DOF Nordjylland
Beretning for 2017

Velkomst
Velkommen til DOF Nordjyllands generalforsamling 2018. Endnu en gang afholder vi generalforsamlingen i Aalborg. Vi fortsætter med at cirkulere
rundt i landsdelen mellem de forskellige lokalgrupper, og turen er nu kommet til Aalborg.
Medlemsudviklingen
Medlemstallet er stabilt. Ved indgangen til 2017
var vi 924. Ved udgangen af året var vi 933, en
stigning på 9.
Når vi nu taler om niveau er aldersniveauet stadig
det samme. Vores medlemsgruppe består mest af
folk i deres bedste alder. Det kniber lidt med ungdommen, men fugle kiggeri er kun et ud af mange
fritidstilbud.
En gennemgang af medlemsstatistikken viser at vi
i Nordjylland pt. har 11 medlemmer der er meldt
ind i DOF før DOF Nordjylland er oprettet. Nu
er det jo ikke sikkert at medlemslisterne gennem
65 år er fri for fejl, da EDB ikke var opfundet da
vores første medlem blev indmeldt i 1951. Af listen
fremgår det desuden at vores ældste medlem i Nordjylland er 101 år

Bestyrelsen
I 2017 har bestyrelsen været mere end fuldtallig.
Vi er 9 ordinære bestyrelsesmedlemmer og da vi i
Nordjylland har valgt at inddrage den enlige suppleant i bestyrelsesarbejdet har vi været 10 aktive
medlemmer. Bestyrelsen har desuden mulighed for
at supplere sig selv, og inddrage andre. Det bliver
flittigt brugt i forskellige udvalg.
Bestyrelsen har internt forpligtiget sig til at være
til stede ved Outdoor Messen i Aalborg, Skagen
Fuglefestival, Naturmødet og Bedsteforældredag.
Hjemmesiden
På vores hjemmeside dofnord.dk har vi siden sidste

generalforsamling haft 45 indlæg og artikler. Der
har været boganmeldelser, referater af ture samt
tilbud om foredrag eller kurser. Af begivenheder i
kalenderen har der været ikke mindre end 68 aktiviteter. Her er det Gråmejserne der har stået for flest
aktiviteter med tilbud om fugleture, der har også
været en del tilbud om ture i weekender, derudover
en del kurser, mødeaftener i lokalgrupperne samt
foredrag.

Af statistik kan det tilføjes at vi i december 2017
havde 3341 unikke besøgende og hvor der var
flest i juni med 8837. For hele året var der 53.663
besøgende (da statistikken opgøres månedsvis er
der givetvis gengangere) og de læste tilsammen
1.331.083 sider.
Nyhedsbreve.
Vi har kun fået udsendt et nyhedsbrev. Her vil vi
snart igen udsende brev om de store arrangementer
vi har. Vi har lige nu 634 personer på vores mailliste ud af de omkring 940 medlemmer vi er.
Ved Skagen Fuglefestival samt naturmødet i Hirtshals har vi uddelt tilbud om fugleture. Til denne
gruppe som indeholder 89 personer har vi haft
udsendt 3 nyhedsbreve om tilbud på fugleture.
Facebook
Antallet af medlemmer på Facebook er steget til
655, hvilket er en stigning på 34 % siden indgangen af 2017. Der er nyt opslag på ca. hver anden
eller tredje dag, og de ses i gennemsnit af 250 - 300
brugere. En sammenligning af antal medlemmer af
DOFs 13 lokalafdelingers Facebookgrupper placerer DOF Nordjylland på en flot første plads med 150
flere end nummer 2. 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. Vores Facebook har

mange medlemmer fra andre dele af landet, som på
denne måde får indtryk af, hvad der sker hos os.
Nye Pr. tiltag
Bestyrelsen har i året løb, anført af Jens Østergård
startet en implementering af nye tiltag for at synliggøre DOF Nordjylland og dermed erhverve nye
medlemmer.
Vi har udarbejdet en invitation, som vi uddeler til
vores arrangementer. Invitationen går ud på, at folk
på forhånd tilmelder sig en fugletur. Ved at aflevere
deres e - mailadresse, får de så en invitation til at
deltage i en tur til en efter årstiden egnet lokalitet.
Endvidere har vi en ny folder under udarbejdelse.
Det bliver en folder der tilpasses lokale forhold.
Folderen kan tilpasses til den til enhver tids aktivitet.
En badge til repræsentanter til vores aktiviteter, er
også bestilt. Badgen skal gøre os synlige, når vi
står på messer eller lignende.

Fuglebiblioteket
Det går godt i fuglebiblioteket. Ud over de bøger,
vi får til anmeldelse, kan vi også både købe nye
bøger og tidsskrifter for de penge, vi får ind ved
den årlige bogauktion. Der er i årets gang kommet
omkring 70 nye bøger og rapporter ind til Fuglebiblioteket. Det er både indkøbte, anmeldereksemplarer og foræringer fra medlemmer. Og i 2017
har vi fået forstærkninger i form af Preben Gulbæk.
Fuglebiblioteket, som DOF Nordjylland ejer og nu
har etableret igennem mange år, omfatter et væld af
fuglebøger, turrapporter, tidsskrifter og meget mere
om fugle i naturen. Samlingen er i dag på mere end

900 fuglebøger med beskrivelser af fugle over hele
verden, og der findes også en stor samling af turrapporter og tidsskrifter.
Bøgerne kan lånes af alle DOF Nordjyllands
medlemmer, og alle har også mulighed for at få ad-

gang til tidsskrifter og rapporter m.m. Bøgerne kan
afhentes og senere afleveres i foreningshuset på de
åbne biblioteksdage, eller efter nærmere aftale med
en af biblioteksudvalgets medlemmer. Biblioteket
holder (med få undtagelser) åbent den første onsdag i hver måned fra 10-12 (lukket i juli måned), i
foreningens lokaler i Golfhuset, Borgmester Jørgensens vej 11 i Aalborg. Opslag om åbningstider
på DOF Nordjyllands hjemmeside. Og det er også
muligt at låne og aflevere bøger, når der er arrangementer i Golfhuset.

I fuglebibliotekets åbningstid kan man også bare
kigge ind og få en snak om fugle og DOF. Vi er
altid glade, når der kommer nogen.
Vi har bragt 17 anmeldelser på hjemmesiden. De
17 splinternye bøger findes nu i Fuglebiblioteket
til udlån. Tak til jer, der hjælper med at skrive
anmeldelser. Og vi er begyndt at dele vores an-

meldelser med DOF Nordvestjylland, som så
bringer dem på deres hjemmeside også. Godt, at
det store arbejde bliver udnyttet. Der ligger også en
liste over anmeldelserne på hjemmesiden.
Lige nu arbejder vi med registrering af tidsskriftartikler, så det bliver lettere for jer at finde
oplysninger om præcis det, I har brug for, og vi
forestiller os en model, hvor I kan få en artikel på
mail.
På DOF Nordjyllands hjemmeside ligger en
ajourført liste over bibliotekets bøger. Man kan
søge på både lokaliteter og arter. Og man kan også
få hjælp til at finde materialer i fuglebibliotekets
åbningstid første onsdag i hver måned. I 2017 har
vi lånt 28 bøger ud til 12 lånere.
Bogauktion
Årets bogauktion blev igen en hyggelig og meget
munter aften.
Biblioteksudvalget siger tak til det flotte fremmøde
på 21 medlemmer til denne traditionsrige aften, og
glæder sig til at arrangere auktionen igen, og der er
plads til endnu flere deltagere.

Aftenens omsætning ved selve bogauktionen, salg
af sponsorgaver og et amerikansk lotteri, blev på
5.289.00 kr. Et rigtig flot resultat, så der igen gives
mulighed for fortsat nye indkøb til biblioteket.
Aftenen var nærmest historisk, da vi skulle prøve
en ny auktionarius, idet Vagn Freundlich havde
sagt ja til at være den nye auktionarius, idet vores
gamle auktionarius Torben Fisker Rasmussen
havde valgt at stoppe med opgaven, efter 30 år på
posten.
De fremmødte syntes at Vagn udførte opgaven til
alles tilfredshed, og udtrykte megen ros til ham,
så derfor håber vi alle, at Vagn også har lyst til at
udføre jobbet de næste 30 år.
Der blev dog optræk til lidt drama, da auktionarius
kom til en dynge med rygsække, plaids, capes og
en flot maskinstrikket hue.

Da Vagn tog huen op og ønskede nogle bud fra
forsamlingen, begyndte vores gamle formand,
Thorkild Lund dog at mumle, ”det ligner min
hue”, hvorefter han tjekkede lommerne i sin jakke.
Auktionen begyndte med et rask bud på 20 kr.,

Thorkild siger nu ”det er da vist min hue”, men alle
griner og budene er efterhånden nået op på 60 kr.
Nu lyder det højt fra Thorkilds plads. ”Det ER min
hue, jeg har lige købt den i Brugsen i Øster Hurup”. Så stoppede auktionarius og Thorkild fik sin
hue udleveret - uden bud - til stor latter og muntre
bemærkninger fra forsamlingen. DOF Nordjyllands fuglebibliotek er i øvrigt nu Danmarks største
samling af fuglebøger. Biblioteket drives uden
nogen udgifter for DOF, da hele bogbeholdningen
fremkommer ved modtagelse af anmeldereksemplarer af nye fuglebøger og ved køb af bøger for
overskuddet fra de årlige bogauktioner.
Stor tak til vore sponsorer af gaver og gevinster
ved årets bogauktion, som er: Medlemmer som
sponserer gode bøger. Gaver og gevinster fra Spar
Nord Bank, Vivara Fuglefoder, Naturbutikken,
Almas, Home, Maibom Peugeot.
Trailer og Trailerudvalg
Traileren har i 2017 været brugt
1 gang i februar - Trailerens indhold brugt ved Outdoor Messen i Aalborg

3 gange i maj måned - Fuglefestival i Skagen,
Naturmødet i Hirtshals og Fuglenes Dag i Rold
Skov Gruppen
1 gang i august - Frederikshavn gruppen
Retningslinierne for brug af traileren kan man finde
på hjemmesiden.
Alle medlemmer af DOF Nordjylland kan låne
trailer til arrangementer med fugl i, og man skal
selv hente, bringe og bemande traileren.

Naturpolitik
I løbet af året har vi deltaget aktivt mod regeringens tiltag om at indskrænke Natura 2000 områder.
Vi har gjort indsigelser mod forringelser både på
land og til vands. Vi har også tilføjet udvidelser af
eksisterende Natura 2000 områder. Om der gør en
forskel vil tiden kun vise.
DOF Nordjylland indledte i efteråret 2015 et
samarbejde med LandboNord med henblik på
at forbedre forholdene primært for agerlandets
fugle. I efteråret 2016 udmøntede det sig i et
samarbejde omkring etableringen af faunastriber,

hvor også Danmarks Jægerforbund og Biavlerne
indgår. Landmænd blev tilbudt, at der gratis kom
en maskinstation og udsåede en i forvejen valgt

frøblanding. De skulle selv jordforberede stykket
og betalte et symbolsk beløb for frøene. Der blev i
alt solgt 65 km faunastriber af 3 meters bredde til
85 landmænd. Et flot resultat her i første forsøgsår. Der blev også etableret 16 forsøgsmarker med
forskellige frøblandinger, så vi kunne blive klogere
på det rette valg.
DOF Nordjylland tilbød at monitere på fuglene hos
en enkelt landmand. Brian Skræm fra bestyrelsen
tog sig af det. Han noterede en fremgang i arter og
bemærkede blandt andet at svalerne meget hurtigt
fandt ud af, hvor insekterne var, og ivrigt patruljerede over Faunastriben, og ikke andre steder.
Vi har evalueret projektet i bestyrelsen og anbefaler, at der fremover udsås meget mere tyndt, og
at plantearterne ikke er for høje. Samtidig foreslår
vi “lærkepletter” i striben og/eller barmarksstribe
langs faunastriben.
Samarbejdet fortsætter i 2018 og alle parterne bakker fortsat op.

Det handler også om fugle
Efter at de danske og nordjyske Kongeørne hvert år
siden 1999 har haft en høj succesrate
og fået unger på vingerne, blev 2017 et meget
skuffende år.
Det tegnede ellers lovende med et nyt par i Tofte
Skov, efter at den ene ynglefugl fra det
gamle par var fundet skudt i Limfjorden året før. Så
fire par var på plads fra årets begyndelse.
Formentlig lagde alle par æg, men det skulle vise
sig, at ingen af disse formodentlig klækkede.
I alle tilfælde fik ingen af parrene unger.
Årsagen kan der ikke siges noget sikkert om.
Dog er det et faktum, at vejret i den periode, hvor
æggene klækker (april) var meget koldt – ligesom
prædation ikke kan udelukkes.
Vi håber på bedre tider i 2018.
Dog er det et faktum, at den danske bestand har
svært ved at komme videre fra de 3-4 par, den har
stået på de seneste år.

To fugle med GPS opholder sig i det nordjyske,
begge opholder sig i det sydøstlige Vendsyssel.
Det skal nævnes at Nordisk Kongeørnesymposium
i 2018 afholdes i Lille Vildmose.

Afspændende fugle observeret i Nordjylland i
2017 kan bl.a. nævnes Amerikansk Sortand, Triel,
Odinshane og ikke mindst på falderebet Kongeedderfugl som tre uger ind i januar stadig var på plads
i Hirtshals.
Atlas for sidste gang - måske

2017 var det sidste hele år i atlas 3. Nu mangler vi
at gennemføre de sidste vinter-timetælleture og så
kan man stadig nå at indberette Natugler, hvis man
registrerer nogle inden 1 marts. Underligt nok er
der 5 kvadrater i vores region, hvor Natuglen var
registreret i atlas 1 eller 2 men ikke i atlas 3.
Ser vi tilbage på 2017 som helhed kan vi kun sige,
at vi nåede i mål, med at få dækket vores region
forsvarligt.
Ved årets begyndelse havde vi mange kvadrater i
Vendsyssel, som næsten ikke var dækket. Det blev

de i løbet 2017. De blev især dækket af en gruppe
folk fra Aalborg. Vi var bl.a. på Læsø 3 gange
og lave 5 timetælleture hver gang. Mange andre
fortsatte med at gøre egne kvadrater færdig og
der var en del rundt om i regionen, som påtog sig
ekstra kvadrater. Det skal også med, at vores mest
ihærdige feltornitolog i atlas-sammenhæng, Torben
Nielsen, har indtastet 11.424 observationer i projektet. Tusinde tak, alle, for jeres indsats.
Det hører også med i fortællingen, at vi igen i 2017
fik hjælp udefra. Vi afholdte en lejr i dagene 18. til
24. juni, hvor vi fik dækket de manglende timetælleture i Vendsyssel og dækket de kvadrater, hvor der
stadig var noget at søge efter.
Ser vi overordnet på dækningen af kvadraterne i
regionen, ser billedet ud således: Langt de fleste
kvadrater ligger omkring gennemsnittet for, hvad
der blev kortlagt under Atlas 1 og 2. I det nordlige
Vendsyssel er der generelt fundet flere arter i Atlas
3. Mellem 10 og 30 arter. Det gælder især i kvadraterne fra Hirtshals og øst over, fra Hjørring og
øst over, samt i Aalborg og syd over ned i Himmerland. Det er faktisk interessant at tænke over.
Derimod er der ikke fundet
så mange arter i kvadraterne i Hanherred (Jammerbugt kommune). Det er især
i de kvadrater der ligger op
ad Limfjorden, bl.a. området omkring Ulvedybet
og vest over mod Fjerritslev. Det kunne også være
interessant at vide hvorfor
der er den tilbagegang? Så
selv om feltarbejdet i atlas
3 slutter med udgangen af
februar, er der mange iagttagelser man kan undre sig
over. Det gælder især der,
hvor der er store afvigelser.
Selv om feltarbejdet i altas 3 slutter, kan vi feltfolk

glæde os over, at der er nye projekter på vej, som
kan blive spændende at engagere sig i. Men inden
det sættes i gang er det vigtigt at vi får engageret

flere punkttællere i vores landsdel. Vi er den landsdel der har færrest ruter. Dette projekt er vigtigt
i forhold til at holde øje med fuglepopulationens
frem og tilbagegange.

sidste ende. Der var omkring 10.000 besøgende
på Outdoormessen i alt, så det var et godt sted
at lægge noget arbejde. Børge, Jens og Anni var
tovholdere på arrangementet.
Skagen Fuglefestival
Året bliver måske det mest mindeværdige for festivalen nogensinde. Festivalen faldt nemlig sammen
med tidspunktet for den længe ventede indvielse af
det helt nye trækfuglecenter, som Skagen Fuglestation er en del af. Der var til indvielsen den 12. maj
mødt mere end 1.000 gæster op, som overværede
at den røde snor blev klippet og som derefter fik en
gratis tur i det nye topmoderne digitale informationscenter.
Festivalen startede allerede fredag morgen med
en tur af Grenen Sporet. På Nordstrand var der
morgenobs fra kl. 7 alle tre dage under festivalen.
Lørdag var der morgentur fra Nordstrand til Ska-

Outdoormessen 2017
Vi havde en stand på 5 m2 på Outdoormessen i
Aalborghallen februar 2017. Vi havde håbet lidt på,
at Naturbutikken også ville være med, men det var
ikke muligt for dem. Til gengæld lånte vi et hjørne
af standen ud til Naturmødet.
Ud over foldere og fugle havde vi også dels
den fine tavle (lavet af Gitte) med fugle, hvor
man skulle sætte de rigtige navne på, dels to
konkurrencer, som Jens havde lavet. Der var
gen Fyr. Om aftenen holdt Dick Forsmann og Lars
Svensson foredrag. Søndag tur til Råbjerg Mile.
Alt i alt endnu en fantastisk fuglefestival, hvor
vejret viste sig fra den gode side med lun båret
af syd- og østlige vinde, der netop er en af betingelserne for at godt træk i Skagen.
DOF Nordjylland havde sit flotte grønne pagodetelt med, og vi havde mange besøg og uddelte en

præmier fra Naturbutikken og så fugleture med
Jens. Vi havde også en liste over forårets arrangementer til uddeling.
Der var hele tiden to på vagt, og der var nok at
lave. Vi fik snakket med en masse mennesker,
fik vist vores ansigt, og vi håber, at det resulterer
i flere medlemmer og mere fugleinteresse i den

hulens masse brochurer.

hånd med ved afviklingen. Tak for det.

Naturmødet
DOF deltog med stor succes i Naturmødet, som
blev afholdt for anden gang i Hirtshals. Naturmødet har højt fokus i DOFs hovedbestyrelse, som
indtil videre har besluttet at deltage også i 2018.
Planlægning og gennemførelse sker i et samarbejde
mellem medarbejdere i Fuglenes Hus, med direktør
Sigrid Andersen i spidsen, og en lokal arbejdsgruppe udpeget af DOF Nordjyllands Bestyrelse. Også

Lokal grupperne

i år gav DOF Nordvestjylland en hånd med. DOF
var godt repræsenteret i flere af de centrale debatter
på scenerne.
Årets stand var væsentlig teknologisk opgraderet
i forhold til 2016, og fremtrådte både professionel
og hyggelig. Der var rigtig mange deltagere - over
10.000 - og de fleste passerede vores stand, da den
lå ualmindelig centralt placeret. Vi afholdt et velbesøgt foredrag om ørnene i Nordjylland ved Hans
Christoffersen. Formanden ledede to fugleture. Vi
fik flere nye medlemmer, mange positive samtaler
om fugleoplevelser, og fik besøg af mange glade
børn og børnefamilier, der lige skulle prøve vores
“gæt en fugl-konkurrence”. Rigtig mange udfyldte
vores tilbud om deltagelse i en fugletur (se andetst-

eds i Beretningen). Mange bestyrelses- og menige
DOF medlemmer lagde vejen forbi og gav en stor

Gråmejserne.
Gråmejserne fungerer godt og kører derud af med 1
ekskursion hver måned på nær juli måned.
Vi har 20-25 deltager med pr gang, så det er fuldt
tilfredsstillende. Den største tur i år var turen ind
i Tofte skov, her var vi hele 56 deltager. Vi fik set
masser af fugle, bl. a. Havørn, Fiskeørn Kongeørn,
Rød Glente, Trane, samt Vildsvin og Krondyr.
Af andre oplevelser end se på fuglene har vi i år
været på en spændende rundvisning til udstillingen
”Fugl” på Vendsyssel Kunstmuseum. Der er mange
dygtige fuglemalere, og de har en meget stor brede
for deres fuglemotiver.
Vi har også været på rundvisning på Skagen Fuglestation med stationsleder Simon Christiansen
som rundviser og et kort foredrag med Klaus Malling Olsen om rovfugletræk. Men ellers druknede
denne tur i regn, så det er godt Fuglestationen var
åbent.
Efterårets fleredagstur gik til Vorupør, hvor vi

lejede Strandgården for et rimeligt beløb. Vi brugte
især tiden omkring Agger Tange og Thyborøn
Tange. Her så vi rigtig mange fugle, f.eks 16.000
pibeænder og 7000 spidsænder.
Største oplevelse på efterårets turer var nok i
Lille Vildmose, hvor vi så 6 elge sammen, det er
halvdelen af Danmarks bestand, og det var godt
nok også i regnvejr, men det er nogle store og imponerende dyr.
Vi har holdt 2 eftermiddagsmøder, et om Georgien
og en julefrokost, også med fin deltagelse.
Aalborggruppen
Aalborggruppen har indledt et samarbejde med

DNs lokalkomite omkring afholdelse af møder i
Aalborg med stor succes. Der har de fleste gange
(seks møder) været fuldt hus i Golfhuset, eller på
AU på Strandvejen i samarbejde med Folkeuniversitetet. De sidstnævnte arrangementer koster noget,
men så hjælper det, at vi er to foreninger til at
deles om udgifterne. De traditionelle begivenheder,
Ørnens Dag og Fuglenes Dag samler rigtig mange
deltagere. I år forsøgte vi os med et arrangement,
De Fire Tårne i Lille Vildmose, hvortil folk kunne
komme og gå og få sig en kort eller lang snak
med de posterede guider. Det synes vi var et rigtig
vellykket koncept, som vi selvfølgelig gentager i
2018. Lille Vildmose var d. 25. august også rammen om en såkaldt bioblitz, hvorunder man i løbet

koncentreret sig om at få Atlas lll afsluttet.
Men det har gruppen rådet bod på. Man har i

efteråret besluttet, at man den første lørdag i hver
måned vil have en fugletur. En i gruppen melder
sig som guide, så opgaven med at beslutte sted og
tidspunkt går på skift. Det fungerer godt.
Kort før jul lykkedes det gruppen, at få en donation fra Spar Nord til indkøb af projektor plus
tilhørende lærred. Beløbet er på 10.300,- kr. Godt
gået.

af et døgn skal registrere så mange arter, planter og
dyr som mulig. Stor succes med 30 - 40 deltagere.
Der blev registreret 894 arter, heriblandt 85 fugle.
Arrangementet var et samarbejde mellem DOF og
Vildmoseforeningen. Et par ture har været henlagt
Nordenfjords, én til Gerå og en mågetur til Uggerby strand. I Aalborggruppen er vi nu kun tre, efter
Mogens Larsen er udtrådt. En stor tak til Mogens
for det store arbejde, han har lagt i Golfhuset i
mange år. Vi kunne godt bruge en eller to mere,
som vil tage et nap med, hvad angår tilrettelæggelse af møder og ture. Kom frit frem. Vi er bare et
godt selskab.
Rold Skov Gruppen
Gruppen fungerer godt med mange aktive medlemmer. Og medlemmerne er aktive både med faste
opgaver internt i gruppen og eksternt i diverse råd
som repræsentant for DOF.
Der arrangeres alt lige fra sociale sammenkomster
med fuglequiz m.m. til foredrag og kurser. Der
har været samlet mellem 20 - 35 deltagere ved de
forskellige arrangementer.
Der har ikke været så mange fælles fugleture i
foråret 2017, som der plejer at være, fordi man har

Frederikshavn
Frederikshavn har det svært. Der er ikke mere end
et pat stykker der forsøger at få et program stykket sammen. Men der er stadig nogle stabile foredragsholdere, der kan levere et godt foredrag. Og
grillaftenen ved Jerup Strand og gruppens juleafslutning er faste programpunkter.
Skagen Fuglestation
Den 12. maj 2017 blev en historisk dag for Skagen
Fuglestation.
Med den officielle åbning af Naturstyrelsens
trækfuglecenter og Dansk Ornitologisk Forenings
fuglestation i Det Grå Fyr blev en mangeårig drøm
opfyldt. Et meget stort planlægningsarbejde, som

har involveret medlemmer af DOF på alle niveauer,
var gået forud for denne begivenhed. Åbningen og
aktiviteterne i forbindelse med Skagen Fuglefestival, som blev afholdt på samme tidspunkt, tiltrak
over 1000 personer i løbet af dagen.
Efterfølgende har der været stor interesse for at
besøge trækfuglecenterets moderne udstilling om
trækfuglenes forunderlige verden. Ved årsskiftet
har ca. 26.000 betalende gæster besøgt udstillingen.

Simon Sigaard Christiansen er fuldtidsansat - dels
som leder af Skagen Fuglestation og dels som
naturvejleder. Der er nedsat en bestyrelse for
Skagen Fuglestation, hvis opgave er at varetage
det overordnede ansvar for stationens virke.
Bestyrelsen er sammensat af medlemmer udpeget
af Repræsentantskabet, Hovedbestyrelsen, DOF
Nordjylland, Danmarks Ringmærkerforening, Zoologisk Museum ved Københavns Universitet og
Skagen Fuglestations venneforening. Niels Eriksen
er valgt som formand for bestyrelsen. Bestyrelsen
har afholdt 4 møder i løbet af året.
Der har været et højt aktivitets niveau på fuglestationen gennem hele 2017. De primære aktiviteter
har koncentreret sig om ringmærkning, formidling,
indsamling af data om både trækfugle og ynglefug

le samt oplæring af både nye ringmærkere og observatører. I uge 42 i oktober afholdt DOF felttræf i
Skagen med tilbud om ture og foredrag.
Der er i 2017 afholdt 115 formidlingsture med

1233 deltagere. Udlejningslejligheden har i 2017
kun været booket i 4 uger. Det ser meget bedre ud
for 2018, hvor lejligheden allerede er booket i hele
perioden fra april til midten af juni.
Det daglige arbejde er primært blevet udført af
stationslederen Simon S. Christiansen samt Morten
Jenrich Hansen, som har været ansat som ringmærker i perioden 1. marts til 1. december. En
række personer fra Danmark, Sverige, Tyskland og
Schweiz har gennem kortere eller længere perioder
været ansat med diæter og udført vigtige opgaver
for Skagen Fuglestation. Der er også etableret et
tæt samarbejde med Lista Fuglestation i Norge og
Ottenby Fuglestation i Sverige. Repræsentanter fra
begge fuglestationer har besøgt Skagen Fuglestation i løbet af 2017.
Foreningen - Skagen Fuglestations Venner - har
gennem hele forløbet op til åbningen og efterfølgende været en vigtig støtte for den daglige drift af
fuglestationen. Foreningen har også arrangeret ture

og afholdt møder i Birders Club.
En detaljeret beretning for virksomheden ved
Skagen Fuglestation i 2017 bliver udarbejdet som
en særskilt årsrapport i løbet af foråret 2018. De
daglige aktiviteter kan følges løbende på Skagen
Fuglestations hjemmeside.
Tak
Til sidst vil jeg rette en tak til alle, der har bidraget
til aktiviteterne i DOF Nordjylland, kommunerepræsentanter, ildsjælene i grupperne, bestyrelses
medlemmerne. Tak for en god indsats og et godt
kammeratskab. En særlig tak skal lyde til Jens
Østergård som kort før nytår meddelte at han har
valgt at flytte uden for Nordjylland. Vi kommer til
at savne Jens i bestyrelsen, især hans humør og gå
på mod. Jens ydede en forbilledlig indsats. Det skal
han have tak for. Til sidst også en tak til Aalborg
gruppen, som har stået for alt det praktiske i dag.
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