
DOF NORDJYLLAND - Referat                             

_______________________________________________________________________________________ 
 

 1 

Generalforsamling i DOF Nordjylland  

Lørdag, den 4. februar 2017 på Skillingbro Naturskole, Støvring 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

a. Niels Eriksen blev valgt. 

2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

a. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og indkaldt i henhold til 

vedtægterne. Dagsordnen blev vedtaget, idet det blev konstateret, at pkt. 10 "indkomne 

forslag" udgik, da der ikke var kommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

3. Bestyrelsens beretning 

a. Formand Peter Lund Kristensen aflagde beretningen, som blev krydret med smukke fotos 

og videos. Den mundtlige beretning bestod af highlights fra den skriftlige beretning, som lå 

til uddeling til medlemmerne. Den skriftlige beretning kan læses herunder, efter 

generalforsamlingsreferatet. Der var følgende kommentarer til beretningen: 

i. Der blev spurgt ind til de politianmeldelser, der var afgivet i forhold til dræbte 

rovfugle - havørn og rød glente. Havørnen har politiet midlertidigt henlagt, og 

bestyrelsen har ikke kendskab til, om der er tilbagemelding på glentesagen fra 

Sæby. Kurt Rasmussen vil blive spurgt om sagens øjeblikkelige status. Hans 

Christophersen bemærkede i forbindelse med glentedrabet, at glenten var i fin 

fremgang i Nordjylland, og det snart er svært at hævde at vindmøllebyggerier må 

vige for en rimelig almindelig fugl som glenten. 

ii. Der blev kommenteret på Fugleinfluenzaen, og det blev oplyst af Hans 

Christophersen fra Projekt Ørn, at flere rovfugle var fundet døde af fugleinfluenza, 

men ingen fund i Nordjylland. Projekt Ørn bliver løbende orienteret. Det forlyder, 

at det om en uge vil blive tilladt at lukke hønsefugle ud igen. Faren synes at være 

drevet over. 

iii.  Sven Erik Mikkelsen opfordrede folk til at give en ekstra indsats for AtlasIII her i det 

sidste år. Hvis nogen vil tage et ekstra kvadrat eller vil hjælpe mindre erfarne, så 

meld jer til koordinatorerne. Der er lavet en liste, man kan melde sig til, hvis man 

vil deltage i fællesaktiviteter - send en mail til svemik45@hotmail.com. Husk at 

indberette ynglefund, som I finder på jeres vej rundt i landskabet - ikke kun i 

dofbasen, men også i AtlasIII - også selvom du ikke er kvadratansvarlig. 

iv. Det store diskussionsemne under beretningen blev spørgsmålet om at engagere 

børn og unge i DOF Nordjylland. Der blev spurgt til hvor mange unge medlemmer, 

vi havde, og svaret er at ca. 30-35 ud af 924 er under 30 år gamle. Der blev 

opfordret til at tage kontakt til Martin Sloth for at høre om Fugleklubben på 

Karensmindeskolen. Gunnar Christiansen kunne supplere med den indsats som 

lærere og naturvejledere laver i Nordjylland. Han opfordrede til, at danne et korps 

af DOF'ere, som kunne gå ind skolerne og få børnene med ud jvnf. den nye 

Folkeskolelov. Der trænges bedre materialer. Bestyrelsen supplerede med, at den 
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havde diskuteret ungespørgsmålet i 2016, og at man havde kontakt til DOFUng. 

Målet er en ungdomslejr i forbindelse med Skagen Fuglestation, og bestyrelsen var 

også parat til at se positivt på afsætning af midler til ungdomsarbejdet. Der blev 

henvist til den nye app, som DOF netop har lanceret som et godt middel til at nå de 

unge. Thorkild Lund fortalte om en planlagt Bioblitz i Ll. Vildmose 24.-25.8., som 

måske også kunne engagere. Der blev foreslået at lave en gruppe, som særskilt 

tager sig af børn/ungeproblematikken. Bestyrelsen vil tage sagen op på et 

kommende bestyrelsesmøde. 

v. Carlo Pedersen spurgte indtil, om der er nogen, som laver egentlig naturpleje. 

Thorkild Lund fortalte om arbejdet i Ll. Vildmose. Carlo var selv med i noget 

omkring Tannisbugt, og han opfordrede til, at medlemmerne gik mere ind 

naturpleje, og han ville gerne selv gøre en indsats.  

vi. Der blev uddelt ros fra flere sider til bestyrelsens arbejde, hjemmesiden og denne 

årsberetning. Der blev applauderet. 

b. Dirigenten konstaterede at beretningen var godkendt uden afstemning. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016 

a. Kassereren Svend Erik Mikkelsen fremlagde regnskabet, som havde indtægter for 

54.837,22, udgifter for 57.211,67 og derfor udviste et underskud på 2.374,45. Foreningens 

beholdning er pr. 1.1.2017 på 83.937,63 og i lokalforeningerne 19.933,37. Lokalforeningen i 

Hjørring er nedlagt, og beholdningen er overført til DOF Nordjylland centralt. 

b. Revisor havde revideret regnskabet og anbefalede det til godkendelse.  

c. Der var ros til det velpolstrede regnskab, og dirigenten satte det til afstemning. Det blev 

enstemmig vedtaget. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2017 

a. Kassereren forelagde budgettet for 2017, som på grund af behov for mere økonomi til 

formidling og hvervning forventes at give et underskud på ca. 3.000 kr. Indtægter på ca. 

38.000 og udgifter på ca. 41.000.  

b. Der blev spurgt om vi betalte for brochurer, som vi henter i DOF centralt. Det gør vi ikke, 

kun forsendelsen, men vores egne foldere afholder vi udgifterne til. Der blev opfordret til, 

at vi også går ind med andre landbrugsorganisationer end LandboNord omkring udlæggelse 

af vildtstriber. Det blev oplyst, at det ville bestyrelsen gerne, men at vildstribesamarbejdet 

ikke har nogen budgetmæssig betydning, da DOF Nordjylland ikke har udgifter ved det. Det 

blev endvidere oplyst, at efter fremsendelsen af budget 2017 har bestyrelsen vedtaget at 

give tilskud til Skagen Fuglestation i år på 10.000 kr. til Klaus Malling Olsens 

rovfugleprojekt. Beløbet vil belaste  formuen tilsvarende negativt. 

c. Dirigenten satte budgettet til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

a. Der skal i følge vedtægterne vælges 5 medlemmer til bestyrelsen i ulige år, men da der har 

været afgang uden for tur, er det nødvendigt at vælge 6. Det lykkedes at finde 5 

kandidater: Peter Lund Kristensen, Børge Søndergård og Gitte Holm fra den nuværende 

bestyrelse, samt Jens Østergaard og Brian Skræm som nyopstillede. Der mangler kort sagt 1 

bestyrelsesmedlem (men se pkt.b). De 5 opstillede indtræder i bestyrelsen. 
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b. 2 medlemmer ville gerne stille op som suppleanter, nemlig Aase Jensen og Preben Gulbæk. 

De blev valgt med Aase som 1. suppleant og Preben som 2. suppleant. Suppleanterne 

deltager i det ordinære bestyrelsesarbejde. 

c. Der er indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 13.2., kl. 19.00 i Golfhuset, 

Aalborg. 

7. Valg af revisor 

a. Niels Eriksen genopstillede og blev valgt. 

8. Valg af repræsentanter til DOF's Repræsentantskab 

a. I ulige år skal der i følge vedtægterne vælges repræsentanter for lokalafdelingerne til DOF's 

Repræsentantskab. DOF Nordjylland har 3 repræsentanter, hvoraf et af dem skal være den 

til enhver tid siddende formand. De to øvrige vælges bredt blandt alle medlemmer. 

Bestyrelsen indstillede Peter Lund Kristensen, Poul Erik Sperling og Børge Søndergård. Der 

var ikke andre kandidater, og de blev derfor valgt, dog således, at hvis DOF Nordjyllands 

formand i de næste to år ikke er en af de tre, så træder Børge Søndergård ned og bliver 

suppleant. 

9. Eventuelt 

a. Anni Guldberg Madsen fortalte, at Biblioteksudvalget gerne vil i gang med at registrere 

artikler, men at der mangles arbejdskraft. Hvis nogen vil hjælpe, så kontakt Anni 

(kontaktoplysninger findes på www.dofnord.dk). Biblioteksudvalget mødes den 1. onsdag i 

hver måned kl. 9-12 undtagen i juli måned. 

b. Mogens Larsen fra Aalborggruppen oplyste, at arrangementet med "Ugle-Benny" den 6.2. i 

Golfhuset er aflyst pga. sygdom. 

c. Thorkild Lund mindede om Ørnens Dag den 26.2. i Lille Vildmose. Vil nogen give et nap 

med? Kontakt da Thorkild på 5126 3679. 

d. Det blev oplyst, at DOF Nordjylland har en stand på Outdoormessen i Aalborghallen den 

10.-12. februar. Vi håber rigtig mange af jer kigger forbi. 

e. Gitte Holm oplyste om Rebild gruppens arrangement om rovfugle med Thorkild Lund den 

23.2. i Skillingbro Naturcenter og startede en konkurrence om at gætte hvilken kendt 

person, der holder oplæg om vendehalsen den 5. april - også i Naturcenteret. 

Konkurrencen blev vundet af Thorkild Lund - og svaret var Egon Østergaard, DOF's 

formand. 

f. Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for en flot 

indsats. 

 

Antal deltagere: ca. 40 

Referent: Børge Søndergård 

Godkendt af dirigent Niels Eriksen den 5. februar 2017. 
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Bestyrelsens beretning for 2016 

Velkomst 

Det er nu tredje gang vi afholder generalforsamlingen i Skillingbro Naturcenter. Rold Skov Gruppen, som 

står for arrangementet i dag, er utroligt godt kørende, og selv om det egentlig ikke var deres tur til at 

afholde arrangementet, bad Gitte Holm om at få lov til at afholde generalforsamlingen. 

Medlemsudviklingen 

Medlemstallet er stabilt. Med udgangen af 2015 var vi 925, og med udgangen af 2016, 924 medlemmer. 

Vores medlemsskare er generelt modne folk, og vores medlemmer har en gennemsnitsalder på ligegodt 60 

år. Vi må se i øjnene, at der skal skaffes langt flere yngre medlemmer, hvis ikke vi skal se et stort 

medlemsfald de næste 10 år. Det var en stor opmuntring, at der rekrutteredes 8 nye DOF UNG medlemmer 

på Naturmødet i Hirtshals. 

Bestyrelsen 

Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2016, samt en række møder i underudvalg og grupper. 

Herudover har bestyrelsen en livlig korrespondance via e-mail. To bestyrelsesmedlemmer har forladt 

bestyrelsen i årets løb, nemlig Thorkild Lund efter mange års tro tjeneste, og Simon S. Christiansen, da han 

fik ansættelse som fuglestationsleder/naturvejleder ved Skagen Fuglestation. Da Ole Riis har trukket sig 

som suppleant, har bestyrelsen stået uden mulighed for at supplere sig, men har benyttet muligheden for 

at invitere folk til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Jens Østergaard har siden november derfor udfyldt 

pladsen som suppleant i bestyrelsen. 

Hjemmesiden 

Vi har i bestyrelsen livligt diskuteret, om vi skulle skifte hjemmeside til en model som DOFs, men er endt på 

at blive på den, vi har, i hvert fald et stykke tid fremover. I 2016 har vi haft 90 indlæg på siden - det nærmer 

sig stærkt et gennemsnit på 2 om ugen. Sidste år nåede vi op på 1400 unikke brugere om måneden. I 

skrivende stund står vi på at have haft 2.100 unikke brugere i løbet af den sidste måned.  

Et nyt punkt på hjemmesiden i år er punktet Lokaliteter, hvor man kan se et kort med links over, hvilke 

steder i Nordjylland vi har beskrivelser af. Det inspirerer os også til at lede efter folk, der vil skrive om de 

steder, der mangler. Vi har fra Poul Erik fået en masse om DOF Nordjyllands historie, det der blev til et 

festskrift til jubilæet. Det kan også ses på hjemmesiden. 

Facebook 

Antallet af medlemmer på Facebook er steget til 489, hvilket er en stigning på 29% siden indgangen af 

2016. Facebook bruges af medlemmerne til at lægge fotos, historier og spørgsmål op. Endvidere kører der 

egentlige debatter. DOF Nordjylland bruger den også til at reklamere for nye artikler på hjemmesiden. Der 

er ingen tvivl om, at dette er med til at genere mange nye unikke besøg her. Vores Facebook har mange 

medlemmer fra andre dele af landet, som på denne måde får indtryk af, hvad der sker hos os. 
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Nyhedsbrev 

Vi har udsendt de første to nyhedsbreve i 2016, og det har fungeret godt. Vi bruger et gratis mailliste-

program, der hedder Mailchimp, og der kan vi se, at over 60% af modtagerne har åbnet mailen fra os. Vi 

regner med at sende ud 4-5 gange om året, når vi har noget vigtigt at fortælle vores medlemmer, men vi 

kan se, at et arrangement, der ligger lige efter udsendelsen, får flere deltagere. Det er en balance, for man 

kan også blive træt af for mange nyhedsbreve.  

Foldere fra DOF Nordjylland 

I 2016 har vi udarbejdet 2 foldere til uddeling, en medlemshvervefolder og en folder om fugle og landbrug. 

Medlemshvervefolderen var rigtig fin at have med for eksempel til Naturmødet i Hirtshals. Det er en god 

måde at komme i kontakt med folk på. Den indeholder info om DOF Nordjylland, om at blive medlem og 

om gode fuglekiggesteder i Nordjylland. Folderen til landbruget blev gjort færdig til Dyrskuet i Hjørring, 

hvor vi havde Børge med. Den indeholder forslag til ting, en landmand kan gøre for at forbedre vilkårene 

for fuglene. Vi regner med jævnligt at revidere og genoptrykke folderne. Begge foldere kan downloades fra 

henholdsvis http://dofnord.dk/wp-content/uploads/2016/08/DOF_Se_paa_fugle.pdf og 

http://dofnord.dk/wp-content/uploads/2016/08/DOF_Fugle-og-landbrug.pdf  

Fuglebiblioteket 

Vi har i 2016 fortsat med at holde åbent den første onsdag i måneden (undtagen juli), og det er dejligt at få 

besøg af vores medlemmer. I 2017 har vi rykket åbningstiden i juni en uge til 14.6, fordi det faldt sammen 

med en Gråmejsetur. 

Vi har bragt 20 anmeldelser, og tak til jer, der hjælper os ved at skrive dem. Det gør det nemmere at få 

bøger tilsendt til anmeldelse.  

Vi har registreret 98 nytilkomne bøger og turrapporter. Listen over, hvad der findes på Fuglebiblioteket, 

ligger på dofnord.dk, og der kan søges i den både på steder og arter.  

Bogauktionen i 2016 gav hvad vi tror er et rekordresultat: 6.885 kr. og 27 deltagere - der var ikke en ledig 

stol. Torben Fisker-Rasmussen var auktionarius for 30.gang - tak for indsatsen. Og tak til Vivara, der sendte 

os fine ting til at sælge på bogauktionen. Også tak til jer, der har givet os bøger, både til biblioteket og til 

bogauktionen. 

Biblioteksudvalget består af Poul Erik Sperling, Henrik Christoffersen, Vagn Freundlich, Jens Lilleør og Anni 

Guldberg Madsen.  

Trailer og Trailerudvalg 

DOF Nordjylland har anskaffet sig en trailer og et pagodetelt. Poul Erik Sperling var primusmotor på 

indkøbet, og så blev der nedsat et udvalg bestående af Carlo Pedersen som formand, Gitte Holm som 

bestyrelsens kontaktperson og Mogens Larsen og Henrik Christoffersen som ordinær medlemmer. Svend 

Erik Mikkelsen er suppleant.  

Traileren med indhold står godt oppe hos Carlo i Tversted. Tak til Carlo for det. 
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Traileren indeholder selvfølgelig vores pagodetelt, et bord og 4 stole, vores Roll Ups og diverse kasser med 

forskellige foldere. Udvalget har afholdt to møder, hvor der er aftalt retningslinier for udlån af trailer og 

telt. 

Traileren har været i brug fire gange i 2016ved henholdsvis Skovens Dag i Farsø, Skagen Fuglefestival, 

Bedsteforældredag og Mosens Dag i Lille Vildmose. 

Jubilæum 

Omkring nytårstid kom Poul Erik og fortalte at vi jo havde 50 års jubilæum i Dof Nordjylland. Så fik vi travlt. 

Der var tre måneder til den officielle dato, den 1. april. Hvad skulle vi lave, hvem skulle vi invitere, hvad 

måtte det koste og hvor skulle det afholdes? 

Så søndag den 3. april mødtes ca. 30 nuværende og forhenværende aktive doffere ved Lille Vildmose 

Centret. Vi startede med en kop kaffe medens Poul Erik fortalte om hvordan Dof Nordjylland opstod. 

Efterfølgende blev vi så fragtet rundt i Lille Vildmose i bus, inden vi afsluttede arrangementet med en 

festmiddag. 

Naturpolitik 

Vi har i årets løb ikke arbejdet så meget med landbrugsområdet. Dels er Vagn Gjerløv stoppet, og dels har 

landbruget med den nye regering fået vide beføjelser. Vi vil næppe få medhold i en del klager, da Natur- og 

Miljøklagenævnet er begyndt at se mere lempeligt på landmændenes ønsker. Dog kommer der stadig 

afgørelser på ældre sager fra Natur- og Miljøklagenævnet, hvor vi enten taber eller vinder. 

Med hensyn til vindmøller kommer der løbende henvendelser fra borgere, der ikke ønsker vindmøller i 

deres baghave. De undersøger derfor, om de kan bruge fuglene som argument, og vil gerne have os til at gå 

ind i sagen. Vi har i efteråret haft en sag kørende angående en vindmøllepark i Store Vildmose. Der har 

været en del skriverier med en borgergruppe, der ønsker vi skal gå ind i sagen. Vi har lovet at se på sagen 

når der foreligger en VVM redegørelse. 

Endelig har vi i efteråret indgivet høringssvar til kommunernes Nature 2000 handleplaner angående 2016 – 

2021.  

 Det handler også om fugle 

I årets løb har der været flere nævneværdige hændelser om fugle. Året var ikke mange måneder gammel, 

da der indløb en melding om, at der var fundet en død kongeørn i Limfjorden. En røntgenundersøgelse 

viste, at den var blevet skudt. Kongeørnen havde været død et par måneder da den blev fundet. 

I maj måned fandt en jæger en død rød glente i Tollestrup Mose øst for Vrå. En obduktion viste at fuglen 

var forgiftet med giftstoffet Carbofuran. 

Få uger senere blev nogle træer fældet ved Sæby. Desværre var det redetræer til en Rød Glente. Tre 

glenteunger samt et par skovskadeunger mistede livet ved episoden. 

Alle forhold er blevet politianmeldt, desværre uden at nogen er draget til ansvar. 

Heldigvis er der også sket opmuntrende ting på fuglesiden. 
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Allerede først på året blev der observeret to rastende kongeørne i Store Vildmose. Efter fire dages 

eftersøgning lokaliserede Jan Tøttrup Nielsen den 29. februar reden. Omkring den 28. april blev ungen så 

klækket. Det hele foregik ikke uden sværdslag. Den 6. april blev der fundet en død Kongeørn hun. Det viste 

sig at være storesøsteren til den unge hun i redetræet, som havde forsøgt at overtage den ligeledes unge 

han. Det endte med den indtrængendes død. Og heldigvis fik vi lov at opleve ungen. Ungen er senere set 

med skader på den ene vinge, og dens videre skæbne var ikke afklaret ved redaktionens slutning. 

Sidst i juni blev der observeret 34 gåsegribbe i Poulstrup ved Aalborg. De fløj senere til Himmerland 

nærmere betegnet området omkring Vesterris Plantage. Efter et par dage forsvandt de i sydgående retning.  

I starten af november blev der observeret en Sibirisk Jernspurv i Hirtshals. Den tiltrak sig opmærksomhed, 

først fra hele landet og dernæst fra hele Europa. Ved årsskiftet var den stadig at se.     

Tredje år med Atlas 3 

Det er det sidste hele år, vi skal nå at få dækket de ledige kvadrater i atlas 3. Vi får travlt! Vi skal prøve at 

holde gejsten for projektet oppe! Vi skal måske finde nogle af de arter i vore kvadrater som vi bør kunne 

finde? Eller prioritere tiden mellem at gøre sit/sine kvadrater færdig, og/ eller tage et nyt kvadrat og få 

fundet en masse arter i dette!  

Ovenstående kunne forstås sådan, at dækningen indtil videre ikke har været god nok, nu hvor andet år er 

afsluttet? Men i betragtning af, at vi dækker det største område (den landsdel med flest kvadrater) ser det 

ikke umuligt ud. Vi har nået langt på trods af dette forhold! 

Det er først og fremmest sket ved, at mange kvadratansvarlige har været flittige i det forgangne år. Vi fik 

afhjulpet det yderligere ved, at vi afholdt en mini-atlaslejr i maj på tre dage, hvor vi fik dækket 19 kvadrater 

med ca. 600 observationer og gik 16 time-tælle-ture. Der er nu registreret omkring 50 arter i kvadraterne i 

Hanherred/Jammerbugt kommune. 13 deltog i lejren. 3 sønderjydere og en nordvestjyde deltog ud over 

folk fra vores egen landsdel.  Dette resultat var vi   ganske godt tilfredse med. Det var int så vaagt som vi 

sejer. 

Ser man på kortet over dækningen af region Nordjylland, ligger de kvadrater, hvor der kun er få 

observationer, i Midt-Vendsyssel. Det meste af Hanherred og det vestlige Vendsyssel er kun moderat 

dækket, mens det nordlige Vendsyssel, Aalborg/Støvring området, Østhimmerland samt Vendsyssels 

Kattegatkyst er godt dækket.  

Det er let at se på Atlaskortet, hvor der bør sættes ind i 2017. Vi afholder en Atlaslejr i midt Vendsyssel i 

dagene 7 til 13 juni, hvor vi håber, at så mange som muligt vil bakke op og deltage i lejren. Men vi skal ikke 

vente på, at det hele køres hjem på den. Der er ynglearter, som er lettere at registrere tidligere på foråret. 

Derfor kommer vi med forskellige udspil, hvor vi håber på god opbakning. Det kan f. eks være til at lave 

time-tælle-ture vinter og tidlig forår, eller: at vi er nogle stykker, som samles en enkelt dag, for at dække et 

eller flere kvadrater med basisundersøgelsen.  

Som nævnt håber vi, I vil støtte os i vores bestræbelser på at få en god dækning i alle vores kvadrater, og at 

de bliver tilfredsstillende undersøgt. Tilfredsstillende er at finde omkring 60 arter i de kvadrater med 

dominerende agerlandskab. Af dem skal vi gerne have fundet så mange sikre, eller sandsynlige, ynglepar.  
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For nogle af os er det en nærmest en sjov findeleg at deltage, og for andre måske mere en opgave, man 

gerne vil have overstået? Men det er værd at huske, at det materiale, der kommer ud af feltarbejdet bliver 

brugt, ikke kun i Danmark men også i er europæisk perspektiv. 

Skagen Fuglefestival 

Skagen Fuglefestival måtte pga. ombygningen på Det Grå fyr henlægges til det velkendte Hvide fyr. Det blev 

tre fine og begivenhedsrig dage. Op mod 100 deltog i åbningen. Over 100 stod og stirrede efter fuglene på 

Nordsstrand fra den tidlige morgen og rigtig mange på Flagbakken.  

Festivalen fik markant omtale i Nordjyske, både forsiden og et dobbelt opslag med mange dejlige fotos og 

citater fra Klaus Malling Olsen og Kurt Rasmussen. Endvidere var TV2Nord og P4Nordjylland tilstede for at 

dække begivenheden.  

Der blev observeret mange arter, men den største oplevelse var vist Alpejernspurven i industrikvarteret bag 

Bøjlevejen. Grenen, Nordstrand og alle andre steder blev tømt for ornitologer, der hastede til åstedet. Lidt 

over middag på andendagen blev der fundet en Gulhovedet Gul Vipstjert. Søndag nåede så også 

Aftenfalken forbi Skagen. En fin afslutning på arrangementet. Tårnenes Dag på Verdens Ende sluttede med 

112 arter set mellem kl. 5 og kl. 13, hvilket betød, at Skagen fik flest observerede arter i hele Norden. 

Naturbutikken havde omsætningsrekord. Der var ca. 200 deltagere på fugleturene. Morten D.D. har lavet 

en herlig film om "Fugle over Skagen", og DOF Nordjylland var til stede med telt, trailer og PR-materialer. 

Naturmødet 

Løb af stabelen i maj 2016. DOF centralt valgte efter opfordring fra DOF Nordjylland at gå markant ind i 

arrangementet. 3 medarbejdere fra Fuglenes hus, bla. den nye direktør Sigrid Andersen, 2 HB-medlemmer, 

4 DOF Ung'er fra København, hele DOF Nordjyllands bestyrelse og 3 fra DOF Nordvestjylland var i 2,5 dag 

stærkt engageret i at fortælle om DOFs fortræffeligheder og deltage som oplægsholdere op stadspladsfolk.  

Vi indrettede et stort pagodetelt på 10x5 meter, det største på Naturmødet. Vi indrettede hyggeligt med 

borde og stole, brochurer, roll-up bannere, udstoppede fugle, fuglekasser, fuglequiz, kikkerter og 

teleskoper. Vi afviklede 2 oplæg direkte i standen med samlet 105 deltagere. 50 deltog i vores 4 fugleture. 

DOF deltog med debattør i 5 af de store centrale arrangementer. Vi estimerer et besøgstal på vores stand 

til ca. 1500 gennem hele Naturmødet. Vi skaffede 12 nye DOF UNG medlemmer og 62 såkaldte leads (vil 

gerne modtage Fugle&Natur samt høre mere). 

DOF centralt har besluttet at engagere sig på samme niveau i 2017. 

Grønt Parnerskab/LandboNord 

I december 2015 blev vi indbudt til et møde med bestyrelsesmedlemmer fra LandboNord for at drøfte 

muligheder for at bedre forholdene for fuglene i agerlandet. I 2016 har samarbejdet, dialogen og tilliden 

udviklet sig stærkt. Vi har været på markvandring ved Syvsten med efterfølgende drøftelse af 

forbedringsmuligheder. Vi blev inviteret til at stå i LandboNords store telt på Hjørring Dyrskue, hvor vi bl.a. 

optrådte med vores nye folder "Fuglene og Landbruget". Det seneste skud på stammen er LandboNords 

tilbud om at etablere vildtstriber mv. hos landmændene. En folder er udarbejdet, og foreløbig er 5 km 

"solgt". Danmarks Jægerforbund, Biavlerforeningen og DOF Nordjylland indgår som ligeværdige partnere i 

https://www.youtube.com/watch?v=DLBWVe-9cPA
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dette projekt, og vi er blevet inddraget i beslutningerne. DOF Nordjylland har bl.a. lovet at monitere 

udviklingen af fuglelivet i vildtstriberne. DOF Nordjylland prioritere samarbejdet med LandboNord højt, og 

vi mødes med forståelse for vores synspunkter. 

Lokal grupperne: 

Gråmejserne 

Gråmejserne kører nu på skinner med en tur hver måned - juli, og et meget stabilt deltagerantal på 15-25 

deltager. 

Også i år har vi afholdt en flerdagstur, denne gang til det sydlige Danmark, hvor vi boede på 

vandrehjemmet i Nykøbing Falster og kikkede træk fra Gedser Odde. 

Herudover besøgte vi forskellige lokaliteter på Falser og Lolland. 

Vi havde dog stabilt regnvejr den ene dag. Den blev dog noget reddet af, at vi fik en aftale med 

stationsleder Hans Lind på Gedser Fuglestation om en rundvisning, samt fortælling om Fuglestationens  

virke indendørs, hvor vi også kunne fortære vores madpakker og kaffe. 

Det var en meget lærerig eftermiddag, både at se hvordan man ringmærker og aldersbestemmer fugle, ser 

om de har sultet med videre.  

Vi har også afholdt et par foredrag og en julefrokost, der i år havde rekord deltagelse. 

Bedsteforældredagen blev i år genoplivet, og vi havde en fin dag i Østerådalen med mange børn.   

Lille Vildmose 

Lille Vildmose er blevet en utroligt attraktiv fuglelokalitet. Det er ikke så mærkeligt, for her er masse af 

fugle, der lader sig beskue på nært hold.  I foråret udkom den status, der beskrev Danmarks Internationalt 

Vigtige Fugleområder (IBA'er), caretakerprojektet, som mange af vores aktive medlemmer deltog i gennem 

10 år. I et forsøg på at opstille en ranking blandt de i alt 130 IBA'er ligger Lille Vildmose helt i toppen 

(sammen med Vejlerne). Her mødes fuglefolk fra nær og fjern og mange uformelle netværk er opstået. I 

samarbejde med den største af lodsejerne, Aage V. Jensens Naturfond udfører en lille gruppe en løbende 

overvågning af fuglelivet med tilhørende årlig afrapportering. Disse fremgår af en fondens statusrapporter, 

der han findes på hjemmesiden, www.avjf.dk .  Naturgenopretningsprojektet, LIFE+, der også omfatter 

genopretningen af Birkesø, skulle efter planen være afsluttet, men klager fra enkelte lodsejere har udsat 

søprojektet. Vi håber at man i 2017 kan begynde at sætte vand på Birkesø, der så vil blive en af 

Nordjyllands største søer. 

Ørnens dag i Lille Vildmose trak som sædvanligt mange besøgende, et sted mellem to til tre hundrede kom 

forbi, og trods tåget vejr fik de fleste både Havørn og Kongeørn at se. Fuglenes dag blev som traditionen 

byder afholdt med en morgentur i Høstemark Skov. Her var der 50 deltagere. 

Aalborggruppen 

I Aalborg har der været afholdt seks møder. På grund af en lidt faldende deltagelse har vi indledt et 

samarbejde med DN, i nogle tilfælde også i samarbejde med Folkeuniversitetet. Det må siges at være en 

http://www.avjf.dk/
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succes, alene til Henrik Haaning foredrag om Arktis var der over 50 deltagere. Samarbejde under disse 

former er planlagt også i 2017. Et arrangement, en fugletur for nye medlemmer trak 16 deltagere af huse, 

af hensyn til de ”arbejdsramte”, en lørdag i august. Her er der nok et segment, vi har forsømt tidligere. Det 

er en udfordring, vi bør forfølge også med hensyn til samkøring, da alle jo ikke har bil.  

Rold Skov Gruppen 

Gruppens chefgruppekigger er Anders Horsten, som er tovholder på fugletællerturerne.   

Atlas tællinger i 2016: 8 ture i alt, hvor konceptet er sådan at gruppens mødes på bestemte datoer, som 

aftales i fællesskab. I år var dette planlægningsmøde den 8. feb. og Anders Horsten har hver gang valgt en 

rute, som gruppen næsten altid følger. Gruppen var ude den 31/1, 28/2, 12/3, 24/3, 10/4, 29/5, 19/6 og 

3/7. Gruppen dækker 8 kvadrater og i 2016 har man koncentreret sig om DD18 og DD19. 

Den 15/5 skulle Hans Christensen og Anders Grøndal ringmærke Sortspætteunger i Rold Skov. Her blev 

gruppens medlemmer inviteret med. Det var en stor oplevelse for de, som deltog.  

Og så er der selvfølgelig gruppens to mest faste traditioner, sommerfesten og julefrokosten.  

Gruppen glæder sig ti 2017, hvor der allerede nu er gang i flere arrangementer. 

Frederikshavn 

Aktivitetsniveauet er faldet i Frederikshavn. Dels er det svært at finde egnede foredragsholdere og dels er 

der blevet færre aktive. Gruppen har forøget antallet af planlæggere, så vi forventer et øget 

aktivitetsniveau. 

Skagen Fuglestation 

Der er i året arbejdet meget målrettet på at nå frem til maj 2017 med en historisk begivenhed i Nordjylland, 

nemlig med åbningen af en fuglestation i Skagen, der bygningsmæssigt bliver en af de største i Europa i det 

Grå Fyr.  

Bygningerne er sat meget flot i stand af Realdania, og de overdrages til Naturstyrelsen og DOF pr 1. januar 

2017. 

Der bliver i stuen Cafe, butik og en stor udstilling om trækfugle (har kostet 12 millioner), og på første sal 

bliver der Fuglestation og værelser til udlejning til DOF medlemmer.  

Vi har i årets løb holdt en række møder i arbejdsgruppen for Skagen Fuglestation (her har Poul Erik Sperling 

været med for DOF Nord), de fleste er afholdt i Golfhuset i Ålborg. 

I november blev den nye bestyrelse valgt, og den har fået et meget stort nordjysk islæt med ikke mindre 

end 5 personer: Poul Erik Sperling og Knud Pedersen valgt af DOF Nord, Børge Søndergaard og Poul Hald 

Mortensen valgt af Repræsentantskabet, samt endelig Niels Eriksen (vores revisor igennem mange år) valgt 

af HB.   

Niels Eriksen er senere valgt som formand for bestyrelsen. 
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Tak 

Til sidst vil jeg rette en tak til de fremmødte for at bakke op om Dof Nordjylland. En særlig tak skal lyde til 

Rold Skov Gruppen som står for arrangementet med generalforsamlingen. Som det ses i beretningen er 

aktivitetsniveauet i Dof Nordjylland stort. En tak skal lyde til bestyrelsen som har stået for en del af 

aktiviteterne, men der skal også lyde en tak til alle dem der mere ydmygt bare gør det der skal gøres for at 

få tingene til at fungere. Uden dem ville der ikke være noget der hedder Dof Nordjylland. Endelig skal der 

rettes en tak til Thorkild Lund, Lars Grøn og Simon Christiansen der af forskellige årsager er stoppet i 

bestyrelsen. 

På bestyrelsens vegne 

Peter Lund Kristensen 

formand for DOF Nordjylland 

 

 

 

 


