
Årsberetning for DOF Vestsjælland 2019
Bestyrelsen har arbejdet videre efter den struktur vi vedtog i 2015.

DOF har grundlæggende fire typer af tilbud til medlemmerne:
- Oplevelser med fugle i naturen
- Viden om fugle
- Beskyttelse af fuglene og deres levesteder
- Deltagelse i naturprojekter

Vi har haft disse fire matchende udvalg:

Aktivitetsudvalget: Koordination og planlægning af forskellige typer af arrangementer: Ture, foredrag,
ungdomslejre, mm.

Kommunikationsudvalget
Står for DOF Vestsjællands kommunikation: Hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier.

Faunistisk Udvalg
Udvalgets opgaver er fortrinsvis koordinerende i forhold til diverse centrale og lokale projekter, såsom
Atlasprojektet og Skovprojektet, samt formidling af lokal viden om vores fugle, fx lokalitetsbeskrivelser eller artikler
om enkelt arters forekomst i vores område - fx artikelserier som “Månedens fugl”.

Naturpolitisk udvalg
Følger med i myndighedsafgørelser og planer, hvor DOF er hørings- eller anke berettiget, Deltager i arbejdet i
Grønne Råd, Friluftsrådet, brugergrupper og lignende..

Din rolle?
Alle arbejdsgrupper er åbne for alle medlemmer – og vi venter fortsat på, at du melder dig!
Vi håber, at du tager udfordringen op og vil være med til at tegne fremtiden i DOF-Vestsjælland.

Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen står for den overordnede ledelse og koordinering og styrer økonomien. Bestyrelsen lægger
rammer og retningslinjer for gruppernes arbejde.

Bestyrelsen har holdt 6 møder i løbet af året.
Bestyrelse vil benytte lejligheden til at takke de 28 personer - turledere, medlemmer af udvalgene,
kommunerepræsentanter m.m. - der alle har været med til at tegne lokalafdelingen gennem deres
arbejde i 2019.

Du kan se hvem der har deltaget i vores arbejde under "Hvem er vi" her på hjemmesiden.

Det er bestyrelsens opfattelse at vores generalforsamling skal være en god og spændende oplevelse for
vores medlemmer, og at vi skal komme rundt til de forskellige byer i vores område. Det kræver givetvis,
at vi kan finde velegnede lokaler med de service faciliteter, vi har brug for, og at der er lokale kræfter, der
stiller op og påtager sig arbejdet med at stå for at få arrangementet til at fungere. Derfor en speciel tak til
Inger Nielsen, der trak det store læs i 2019 i Ringsted og denne gang Jette Hallig og Jan Kiel i Slagelse.

https://docs.google.com/document/d/1lr1SnECzp1poRPmqEeLAdrDzL-DetV3JjHV2DtlDTxY/edit?usp=sharing


For at synliggøre vores struktur bedre, har vi fået lagt et organisationsdiagram på vores hjemmeside. Vi
har nu arbejdet under den nye struktur i 4 år - og de fleste steder fungerer det fint, men vi mangler stadig
manpower i flere af undergrupperne, især i Odsherred, Holbæk, Slagelse, Sorø og Ringsted. Husk hvis
du synes, der sker for lidt, der hvor du bor, så starter det hos dig selv - meld dig under fanerne og få sat
gang i nogle aktiviteter i din kommune til glæde for dig selv og øvrige medlemmer.

Bestyrelsen afholder en årlig “ryste sammen tur” for alle aktive i lokalafdelingen - gerne til steder, hvor
man ikke kommer så tit. Turen i september 2019 gik dog til Gniben - ikke et sted, der er svært
tilgængeligt, men ikke så ofte besøgt af ornitologer. Selvom vejret ikke var det bedste - men heldigvis
bedre end det metrologerne havde lovet - så lykkedes det os at se en del fugle, der viste os stedets
potentiale som en god fuglelokalitet. Hvis du melder dig som aktiv, bliver du givetvis inviteret med på
vores 2020 tur.

Frem mod lokalafdelingens 50 år jubilæum i 2021 vil vi gerne sætte fokus på afdelingens historie. I første
omgang er det lykkedes at få lavet en nogenlunde komplet oversigt over hvem der deltaget
bestyrelsesarbejdet: Stor tak til Poul Erik B. Weinreich for supplement med ældre oplysninger.

Bestyrelsesmedlemmer gennem årene og deres roller.

Vi arbejder videre med en oversigt over de øvrige aktive og forsøger at finde relevante dokumenter,
såsom beretninger, referater med mere. Hvis der nogen, der kan nogle gode og sjove historier, hører vi
givetvis også meget gerne nærmere. Resultaterne af vores søgen vil kunne ses ved løbende
opdateringer af hjemmesiden.

Som nævnt allerede sidste år, har lokalforeningen et stort ønske om, at få gjort flere unge interesserede i
at se på fugle.
Vi har arbejdet en del med et pilotforsøg med ”Skolebirding”, men det er åbenbart sværere end som så
med at komme ud af starthullerne - det kræver jo også nogle interesserede samarbejdspartnere på den
anden side af skoleporten - dette er lykkedes i 2019, så nu er det spændende at se, hvad der sker i
2020..

Vi har stadig et udestående med skift til ny hjemmeside.

Bestyrelsen i 2019 bestod i starten af året af: Lasse Braae (formand og altmuligmand), Jan Kiel
(næstformand), Jette Reeh (kasser), Jens Boesen (sekretær), Rolf Lehrmann (redaktør nyhedsbrev),
Jette Hallig, Inger Nielsen, Nils Kruse og Peter Torp.
I løbet af året har både Nils Kruse og Rolf Lehrmann desværre valgt at træde ud af bestyrelsen. Begge
takkes for deres indsats for Lokalafdelingen.

Hovedparten af arbejdet med øvrige opgaver er primært foregået i regi af udvalgene og omtales derfor
nedenfor.

Referater fra alle vores bestyrelsesmøder kan læses på hjemmesiden.

Aktivitetsudvalgets område - fugleoplevelser (JH/IN)
Tovholder: Nils Kruse - indtil sommer 2019.

Medlemmer af udvalget var:
Nils Kruse, Jens Boesen, Peter Torp, Jan Kiel, Lene Smith, Kirsten Laursen, Henrik Baark og Jette
Hallig.

Arbejdet i udvalget

https://drive.google.com/file/d/1IugYcds4Yut0JDJ9vXVZXkgMz7CAhMcm/view
https://docs.google.com/document/d/1LuQCgs3Tpb00tDOgGwh0BPbWJ5HGwXS6wGUEqhwmvKI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16fvFPt9AqxWtCqUzoAS84H28XKRFWmGbJ9NQ2_x_ZQo/edit?usp=sharing


kom desværre aldrig til at fungere som et udvalg - et af de forhold, der var medvirkende til at
bestyrelsen besluttede at nedlægge udvalget. De emneområder som var udvalgets ressour, har
vi dog stadig gang i med de udfordringer der følger heraf:

Fugleture af få timers varighed, Ørnens Dag, Fuglenes Dag og Røsnæs Naturdag, Fuglekursus og
Medlemsaftener.

Ture og Møder i DOF Vestsjælland i 2019

Der har været afholdt 27 fugleture gennem året, fordelt rundt på aktuelle og gode fuglelokaliteter i det
store område, som DOF Vestsjælland dækker, dertil 5 arrangementer i form af fuglekurser eller tema
emner, der fortalte om Fuglenes liv og mere skjulte egenskaber.

Der har været Fugleture til Borreby, Alleshave, Korevlerne, Vesterlyng, Røsnæs, Tempelkrog, Gisseløre
og Kværkeby Fuglereservat.

Det har budt på Ørnens Dag ved Tissø

Der har været Fuglenes Dag arrangementer i Flommen, I Borreby samt i Kværkeby.

Der har været arrangementer ifm. Naturens Dag.

Der har været Seniortur til Tamosen og Suserup skov samt en heldagstur til Pulken i Sverige, og endelig
en tre dages fugletur til Nordvestjylland.

Igen i 2019 har der været trækfugledag med udstationerede poster ved Reersø, brofæstet Store Bælt og
Stigsnæs. Det var 17. år i træk denne optælling lod sig afvikle, med 1 udtrækkende våge ved Brofæstet.

En tur der endelig må med i registreringen er belønningstur for Punkttællere.

Som en traditionel del af programmet, kunne Generalforsamlingen i 2019 byde på en fugletur til
Gyrstinge Sø.

Rystesammentur gik i 2019 til Gniben med efterfølgende foredrag om istidslandskabet i Odsherred.

Kalundborg Lokalgruppe (JB)

Kalundborg Lokalgruppe består i det væsentlige af en liste med medlemmernes mailadresser. Den har
p.t. 75 medlemmer.

Gruppen har mindst en fugletur om måneden undtagen i juli. De fleste ture er i lokalområdet omkring
Kalundborg, men i de senere år har der næsten hvert år været én længere, flerdages tur. I slutningen af
april var vi således på en tredages tur til Nordvestjylland hvor vi var så heldige at se både grønspætte,
pomeransfugl og blåhals. Gruppen har i de senere år desuden hver sæson stået for et meget velbesøgt
fuglekursus med Klaus Malling Olsen.

Lokalgruppen er åben og gratis for alle DOF-medlemmer med interesse for gruppens ture og
arrangementer. Alle kan deltage i turene, men medlemmerne modtager turprogrammer for henholdsvis
efterårs- og forårssæsonen, remindere om ture og andre arrangementer samt referater af lokalgruppens
ture. I tilfælde af begrænset deltagerantal fx til de længere ture og fuglekurserne har de desuden
førsteret til deltagelse.

En stor kvalitet ved Lokalgruppens fugleture er også at deltagerne efterhånden lærer hinanden at kende
– det er venner man er på tur med!



Du kan se referater fra de fleste af vores ture på hjemmesiden

Af øvrige aktiviteter har der været afholdt:

Medlemsmøder, Fuglestemmekursus, Trækfuglekurser, Rovfuglekursus, Foredrag: Trækfuglenes farlige
rejse samt Mågekursus.

Fuglekursus
Jan Kiel har igen haft fuglestemmekursus, som har bragt en gruppe ornitologer rundt til store dele af
landet for at høre og se de sjældne eksemplarer. Deltagerne er ude i flere omgange, så der er
repræsenteret fugle med vidt forskellig levevis. Fra deltagerne ser foreningen gode muligheder for at
inddrage folk til fugletællinger og overvågning af forskellige arter.

I Naturpolitisk udvalg har der været et helt nyt tiltag i form af Temadag med forsøg på videnudveksling og
endelig formål et forsøg på etablering af samarbejde med DOF Storstrøm, til gavn for foreningens
fremtidige virke.

De nævnte aktiviteter beretter om et foretagsomt år for DOF Vestsjælland på fronten for arrangementer.

De nævnte er primært offentlige aktiviteter, men ved siden af foregår en lang række mindre officielle
aktiviteter.

Kommunikationsudvalget - udbredelse af viden (LB)
Tovholder/kontaktperson: Lasse Braae (LB).

Medlemmer af udvalget: Lasse Braae.

Det startede flot som de fire musketer, men de er desværre faldet fra en efter en. Først Søren Hardings
alt for tidlige død i 2018. Lidt mindre dramatisk var vores farvel til Knud-Erik Andersen, der flyttet til
storstaden i 2018. Her i 2019 har Rolf Lehrmann desværre valgt helt at stoppe sit engagement i
Lokalafdelingen.

Det mest positive der kan siges pt er, at tovholderen ikke har de store problemer med at holde styr på og
blive enige med udvalgets medlemmerne.Situationen må dog betegnes som helt uholdbar, og vi vil
meget udvide udvalget med personer, der interesserer sig for kommunikation, meld dig gerne til
tovholderen via mail: lb@rfst.dk

Med tabet af Søren Harding står DOF Vestsjælland med den umiddelbare udfordring, at vi ikke har en
WEB-master og i øvrigt ikke har noget kendskab til hjemmesidens kodning, samtidig med at
hjemmesiden ikke er dynamisk og tilpasser sig de mange platforme og browsere, som vores brugere
anvender.Vi har defor taget en beslutning om at rykke over på DOF’s platform, men af forskellige årsager
er vi i ikke kommet så langt i denne proces. Måske er der også nogle udfordringer med vores brug af
andre sider af dokumenter end dem der ligger på selve hjemmesiden.

Vi har en beslutning om at gå efter en “Fynsk” model, Nyheder inkl. billeder vil få en fremtrædende plads
på forsiden. Her skal der på lignende vis fastlægges et ansvar for at holde disse nyheder opdateret, med
input fra DOF centralt, bestyrelsen i DOF Vestsjælland, vores udvalg, vores projekter samt vores
brugere. Det ville være ønskeligt, hvis vi kunne finde en aktiv til at påtage sig redaktørrollen for disse
nyheder. Arbejdet med ovenstående fortsætter i det nye år.

DOF Vestsjællands kommunikationsstrategi omfatter udover hjemmeside også vores Nyhedsbrev og
vores anvendelse af de sociale medier, alt sammen fastlagt i vores kommissorium.

https://docs.google.com/document/d/1fnw3QNF2OQVkxoGUoKY0eZnlyvfMy7Kb5ln5q7C7oeM/edit?usp=sharing


De vi pt ikke har en redaktør, der vil udsende det månedligt Nyhedsbrev, må vi desværre forvente at
Nyhedsbrevet her i 2020 ikke vil udkomme med mindre vi har noget meget specielt, som vi gerne vil
melde bredt ud. Udsendelse af disse eventuelle nyhedsbreve varetages - indtil vi finder en anden mere
varig  løsning - af vores “altmuligmand”. Det er en yderst beklagelig situation, idet Nyhedsbrevet har
været en succes med ca 750 modtagere (ud af en medlemsskare på 921)!

Vi vil fortsat arbejde videre med temaet ”månedens fugl”, udarbejdet af Faunistisk Udvalg, men artikler vil
formodentlig kun komme på hjemmesiden - i alt fald i en periode.

En kommende redaktøren modtager meget gerne aktuelle input, der kan medvirke til at aktualisere
Nyhedsbrevet og gøre det interessant. Nyhedsbrevet er nu om dage vores eneste direkte kontakt til
medlemmerne, så husk at oplyse din mailadresse til DOF (dof@dof.dk), idet det er fra centralt hold, at
afdelingen modtager en liste over medlemmerne.

Afdelingen Facebookgruppe (DOF Vestsjælland) er ikke helt blevet det bindeled vi ønskede mellem
bestyrelse og medlemmer - mange har dog fornøjelse af at dele billeder, som oftest er taget i
Vestsjælland, men ellers ikke relateret til afdelingen som sådan. Der forekommer dog ind imellem indlæg
som handler om vores lokalafdeling og dens virke.

Pr. januar 2020 har vi 409 medlemmer i Facebook gruppen (331 i december 2018), der er plads til
mange mange flere.

Facebookgruppen er ikke lukket, alle kan tilmelde sig den, men den bliver overvåget, så spam og andet
uvedkommende kan blive fjernet. Vi opfordrer kraftigt til, at der ikke bringes fotos af fugle på rede, og at
man altid angiver dato, tid og sted på sine iagttagelser/fotos. Vi ønsker også, at man skriver hvilken art
eller arter der ses på fotos – ved man det ikke, så kom med et godt gæt!

Du kan se vores Facebookgruppe her.

Faunistisk Udvalg - medlemmernes deltagelse i aktiviteter og indsamling af
viden (LB)
Tovholder/ kontaktperson: Lasse Braae

Medlemmer af udvalget:Lene Smith, Jette Hallig, Jette Reeh, Jan Kiel og Lasse Braae.
Udvalget har holdt 2 møder.

Underudvalget - Kommunal faunistik
Medlemmerne er Lasse Braae (Odsherred), Knud Nielsen (Holbæk), Jan Lindgaard Rasmussen
(Kalundborg), Jan Kiel (Slagelse), Lene Smith (Sorø) og Brian Wielsøe (Ringsted).
Udvalget har holdt deres årlige møde i januar.
Udvalgets primære opgave er at vurdere forekomsten i hver kommune af mere fåtallige arter, dels til en
oversigt over arternes forekomst her i Vestsjælland, dels til brug ved udarbejdelse af ”Fugleåret”. Du kan
se resultatet for 2019 her. Desuden har vi gang i en blog, der hedder Fugle i Vestsjælland 2019 - når der
er nogen, der har tid og lyst, vil forekomsten af en eller flere arter blive opdateret for en kommune eller
hele vores region.
Som et nyt initiativ har gruppen produceret knapt 12 udgaver af månedens fugl til hjemmesiden og
Nyhedsbrevet. Fordelen med de mange forfattere er, at det har givet nogle ret varierede artikler, så vi
forhåbentlig rammer mere bredt blandt vores medlemmers interesser. Grundet forfald et par gange, er

https://www.facebook.com/groups/161855593865240/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rNBBzbnv7AIJ0RUoshq_a_Mnvcc3LuQUqcKQEXS6NRI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lsHfG4tHwNphMJ-aPESZJcz1ku7G7g9ydCmQ_uJUw3w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yta9fpun8Gi6slQH4r5vPx__vYxbSDhU8N11BYQmBr4/edit?usp=sharing


der enkelte forfattere, der har optrådt lidt rigeligt, så i 2019 vil vi forsøge at skaffe skribenter uden for
gruppens rækker. Hvis du har lyst til at bidrage, kontakt venligst tovholderen.
Du kan læse mere om gruppens arbejde her.
Baggrunden for udvalget er, dels at vi som forening må have en vis form for pligt til at bruge noget at det
materiale, som vores medlemmer har tastes ind i DOFbasen, dels at få lavet en lokal vurdering af en så
stor del af materialet som muligt. Der er rigtig mange oplysninger i DOFbasen, men det er ikke bare en
guld gruppe man lige kan grave i uden problemer. Selv om DOFbasen kvalitetsudvalg yder et stort
stykke arbejde, så er der mange fejl - eller fejlkilder - og tolknings mæssige problemer, når man graver
dybere i data. Fx mangler der mulighed for at angive de enkelte tals validitet. Er det en nøjagtig
optælling, en seriøs vurdering eller blot et slag på tasken. Som bearbejder er det vanskelig at afgøre,
hvilket tal man skal bruge, når der foreligger flere tal for den samme art på en lokalitet på en enkelt dato.
Fx Bramgås 5500, 5010 og 6000 - det første kan være en egentlig optælling, det andet en seriøs
vurdering - og så kom der lige 10 fugle mere, og det sidste blot et slag på tasken. Man kan skrive meget
fornuftigt i kommentarfeltet, men der er en meget stor fare for at det bliver overset, når større mængde
data skal bearbejdes. Især hvis man skal bearbejde oplysninger på landsplan - fx “Fugleåret” - kan man
godt komme på herrens mark - en typisk faldgrube er, at den samme fugl kan være blevet rapporteret på
helt op til 4 - 5 steder (selv om den reelt ikke har flyttet sig). Det ville være yderst ønskelig, at alle større
bidragydere i DOFbasen var med til bearbejdning - herved ville de få en lidt større indsigt i, at mange
data ikke nødvendig betyder bedre materiale.

Punkttællingsprogrammet
Af de 327 vinterruter der blev talt 2018/19 (293 forrige vinter) var de 26 fra Vestsjælland (32 ruter forrige
vinter). Ynglefugletællingen sommeren 2019 blev gennemført på 395 ruter (390 i 2018), hvoraf de 41 var
i Vestsjælland (44 forrige sommer). Der er brug for en stadig tilgang af punkttællere for at opretholde
“tælleniveauet”.
Oversigt over vinterfugle ruter 2018/19
Oversigt over ynglefugle ruter 2019
Punkttællingskoordinatoren Jette Reeh havde også i år inviteret de aktive punkttællere på en
belønningstur. Her følger referatet af turen forfattet af Ulla Rode og Birgit Hedegaard

Den 10.-12. Maj satte mange FRIE FUGLE kursen mod Bøstrup Forsamlingshus. De kom FLYVENDE
fra Rørvig i nord til Fejø i syd. Alle har lavet punkttællinger i DOF Vestsjælland. Jo, fugle binder os
sammen. Da alle var LANDET, havde drukket kaffe og fundet REDEN serverede FLOKLEDEREN Jette
sin lækre sammenkogt MAD, og derefter LÆKKER rabarberkage, som NÆRMEST blev SLUGT. Da vi
sad med FYLDTE VOMME, var ornitolog Søren Bøgelund også LANDET. De næste dage var han
LEDEREN, som viste os den ene LOKALITET efter den anden.  Så dukkede Bodil og Hans Rytter op.
FRIE FUGLE PÅ TRÆK hed deres optræden. Hans melodier var helt forførende. Hendes fantastiske
sang, kunne næsten ikke høres pga. en lungebetændelse. Til gengæld STEMTE alle andre i, så det var
en fornøjelse. PARRET havde et utroligt REPERTOIRE. Som kærsangeren hørte vi flere arters stemmer.
Vi kunne tydelig se flere kendte fugle foran os. Solen gjorde vejrudsigten til skamme.  Den strålede bare
hele dagen.

Lørdag: GULSTAV MOSE I dette område så vi VILDHESTENE. Der var et stop på vejen. Der stod
harmonikaspilleren fra i aftes, med smukke halskæder, der ved nærmere eftersyn viste sig at være ringe
til RINGMÆRKNING. Hans´ ven dukkede op med et par småfugle, som de havde fanget i de fangstnet,
som de tilså hver 30 min, vi fik meget at vide, om hvilke oplysninger, der kunne komme ud af genfangst,
fanget i andre lande - træk og antal år, de har været på farten. På vandreturen kom vi til et stykke skov,
hvor træerne var skulpturelle. Lidt inde havde sortkragen stukket halen ud over redekanten.Fremme ved

https://docs.google.com/document/d/1mD3G2C1N3M7JOs8NfAO9een0zNNPUQHV7zNdU_Huj-A/edit?usp=sharing
https://dofbasen.dk/pkt/kort.php?year=2018&season=v
https://dofbasen.dk/pkt/kort.php?year=2019&season=y


mosen trompeterede rørdrummen, mens mudderkliren lod sig se, i nærheden af den grønbenede
rørhøne, som ikke ved, at det grønbenede ikke må siges højt. FAKKEBJERG: den næsthøjeste
hat-bakke på øen.  Her var en grusbakkeaflejring (fra istiden) presset op i skrå stilling.  Et nyt område
stod for at blive færdiggjort til oversvømning.

TRYGGELEV NOR: Her så vi et usædvanlig fugleskjul. Det flød på vandet. Bag de tonede ruder sad vi
som i et teater. Skægmejser i stort antal fløj frem og tilbage. Længere fremme sad fugle og sang, ganske
uvidende om, at vi, via dette kunne bestemme dem. Dog viste en træløber på lang afstand sig at være
en rødtoppet fuglekonge tættere på.

NØRREBALLE NOR havde mange ænder, gæs og vadere. Vi så og hørte vibens sang. Som det
usædvanlige var strandskaden med unger.  Havørnen lod sig ikke se.

For mange var dagen nu brugt og sulten pressede sig på.  Jette havde tryllet endnu et velsmagende
måltid, så på kort tid, klirrede bestikket.  Bodil og Hans Rytter kom igen. De førte os til Østen med Dias
fra en rejse. Bagefter gik " FUGLEKORET " fra i aftes i gang igen og bl.a. Kaj Normann Andersens
sange blev støvet af.

Søndag. Højt solskinsvejr igen.

NORDLANGELAND F.eks.

HOV NORDSTRAND, hvor vegetationen skilte sig ud fra tidligere. Næsten alle blev hevet i næsen af
blæsten. Broget fluesnapper og en del sangfugle sås og hørtes. Turen gik ind i et sommerhusområde,
hvor tornirisk sad på stråtaget, så'n som tornirisken også gjorde på vores Nyordtur." Hvepsevåge”,
”hvepsevåge" lød det. Ordene skar gennem gruppen, som når et jetfly, går gennem lydmuren. Der var
den. Endnu en gang gik turen igen forbi slottet.

BOTOFTE: Der ligger endnu et område, der er "genopstået”. Skarvkolonien på den skulpturelle
trægruppe osede af aktivitet, hvilket mange af de andre fugle også udviste. HVOR TIDEN DOG GÅR
HURTIGT!!!Med alle oplevelserne på nethinden og fugle og - folkets stemmer i øret, TRAK vi afsted med
retning mod hjemmet. Een startede med voldsom lyd på sin motorcykel,ALLE glæder sig til gensyn, et
nyt sted i landet. Tak til dem, der gjorde turen uforglemmelig!!!Vi ønsker ALLE FRIE FUGLE gode
fugletællinger og skønne timer i naturen.



Boligbirding
Vi kørte en ny landsdækkende omgang BB i 2019 - der alt i alt måtte betegnes som en rimelig succes. Vi
har også gang i en ny omgang her 2020 (du kan stadig nå at være med, vi vil meget have mange flere
deltagere).
Du kan læse om projektet og følge med i resultaterne her: Boligbirding og der er også en Facebook
gruppe (80 medlemmer ultimo januar).

DOFbasen
Når man har været ude i lidt fremmede områder her Vestsjælland, har man haft meget store glæde af de
kort med afgrænsninger, der blev tegnet for alle lokaliteter i vores område område. Et tiltag, der fremover
helt klart vil bedre kvaliteten af materialet i DOFbasen (man er ikke i tvivl om, hvilken lokalitet man er på)
- sær når det slår igennem hos alle brugere af basen.
Vi måtte igen notere et lille fald i antallet af indtastninger i DOFbasen fra Vestsjælland - 150725 i 2019
mod 152996 i 2018. Set på landsplan ligger vi på en meget flot 4. pladsen, efter de medlemsmæssigt
meget større afdelinger i København, Østjylland og Nordsjælland.
Vi fik lige som sidste år 28 lokaliteter med over 1000 registreringer, og 30 lokaliteter kom over 100 arter
(32 sidste år). Når man ser på de enkelte bidragydere, er der 30 (hvoraf de 4 er fra vores kommunale
faunistik gruppe!), der har leveret over 1000 observationer (29 sidste år), og 71 personer har bidraget
med oplysninger om mere end 100 arter (66 sidste år). Så selv om vi samlet har et lille fald, er bredden i
toppen blevet større, hvilket må betegnes som positivt.
Fordeling af observationer pr lokalafdeling pr år

Kommunale artslister på baggrund af data i DOFbasen 2019
Der er atter arbejdet lidt med kommunale artslister, men dette arbejde er stadig i sin vorden.
Vi skriver ind imellem om dette på hjemmesiden og henviser interesserede hertil. Der er materiale nok at
tage fat i.

Kommunale artslister ifølge DOFbasen (i parentes antallet fra sidste år):
Odsherred kommune 343 (343) “arter” pr 23/1 2020
Kalundborg kommune 317 (318) arter pr 23/1 2020
Holbæk kommune 261 (257) arter pr 23/1 2020
Slagelse kommune 325 (324) arter pr 23/1 2020
Sorø kommune 239 (236) arter pr 23/1 2020
Ringsted kommune 249 (245) arter pr 23/1 2020
NB disse lister indeholder også en hel del burfugle og andre underligheder.

Som noget helt nyt har vi lavet egentlige Kommune artslister, men stadig kun baseret på oplysninger fra
DOFbasen. I nogle kommuner vil et gravearbejde i forskellige ældre rapporter antagelig kunne
fremskaffe nogle flere nye arter.

Skovprojektet
Der er intet nyt.

Atlas III
Der er intet nyt.

https://docs.google.com/document/d/13xwsaAWeenjkrepYf1_FGwNYh1xXnIe9QliY7dWFeZQ/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/groups/2195283274081156/
https://www.facebook.com/groups/2195283274081156/
http://dofbasen.dk/statistik/obs_pr_aar.php
http://dofbasen.dk/statistik/arter.php?kommune=507
http://dofbasen.dk/statistik/arter.php?kommune=510
http://dofbasen.dk/statistik/arter.php?kommune=508
http://dofbasen.dk/statistik/arter.php?kommune=512
http://dofbasen.dk/statistik/arter.php?kommune=514
http://dofbasen.dk/statistik/arter.php?kommune=511
https://docs.google.com/document/d/1LPRpdsXE8nW2HWVBXoEKSIFfXl43byq3vvm-g3cq-24/edit?usp=sharing


Vores fugle 2019
2019 bød på flere spændende mere eller mindre langtids rastende fugle, som mange fik glæde af: ejre,
Dværggås, Brilleand, Rødhovedet And, Blåvinget And (ny for Vestsjælland), Islom, Sort Stork,
Silkehejre, Skestork, Stylteløber, Kærløber, Odinshane, Kongeørn (set i alle 6 kommuner), Hærfugl,
Aftenfalk, Savisanger, Brun Løvsanger, Høgesanger (blev til langt ind i december), Bjergpiber, Krognæb
og Stor Korsnæb.

Naturpolitisk Udvalg

Tovholder: Jette Reeh

Udvalget har i det forløbne år bestået af:

Kommunerepræsentanterne:

Kalundborg: Jette Reeh afløste Magnus Bang Hansen, Sorø: Lene Smith, Slagelse: Hans Ulrik Skotte
Møller, Odsherred: Lasse Braae, Holbæk: Allan Nielsen, Ringsted: Inger Nielsen.

Repræsentanterne i Friluftsrådets repræsentantskab: Holbæk Kommune: Knud Nielsen, Slagelse
kommune: Jette Hallig, Kalundborg kommune: Jette Reeh, Ringsted kommune: Inger Nielsen, Sorø
kommune: Rolf Lehrmann, Odsherred kommune Peter Torp

Rolf Lehrmann var medlem indtil august, hvor han udtrådte af udvalget.

Øvrige repræsentationer:

Vandsynsrådet Slagelse Kommune: Jette Hallig, Skovbrugerråd Nordvestsjælland: Lasse Braae,
Naturparkrådet Åmosen Jens Boesen, Brugerråd for Gyrstinge sø: Niels Poul Dreyer, Brugerrådet for
Haraldsted sø: Inger Nielsen.

Udvalget udgør sparringsgruppe for kommunerepræsentanter og øvrige repræsentanter, og udvalget
informeres løbende om repræsentanternes arbejde gennem fremsendelse af referater fra møder i
grønne råd, brugerråd mv.

Udvalget har afholdt 4 møder og på dagsordenen har bl.a. været:

Drøftelse af forholdene omkring Gyrstinge Sø og Haraldsted Sø, hvor vi har repræsentanter i
brugerrådene.

En sag om Vrøj, hvor vi var indkaldt til besigtigelse af fredningsnævnet i anledning af en ansøgning om
dispensation til uddybning af vandhuller, opfyldning af kanaler og rydning af gyvel. Vi fandt projektet
godt, og det er nu udført.

En sag på Stold, hvor vi var indkaldt af fredningsnævnet til besigtigelse i anledning af ansøgning om
dispensation til oprensning af tre søer, anlæggelse af stenbunker til padder, etablering af en ny sø og
afgræsning i et § 3-område. Denne sag havde vi ingen indvendinger mod. Desuden forelå en ansøgning
om tilladelse til sprøjtning med Round up til bekæmpelse af rosa rugosa. I sagen om brug af Roundup,
som er i strid med plejeplanen, ankede vi kommunens tilladelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Sagen er
endnu ikke afgjort.



Havvindmøller i Jammerland Bugt. Her fandt vi, at der ikke var væsentlige argumenter fuglemæssigt
mod placeringen, men at indsatsen skulle placeres imod de foreslåede havvindmøller ved Omø, som har
en placering midt i en trækrute af international betydning. Dette har kommunerepræsentanten fra
Slagelse arbejdet intenst med.

Tempelkrogen ved Holbæk, det naturgenoprettede areal. Her har der har fundet høslæt sted på et
uhensigtsmæssigt tidspunkt. Efterfølgende er arealet blevet sat til salg. Kommunerepræsentanten følger
sagen og finder samarbejdspartnere i øvrige grønne organisationer og DOF-afdelinger (flere kommuner
er involveret).

Vandløbene i Slagelse og fuglelivet er blevet behandlet, som en følge af vores repræsentation i
vandrådet i Slagelse. Tude Å er stadig vigtig, ligesom behandling af spildevand med udløb i kommunens
vandløb har forårsaget arbejde med samarbejdspartnere fra øvrige grønne organisationer.

Vores muligheder i arbejdet i Friluftsrådet har været sat til debat.

Revidering af natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag var i høring. Der er bidraget med
høringssvar i alt fald for nogle områder.

Samarbejde med afdeling Storstrøm: Efter et fælles møde med oplæg af Knud Flensted om det
naturpolitisk arbejde, har Storstrøm taget initiativ til en række temadage for de naturpolitisk aktive. Den
første har været afholdt med Henrik Wejdling som oplægsholder – med stort udbytte. Den næste
afholdes i 2020.

Vandrådene skal i gang med en ny periode, og Jette Reeh er valgt til at indtræde i rådet for Kalundborg
med Lasse Braae som suppleant. Niels Poul Dreyer indtræder i vandrådet for Smålandsfarvandet.

Udvalget er på møderne løbende blevet orienteret om repræsentanternes arbejde i kommuner og råd,
og mangfoldige er de sager, vi på den ene eller anden måde har været involveret i.

Dette uddybes her:

Beretning fra kommunerepræsentanten i Ringsted kommune (Inger Nielsen)

Der er igangværende forarbejde til Odder udsætning blandt flere Vestsjællandske kommuner, heri
Ringsted.

Der foregår forarbejde for etablering af Naturpark omkring primært Haraldsted sø, i samarbejde med
Friluftsrådet, lokale foreninger og i samarbejde med Søskovlandets Landsbyklynge, som har etableret et
solidt forarbejde bl.a.

Der er afsat budget i Kommunen til arbejde med Naturpark foreløbig for 4 år frem, og der arbejdes på
projektet på alle niveauer.

Der er i samme ombæring arbejde i gang for et Aktivitets- og Naturhus enten i forbindelse med
eksisterende gamle traktørsted eller alternativt i nærområdet I Vrangeskov.

Beretning fra kommunerepræsentanten i Kalundborg kommune Jette Reeh

Vi har påklaget en afgørelse om, at der på Stold skal sprøjtes med Roundup for at bekæmpe Rosa
Rugosa. Stold er forsvarets areal, og det udgør en lille del af Eskebjerg Vesterlyng. Der findes en
fornuftig plejeplan udarbejdet af Forsvaret, hvor man netop understreger, man ikke ønsker at anvende



kemisk bekæmpelse. Området indgår i Natura 2000 området og plejeplanen er en del af den handleplan,
som har været i offentlig høring.

En tilladelse på Stold til dispensation til oprensning af tre søer, anlæggelse af stenbunker til padderne,
etablering af en ny sø og afgræsning i et § 3-område havde vi ikke noget at indvende imod.

Tissø Forum, Industrien i Kalundborg (symbiosen) skal være sikret nok kølevand året rundt. Vandet
tages fra Tissø og indvindingstilladelsen skal fornys. Derfor har der været nedsat et Tissø Forum, hvor
de forskellige interessenter kunne bidrage med viden og ønsker og inddrages i arbejdet med
overvejelser over konsekvenserne af indvindingen. Gennem arbejdet blev interessenterne informeret om
resultaterne af de bestilte undersøgelser af hydrologien, som DHI udførte. De planlagte møder er nu
afsluttet og sagen er behandlet politisk. Der vil blive en formel høringsfase. Konklusionen er, at
vandstanden i Tissø hæves, hvilket betyder, vi nu må indgå i samarbejde med kommunen om den
nødvendige hævning af fugleøerne i Tissøs sydende.

På Vrøj har Fuglefonden ansøgt om uddybning af vandhuller, opfyldning af kanaler og rydning af gyvel,
og vi var i den anledning indkaldt til besigtigelse af fredningsnævnet. Vi fandt projektet godt, og det har
nu fået de nødvendige tilladelser og er udført.

Fra arbejdet på Vrøj, foto Niels Poul Dreyer.

Havørnereden på Skarresø: Et par kanoroere fra Jyderup har ihærdigt arbejdet på at få udvidet
sejladsområdet på Skarresø. Havørnereden ligger i Kalundborg kommune, men bøjerne, der afgrænser
sejladsområdet, ligger i Holbæk kommune. Vi har accepteret, at bøjerne bliver lagt på en linje fra
Prinsesseholm og op mod Skarresholm, hvilket ville være en lille acceptabel udvidelse af
sejladsområdet. De blev imidlertid genudlagt ved den tidligere afgrænsning. Sagen er ikke slut, de to
Jyderupborgere har registreret sig som en projektgruppe under Jyderup Forum og arbejder fortsat på at



kunne sejle på et større område, hvilket vi ikke kan godtage. Sagen er drøftet med Kim Skelmose og Ole
Friis Møller, projekt ørn.

Beretning fra kommunerepræsentanten i Slagelse kommune Hans-Ulrik Skotte Møller

STOR-KASSE-projektet er afsluttet i løbet af 2019 med ophængning 96 redekasser til Natugler,
Slørugler, Tårnfalke og Store Skalleslugere. DOF har bistået med 15 kasser til Store Skalleslugere og
faglig rådgivning, mens projektet i øvrigt er finansieret af kommunens Naturforum. Ca. 200 borgere
henvendte sig til kommunen for at få ophængt en kasse. Kasserne er nu sat op fordelt med 21 på
kommunale arealer og 75 hos private. De første kasser blev i 2019 beboet af Natugler, Tårnfalke og
Alliker, men kasserne blev sat op ret sent. Vi forventer, at mange kasser tages i brug nu i 2020, bl.a. fordi
vi i efteråret 19 har haft et stort museår i skovene.

FORESLÅET HAVVINDMØLLEPARK PÅ OMØ STÅLGRUNDE. DOF har sammen med Danmarks
Naturfredningsforening og Danmarks Jægerforbunds hovedorganisationer samt den svenske
Miljøstyrelsen (Naturvårdsverket) og Birdlife Sweden gennem hele 2019 fortsat aktivt protesteret mod
placeringen af en stor havmøllepark ved Omø, hvor der i efteråret raster en kvart million vandfugle, så
området er af international betydning for fem arter (Rødstrubet Lom, Gråstrubet Lappedykker, Sortand,
Fløjlsand og Ederfugl, hvoraf to sidstnævnte nu er på IUCN’s Rødliste.

Planlægningsprocessen synes at være gået noget i stå, og Energistyrelsen har meddelt, at der vil
komme en ny offentlig høring om projektet. DOF arbejder på at få området udpeget som
EU-Fuglebeskyttelsesområde.

LEJ SØ OG LEJODDE. Fuglelivet, især ynglefuglene, er i 2019 blevet overvåget af Villy Jensen
(Frølunde) og Ulf M. Berthelsen (for Aarhus Universitet) i samarbejde med ejeren. Kommunen har
bistået med vandstandsdata. Områdets forvaltning er ikke ukompliceret – det tørrer ret let ud, der er
mange prædatorer (ræve, Krager) og en del forstyrrende færdsel, hvor mange turister desværre ikke
respekterer fredningsbestemmelserne, har løse hunde med o.l. I 2019 undgik man dog den totale
udtørring af Lejsøen og bestandene på ca. 75 par Klyder og 3 par Store Kobbersnepper havde god
ynglesucces, mens den kun var moderat for Fjordterner og Dværgterner og Havternerne fejlede helt.
Ejeren regulerede først på året et antal ræve og Krager på stedet.

OPRENSNING OG KRATRYDNING VED VANDHULLER PÅ ANTVORSKOV ØVELSESTERRÆN. I en
kommentar til kommunens tilladelse til oprensning af og kratrydning omkring en snes vandhuller
anmodede vi om, at der blevet taget hensyn til forekomsterne af bl.a. Nattergale, Kærsangere og
Rørhøns. Vist kun med begrænset succes.

HÅRDHÆNDET VANDLØBSVEDLIGEHOLDELSE VED ISFUGLS REDEPLADS. På anmodning fra
ejeren af kommunens eneste kendte ynglelokalitet for Isfugl har der været møde med kommunens
vandløbsforvaltning, der blev bedt om ikke at fælde træer og buske omkring redestedet. Isfuglene bruger
deres grene ude over vandet, når de styrtdykker efter føde i bækken. Kommunen lovede at tage hensyn,
men gennemførte alligevel en alt for hårdhændet træfældning og beskæring.

MERE BLÅ OG GRØN NATUR I SLAGELSE KOMMUNE. Sammen med Naturforum og kommunens
forvaltning og politikere forberedes en kampagne for at bevare og forbedre kårene for biodiversiteten i
2020 og fremefter.

Beretning fra kommunerepræsentanten i Odsherred kommune (Lasse Braae)

Det årlige dialogmøde mellem Teknik & Miljø udvalget om budget ideer var grundet almene besparelser
lavet om til et dialogmøde om biodiversitet. Oplægget var Naturhistorisk Museums roadshow om emnet



med mange interessante aspekter. Af de 30000 arter, der findes i DK, kendes status for de 10000. Heraf
er de 2500 truede eller i alvorlig tilbagegang. For de arter, hvor status ikke kendes, står det antagelig lige
så sløjt til. Naturhistorisk Museum anbefalede, at man gik efter at bevare guldet – de helt sjældne arter.
Her fyldte fuglene ikke meget. Det var lidt overraskende, at blandt de forhold, der truer artsdiversiteten,
står pesticider rimelig langt nede på listen – men det er jo også efterhånden rigtig mange år siden, der
fandtes biologiske guldklumper i landbrugslandet. Et yderst interessant foredrag, der varmt kan
anbefales.

En besigtigelse i Trundholm Mose sammen med Geopark Odsherred vedrørende Geopark Odsherreds
projekt om formidling af fundet af Solvognen forløb i god ro og orden. De ønskede tiltag var ikke
voldsomme, men hvis moden med at rykke diverse fremmedelementer ud i naturen fortsætter, er der nok
mange naturfolk, der mener, at vi står over for et nyt problem oven i de talrige trusler, der er i forvejen.
Umiddelbart er der ikke vitale fugle interesser på spil, og Solvognen er et unikt fund. Projektet er endnu
på skitse stadiet, og der er endnu ikke søgt om diverse tilladelser. Geoparken har allerede holdt møde
med DN Odsherred. Vi skal ikke glemme, at Trundholm Mose antagelig er det mest oplagte sted for
naturgenopretning i Odsherred, der ikke kun vil give pote vedrørende biodiversitet, men også rummer
væsentlige klima aspekter.

Kommunen ville udlægge en lille skov til urørt skov, men set med naturøjne var det problematisk, at man
samtidig foreslog, at den (fortsat) kunne anvendes til hundetræning - efter anbefaling fra DOF blev
forslaget vedtaget, dog uden hundetræning.

Der har været meget stor interesse for projektet ”Naturen i sommerhusområderne”. DN Odsherred
sparkede deres del af festen i gang med et medlemsmøde i Asnæs 31 maj. Kommunen satte fokus på
naturen i sommerhusområderne med afholdelse af to workshops om emnet i efteråret. På den ene
deltog 8 i arbejdsgruppen, der handlede om fugle, (registreringer, status, artsantal). Arbejdet fortsætter i
2020. Interessen er som sagt stor, men faglig viden er desværre ikke udbredt blandt lodsejerne - så der
vil formodentlig primært blive satset på formidling - hvad kan den enkelte lodsejer gøre for at grunden
bliver mere naturvenlig - eller blot gode råd til hvordan du får flere blomster og dyr på din ejendom.

En sag med en ulovlig vildtremise inden for en beskyttelseslinje, er blevet politisk behandlet, og der er
var flertal for dispensering – selvom administrationen havde anbefalet et afslag. Sagen er så vidt vides
blevet anket af DN.

Beretning fra kommunerepræsentanten i Sorø kommune (Lene Smith)

Ingen spændende nyheder.

Beretning fra kommunerepræsentanten i Holbæk kommune Allan Nielsen

Tempelkrog nord

Den nye lokalitet Tempelkrog nords omlægning fra landbrugsareal til udfældnings område for
landbrugets kvælstofoverskud, blev til stor glæde for fugle og fuglekiggere. Området tiltrak sig stor
opmærksom pga. de mere sjældne arter, der besøgte lokaliteten i kortere eller længere tid. Blåvinget
And, Stylteløber, Odinshane, Aftenfalk, Hvidvinget Terne og Hvidbrynet Løvsanger.

Men området skulle sælges, efter at EU og staten havde brugt 14 mio. kr på omlægningen, i et udbud,
hvor de tidligere lodsejere havde mulighed for, at købe deres jordlod tilbage for højeste bud. Selvom
hovedparten af området var oversvømmet, ville landmændene kunne modtage landbrugsstøtte.
Landbrugsstøtten ville i løbet af ca. 16 år kunne betale den forventede købspris tilbage. Oven i denne
indtægt ville landmændene kunne lægge en væsentlig indtægt for udlejning af jagtretten. Muligheden for



jagt var forøget meget væsentligt nu, hvor området var blevet oversvømmet og derfor rummede mange
jagtbare svømmefugle.

Formanden for DN i Lejre var meget opmærksom på denne problematik og havde forsøgt at kontakte DN
centralt sammen med DN Holbæk for, at få dem til at starte en fredningssag op. Uden at få noget
respons på det.

På et NPU-møde i DOF-Vestsjælland, blev vi enige om, at jeg skulle tage kontakt til de omkringliggende
afd. af DOF og DN.

Da jeg igen talte med formanden for DN Lejre, fik jeg at vide, at forslaget om fredning skulle op på næste
Hovedbestyrelsesmøde i DN. Vi aftalte, at jeg skulle forsøge at få DOF til, at skubbe på. Jeg kontaktede
Knud Flensted biolog i DOF og han lovede, at ville kigge på sagen igen. Jeg skrev også et brev sammen
med næstformanden i udvalget for klima og miljø, Karen Clausen direkte til Maria Reumert Gjerding for,
at gøre hende opmærksom på vigtigheden af fredningssag. I mellemtiden var Udvalget for klima og miljø
i Holbæk Kommune også blevet positivt stemt for et opkøb af området.

Den dag, hvor ønsket om fredning af området var til behandling i DN’s Hovedbestyrelse, ringede Knud
Flensted og fortalte, at HB havde besluttet at rejse en fredningssag. Han havde tilbudt DN at hjælpe med
at fremskaffe data til processen.

Senest har jeg læst, at et flertal bestående S, DF, Lokallisten, R, K, SF og Enhedslisten i
Kommunalbestyrelsen i Holbæk, har besluttet, at de vil være med til at rejse fredningssagen sammen
med DN. Med fredningen vil man forhindre jagt og sikre borgerne adgang til området hele året.

Lejre sprang fra et fælles projekt med Holbæk om at købe området, så havde en fredning ikke været
nødvendig.

Spændende at følge hvor det ender.

Øvrige repræsentationer:

Skovbrugerrådet (Lasse Braae)

Der er afholdt de to sædvanlige møder i løbet af året helt uden kontroversielle punkter på dagsordenen.

Det bør dog bemærkes her, at vi i år for alvor begynder at kunne se effekterne af arbejdet med ”Isefjords
millionerne”, hvor Naturstyrelsen har forestået arbejdet med vådgøringsprojekter med henblik på at
begrænse udledning af kvælstof til Isefjorden. Dette arbejde har tidligere resulteret i vådområde ved
Løvenborg. Ved Tempelkrogen er anden fase (nord for motorvejen) lige blevet klar, og den virker mindst
lige så lovende for fuglene som den første fase syd for vejen. Et projekt ved Kelstrup Enge syd for Vig
(del af den inddæmmede Sidinge Fjord) blev klar inden årets ynglesæson, og fuglene kvitterede i den
grad. Mængder af ynglende Viber og Rødben – det er mange år siden vi har haft så tætte bestande af
disse arter i denne del af landet – desuden flere par Lille Præstekrave. Området bød også på et par
sjældnere fugle – Damklire og Odinshane – der tiltrak en del folk fra nær og fjern. Kelstrup Enge er
absolut et område, der fortjener en speciel opmærksomhed i de kommende år.

Se den totale artsliste her: https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=901959

Naturparkrådet for Naturpark Åmosen (Jens Boesen)

https://dofbasen.dk/statistik/arter.php?lokalitet=901959


Der har været afholdt i alt 3 møder i naturparkrådet i 2019. Naturparkrådet har udelukkende en
rådgivende funktion over for bestyrelsen og består af repræsentanter for lodsejerne (i høj grad forskellige
landbrugsorganisationer), brugerne (fortrinsvis diverse beboerforeninger) og såkaldte faggrupper
(omfattende bl.a. Friluftsrådet, Erhvervsrådet, DN, Kalundborg Arkæologiforening, Danmarks
Jægerforbund og altså DOF Vestsjælland). Det siger sig selv at den sidste gruppe repræsenterer meget
forskellige interesser i modsætning til de to andre meget mere homogene grupper.

Årets møderække har været præget af en stadigt faldende tilslutning ligesom stadigt flere af ovennævnte
organisationer undlader at lade sig repræsentere.

Årets møder har for størstedelen omfattet orientering om tre store projekter som Naturparkrådet stort set
ingen indflydelse har på:

1. „Nye veje i Naturpark Åmosen” er et projekt i samarbejde med et forskerhold på RUC der styrer
projektet. Det handler om formidling (i høj grad af kulturarven), infrastruktur (etablering af stier,
spang mm.) og „service og oplevelsesudbud”.

2. „Istidsruten” fra Geopark Odsherred, gennem Naturpark Åmosen, forbi Brorfelde til
Nationalpark Skjoldungernes Land og Lejre.

3. Et naturrum ved Skarresø som start på en række formidlingspunkter i Åmosen. DOF har udtrykt
betænkelighed ved at øge sejladsen på Skarresø af hensyn til ørnereden.

Som det ses er der egentlig kun „fugl” i det sidste og mindste projekt. På møderne har diskussionen om
projekterne i øvrigt mest drejet sig om beskyttelse af lodsejernes interesser ligesom drøftelserne i rådet
derudover altovervejende har drejet sig om benyttelse, formidling og certificering af „egns unikke
produkter”. Heller ikke det er der meget naturbeskyttelse og -udvikling endsige „fugl” i. Alligevel er det
nok vigtigt at DOF er repræsenteret i Naturparkrådet, fx for at kunne forsvare ørnene i Skarresø.

Vandsynsrådet i Slagelse (Jette Hallig)

Slagelses vandsynsråd har eksisteret siden 2007 og har til formål at holde interessenter orienteret om
det, der sker med vandmiljøet i kommunen. Det skal fremme dialog mellem kommunen og borgere, med
henblik på at man undgår klager og misforståelser. Rådet besigtiger vandmiljø og udarbejder projekter,
som indgår i konstruktiv proces med henblik på, at afvandings- og natur-interesser bliver tilgodeset.

Siden 2018 har en strid med Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 om udsætning af ørreder og deres
fortsatte pleje gjort, at de har opsagt samarbejdet.

De større projekter fra 2019 er:

Tude Å-projektet med flytning af åens løb tilbage til en tidligere rute, samtidig med anlæg af stisystem,
det er dog ikke blevet sat i gang i særlig høj grad.

Gudum Å – Skovse Å – genopretningen, der bygger på at give åerne deres ørreder igen, den sikrer
tilstrækkelig rensning af vand, der løber ud i åerne og restaurerer gydebanker og genetablerer
bevoksning, der fremmer dyreliv og overholder Vandløbsloven.



11 km vandløb er blevet oprenset og restaureret i 2019, og der vil blive arbejdet for at forbedre et
lignende antal kilometer i 2020. Det kniber med overholdelse af regulativet, da de store regnmængder
byder på udfordringer, som kræver særlig behandling. Det gælder for eksempel dele af Vårby Å.

Skelbækken (se foto) løber mod Gudum Å langs træningsbanen ved Trelleborg golfklub, den er blevet
ordnet i oktober 2019. Beplantning langs bækken ventes i foråret 2020.

Særlig mediebevågenhed har været omkring Fluxwater, der havde lejet sig ind ved SK Forsyning og
udledte en stor mængde urenset spildevand i en ikke oplyst periode.

Ligeledes har et ynglepar af Isfugl ved Seerdrup Å været i flere medier, fordi det formodes at være
eneste ynglepar i Slagelse Kommune. Øvrige par er ikke registreret. De fik oprenset og grødeskåret åen,
og en alt for hårdhændet beskæring resulterede i, at Isfuglens ståplads lavt over åen forsvandt. Sidste
kapitel i denne sag blev ikke skrevet i 2019.

Brugerrådet for Haraldsted sø ( Inger Nielsen)

Der har været flere debatter om plejeplaner og færdsel ved søen. Det har været op til diskussioner om
beskyttede natur- (fugleområder) i søen.

Der er debatteret færdsel rundt i området, mht. skiltning samt hensynsfuld gang i området. Incl skiltning. I
forhold til etableret oplevelsessti.

Der er gang i etablering af lokal opbevaring af grej til kajak- foreningen, toiletforhold, fugletårn samt
lokale til formidling til gavn for lokale foreninger, institutioner m.v.

Brugerrådet for Gyrstinge sø (Niels Poul Dreyer)

Her kan jeg berette, at der har været konflikt mægling i rådet mellem Jens Frederiksen og Steen
Kisselhegn, (SK) omkring uenighed omkring hvordan landskabsplejen skulle foregå i rådet fremover. Jeg
kan oplyse fra mødet at Steen Kisselhegn, (SK) fortsat arbejder via sit søudvalg ved Gyrstinge for at



ændre Naturplanen som kun er 2 år gammel, så der bliver mulighed for at ændre på landskabet og
bevoksningen i Sydøst langs stien til skade for fuglelivet. Der bliver nok en del polemik omkring det i
2020. DOF vil naturligvis kæmpe for at bevare Naturplanen som den er.

Desuden kan jeg oplyse, at jeg har haft besøg af Ringsted Kommune 6 November 2019 vedrørende
udformningen af stien langs Allindemagle skov. Vi blev enige om, at Vej og Park i Ringsted Kommune
kan lave selektiv beskæring langs stien ca. 5 steder, for at forbedre udsigtsmulighederne over søen for
de gående på stien (uden at skade biodiversiteten). Arbejdet er udført, og det ser fint ud, idet det er nu er
lettere at se på fugle, når man går langs stien.

Friluftsrådets repræsentantskab

Repræsentantskabet i Sydvestsjælland (Sorø, Slagelse og Næstved kommuner) ved Jette Hallig

I februar blev afholdt repræsentantskabsmøde, hvor udlodningsmidler, fordeling af penge,
ansøgningsmåde og deres forvaltning var tema. Også emnet Badepunkt i stedet for Blåt Flag blev
debatteret, idet nogle steder med rekreativ funktion slipper for nogle forpligtelser, der har med
arrangementer eller med faciliteter på stederne at gøre.

Der har været sommermøde 9.september 2019 med besøg ved Vester Broby ved Sorø med besigtigelse
af Susåen, hvor der har ynglet Isfugl. Det foregik kort før Næstved Kommunes påbegyndte opsætning af
en spang med besigtigelse. Herefter var der møde i Kongsgården, hvor Michael Krogh fra Næstved
Kommune fortalte, hvordan friluftsstrategien for kommunen var. En del af mødet handlede om Naturpark
Tystrup-Bavelse. Rene Bokær fra sekretariatet for Friluftsrådet fortalte, hvordan man arbejder på en ny
struktur for rådet på landsplan. Af interesse for DOF-Vestsjælland er også, at der søges etableret
vandreruter andre steder end dem, der nu er nedlagte, så man undgår kun at kunne gå hen til et
udsigtspunkt og tilbage. Problemet består i mindre god kommunikation mellem kommunernes Teknik- og
Miljøudvalg og de lodsejere, der er berørt ved stiernes placering. Der var ros til Dybsø Naturskole
(Storstrøm) for de fine omgivelser og det, der er gjort for at tiltrække gæster.

Senest har Hans Stolz, som er bestyrelsesmedlem i kredsen, opfordret Slagelse kommune til at få
opdateret kortet over stier i kommunens skove.

Repræsentantskabet i Østsjælland (Ringsted, Køge, Faxe og Stevns kommuner) ved Inger Nielsen

Projektet omkring Naturpark i Ringsted har sit udspring i Friluftsrådets grundlag for etablering af
Naturparker.

Sommermødet i kreds Østsjælland blev omdøbt til et temamøde, i denne omgang med udgangspunkt i
oplysning om forholdene for rosportsfolk under temaet Det blå element. Mødet blev desværre aflyst pga.
manglende tilmelding.

Der har i kredsens arbejde bl.a. været debat og forsøgt indflydelse på byggesager i nærområdet af
Tryggevælde Ådal. Der har været aktiv indflydelse på etablering af et Grønt Råd i Køge.

Repræsentantskabet i Nordvestsjælland (Odsherred, Kalundborg og Holbæk kommuner) v. Peter

Torp

Der er i årets løb afholdt to møder nemlig;

Kredsrepræsentantskabsmøde 14. marts 2019 i ”Amfi” i Bregninge og Sommermøde 27. august 2019 i
Nørre Asmindrup Friskole. Jeg kunne ikke deltage i sommermødet, og der findes ikke noget referat på



Friluftsrådets hjemmeside! (Sommermødet handlede om hvordan man søger diverse fonde samt
Friluftsrådet om penge til aktiviteter - JR)

På kredsrepræsentantskabsmødet blev der orienteret om Amfi´s tilblivelse i en grusgrav som amfiteater
og aktivitetssted for bla vandaktiviteter. Også projektet Strids Mølle med cafe og bageri blev der (endnu
en gang) reklameret for, alt sammen meget turistagtigt.

Friluftsrådets sekretariat orienterede om planer for ny struktur i organisationen efterfulgt af valg

Det er endnu ikke lykkes mig at gennemskue den hierarkiske struktur i Friluftsrådet, hverken den
eksisterende eller den eventuelt kommende, med en umulig opdeling i 23 kredse uden reel indflydelse
på de store, herunder økonomiske, beslutninger, med sammenspiste lokalbestyrelser, hvor
bestyrelsesmedlemmerne i de mangelfulde referater kun nævnes med fornavn.

Med ønsket om et godt og spændende fugle år 2020.
Bestyrelsen i DOF Vestsjælland 31 januar 2020.


