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Formandsberetning

HAVREVIMPEN
Udglvor

d Denrl Omltologlrk Forenings

lokalafdeling for Fynr Amt

rttN 090t{ttx

At Flemming Byskov
Redaktionen har vatgt at bringe Ftemmings formandsberetning fra generalforsamlingen, da vi-her får ei godt overbtik over aktiviteterne i DOF-Fyn i

Oplrg:600

,993

Tryk: Mlkro-Formr

Jeg har det med fugle "lisdan" med
jazznusik: En gang omitolog, altid ornitolog. Det er kvaliteten det kommer an
på, og netop kvaliteten ved at se På

Rodrltlon:
Jrcob Slorup And.ru.n - Nl.lr

Lrr..n

Hrnr Mlllor Podoruon - Tlm Hmrrn
Kontrktadraaro, ndrktlonon:
Nielr Lrrccn, FcngorrvoJ 34 rttv 5230 Odrnm M, lll 66 14 49 06
Slden Sldrt:
Tim Hansen, lcgaardcvej 36 ct,th, 5000

Odcnr

C,

tlf

06 91 27 æ

Kontaktadreoee, bca§rclecn:

Flemming Byskov, Bystævnevej 'lA, 5750 Rlngc, tlf. 65 98 22 18

lndhold:

fugle er åbenbar - her er err glæde det er
værd at give videre til andre.
For vore ca. 700 lokale lymske ornitologer har vi i 1993 fastholdt aktivitetsniveauet med møder, ekskursioner, udgivelse af Hawevimpen m.v. Forhåbentlig
til alles tilfredshed Herudover har vi i

udviklingen
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Tegninger: Aksel Hansen -forsiden

OleRunge-side9-17
Poul Rasmussen - side 24

Gopyrlght: DOF-Fyn. Udgivclrcn ml kun clt.r.. mod lydrltg ktldoen9lv.l..,

for

fuglene og

Bestyrelsesarbejdet er administrativt

opståede problerner skal løses her og nu.

- Uden en resolut Søren kume vi

ikke
tilbyde vore ca 8 nye Slørugler accepta-

ble boliger. Uden Kurt ingen opråb til

Fyns Amt, når ålegræsset

bestyrelsen ydet et stort arbejde for
fuglene ved at påvirke og samarbejde

Pludselig

forsvinder i Odense Fjord. Uden Niels
ingen Hawevimp. Uden Kaj ingen loka-

med myndigheder i en lang række naturspørgsmål. - Vi sidder med ved bordet i
det Rådgivende Regtonale Råd Fyns
Amt; er aktive i amtsnaturudvalget og i
konstant dialog rned amtet en række

lefaciliteter Uden Ehmsen ingen debat,
tællinger og indsi$ På SYdfun Uden
Jenseu ingen døde svin til øme og ravne
er aktive nok, men ktrnne
o.s v.
sagtens bruge flere til de mange opgaver

Vi

i

- Det er efter bestyrelsens meuing meget vi$igt at vi som
fuglenes talsmænd markerer os med
synspunkter og kritiske spørgsmål

naturspørgsmå|.

der skal løses

i 1994

Og hvad foregik der så

Glædeligl er det at vi stadigt mere spørges til råds i nattrspørgsmål - selv fia de

i

DOF-FYn i

1993:

Hawevimpen er i 1993 udkommet med
4 numre, hvoraf det sidste er den nyligl
udsendte arsrapport for 1992. Selvom
der i øjeblikket er Penge nok i DOFFyns kasse til at kunne udsende bladet
til alle medlemmer, har bestyrelsen alligevel valgt at bede om et frivilligl bidrag
på 40 k til bladet. Som det senere vil
fremgå af regrskabet, er størsteparten af

store godser og mange Private ffir vi
henvendelser.

Et stadigt mere fastlagt mønster for
vore faste betalte tællinger for Fyrs Amt
tegner sig for 94. I 1993 dente DOF-Fyn
50.000 kr på tællearbejde; penge der af
bestyrelsen er øremærket til opkøb af
fugleområder. 10 000 kr til Gyldenstensrapporten er et meget flot arbejde fra
Kurt Due. Dette arbejde skal nok præge

DOF-Fyns indtægter nemlig engangs3

L-

gavn

krævende. Møderne er hektiske rned
uddelegering af arbejde til alt for ffi der
vil yde en indsats Oftest påtager vi os
selv arbejdet i bestytelsen Pludseligt

i

Formandsberetning
Generalforsamling
Arsregnskab 1993
Debatsiden
Rovfugletræk Sydlangeland
Abent brev - jagtlovsovertrædelser
Pressemeddelelse
Siden sidst
Ekskursioner
Kurser
Skarvhøring
Havørne Ærø
Rovfuglefodring
Fugle og EDB

til

specielt Blisgæssene på Gytdensten

lrtlrrh, lorrr

vi ikke kan

ogril vrl iutlkornme
l(crlrkliorrcrr

på

i

være sikre på

de kommende år.

Hawevimpen sørger

ugsil lirr indtastning af fugleiagttagelser i

l)Ol;-buscn. Dette er gnurdlaget både

lirr vuros cgen årsrapport, men også for
rlc lnndsrapporter som trykkes i DOFs
lidsskrift. De sidste 2 ar har vi ikke nået
ul indsende alle funske iagttagelser rettidigt inden landsrapportens deadline. Jeg
skal derfor opfordre alle de medlemmer,

som endnu ikke har fået indsendt
HawevimpI993-iagttagelser til
redaktionen om at gøre dette meget
hurtiCt.

Føl på projektet fortjener også i år
meget omtale. Med udgangen af 1993

var der via "nahroplukkere"

i

Føl på

projektet lukket over 230 skoleklasser,
fordelt over hele landet, ind i naturens
forunderlige verden. I Fyns Amt er der
nu tilmeldt 21 skoleklasser, hvortil der
er knyttet 15 naturoplukkere. Vi må nok
konstatere at aret 1993 generelt ikke har
været så godt som 1992, nfu det drejer
sig om de aktiviteter der normalt udføres

sarnmen med klasserne. Skolerne har
været meget tilbageholdende, og det
s§ldes primært indførelsen af læremes

Ø-tid. Mange klasser har tilmeldt sig og
som sådan ået tilsendt materiale, men
så kom man heller ikke længere, og
kontakten med naturoplukkeren blev
ikke til noget, idet man åbenbart ikke
havde tid eller overskud til at aftrolde

aktiviteter sammen med naturoplukkcren, som projektet krævcr. Fra l'ol på
projektets ledclsc har rnan nrr hcsluttct
atgøre en ckstra indsals i dc arrrlcr, hvor
der er god tilslutning lil pro.jcktcl, vc«l ul

tilbyde ct

iuspiruliouskrrrsus

lirr

kommendc og ltrrværcltdc ttulttroltlttkkc-

re, for at fll llcrc rcsourscr nl lrække på,
idet man håber at dcl i l()()4 vil blive en
tilgang af nye klasscr, dcr vil deltage i
Føl på projektet.
Eksktrsionsudvalget håber at turene i
1993 har afspejlet intentioneme. Dels
skulle vi have nogle hvor vi holdt traditionerne i hævd (Ravnholt og Odense Å
i maj, Sydlangeland i efteraret, Nørresø i
december), og dels nogle ture der er af
mere udforskende/informativ art. Det

be§der ture uden for alfarvej eller i
hvert fald besøg på steder der er vanskelig tilgængelige for alm. fuglekiggere.
Det blev Viggelsø, Mandø, Romsø og
Storeholm eksempler på.
Vores ekskursioner uden for amtet (som
til Skane og det yderste Jylland) understreger vel det dobbelte formå,I, med

"eksotiske" lokaliteter krydret med den
specielle ornit-hygge. Vi har prøvekørt
et nyt pnncip, hvor alle fuglefolk skulle
være sikret mulighed for at deltage, ved
simpelthen at t^ge telefonen og snakke
med den pågældende leder, som så ville
koordinere folk med biler og dem uden.
Virker det? Det er jo i høj grad op til jer
at å det til at frmgere, så der ikke er
nogen der skal blive hængende i den
oflentlige weekend-køreplan. Når det er
sagt skal der lige indrømmes et par
kiksere: Oktober helt uden ture og en
voldsomt overbooket Romsø-tur. Oktoberaffæren skyldcs, al Sloreholm-turen
blev flyttct til august, og at der mangledc tilla«lclsr: lil cn lincbærodde-tur før
hlatlorrcs «lcntllirrc, M.h.t. Romsø-hren,
Irvor dcl ikkc lykkcdes mange DOFere

rl

rrtllosc l'ærgcbillet, har bestyrelsen
hcslrrllol lirr liemtiden kun at annoncere
Irrrc rrrcd åbenlyse begrænsninger i

deltagerantallet

intemt for

DOF-

Arbejdet i det Rådglvende Regionale

Råd gtver DOF-Fyn indsigt

i

Amtets

planlægning. Vi siger stop, når fuglenes
tarv ikke tilgodeses i amtsfowaltningen'
Skudtællingeme er nu på 9. år en fast
tællingsmåde, som giver et billede af
jagttryk4<et på de enkelte lokaliteter i
Fyns Amt. Forholdet til jægerne er styrket - til trods for at vi fastholderjægerne
på at de skal overholde jagl- og naturfredningsloven. Den nye jagtlov som nu
tæder i l«aft l. april 1994, er "verdens
bedste". Det giver vi jægeme ret i' og
forventer naturligvis at de kan finde ud
afat overholde den. Det sene-ste "freds-

KværndruP viser at vi når
længst med samarbejde, og at jægerne
selv vil hanke op i jagtlovsovertædel-

møde"

Et vadefuglekursus og et fuglestemtil i 93, og tilslutringen viser os, at vi skal stYrke denne

mekursus blev det

medlemmer.

i

aktivitet.
I 1994 vil vi

i

bestyrelsen forsøge at

fastholde aktivitetsniveauet, men vl
mangler aktive omrtologer

ungdomsarbejdet

og

til at lede
uurangere

ungdomslejre. Folk som vil arbejde tæt
saflrmen med bestYrelsen i de mange
administrative opgaver vi ikke nar i det
daglige. Kort sagt vi mangler aktive folk
under fanerne. - Vi mangler skilte til
"lokalet". Biblioteket og arkivet trænger
til en kærlig hånd etc. etc.
Tak

til alle for 1993! og en særlig

til årets DOF-Fynbo: Kaj

Petersen.

seme.

Fugle i ferien?
Hvad siger du lil en uges grctis sommefierie

i DOF resetvatetTryggelev

Nor på Langeland?

Tre gange om ugen i skolernes s
fugletur. Som naturgurde skal du I
så de får oplevet området og det
ekspert i at kende sjældne fugle
naturglæde me

TilgengældsommerferiemidtietafDanmarksfineste
havet og 1 km til nærmeste vandpost og få
fuglelokaliteter. I den primitive, men hyggelien
til
kilometer

fugleoårååer

ge hytte er der plads til max. tre. Meget velegnet til en lille familie'

Kontakt Anderc Tvevad, DOFlFugleværnslonden
31 31

tu A fl1 -

16)

for nærmere oplysninger

tak

Arsregnskab for DOF-FYn 1993

Generalforsamling
Al Nlolt Lcrsen
(

lorrorrllirrsntnlingen

for

DOF-Fyn

rullrokllur d. 2. februar 1994 på Badstuen
r ( )rlcrrsc. l)ugsordenen var som fblger:

Vatg til DOFs repræsentantskab
Flemming Byskov og Søren Bøgelund
genvalgtes. Michael Mosebo Jensen
blev indvalgt.

l)lrlgrnt
lvrut llcck valgtes

til

dirigent. Han

Valg af revisor

kottslrtlcrcdc at generalforsamlingen var

Jørget Mortensen blev

krvfigt indvarslet ved annoncering i

genval6, men som dirigenten korrekt

llnwovitnpen.

l'urmandens beretning
l;lcmming Byskov gennemgik aktivite-

i DOF-Fyn i 1993. Berehringen
affødte en del kommentarer fra salen.
Flere indlæg grk på at Flemming havde
markeret sig for l«aftigt i medierne,
både m.h.t. debatten om regulering af

lcnre

Skarven og de mange jagtlovsovertrædelser.
Berefiringen blev enstemmigt godkendt.

foreslået

påpegede, kan gen.forsml. ikke vælge
personer som ikke er til stede. Morten
Nielsen blev derfor val6 som revisor.
Det samme giorde sig gældende for
revisorsuppleanten, hvorfor Niels
Bomholt blev valgt til denne Post.

Eventuelt
Morten Nielsen opfordrede deltageme i
Feltprojektet til at få indsendt deres
skemaer for optællingerne i 1993. Ud af
100 fynske deltagere havde kun de 30

20.636 kr

Saldojan.1993
Indtægter;

13.700 kr

Tilskud fr a hovedforening
Tilskud fra Odense Konrmtme
Honorar for arbejde udført for Ornis Consult
Havrevimps-kontingenter ...
Fugleovewågring Vi ggelsø
Salg af kopier til DN
Fuglenes Dag

5.253 kr

10.0001«
5.800 kr
5.000 kx
2.608 kr
1.265 kr

. 9l2kr

Renter

44'53Ekr

"''

lndtægterialt...
Udgifter:
frykning af Hawevimpen,3 numre
Udsendelse af Hawevimpen ........

"

Midlertidigt
Kørselspeng
Amtsnatur-,
Formandstelefon ...
Groblarketter ......

"' 2'000kr
" l'000 l§
'' l'956 l«
"' 2'l7okr
"" 406kr

'

5'798 kr
2'846 kr

indsendt.

Regnskab for 1993
Hanne Poulsen gennemglk det omdelte
regrskab. Det medførte flere regrskabstekniske kommentarer &a salen. Endvidere fremkom en del forslag til hvad,
indtægteme kan bruges til fremover.

Regnskabet

blev herefter

enstemmigt

vedtaget.

Årets DOF-Fynbo
Pedersen udnævntes til årets DOFFynbo for hans store indsats for lokalet
på Risingskolen.

Kaj

Efter en pause viste Torbjørn Eriksen
lysbilleder og fortalte om et ICPBprojekt iTuuania.

Vatg

til

bestyrelsen
Søren Bøgelund, Kurt Due Johansen og
Jacob Sterup Andersen blev alle
genvalgt. Istedet for Niels Larsen, som
ikke ønskede genvalg, indvalgtes bestyrelsens kandidat Michael Mosebo
Jensen. Der var ikke indkommet forslag
til bestyrelseskandidater fra medlemmer.

Til generalforsamlingen var der foruden
bestyrelsen fremmødt ca. 30 medlemmer.

Gaver

.

Diverse @orto, papir, jagtlov, kort)

Udgifter

ialt ..

632W
27.051 W
17.4E0

Overskud
Saldo pr.

-udvalg

3lll2-lgg3

2011.-1994 Hanne Poulsen

kr

38'116 kr

ligrr.projekter. Jeg vil godt se denjægerrepræsentant, som står med sine grønklædte åbne arme og samarbejdsvilligt
tager imod flere fredningsforslag, hvis vi
fra ornitologisk side fortsætter med at
give offentligheden det indtryk, at alle
jægere er lovovertrædere. Lad os også i
vores iver efter at knalde disse lovover-

Debat-siden
DOF-Fyns hetz på jægerne

Af Poul Rasmussen

Lad mig starte dette indlæg med at slå
fast, at om det følgende kan give udfyk

firlde at der bliver slået hardt ned på
disse lovovertrædere, men at det efter-

jeg i meget lang

hånden er mere en regel end en undtagelse, at høre indslag om ulovlig jagt i
de lokale medier, er efter min overbevis-

for det modsatte, så

så

udstrækning helst al jagt afskaffet. Der
kan ikke herske nogen tvivl om, at jagttrykket er alt for stort herhjemme; tænk
på det store antal regisfterede jægere vi
har. Jagt har tilbage til stenalderen og
meget langt frem været en nødvendighed
for opretholdelse af livet. Men at påstå,

at det er det
Jamen kan

i

dag, er vist langt ude.

vi så overhovedet

forsvare

den interesse der hedderjagt?

Vi må dog erkende at

jag!.,

ikke som

en nødvendighed for overlevelse, men
simpelthen som en hobby eller sport om
man vil, har eksisteret i årtusinder, og
lige meget hvor gerne vi såjægerne hen
hvor peberet gror, så er de her altså, og
lad os så samarbejde i stedet for at strides.

Der findes mange brådne kar blandt
jægere, ingen tvivl om det. Men som det
jo heller ikke er sådan, at alle der bærer
en læderjakke nødvendigvis slår gamle
damer ned, så findes der også ansvars-

bevidste

og

naturelskende jægere.

Heldigvis, hvad min erfaring siger mig,
langt størstedelen.
Baggrunden for at skrive dette indlæg,
er den på det seneste så lcaftige

laitik af

ulovlig jagt, som er fremført af vores
ellers så udmærkede lokalafdelingsfor-

mand Flemming Byskov. Jeg støtter til

ning ikke den rigtige måde at

løse

problemet på.
At Henning Madsen, som er jægemes
repræsentant i det udvalg, som stillede
forslag til et jagtfrit kemeområde i Det

sydfonske Øhav, i Radio Fyn d.
4.lll.-93 gav udtryk for harrne over

Flemmings fremturen mod ulovlig jagt,
er for mig at se forståeligt.
Netop på nuværende tidspunkt hvor
forslaget er til behandling i de offentlige
instanser, kan det virke som en meget
lusket måde at argunentere på, for at
opnå mest muligt til egen gavn. For mig
at se burde ornitologer og naturfredningsfolk allerede danse lalleglade rundt
af begejstring for det forslag, som hvad
jeg kan forstå, er godt på vej til at blive

gennemført. Jægerne

har ikke

den

til at klandre omitologer
eller naturfredningsfolk hvis forslaget

ringeste grund

går igennem, for jægeme har selv været
med til at udarbejde det. Men hvorfor så
træde på folk, som ligger ned? Flemmings udfald er som at skyde gråspurve
med kanoner. Unds§ld udtrykket.
Vi omitologer er vel ikke så naive at
tro at det er sidste gang vi skal samarbejde med jægeme om sådant eller

trædende jægere passe på ikke at
forvandle rågeunger til ravneunger, for
så ryger vores troværdighed som en
seriøs forening sig snart en

hr.

Nu hvor vi omitologer så er færdige
med at pudse glorien, og benene efterhanden atter nar jorden, kan jeg ikke
lade være med at gribe i egen barm, hvts
jeg da havde en sådan, og stille mig det

spørgsmål: lever

vi

ornitologer selv op

til det at bruge naturen "rigtigt"?

Jeg må

desværre skamfirldt slå blikket ned og
erkende at sådan er det langtfra altid.
Jeg har selv oplevet at omitologer i
higen efter at se en afbleget hejreart, har

knoklet et nahrrområde

Vi er selvfølgelig alle begejstret, når vi
ser en ny eller sjælden art; det ville være
løgn at påstå andet. Hidægeri kan være
udmærket i en vis udstrækning, men når

man lukker en sjælden indfanget fugl
ned i en spand med låg, og oPbevarer
den i flere timer for at alle "hitgutterne"
nu skal se l«æet, så har man oversl«edet
min tærskel for mangel på god natunnoral.

Dette lille sure opstød som en påmindelse om at feje for egen dør.

Lad dette indlæg være en opfordring
selvfølgelig at anmelde disse jagtmæssige lovovertrædelser til politiet,
men i stedet for at udbasunere dem i
alverdens medier, at samarbejde evt.
med de lokale jagtforeninger hvor overtrædelsen har frrndet sted, for at fii disse
lovoverfiædelser stoppet. Tro mig, ja$foreningerne ønsker det mindst lige så

til,

meget som os.

igennem,

sl«æmt tusindvis af rastende ænder på
vingerne, og på trods af en pæn påmindelse stadig fortsætter ind over private

Med frygt for at ende mine dage ved
foden af Dovns Klint

marker.

Poul Rasmussen, Tåsinge

ikke var
troværdig når han i medierne hævdede,
at der var 5.000 vadefugle ved Nr. Nærå
Strand, og man så i ornitologernes eget
blad kunne læse at der kun var 500.
Jeg synes derfor at et indlæg som dit
giver jægerne unødvendige argumenter i
hænde, og at det kan glve indtryk af at
vi omitologer slet ikke er enige i bestyrelsens holdning til disse jagtlovsovertrædelser. Ja det er for at bruge Lennart
Larsons ud§k fra den netop overståede
sen læse, at DOF-Fyns formand

du kan bringe dokumentation for historien, må jeg sige, at den tor jeg srmpelt-

Kommentar til Poul Rasmussens indlæg
Af Niels Larsen

hen ikke på.

Som medlem af Hawevimpens redaktion

ses, på sarnme måde som landbrugets og

og indtil derme generalforsarnling også
af DOF-Fyns bestyrelse føler jeg trang
til at kommentere Poul's indlæg:
Min første reaktion var at brevet er så
groft et anslag mod det store arbejde
som Flemming Byskov har udført med

industriens "brug" af naturen også må

indslrænkes. Når jagtforeningerne
delcager i de udvalg som skal stille
forslag til jagtlovsændringer og udlægning af resenrater, er det bl.a. fordi de

berettiget kunne frygte at hvis de ikke
deltog, ville stamningerne blive endnu
mere omfattende. Derfor tror jeg ikke at
vi behøver at være neryøse for at jægerne fremover ikke vil samarbejde, blot
fordi DOF-Fyn offentligt påpeger at
loven i alffor mange tilfælde ikke over-

at dokumentere de mange jagtlovsovertrædelser, som DOF-Fyns bestyrelse har
f;let kendskab til, at jeg var mest stemt

for at vi ikke bragte det i Hawevimpen.
Dette blev taget op på det næste bestyrelsesmøde, hvor der dog var enighed
om at brevet skulle trykkes i Hawevim-

Det er bl.a. sådanne løse rygter, som
jægeme kan bruge til deres indlæg i
medieme. Og de læser også Hawevimpen! I Flemming Byskovs artikel om
andejagten d.l. sept. var der indsneget
sig en §Kejl i antallet af vadefugle ved
Nr. Nærå Strand. Der skulle have stået

5.000, men under indskrivningen af
bladet havde jeg overset et 0, så der

kommunale valgkamp:

stod kun 500. Få dage efter kurure man i
en avisartikel afjægeren Torben Peder-

"At pisse

i

sin

egen rede".

holdes.

Det er selvfolgelig ikke acceptabelt at
du har oplevet hitjægere inde på privat
orråde på Tasinge for at "krydse" en
Sølvhejre. Dette problem har DOF på et

pen.

Nar Flemming og andre omitologer
tager op til Nr. Nærå Strand på jagtstartdagen d.l. sept. er det fordi der i DOFFyn er en viden om, at strandjægerne
bl.a. i dette ornåde tager meget lempe-

af de

seneste repræsentantskabsmøder
strammet op overfor, således at indberetning til lokalbestyrelsen om en hitjæ-

liCt på overholdelse af jagtloven. Dette
viste sig jo også at være tilfældet i 1993.
Standjægerne synes at betragte det som

gers dårlige opførsel vil medføre

en hævdvunden ret at kunne s§de

de.

alvorlig skiftlig påtale

til

en

vedkommen-

Din beretning om "en sjælden indfan-

ænder hvor det passer dem uden nogen
form for konsekvenser. Det er åbenbart
kommet bag på dem at bevågenheden i
medieme og hos politiet efterhånden er
blevet sådan, at onritologerne faktisk nu
er istand til at få noget ud af at reagere.

get fugl, lukket ned i en spand med låg"
virker på mig noget underlig. Fuglen kan
vel kun være indfanget i en ringmærkers
net. Eller hvad? De ringmærkere jeg
kender bruger en pose, hvis de af en
eller anden gnrnd er nødt til at opbevare
fuglen inden mærkningen. At fr en vild
fugl ned i en spand og derefter f;l lagt et
låg på uden at den flyver op, må kræve

Organisationsfolkene i jagtforeninger-

ne har nanuligvis fomemmet hvad vej
den politiske vind blæser og at befolkningen i det hele taget er blevet mere
miljøbevidst. De har indset at også

Rovfugletræk på Sydlangeland
Af Solveig Lund
baggrunden. Kikkerten

Onsdag d.2919. går turen til Langeland.
Let til frisk Ø-SØ vind, så den er hjem-

me, tor vi rods det gra og lidt tutge
vejr. Vi slår et slag rundt om Herslewejen. Der far en flot Rød Glente.
Vi fortsæfter mod Klinten, hvor vi
ankommer ca. 9.30 - der var aldeles
livligt overalt. Tusindvis af Ringduer -

lalt blev der set 20 Glenter den

l0

.1a8,

hvoraf de 16 gik. Gad vist om det kan
overgås. Vi var blot 6 med kikkert, der
oplevede sådan en eventyrdag. Ja vi

havde også 5 Rørhøge i eet l«kkertfelt
ved Kelds Nor.
Torsdag d.30. var det dagen for Blå
Kærhøg. Trods kuling gik der 9. Pludselig kom udefra en han s§gende ind, lige
hen over græsset, så der blev øjenkon-

10.30 var der våger over Vestskoven,
med 2 Røde Glenter imellem; det var
svært at fii tid til formiddagskaffen. Kl.

I

var det hele overstået, alt var gået.
Vi kørte mod Vesteregn. Halwejs ude
havde vi igen Rød Glente, med "noget" i

takt. Vi glæder os til resten.

stor behændighed. Og ikke mindre at
skulle gentage kunstgrebet når "hitgutterne" indfinder sig. Derfor Potrl: indtil

jægernes udfoldelsesmuligheder i naturen fremover nødvendigvis må begræn-

ø1et;

venstre side, på vej mod BagenkoP'

det samme af gæs og Bogfinker, foruden
alt det andet småt, der var imellem. Kl.

I

for

6

Røde Glenter mere, 7
sarnlet på bare I tønde land. Vi fortsatte
- bare 200 meter, så havde vi igen 4 På

minsandten

ll

Dansk Ornitologisk Forcaing
Lokalafdeling Fyn

D.2. nov.

1993

Konstaterede lovovertrædelser i forb. med jagt i Fyns Amt 1992 ogl993:
30/12-92: Plastpose med skudte fugle frrndet smidt på Boltinge rasteplads ved
Ringe. Posens indhold: 19 Ederfugle, I Hættemåge og I Fasan.

8/l-93: Plastpose med skudte fugle firndet smidt på Boltinge rasteplads.

Åbent brev

til

sendes

Cbristian Raunkjær, forrrand for Danmarks Jægerforbund
Henning Madsen, formand for Det funske Amtsnaturudvalg

Vedr.: Konstaterede jagtlovsovertrædelser i forbindelse med jagt i Fyns Amt

Posens

indhold: 17 Blishøns samt tomme patronhylstre.
Kilde: Fyns Amts Vejvæsen. Sække fra Ringe kommune. Døde dyr skal ifølge loven

til destruktion.

1712-93: Dømmestrup: Politiransagning. Dybfryser med skudte Duehøg og Musvåge.

l4l5-93 Fjellebroen, Sydfun: Skarv

skudt midt i yngletiden. Politianmeldelse.

ultimo 1992og1993.
Jeg skal herrred høfligst spørge hvad Danmarks Jægerforbrmd agler at gøre ved de
her bilagt konstaterede og dokumenterede lovovertrædelser i forbindelse medjagtudøvelsen her i amtet.
Ud fra den bilagte liste kan vi dokumentere at respekten overfor naturen og loven
ikke er et udbredt fænomen hos de frnske jægere.
Jeg er som DOF-forrrand her i arntet dybt chokeret over mængden af lovovertrædelser i forbindelse medjagt konstateret her i aurtet.
I mit arbejde i Amtsnaturudvalget indenfor de sidste to år, har jægenepræsetrtan-

teme givet mig det indtryk at lovovertrædelser var sjældne i forbindelse med jagt.
Mine oplevelser den l. september ved Nr. Nærå Stand sammenholdt med de
konstaterede lovovertædelser i Det sydfunske Øhav giver det stik modsatte sipal
fra virkelighedens verden. Mindst 80 procent afjagtudøvelsen på disse lokaliteter
den furste jagtdag er ulovlig.
De funske jægere har således i min bevidsthed et meget stort troværdighedsproblem. Jeg mener at der må ge,res noget alvorligt ved problemet og henvender mig
hermed til jer som repræsentanter for jægerne, og stiller spørgsmå{et: Hvad vil I giene
for at stoppe overtædelseme?
Med venlig hilsen
Flemming Byskov

l8l5-93:4 skudte unge Råger lagt i plastposer under Ravnerede i Scheelenborg skov
på Hindshotn. Politirapport - fuglene var fejlagti$ taget for Ravneunger. Hvad er
formålet??
Maj-93: Massakre på ca. 150 Skarveturger og -æg midt i yngletiden på Drættegrund
ved Æbelø.

l/6-93: Høgefælde placeret ved Duehøgens rede i Store Ernebjerg skov sydvest for
Odense. Politirapport: Ejeren og jaglkonsortiet mente at det var lovligt at opstille
fælder med levende lokkefugle mod Duehøgl!!

It9-93: I I ud af l3 jægere på Nr. Nærå Strand på ulovlig jagt. Politirapport: 5 af de
anholdte jægere er bekendt med at de IKKE må drive jagt på statens umatrikulerede
øer. Hertil har 4 personer fra fugletåmet iagltaget op til 8 jægere hele morgenen
drivende aktiv jagt på øen!!!
5 jægere med trailere parkerer ulovligt på engen foran fugletåmet. 2 jægere overnatter trlovligl i carnpingvogp på engeu foran fugletåmet. I jæger har overnattet ulovligt
på statens ø.
Lokale fugletællere har i 1992 konstateret ulovlig jagt på øen
ll9-92:7 jægere drivende aktiv jagt.
lll9-92: I jæger drivende aktiv jagt.
16110-92:3 jægere drivende aktivjagt på øen.
l3lll-92:.5 jægere drivende aktiv jagt på øen.

CC DOFs fredningskonsulent
Jægerdagspressen
1J

DOFs skudtællinger fra Nr. Nærå Strand viser følgende aktivitet:
1985: 4l I skud på den førstejagtdag.

24llo-93:Politiazzia ud for Tasinge ved Svendborg:

1986: ?
1987: 604 skud på den ferste jagtdag.
1988: 1.557 skud på den første jagtdag.
1989: 397 skud på den førstejagtdag.
1990: I 53 skud på den første jagtdag.
l99l;817 skud på den første jagtdag.
1992:39'7 skud på den fenstejagtdag.
1993:45 skud på den førstejagtdag.

1

Det meget store jagttryk i området virker stærkt forstyrrende på de ca. 15.000 fugle,
der ifølge optællinger opholder sig i området i september og oktober.
Fuglene har stort behov for hvile og føde under trækket, og specielt har de behov for
hvile ved højvande. Netop ved højvande raster de på statens øer. Det er derfor helt
urimeli$ at størsteparten afjagtudøvelsen foregår ulovligt fra statens øer. Ca. l2Vo
af de rastende fugle er jagtbare.

4 jægere taget med

ulovlige patroner med blyhagl.
jæger taget med ulovligt femskudsmagasin i båden.
I jæger taget uden jagttegp.
I jæger taget med friskskudt totalfredet lappedykker i båden.
I jæger taget for ikke at medføre lovpligtig redningsvest.
25110-93:

tllovligt

skudt totalfredet Hedehjejle firndet levende med afskudte ben på

Monnet.

!

2. november 1993. Flemming Byskov.

I

Pressemeddelelse og åbent brev.

ll9-93: 7 ud af l0 konfollerede jægere driver ulovlig jagt på Monnet på Tåsinge.

Opfordrer politiet til øget jagtkontrol

ll9-93: I jæger overnatter ulovligt på Storeholms Rev. (I telt).
På baggrund af et åbent brev vedrørende fynske jagtlovsovertrædelser, sendt

ll9-93: 2 jægerc driver ulovlig jagt fra statens umatrikulerede øer ved Storeholms
Rev.
ll9-93: Slæbespor efter laavlepram på Storeholms Rev.
l/9-93:. Ulovlig friskskudt juvenil Gravand (Totalfredet) fotograferet på Storeholms
Rev.

ll9-93: Friskskudt totalfredet juvenil Gravand fotograferet på spidsen af Storeholms
Rev. (.okale jægere kender ændernes banemand. Problemet er at jægeren er farveblind!!!)
l/9-93: Ulovligt friskskudt Skarv fimdet mere end 100 meter fra fiskerredskab,
Storeholrns Rev. Hertil en del friskskudte måger, blot efterladt på standen. Uetisk.

l/9-93:3

jægere taget

for ulovligjagt, Odense Fjord.

ll9-93: Brevdue ulovligt nedlagt af andejægere, Odense Fjord.

I
J

fra

Dansk Omitologisk Forening på Fyn til Amtsnaturudvalget for og Danmarks Jægerforbund i efteråret 1993, har ffnske jægere, omitologer og nahrfredningsfolk været
samlet til møde den 13. januar 1994
Æle tre parter er enige om, at fordømme de overtrædelser afjagtloven, der har
frurdet sted såvel på søterritoriet som på landterritoriet.
Men såvel jægere, ornitologer som naturfredningsforeningsrepræsentanter er også
enige om, at det er et mindretal afjægere der begår disse overtrædelser, og at lang
de fleste, aktive jægere driver jagt i overensstemmelse med jagtloven.
f*ske tillidsrepræsentanter fra Danmarks Jægerforbund, Dansk Omitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening skal opfordre politiet til at fortsætte og
in ensivere de kontrolbesøg som der er taget initiativ til i de senere år.
Vi skal derfor også opfordre politimestrene på Fyn til at intensivere kontrollen af
jagt - såvel på land som på havet - i den kommende jagtsæson 1994-1995.
Henning Madsen,
formand for amtsnaturudvalget på Fyn,
initiativtager til og ordstyrer ved
mødet på Kvæmdrup Kro den 13.01.1994

Søkonge: I Baring Vig d.3ll10.
Hoved d.zDlll ogl d.29ll.

Siden sidst
Af Tim Hansen

Klint d.22l10. 1.500 trak N ved
Hoved allerede

Grønspætte:

d.l4ll.

t

har huseret

omlaing Ørbækvej
rekord. Se iøwig Solveig Lunds artikel
andetsteds i bladet.

Rødstrubet Lom: En meget usædvanlig

i

Odense Å nær
Zoologisk Have, hvor en olieskadet
Rødstnrbet Lom rastede blan& Gråænder og Mandarinænder d.l4-19112.!

Havørn: Ømen, der dukkede op ved de
sydfunske søer i juli, blev på stedet til
engang

i

november. Den

var iøwigt

farvemærket i Finland. Den 23110 sås
hele 3 Havørne på Ærøs sydspids! De

Rørdrum: I blev set i Tryggelev Nor
d.16fi1 (FET)
Sangsvane: Mange flokke set på

trak alle ind fra Ristinge Klint og fortsatte mod vest. (Jan Holm Jensen). Se

marker rundt omkring på Fyn. En stor
flok på 183 tugle sås d.l7ll ved Klinte
Strand. I flokken var der også I Pibe-

artiklen andetsteds i bladet. Derudover
sås 2-3 Havøme på Langeland i efterå-

svane, I Bramgås og 6 Sædgæs. (JSA)
Scedgås: Op til 38 er set ved Føns nov.dec.
Blisgås: Ved Gyldensten er 50 set hele

ret.

Steppehøg:

I lk frak Dovns

Klint

Hvidbrynet Løvsanger:

Fyns

hvor der var 70.

Dværggås: I trak ved Fyns Hoved
d.28l9 eller 2919 (FES) og I trak ved
Dovns Klint d.22l10 (FET)
Kanadagås: 28 ved Gyldensten i januat 12 i Bøjden Nor d.l-10/l og 13
Vestermaden d.28ll.
Lysbuget Knortegås: 5 Fyns Hoved
d.2elr (FES)
Lille Skallesluger: 13 blev set i Bræn-

Inder§ord d.6/1.

i

kvarteret

i Odense i nov.-dec.

Stor Tornskade: 2 ved
søen og

land i efteråret, hvoraf hele 58 blev set
d.2919. De 40 blev set om eftermidda-

Nor d.11/9 (FET)
Odinshane: 2 i Brændegårdssøen d.219

gen i Gulstavområdet (Ivn/fQ Ny dags-

(PDP)

Ravn: Op

overnatning ved de sydfunske søer.

ved Bogense

d.l2lll

§torpiber: I

til

17 Ravne er set flyve

Stor Korsnæb: En invasion af

Hedelærke: Wedelsborg 2 d.312 (PDP)
Bjerglærke: 50 blev set på Mågeøeme

til

den

mindre art har tnrkket nogle af de store
med: 17 Dovns Klint d.z2ll0 og 2 FYns
Hoved d. l5ll l.
Hvidvinget Korsnæb: 2 i efteråret På

(JEB)

Eak Dovns Klint d.l8/9

(Mogens Ribo)

Silkehale: Kun meget fii er set, flest
Fyns Hoved: 22 d,.2Olll.
Bynkefugl: En meget sen blev set

Sydlangeland.

Gyldensters Enge d.l4ll I (HEL)
Rørsanger: En Rørsanger i Tryggelev

Laplandsværling: En del er set i efteråret, bl.a. Vesteregr 12 d,.l8l9 (FET) og

Nor d.l6l11 er også udenfor

Sdr. Hjørne 5 d.29i9 (PDP)

Kærnebider: 35 Bavnehøjgård, Fåborg
d.e/12 (PDP)

sæso-

nen.(FET)

d.l7l11(KBL)
Stenvender: 18 trak S ved Tryggelev

16

Brændegårdsved Arreskov Sø i dec.-jan.

d.lOll2 (Kurt Due)

samme dag).

Enkeltbekkasin: Enge ved Puge Mølle
I d.30/10 og 2 d.6ll2. Bispeeng I

I

(PItrD. I ved Lindved Å Gt jUv)

AIm. Ryle: Hele 7.600 Alm. Ryler fik
en iwig tæller talt d.3/l I ved Nr. Nærå
Strad (+6.000 Hjejler samme sted,

degårdssøen d.24ll (JSA). Arten er også
set i Arreskov og Nørresø, Gyldenstens
Enge og Fyns Hoved.
Rød Glente: Ialt 144 trak på Sydlange-

Knudshoved

Skægmejse: Er igen set på FYn: I
Seden Strand d.27ll0 og 2 Gamborg

d.r6110 (FET)
Musvåge: Sydlangeland 2.200 d.l2l10
(FET). Sdr. Hjørne 1.360 d.l5l10 (PDP)
Lille Skrigeørn: I hak Horne d.5/9
(PDP)
Vandrefalk lalt 9 på Sydlangeland i
efteråret, heraf 2 d.2919 og 3 d.22/10.
Derudover I Kærby Fed d.2/10 (IIEL)
og I Gyldenstens Enge pri. dec. (JEB)

vinteren indtil sidste halvdel af januar,

I

d.20le (FET)

Ringdue: 21.600 trak S ved Dovns

Da der ikke blev plads til Siden sidsf i sEste nr. af Havrevimpen, bliver dette
en marathon-udgave med obseruationer fra primo sept. til ultimo ianuar.

observation blev gjort

I Fyns

17

Ekskursioner
Kørselsti lmelding : kontakt turlederen
VIGGELSØ

RAVNHOLT

Søndag d. 17. april

Tirsdag d. 17. maj
Mødested: Ravnholt Gods, kl. 19,30
Leder: Flemming Byskov, 65 982218
Herregårdsskoven sloille geme suurme
af liv sådan en majaften. Foruden et
talrigt sangerkor forventes indtil flere
Skovsnepper at henlægge deres snurrige
aftentræk til luftrumma over vore hove-

Mødested: Klintebjerg Havn, kl. 05.30
Leder: Kurt Due Johansen, 659322 57
Vi følger stien rundt på den nordlige del
af øen, men far da lejlighed til at beskue
del sydlige del også, fra det imponeren-

de fugletårn. Der er fine chancer for
mange forskellige svørnmeænder og
vadefugle samt øens ynglefugle, bl.a.
Huldue og en hejrekoloni. Tag madpak-

der.

ken med. Sejladsen koster 20 kr for
voksne og l0 kr for børn. Tilmelding er

SKAGEN,20-23. maj

nødvendig. Færgen sejler retur kl.
08.30.
F^TNS HOVED
Søndag d.24. apÅl

Mødested: Korshavn ved Jægerhotellet,

kI.06.00
Leder: Michael Mosebo Jensen,

tlf. 65 35 34 04
Vi går en tur ud på "Hovedet" og ser
hvad der rører sig. Der er altid mange
andefugle

i

det lawandede område, og

har natten været tilpas, er de talrige
buske og hegrr levende af smffirgle.
Mon ikke der skulle trække noget forbi
sådan en dag sidst i april. Tag termo-

Ledere: Ib Hellesen og Esben Eriksen,

tlf. (rb) 66 t6 30 42
Så arrangerer DOF-Fyn igen en tur til
Skagen. Denne gang i pinsen, som
ligger i slulringen af maj. Er vind og
vejr med os, kan alt ske: fra storke til
eksotiske øme. Under alle omstændigheder er der gode chancer for nogle
fantastiske fugleoplevelser. Mulighed
for Karmindompap, Natravn, Lærkefalk,
Hvepsevåge m.m.

Turen foregår i privatbiler, og vi har fået
plads til 16 personer på Skagen Vandrehjem. Tikneld jer inden d. 17. april til
Ib. Prisen er 750 k for voksne og 600
l« for unge under 18 år.

kanden med.

Under planlægning:

SYLTEMADE ÅDAL

ROMSØ

Onsdag d. 25. maj
Mødested: P-pladsen, Langegyde,
V. Skeminge kl. 19.30

Mødested: Kerteminde Fiskerihavn,

Søndagd.

l2.juni

kl.06.50
Leder: Viggo Lind, tlf. 64 82 32 38
Denne perle af en ø behøver vel næppe
yderligere præsentation. Derimod skal
det nok påpeges, at der er begrænset
deltagerantal, og at sidste tilmeldingsfrist er 4. juni til lederen. Prisen er fast-

Leder:
Niels Bomholt, tlf . 62 24 19 59
Dette er en dejlig travetur på et par lan
(i grunmistøvler) i den flotte ådal. Der er
gode muligheder for at høre Nattergal,
Kærsanger og Græshoppesanger

sat

til 65 l« for

voksne og 40

l«

for

bøm. Turen afsluttes kl. 14.30

Ekskursioner Fuglenes Dag
søndag den 5. juni
HJULBY Sø

VEJLEN, TÅSINGE

Mødested: Ved vaudværket, Lindenborgvej (øst for søen) kl. 04.00

Mødested: Havnen ved Vejlen,
kl. 05.00
Leder: Poul Rasmusseno tlf.62 54 l0 22

Leder: Michael Mosebo Jensen
tlf. 65 35 34 04

TRYGGELEV NOR
Mødested: P-pladsen ved Tryggelev
Nor, kl. 05.00

ODENSE Å
Mødested: P-pladsen ved Dalum Papirfabrik, kl. 05.00
tæder: Flemming Byskov
ttf . 65 98 22 t8

Leder: Nis Rattenborg, tlf.62 5615 14

HOFMANSGAVE
Mødested: P-pladsen ved Enebærodde,

HOLLUFGÅRI)

kI.07.00

Mødested: På gårdspladsen over for

Leder: Viggo Lind, tlf. 64 82 32 38

Hollufgård Hovedbygring, kl. 05.00
Leder: Peter Hvenegård
tlf. 64 47 35 05

SOLLERUP SKOV og
ARRESKOV Sø

Øland27-2915.
Kontakt Flemming Byskov, tlf. 65 98 2218lor nærmere information
Ungdomslejr på Sydlangeland 3d6.
Kontakt Søren Bøgelund, tlf. 62 56 20 05 for nærmere information

Mødested: P-pladsen ved Sollerupgard,
kt. 07.00
Leder: Erik Ehmsen, tlf.62 6415 59

l9

Det handler ikke om fugle
Et tøl på naturen inspirationskursus
Føl på projektet der financieres af
Aage V. Jensens fonde har i sidste

skoleår via naturoplukkere lukket
over 230 skoleklasser, fordelt over
hele landet, ind i naturens forunder-

Kurset henvender sig til: Nuværende og kommende naturoPlukkere, der ønsker inspiration til fremtidige ture, og andre der kunne have

interesse iemnet.

lige verden.

Kursets indhold: Kurset vil
Projektet er et tilbud fra DOF til 3.-5.
klasser, der ønsker at få et nøjere
kendskab til, hvad der sker i naturen omkring dem.
Det får de ved at
adoptere et na-

turområde

i

nærheden af
skolen. Naturområdet besøges derefter et

antal gange i
løbet af skoleåret
sammen med
naturoplukkeren. Naturoplukkeren
er en lokal natur- og fugleinteresseret person, som viser børnene
områdets forskellige planter, dyr,
fugle og fortæller dem om årets
gang i naturen. Naturoplukkeren
bliver knyftet til skolen via projektets
ledelse, hvorefter skolen og naturoplukkeren sammen aftaler besøgene i naturområdet. Det vil §pisk
være 2-5 besøg på lokaliteten om

primært handle om årstidens planter og dyr og deres små
"pudsighede/'.- Hvordan tingene
hænger sammen i naturen?- Hvordan jeg bedst
formidler min
viden til bun på
3.-5. klassetrin?
Tid og sted:
Kurset vil finde
sted iOdense,
Pårup skole
lørdag d.1614 -94
f a k|.10 til 14.
Underviser: Naturvejleder Viggo

Aftenskolekursus om fugle
Så har du chancen for:

.

alhøre hvordan Skarverne har drevet det så vidt

o

at blive dus med forårets fuglestemmer

.
.

at høre om fuglene i Det sydf,nske Øhav
at komme på ture med andre fugleinteresserede og meget mere

Kurset består af ialt 10 lektioner. 6 af dem foregår med teori, tirsdage kl.
19.00 - 20.50 på Hømarkskolen i Svendborg. 3 af lektionerne er aftenture
(også på tirsdage) til nogle af vores lokale fine fuglelokaliteter. Og den 1O'de
er en morgentur lagt i en weekend.
Første lektion er d. 5. april kl. 19.00 på Hømarkskolen. Pris 350 kr.
Bor du i Svendborg kommune kan du nøjes med 310 kr hvis du er arbejdsledig, pensionist, efterlønsmodtager eller under 18 år.
Er du interesseret så ring til Arne Bruun tlf. 62 20 51 34

lndbydelse til høring om de sydfynske
Skarver

Tilmelding: Til lb Hellesen

Skarven er en omstridt fugl på Sydfin. I EF's fuglebeskyttelsesdirektiv skrives der bl.a. "at sjældne og truede fuglebestande skal beskyttes på et niveau
der tilgodeser økologiske, kulturelle og økonomiske interesse/'.
Men i hvilken grad de forskellige interesser i fremtiden skal vægtes i vore
naturområder, ønsker vi at gøre til tema for en høring.

tlf. 66 16 30 42 eller kursusleder
Johny Madsen, Bavnehøjvej 14,
4100 Ringsted, tlf. 53 64 11 65

Høringen kommer til at foregå i spisesalen på Den Frie Lærerskole i Ollerup
d. 13. april kl. 20.

Lind.

senest d.114 -94. Nærmere oplysninger kan fås hos lb Hellesen og
kursuslederen.
Pris: Kurset er gntis.

året.

Tænk på naturens fremtid - bliv naturoplukker

I skrivende stund har vi allerede tilsagn fra de involverede interesseorganisationer samt staUamt om deltagelse af meget kompetente personer i panelet
af oplægsholdere. Ords§rer bliver Henning Madsen, ansat på Den Frie
Lærerskole i Ollerup og formand for Fyns Amts naturudvalg. Efter oplæg fra
panelet vil der blive mulighed for at blande sig i debatten.

Spørgsmål kan rettes til;
Henrik K. Hansen på tlf. 62 24 4316 (bedst aften)

Havørne over Ærø

måtte jeg kigge og prøve at huske så
meget som muligt, og så hurtigst muligt

havde egentlig også ffiet nok. Efter at
havde spejdet med kikkerten over mod

Af Jan Holm Jensen

notere

Langeland endnu engang, fikjeg pludselig øje på noget neden for kikkertfeltet,
dajeg f,ernede den fra øjnene. Det var 2
fugle, som kom ind over §sten neden
for bakken i meget lav højde. Del var 2

til Ristinge Klint var
mindst, og hele vejen ned til sydspidsen
af Langeland. Der var et jævnt træk af

Som nybegynder inden for fuglekiggeriet havde jeg stadig observationen afde
store Havørne til gode. Jeg var flere
gange i efteråret på Dovns I(int og så
flotte fugletræk, og de erfarne ornitolo-

hvor afstanden

Musvåger ind mod Lindsbjerg, og
blev til ca. 90 fugle den dag.

ger gjorde "prik-obsewationer" af

det

Næste dag, lørdag den 23., besteg

jeg igen Lindsbjerg kl. 8.30. Vindretrin-

forskellige fugle langt ude over havet,
hvilket langt overgik mine evner.
Det hele startede med en sådan
søndag (den 17. okt.) på Dovns, hvor

gen var stadig den sarnme, og solen
skinnede nu fra en slqrfri himmel. Trækket var allerede igang, og det første jeg
så var halen af en Rød Glente, som
forsvandt op langs Ærø. Trækket forsatte sikkert over mod Æs.

der var lidt gang i Musvåge-fiækket med
en SV-vind, og hvor der om fredagen
havde været en kæmpe trækdag med ca.

Musvågeme kom i klumper på 5 l0 fugle og der var pauser mellem fuglene. Dajeg står og kigger ud over vandet
i retning af Tryggelev på Langeland, ser
jeg pludselig en flok fugle komme ind
ude fra vandet. Min første tanke var
egentlig, at det lipede krigsflyvemaskiner, som i lav højde kommer ind over
§sten. De havde kurs lige mod bakken,
og hurtigt var jeg omgivet af en stor flok
Musvåger. Da jeg var ved at tælle dem,
fik jeg pludselig øje på en stor fugl, som
åbentbart lå til sidst i flokken.
Dette var bestemt ingen Musvåge!
Det var en kæmpefugl, som på store, lidt
stive vinger forsøgte at dreje op mod
vinden og komme nord om bakken, hvor
jeg stod. Først var jeg lamslået, demæst
greb panikken mig - find en feltguide!
Nej, det var der ikke tid til. Inden jeg
havde nået at finde Europas Fugle frem
af tasken, og med kolde, stive fingre

2000 Musvåger. Omkring middagstid
kom der imidlertid et stort vindspring og
vinden gik over i NV og var let til frisk.
Trækket døde hurti$ hen, og fra erfame
folk fik vi at vide, at Musvågerne helst
trak lidt op mod vinden. Så med denne
vindretring gik trækket nu ud fra Ristinge Klint og over mod Ærø. Et godt sted
at placere sig var på en lille bakke ved
vandværket på vej ud til Ristinge. Jeg
startede bilen og kørte derud, og ganske
rigtigt kom der nu fugle i den retning. I
ugen efter var det skolernes efterårsferie, og jeg skulle til Ærø i slutningen af
ugen. Så hvis trælcetningen holdt, var
det min plan at prøve at f;l kontakt med
træl&et fra den anden side pL Ærø.
Fredag den22. oktober stod jeg nu
placeret på en 45 meter høj bakke
(Lindsbjerg) mellem Dunkær og
sydspidsen af Ærø. Vejret havde holdt
sig godt i hele efterårsferien, og vinden
var gået nrndt til en frisk NØ-vind. Jeg
havde et godt udsyn helt fra Marstal,

alt ne{ så kwrne jeg

senere

konsultere diverse fuglebøger i fred og
ro.
Der kunne ikke være nogen Mvl.
Med store, brede, lige vinger og nogle
halefier, hvorafde midterste var længere

Havørne helt alene uden følgeskab af

end de andre. En noget pjusket, men
dog kileformet hale, som dog ikke var
hvid. Forvingeme var dog klart lysere
(næsten eulbrunlige) end bagvingerne.
Det måtte være min første Havørn, om

Musvåger. Fuglene fløj tæt salnmen og

end en ungfugl, som kort forinden var
fløjet tæt forbi mig på bakken.
Min første Havørn blev heldigvrs
ikke blot en "prik-observation" i det
ferne, men et kæmpesus fra en fugl,
som hurtigt forsvandt væk fra bakken i
sailrme retring, som Glenten og alle
Musvågerne. Jeg stod tilbage med en
fantastisk oplevelse, hvorefter det at
tælle Musvåger ikke helt var det salnme
som før. Men det skulle vise sig ikke at

den anden og dens kileformede hale var
måske lys, men absolut ikke hvid. Den
anden fugl var nok en ungfugl, som den

et tidspunkt neden for
bakken bag nogle træer. De tog også
turen nord om bakken mest mtrligt mod
vinden. Den ene øm syntes større end
forsvandt på

første jeg havde set.
Fuglene fløj i samme retning, som

de øvige, men efter

være slut endnu!

Den første Havørn kom som sagt
sammen med en flok Musvåger omkring
middagstid. Efter middag begyndte der
at blive længere mellem Musvågerne, og
jeg begyndte så småt at tænke på at

Jeg pakkede igen sammen og
nærmest tumlede ned af Lindsbjergl Det
endte som "prikobsewationer", men
forinden havde det været mine første,
fantastiske Havørne-observationer, som
jeg aldrig vil krurne glemme.

pakke sammen og drage hjemad. Da
klokken blev ca. 14.00, havde der ikke
været fugle i snart en halv time, og jeg

firndet den rigtige rovfugletavle, ville
fuglen være langt forbi mig. Istedet
22

bakken lidt

adskildt. Den ene fugl langs kystenlinien
af Ærø, og den anden mere mod midten
af øen. Jeg havde hurtigt fiet KOWAteleskopet pakket ud igen, og i det klare
vejr kunne jeg følge fuglene i lang tid,
indtil de blev trl "prik-obsewationer" og
formodentlig snart kunne ses fra Als,
som de havde kurs imod.
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Fodring af rovfugle
Af Jørgen Jensen og Erik Ehmsen
Men en fodring kræver tilladelse. Kredsdyrlægen skulle spørges, lodsejere skulle kontaktes og naboer skulle overbevises til tavshed. Kredsdyrlægen var den
tungeste at danse med. Hvor langt var
der til nærmeste svinebesætning?, Hvil-

Som de fleste ved fra dagbladene, har vi
nu fodret rovfugle i et par vintersæsoner.

Vi var et af de første amter, der kom
igang med fodringen, efter at der var
givet grønt lys fra Hovedforeningen. De
skulle lige have de økonomiske forhold

ken type kød skulle der fodres med?
Men til sidst gav han sin tilladelse,

på plads, inden vi måtte starte fodringen.
Inden en sådan fodring starter bør en
del forhold tænkes igennem, både

forudsat at vi indhegrede foderpladsen.
Så blev der indkøbt et llz meter højt og

centralt og lokalt. Hvad er formå,let give folk noget at se på" tiltrække mulige ynglefugle og hvorfor det? Men vi må
nok indrømme, at vi regnede med, at

75 meter langt §llingenet, og lodsejeren

gav os lov

til at fælde pilebuske, vi

kunne lave hegnspæle af. Flot så det ud,
en cirkel af §llingenet omgivet af helt
bare marker. Hvis en øm ikke kurure få
øje pi det, måtte den være "stære"blind.

mere kompetente folk havde været igennem disse tanker og ovewejelser, så vi
gik blot igang.

. I 1993 blev der ansat en ny kredsdyrlæge, og hos ham fik vi lov at fodre
uden hegrring, når vi blot fastgiorde
kødet, så rævene ikke kunne slæbe af
med det. Så de to kvarte grise bliver nu
tøjret med to jernspyd.
Lodsejeren til den endelige placering
ønskede blot at vi fik tilladelse af hærs
jægere, og den kom promte - FLOT.

kan sluge en halv grisehjerne i en mundfirld. Men Musvåger, Krager og Ravne

Selvom de havde en større foderplads

det.

for fasaner i nærheden, var de meget
velvillige. Og naboeme, de f;l der
heldigvis og naturligvis er, forstod med
det sarrme situationen, og har hemmeligholdt pladsen.
Så kom den store dag, Wartburgen
tøffede til Odense, Danish Crown, foldtes med grisehjerner og andet "rødt
kød", som det hedder i fagsproget. Slagteriet havde lovet os affaldskød til I l«
kiloet. Det er hårdt at bære 50 kg flere
hundrede meter, så vi valgte en træk-

vop de næste gange. Det

blev dog
at de tusinder af måger der
ovematter
områdets søer, fik mest
gavn affodringen. Jeg hor en Sølvmåge

hutigt klart,

fik dog også glæde affodringen.
Vi ved ikke om de to Havøme der var

i

området fik glæde af kødet, da vi ikke
har overrendt pladsen mellem fodringerne, så vi kan blot håbe.I dette efterår har
der været både Havørn og Rød Glente
på foderet, men disse er senere forsvunUdgangsptmktet for en ørnefodring
har været, at grve finene en mulighed
for at vende tilbage som ynglefugle til

Danmark. Endvidere betyder fodringen
giftfri føde til ørnene, og de behøver
heller ikke fouragere så mange steder,
med de farer det medfører. Men ørnenes
trækmønster ændres, og hvordan påvir-

ker fodringen den naturlige konkunence? SpørgsmåI.

Ihvertfald må der være en tidshorisont
for dette projekt. Vi kan ikke give naturen, dele af naflren, biotoper eller arter
kunstigt ånde&æt i al evighed.

i

Fugle og EDB
Af Morten flr'elsen

tit siddet og svedt over
bunker afskemaer, små sedler og nussede notesbøger, når din lokalrapportredakteir for 5. gang har ringet og bedt om
dine observationer fra sidste år. Efter et
større papirarbejde får du produceret et
antal skemaer, som du endelig filr sendt
Har du også

til
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lokalrapporten, hvorefter de hårdt

prøvede redaklører går igang med nye
stykker papir, nyspidsede kuglepenne,
spande af sort kaffe, lommeregtere
m.m. Langt om længe, nogle gange med
et par års forsinkelse udkommer lokalrapporten med oversigter over de enkelte arters forekomst i amtet det ar.

Det er tit meget spændende læsning,
hvor man kan genfinde sine egne gode
oplevelser og sidde og blive nusundelig

af oplysninger er nem at bruge. Det hele
er styret af små menuer, så du kan vælge
dig igennem programmet. Der er også
lavet en gnndig vejledning.
Hvis du ønsker et eksemPlar af
prograrnmet og vejledningen, får du det
gratis mod årligt at indsende dine indtastede oplysninger til DOF. Dure oplysninger kan så bruges af lokalitetsregister, lokalrapport, landsrapport og DOFs
faglige grupper.
Din computer skal have en harddisk

over alt det, man ikke så. Samtidig
sidder det lokale fredningsudvalg og er
frustrerede over, at alle de gode oplysninger er opdelt på lokaliteter. Skal det
udvalg bruge oplysninger om en enkelt
lokalitet, må de selv igang med papirstakken igen.

Det problem søgte DOF at løse for et
par år siden med at udarbejde eu standard for EDB-behandling af fugleoplysninger og man begyndte at lave et nemt
EDB-program til arbejdet hogrammet
blev dog aldrig helt færdigt.
I forbindelse med Projekt Fuglenes
Danmark har vi købt en prograrnmør til
at lave et velfirngerende program til at

med mindst

til

en

I

med 386-processor. Hvis du ikke har en
computer, men overvejer anskaffelse,kan du købe en for ca. 8.000 kr incl.
moms og nogle programmer, men uden
printer. Hvis du har err gammel computer, der ikke lever op til kravene fra den
nye DOF-base, kan du få et eksemplar
af den gamle, der også fi.rngerer, men er
lidt sværere at finde ud af at bruge, og
som ikke har så mange faciliteter.
Jeg modtager gerne bestillinger på DOFbasen og svarer på alle spørgsmå,l om

udsendelse.

og hvornår er der set mere end l0

i

plads,

mb
intern hukornmelse (RAM) og DOS.
Programmet kører dog bedst på en PC

Det be§der al det meget store papirarbejde efter de sjove fugleture nu bliver
minimalt, hvrs du selv har en PC. Du
indtaster blot dine oplysninger i computeren og sender dem på en diskette til
lokalrapporten. Herefter kan alle spørgsmål besvares på fi sekunder. F.eks. hvor
Rødben

5 mb ledig

286-processor eller højere, mindst

klare den opgave, og den nye DOF-base
er nu færdig

Hiælp

DOF-basen er lavet så den trods de
avancerede muligheder for bearbejdning

amtet sidste ar. En graf kan

vise op- eller nedgange i antallet af
rastende ænder på en bestemt lokalitet.

den.

art, antal, lokalitet,
optæller, adfærd, alder, dragt og køn
kan kombineres på alle mulige (og

Morten Nielsen

umulige) måder. Du kan selvfølgelig
også selv lave disse forespørgsler på

5700 Svendborg

Oplysmnger om

Projektleder
Valdemarsgade 16

Tlf62 20 t9

dine egre oplysninger.
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30

fuglene
på Langeland
Fugleværnsfonden sætter gang i reservatgruppen

Vi

har brug for din hiælp på DOF's reservater. Der er mange

spændende opgaver, som bareventer pLdig og andrefuglevenner, der

bor

i

nærheden af DOF's to reservater på Sydlangeland: Tryggelev

Nor og Gulstav Mose. Vi lægger ud med et minikursus,

så

reservatgruppen kommer godt fra start.

På flere reservater er der allerede arbejdsgrupper. De klarer mange

vigtige arbej dsopgaver :
* beskærer og planter træer og buske,
* vedligeholder stier, tårne og skjul,
* optæller fugle,
* arrangerer fugleture,
* har kontalt til naboer og lokalsamfund,
* hygger sig i fællesskabet om et vlgtigt arbejde.

Der er ingen af arbejsopgaverne, som kræver special-kendskab tit
frrgle. Du skal blot have lyst til sammen med andre at arbejde for en
vigtig sag.
nysgerrig? - Så tag med på en hyggelig tur i
reservaterne lørdag d. 26. marts kl. II (til ca. 17).
Mødested: P-pladsen i Tryggelev Nor. (Føtg skiltene fra landevejen
syd for Nordenbro).
Husk madpakke og røiser. Frokost og introduktion til arbejdet
holder vi på Strandgårdens Camping i Bagenkop. Vi slutter dagen
af med et besøg i Gulstav Mose ved Dovnsklint.

Er du blevet

Flere oplysninger: Anders Tvevad eller Elise
DOFiFugleværnsfonden (3131 4404 kl. 1 1-16).

Frydensberg,

