DOF Nordjylland
Beretning for 2018

Velkomst
Velkommen til DOF Nordjyllands generalforsamling 2019. Atter afholder vi generalforsamlingen i
Frederikshavn. Knivholts dejlige omgivelser danner rammen og Frederikshavn Gruppen står for det
praktiske.

Medlemsudviklingen
Medlemstallet ændrer sig. Ved indgangen til 2018
var vi 933. Ved udgangen af året var vi 974, en
stigning på 41. I 2017 var der en stigning på 9. Kun
2 lokalafdelinger i DOF har haft medlemsfremgang
i 2018, og DOF Nordjyllands er procentuelt langt
den største. De øvrige har tilbagegang.
Aldersfordelingen er
stadig den samme. Det er
overvejende modne mennesker der er medlem af
Dof.
Bestyrelsen
At sige vi har verdens
bedste bestyrelse, vil
måske være lidt af en
overdrivelse. Men alle i
bestyrelsen er aktive i et
eller flere udvalg. Alle
går helhjertet ind for at
DOF Nordjylland skal
være et godt sted at se
på fugle. 2018 er ingen
undtagelse. Bestyrelsen
har været mere end fuldtallig. Vi er 9 ordinære
bestyrelsesmedlemmer, og da vi i Nordjylland har
valgt at inddrage den enlige suppleant i bestyrelsesarbejdet, har vi været 10 aktive medlemmer.

Dog skal det siges at vi i dag siger farvel til to fra
bestyrelsen. Poul Erik Sperling har valgt at stoppe
i bestyrelsen for at hellige sig fuglekiggeriet. Poul
Erik blev medlem af det daværende DOF i 1963.
I 1966 var Poul Erik medstifter af det Nordjyske
Feltudvalg, som senere blev til DOF Nordjylland.
Poul Erik har været medlem
af bestyrelsen i 29 år, heraf
14 år som formand.
Preben Gulbæk har efter to
år i bestyrelsen også valgt
at stoppe. Preben har bl.a.
deltaget aktivt i biblioteksudvalget.
Det skal nævnes, at både
Preben og Poul Erik stadig
vil være at finde i forskellige
udvalg.
DOF Nordjylland vil gerne
takke Poul Erik og Preben
for deres store arbejde i
bestyrelsen og diverse udvalg.
Hjemmesiden
På hjemmesiden har der i 2018 været rigtig stor
aktivitet. Der har været ikke mindre end 65 artikler,
hvilket er 20 mere end sidste år. De er hovedsageligt fordelt på referater af foreningens ture. Det har
været GråmejserNord og Rold skov gruppen, der

har stået for de fleste, samt rigtig mange boganmeldelser.
I aktivitetskalenderen har der været ikke mindre
end 87 begivenheder, hvilket er 19 mere end sidste

år. Her er det igen GråmejserNord
og Rold Skov gruppen der tegner
sig for de fleste, men også mange
foredrag og møder fra lokalgrupperne, det være sig fra Frederikshavn, Rold Skov eller Lille
Vildmose grupperne samt kurser,
hvoraf nogle af dem har været i
et samarbejde med andre udefra,
som feks. feldtornitologi ved Klaus
Malling Olsen.
Af nye tiltag på hjemmesiden er
der kommet en ny fane ”Kom godt
i gang” Her er nogle begynderråd til, hvordan man kan komme
i gang med at se på fugle. Hvor
er de ?, hvad kan jeg forberede hjemmefra?, hvad
skal med?, hvilke bøger kan være en hjælp?, og nu
- hvor alle har mobiltelefoner - hvilke gode APPS
kan være en hjælp? Så gå gerne på opdagelse på
hjemmesiden.
Bestyrelsesmedlemmer og andre der har haft lyst,
har været inviteret til at skrive en artikel efter eget
valg. Hvis nogle har en ide til en artikel er i meget
velkommen til at fremsende den, så vil vi vurdere
den samt lægge den ud, bare det er noget, der er
relevant for vores landsdel samt har noget med
fugle at gøre.
Ser vi på statistik har der 2108 været lidt færre
besøgende end i 2017. August var måneden med
flest besøg, nemlig 4572, og der var for hele året
38230. Da det er opgjort månedsvis, er der givetvis
en del gengangere. Ser man det dagligt, så bliver
siden besøgt af 230.
Facebook
Den 1.1.2019 er der 765 medlemmer på vores
Facebookside, hvilket er en stigning på 17 % siden
1.1.2018. En sammenligning af antal medlem-

mer af DOFs 13 lokalafdelingers Facebookgrupper placerer DOF Nordjylland på en flot første
plads med 216 flere end nummer 2, som er DOF
Storstrøm. Der har i år været 362 opslag, som har
fået 1055 kommentarer og 8102 reaktioner (likes,
delinger osv.). 33% af medlemmerne er kvinder og
67% mænd. 61,8% er over 55 år.
Facebook bruges af medlemmerne til at lægge
fotos, historier og spørgsmål op. Endvidere kører
der egentlige debatter. DOF Nordjylland bruger
den også til at reklamere for nye artikler på hjemmesiden. Vores Facebook har mange medlemmer
fra andre dele af landet, som på denne måde får
indtryk af, hvad der sker hos os.
Fuglebiblioteket
Vi har haft et godt år i Fuglebiblioteket. I 2018 har
vi haft 25 besøgende på vores 11 åbningsdage, og
vi er så glade for, at medlemmerne kigger indenfor.
Vi har lånt 33 bøger ud, og vi har bragt 15 anmeldelser (vi har stadig anmelderbøger, vi ikke er
kommet af med, så frivillige anmeldere efterlyses).
Derudover har vi haft en indtægt på salg af fuglekasser – 6.009 kr.
Vi er glade for, at antallet at besøgende stiger på
bibliotekets åbningsdage.
Man må gerne komme
for at få en snak og en
kop kaffe – man behøver
ikke at låne bøger. Og vi
har snakket om at lægge
små informationskurser
ind på åbningsdagene.
Ikke-medlemmer er også
velkomne til at komme og
finde ud af, hvad DOF er

for noget.
Nu er vi oppe på at have cirka 680 bøger og udprintede turrapporter. I 2018 er 58 nye indgået. Vi
arbejder på et nyt opstillingssystem, som skal gøre
det lettere for jer (og for os) at finde bøger om et

bestemt emne.
Vi er (så vidt vi ved) den eneste lokalafdeling i
DOF, der har et fuglebibliotek. Vi arbejder vedholdende på at få nye bøger til biblioteket ved at
skrive efter anmeldereksemplarer, som så bagefter
indgår.
Vi har lige
besluttet at købe
en ny printer, så
vi kan hjælpe
vores brugere
med at printe
turrapporter og
artikler ud fra
nettet.
Vi takker Hans
Christophersen,
Vagn Freundlich,
Esben Sloth Andersen, Ulf Klemmetsby og andre
der er friske til at
hjælpe os ved at
anmelde bøger.
Bogauktion
Golfhuset var
fyldt til randen med 28 stærke DOF-købere, da vi
var klar til årets bogauktion, der i øvrigt var nr. 32

her i DOF-Nordjylland. Det er rigtigt dejligt, at
I bakker så godt op om både auktionen og vores
fuglebibliotek.
Der skal lyde en stor tak til vores nye auktionarius
Vagn Freundlich, der i år havde sin 2. auktion. Det
klarede han fint, og det
var en aften med god
stemning og en del drillerier imellem buddene.
Salget i år var ny rekord
med hele 7.655,- kr. Det
hidtil højeste salg var
2016 med 6.885,- kr.
Grunden til, at vi kan
skaffe så mange penge
til fuglebiblioteket, er
især to ting: 1) at I bliver
ved med at aflevere til
os, når I har fuglebøger,
I ikke selv bruger mere
og 2) at fuglefoderfirmaet Vivara meget
velvilligt sender os nye
foderhuse, frø og fedtblokke for godt 4000 kr. som
sponsorstøtte hvert år. Fedtblokkene blev faktisk
solgt til over salgsprisen – flot, pengene går jo til et
godt formål.
Til slut en stor tak til vores sponsorer: Vivara

Fuglefoder, Almas, Peugeot, Vejgaard Boghandel
og Spar Nord Bank.

Naturpolitik
DOF Nordjylland har været meget aktiv på det
naturpolitiske område i 2018. Udover at deltage i
de Grønne Råd og Naturstyrelsens Brugerråd, har
vi deltaget i de regionale Naturråd, hvor vi er kommet med indspark til kommunernes videre arbejde med at udarbejde Det Grønne Danmarkskort.
Spændende at se, om der bliver taget hensyn til
fuglene i det videre arbejde.
Den Danske Naturfond købte sidste år Hammer
Bakker. Det har vi bakket varmt op om i både en
pressemeddelelse, som blev bragt i Nordjyske, og
ved at deltaget aktivt i borgermøde. Efterfølgende
har vi afgivet et ambitiøst indspark til den kommende forvaltningsplan for Hammer Bakker
Også i Store Vildmose og ved Ryå sker der spændende ting. I et stort EU-projekt skal der laves en
ny plan for, hvordan man i fremtiden kombinerer
landbrug, natur og turisme, og DOF Nordjylland er
repræsenteret i to arbejdsgrupper
Sidst på året modtog vi en stor sag om et vindmølleprojekt ved Rendbæk Øst. Det har igen sat
fokus på forholdet mellem vindmøller og fugle,
som er et komplekst emne, der dele mange fuglefolk. Vi har derfor bedt hovedforeningen om faglig
hjælp i forhold til, hvordan vi i fremtiden skal
håndtere de formodet mange ansøgninger om vindmøller.
I Himmerland er der kommet en ny driftsplan for

Naturstyrelsen, ligesom der har været en høring om
udlæg af urørt skov. Begge dele har vi kommenteret, uden at det dog har haft den store effekt.
Derudover har vi bl.a. lavet en udtalelse, der har
bidraget med til at sikre tilladelse til kadaverplads
i Lille Vildmose, ligesom vi har afleveret en kritisk
kommentar til det massive antal MTB-ryttere i
Lundby Krat, som helt udelukker større fugle fra at
yngle i skoven.
Fremover vil vi have endnu mere fokus på, hvordan vi kan være aktive og synlige i naturdebatten. Som et første skridt afholder den kommende
bestyrelse et to-dages seminar sidst i marts, hvor vi
har fået lov at låne Tofte-huset af Aage V. Jensen
Naturfond. Her vil vi bl.a. bruge tiden på at starte
arbejdet med at udvikle en ny naturpolitik for DOF
Nordjylland.

Det handler også om fugle
Når man starter på et nyt år, er det altid med en
spænding og en forventning, om der vil dukke
nogle sjældne fugle op. Ved udgangen af året kan
der så gøres status.
2018 blev 18 SU arter registreret i DOFbasen.
Måske over gennemsnittet.
Spurveugle i Hesselholt Skov og Slotved Skov ved
Sindal.
I Asdal nær Hirtshals blev der set en Jagtfalk.
Citronvipstjert blev set i Skagen og en ved Gerå
Enge og Strand.
Det var noget af et tilløbsstykke i Skagen, da der

blev set Gulbrynet Værling. Den kunne ses nogle
dage.
Iberisk Gransanger ved Tverstedsøerne som kunne
ses i en længere periode. Der blev taget dna, og den
blev bekræftet som Iberisk Gransanger.
Så var der Hjælmskallesluger i Lille Vildmose. Og
på Hulsig Hede sås en Slangeørn.
På Grenen sås Korttået Lærke, Brilleand, Polarlomvie og Gråsejler. En lang periode var der også
Stillehavslom at se på Grenen. Desuden sås Mongolsk Piber i den yderste klitrække på Nordstrand.
En Nordsanger og Blåstjert blev også ringmærket i
Skagen. Og så blev der set, om end ikke af mange,
en Blå Glente i Skagen.
Triel blev set både i Skagen og Råbjerg Mile.
Ulvedybet kunne bryste sig af en Hvidrygget Ryle.
Udover SU arterne har der været Hærfugl i og
omkring Hjørring, en Fuglekongesanger ved såvel
Hulsig som Skagen. Stor Korsnæb ved Skagen.
Odinshane i en lille sø i Skallerup Indlandsklitter og en i Ulvedybet, hvor der også har været en

Silkehejre og Hvidbrystet Præstekrave.
Desuden har der været ynglende Vandrefalk ved
Nordjyllandsværket.
Kongeørnene
Efter at der i 2017 for første gang siden etableringen i 1999 ikke kom unger på vingerne fra den
nordjyske (og danske) bestand af Kongeørne, var
der glædeligt nyt i det forløbne år.
Fem par er ny rekord og fire unger blev det til,
hvilke tidligere kun er sket i 2013 og 2014. I alt
er der nu kommet 41 unger på vingerne i perioden
1999 til 2018.
De fire kendte par i
Høstemark Skov, Tofte
Skov, Hals Nørreskov
og Store Vildmose blev
suppleret med et nyt
par i Hals Sønderskov
– blot ganske få kilometer fra parret i Hals
Nørreskov.
Dette nye par har været
under etablering i et års
tid. At der har været
stationær ørn i skoven
gennem længere tid,
har været let at konstatere, da hannen i det
nye par er en af de to
fugle, man kan følge,
da den er forsynet med GPS. Den stammer fra
Høstemark Skov, hvor den blev klækket i 2015.
Det nye par fik en unge, hvilket også var tilfældet
hos parret, der var nyetableret i Tofte Skov i 2017.
Endelig fik parret i Hals Nørreskov to unger. Parret
i Høstemark Skov havde ikke held med ynglen,
hvilket også var tilfældet med fuglene i Store Vildmose, hvilket nok primært skyldes en udskiftning i
parret.

En anden central begivenhed på kongeørne-fronten
var afholdelsen af det 20. Nordiske Kongeørne
Symposium i oktober i Lille Vildmose. Knap 80
deltagere fra hele Norden var samlet for at gøre
status på de nordiske forhold for arten og dele den
sidste viden og forskning. Samtidig var det en
lejlighed for folk fra de andre nordiske lande til
ved selvsyn at forholde sig til, hvordan lavlandsKongeørne lever, idet der var indlagt ekskursioner,
hvorunder hele fire Kongeørne blev set.
Blandt indlæggene på konferencen var et indlæg
om de første resultater af et dansk DNA-projekt
baseret på indsamlede fjer (Jan Tøttrup). Herigennem opbygges et stamtræ over de danske ørne,
der viser hvor meget parrene i Hals Nørreskov og
Høstemark Skov præger de øvrige par. Nu afventer
vi nyt om, hvorfra de danske ørne oprindeligt er
kommet.
DNA-projektet antyder desværre også, at der i
visse områder langt fra hersker ro, idet der er usædvanlig stor udskiftning. Det kan antyde, at ørnene
ikke er så fredede/ønskede, som man måske umiddelbart skulle tro. Noget, der jo også blev klart, da
en fugl blev fundet skudt i Limfjorden for et par år
siden.
Desværre blev hannen i parret i Hals Nørreskov
(Danmarks mest produktive par) fundet død sidst
i november. Dødsårsagen er endnu ikke fastlagt.
Fuglen er dog ikke skudt, ej heller død af fugleinfluenza.

Nordjyllands Fugle
Nu vi er ved fugle, må vi ikke glemme publikationen “Nordjyllands Fugle”. Nordjyllands Fugle er
en årlig udgivelse omhandlende fugleiagttagelser
fra de gamle Nordjyllands og Viborg Amt. Nordjyllands Fugle indeholder artikler om fugle set i de to
gamle amter i det forløbne år, krydret med iagttagelser af andre dyr.
Fugle i Nordjylland er udkommet siden 1971 og
op til i dag med en årlig bearbejdning af fugleforekomster i Nordjylland.
I 1971 var der 3 redaktører, i dag er der omkring 18
til hver rapport, Nordjylland er den eneste region i
Danmark, der har en sådan udgivelse i dag.
Bogen/rapporten kan kun købes på hjemmesiden
www.nordjyllandsfugle.dk, på Skagen Fuglefestival eller på GråmejserNords turer.
Feltarbejde
De sidste feltobservationer i Atlas 3 er for længst
indberettet. Nu laves der validering og analyser af
observationer, og skrivningen på den kommende
bog er i gang. Der foreligger ikke nogen officiel
dato for hvornår den forventes at udkomme.
Imens dette sker, er der forberedelser i gang for at
starte et nyt projekt, som måske skal bygge videre
på de erfaringer vi fik med atlas 3. Der har dog
været ret stille omkring dette i 2018. Vi afventer,
hvad der sker i DOFs organisation.
Punkttællingsprojektet, som har mere end 40 år
på bagen, kører fortsat. En del ruter har dog ligget stille, eller er opgivet, i atlasperioden. Især er
mange ruter i vores landsdel ikke gennemført i de
sidste år. Det er en skam. Det er ikke mindst på
baggrund af punkttællingerne at DOF har kunne
dokumentere den store tilbagegang i agerlandets
fugle og dermed fået skabt en debat herom. Der er
fortsat opmærksomhed på disse fakta. Derfor er det
vigtigt, at der er en god dækning i det danske landskab af punkttællinger. Vi vil derfor opfordre til at
flere melder sig til at tage en rute i vores landsdel.
Vi er i gang med at planlægge et informationsmøde
om punkttællingsprogrammet i foråret 2019.
Skagen Fuglefestival
Skagen Fuglefestival fandt sted i dagene 11-13
maj. Her var DOF Nordjylland som sædvanlig
repræsenteret med vores stand, hvor vi havde et
bredt udvalg af vores brochurer og blade med,
som man gratis kunne få. Standen blev rigtig godt
besøgt, og for at have noget mere at tilbyde, blev
der uddelt tilbud om at komme med på et par

lukkede fugleture. Rigtig mange kom forbi til en
snak om fugle, hvordan man kunne blive medlem
og nogle ville også bare høre lidt mere om, hvad
foreningen egentlig gik ud på. Man kunne også
afhente bogen ”Nordjyllands Fugle 2017” fra
standen, hvis man har abonnement, og den var
selvfølgelig også til salg. Generelt er det et rigtig
godt sted at møde både kommende og nuværende
medlemmer.
Så sæt kryds i kalenderen allerede nu i dagene 9.12 maj, hvor vi igen vil være til stede til fuglefestival i Skagen.

Naturmødet
Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og
i naturen. Gennem tre dage omdannes Hirtshals

til epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelser. Naturmødet blev afholdt for tredje gang den
24.-26. maj 2018. Man skønner, at 20.000 besøgte
eventen.
DOF og DOF Nordjylland var naturligvis til stede
igen i år og med de største program til dato. Vores
stand lå centralt på Kystvejen, som er hovedstrøget
gennem Naturmødet. Vi havde indrettet den, så
man kunne blive både oplyst, deltage i konkurrencer for børn og voksne, få en snak med både de
centrale og de lokale dof-aktive. I DOFlab kunne
man få afprøvet sin viden om fugle.
Debatter i DOF teltet:
“Sporing af Havørne via GPS”. “Viben: Folkekær, men fordrevet”. “Dissekering: Se en fugl indefra”. “Skal
Falkejagt have en fremtid i Danmark?”. “Bly i riffelkugler forgifter
Rovfugle”. “Fugle og Fyrtårne”.
Formand for DOF Nordjylland gennemførte 2 offentlige fugleture, og
Simon S. Christiansen gennemførte 3
fugleture rettet mod børn ug unge.
DOf deltog også i de store Centrale
debatter:
“Hvordan går det med naturen i de
danske Nationalparker?”. “ Naturen i
de danske medier”. “Spontane processer og rewilding”. “Skader det naturen at vi
bruger den?”.
Og så var der naturligvis alt det andet, som foregik.
Samtlige ordførere fra Folketingets partier stillede

f.eks. op til en paneldebat på åbningsdagen sammen med den nyudnævnte Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen og formanden for
Socialdemokraterne Mette Frederiksen.
Tak til alle som bidrog. DOF og DOF Nordjylland
stiller op igen i 2019, nu med et endnu større telt
og program - der forventes 25.000 gæster.

Den største tur i år var nok turen til Hanstholm
reservatet, her var 34 deltager mødt op til en nogen
kold tur, men vi blev dog belønnet med Krondyr,
sorthovedet måge, nordisk lappedykker, bjergand
og et par havørne.
Bedstforældredagen i Østerådalen var begunstiget
med godt vejr og mange børn med bedsteforældre,

Trailer og Trailerudvalg
Traileren har i 2018 været
brugt ved Skagen Fuglefestival,
Naturmødet, Bedteforældredag
i Østerådalen, Høstdagene ved
Knivholt Hovedgård og til mosens dag i Lille Vildmose.
Traileren er normalt parkeret hos
Carlo Pedersen i Tversted. Carlo
har også stået for vedligehold
og oprydning i traileren. DOF
Nordjylland er taknemmelig for
hjælpen.
Lokal grupperne
Gråmejserne - nu GråmejserNord
Gråmejserne har i løbet af 2018 skiftet navn til
GråmejserNord, for ikke at blive forvekslet med
gråmejser fra andre lokalafdelinger.
GråmejserNord fungerer godt og kører derud af
med 1 ekskursion hver måned på nær i juli.
Vi har 20-25 deltager med pr gang, så det er fuldt
tilfredsstillende.

samt nogle forældre. Vores flerdagstur til Hornborgasjön i foråret måtte vi aflyse, da vi ikke kunne
finde et ordentligt overnatningssted. Til gelgæld
havde vi en meget fin tur i efteråret til det syd Fynske og Langeland, vi boede på Fåborg Vandrehjem.
Til næste år udvider vi ved at arrangere en bustur
til stortrappereservatet ved Brandenburg og Müritzområderne i Tyskland.

Vi har holdt 2 eftermiddagsmøder, et hvor deltagerne selv skulle have fotos med og fortælle om,

og en julefrokost også med fin deltagelse.
Aalborggruppen
Aalborggruppen står for afholdelse af arrangementerne i Golfhuset i Ålborg, og ture og events i
det fri. Dog rykker vi af og til ind i andre lokaler,
således et arrangement i efteråret med Morten
D.D. i Folkeuniversitetets regi i samarbejde med
DNs Aalborgafdeling (vi var 75) og en gennemgang af DOFbasen og Naturbasen fandt sted på
Lille Vildmosecentret. Samarbejdet med DN, der
også gælder rejseforedragene m.m., er ret nyt,
men fungerer med tilfredshed for begge parter.
Der er næsten altid fuldt hus. Efter etableringen af
Birkesø har der været meget fokus på Lille Vildmose. Traditionen tro har vi afholdt Ørnens dag i
februar, ”De fire tårne i April”, Fuglenes Dag i maj,
og den første søndag i september havde vi afdelingens trailer fremme ved den nye udsigtspavillon
ved Birkesø. Ved alle arrangementer er der gode
DOF’ere, der stillede deres viden til rådighed. Folk
kan komme og gå, få udpeget fuglene og få svar på
deres spørgsmål. Det viser sig ofte at være et tilløbsstykke og er en arrangementstype, vi vil satse på
i fremtiden. Ved Mosens Dag kom 650 mennesker
forbi. Det gav travlhed. I alt har gruppen stået for
12 arrangementer. I forbifarten bør vi måske også
nævne, at Nordisk Kongeørnesymposium med
80 deltagere over tre dage i regi af Projekt Ørn
blev afholdt i Lille Vildmose i oktober. Igen med
”Tordenskjold soldater”, de lokale DOF’ere i arrangementsgruppen.

Rold Skov Gruppen
Rold Skov Gruppen har haft 10 fugleture i 2018
med i gennemsnit 15 deltagere.
Igen i år skiftes gruppens
medlemmer til at arrangere
fugleturene.
Gruppen har også haft en 5
dages fantastisk udlandstur
til Müritz i Tyskland med 20
deltagere. Der vil på fuglebiblioteket komme en meget
gennemført turrapport fra
gruppen.
I 2018 havde gruppen 10 års
jubilæumsfest med besøg af
forhenværende og nuværende
formand, og en blomsterhilsen
fra Direktøren Sigrid Andersen. Ca. 30 mennesker deltog i
festen.
I forbindelse med Klima Rebild temauger havde
gruppen et arrangement med Anders Horsten, som
talte over emnet Rewilding.
Derudover blev der arrangeret 5 kurser og foredrag
i Skillingbro Naturskole: 2 fuglestemmekurser, 1
fuglesporskursus, 2 foredrag om Mennesker og
fugle i Ghana, og Rewilding i (K)nepp Safari park i
England. (Stumt K!)
Rold Skov Gruppen har 61 perleuglekasser, 13
natuglekasser, 51 vendehalskasser og 11 Hvinand-

kasser. Der har i flere år været en uglegruppe, som
har tilset uglekasserne og registreret deres indhold.
Nu er der også nedsat en vendehalskasse-gruppe.
Frederikshavn
Frederikshavn Gruppen starter året med lidt fuglebilleder og fuglesnak. Som traditionen blev det
lokale regnskabet for 2017 vist, inden regnskabet
sendes til Kassereren, før årets generalforsamlingen. Det blev besluttet at sætte prisen for kaffe op
til 25,00 kr. Da det ellers kunne blive underskud i

kassen.
Jan Tøttrup kom og fortalte om sit spændende
arbejde med bl.a Duehøgen. Om optælling af reder
og ringmærkning af unger. Registrering af bestanden over en årrække med udarbejdelse af kurver og
diagrammer. Det blev ikke meget, der blev vist af
disse, da der opstod tekniske problemer.Det blev en
spændende aften.
Kurt Rasmussen kom og fortalte om sine ture til
det nordlige Sverige. Der var flere personer som
kunne nikke genkendende til store oplevelser i
Amenæs. Kurt Rasmussen kom igen senere på året
for at fortælle om sin rejse til Indonesien i 2006.
Det var et projekt i samarbejde med DOF og Bird
Life. Om at bevare et landskab til Gultoppet Kakadue. Sommerafslutning blev som sædvanlig afholdt
ved Jerup Strand. Der skulle have været tændt op
i Grillen, men på grund af tørken og brandfaren.
Blev det ændret til en pålægskagemand. En gå tur
langs stranden. Og kaffe ved Shelteren.
Så var der sommerferie indtil august. Her kom
Knud Pedersen og fortalte om sin spændende tur til
Mallorca. Der havde til formål at registre Eleonora-

falke og deres træk ruter.I august deltog Frederikshavner gruppen også i Høstdagene på Knivholt. I
oktober kom Jens Kirkeby og fortalte om sin rejse
til Sibirien sammen med bl.a. Jens Gregersen. Rejsen havde til formål at optælle den meget udrydningstruede Skeryle. Juleafslutning var som sædvanlig med Gløgg og æbleskiver og pakke spil.
Skagen Fuglestation
Efter den vellykkede officielle opstart af Skagen
Fuglestation i maj 2017 blev 2018 det første hele
kalanderår med fuglestationens virksomhed i
Det Grå Fyr – Center for trækfugle.
Det høje og mangfoldige aktivitetsniveau på
fuglestationen blev fortsat i 2018.
De primære aktiviteter har koncentreret sig om
ringmærkning, trækobservationer og naturformidling. Oplæring af nye ringmærkere, observatører og formidlere har også været en vigtig
aktivitet. Endvidere er der indsamlet en række
forskellige data til forskningsprojekter ved universiteter m.fl.
Det daglige arbejde er først og fremmest blevet
varetaget af stationsleder og naturvejleder Simon S. Christiansen. I hele foråret havde Simon
stor støtte af Morten Jenrich Hansen - ansat
som ringmærker og formidler. Morten udførte
et særligt stort arbejde for fuglestationen i den
forbindelse.
Gennem et godt internationalt netværk lykkedes
det i perioden fra marts til november at ansætte en
række assistenter fra Danmark, Sverige, England,
Tyskland, Italien og USA. De mange frivillige har
været ansat med diæter i kortere eller længere perioder og udført vigtige opgaver for Skagen Fuglestation. Interessen blandt de frivillige for Skagen
Fuglestation har været meget positiv og mange har
ønsket at vende tilbage til arbejdet på stationen i
2019. Det tætte samarbejde med Lista Fuglestation
i Norge og Ottenby Fuglestation i Sverige er fortsat
i 2018.
Der er i 2018 afholdt 83 formidlingsture/arrangementer med 1300 deltagere. Endvidere 3 kurser
med 22 deltagere. Udlejningslejligheden har i 2018
været booket i 20 uger - en klar fremgang i forhold
til 2017 med kun 4 ugers udlejning.
Traditionen tro, blev der afholdt fuglefestival i maj.
Med foreningen - Skagen Fuglestations Venner som primus motor og andre gode samarbejdspartnere gennemførtes festivalen i dagene 10-13. maj.
Det blev endnu en festival med mange tilbud om
aktiviteter til deltagerne og et meget stort besøg fra

nær og fjern.
Venneforeningen har også arrangeret månedlige
møder med foredrag i Birders Club og bidraget
med frivilligt arbejde i den daglige drift af fuglestationen.
Skagen Fuglestation er en integreret del af
Naturstyrelsens Center for trækfugle i Det Grå
Fyr. I november fratrådte Jacob Funder som leder
af centeret efter flere års ihærdigt arbejde med
etableringen af centeret. Efterfølgende er Lene
Kappelborg, Skagen ansat som ny centerleder af
Naturstyrelsen.
Skagen Fuglestations bestyrelse har afholdt 4
møder i 2018. Med støtte fra ENV-Fonden har
bestyrelsen i 2018 udgivet en vigtig publikation
– ”Skagen Fuglestation 2017- en ny begyndelse”.
Årsskriftet beskriver alle de aktiviteter som Skagen Fuglestation har været involveret i gennem det
første år. Fremover er det planen, at årsskriftet skal
udkomme digitalt.
De daglige aktiviteter på fuglestationen kan følges
løbende på Skagen Fuglestations hjemmeside

lang liste her i Årsberetningen - men takken er ikke
mindre dybfølt: Tak for en stor og god indsats og
for et godt kammeratskab! En særlig tak skal lyde
til Preben Gulbæk og Poul Erik Sperling, der som
nævnt tidligere i beretningen, har valgt et liv uden
for DOF Nordjyllands bestyrelse. De fortsætter
heldigvis med at blande sig i biblioteket og GråmejserNord. Til sidst også en tak til Frederikshavner
gruppen, som har stået for alt det praktiske i dag.

Tak
Til sidst vil jeg rette en tak til alle, der har bidraget
til aktiviteterne i DOF Nordjylland - f.eks. kommunerepræsentanter, ildsjælene i grupperne,
bestyrelsesmedlemmerne og alle jer andre, som
på hver jeres måde har gjort en indsats i 2018. Jeg
kan ikke nævne jer alle med navn, for så bliver det

Rune Engelbreth Larsen
Knud Pedersen
Henrik Pedersen
Åse Jensen
Poul Erik Sperling
Børge Søndergård
Svend Erik Mikkelsen

Tak for lån af billeder til:

