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Mødedato og -sted: 26. februar 2019, kl. 19 i Golfhuset, Aalborg 

Tilstede: Peter Lund Kristensen(PK), Aase Jensen(AAJ), Anni Guldberg Madsen(AGM), Gitte 

Holm(GH), Anders Horsten(AH), Svend Erik Mikkelsen(SEM), Morten Johansen (MJ), Gustav Urth 

(GU), Ulla Bryanne (UB) og Børge Søndergård(BSØ). 

Afbud: Ingen 

Ordstyrer: Ulla Bryanne 

 

1. Siden sidst 

a. PK: Der har været afholdt møde med Naturstyrelsen om visse kontroverser i 

Mariagerfjord. Bl.a. det forskellige syn på afgræsning, hvor vi fraråder anvendelsen 

af får og foretrækker de store græssere. 

b. AGM: Der har været afholdt Outdoormesse. Ca. 12.000 besøgende over de tre dage. 

Der var ros til indretningen af vores stand. Der var en børne- og en 

voksenkonkurrence med præmier sponsoreret af Naturbutikken. Outdoorudvalget 

holder et evalueringsmøde snarest og vender tilbage med anbefalinger i forhold til 

fremtidig deltagelse (næste gang er i 2021).  

c.  GH: Snakkede ved Ørnens Dag med Mogens Larsen fra Trailerudvalget. Det 

inspirerede til beslutning om at indkalde udvalget til gennemgang af og muligvis 

fysisk flytning af trailer inden Skagen Fuglefestival løber ad stabelen. 

d. BSØ: Meddeler, at han p.gr.a. arbejdspres på det private område, bl.a. flytning, 

"flyver lidt under radaren" de næste par måneder. 

e. GU: Har gennemført to meget vellykkede og godt besøgte "Fugle & Tryllerishows" i 

Skagen. Vi andre lykønskede og begyndte at trække i ham for lignende 

arrangementer i andre sammenhænge . 

f. SEM: GråmejserNords skumringstur til Ulvedybet blev for ham selv lidt skuffende, da 

det var svært at planlægge efter vejret. Andre kunne dog berette om en herlig og 

spændende tur. Jan Skriver laver sandsynligvis en artikel til Fugle & Natur om 

skumringsturen. Der er møde om Punkttællingsprogrammet med indlagt tur og 

oplæg af Thomas Vikstrøm den 2. april. Kræver tilmelding. AGM har endnu ikke 

kunnet overtage kassererjobbet, da det kræver et frygteligt bureaukrati i forhold til 

banken. 

g. AH: Vores seminar sidste weekend i marts er på plads. Rigtig mange indbudte har 

taget i mod invitationen. GH og AH arbejder ihærdigt videre med at skabe et fedt 

seminar. AH holder debatoplæg i vores telt på Naturmødet, ligesom han skal 
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tilrettelægge en Rewildingtur for Hovedbestyrelsen i DOF. Han fremhæver en fin 

artikel om biodiversitet og fugle, skrevet af GH. Den fortjener en større udbredelse. 

h. MJ: En velbesøgt Ørnens Dag i Lille Vildmose. Trods vejret blev der skam set ørne. 

AGM oplyser, at der forhåbentligt kan arrangeres en Ørnens Dag i Store Vildmose 

næste år, nu det ser ud til, at der er dannet et nyt par. 

i. AAJ: Mødte en fyr fra Fyn, som havde hørt om Traner i Råbjerg mose. Hun kunne så 

lige guide ham derhen, da hun selv havde set dem. 

2. Vindmøller ved Ryå. 

a. Frist for høringssvar er rykket til 12. april. AGM berettede fra mødet i Pandrup, hvor 

det var svært at få helt konkrete svar på, hvordan de havde målt afstanden til ørnene 

- de har nemlig angivet en konkret afstand på 3,4 km i Miljørapporten. Hun havde 

lavet udtræk af Kongeørnens besøgslokaliteter i området.  

b. Bestyrelsen er stålfast på, at vi vil indsende eget høringssvar, hvor vi klart anbefaler ikke 

at gå videre med projektet. Vi vil dels argumentere med forekomsten af kongeørn i 

området, som vi ikke mener er foreneligt med de store møller. Derudover vil vi 

argumentere med, at der er flere store projekter i gang, der er målrettet mod at udvikle 

området til et større sammenhængende naturområde, hvor store vindmøller ikke hører 

hjemme. 

c. AH udfærdiger udkast til høringssvar i den kommende weekend 

d. Vi vil orienteret Knud Flensted og vil sende vores høringssvar til DOF centralt og til den 

feltornitolog, som har lavet et høringssvar. 

3. Fastlæggelse af møder frem til og med næste generalforsamling 

a. Der blev enighed om følgende (navnet i parentes medbringer kage): 24.4. (SEM),  

12.6. (AH), 13.8. (AAJ), 5.9.(GH), 9.10. (GU), 14.11. (MJ), 10.12. (AGM), 14.1.2020 (UB). 

Generalforsamling bliver 8.2.2020 i Skillingbro Naturcenter - GH får reserveret 

lokalerne. 

4. Gennemgang af Tillidslisten og nyudpegning af ansvarlige 

a. Skagen Fuglefestival: AAJ, AGM, UB, GU 

b. Naturmødeudvalg: BSØ, AAJ, AGM, GH 

c. Fuglenes Dag: SEM 

d. Skagen Fuglestations bestyrelse: PK indtræder i 2019 for Brian Skræm, Knud 

Pedersen spørges om han vil tage tørnen i 2019 og 2020. PK indhenter svar 

e. DOFs Fuglestations Udvalg: PK indtræder i stedet for Brian Skræm 

f. Hjemmesideredaktører: BSØ og MJ 

g. Facebook redaktører: BSØ, GU, MJ 

h. Kontakt til DOF UNG: GU 
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i. Naturråd 1 og 2: UDGÅR 

j. Ny gruppe: Landbrug og Fugle: SEM 

k. Brugerstyrelsen NST: Vendsyssel: AGM 

l. Årlige NST-DOF møder: Vendsyssel: AGM - Himmerland og Aalborg: Thorkild Lund 

og AH 

m. BSØ tilretter tillidslisten og lægger den på hjemmesiden 

5. Faunastriber LandboNord/Naturråd 

a. DOF Nordjylland v/BSØ har i tre år deltaget i et projekt omkring etablering af 

faunastriber i regi af LandboNord og sammen med jægerforbundet og biavlerne. 

Det har haft en vis succes og har skabt positive relationer til de øvrige 

organisationer. Rapporter, fra bl.a. Landbrug & Fødevarer, viser, at faunastriber rent 

biodiversitetsmæssigt er det ringeste ud af 10 mulige indsatser i landbrugslandet!  

b. For et par måneder siden inviterede LandboNord ved formand og næstformand 

medlemmer af det hedengangne Naturråd 1 til en samtale om at skabe mulige 

grønne korridorer, samt helt konkret planlægning af mere biodiversitet i 

landbrugslandet. SEM, der var med i Naturråd 1, deltager i arbejdet. Et konkret 

projekt på en eller to landmænds jorder vil blive præsenteret på et møde i Naturråd 

1 samt muligvis på Naturmødet. 

c. DOF Nordjylland vil gerne deltage i konkrete forbedringer i samarbejde med 

LandboNord, men vi har begrænsede ressourcer. Vi ser større perspektiver i det nye 

samarbejde og trækker os derfor fra faunastribeprojektet. BSØ giver 

samarbejdspartnerne besked. 

6. Naturmøde 2019 

a. Naturmødet er langt i planlægningen af indhold dels på de store scener, dels i vores 

eget 75 kvadratmeter store pagodetelt. DOF centralt har taget fin hånd om sagerne, 

og vi skal lokalt til at planlægge, hvilket indhold, vi kunne tænke os at præsentere. 

PK lover to fugleture, og vi forestiller en folder til børn: "Ti fugle, du skal kende, før 

du bliver voksen" (- eller bliv dygtigere til fugle end dine forældre!). Vi skal have 

nogle foredrag og debatter af lokal karakter. GU er meget optaget med sit 

Fugletrylleshow på Roots scenen, men vil gerne overveje noget andet i vores eget 

telt fredag formiddag. Har bestyrelsesmedlemmerne gode ideer, så send dem til 

BSØ. Vi skal være klar med programmet inden 8.4. Naturmødeudvalget holder møde 

d. 15.3. kl. 10 hos AGM. 

7. Grønt Råd medlem i Rebild 
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a. Susanne Munk Nielsen har meddelt, at hun af arbejdsmæssige grunde må 

nedlægge sit hverv som DOFs repræsentant i Det Grønne Råd i Rebild kommune. 

AH og GH leder efter afløser. 

8. Fuglekufferter 

a. AGM og GH har søgt Spar Nord Fonden om tilskud til fugleoplevelses kufferter til 

børn. GU og UB ville meget gerne med i gruppen og blev budt hjertelig velkommen. 

UB deltager som repræsentant for gruppen i et møde om kufferterne den 6.6. Der 

kan sagtens bruges flere penge, og der overvejes andre fonde. I øvrigt er udvalget 

velkommen til at lave en motiveret ansøgning til bestyrelsen om penge fra vores 

egen økonomiske beholdning. En af ideerne til brug af fuglekasserne er, at sende en 

af os ud i en børnehave med dem og køre et forløb på et par timer. SEM, UB og BSØ 

stillede sig straks til rådighed. 

9. Klimamarch 

a. UB er med i tilrettelæggelsen af Klimamarch - en politisk manifestation, hvor mange 

NGO'er deltager. Selv repræsenterer hun Bedsteforældrenes Græsrodsbevægelse. 

Marchen løber af stabelen på forskellige tidspunkter i andre lande. I Danmark er den 

fastlagt til lørdagen inden Folketingsvalget. Datoen kendes derfor ikke endnu. UB 

bad om DOF Nordjyllands opbakning til klimamarchen, hvilket hun fik. Endvidere 

tilbød SEM også at gå ind i sagen og deltager i planlægningsmøde i Huset i 

Hasserisgade. 

10. EVT. 

a. GH: Kan der indkøbes brochureopbevaringskasser til trailer?   Svaret er ja! 

b. GH: skal der ikke bestilles jakker til de nye medlemmer af bestyrelsen? Jo: Herre: 2 

gange Large, Dame: 1 gange Large. BSØ bestiller. 

Referat: Børge  

Næste møde: 24. april 2019, kl. 19 i Golfhuset. SEM tager kage med. 


