
 

Årsberetning DOF Storstrøm 2015 
 
Medlemsstatus og PR-udvalget 
DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til med-
lemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en mindre medlemsnedgang på 8 medlemmer, så 
medlemsantallet nu er på 1032. 
Fordelingen af medlemstyperne er Kernemedlem: 452, Husstandsmedlem: 89, juniormedlem: 9 og 
medlem: 482.  
 
Fordeling af medlemmer på kommuner: 
Guldborgsund: 205 
Lolland: 121 
Faxe: 151 
Vordingborg: 266 
Næstved: 287 
 
En af grundene til medlemsnedgangen de senere år kan skyldes at PR-udvalgets aktiviteter er op-
hørt. PR-udvalget udførte i mange år en stor hvervningsindsats for DOF Storstrøm. 
DOF Storstrøms trailer og depot med informationsmateriale findes på Avnø Naturcenter. 
 
Bestyrelsen  
Bestyrelsen har ud over generalforsamling afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2015, og DOF Storstrøm 
har været repræsenteret i årets 2 repræsentantskabsmøder. 2 fra bestyrelsen deltog i et lokalaf-
delingsseminar i efteråret. Her blev der udvekslet gode ideer og der var mange inputs til den nye 
strategi. 
Hyllekrog/Saksfjed er i det nye DOFprojekt Projekt Fugle Overalt udpeget som et indsatsområde 
for projektet. Medlemmer fra bestyrelsen har afholdt møde med Projektleder Tine Due, der in-
formerede om projektet og der blev udvekslet synspunkter. 
På flere bestyrelsesmøder er ny samarbejdsstruktur for DOF Storstrøm blevet diskuteret. De fore-
løbige drøftelser har ført frem til dannelse af 5 udvalg: Aktivitetsudvalg, Faunistisk udvalg, Natur-
politisk udvalg, udvalg for dokumenter og data og endelig en pressegruppe. Der skal yderligere 
drøftelser til, før den nye samarbejdsstruktur eller delelementer heraf kan komme i gang.   
Clausjannic Labuz ønsker af tidsmæssige årsager at udtræde af bestyrelsen og Clausjannic takkes 
for sin indsats i bestyrelsen. 
 
I slutningen af 2014 udsendte naturstyrelsen forslag til Naturplaner 2016-2021. Inden høringsperi-
odens udløb afleverede DOF Storstrøm høringssvar for næsten alle fuglebeskyttelsesområder i 
DOF Storstrøm. 
 
Vor kommunekontaktpersoner deltager i de grønne råd og får herigennem kontakt til andre orga-
nisationer og kommunale forvaltninger, og selvom de grønne råd kun er rådgivende er det vigtig 
for DOF at markere sig på møderne.  



Kommunekontaktpersonerne modtager i løbet af året fra kommunerne mange sager, der skal 
gennemlæses og tages stilling til. Herunder vil nogle af de vigtigste sager som DOF Storstrøm har 
engageret sig i blive beskrevet: 
 
Kommunerne er i gang med at udpege nye områder til opsætning af vindmøller. Guldborgsund 
Kommune udsendte i foråret forslag til vindmølleplan 2015, hvor der endelig var udpeget 6 områ-
der til opsætning af kæmpevindmøller. DOF Storstrøm er ikke imod opsætning af vindmøller, men 
har den holdning at kæmpevindmøller skal opsættes på havet. DOF Storstrøm indsendte hørings-
svar med indsigelse mod planerne om opsætning af vindmøller i de 6 områder. I slutningen af året 
udsendte Vordingborg kommune høringsbrev om indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for 
opstilling af vindmøller, og her har DOF Storstrøm også gjort indsigelse mod opsætning af vindmøl-
ler på de foreslåede arealer. 
 
DOF Storstrøm har tidligere indsendt klage til natur- og miljøklagenævnet vedr. Faxe Kommunes 
lokalplan om opsætning vindmøller ved Turebylille, da der yngler og fouragerer Rød Glente i om-
rådet. I år modtog DOF Storstrøm svar fra NMK og DOF Storstrøm fik ikke medhold i klagen 
 
Lokalbestyrelsen indgik i 2014 en 5-årig samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune. Hoved-
formålet med aftalen er at foretage kortlægning af udvalgte fuglearter samt naturformidlingsop-
gaver, og lokalafdelingen modtager honorar for ydelserne. For andet år i træk har lokalafdelingen 
nu foretaget kortlægning af ynglefugle på øer, holme og strandenge - kontrol af opsatte redekas-
ser for Stor Skallesluger, Vendehals og Perleugle - udarbejde status for sjældne ynglefugle: rovfug-
le, Trane og Plettet Rørvagtel.  
 
DOF Storstrøm har sammen med DOF Vestsjælland afholdt dialogmøde med Naturstyrelsen Stor-
strøm. Emner der blev drøftet på mødet var samarbejde om beskyttelse af dværgternen, leve-
stedskortlægning for ynglefugle på øer og holme i Natura 2000 områderne, adgang i reservater og 
samtidig overvågning af Novana-arter, redetræspolitik-pas på kort og revision af reservatbestem-
melser. 
 
Hjemmeside og Facebook. 
På hjemmesiden bliver der bragt møder, ture, bestyrelsesreferater, nyheder fra bestyrelsen,  mens 
bloggen på hjemmesiden stort set ikke bliver brugt. Derimod gøres der flittigt brug af vor gruppe 
på websitet Facebook, hvor gruppen i løbet af året har fået 80 nye medlemmer og gruppen er nu 
oppe på 303 medlemmer. Gruppens navn er DOF Storstroem, og hvis man har en facebookprofil 
kan man tilmelde sig gruppen. På sitet vises bl.a. fotos, skrives små beretninger, og der annonce-
res møder og ture. 
 
Ture, arrangementer og kurser 
Stortursudvalget havde i 2015 arrangeret 3 dages tur til nordvestjylland. Turen blev gennemført 
med 30 deltagere, der bl.a. fik besøgt Vejlerne og Bulbjerg og fik set Rider, der er sjældne gæster i 
Sydøstdanmark. 
Der har været afholdt ca. 60 ture i lokalafdelingen, heraf er en stor del af turene er arrangeret af 
Fugleværnsfonden med ture ved Hyllekrog, Ravnstrup Sø, Nyord Enge og Barup Sø. Haslev Lokal-
gruppe med Leif Tureby som turleder har afholdt ugentlige fuglestemmeture i Haslev i månederne 



maj og juni. Personale ved Gedser Fuglestation har afholdt velbesøgte ture ved henholdsvis Hor-
rebylyng og Bavnehøj Fritidsområde. 
 
På Ørnens Dag blev der traditionen tro afholdt arrangementer ved Avnø, Hasselø, Nyord og Saks-
fjedinddæmningen på det sydlige Lolland. Der var i alt 750-1000 besøgende på Ørnens Dag. Ved 
Saksfjed var TVøst på besøg og senere på aftenen kunne der ses en længere reportage fra Ørnens 
Dag på Saksfjed. Flest besøgende havde Avnø med ca. 500 besøgende. Ved Avnø er arrangementet 
i samarbejde med DN, Avnø Naturcenter og Natur og Ungdom. Der er flere forskellige aktiviteter 
for børnene bl.a. bålaktiviteter, bygning af redekasser og indendørs filmfremvisning, og der serve-
res kaffe, te, saftevand og småkager til de besøgende.  
 
På Tårnenes Dag deltog 3 tårne fra DOF Storstrøm i konkurrencen: Gedser, Susåens udløb, og Hej-
rede Sø. Arrangementet var i år rykket fra august til maj og tårnene deltog i en landskamp mod 
Finland og Sverige. Vinderen blev et finsk tårn med 111 arter. Den danske vinder blev Kraptårnet i 
Vejlerne med 85 arter mens Hejrede Sø blev lokal vinder med 72 arter efterfulgt af Susåens udløb 
og Gedser med henholdsvis 71 og 60 arter. DOF Vestjylland er tovholder på arrangementet, der er 
en konkurrence imellem tårnene om at se flest forskellige fuglearter på samme dag. Tårnenes Dag 
har nu også fået sin egen Facebookside og her kan tårnene tilmelde sig. 
 
I 2015 udbød DOF Storstrøm fuglestemmekursus i foråret og trækfuglekursus i efteråret til alle 
interesserede. Desværre var der ikke nok tilmeldte til fuglestemmekurset, så dette kursus måtte 
aflyses. Til gengæld var der nok tilmeldte til trækfuglekurset i Nykøbing F. i efteråret med Lars W. 
Christoffersen som underviser. Der var 14 deltagere og kurset blev afholdt over 8 aftener + 4 eks-
kursioner. 
 
Årets Julemøde startede med fugletur ved Maribosøerne, og derefter spisning, konkurrence og 
hyggeligt samvær i Maribo Kajakklubs lokaler med ca. 40 deltagere. 
 
Atlas lll og punkttællinger 
 
I foråret 2014 startede ATLAS lll projektet, der er delt op i tre undersøgelser: 1) de danske yngel-
fugles udbredelse, 2) tætheder og bestandsestimater af ynglende og overvintrende fugle og 3) 
bestandsoptællinger af 18 udvalgte ynglende fuglearter.  
I slutningen af januar blev der afholdt ATLAS lll møde i Nykøbing F., hvor 12 atlasdeltagere var 
mødt frem. Her gav Thomas Vikstrøm en informativ status over den foreløbige atlasdækning i DOF 
Storstrøm. DOF Storstrøm er delt op i 216 kvadrater og foreløbig er ca. 70 % af kvadraterne uddelt 
til kvadratansvarlige. Der er ikke foretaget så mange timetælleture, men denne tællemetode er 
også ny for de fleste. 
I forsøg på at få flere engageret i timetælleturene planlagde DOF Storstrøm atlaslejr på Natursko-
len ved Maribosøerne, men atlaslejren blev aflyst grundet for få tilmeldte. 
ATLASprojektets ledelse forsøger nu igen at afholde ATLASlejr på naturskolen ved Maribosøerne d. 
6. – 12. juni 2016, hvor formålet er at få forøget dækningen af kvadrater. 
Det er ikke nødvendigt at være kvadratansvarlig for at kunne indtaste observationer. Hvis du er 
oprettet som bruger i DOFbasen kan du indtaste dine observationer af ynglefugle i ATLAS-



modulet, og der skal lyde en opfordring til at medlemmerne deltager i ATLAS projektet på denne 
måde. 
 
Et af de optællingsprojekter, der ikke må glemmes mens ATLAS lll projektet kører, er punkttællin-
gerne. Punkttællingsprojektet er et vigtigt redskab i naturovervågningen, da ynglefugle- og vinter-
fugleruterne registrerer bestandsændringerne for vore almindelige fugle. I DOF Storstrøm er der 
de senere år optalt på ca. 25 ynglefugleruter og ca. 20 vinterruter. 
 
Redekasser – Stor Skallesluger – samarbejde med Falster Golfklub – samarbejde med FDF 
Flere medlemmer af DOF Storstrøm har siden 1993 udført et kæmpestort arbejde med opsætning 
af St. Skalleslugerkasser i kystnære skove i DOF Storstrøm. Indtil kommunalreformen var Stor-
strøms Amt i en lang årrække tovholder på St. Skalleslugerprojektet, men først de sidste par år har 
lokalbestyrelsen nu gået aktivt ind i projektet som tovholder. 
Med økonomisk støtte fra kommunerne Faxe, Stevns, Vordingborg og Guldborgsund er der de 
sidste tre år opsat ca. 150 nye kasser på en række lokaliteter og defekte kasser er nedtaget. 
Med økonomisk hjælp fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning og DOF Storstrøm er der indkøbt 4 
trådløse kameraer, således frivillige fra lokalafdelingen de kommende år har bedre mulighed for at 
tjekke kasserne for yngel. Kassernes placering blev lokaliseret med GPS og med hjælp fra Projekt 
Fokuseret Fugleforvaltning er alle kasser plottet ind på et Googlemap. 
Opsætning af nye kasser har båret frugt. I DOF Storstrøm blev ynglebestanden af Stor Skallesluger 
i 2013 vurderet til at være 23-31 par, i år 2014 38-41 par og i år 2015 steg bestanden til 69-75 par. 
På landsbasis er bestanden vurderet til at være på 110-120 par. 
Stor Skalleslugergruppen afholder årligt 1 møde, hvor årets resultater diskuteres og der laves pla-
ner for næste ynglesæson. 
 
En henvendelse fra Falster Golfklub til DOF Storstrøm er nu resulteret i et samarbejde mellem 
golfklubben og Gedser Fuglestation, hvor fuglestationen kan komme med råd og vejledning til en 
grønnere profil på golfbanen. Der er nu bl.a. foreløbig indgået aftaler om opsætning redekasser, 
naturvandringer samt kortlægning af golfbanens fugle, flora, svampe, padder og insekter.  
Med økonomisk støtte fra DOF Storstrøm blev der i foråret 2014 opsat 30 stærekasser, 27 mejse-
kasser og 3 vendehalskasser. I år var de 27 af de 30 stærekasser beboet og i 4-5 kasser var der må-
ske gang i andet kuld. I seks af 10 mejsekasser var der store unger, der blev ringmærket. 
 
Bestyrelsesmedlem Birgitte Norby har indledt et samarbejde med børnegruppen fra FDFHaslev om 
opsætning af redekasser på Skoleengen ved Haslev. Birgitte har sammen med børnene opsat 25 
redekasser i området og i det kommende forår vil de undersøge om der er fugle der benytter kas-
serne som redested. Projektet har fået økonomisk støtte af DOF Storstrøms fuglepulje. 
 
Fugleværnsfonden og dens arbejdsgrupper 
Flere af Fugleværnsfondens reservater bl.a. Nyord Enge, Hyllekrog/Saksfjed, Ravnstrup Sø og Ba-
rup Sø ligger i DOF Storstrøms område. Fugleværnfonden og dens arbejdsgrupper er ikke en del af 
lokalafdelingen, men et stort antal lokale medlemmer laver et stort stykke arbejde på reservaterne 
bl. a. som tilsynsførende, med naturpleje, optællinger og afholdelse af ture. Lokalbestyrelsen mod-
tager referaterne fra arbejdsgruppernes møder, og her kan bestyrelsen følge med i den store akti-
vitet der foregår i reservaterne. 



 
Gedser Fuglestation 
Endnu en gang er det lykkedes os at opnå fuld dækning på den standardiserede ringmærkning ved 
fuglestationen både forår og efterår, hvilket i høj grad skyldes den store interesse fra udenlandske 
ringmærkere. Vi har i årets løb haft fem mærkere fra England, Spanien og Australien til at tage 
lange perioder, ofte med assistance fra vores egen ringmærkergruppe og andre danske mærkere. 
Ud over det har vi ind imellem haft ringmærkere under oplæring samt kursus i håndtering af fugle 
for universitetsstuderende. Fuglestationen har desuden i foråret stillet lokaler og fugle til rådighed 
for prøvetagning for West Nile Virus. Alt i alt har GFU summet af liv det meste af året. 
 
Sæsonen er afsluttet medio november, og der er i 2015 ringmærket 12.794 fugle, hvoraf godt 
2.900 er fra foråret. Løvsanger og broget fluesnapper har i efteråret haft meget lave fangsttal, 
hvorimod fuglekonge for andet år i træk har været særdeles talrige. 44 rødtoppede fuglekonger i 
foråret er det dobbelte af en god sæsons fangst. En meget længe ventet art var hvidskægget san-
ger, som blev mærket 8/5, og 10. oktober gav det en fin han af blåstjert. Nævnes bør også perleug-
le, høgesanger, hvidbrynet løvsanger og sibirisk gransanger, alle med en enkelt hver fra efteråret.  
   
 Observationerne på Gedser Odde har alle været i privat regi, i foråret noget sporadiske og tilfæl-
dige, mens efteråret har været dækket rimelig godt. I årets første halvdel blev set en kongeeder-
fugl og fem biædere, hvorimod der var mere knald på i efteråret: To forskellige ørnevåger i august, 
to eleonorafalke september og oktober samt en jagtfalk var vist årets highlights. 
   I årets løb har vi gennemført to gange åbent hus, fire trækfugleture samt en masse guidninger 
for skoleklasser, naturforeninger, institutioner og private grupper – med et samlet antal gæster på 
ca. 900.  
Brian Maar Pedersen og Rune Tjørnløv er udtrådt af styregruppen. Stor tak til begge for deres ar-
bejde i styregruppen. Rune stopper også som ringmærkningsleder for Gedser Fuglestation, og han 
takkes for hans mangeårige arbejde som ringmærkningsleder på stationen. 
Nye i styregruppen er Bo Kayser og Ole Friis Larsen. 
I arbejdet med udvikling af fuglestationerne blev Gedser Fuglestation fra centralt hold bedt om at 
udarbejde en strategi for stationen. Med Bo kayser i spidsen fik fuglestationen udarbejdet en stra-
tegi, der senere sammen med de andre strategier for de 2 andre A-stationer Skagen og Blåvand 
blev behandlet på efterårets repræsentantskabsmøde.  
   Til slut bør nævnes, at der er blevet udgravet et ca. 300 m2 stort vandhul i fårefolden, til forhå-
bentlig gavn for den grønbrogede tudse og for den samlede biodiversitet.  
  
 
Trækobservationer ved Hyllekrog 
Fra 2009 til 2015 er forårstrækket ved Hyllekrog blevet dækket dagligt fra omkring 1. marts til om-
kring 8. juni af Preben Berg med assistance af flere ornitologer. Det milde forår betød at træktæl-
lingerne i 2015 allerede startede d. 9. februar.  I 2015 blev der bogført ialt 761.541 trækkende fug-
le, hvilket er det næsthøjeste antal noterede trækfugle.  Igen i år blev Ederfugle kønsbestemt i 
løbet af foråret, som led i undersøgelsen af hunprocenten i de direkte trækkende fugle, og hun-
procenten blev i år 32,3% (33,1% i 2014 og 33,9 i 2013). Resume af forårstrækket ved Hyllekrog, 
forårstræktotaler for Hyllekrog og træktotaler for rovfugle for Hyllekrog efterår findes på DOF 
Storstrøms hjemmeside rapporter/ lokalitetsrapporter. 
 



Lokalgrupper 
De 4 lokalgrupper (Haslev, Næstved, Allerslev, Nykøbing F.) afholder primært månedlige møder i 
vinterhalvåret, og mødernes indhold har i år bl.a. været rejseberetninger fra Brasilien, Kazakhstan, 
Kirgisien, Canada, Hallands Väderö, centrale Asien, Thailand, Australien, Berlin samt emner fra 
hjemlige lokaliteter: fuglene på Sprogø, fugle og natur ved Maribosøerne, Gedser Fuglestation, 
Hyllekrog, halsmærkede gæs. Lokalmøderne er velbesøgte med ofte over 20 deltagere, men des-
værre meddelte Næstvedgruppen efter forårssæsonen at der ikke blev lavet flere lokalmøder i 
Næstved på grund af manglende tilslutning.  Derudover har Haslev Lokalgruppe med Leif Tureby 
som turleder afholdt ugentlige fuglestemmeture i Haslev i månederne maj og juni. 
 
DOF basen  
I DOFbasestatistikken kan der aflæses at der i DOF Storstrøm i 2015 var indtastet lidt færre obser-
vationer i forhold til 2014 ca. 145000, hvilket svarer til ca. 10% af alle indtastninger. Til gengæld 
indtastes der ikke så mange observationer af ynglepar. I 2015 blev det kun til 522 indtastninger af 
ynglepar. 
 
Til slut en tak til alle medlemmer i DOF Storstrøm og til alle de aktive medlemmer der yder et stort 
arbejde for foreningen. Til bestyrelsen en stor tak for det gode samarbejde i 2015. 
 

 


