Årsberetning 2012 af Thorkild Lund, formand
Velkomst
Efter at vi på skift har holdt generalforsamling forskellige
steder i vores landsdel, er vi denne gang tilbage i Aalborg,
hvilket dog ikke er ensbetydende med, at vi ikke i årene
fremover rykker ud på kanterne, når vi skal afholde
generalforsamling.

Medlemsudvikling
Medlemsudviklingen er gået i stå. Medlemstallet opgjort den
31.12.2012 er 901, en tilbagegang på 21. Det må nok
tilskrives krisen. Det er det samme billede, der kendetegner
mange andre foreninger i disse år.

Bestyrelsesarbejdet
Vi har blot afholdt seks ordinære møder. Det er det samme
som sidste år, til gengæld er kommunikationen på nettet
vokset betydeligt, så bestyrelsesarbejdet er ikke blevet
mindre, snarere tværtimod. I august afholdt vi et seminar i
Tofte Skov med Allan Gudio fra Fugleværnsfonden, som
oplægsholder med formidling som emne, og hvortil alle
afdelingens ture og mødearrangører var inviteret. Jeg kan
konstatere at møder, ture og kurser er kommet til at fylde
meget efterfølgende. Forhåbentlig har nævnte seminar været
medvirkende til at skubbe disse aktiviteter i gang.

Hjemmesiden
Den nye hjemmeside har bestået sin prøve. Det er dog
redaktørens (Peter Kristensen) og bestyrelsens ambition at
gøre den endnu bedre, og vi (og det omfatter også grupperne)
har her i det nye år afholdt et brainstormingsmøde, således at
hjemmesiden i denne stund fremtræder mere brugervenlig.
Sidste år opfordrede jeg medlemmerne til at bidrage med
indlæg. Den opfordring står stadigvæk ved magt, og jeg ved
Peter tager imod med tak. Også fotos kan vi bruge, ikke bare
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af fugle, men også af mennesker i felten på jagt efter store
fugleoplevelser. Jan Skriver har i øvrigt været så generøs at
tilbyde os en serie, ”Ugens Fugl”, som vi kan lægge ud på
hjemmesiden. Det skal han have tak for.

Ture og møder
Hvad angår ture og møder henvises til gruppernes beretning i
det efterfølgende. Dog er det på sin plads her at nævne
”Gråmejserne”, en ny gruppe, her især henvender sig til
medlemmer oppe i årerne, som er trådt ud af arbejdsmarkedet,
og derfor kan tage på tur en hverdag. Det var Poul Erik, der
fik den gode idé. Der har været stor tilslutning til
arrangementerne. En stor tak til Poul Erik, Tscherning og
Svend Erik, der har påtaget sig lederansvaret.

Frederikshavn:
Når man sådan lige kigger tilbage, synes jeg faktisk, vi har
været ret aktive heroppe i 2012. Det til trods for at i
”aktivitetsudvalget” sidder med en evig fornemmelse af
stagnation, nedtrapning og manglende ideer. I Frederikshavn
blev der afholdt otte møder plus juleafslutning og to udendørs
møder i sommermånederne. Rundt i det Nordjyske blev der
afholdt ni ture (i samarbejde med Hjørringgruppen) og en
stortur til Ammarnäs, Sverige (i samarbejde med Fodslaw
Frederikshavn)
Carsten
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Hjørring:
Hjørringgruppen har afholdt 9 møder, hvoraf det ene var en
tur gennem Hjørrings parker. Desuden har vi som nævnt
sammen med Frederikshavn afholdt 9 ture.
Peter

Aalborggruppen:
I alt er der afholdt 7 medlemsmøder i 2012, bl.a. et
forrygende flot foredrag af Christian Hjorth. Årets
biblioteksauktion blev også en aften med god stemning og et
pænt overskud som bidrager til gruppens drift – primært
foredragsholdere og biblioteket. Møderne havde et
gennemsnitlig fremmøde på knap 20. Gruppen har taget
initiativ til oprettelse af mailgrupper, fra hvilke medlemmerne
inden ture og møder får tilsendt en mail. Denne service er
under fortsat udbygning.
Benyttelsen af biblioteket er ret beskedent og tilvæksten er
derfor droslet ned.
Aalborggruppen har i 2012 bestået af Mogens Larsen, Hans
Christophersen, Henrik Møller Thomsen og Ulf Klemmetsby.
I efteråret meddelte både Hans og Ulf, at de stopper efter
forårsprogrammets afvikling. Hvem har lyst til at træde ind i
stedet ?
Ulf
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Rold Skov gruppen
2012 har ikke været noget stort år i gruppen, desværre. Vi
holdt ingen arrangementer, men fik lavet en del tællinger.
Især var det spændende med Sortspætten, idet vi fik besøg af
Hans Christensen fra Sønderjylland, ekspert og
artskoordinator. I det kommende år vil vi eftersøge den
systematisk. Vi satser dog igen på at få lavet ture. Et par af
gruppens medlemmer har taget fat på opgaven. Det ska blive
spændende at se, om vi kan finde nogle gode turledere, der vil
guide i denne turmæssige lidt underudviklede del af
lokalafdelingen
Anders

Vildmosegruppen
Same procedure as last years. Toftesøtårnet er bemandet i
forår- og efterårsmånederne. Ørnes Dag i februar samlede
tæt ved 200 deltagere. Fuglenes dag, den sidste søndag i maj
samlede som de forgående år ca. 30 deltagere. Og så står vi
for afholdelse af Tårnenes Dag, tredje søndag i august. 70
arter blev det til i 2012. Dertil bør man måske tilføje, at
gruppens medlemmer i stor udstrækning deltager i
optællinger og registreringer i området.

Naturfaglige opgaver
I år sluttede feltarbejdet i caretakerprojektet. Thomas
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Vikstrøm har sendt bearbejdede data ud til de ansvarlige
lokalitetscaretakere for de fleste af de nordjyske lokaliteter til
gennemsyn. Jeg tror vi har noget at glæde os til, når den
endelige rapport foreligger. At caretakerarbejdet er slut, er
forhåbentlig ikke helt rigtigt. Det er HB's og
lokalafdelingernes håb, at de teams, der opstod under
caretakerprojektet, vil fortsætte med at overvåge fuglelivet i
deres respektive områder, blot i et mere selvforvaltende
forum. Og i indværende år finder de første opstartsmøder sted
i det nye Atlasprojekt. Caretakerprojektet, atlasprojektet og
punkttællingerne er aktiviteter, der fint forener
fugleoplevelser med et overordentligt vigtigt arbejde at skaffe
den nødvendige dokumentation i vores bestræbelser for at
beskytte fuglene i landskabet. Dog er vores indsats, hvad
angår punkttællinger her i Nordjylland, ikke noget at skrive
hjem om. Forstå det, hvem der kan. En oplevelsesrig tur i
naturen med et godt formål. Det skal vi have lavet om på. Til
gengæld er vi rigtig flittige til at bruge DOFbasen, måske den
afdeling, der indtaster mest i relation til medlemstallet. Brian
Nilsson har gjort et stort arbejde for at oplyse om denne
enestående database i dansk naturforvaltning.
De grønne partnerskaber løber videre. Egentlig skulle
kirkeugleprojektet løbe ind i sit afsluttende år, men der er vist
stadigvæk penge til overs, så mon ikke det fortsætter et stykke
tid endnu, Benny Kristensen og Preben Pedersen har været
fodermestre i de forløbne år. Hvor meget det har betydet er
ikke helt let at afgøre. For i projektets løbetid har vi haft nogle
meget strenge vintre.
Og så var 2012 var året, hvor det store LIFE+ projekt for
alvor gik i gang i Lille Vildmose, hvor vi som omtalt i sidste
års beretning er medansøger. Den 21. maj fejrede EU 20-års
jubilæet for underskrivelsen af habitatdirektivet med besøg af
miljøkommissær Janez Potocnik og miljøminister Ida Auken
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med besøg i Lille Vildmose. DOF Nordjylland havde en stand
på stedet, og vi benyttede selvfølgelig lejligheden til at lave
lobbyarbejde blandt de mange fornemme gæster, der var
tilstede. Efter anmodning har vi nu fået sæde i det såkaldte
ekspertråd, der skal rådgive bl.a. om fuglene og deres vilkår i
det nye spændende genopretningsområde.
Skagen Fuglestation kom ikke helt op i de gear, vi havde
håbet på i 2012. Jeg synes stadigvæk at arbejdsgangene
mellem FH, fuglestationen og lokalafdelingen ikke havde
fundet sit leje, men håber på at tingene falde på plads i det nye
år. Det er jo lidt ejendommeligt, at det er repræsentantskabet,
der pålægger os, hvad vi har har at gøre i den forbindelse og
ikke jer, der er forsamlet her til generalforsamlingen. Med
dette lille sure opstød i mente, skal der ikke herske tvivl, om
at vi vil bakke 100 % op om et hvert initiativ, der vil løfte
stationsarbejdet op på den plads det fortjener. Sidst på året er
der i flere fora arbejdet på, at vi kan komme ind i det Grå Fyr.
Skulle det blive tilfældet, er mange år drømme gået i
opfyldelse.

Naturpolitisk arbejde
Det store anlagte planarbejde med vand-og naturplanerne
afsluttedes i 2012. I seks år har det stået på med forhøringer,
høringer både i forhold til styrelsen og kommunerne. Hvor har
det taget meget af vores tid. Selvfølgelig håber vi, at vores
arbejde ikke har været spildt, men det er nu ikke let at
genfinde vores bidrag i de endelige planer, som er holdt i
nogle generelle vendinger. Den 21. juni fremlagde
kommunerne deres implementering af planerne for en otte
ugers høring. Nu var der ikke grund til at gentage os selv
7

endnu engang, så vi nøjedes med enkelte bemærkninger.
Disse bemærkninger har dog i lighed med andres fundet plads
som bilag til planerne, som blev fremlagt i begyndelsen af
december. Da kunne vi så indsende klager, hvad vi dog ikke
har gjort. I 2015 starter det hele forfra igen !
Igen har Vagn påtaget sig et stor arbejde med at
indsendeklager over specielt klager i henhold til
husdyrlovgivningen. Vagn har sendt en oversigt, som jeg har
valgt at indsætte i beretningen:
”Indledningsvis har det været et meget stille år hvad angår
miljøsager. Brønderslev Kommune har i årets løb selvfølgelig
udstedt en del miljøgodkendelser til landbrug, men det har
været de færreste med alvorlige ulemper for naturen. Alle
miljøsagerne er blevet gennemgået, og det er især forhold, om
der foregår en overproduktion af ejendommen, en urimelig
ammoniakemission til Natura 2000 områder og udvaskning af
næringsstoffer til vandmiljøet, der er de væsentligste årsager
til at gå videre med sagen, og som sagt, så har langt de fleste
miljøgodkendelser i 202 ikke givet anledning til indgivelse af
klager.
Et tilbageblik over indsendte klager over miljøgodkendelser
viser, at der i alt er indsendt 25 klager til Natur- og
Miljøklagenævnet. Generelt set er der gået omkring to år med
behandlingen af sagerne i nævnet, og i 2012 blev de sidste af
de indsendte klager afsluttet, og DOF Nordjylland har fået
medhold i alle sager. Langt de fleste miljøgodkendelser er
hjemvist til kommunen til fornyet behandling, men en part er
”repareret” af Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket betyder,
at nævnet har indsat flere vilkår om BAT, om foder og om
udvaskning svarende til planteavlsbrug osv., og det har
bevirket, at miljøgodkendelsen derefter er i orden. Nævnets
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arbejde har sparet kommunen for en del omkostninger.
Udover nævnte 25 klager til Natur-og Miljøklagenævnet skal
tilføjes, at der også er indsendt op imod en halv snes
kommentarer til kommunens udkast til miljøgodkendelser, og
der efterfølgende ikke er indberettet nogen klager i disse
sager.
Resultaterne af den her klagesang har bevirket, at kommunen
løbende indretter nye miljøgodkendelser efter de værdier, som
Natur- og Miljøklagenævnet har tilkendegivet i deres
afgørelser, og det har udmøntet sig i færre klager. Kvaliteten
i miljøgodkendelserne er generelt blevet højnet, og det
betyder, at natur og miljø årligt bliver skånet for adskillelige
tons kvælstof til gavn for os alle.
Men det er stadigvæk ikke tilfredsstillende, at de nuværende
grænseværdier tillader en stor ammoniakdeposition til Natura
2000 områderne, eksempelvis i Vildmoserne.
Ammoniakbelastningen vil medvirke til at forringe
bevaringsmålsætningen for at opnå gunstig bevaringsstatus
for områdernes forskellige naturtyper.
Mængden af udvaskning af kvælstof svarende til
planteavlsbrug er heller ikke acceptabel i betragtning af, at
miljømålslovens miljømål ”god tilstand” ikke er opfyldt for
områder i Limfjorden, Nordlige Kattegat og Skagerrak, og
det betyder, at vandområderne vil blive forringet på trods af
en mindre udvaskning, der skal svare til et planteavlsbrug.
Hvis natur og vandmiljø skal have det bedre, bliver det
nødvendigt med et politisk indgreb.”
DOF er ikke imod vindmøller. Måske kunne en eller anden få
det indtryk, at når der skal opføres vindmøller et eller andet
sted i Nordjylland, farer vi op som en trold af en æske og
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protesterer – hver gang. Vi bliver tværtimod forelagt mange
planer og billiger – fint med det. Dog træder vi i karakter, hvis
der er fugleinteresser på spil, således i Frederikshavn
Kommune, hvor man havde planlagt vindmøller i det, jeg vil
betegne som ”Glenteland”. Begge planlagte vindmøllegrupper
ved Tamholt og Kvissel Brænding blev taget af bordet,
selvfølgelig ikke bare på grund af vores protester, men også
derfor. Stor tak til Jan Tøttrup, som gav sig tid til at drikke en
kop kappe med Wattenfall og argumentere for vores sag. Og
så kom den store vindmøllesag i Gårdbo sø. Allerede i august,
da vi fik nys om planerne, skrev vi til kommunen. Da det nok
er en sag, vi vil komme til at slås med i hele det kommende
år, vil jeg nøjes med at skrive: Kan de stå 28
kæmpevindmøller her, er der ingen andre steder i landet, hvor
der ikke også kan rejses store vindmølleparker. Fortsættelse
følger – men følg med i medierne, også vores egne
hjemmesider.
Arbejdet i de grønne råd fortætter med de samme
kommunekontaktpersoner. Jammerbugt Kommune afviser
fortsat at invitere os med i deres råd – som den eneste
kommune i landet. Dog er vores kommunekontaktperson nu
kommet i rådet, dog som repræsentant for DN, men han har jo
lov til også at tale fuglenes sag.
Fredningsnævnet har ændret politik overfor os efter en skift
på formandsposterne. Vi modtager nu indkaldelse til alle
besigtigelser. Langt de fleste har vi dog ingen interesser i. De
seneste måneder har det især drejet sig om opsætning af
solceller på bygninger i fredede områder. Men for områderne
Hammer Bakker, Lille Vildmose og Rønnerne på Læsø, har
det været relevant, og kommunerepræsentanterne stiller op.
På Læsø ønskede Læsø Salt at åbne nogle nye saltbrønde på
Rønnerne. Da Palle Rasmussen var forhindret, tog jeg selv
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derop, klædt på med Palles notater. Det endte med et
fornuftigt kompromis med tilladelse til enkelte
saltvandsbrønde på steder, hvor fuglelivet var beskedent.
Jeg har været indkaldt for første gang i mange år til møde i
brugerrådet for Mariager Fjord m.m. Det var et udmærket
møde, hvor jeg havde på fornemmelsen, at vi havde flere
bekymringer til fælles med jægerne end dem, der skilte os. Så
vidt jeg forstod, var der indkaldt til møde efter opfordring fra
Naturstyrelsen, og at det blot var et af mange, som i den
nærmeste tid skal holdes rundt om i landet.
Jeg har endvidere været til et par møder hos naturstyrelsen
Himmerland, hvor vi drøftede et ret alvorligt problem med
Kongeørnenes uvelkomne besøg hos en økologisk hønseavler
ved Lille Vildmose. Forskellige afværgeforanstaltninger er
iværksat. Der er ikke mulighed for at udbetale erstatning til
hønseavleren, men at sagen tages alvorligt ses af, at den er
blevet behandlet i Vildtforvaltningsrådet. Sagen har endnu
ikke fundet sin endelige løsning.

Økonomi
Vore økonomi ser tilfredsstillende ud. Dog er det med både
Barbara og Vagns ord op af bakke med at at få
klagegebyrerne retur fra Natur- og Miljøklagenævnet. Det er
dog ikke nævnet, der står for tilbagebetalingen, men
økonomistyrelse. Da hverken nævn, styrelse og Spar Nords
afdelinger helt har styr på hvilket CVR nummer man skal
bruge, har det medført en masse bøvl og forvirring for vores
kasserer. Vi håber, at vi i det nye år får rettet op på
arbejdsgangene.
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Fugleoplevelser ud over det sædvanlige.
Året bød på invasion af både Krognæb og Hvidvinget
Korsnæb. Trods et meget stort antal observerede fugle på
trækstederne, var de hurtigt væk igen, så det var ikke så
mange der fik fornøjelsen af at se denne smukke fugl.
Hvidvinget Korsnæb blev her til gengæld i landsdelen i
længere tid. Specielt for Skagen skal nævnes lidt kræs for

twitserne, Ørkensanger i maj og Mongolsk Piber i oktober. Et
par Stylteløbere slog sig ned i Lille Vildmose og blev oveni
købet fremvist for EU's miljøkommissær og miljøministeren.
Fuglene nåede også ligge på rede nogle få dage, inden reden
blev plyndret.
Tak
Som I nok har set på vores hjemmeside, så har Ulf
Klemmetsby og Hans Christophersen besluttet at takke af
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efter mange års arbejde i Aalborggruppen, det som vi førhen
også kaldte biblioteksgruppen.
De bliver nok ikke så let at erstatte, men der må da være nogle
af blandt vores ca 400 medlemmer i Aalborgområdet, der
kunne tænkes at bidrage til et spændende og socialt givtigt
arbejde i lokalområdet. Under alle omstændigheder, så skal de
have en stor tak for deres indsats, mon ikke også vi fortsat kan
regne lidt med dem i nogle sammenhænge. Henrik Larsen har
efter to år ligeledes valgt ikke at genopstille. Det var meget
modigt af Henrik at stille op til valg i, skal vi sige ”løvens
hule”. At han ikke fik det ud af det, som han havde håbet, kan
ikke overraske, men alligevel skal han have tak for at lade sin
stemme høre i vores kreds. Af personlige grunde har Birgitte
Speich valgt ikke at genopstille, som oprindeligt anført på
dagsordenen. Birgitte skal have stor tak, for sit
bestyrelsesarbejde i de to forløbne år. Altid har hun tilbudt
sig, når der skulle udfyldes en post, bl. a. som
repræsentantskabsmedlem. Vi ønsker alt god for Birgitte i
årene fremover og håber snart at se hende igen. Barbara har af
helbredsgrunde ligeledes valgt at stoppe. Vi var jo glade, da vi
for to år siden endelig fik kvinder valgt ind i bestyrelsen, så
det bliver med vemod, at vi siger farvel til dem. Begge tilbød
sig gerne når der skulle besættes en post. Barbara har haft den
sommetider utaknemlige post som kasserer og Birgitte har
deltaget i repæsentantskabsarbejdet. En stor tak til begge
”pigerne”. Vagn trådte ud af bestyrelsen sidste år, men er
stadigvæk kommunerepræsentant og vores tillidsperson, når
det det gælder landbrugssager og miljøsager. Tak endnu
engang for den store indsats.
Endvidere tak til alle tur- og mødeledere rundt om i
grupperne, bestyrelsesmedlemmer og
kommunerepræsentanter for god indsats og kammeratskab.
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