaget at fortsætte med den pæne publikation så længe,
der kommer stof til den.
Fastlæggelse af dato og temaer for næste møde
Onsdag den 14. december klokken 18-19 hos Bo. Derefter julefrokost med smørrebrød fra Brugsen
i Lendemark.
Eventuelt
Intet til dette punkt.

