Årsberetning DOF-Bornholm 2010
Det har været et travlt og begivenhedsrigt år i DOF-Bornholm. Foreningens bestyrelse, udvalg,
repræsentanter har været involveret i en lang række af sager og begivenheder. Vi har efter bedste
evne forsøgt at leve op til lokalforeningens målsætninger og jeg kan konstatere, at vi har nået de
fleste.
I løbet af året holdt vi 7 bestyrelsesmøder. Derudover har flere bestyrelsen deltaget i en lang række
møder, det har været møder i div. råd, udvalg og med offentlige instanser. Sagerne har været mange
og varierede.
Vi har i det forløbne år arbejdet med at aktivere flere af vores medlemmer i DOF-Bornholms udvalg
af projekter, optællinger og ture. Vi har stadig brug for flere, der kan løfte opgaverne i fremtiden.
Som formand tegner jeg sammen med bestyrelsen foreningen og jeg vil her fremlægge bestyrelsens
beretning om året der gik. Hvis nogen er glemt i denne sammenhæng, håber jeg de tilgiver os.

Medlemsstatus
Medlemstallet steg med ca. 10 % i løbet af 2010, så nu er vi ca. 250 medlemmer. Det er vi meget
glade for og vi tager det som et tegn på, at foreningens virke er synligt og vedkommende.
Vi har, mig bekendt, ingen aktive medlemmer under 18. Ungdomsarbejdet er desværre på lavt blus.
Vores ungdomsudvalg har dog ufortrødent holdt ved og forsøger at finde på aktiviteter, der kan få
børn og unge til at deltage. Naturforeningernes fælles projekt Naturung, hvor vi også deltager, har
de samme problemer
.Jeg håber, at der i husstandsmedlemsskaberne gemmer sig børn. Jeg vil gerne opfordre forældre og
bedsteforældre til at tage deres børn og børnebørn med ud på ture.

Året i DOF
Der har været afholdt to formandsmøder i forbindelse med repræsentantskabsmøderne. Emnerne var
mange, men jeg vil fremhæve flg. pkt. fra året der gik.
På de to repræsentantskabsmøder blev DOF´s landbrugspolitik vedtaget og kan ses på DOFs
hjemmeside. Landbrugskampagnen blev sat iværk, i samarbejde med DN og Friluftsrådet.
Skagen Fuglestation blev diskuteret. Det har været svært at skaffe observatører, bl.a. pga.
boligsituationen.
Der blev gjort status på implementering og opfølgning af DOF´s strategi for 2009-12.
DOF Travels fremtid som en forretningsenhed med reference til foreningens ledelse.
Medlems- og medietaskforce . Frivillighedsgruppen FATH.som bl.a. handler om hvervning af
medlemmer til frivilligt arbejde samt pleje og motivering af medlemmer, der allerede udfører
frivilligt arbejde. Gruppen indsamler viden og erfaringer om de frivilliges arbejde i
lokalforeningerne og Fuglenes Hus. Derudover indsamles erfaringer fra andre grønne
organisationer. Der vil blive lavet en ”hvidbog” og udfærdiget strategier for det frivillige arbejde i
DOF´s organisation. Det ser vi frem til, da det er de aktive, der udgør foreningens kernetropper.

Naturpolitisk arbejde i DOF-Bornholm
DOF-Bornholm får som høringsberettiget part tilsendt en lang række sager, der vedrører alt fra nye
sommerhustilbygninger til færdsel på søterritoriet.
I år har bestyrelsen arbejdet med en række naturpolitiske sager.

Jeg vil ridse nogle sager op, som vi har reageret overfor og sendt høringssvar til.
Vi har i løbet af året arbejdet med høringssvar til Vand og Naturplanerne for Almindingen og
Hammeren/Slotlyngen. Jens og Sune har udarbejdet høringssvar, som skal indsendes primo april
2011. Vi har påpeget en række mangler ved planerne, bl.a. har der manglet oplysninger om
Vandrefalk og alkefugle på Slotslyngen/Hammeren.
Vi har derudover ønsket at Lærkefalk og Rørdrum nævnes i planen for Almindingen, derudover
ønsker vi en opjustering af antallet af ynglepar af Rørhøg og Trane.
I sagen om Vangbruddet, der indgår i projektet ”Mulighedernes Land”, har bestyrelsen set på de
forslag der er kommet i forbindelse med projektbeskrivelsen.
Bestyrelsen har besigtiget forholdene i Vangbruddet og ved pieren, for at vi kan have en klar
holdning til projektet. Vi kan konstatere, at der er klare fugleinteresser i områderne, både i selve
bruddet og på kysten.
Vi har desværre ikke været inddraget direkte i processen i 2010. Dette er der heldigvis rettet op på i
2011, således at vi nu sidder i projektgruppen sammen med en lang række andre med interesse i
området. Første møde er afholdt den 10. februar 2011 og der er planlagt en række seminarer og
møder i løbet af 2011. Projektet forventes klart okt/nov. 2011.
Heldigvis har vi gode folk i DN og Friluftsrådet, der har fulgt projektet eller har været inddraget i
projektets tilblivelse. Vi håber, at vi fra DOF-Bornholms side kan sætte et solidt aftryk i projektet til
gavn for fuglene og beskyttelsen af deres ynglepladser. I den forløbige skitse til projektet, er der
markeret områder reserveret fuglelivet. Vores fornemste opgave i processen må være at påpege
vigtigheden i at beskytte fuglelivet i bruddet, således at de øvrige beskrevne aktiviteter ikke skaber
konflikter i forhold til ynglefuglene i området.
I sagen vedr. fodboldgolfbanen ved Egeby gik vi ind i sagen og sendte høringssvar til BRK. Vores
svar blev sendt videre som klagesag til Naturklagenævnet. Her tabte vi desværre sagen.Vi finder det
er et uheldigt signal, at der gives dispensation fra landzoneloven netop i et så værdifuldt og
karakteristisk landskab med smålandbrug og småskove. Vi synes, det forekommer svagt motiveret
at give dispensation fra skovbyggelinien i naturbeskyttelsesloven. Navnlig en parkeringsplads til 40
biler og en så stor trafik af mennesker vil uundgåeligt få betydning for dyre- og fugleliv.
I sagen vedr. tillladelse til jetskibane ved Nexø Havn sendte vi et høringssvar til Søfartsstyrelsen,
hvor vi gik imod en sådan bane, specielt fordi den var anlagt tæt på vildtreservatet ved Nexø
Sydstrand.
DOF-Bornholm ønsker et forbud mod jetski på de bornholmske kyster og at der ikke gives
tilladelser til arrangementer med jetski. Desværre blev det ifølge EU direktiv blevet tilladt at sejle
med jetski i danske farvande. Vi ser med stor bekymring på dette og imødeser en lang række
problemer med sejlads i nærheden af vore vigtige raste- og ynglelokaliteter på kysten. Specielt vil
Nexø Sydstrand, Salthammer, kysten ved Slotlyngen og Hammeren være udsatte lokaliteter.
Derudover er vi skeptiske og på vagt overfor nye tiltag på Balka Strand, hvor der i sæsonen 2011 vil
være en del aktiviteter med kitesurfing.
I vores kommentarer til ”Forslag til Kommuneplan 2009” har vi forslået, at regionskommunen
håndhæver den kommunale ejendomsret til grøfte- og vejkanter for at komme den ulovlige
oppløjning og sprøjtning af disse til livs. Bestyrelselsen har planlagt en en grøftekantsregistrering i
samarbejde med Teknik og Miljø og DN. Her vil der blive brug for mange frivillige kræfter.

Vi har derudover foreslået, at der syd for Rømersvej i Ølene registreres som lavbundsområde, der
kan udlægges som våd eng og indgå som en forbedring af forholdene i Ølene området.
Vi har endvidere foreslået mulighed for publikums adgang på nye stianlæg fra Nørrekås til indløbet
af Rønne Havn.
DOF har i 2009 ansat en central landbrugspolitisk medarbejder, så disse sager vil fremover nok få
en højere prioritet i det naturpolitiske arbejde i DOF-Bornholms bestyrelse. Christian har i 2010 set
på et par sager om miljøgodkendelser.
Derudover forbereder vi en sag vedr. jordpåfyldning af et lavbundsområde nord for Hasle, som vi
mener, strider imod de regler der er på området.
I oktober var vi på naturpolitisk kursus i Hillerød, tre fra bestyrelsen og Kurt Pedersen. Kurset
havde fokus på lokalforeningernes naturpolitiske arbejde. Der var især fokus på høringssvar til
vand-og naturplanerne. Knud N. Flensted gav et indblik i DOF’s naturpolitiske arbejde, natursyn og
sigtelinjer og havde fokus på hvordan DOF gør en naturpolitisk forskel lokalt i forhold til
kommuner, skovdistrikter, Miljøministeriet, Friluftsrådet, grønne organisationer, landbruget,
jægere, lodsejere etc
Anja Eberhardt fra DOF Fuglenes Hus fremlagde de store linier i DOF’s landbrugspolitik – hvad
mener DOF og hvilke muligheder har vi for at påvirke udviklingen for fuglelivet i landbrugslandet?
Der var korte oplæg ved formænd eller bestyrelsesmedlemmer for de berørte DOF-lokalafdelinger
om, hvordan de har organiseret det naturpolitiske arbejde i deres område

Det Grønne Råd
blev i 2010 erstattet af en ny konstruktion der hedder Grønt Dialogforum.
Jens repræsenterer DOF-Bornholm i dette nye forum.
Følgende emner blev behandlet på det første møde i den nye udformning.:
 Naturrum i skydehuset på Nexø Sydstrand
 Fugletårn ved Kærgård i Vesterarie
 Etablering af grønt partnerskab omkring kortlægning af oppløjede grøftekanter. DOFBornholm har lovet at medvirke ved kortlægning af, hvilke strækninger det drejer sig om.
DN vil måske også deltage. Jens og Per holder møde med Kommunen.
 Omkring Poulsker/Bodilsker plantage, er det er fejl, at DOF ikke er blevet inddraget tidligere.Vi
forventer at vi bliver inddraget i den videre proces. Vi har tidligere været med til at give forslag til
forbedring af naturindholdet i plantagerne. Vi har nøje udpeget de områder der har speciel interesse.
Vi har netop meddelt projektgruppen, at vi gerne vil medvirke i et grønt partnerskab vedr. formidling
og opsætning af perleuglekasser i området

Det åbne land
Der er de seneste år sket en storstilet omlægning af markarealerne på Bornholm til skade for det
åbne lands dyreliv. Vi ser markskel, der er vigtige levesteder og spredningskorridorer, bliver pløjet
op. Vi kan iagttage, at der mange steder på Bornholm pløjes ud over grøftekanten, at grøfter
rørlægges eller fyldes op og at vådbundede arealer på markerne slettes ved påfyldning af jord. Alt
til gavn for en mere rationel landbrugsdrift og tilsyneladende uden hensyntagen til andet end
markudbyttet. Vi har derfor planlagt en registrering af grøftekanter i 2011 i samarbejde med
kommunen, DN og landbruget. Vi vil gerne aktivere en lang række medlemmer i den forbindelse.

Skyttehuset på ”Lange Skanse”.
Vi blev i DOF Bornholm gjort opmærksom på, at Nexø Skytteforenings aktiviteter på ”Lange
Skanse” var ophørt. Vi blev bekendt med, at man fra kommunens side overvejede at bruge huset til
opholds- og fritidsaktiviteter i lighed med ”Hvide Hus” i Hasle Lystskov.
Vi rettede i den forbindelse henvendelse til kommunen, for at gøre opmærksom på, at kystområdet
er meget sårbart overfor yderligere forstyrrelser i form af organiseret ophold af længere varighed.
Kyststrækningen er en vigtig ynglefuglelokalitet og er Bornholms bedste rastefuglelokalitet for
vade – og andefugle.
Mere aktivitet med leg og forsamling af relativt mange mennesker vil kunne skræmme fuglene væk
fra de nærmeste vige. Området ved skyttehuset er blandt lokalitetens vigtigste rastepladser for en
lang række af vadefugle. Lokaliteten har national og international værdi som rasteplads for
tinksmed.
Vi foreslog, at man i stedet lavede Skyttehuset om til formidlingsted for områdets naturværdier.
Området har spændende muligheder for at formidle gode naturoplevelser til turister og fastboende.
Huset kan indrettes til Naturrum, som man kender det fra bl.a. Sverige.
Stedet er ideelt til formidling af den lokale natur. Naturformidling øger selvfølgelig også antallet af
besøgende, men det vil være en aktivitet, der er målrettet naturoplevelserne på stedet, og derfor også
hensyntagende.
Vi vil derudover gerne diskutere muligheden for en tilbagetrukket P-plads ved cykelvejen og en
ændring af hegnet ved skyttehuset, således at man tilgodeser både trafik og natur på bedste måde.
I DOF-Bornholm har vi tilbydt vores hjælp vedr. udarbejdelse af informationstavler m.m.
Det ser ud til at der nu sættes formidlingstiltag i gang og vi er netop blevet indbudt til møde i
Teknik og Miljø vedr. formidlingen af fuglelivet i området.

Kredsrepræsentant i Friluftrådet på Bornholm
Kurt Pedersen har repræsenteret DOF i den lokale kreds af Friluftsrådet. Det er vigtigt, at vi som
naturforening har sæde her og kan tale naturens sag i sagsbehandlingen.
DOF Bornholms engagerede kredsrepræsentant i Friluftsrådet, har gjort en stor indsats for at
fremme DOF Bornholms synspunkter til fordel for naturen.
Tak for din indsats.

DOF-Bornholm og SNS-Bornholm
Vi havde møde med SNS-Bornholm den 9.dec. hvor vi havde en række pkt vi ønskede at
diskutere.Jeg vil kort nævne flg.
Rød Glente
Antages primært at yngle i de små skove udenfor statens arealer. Der iværksættes ikke særlige
tiltag, men SNS holder løbende øje med arten.
Trane
DOF Bornholm har fået en forespørgsel om deltagelse i et ringmærkningsforsøg sammen med Thy,
og SNS blev forespurgt, om de havde indvendinger imod projektet. De ville ikke umiddelbart svare,
men de vender tilbage når de har clearet med SNS i Thy. Projektet ser ud til at kunne realiseres i
2011, når tilladelserne er på plads fra Zoologisk Museum og Naturstyrelsen. Vi får sandsynligvis
besøg af svenske tranefolk i juni 2011.
Vandrefalk
SNS meddelte at der foreligger svar på analysen af de to døde vandrefalk-unger. De var så omsatte,
at en analyse var umulig.

Havørn
På sigt, vil SNS gøre klar til at havørnen kan bygge rede i de høje nåletræer i den nordlige ende af
Ølene.
Klippeklatring
Jens understregede det vigtige i, at der ikke klatres på klippekysten fra Vang til Hammeren, fordi en
række havfugle yngler her. SNS vil primært holde klippeklatringen omkring Opalsøen og i Vangbruddet. De mente, at klippe-klatrerne har et ønske om en grøn profil og således ikke ønsker at
forstyrre fuglene.
Fugletårne
DOF vil gerne have en placering ved Kærgård, for at komme tæt på Vallensgårds og Kærgårds
moser. SNS foretrækker en placering på bakken ved Udkæret, idet denne placering er billigere og
apellerer mere til den brede befolkning. DOF mener at et fugletårn her, er overflødigt.
Det blev aftalt, at vi holder møde ved Kærgård til foråret, hvor vi aftaler nærmere. DOF indkalder.
Ved Svinemose lovede SNS at beskære træerne til højre for tårnet lidt mere.
Vand- og Naturplaner
Vi kommenterede de mangler der ligger i basisanalysen, det drejer sig bl.a. om Vandrefalk, der er
en bilag 1 art, og som vi mener skal med i Naturplanen sammen med Alk og Lomvie. Derudover
påpegede vi, at der mangler en række arter og en opjustering af antal ynglepar i beskrivelsen af
Fuglebeskyttelsesområdet Almindingen. Vi mener at man er alt for beskeden mht. antallet af
ynglende Rørhøg og Trane.
Agerhøns
SNS har købt et par ejendomme ved Langebjerg, og her vil de drive natur- og vildtvenligt landbrug
med vildtbræmmer, insekt-volde m.m. De vil sammen med Bornholms Landbrug undersøge den
økonomiske indflydelse på denne driftsform.
DOF gav tilsagn om hjælp til at registrere fuglelivet før, under og efter disse tiltag.
Bisonokser
Den endelige beslutning er endnu ikke truffet, men der er mange positive tilkendegivelser. Nexø
Sydstrand
Nye bøjer er klar. De sættes ud ”snarest muligt” (inden foråret)

Medieudvalg
DOF-Bornholms bestyrelse har i 2009 nedsat et medieudvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer,
redaktører og pressemedarbejder. Det har vi gjort for at koordinere medieindsatsen så optimalt og
tilfredsstillende som muligt.
Her skal lyde en stor tak til redaktørerne for deres store indsats og vigtige arbejde for DOFBornholms medier. Tak til Lis, Sune og Thomas. Jeg håber I vil fortsætte det flotte arbejde.
Jeg er sikker på, at det brede udbud af medier er en stor styrke for vores lokalforening.

Årsrapport
2008-udgaven skulle meget gerne følge inden for en overskuelig fremtid og er i skrivende stund
godt undervejs. Redaktionen har både mistet og vundet medlemmer i løbet af 2010. Der er dog
stadig plads til skribenter med interesse for det bornholmske fugleliv. Årsrapporten bygger jo på
observationer indtastet på DOFbasen, så jo flere der selv indberetter via nettet, jo hurtigere kan vi få
næste nummer på gaden. Vi glæder os til at rapportgruppen snart udgiver rapporten for. Carsten har

som redaktør og hovedforfatter ydet en kæmpe indsats igennem ti år – herfra skal lyde en stor tak
for det flotte arbejde i rapportgruppen.

DOF Basen
Der bliver til stadighed oprettet nye brugere. Typisk 5-10 om året. Desværre bliver alle jo ikke lige
aktive. Antallet indtastede observationer steg med mere end 10% fra godt 50.000 i 2009 til over
59.000 i 2010. Der er stadig plads til mange flere gode fuglesteder.

Medlemsaktiviteter
Ture og møder
Vedrørende ture og møder har 2010 set ud som følger:
Der har været afholdt 2 medlemsmøder med et rigtig godt fremmøde og derudover
generalforsamling. Til Årets Naturoplevelser var der indlæg fra DOF-Bornholm om Perleugle og
Slørugle.
Der har været arrangeret 13 ture i løbet af året og gennemført 12 (turen til Rutsker Højlyng blev
aflyst grundet den hårde vinter). I dette tal er inkluderet turen i samarbejde med Bornholms
Landbrug, Tranens Dag, Fuglens Dag og grillarrangementet i Lynggårdsskoven.
To af turene har været offentlige, nemlig Tranens Dag og Fuglenes Dag.
Der har i 2010 kun været afholdt en stortur. Denne gik til Hallandsåsen og Hallands Väderö, hvor
17 deltagere var med på en vellykket tur.

Kurser
Klaus Malling Olsen holdt sit 4. fuglekursus her på Bornholm. Igen en succes. I år var det især
vadefuglene, der var i centrum. Mødestedet var henlagt til SNS.s ejendom “Klippely” ved
Ekkodalen.
DOF-Bornholm byder også på andre arrangementstyper, der er målrettet offentligheden og ikke
kræver et medlemskab for at deltage i.
På Fuglenes Dag mødte mødte der 31 deltagere op til denne dag. Der var en del nye ansigter. Den 3
km lange vandretur startede fra p-pladsen ved Oksemyrevej i gråvejr med 13 graders varme.

Arnt Birds Brilliant
På Galløkken blev der vist Skovhornugler frem. Arrangementet var et vellykket arrangement udfra
ABB- princippet. Arrangementet blev annonceret og op mod 200 personer fik på en uformel måde
fremvist uglerne og fik en lille historie med hjem i denne kolde februarweekend. Eilif var
initiativtager til de to sidste arrangementer. Denne type af ture, giver helt sikkert nye medlemmer til
DOF-Bornholm og er med til at øge kendskabet til fuglene i nærområdet.I forbindelse med ABB er
der udviklet et udstillingskoncept, som Eilif har været på kursus i.

Punkttællinger
2010 blev der indrapporteret 19 ynglefugle-punkttællinger og fem vinterfugle tællinger på
Bornholm. Der er plads til endnu flere deltagere i tællingerne. Vi ser gerne at endnu flere deltager i
aktiviteterne, gerne i samarbejde med erfarne optællere. Jens er koordinator og hjælper gerne med at
komme i gang.

Caretaker

Caretakergrupperne har fortsat det flotte registreringsarbejde. Caretakerprojektet er beviliget midler
indtil 2013. Hvad der herefter skal ske ved vi ikke præcist. Men jeg regner med at lokalitetsarbejdet
fortsætter og at de aktive caretakere også vil deltage i et kommende atlasprojekt.
Der blev afholdt to fællesarrangementer i caretakerregi. I maj blev lavet en koordineret indsats og
lyttet efter natravne en enkelt fugl blev hørt på ved Enebærskoven. Senere på sæsonen blev to
syngende registreret i Paradisbakkerne.
I juni holdt Erik Dylmer, der er artskoordinator for Vandstær, kursus i optælling og registrering af
Vandstær.
Fire var til skovcaretakerkursus i Gribskov.
Flere aktive caretakere var af sted i april til årsmøde for caretakere og punkttælletre i Rørvig.
Udover IBA-Almindingen har vi herovre ansvaret for Rønne Banke og Ertholmene.

Vandfugletællingen blev afholdt tredje weekend i januar. I år blev det til en rigtig vintertælling,
meget koldt, men heldigvis ikke den NØ storm der rasede flere dage ugen før. DOF-Bornholm var
efterfølgende vært ved et arrangement i Svaneke, hvor vi først fik et spændende og lærerigt foredrag
om fugletræk og klimaændringer af Anders Tøttrup, med efterfølgende spisning på Bryghuset. Her
var der lejlighed til at få hilst på hinanden og til at udveksle erfaringer fra forskellige aktiviteter i
foreningen, idet alle aktivister var inviteret. Det blev til 49 personer, så i forhold til foreningens
størrelse på Bornholm, er hvert femte medlem et aktivt medlem. Resultaterne bearbejdes til
offentliggørelse i Gaddisijn og hjemmesiden og obstallene indtastes i DOF basen. Det er Mogens
der koordinerer indsatsen og foretager bearbejdningen af resultaterne i samarbejde med Carsten.

Fuglene
Vores fælles interesse er fuglene, jeg vil til sidst kort redegøre for nogle enkelte, men meget
markante, arter på Bornholm, som nogle af DOF-Bornholms aktive medlemmer bruger rigtig mange
timer på at undersøge, hjælpe og beskytte.
Tranerne fortsatte deres positive bestandssudvikling. Det anslås, at bestanden i 2010 var på 25 26 par.
Tranens indvandring på Bornholm er en succeshistorie i den bornholmske fugleverden. Fuglene har
i gennemsnit fået færre unger i år, om dette er en ny udvikling ved vi endnu ikke. Vi kan håbe på, at
den bornholmske bestand som helhed fortsætter sin positive udvikling.,
Jesper Toft prøver at lave et ringmærkningsprojekt i samarbejde med Zoologisk Museum,
Naturstyrelsen og DOF-Bornholm.
Perleugle:
Igen i 2010 ynglede Perleuglen på Bornholm og det blev til 5 unger, som blev ringmærket d. 13.
maj af Klaus Dichmann. Ynglestedet var ikke det samme som i 2009, men igen havde Perleuglen
valgt at yngle i en af de kasser, som uglegruppen har sat op. Hulkameraet viste sig atter at være
utrolig værdifuldt, da det var brugen af dette, der gjorde, at yngleparret blev opdaget. Perleuglen var
nemlig ikke blevet hørt synge på lokaliteten tidligere på sæsonen.
Slørugle:
6 ynglepar mod 4 i 2009, deraf 2 nyetablerede par. 21 unger blev ringmærkede mod 12 i 2007, 13 i
2008 og 9 i 2009. De 8 af de 21 unger er genmeldt som døde, alle fundet på Bornholm.

I det øvrige Danmark blev sløruglebestanden efter den hårde vinter i 2009-2010 reduceret så
kraftigt, at man kun regner med, at 10% er tilbage. Det var derfor ekstra dejligt, at Sløruglerne
kunne vinde terræn på Bornholm.
Der blev sat 4 sløruglekasser op på nye steder i 2010.
Vandrefalkene havde igen ynglesucces på bornholms kystklipper.
Et kort rids over ynglesæsonens iagttagelser og begivenheder.
 3. april: parring på klippehylde i Mulekleven
 Medio april: etablering af rede – æglægning
 Medio maj: ungerne ses første gang
 27. maj: Hunnen set slå en sølvmåge-unge
 8. juni: Ringmærkning, Søren Møller konstaterer, at ungerne er særdeles livskraftige
 juni: Kyst-bådene konstaterer, at der ikke er liv på klippehylden
 23. juni: De døde unger hentes på redehylden
 Hannen er fra 2008 og ringmærket på Kullaberg
 Hunnen er fra 2005 og ringmærket i Tyskland
Det er desværre uvist hvorfor falkeungerne døde og hvorfor de ikke blev undersøgt for mulig
forgiftning. Vi havde i DOF-Bornholm gerne set en undersøgelse, der havde afdækket dødsårsagen.

Ellekrage i august samt Stellersand i december satte kulør i naturen og på ornitologernes kinder.
Mange fik set disse drømmearter og mange fik et par krydser. Et eksklusivt kryds var
Ørkenstenpikker i december, indesneet i Sunes garage midt i vinterstormen lige før jul.
Bornholm fik en ny ynglefugl i form af Nordsøsildemåge i Stubbeløkken Stenbrud på
Snorrebakken.
Til sidst en art som ikke havde succes – Sortspætten, som vel nu kan betegnes som uddød på
Bornholm.

Afslutning
Jeg vil til slut takke alle jer aktive for jeres store engagement i fuglesagen, uden jeres store arbejde
havde vi ikke haft en så velfungerende og aktiv forening. Tak til alle der bidrager og støtter til gavn
for foreningen og fuglelivet i 2010, som på alle måder var et travlt og spændende år..
Tak til alle jer, der gjorde en indsats i DOF-Bornholm 2010.
På bestyrelsens vegne
Per C. Pedersen
www.DOF-Bornholm.dk

bornholm@dof.dk

