Årsberetning DOF Storstrøm 2016
Medlemsstatus og PR-udvalget
DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. I år har DOF Storstrøm en medlemsnedgang på 22 medlemmer, så medlemsantallet nu er på 1010.
Fordelingen af medlemstyperne er Kernemedlem: 445, Husstandsmedlem: 88, juniormedlem: 12
og medlem: 464.
En af grundene til medlemsnedgangen de senere år kan skyldes at PR-udvalgets aktiviteter er ophørt. PR-udvalget udførte i mange år en stor hvervningsindsats for DOF Storstrøm.
DOF Storstrøms trailer og depot med informationsmateriale findes på Avnø Naturcenter.
I nærmeste fremtid må der findes en løsning vedr. traileren og informationsmaterialet. Skal PRudvalget forsøges gendannet eller skal traileren med informationsmateriale sælges?
Bestyrelsen
Bestyrelsen har ud over generalforsamling afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2016, og DOF Storstrøm
har været repræsenteret i årets 2 repræsentantskabsmøder. Bestyrelsen i DOF Storstrøm har haft
besøg af Direktør Sigrid Andersen og mange emner blev diskuteret igennem.
På flere bestyrelsesmøder er ny samarbejdsstruktur for DOF Storstrøm blevet diskuteret. De foreløbige drøftelser har ført frem til dannelse af 5 udvalg: Aktivitetsudvalg, Faunistisk udvalg, Naturpolitisk 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. Det er
egentlig kun aktivitetsudvalget der er kommet i gang med et større udbud af ture.
Lis Hansen, der har været medlem af bestyrelsen siden 2007 har efter 10 år i bestyrelsen valgt at
udtræde af bestyrelsen. Lis takkes for sin store indsats i bestyrelsen. Lis har bl.a. været kommunekontaktperson, siddet i Skovbrugerråd, deltaget i pr-udvalgets arbejde og været kontaktperson til
Avnø Naturcenter, hvor DOF Storstrøm har afholdt mange arrangementer og ikke mindst har Lis
påtaget sig arbejdet som refererent i mange sammenhænge.
Lokalbestyrelsen indgik i 2014 en 5-årig samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune. Hovedformålet med aftalen er at foretage kortlægning af udvalgte fuglearter samt naturformidlingsopgaver, og lokalafdelingen modtager honorar for ydelserne. For trejde år i træk har lokalafdelingen
nu foretaget kortlægning af ynglefugle på øer, holme og strandenge - kontrol af opsatte redekasser for Stor Skallesluger, Vendehals og Perleugle - udarbejde status for sjældne ynglefugle: rovfugle, Trane og Plettet Rørvagtel.
Vor kommunekontaktpersoner deltager i de grønne råd og får herigennem kontakt til andre organisationer 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:
Rute 54: Vejdirektoratet udsendte i 2016 en VVM-redegørelse om en mulig motorvej mellem
Næstved og Rønnede. I VVM-redegørelsen er der undersøgt flere forslag til motorvej. DOF Storstrøm har afgivet høringssvar og kan ikke gå ind for nogle af forslagene, da de er lige ødelæggende
for fuglene og kulturlandskabet. Det drejer sig kun om 14 km. motorvej og derfor kommer DOF
Storstrøm med en vision i høringssvaret med bl.a. forbedringer af nuværende rute 54 og andre
tiltag.
DOF Storstrøm afgav høringssvar til lokalplan og tilhørende VVM-redegørelse og Miljørapport om
et Camp Adventure ved Vester Egede. I planerne indgik et meget stort fuglevoliere, og bygning af
dette fuglevoliere protesterede DOF Storstrøm imod. Politikkerne i Faxe kommune tog kritikken til
sig og bygning af volieren blev taget ud af planerne.
I slutningen af 2014 udsendte naturstyrelsen forslag til Naturplaner 2016-2021. Inden høringsperiodens udløb afleverede DOF Storstrøm høringssvar for næsten alle fuglebeskyttelsesområder i
DOF Storstrøm. I 2016 udsendte Kommunerne forslag til handleplaner for Natura2000 områder og
DOF Storstrøm indsendte høringssvar for de fleste fuglebeskyttelsesområder i DOF Storstrøm.
Hjemmeside og Facebook.
I 2016 fik både DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation ny hjemmeside. Bo Kayser påtog sig det
store arbejde med omstillingen til de nye hjemmesider.
DOF Storstrøm er ogå på websitet Facebook, hvor gruppen nu er oppe på 377 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 annonceres møder og ture.
Ture, arrangementer og kurser
I januar blev der afholdt medlemsmøde på Avnø, og anledningen til afholdelse af mødet var bl.a.
nedlæggelse af stortursudvalget. Resultatet af mødet blev at Ulla Brandt ville tage initiativ til etablering af et udvalg, der arrangerer flerdagsture, og bestyrelsen skulle nedsætter et udvalg på 3-4
personer, der står for arrangementer og dagsture. I dette udvalg sidder nu Bo Kayser og Birgitte
Norby. Stortursudvalget har allerede planlagt en Ølandstur i maj måned i 2017, og turen vil blive
gennemført.
Der har været afholdt 60-70 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. Efter oprettelse af et turudvalg i år er udbuddet af ture blevet større i DOF Storstrøm. Der er forsøgt afholdt
ture med kort varsel i annonceringen af turene på bl.a. facebook med stor succes. Disse ture har
haft mange deltagere. Haslev Lokalgruppe 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 Horrebylyng og Bavnehøj Fritidsområde.
På Ørnens Dag blev der traditionen tro afholdt arrangementer ved Avnø, Hasselø, Nyord og Saksfjedinddæmningen på det sydlige Lolland, og ny lokalitet i år var Nakskov Fjord. Vejrguderne var

desværre ikke med os denne dag, da der var tæt tåge det meste af tiden ved lokaliterne, så det var
måske grunden til at der i år ”kun” var 600 besøgende til arrangementerne, men nogle få havørne
blev der dog set. Flest besøgende havde Avnø med ca. 400 besøgende.
Hyllekrog/Saksfjed blev i det nye DOFprojekt Projekt Fugle Overalt udpeget som et indsatsområde
for projektet. Med Projekt Fugle Overalt, Fugleværnsfonden og Lyttesholm Naturcenter som arrangører og DOF Storstrøm som hjælpere blev der ved Hyllekrog afholdt 2 succesrige ”ørnekigger”
dage med flere hundrede besøgende. Der var udstilling, fugleture, bålaktiviteter, ringmærkning
ved Gedser Fuglestation m.m. og mange af de besøgende fik set 2 ”skorstene” på hytten på holmen Storeager.
På Tårnenes Dag deltog 3 tårne fra DOF Storstrøm i konkurrencen: Hyllekrog, Avnø og Hejrede Sø.
Arrangementet var i starten af maj og tårnene deltog i en landskamp mod Finland, Sverige og Litauen. Vinderen blev 2 finske tårne med hver 110 arter. Den danske vinder blev Team Verdens
Ende Skagen med 108 arter mens Hyllekrog blev lokal vinder med 86 arter efterfulgt af Hejrede Sø
og Avnø med henholdsvis 75 og 48 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 2016 udbød DOF Storstrøm vinterfuglekursus med Lars W. Christoffersen som kursusleder med
start midt i november. Der er tilmeldt 15 deltagere og kurset bliver afholdt over 8 aftener + 4 ekskursioner.
Årets Julemøde startede med fugletur langs Susåen i Næstved, hvor der bl.a. blev set Vandstær og
Bjergvipstjert, og derefter spisning, konkurrence og hyggeligt samvær på Lin´s restaurant med ca.
30 deltagere.
Flere medlemmer har udtrykt ønske om at få Klaus Malling Olsen som underviser i DOF Storstrøm.
I år er det lykkes at få Klaus som underviser til et aftenarrangement og et 3-dages kursus. Aftenarrangementet blev afholdt i foråret på Avnø og her gennemgik Klaus for de ca. 40 fremmødte en
række af årstidens "tvillingarter" - to arter, der ligner hinanden - Musvåge/Fjeldvåge, Spurvehøg/Duehøg, Ederfugl/Kongeederfugl.
3-dages kurset med Klaus Malling Olsen blev afholdt i slutningen af august og her var det rovfuglene, der var i fokus. Deltagerne fik set flere rovfuglearter bl.a. en steppehøg.
I 2017 planlægges der et mågekursus med Klaus Malling Olsen i starten af november ved Klintholm
Havn.
Atlas lll og punkttællinger
I foråret 2014 startede ATLAS lll projektet, der er delt op i tre undersøgelser: 1) de danske yngelfugles udbredelse, 2) tætheder og bestandsestimater af ynglende og overvintrende fugle og 3)
bestandsoptællinger af 18 udvalgte ynglende fuglearter.
I år blev der afholdt ATLASlejr på Naturskolen ved Maribosøerne i perioden 6-12. juni med det mål
at dække manglende timetælleture og atlaskvadrater med få rapporteringer. De 18 deltageres
store arbejdsindsats gjorde at der blev udført 28 sene timetælleture og der blev indtastet 2883
observationer i atlasbasen.

Status for timetælleturene inden sidste sæson er at de tidlige timetælleture (1/4-12/5) er den
største udfordring. Det er især på Østlolland og Falster der mangler tidlige timetælleture. Derimod
mangler der i disse 2 områder kun få sene timetælleture at blive dækket, da ATLASlejren fik dækket de fleste af de ruter der manglede. For vintertimetælleturene gælder det at i næste vintersæson 2017/18 kan der også udføres vintertimetælleture.
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 ATLASmodulet, 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 punkttællingerne. Punkttællingsprojektet er et vigtigt redskab i naturovervågningen, da ynglefugle- og vinterfugleruterne registrerer bestandsændringerne for vore almindelige fugle. I DOF Storstrøm er der
de senere år optalt på ca. 25 ynglefugleruter og ca. 20 vinterruter.
Stor Skallesluger
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 Storstrøms 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.
I 2016 er ynglebestanden på samme niveau som i 2016.
Stor Skalleslugergruppen afholder årligt 1 møde, hvor årets resultater diskuteres og der laves planer for næste ynglesæson.
DOF Storstrøm har ansøgt Charlotte Smidts Fond økonomisk støtte til DOF Storstrøms redekasseprojekter. DOF Storstrøm modtog 15.000 kr. til redekasseprojekterne. Stor tak til fonden for støttebeløbet.
Fugleværnsfonden og dens arbejdsgrupper
Flere af Fugleværnsfondens reservater bl.a. Nyord Enge, Hyllekrog/Saksfjed, Ravnstrup Sø og Barup 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 modtager referaterne fra arbejdsgruppernes møder, og her kan bestyrelsen følge med i den store aktivitet der foregår i reservaterne.
Gedser Fuglestation

2016 har været et særdeles godt ringmærkningsår på Gedser Fuglestation hvor det blev til ikke
mindre end 18937 ringmærkninger fordelt på 87 arter, hvilket er det største antal siden 2010 hvor
der blev ringmærket 20120 fugle. Derudover blev der aflæst en del danske og udenlandske ringe,
så det er gangske mange fugle der har været gennem haven i år. Det har været et år med mange
spændende fugle i nettene bl.a. 3 ringdrossel, flodsanger, 2 høgesanger, 2 fuglekongesanger, 6
hvidbrynet løvsanger, gulirisk, 11 lille fluesnapper, 58 rødtoppet fuglekonge, 2 hvidsisken og 14
karmindompap. Oktober bød på rekord mange fuglekonger 5617 blev ringmærket.
Gærdesmutten er en anden lille fugl der i år blev ringmærket rekord mange af 793 blev det til. I
oktober vrimlede det med gærdesmutter hvilket resulterede i at der blev mærket 489 gærdesmutter i denne måned hvilket i sig selv er mere end hvad der er mærket tidligere år.
Formidling er en stor del af livet på fuglestationen og ligeledes vigtigt for at kunne opretholde fuglestationen. I år har der været mange både store og små forbi for at høre om ringmærkning og
trækfugle. Der har været ikke mindre end 15 skoleklasser ( i alt 354 børn), 10 grupper fra bl.a.
Højskolen Marielyst sidst men ikke mindst har der været de to årlige åbent hus hvor omkring 200
mennesker lagde vejen forbi. Der udover har der været afholdt velbesøgte ture til Gedser Odde,
Ørnetur til Hasselø, Horreby Lyng og Bavnehøj Fritidsområde. Vi håber at vi har kunnet bidrage til
gode oplevelser med fuglene til de mange folk der har været forbi også kan man håbe på at der
hos nogle af de små børn er plantet et frø til at de en dag kan blive interesseret i fugle og naturen.
I løbet af året har der været 17 ringmærkere på GFU, de fleste fra Danmark og ellers har der været
ringmærkere fra England, Spanien, Portugal og Ungarn. Derudover har GFU fået stor hjælp af de
faste frivillige som kommer og hjælper til ved arrangementer og arbejdsdage.
Nu er vi gået ind i et nyt år som forhåbentlig byder på mange gode oplevelser med fugle på fuglestationen, på Odden og området omkring. Det bliver også året hvor den nye sovesal på første sal
kan indvies så mange flere har mulighed for at opleve fuglene og stemningen på Danmarks sydligste fuglestation.
I 2016 modtog Gedser Fuglestations stationsleder Hans Lind DOF`s hæderpris, der hvert år uddeles
til et medlem der i årenes løb har ydet en særlig indsats for foreningen. Hans blev hædret bl.a. for
sin meget store arbejdsindsats for Gedser Fuglestation. Stort tillykke.
Trækobservationer ved Hyllekrog
Fra 2009 til 2016 er forårstrækket ved Hyllekrog blevet dækket dagligt fra omkring 1. marts til omkring 8. juni af Preben Berg med assistance af flere ornitologer. Det milde forår betød at træktællingerne i 2016 allerede startede d. 10. februar. I 2016 blev der bogført ialt 734.924 trækkende
fugle. Igen i år blev Ederfugle kønsbestemt i løbet af foråret, som led i undersøgelsen af hunprocenten i de direkte trækkende fugle, og hunprocenten blev i år 31,7 (32,3%i 2015, 33,1% i 2014 og
33,9% i 2013). Hunprocenten har altså de senere år været faldende. Hunprocenten for Toppet
Skallesluger er i år også beregnet og den blev samlet på 35,4.
Resume af forårstrækket ved Hyllekrog, forårstræktotaler for Hyllekrog og træktotaler for rovfugle
for Hyllekrog efterår findes på DOF Storstrøms hjemmeside under arkiv.
Lokalgrupper
De 3 lokalgrupper (Haslev, Allerslev, Nykøbing F.) afholder primært månedlige møder i vinterhalvåret, og mødernes indhold har i år bl.a. været rejseberetninger fra Galapagos, Tibet, Cambodia,
Ungarn, Portugal, Spanien, Donaudeltaet, Indien, Texas, Argentina, Sydafrika samt emner fra
hjemlige lokaliteter: Fugleværnsfonden: Sådan dyrker vi fugle. 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 2016 er indtastet det højeste antal
observationer nogensinde i alt 157008 observationer, hvilket svarer til ca. 10% af alle indtastninger. Til gengæld indtastes der ikke så mange observationer af ynglepar. I 2016 blev det kun til 373
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 2016.

