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Indledning
2019 var året hvor DOF Nordjylland for 
alvor tog afsked med den passive natur-
politik. Vi vil arbejde hen mod en mere 
progressiv naturpolitik, hvor vi vil holde 
myndighederne op mod deres løfte om 
større biodiversitet og mere vild natur. I 
2019 havde vi møder med Naturstyrel-
sen, hvor vi kom med forslag til forvalt-
ningen af Rold Skov. Vi skrev læserbre-
ve og andre skrivelser for at blande os i 
debatten om mere vild natur.
Vi indbød alle vores repræsentanter for 
de grønne råd samt andre relevante til 
et seminar i Lille Vildmose. Morten DD 
stod for oplægget om rewilding (et an-
det ord for vild natur). Morten talte om 
erfaringerne fra Molslaboratoriet, hvor 
der er forsøg med rewilding. Efterføl-
gende var der en livlig debat om emnet.
Vores egen Gustav Urth stod for under-
holdningen med sit trylleshow. Jeg er 
sikker på at der er nogle af de involve-
rede, der endnu ikke har fattet hvad der 

skete.
Gitte Holm stod for forplejningen, så 
ingen gik sulten fra borde.
Vi fortsætter de gode takter i 2020.

Morten DD Hansen

Molslaboratoriet



Medlemsudviklingen
Medlemstallet i DOF Nordjylland er 
mere eller mindre uforandret. Det svin-
ger omkring de 950. Ved årets indgang 
var vi 974 og 951 ved udgangen af 2019. 
Et nettofald på 23. Vi får en del nye 
medlemmer under naturmødet, men 
mister dem igen i løbet af året. Alders-
fordelingen er der ikke ændret ved. Det 
er mest voksne mennesker der er med-
lem af DOF.

Bestyrelsen
Årets generalforsamling blev afholdt 
lørdag den 2. februar på Knivholt. Fre-
derikshavner gruppen stod for et glim-
rende arrangement, med god mad og 
drikke.
Poul Erik Sperling proklamerede kort 
efter nytår at han stoppede i bestyrelsen 
før tid, så Åse Jensen var trådt ind for 
Poul Erik. Åse er på valg i 2020. Preben 
Guldbæks valgperiode var udløbet og 

Preben ønskede ikke at genopstille. Ved 
valget til ny bestyrelse opnåede Brian 
Skræm ikke genvalg.
DOF Nordjylland takker Poul Erik, 
Preben og Brian for det kæmpe arbejde 
og den entusiasme de har lagt i besty-
relsen. 
Til de 5 bestyrelsesposter blev valgt: Pe-
ter Lund Kristensen, Gitte Holm, Børge
Søndergård, Morten Johansen og Gu-
stav Urth. Morten og Gustav er nye i 
bestyrelsen medens de andre er gengan-
gere.
Ulla Bryanne blev valgt til suppleant. 
Den nye bestyrelse kom godt fra start. 
Alle er aktive og året igennem har det 
vrimlet med nye idéer.

Generalforsamling på Knivholt



Hjemmesiden
Hjemmesiden er DOF Nordjyllands fæl-
les referenceramme for alle medlemmer 
og for ikke-medlemmer, som vil stifte 
bekendtskab med os. Den er en guld-
grube af information, oplevelser, guides 
til at komme i gang med at se fugle. 
Hvem er (og hvad laver) bestyrelsen? 
Hvilke ture, møder og kurser afholdes 
der? Hvad er GråmejserNord for noget? 
Fuglebiblioteket med anmeldelser og 
kartotek over samling. Oversigt over-  
og beskrivelse af - gode fuglelokaliteter, 
links til andre spændende digitale sider 
og til årbogen Nordjyllands Fugle. Det 
er bare at gå på opdagelse! I redaktions-
gruppen forsøger vi altid, at være up-to-
date med oplysninger, og skulle I støde 
på noget, som er fejlagtigt eller forkert, 
så tøv ikke med at kontakte os.
Siden starten på hjemmesiden i slut-
ningen af 2011 er der produceret 550 
opslag på forsiden, som alle kan søges 
frem for den interesserede. Set over åre-
ne er artiklerne blevet længere og mere 
dybdegående, hvor de i starten mest 
havde karakter af notitsnyheder. 
Hjemmesiden besøges da også helt 
stabilt i de senere år, og der er ikke den 
store variation fra år til år i antallet 
af unikke brugere, som ligger på gen-
nemsnitligt ca. 3.200 om måneden. Det 
samlede antal besøg er på ca. 85.000 
årligt - knap 7.100 månedligt. Og na-
turligvis er der mange gengangere fra 
måned til måned. En god del af besø-
gene skyldes såkaldte robotter/spiders 

- vi har bemærket at én fra Rusland er 
specielt aktiv! 
Til gengæld kan man straks spore, hvis 
vi ikke har været så gode til at lægge 
nok artikler op. Så falder antallet af sete 
sider. Det skete beklageligvis i 2019, 
hvor antallet faldt fra ca. 219.000 til 
190.000. Det har sin naturlige forkla-
ring. I 2019 publicerede vi 46 artikler 
(hvoraf de 18 omhandlede Gråmejseak-
tiviteter) mod 65 i 2018. Til gengæld var 
der næsten ligeså mange tur-, møde- og 
kursusopslag i 2019 - nemlig 84 - mod 
87 i 2018.
Det er bestyrelsens opfattelse, at mange 

Stor Gråsisken



medlemmer helt stabilt opsøger hjem-
mesiden for at se, om der er noget nyt, 
og de bliver naturligvis skuffede, når 
der ikke sker så meget på den front. Vi 
er generelt for få om at skrive artikler, 
så lad dette være en opfordring til jer 
alle om at skrive af karsken bælg. Vi 
hjælper gerne med fotos, læsning af 
korrektur og med gode råd. 
I år er vi begyndt helt systematisk at 
lave godbidder med direkte links til 
artiklerne på vores Facebookgruppe. 
Denne digitale deling bidrager helt sik-
kert til et øget besøg på hjemmesiden.

Facebook
Den 31.12.2019 var der 877 medlemmer 
på vores Facebookside, hvilket er en 
stigning på 14,4% siden 31.12.2018. Det 
gør den til den ubetingede medlems-
mæssigt største Facebookside af samt-
lige DOFs lokalafdelinger. Andenstørst 
er Storstrøm med 619 og tredjestørst er 
Vestjylland med 540 medlemmer. Der 
har i beretningsåret været 583 opslag, 
som har fået 1900 kommentarer og 
14.500 reaktioner i form af “likes”, de-

linger mv.  En klar stigning på alle para-
metre i forhold til 2018. Ca. en tredjedel 
af medlemmerne er kvinder, men ande-
len er stigende.
Facebooksiden er en gruppe, som man 
skal være medlem af, og hvor opslag 
skal godkendes af redaktører, idet vi har 
vedtaget et sæt retningslinjer og krav til 
opslagene. Det giver ind i mellem lidt 
bølgeskvulp, når indsendere ikke altid 
kan se deres opslag komme på, eller 
hvor redaktørerne beder om ændringer 
i opslaget, hvis det ikke følger retnings-
linjerne. DOF Nordjyllands bestyrelse 
ser Facebookgruppen som vores digitale 
Nyhedsmagasin, som, jo flere med-
lemmer vi bliver, kræver en skarpere 
redigering, hvis det skal blive ved med 
at være interessant og med et varieret 
indhold af fotos, historier, debat og 
spørgsmål.
Vores Facebookgruppe har mange med-
lemmer fra andre dele af landet, som 
på denne måde får indtryk af, hvad der 
sker her hos os i “det høje nord”.



Outdoor Messen 2019
Den 8. til 10. februar deltog vi atter i 
Outdoor Messen i Aalborg Kongres & 
Kultur Center. Som sædvanligt havde 
vi en stand befolket med frivillige, der 
beredvilligt svarede på spørgsmål om 
fugle og lignende. Vi havde medbragt 

vores folder “Se på fugle i Nordjylland” 
samt vores roll - ups. Desuden var der 
udstoppede fugle og 
fuglekasser.
Der var en konkur-
rence for både børn 
og voksne med præ-
mier skænket af Na-
turbutikken.
Outdoor Messen er 
mest en jagtmesse, så 
det var så som så med 
besøgende på vores 
stand.
Efter at have evalu-
eret resultatet har 
bestyrelsen besluttet 
at droppe messen, i 
hvert fald for en tid.

Biblioteket
DOF Nordjyllands bibliotek har åbent 
hver den første onsdag i måneden (und-
taget er juli)
Biblioteket er med sine mange bøger 
et af de største fuglebiblioteker i Dan-
mark. Der forefindes mere end 1000 
titler i biblioteket.

I 2019 blev der 
anskaffet en 
printer, så vi 
bedre kan ser-
vicere vores 
medlemmer. 
Det er ikke alle 
der kan nøjes 
med at læse en 
rapport på en 
skærm. Vi kan 
nu tilbyde at 
printe den ud 
for dem.
Der er brugt 
en del tid på at 
udvikle et nyt 
opstillingssy-

stem, så alle bøger om et land står sam-
let. Der er kommet dymoer på ryggen 

Outdoor Messen

Outdoor Messen



af bøgerne, og der er rettet i listen over 
bøgerne. Vi håber, det gør det nemmere 
for medlemmerne at finde lige det, de 
har brug for.
Som noget nyt har vi i åbningstiden 
afholdt et fuglestemme kursus. I sep-
tember holdt Poul Erik Sperling kursus 
i vadefugle stemmer, og i oktober holdt 
Svend Erik Mikkelsen så kursus om gæs 
og svaner. Begge kurser var godt besøgt.
2019 gav 106 udlån mod 33 året før.

Bogauktionen
Vi havde den 25. november en utrolig 
god bogauktion. Der var mødt 32 kø-
bestærke medlemmer op til en sjov og 
hyggelig aften til fordel for biblioteket 

og fuglebøgerne. Så det var lige før, der 
ikke var plads til flere stole i vores lo-
kale i Golfhuset.
Det er vi utrolige glade for, fordi bib-
lioteket drives uden udgifter for DOF 
Nordjylland. Alle bøger er anskaffet 
for pengene fra bogauktionerne og ved 
anmeldereksemplarer af de nye bøger, 
som vi anmelder på hjemmesiden

dofnord.dk.
Vagn Freundlich 
var som de sidste 
par år vores auk-
tionarius, og han 
styrede aftenen på 
vanlig muntre vis, 
i år dog uden at 
sælge noget af del-
tagernes overtøj.
Vi fik i alt 8.200,- kr. 
i kassen fra auktio-
nen og amerikansk 
lotteri, så vi havde i 
år rekord både med 
antal deltagere og 
med indtægterne.
Vi siger tak til alle 

deltagerne for en god aften og tak til vores 
sponsorer: Vivara fuglefoder, Almas, Vej-
gård Boghandel og Peugeot. Og også til 
Niels Fabæk, der i årets løb har doneret et 
par bogmeter fuglebøger til biblioteket.

Bogauktion



Naturpolitik
Af miljøpolitiske sager har vi indgivet 
en klage mod Jammerbugts planer om 
er rejse 12 vindmøller i Store Vildmo-

se. Sagen er ikke afsluttet, men vi har 
fået støtte fra Miljøstyrelsen i sagen.
En anden sag, fra Aalborg kommune, 
har vi sammen med DN og lokale folk, 
indgivet en indsigelse mod Mountain-
bikeruter i Lundby Bakker og Poulstrup 
Hede. Fredningsnævnet har givet kla-
gerne medhold i at ruterne ikke må gå 
igennem fredede områder, men Aalborg 
kommune klager over afgørelsen. Der 
ligger sagen nu.

Af andre sager kan næv-
nes, at vi har deltaget i 
en rådgivende arbejds-
gruppe omkring Ryå. 
Arbejdet er afsluttet i 
november og en rapport 
er ved at blive færdig-
gjort. Under den store 
arbejdsgruppe har der 
været nedsat to min-
dre arbejdsgrupper, der 
har rådgivet omkring 
to lokale projekter. Et i 

Brønderslev kommune og et i Jammer-
bugt kommune. Det er begge vådbunds-
projekter, der handler om at tage våde 
landbrugsområder ud af drift.

Endelig er der et EU 
støttet projekt, hvor vi 
også er med i et råd-
givende udvalg, der 
pt. analyserer hvilke 
muligheder der er for 
udviklingen af Store 
Vildmose.

I oktober-november 
hjalp vores kommu-
nerepræsentanter 
– vores medlemmer 
af de grønne råd i 
kommunerne – med 

en kommentar til opdatering af udpeg-
ningsgrundlaget for fuglebeskyttelses-
områderne i Nordjylland – en meget 
vigtig indsats for os og for fuglene. 
Miljøstyrelsen havde lavet et oplæg, og 
DOF bad os om at gennemgå vores om-
råder og komme med kommentarer. Vi 
fik et rigtig godt materiale tilbage, som 
vi kunne supplere med udtræk fra DOF-
basen og sende ind.
 Det kan ikke siges for tit. Det er vigtigt 
at vi husker at indberette de observatio-

Rødhals

Blåhals



ner vi gør i felten.
Natura2000-områderne, hvoraf kun 
nogle få også er fuglebeskyttelsesom-
råder, har vi ind imellem mulighed for 
at kommentere på. Sidste år kunne vi 
kommentere på revidering af grænser 
for områderne, og det resulterede i, 
at EU bad Danmark om nærmere op-
lysning, så vi i foråret blev bedt om at 
sende kommentarer ind på nogle få 
områder, som vi så kan håbe, EU tager 
hensyn til.

Punkttælling og Bioblitz. Vi afholdt et 
hvervemøde i foråret for at få flere til 
at tage en punkttællingstur i det nord-
jyske. Mødet var ret godt besøgt, og vi 
ved, at der er nogle som har etableret en 
ny rute. Vi håber det har minimeret de 
store udækkede pletter der var i Nord-
jylland. Bioblitz er et redskab som ofte-
re bringes i anvendelse for at indsamle 
naturmæssig dokumentation. Der blev 
afholdt en i Store vildmose og Slotved 
Naturpark i året.

Pas på kort. Den 12. november 2019 
blev der afholdt en workshop om Pas-
på-kortet. Workshoppen blev afholdt i 
et samarbejde mellem Naturstyrelsen 
og DOF, og vi sendte et par repræsen-
tanter. Formålet var at høre om, hvor-
dan vi kan være med til at beskytte 
redetræer i Naturstyrelsens områder 
i Nordjylland ved at få dem sat ind på 
Naturstyrelsens Pas-På-kort. Der deltog 
50 personer fra både DOF og Natur-
styrelsen. Stemningen var rigtig god og 
der blev lejlighed til at se hvordan Pas-
på-kortet blev anvendt i skovningsma-
skinerne og høre om de øvrige måder 
Naturstyrelsen anvender kortet i den 
daglige administration. Naturstyrelsen 
er ligesom DOF meget opmærksom på 
at anvende eksisterende viden og sikre, 
at der ikke sker skade på truede fugles 
redesteder. Det drejer sig særligt om 
arter som fiskeørn, havørn, kongeørn, 
rød glente, sort stork, derefter forskel-
lige ugler, rovfugle, spætter og andre 
sårbare arter.

Krognæb



Det handler også om fugle
Atter har Nordjylland været besøgt af 
flere sjældne arter. I marts blev der ob-
serveret Hjelmskallesluger i Halkær Sø 
og igen i Lille Vildmose i april. En Ame-
rikansk Sortand gæstede i april Skagen 

og senere Uggerby Strand. Stor Skrige-
ørn, Citronvipstjert, Alpejernspurv samt 
Blå Glente blev også set i Skagen i april.
Lille Gulben blev set i Ulvedybet og 
senere i Vejlerne. Observationen i Ulve-
dybet gav anledning til en del polemik, 
idet nogle ornitologer krydsede reser-
vatgrænsen for at få et billede af kræet. 
Svend Erik Mikkelsen blev angrebet og 
beskyldt for at det var DOF’s ansvar at 
flere ornitologer havde bevæget sig ind 
på ulovlig grund. Lad mig slå det fast, 
at DOF ikke er ansvarlig for privatper-
soners gøren og laden og det ikke er 
DOF’s opgave at lege politi. Det har vi 
politiet til.
I maj måned blev der set både Ame-
rikansk Pibeand, Slangeørn, Spansk 
Spurv, Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl 
samt Gåsegrib. Hvidbrystet Slørugle 
blev set i Tversted i juni og igen samme 
sted i oktober. Jagtfalk og Brilleand be-
søgte os blandt andet i juli måned.
Og så det helt store tilløbsstykke, Gær-
deværling blev set i Tornby Klitplan-
tage i juli måned. Den opholdt sig på 
samme sted indtil slutningen af august, 
forsvandt og blev set igen i november. 

Fjeldvåge

Gærdeværling



Den er sidst set 
den 2. december. 
Som en sidege-
vinst til de mange 
observatører sås 
samme sted en 
Rødhovedet Torn-
skade. Den for-
svandt efter et par 
dage.
Juli bød også på 
Tornhalesejler 
syd for Løkken.
Balear-/alm. 
Skråpe set i Ska-
gen og Blå Glente 
i Tranestederne, 
begge i august.
En død Høgeugle blev fundet i Løn-
strup. Der blev også set en levende, 
mon ikke det er den samme. Sibirisk 
Gærdesanger i Skagen. Begge i oktober.
Oktober bød også på den helt store in-
vasion af Krognæb. Det startede i Ska-
gen, var over det meste af regionen og 
sluttede nok i Frederikshavn, hvor den 
største observation var på hele 34.
Sidste sjældne registrerede observation 
var en Steppe Gærdesanger set i Skagen 
den 29. november.

Nordjyllands Fugle - en 
oversigt
I Golfhuset i Aalborg mødes fire 
DOF’ere en gang om måneden for at 
sammenfatte en liste over fugle der 
forekommer i Nordjylland. I 1978 ud-
kom bogen Nordjyllands Fugle, og me-
ningen var at den skulle opdateres hvert 
10. år. Det er endnu ikke sket, så nu har 
Poul Erik Sperling taget initiativ til at få 
samlet data om de arter der ses i vores 
del af landet. De bliver registreret i en 
liste med oplysninger om deres status i 

Amerikansk Pibeand Nordjylland, biotop og eventuelt yngle- 
eller hjemsted andre steder i landet 
eller verden. 
Data indsamles fra bl.a. Avibasen, DOF-
basen, Netfugl, Atlas-rapporter, Nord-
jyllands Fugle, SU-rapporten m.m.

Skagen fuglefestival
Igen i år var vi til Fuglefestival i Ska-
gen med vores telt. Vi medbragte som 
sædvanligt diverse foldere, fuglekasser 
samt godt humør. Torsdag var åbnings-
dag, som var kold og med regn og blæst 
fra nordøst. Festivalåbningen foregik i 
Birders Club lokalet, hvor der var mødt 
20 deltagere op. Der var ikke vejr til at 
være ude, så der var heller ikke mange 
folk på pladsen. Fredag var vejret skif-
tet, ingen regn men stadig skyer, og om 
aftenen var der et spændende og velbe-
søgt foredrag om forskning i fugletræk 
ved med Jørgen Rabøl. Lørdag blev 
det endelig solskin, og om aftenen blev 
grillen tændt i haven, med ca. 25 delta-
gere. Søndag fejredes 2-års fødselsdag 
for Fuglestationen, som var rigtig godt 
besøgt. Det blev en atypisk fuglefestival 
uden en eneste sjælden fugl.



Naturmødet
Det er fjerde år, der er Naturmøde, og 
vi har været med alle fire år. Det første 
år var der 4.500 besøgende, så 10.000 
besøgende, så 20.000 og nu 30.000. Vi 
har også fået flere og flere besøgende 
i DOFs telt. DOF på landsplan sørger 
for telt og kommer med en bilfuld folk 
og tilbehør, og vi stiller med et hold fra 
Nordjylland. Der er også folk på vagt fra 
Nordvestjylland.

Vi kommer i kontakt med rigtig mange 
mennesker og viser flaget, så flere og 
flere forhåbentlig finder ud af, at det 
er en god ting at kigge på fugle og være 
medlem af DOF. Vi har en hvervefol-
der for DOF Nordjylland, og i år kom 
Gitte Holm med vinger og kranier, som 
vi udstillede. Vi har også vores Gæt en 
fugl-tavle, hvor børn og voksne sammen 

sætter navn på en række fugle. Og i år 
havde vi også en folder om fugle, det er 
sjovt at se, og fugle, det er sjovt at høre 
– til den sidste havde Gustav Urth lavet 
film på YouTube om fugles sang til. Det 
var et kæmpehit. 
Der var også forskellige arrangementer 
i teltet. Her var Gustavs trylleshow også 
det største hit. De andre foredrag var 
ikke vildt meget besøgt – det var de hel-
ler ikke i Naturmødets andre telte.

Fuglekufferter
Som et nyt tiltag i 2019 har DOF Nord-
jylland samlet og lavet materialer om 
fugle til 10 små, blå kufferter. Målgrup-
pen er børnehaver (i første omgang 
i Aalborg Kommune) som helt gratis 
kan låne en kuffert – med eller uden 
en medfølgende DOF’er. I sommer var 
flere af os ude i nogle børnehaver for 

at sprede glæden ved fugle blandt bør-
nehavernes ældste børn. Nogle gik tur 
med børnene i nærområdet, andre sad 
og snakkede med dem ud fra materia-
lerne i kufferterne (fjer, bøger, billeder/
vendespil, kikkert m.m.), og der var i 
alle tilfælde stor interesse og entusias-
me. 
SparNord har bidraget til projektet med 
kr. 10.000, og de penge er gået til kuf-
ferter og materialer.

Koncentrationen lyser ud af denne unge fyr 

Der dekoreres fuglekasser

Fuglekufferter



Lokal grupperne

GråmejserNord
Vi har fortsat samme aktivitetsniveau 
fra de forrige år, med 11 ture mindst i 
løbet af året. En del ture er gengangere 
fra de tidligere år, men vi bestræber os 
på at finde nye steder for turene hvert 
år. I 2019 har vi været uden for vores 
egen region to steder.

I foråret var vi på besøg ved Egå Engsø 
og i efteråret ved Nørre å ved Viskum, 
samt Skals ved Hjarbæk fjord. Desuden 
afholder vi spontanture, med besked via 
vores mail-liste, hvis der er mulighed 
for en speciel aktuel fugleoplevelse.
Desværre har vi ikke kunnet afholde 
bedsteforældredag. Vi overvejer at æn-
dre konceptet og tidspunktet, da maj 
måned altid giver besvær med at finde 
en velegnet dag.
Årets tur med overnatninger var en 
bustur der gik til det gamle Østtyskland, 

i delstaterne Brandenburg og Mecklen-
burg-Vorpommern. Turen havde som 
formål at se fugle som Stortrappe og en 
del andre fugle vi ikke, eller sjældent, 
møder i Danmark. Turen var arrangeret 
i samarbejde med Hanstholm rejser der 
stod for busturen.
Desværre bliver vi ældre år for år og 
typiske alderssygdomme/skavanker 
sniger sig også ind på os (Poul Erik, 

Tscherning og Svend Erik), men vi er 
stadig fit for fight. Men alligevel har 
vi opfordret en lidt yngre mand, Peter 
Manstrup, til at være med i gruppen. 
Peter sagde heldigvis ja til at være med i 
gruppen. Han er med som turleder i det 
kommende halvårs program og forhå-
bentlig frem over.

Aalborg Gruppen
Aalborggruppen har i 2019 haft 9 ar-
rangementer, heraf flere i og om Lille 
Vildmose (Ørnenes dag, Mosens dag, 
Bemandede udsigtstårne, Birkesø samt 

GråmejserNord holder kaffepause



et foredrag om Mosens historiske ud-
vikling (Thorkild Lund)). Desuden var 
der en tur til Tofte Skov.
Der har også været andre foredrag: Ska-
gen Fuglestation (Simon Christiansen) 
og et om Skerylens land (NØ Sibirien) 
ved Christian Andersen Jensen.
Endelig var der i sommer en aftentur til 
Nordjyllandsværket for at se Vandre-
falkene. Begge forældrefugle og de to 
unger lod sig se fint både siddende og i 
luften.
Til nogle af arrangementer har der væ-
ret fuldt hus, til andre færre deltagere. 
Derfor er der oprettet en FB-gruppe, og 
som medlem af denne vil man automa-
tisk modtage invitation til arrangemen-
ter i Aalborggruppens regi.

Rold Skov Gruppen
Der er godt gang i gruppen med flere 
gode aktiviteter og flere nye deltagere 
på turene. Der er altid god tilslutning 
til de forskellige aktiviteter, både ture i 
Rold Skov området og møder i Skilling-
bro Naturskole. 
Rold Skov Gruppen (RSG) har haft 11 
fugleture i 2019 med i gennemsnit 15 
deltagere. Igen i år skiftes gruppens 

medlemmer til at arrangere fugleturene. 
Gruppen har haft en 4 dages fantastisk 
tur til Filsø og Blåvand med 20 delta-
gere. Her havde vi Karin Gustausen og 
Svend Bødker som vores lokale guider. 
Vi overnattede på Filsø Aktiv Naturfe-
rie. Begge dele kan stærkt anbefales. 
På Skillingbro Naturskole blev der ar-
rangeret 3 foredrag med gennemsnit-
lig 30 deltagere; Jan Tøttrup kom og 
fortalte om sit arbejde med Duehøgen. 
Poul Erik Sperling fortalte meget spæn-
dende om hans tur ad Memory Lane 
i DOF Nordjylland. Og Hans Christo-
phersen fortalte om Gerå Enge, hvor til 
gruppen efterfølgende var på tur. 
Der har også været et DOFbasekursus 
med 10 deltagere, hvor Anders Horsten 
og Esben Sloth Andersen underviste.  
Hensigten var at få flere registreringer 
fra vores område, og at gruppens re-
gistreringer bliver endnu skarpere og 
mere præcise. 

Rold Skov Gruppen har i 2019 etable-
ret en Vendehals (VH)-kassegruppe på 
seks medlemmer, der holder styr på de 
knap 60 vendehalskasser i Statsskoven. 
Gruppen har nu indkørt et ”årshjul”, 
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som delvist følger vendehalsenes yngle-
cyklus: (1) i marts renses kasserne, (2) i 
første halvdel af maj lyttes efter VH ved 
kasserne, (3) medio juni inspiceres kas-
serne med et stangkamera, (4) hvorefter 
eventuelle vendehalspar og deres unger 
ringmærkes. VH-året afsluttes normalt 
i august med (5) erfaringsopsamling i 
VH-kassegruppen samt (6) rapporte-
ring til Rold Skov Gruppen og Miljøsty-
relsen Himmerland.
I 2019 har der kun været et VH-par i 
kasserne. Hunnen lagde 11 æg, hvoraf 
2 var golde. Ungerne blev udrugede og 
fodrede, men 1 svækling var død den 
21/6, hvor de resterende 8 unger blev 
ringmærkede under overværelse af 
statsskovrider Bendt Egede Andersen. 

Det var Einar Flensted-Jensen og Hans 
Christophersen, der stod for ringmærk-
ningen af ugerne samt de to forældre-
fugle

Inspektion af uglekasser, natugle og 
perleugle, omkring 1. maj 2019
Årets inspektion var – igen – en skuf-
felse med hensyn til ynglende ugler, det 
dårligste år til dato. Kun en enkelt kasse 
var beboet af natugle, og perleugler var 
der som ventet ingen af.
Vi kan dog konstatere, at mange kasser 
bruges af fugle, idet der er småpinde 
og fjer i mange af kasserne. De bruges 
sandsynligvis som overnatningssteder. 
Det kan heller ikke helt afvises, at kas-
serne kan bruges af flere natugler, deres 
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ynglesæson er meget lang, fra sidst i fe-
bruar til hen i juni, så teoretisk kan der 
komme natugler i kasserne efter inspek-
tionen – men sandsynligt er det ikke.

Frederikshavner Gruppen
Året 2019 startede som sædvanlig i ja-
nuar med en gennemgang af regnskabet 
for 2018.
Herefter blev der vist nogle billeder fra 
nogle af deltagerne.
Hen over foråret kom Brian Skræm, 
Hans Henrik Lar-
sen, Hans Christof-
fersen og fortalte 
og viste billeder fra 
deres spændende 
tur ud i den store 
verden. 
I juni var der tradi-
tionen tro Grillaften 
på Jerup Strand. 
Som startede med 
en gåtur langs 
stranden og op i 
klitten. 
August bød på bille-
der og fortælling af 
Søren Skov.
August var der også Høstdage på Kniv-
holt.
Det var weekenden den 17. og 18. 
august.
Det startede lørdag med regn og blæst. 
Vi satte ikke vores telt op. Vi fik lov til at 
være inde i stuehuset.
Børnene kunne bygge redekasser. Som 
noget nyt blev de skruet sammen for at 
skåne gulvet.  Børnene tegnede en fugl 
som de fandt i ”Fugle i felten” Det kom 
der mange fine tegninger ud af. No-
vember var der planlagt en tur til Jerup 
Strand. 
Det blev en regnende og blæsende søn-
dag formiddag. Vi gik en lille tur langs 

stranden. Derefter kørte vi op til Jerup 
Egekrat. Her gik vi en tur, men der var 
ikke mange fugle. 
TAK til Ulla og Henning for at åbne 
deres hus, så vi i tørvejr kunne drikke 
vores medbragte kaffe. 
December var der juleafslutning. Med 
æbleskiver og pakkespil. 

Skagen Fuglestation
Skagen Fuglestation har i 2019 været 
særdeles godt bemandet med en lang 

række frivillige fra marts til december. 
Derfor blev 2019 endnu et travlt år med 
et mangesidet aktivitetsniveau.
De primære aktiviteter har koncentre-
ret sig om ringmærkning, trækobser-
vationer og naturformidling. De store 
mængder af data som indsamles bliver 
bearbejdet og sammenstillet i den digi-
tale årsrapport fra Skagen Fuglestation. 
Endvidere publiceres bearbejdede data 
også i Nordjyllands Fugle og i Fugle-
året. 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. 

Død storkjove præsenteres for besøgende



Ansvaret for det daglige arbejde er først 
og fremmest blevet varetaget af den 
fuldtidsansatte stationsleder og natur-
vejleder Simon S. Christiansen. De fri-
villige som har været kontraktansatte i 
kortere eller længere perioder er rekrut-
teret bredt internationalt. I 2019 har 

der således været frivillige fra Danmark, 
England, Skotland, Tyskland, Holland, 
Østrig, Spanien, Italien, Grækenland, 
Bulgarien og Israel. Det tætte samar-
bejde med Lista Fuglestation i Norge og 
Ottenby Fuglestation i Sverige er fortsat 
i 2019. Flere af de frivillige har deltaget 
i ”The Scandinavian Triple” med ophold 
på de tre fuglestationer i Norge, Sverige 
og Danmark. Besøgende og lokale orni-
tologer har også bidraget væsentligt til 
fuglestationens aktiviteter i 2019.
Mindst 2800 deltagere var med på de 
ca. 155 ture og arrangementer, som 
naturvejlederen og de frivillige fra fug-
lestationen gennemførte i løbet af året 
sammen med Det Grå Fyr og Vennefor-
eningen. Det er en fordobling af både 

deltagerantal og arrangementer i for-
hold til 2018. Udlejningslejligheden har 
været udlejet i 26 uger og det er 5 uger 
mere end i 2018. Mange af gæsterne 
vender tilbage efter de gode oplevelser 
på fuglestationen.
Venneforeningen har igen arrangeret 

månedlige møder med foredrag i Bir-
ders Club og bidraget med frivilligt 
arbejde i den daglige drift af fuglesta-
tionen. I løbet af året skiftede vennefor-
eningen navn til Det Grå Fyrs Venner, 
da der har været et stort ønske om at 
gøre venneforeningen til en mere bred 
støtteforeningen for alle de aktiviter, 
som finder sted under Det Grå Fyr - 
Center for trækfugle.
Traditionen tro blev der afholdt fugle-
festival i maj. Med foreningen - Skagen 
Fuglestations Venner - som primus mo-
tor og andre gode samarbejdspartnere 
gennemførtes festivalen i dagene 9-12. 
maj. Det blev endnu en festival med 
mange tilbud om aktiviteter til delta-
gerne og et meget stort besøg fra nær og 
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fjern. 
Skagen Fuglestations bestyrelse har 
afholdt 5 møder i løbet af 2019. Brian 
Skræm udtrådte af bestyrelsen i starten 
af 2019 og i stedet er Peter Lund Kri-
stensen indtrådt som repræsentant for 
DOF-Nordjylland. 
Med Søren Skov som redaktør har be-
styrelsen udgivet et omfattende års-
skrift over virksomheden ved Skagen 
Fuglestation i 2018. Årsskriftet er digi-
talt og kan ses på Skagen Fuglestations 
hjemmeside. Her er der også mulighed 
for at følge alle de daglige aktiviteter 
som finder sted på fuglestationen.

Tak

En stor tak skal lyde til de personer 
der gør det sjovt at være frivillig i DOF 
Nordjylland. Det være sig medlemmer 
af kommunernes grønne råd, Biblio-
teksudvalget, Aalborg Gruppen, Frede-
rikshavner Gruppen, Rold Skov Grup-

pen og GråmejserNord.
Derudover skal der lyde en tak til alle 
de personer, der ikke tilhører en gruppe 
eller et udvalg, men som yder en indsats 
der er uundværlig. Og tak til alle dem 
derude der går rundt i dagligdagen og 
interesserer sig for fugle. Alle medlem-
merne der ta’r med på tur, kommer til 
vore foredrag. Uden dem var der ikke 
behov for udvalg og bestyrelser.

En stor tak til Spar Nord, der igen med 
et sponsorat, har gjort det muligt at føre 
en af vore mange idéer ud i livet.

Sidst men ikke mindst, tak til bestyrel-
sen, der har vist sin vilje og evne til at 
skifte spor i naturpolitiken når forsk-
ningen viser nyt. Selv med de mange 
divergerende meninger lykkes det os 
altid at komme i mål med et resultat.

En tak til alle dem der har leveret bille-
der til denne rapport. Uden dem var det 
blevet en ensformig affære.


