www.dofnord.dk
Skagen Fuglestation

Et udpluk af gode steder at kigge
på fugle i Nordjylland
FREDERIKSHAVN KOMMUNE
Skagen, Jerup Strand, Råbjerg Mile og Milesøerne,
Sæbygård Skov, Stensnæs

SE PÅ FUGLE I
NORDJYLLAND

HJØRRING KOMMUNE
Hirthals Havn og Fyr, Rubjerg
Knude, Vandplasken og Kjærsgårds Strand,
Tverstedområdet, Tolne Skov
BRØNDERSLEV KOMMUNE
Store Vildmose, Hellum Bakker, Bolle og Try Enge,
Kysten mellem Hou og Lyngså

Her arbejder vi med at oprette en af Nordeuropas
største fuglestationer sammen med Naturstyrelsen
og Turistnord.
Den åbner til 2017.

dofnord.dk
hedder vores hjemmeside. Der kan du læse om gode
fuglesteder, fugleture, kommende arrangementer og
anmeldelser af en mangfoldighed af fuglebøger, som
så efter anmeldelsen kan lånes på fuglebiblioteket.
Du kan kontakte DOFnord via sekretæren
Børge Søndergård, mailadresse: 2b@stofanet.dk

JAMMERBUGT KOMMUNE
Ulvedybet, Kytterne og
Østerkær Enge, Østlige Vejler
AALBORG KOMMUNE
Lille Vildmose, Normandshage,
Rærup Slambassiner, Hammer Bakker, Østerådal,
Staun, Barmer Enge og Nibe Havn

Deltag i DOF Nordjyllands
arrangementer og bliv medlem

REBILD KOMMUNE
Rold Skov, Madum Sø, Gravlev, Juelstrup Sø
VESTHIMMERLAND KOMMUNE
Vildsted Sø, Halkær Sø, Lendrup Sandø
MARIAGERFJORD KOMMUNE
Als Odde, Havnø, Onsild, Ådal og Fyrkat Engsø
Og så naturligvis Læsø og Hirsholmene

Dansk Ornitologisk Forening
Nordjylland

Flagbakken, Skagen

www.dofnord.dk
Facebook: DOF Nordjylland
DOFs hjemmeside: dof.dk

Nordjyllands afdeling af
Dansk Ornitologisk Forening
Vi arbejder for at fremme kendskabet til og
interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse gennem
beskyttelse af fugle og forbedring af
deres levesteder, indsamling og udbredelse af viden
om fugle, fugleoplevelser i naturen og medlemmers
deltagelse i foreningens aktiviteter.

Du kan deltage i

Bliv medlem af DOF

Turer og møder om fugle med guider fra grupperne
i Frederikshavn/Hjørring, Aalborg og Rold og i
Gråmejsernes guidede fugleture.

Som medlem støtter du bevarelse af vigtige
naturområder over hele verden. Du får samtidig en
lang række attraktive medlemsfordele - og ikke mindst
masse af mulighed for at opleve og lære mere om fugle
og naturbevarelse.
Vælg medlemsskab, klik og meld dig ind.

Kr/år

325.MEDLEM
Modtag magasinet Fugle & Natur med mange
forskellige artikler om fugle - fire gange årligt.
Deltag i DOF’s mange ture og andre aktiviteter.
Få gode rabatter i Naturbutikken

Du kan som medlem få rabat i Naturbutikken.
dk, som er ejet af DOF, og du kan bruge DOF
Nordjyllands Fuglebibliotek i Aalborg. Det har åbent
hver første onsdag i måneden kl. 10-12, dog ikke i
juli. I Fuglebiblioteket kan du altid få en snak med
medlemmer af DOF.
Du kan også låne bøger, rejserapporter og tidsskrifter
herfra på alle møderne i Aalborg.
Desuden modtager du bladet Fugle og Natur, og hvis du
ønsker det Dansk Ornitologisk Tidsskrift.
Årbogen Nordjyllands Fugle kan købes bl.a. i
Fuglebiblioteket.

GRÅMEJSETURENE
Der er en tur hver måned, bortset fra juli, og turene,
der afvikles på hverdage, kan f.eks. gå til Ulvedybet, Lille
Vildmose eller Hirtshals Havn. Varigheden er som oftest
af 4-5 timer, men hvis målet er en større lokalitet som
f.eks. Vejlerne, kan den vare 6-8 timer. Der er hver gang
guider med, som kan fortælle om de fugle, vi ser.

Kr/år

470.KERNEMEDLEM
Modtag magasinet Fugle og Natur samt
Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift.
Få mulighed for at bestille årbogen Fugleåret.
Få adgang til webmagasinet Pandion, som
indeholder topaktuelle nyheder og artikler
om sjældne fugle, feltbestemmelse, rejser og
meget andet. Få gode rabatter i Naturbutikken

Kr/år

630.HUSSTANDSMEDLEMSKAB
Få alle DOF’s tilbud til alle personer på adressen.

