Beretning for 2015

Velkomst
Det er nu anden gang holder vi generalforsamling på Knivholt. Hvis det havde været rigtigt, skulle
generalforsamlingen have været holdt i Hjørring, men da Hjørringgruppen er fusioneret med Frederikshavn,
har vi sådan set kun et sted at holde generalforsamlingen nordenfjords. Og Knivholt er nu ikke så ringe
endda.
Medlemsudviklingen
Der er ikke sket den store udvikling. Status er 925 - 3 mere end i 2014.
Bestyrelsen
I forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen og valget af Peter Lund Kristensen til ny formand blev det
besluttet at forsøge at lette formanden for et stort arbejdspres ved at fordele ansvar for arbejdsopgaver ud
på hele bestyrelsen. Det bevirkede, at der blev udarbejdet en ny organisationsplan.
Der blev nedsat et Formandskab, bestående af formand og næstformand, samt 4 udvalg med varierende
antal medlemmer:
1) Viden om fugle. Koordinator: Lars Grøn
2)Fugle- og naturbeskyttelse. Koordinator: Thorkild Lund
3)Formidling af fugleoplevelser i naturen. Koordinator: Poul Erik Sperling
4)Markedsføring, medlemskontakt og PR. Koordinator: Børge Søndergård
Til hvert udvalg er der oplistet ansvarsområder og udformet en opgavebeskrivelse specifikt for 2015.
Opgavebeskrivelserne revideres årligt i forbindelse med ny konstitution.
Markedsføring, Medlemskontakt og PR
Anni Guldberg Madsen er indlemmet i hjemmesidegruppen, og det fungerer fremragende. Desuden er
Børge Søndergård også oplært i at redigere nyheder, aktiviteter samt almindeligt vedligehold.
Hovedindsatsen har været på hjemmesiden, som har skiftet layout. Der er kommet flere billeder i såvel
artikler som i topfrisen. Målet har været, at der skulle mindst 2 nye artikler på ugentligt, og at antallet af
unikke brugere skulle hæves fra ca. 1100 månedligt til 1500 (vi nåede 1400). Der arbejdes med at etablere
et nyhedsbrev via MailChimp og som noget nyt: lokalitetsbeskrivelser af gode fuglesteder.
DOF Nordjyllands Facebookgruppe er også meget populær. Vores mål var at forøge medlemstallet fra 335
til 370. Ved årsskiftet har vi nået 376! Vi har etableret et hashtag på Instagram: #dofnord. Endvidere
arbejdes der med en ny hvervefolder.
Årets bemærkelsesværdige fugle

Blandt mange dejlige oplevelser skal blot nævnes et par stykker. Vi havde igen i år besøg af en Sortbrynet
Albatros. Det var bl.a. Hirtshals, der havde glæde af at se fuglen. Vores egen Lars Grøn har bidraget med et
pragtfuld foto.
En anden interessant begivenhed er sket i Store Vildmose. Et par ungfugle af Kongeørn har befundet sig i
mosen i adskillige måneder, og har også gjort tegn til yngleforsøg. Ørnene er ikke kønsmodne endnu, men
forhåbentlig lykkes det for dem. Hans Henrik Larsen har bidraget med foto.
Lokalgrupperne
Der er lokalgrupper i Hjørring/Frederikshavn, Aalborg, Lille Vildmose og Rold Skov. Lokalgrupperne udvikler
i disse år deres egne koncepter for aktivitet i forhold til de behov, de ser i lokalgruppens dækningsområde.
Det vurderes, at dette arbejde vil fastholde og udvikle medlemstilbuddene. Blandt andet ture og møder
lokalt.
Ture og møder
Der har igen i år været stor aktivitet til glæde for vores mange medlemmer. Hele 31 ture blev det til (heraf
de 11 i Gråmejseregi). Der blev holdt 21 møder (heraf 4 i Gråmejseregi), hvor ikke mindst
Hjørring/Frederikshavn gruppen udmærker sig ved stor aktivitet. Der blev afholdt to kurser med Klaus
Malling Olsen i samarbejde med Folkeuniversitet i Aalborg.
Gråmejserne
Gråmejserne er fortsat en succes med en ny tur hver måned med et tilfredsstillende deltagerantal på 15-24
pr. gang. En af turene gik til Falsterbo i Skåne. Deltagerne boede utroligt flot på Lotsvillans Vandrarhem ,
men der var ikke de store rovfugletrækdage, vi havde drømt om. Men som altid var der mange andre
fugleoplevelser derovre. Der blev set masser af Røde Glenter, Lækefalke, Havørn. Af de mere spændende
var Hvidbrynet Løvsanger i fuld solskin, Steppehøg og Islom i sommerdragt.
Der er afholdt 3 foredrag + julefrokost i Golfhuset i år, alle med fin deltagelse. Bedsteforældredagen måtte
vi desværre aflyse i år, da der kunne ikke skaffe guider nok. Men der kommer en ny i 2016.
PR trailer
Bestyrelsen har i år købt en lukket trailer med glasfiberlåg. Den får fast plads på materialegården ved
Vildmosecenteret.
Det er planen, at den skal kunne hentes af alle, der vil lave PR for DOF i forbindelse med forskellige
arrangementer, såsom friluftsmessen i Aalborghallen, Gråmejsernes bedsteforældre dag, Fuglenes dag-ture
og mange andre. I øjeblikket indeholder den hverve- og informationsfoldere, fuglekasser til salg,
Nordjyllands Fugle-rapporter og vores Roll-up skilte. Vi har 7, og Gråmejsegruppen arbejder med at
fremstille 4 skilte mere. Vi arbejder på at få anskaffet et telt og nogle stole og et bord i løbet af næste år.
Biblioteket

Fuglebiblioteket har haft åbent den første onsdag hver måned (undtagen juli) fra 10-12, og det har haft en
positiv effekt, så der nu er begyndt at komme folk hver gang. Nogen for at snakke og nogen for at låne eller
aflevere bøger. Det fortsætter vi med 2016.
Der er bragt 18 anmeldelser på hjemmesiden, og der er flere bøger ude til anmeldelse for øjeblikket. Det
har været en glæde, at forlaget Lynx har brugt en af vores kvalificerede anmeldelser på sin hjemmeside. Et
par forlag har af sig selv sendt bøger. De anmeldte bøger indgår i Fuglebiblioteket, så medlemmerne kan
låne dem.
Der er i år registreret 231 materialer. Nogle af dem er købt, andre er anmeldereksemplarer eller gaver.
Listen over bibliotekets bøger ligger på hjemmesiden i pdf-format, så man kan søge på den. Ud over bøger
arbejdes der også med registrering af turrapporter og tidsskriftartikler. Formidlingen af materialerne er
vigtig for DOF Nordjylland, fordi anmeldelser, lister og omtaler kan virke som inspiration, og fordi et
bibliotek skal bruges for at have værdi. Der er udvidet med en reol i år, og det diskuteres meget, hvordan vi
bedst udvikler formidlingen ved hjælp af hjemmesiden.
Den årlige bogauktion i november gav 4.705 kr. (4.300 i 2014). Beløbet går til anskaffelse af nye bøger og til
køb af tidsskrifter. Biblioteksudvalget mødes på åbningsdagene og består af Vagn Freundlich, Jens Lilleør,
Poul Erik Sperling , Henrik Christoffersen og Anni Guldberg Madsen.
Skagen Fuglestation
I Arbejdsgruppen for Skagen Fuglestation er der holdt en del møder samt et weekendseminar i Tofte Skov.
Det er et meget stort og omfattende projekt, hvor man regner med at det bliver en af Europas største
Fuglestationer, som også omfatter museum, butik og café. DOF har besluttet vedtægterne for den
kommende Fuglestation på forårets Repræsentantskabsmøde. DOF Nordjylland får 2 repræsentanter i
bestyrelsen.
Bygningerne ved det Grå Fyr er ved at blive renoveret af Realdania. Der var planlagt åbning i efteråret 2016,
men på grund af problemer med indeklima må det rykkes til foråret 2017. Naturstyrelsen har ansat en
centerleder, Jacob Funder, og DOF har fået godkendt tilskud fra Friluftsrådet til en kombineret
naturvejleder- og fuglestationslederstilling. Vedkommende starter engang i løbet af 2016. Der har i foråret
2015 været 2 ansatte til at ringmærke og observere.
Skagen Fuglefestival og SkafVen
Vejret blæste ikke i retning af Skagen Fugefestival, som blev afholdt 8.-10. maj - hårdt vejr, men godt
humør. Af nye tiltag var en fast Open Air med Klaus Malling Olsen på Flagbakken, en tur efter Natravn i
Bunken Klitplantage, og så deltog et hold, "Team Verdens Ende", i Tårnenes Dag, som vandt den danske del
med hele 101 arter - ny Danmarksrekord.
Lørdag aften blev der afholdt stiftende generalforsamling i Skagen Fuglestations Venner (SkafVen). Ideen
med foreningen er at samle de mange gode frivillige kræfter i Skagen, således at de kan fastholdes i
arbejdet omkring den nye Fuglestation og Oplevelsescenter i Skagen Fyr. Foreningen blev en realitet, og en
bestyrelse med Kurt Rasmussen som formand, Knud Pedersen som næstformand og Børge Søndergård som
sekretær, blev nedsat.

AtlasIII projektet
AtlasIII projektet er gået ind i det andet projektår. Der er stadig stor aktivitet blandt de involverede, hvilket
9926 indtastninger af ynglefund i 2015 også vidner om. Der er dog stadig 101 ledige kvadrater i DOF
Nordjyllands område, og især i det indre Vendsyssel og Hanherred er indtastningerne af ynglefund
sparsomme. Så meld jer endelig til dækning af et kvadrat, hvis I ikke deltager endnu, og de af jer, der har tid
til det, må også meget gerne dække et kvadrat mere. Der er masser af tid i projektet endnu.
Der har været en række arrangementer med fokus på AtlasIII. I marts blev der afholdt orienteringsmøde om
projektet i Brønderslev, og i december om Time Tælle Ture i Frederikshavn. Der blev i april og maj afholdt
ture med fokus på Sandmosen, hvor der i 2014 ikke var indtastet en eneste observation. Vi var heldige med
vejret, og status ved udgangen af 2015 er der fund af 69 ynglefugle i kvadratet, blandt andet sikkert
ynglende trane. Anders Østerby og gråmejserne har også afholdt ture med fokus på atlasregistreringer i
ynglesæsonen.
Bestyrelsen vil gerne takke alle, der i årets løb har deltaget i projektet. Uden at forklejne alle de andre
deltageres indsats, vil vi gerne fremhæve Torben Nielsen, der dels har ydet en kæmpeindsats med
atlasregistreringer og Time Tælle Ture i Mariagerfjord området, dels - og ikke mindst - har gennemgået
indtastninger i DOFbasen og Fugle og Natur for 2014 og 2015 for ynglefund, der ikke har fundet vej til
AtlasIII projektet og efterfølgende har indtastet disse. Vi vil gerne opfordre til, at alle også indtaster
ynglefund i Atlasbasen.
Grønt partnerskab
Den 17.12. deltog Poul Erik Sperling og Thorkild Lund i et møde med Landbo Nord på deres hovedsæde i
Brønderslev. Til stede var formand Niels Vestergaard Salling, næstformand (samt HB medlem af Landbrug
og Fødevarer) Torben Farum samt Kia Gaardlund, som er projektmedarbejder.
Mødet foregik i en god atmosfære. Vi gav udtryk for vores bekymringer for fuglelivet i det åbne land, og
man var fra begge sider enige om, at det generelt var gået tilbage for en række arter. Muligheder og praksis
for naturvenlig drift, med eller uden tilskud, blev drøftet. Torben Farum, der har en svinebedrift nær
Syvsten, havde medbragt et kort, som viste hvilke tiltag, han havde gjort på sine marginaljorder til gavn for
vildt og fugle. På baggrund heraf aftalte vi et besøg på hans ejendom i 2016 for at se på, høre om og drøfte
tiltagene. De vil meget gerne høre forslag fra os om, hvordan de kan forbedre forholdene for fugle og dyr
på ejendommen.
Poul Erik fremlagde fra vores side to projekter til forbedringer i landbrugsområderne. Et hollandsk
engprojekt, der giver EU tilskud, samt et projekt fra Orø med at så korn og raps meget tyndt langs læbælter,
vandløb og lignende. Det giver ikke træk i støtten, men meget luft og ukrudt til fordel for faunaen.
Naturpolitisk arbejde
Landbrugssager fylder ikke så meget som tidligere. Dels er grundlaget for tilladelserne lempet, omfanget af
investeringer i landbruget er mindre, og endelig kræver det megen indsigt og tid at sætte sig ind i, og det er
der kun én i vores kreds, der kan klare, nemlig Vagn Gjerløv. Og ikke nok med det. Vagn har gennemgået,
hvordan kommunerne har overvåget beskyttet natur, de såkaldt §3 arealer. Det er ret nedslående at måtte

konstatere, at kommunernes opsyn har været mangelfuldt, og at mange §3 arealer er blevet oppløjet, for
Brønderslev kommunes vedkommende så grelt, at Vagn på afdelingens vegne har valgt at klage til
Statsforvaltningen.
Bestyrelsen får en del henvendelser fra borgere, der ønsker vores bistand i kampen mod etablering af
vindmøller. Selvom vi kan have nok så megen sympati for dem, der har udsigt til et naboskab med en
vindmøllepark, går vi kun ind i sagerne, hvis der er dokumentation for, at der står fugleinteresser på spil.
Vindmøllesager har en flerårig sagsbehandlingstid. Vi har i 2015 sendt kommentar/indsigelse til
vindmølleplaner ved Bredhage og Øster Hassing, og vi følger nøje planerne om en vindmøllepark ved
Toftegårdes Enge.
Tak
Til sidst en tak til alle, der har gjort en indsats for fuglesagen i Nordjylland, alle tillidsrepræsentanterne,
drivkræfterne i grupperne og bestyrelsesmedlemmerne. En særlig varm tak skal gå til de tre
bestyrelsesmedlemmer, som af forskellige grunde har valgt at forlade bestyrelsesarbejdet. Ole Riis Jensen,
som allerede sidste år forlod en bestyrelsespost til fordel for en suppleantpost, Peter Østrin, som desværre
må forlade arbejdet p.gr.a. sygdom, og Henrik Møller Thomsen som på grund af arbejdsmæssig og
familiemæssig travlhed må skære ned. Henrik har heldigvis lovet at føre sit engagement i AtlasIII til ende.
Tusind tak for indsatsen alle tre.
Til sidst en stor tak til Fredrikshavnergruppen, især Torben Fisker-Rasmussen og Lars Jørgensen, som har
stået for det praktiske i dag.

