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DOF Nordjylland 2021
Udgivet af DOF Nordjylland 2022

Bestyrelsen anno 2021
Peter Lund Kristensen, Formand og medlem af repræsentantskabet
Anni Guldberg Madsen, Kasserer og medlem af repræsentantskabet
Morten Johansen, Sekretær
Gitte Holm, medlem af repræsentantskabet
Anders Horsten
Svend Erik Mikkelsen
Åse Jensen
Claus Midtgaard
Magnus Houen Lauritsen
Gustav Uhrt
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Indledning
2021 blev ikke meget bedre end 2020. Ganske vist blev alle restriktioner ophævet i
september, men blev indført igen kort før jul.
Årets generalforsamling blev afholdt digitalt via e-mail. Børge Søndergård havde
valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, så følgende blev opstiilet og genvalgt: Peter
Lund Kristensen, Gitte Holm, Morten Johansen og Gustav Urth. Endvidere
opstillede bestyrelsen Magnus Houen Lauritsen fra Sindal. Magnus blev også
valgt. Claus Midtgaard genopstillede som suppleant til bestyrelsen og blev også
valgt.
Gustav Urth stoppede senere på året i
bestyrelsen, grundet flytning, og Claus
Midtgaard indtrådte i stedet.
Naturpolitisk set afholdt vi et
medlemsmøde i Skillingbro i
september. Vi mødtes i Rise Skov til
kaffe og rundstykker. Efter kaffen tog
Anders Horsten os med på en rundtur i
skoven, hvor naturstyrelsen havde
udsat exmoor poni’er som et led i
naturpleje. Hestene, som går ude hele
året, skal sørge for at afgræsse området
til fordel for biodiversiteten.
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Efter rundvisningen mødtes vi alle i Skillingbro Naturcenter til frokost og foredrag
ved Rune Engelbreth Larsen. Rune berettede om de kommende
naturnationalparker, hvilket afførte en livlig debat.
Dof Nordjylland har gennem andet halvår deltaget i Projektgruppen for
Naturnationalpark Tranum. Et projekt der har givet os mere viden og ryddet en
del misforståelser væk. Alt i alt støtter Dof Nordjylland naturnationalparken i
Tranum.
Sammen med DN i Mariagerfjord og Rebild kommuner har vi derfor også
anbefalet, at Naturstyrelsen opretter en naturnationalpark i statens arealer i Rold
Skov.
Ydermere har vi også i et læserbrev i Nordjyske støttet mere vild natur i
Nordjylland.
Vild natur og vindmøller går ikke altid hånd i hånd. Vores klage til
planklagenævnet over Jammerbugt Kommunes godkendelse af et
vindmølleprojekt i Rendbæk blev afvist.
Sidste weekend i november afholdt vi bestyrelsesmøde og møde med vore frivillige
i Naturcenter Fosdalen.
Om lørdagen besluttede vi at forbedre vores kommunikation til vore nuværende
og kommende medlemmer og offentligheden. Vi vil styrke kommunikationen
gennem videoer og billeder på vore forskellige platformer.
Søndag ankom de frivillige i Dof Nordjylland til morgenmad og løs snak. Efter
frokosten fortalte Catrine Jensen om sit arbejde med skotsk højlandkvæg hjemme
i Himmerland. Catrine Jensen er biolog ved Aalborg Kommune og arbejder med
biodiversitet og rig natur.
Det lykkedes også at afholde Fuglefestival i maj under hensyn til de gældende
Covid-restriktioner. Dette betød desværre, at en række planlagte festivalaktiviteter ikke kunne gennemføres.
Naturmødet blev igen i år afholdt digitalt. Se mere under Naturmødet på side 9.
Sidst på året fik vi den store sorg, at vi mistede Børge Søndergård. Børge havde
valgt ikke at stille op til generalforsamlingen, men var stadig aktiv i foreningen.
Æret være Børge’s minde.

Medlemsudviklingen
For første gang siden lokalafdelingens
opståen, er medlemstallet over 1000.
Ved årets udgang var medlemstallet
1006. Der vil altid være en vis
udskiftning af medlemmer.
Udmeldelserne kommer som regel i
januar når der skal betales kontingent
og repræsentskabets nye prispolitik,
kan også have indflydelse på
medlemstallet. I skrivende stund er
tallet da også faldet til 984. Som regel
får vi flere medlemmer når fuglene
ankommer fra vinterkvartererne og
aktiviteter som Naturmødet og Skagen
Fuglefestival løber af stabelen.

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling kunne
ikke gennemføres på traditionel vis på
grund af Covid19 restriktionerne.
Bestyrelsen var derfor enig om at
gennemføre generalforsamlingen

digitalt via e-mail. Denne metode blev
også anvendt til DOFs
Repræsentantskabsmøde i foråret
2020. Andre lokalafdelinger har også
besluttet at bruge e-mailmodellen til
dette forårs generalforsamlinger.
Metoden er godkendt af DOF centralt.
Både årsberetning, regnskab og budget
blev godkendt. Der var ikke indkommet
forslag inden udløbet af tidsfristen. .
Bestyrelsen genopstillede følgende til
medlemmer af bestyrelsen: Peter Lund
Kristensen, Gitte Holm, Morten
Johansen og Gustav Urth. Endvidere
opstillede bestyrelsen Magnus Houen
Lauritsen fra Sindal. Bestyrelsen
genopstillede Claus Midtgaard som
suppleant til bestyrelsen. Niels Eriksen
blev genvalgt som revisor.
Endelig blev Peter Lund Kristensen,
Anni Guldberg Madsen og Gitte Holm
valgt til repræsentantskabet for en
toårig periode.

reaktioner i form af likes osv..

Hjemmeside og facebook
gruppe
Hjemmesiden er som alle andre
hjemmesider mere eller mindre afløst af
Facebook. Hjemmesiden indeholder
basisoplysninger om lokalforeningen så
som bestyrelsen, ture og møder,
boganmeldelser og indsigelser og
læserbreve.
Hjemmeside er mere en statisk
platform, hvor Facebook er den
dynamiske tilgang til DOF nordjylland.
DOF Nordjyllands Facebook gruppe har
i 2020 oplevet en stor medlemsfremgang på ikke mindre end 27%,
således at der den 31/12-2021 var 1474
medlemmer af gruppen, hvoraf 39% er
kvinder. Antallet af medlemmer er
samlet set forøget med 317.
Dermed er gruppen stadig
medlemsmæssigt langt den største
blandt DOF’s lokalafdelinger.
I årets løb har der været i alt 214 opslag
i gruppen, hvilket har afstedkommet
hele 2636 kommentarer og 22.583

Det vidner om god og øget aktivitet i
gruppen, hvor mange har lyst til at
deltage med fotos, spørgsmål, hjælp,
debat og diskussion.
Det vidner også om fast arbejde til
gruppens administratorer, der skal
godkende alle opslag og
medlemsanmodninger, og der skal
håndhæves et sæt regler og krav. Den
fremgangsmåde har vi indtil videre
valgt at fortsætte med, for at holde
kvaliteten og relevansen af opslagene på
et højt niveau.
Facebook-gruppen fungerer også som
DOF Nordjyllands digitale
nyhedsmagasin, hvor vi fra bestyrelsen
lægger nyheder op fra både det lokale
samt det nationale niveau. Vores
arrangementer bliver desuden
annonceret gennem Facebookgruppen
og i nogle af dens ”børn”, nemlig
Fuglebibliotekets og lokalgruppernes
egne Facebookgrupper.
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Fuglebiblioteket
År 2021 lå også for fuglebiblioteket i
skyggen af coronaen. Vores bogauktion
i 2020 (som vi er meget afhængige af
for at kunne købe nye bøger og
tidsskrifter) måtte aflyses/udsættes, så
den blev først holdt i september 2021.
Vi besluttede alligevel at holde 2021bogauktionen i december, hvor den
også måtte flyttes, men denne gang på
grund af så store mængder sne, at man
ikke kunne komme ind til Golfhuset.
Men to bogauktioner med kun det halve
antal deltagere af, hvad vi plejer at
have, gav alligevel tilsammen et godt
tilskud til fuglebibliotekets arbejde. Tak
til alle jer, der gav bøger og andet til
dem, tak til jer der deltog og lagde
penge, og tak til dem der gav
sponsorgaver (Naturbutikken blandt
andet) og dem, der lagde arbejde i det.
Vi havde dog hammerslag og kaffesalg
for 3.711 kr. ved bogauktionen 2020 i
august, og for 3.380 kr. ved
bogauktionen 2021 i december, så
tilsammen er der lige så meget som vi
plejer at få ind.
Hertil kommer indtægter ved salg af
redekasser (som Henrik og Svend Erik

bygger) på 1.784 kr. i 2021 og vi har
allerede solgt for 2.000 kr. ugle- og
tårnfalkekasser i 2022, så det er vi glade
for i disse trange tider.
Vi laver en ny brochure om redekassesalg og ophængningen af dem her til
2022.
Igen i år har vi haft flere lukkemåneder
og åbningsdage med mundbind og
restriktioner. Det har selvfølgelig haft
betydning for udlånet, som kun var på
32 i 2021, og på besøgstallet, som var
45. Vi har nu 1293 bøger i samlingen og
et stort antal tidsskrifter. I 2021 er der
indgået 57 nye bøger. Nogle af de bøger,
der indgår, er bøger, vi har fået til
anmeldelse. I 2021 har vi kun haft 3
anmeldelser på hjemmesiden – også
her har coronaen kunnet mærkes rigtig
meget. Det har været svært at få bøger
til anmeldelse fra udlandet.
Nu tager vi hul på 2022 med et nyt
program for fuglestemmekurser i
bibliotekets åbningstid og med et håb
om, at vi igen kan komme op i
omdrejninger med udlån, besøgende og
nye bøger. Vi glæder os til at se jer i
2022 den første onsdag i måneden
(undtagen juli).
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Fuglekufferter
Selv om restriktionerne blev løftet noget
i løbet af 2021, kom der aldrig rigtig
gang i fuglekufferterne, blandt andet
fordi det der med at komme på besøg
udefra i daginstitutionerne ikke lige var
sagen. Vi har aftalt, at vi nu vil lukke
mere op for udlån af kufferterne
(beregnet til børn i børnehavealderen),
så vores medlemmer også kan låne dem
med hjem, for eksempel når der
kommer små familiemedlemmer på
besøg, og så vil vi sætte gang i dem igen.
Så vi vil meget gerne i kontakt med
medlemmer, som kan tænke sig at
fortælle børn i daginstitutionerne om
fugle, så vi kan sætte gang i det i 2022.
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Naturmødet
Naturmødet årgang 2021 blev et onlinemøde. Vi havde ellers glædet os til, at vi
nu kunne bruge det bord, Jens Peder
byggede sidste år, så vi fandt ud af, at
det ville vi gøre online. Vi ville bygge et
vildt landskab med vilde fugle og gå på
opdagelse i det online. Så Erland, Aase,
Jens Peder og Gitte gik i gang med at
bygge hjemme i Gittes havestue, og
Gustav stod for optagelse og forløb.
Martin og Mette fra DOF
Nordvestjylland var også med, og ikke
mindst deres datter Anna, som sammen
med Gustav ”gik” igennem landskabet.
Resultatet tog cirka en halv time, men
forarbejdet langt, langt mere.

Og i 2022 glæder vi os til at genopbygge
landskabet og vise det live på
Naturmødet!
Se også Anders Horsten i ”Hvor vildt
skal det være” – kan ses på samme link,
ligesom Live fra Skagen, hvor Svend
Erik Mikkelsen fra bestyrelsen også var
med.

Udsendelsen kan genses på Dof
Nordjyllands hjemmeside – brug linket
https://dofnord.dk/naturmoedefuglenes-vilde-levesteder/
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Lokal grupperne
Vesthimmerland
Fuglegruppen i Vesthimmerland har ca.
15 medlemmer – en blandet gruppe af
erfarne og ikke-erfarne fuglekiggere. Vi
er gerne 5-10 stykker afsted ad gangen.

Vi har oprettet en åben facebookgruppe ”Fugle i Himmerland”, hvor vi
lægger fuglefotos ud.

Som regel laver vi ture i
Vesthimmerland, men ind i mellem
tager vi også på ”langfart” ud af
kommunen.
I 2021 har vi været afsted 1-2 gange om
måneden til naturområder i
Vesthimmerland plus ture til
Hirsholmene, Halkær Sø, Ulvedybet/
Store Vildmose, Vejlerne, Kølsen Enge
og Lille Vildmose.
Det har været et oplevelsesrigt år med
isfugl, vandrikse og vandstær i Aars,
natravn og flagermus på heden, tejst,
huldue og nattergal på Hirsholmene,

kongeørn, blå kærhøg og stor tornskade
i Lille Vildmose for nu bare at nævne
nogle stykker. I Rønhøj Plantage har vi
fulgt med i grønspættens og
sortspættens indvandring i
Vesthimmerland.

Der er planlagt ture til bl.a. Skagen,
Nørre Ådal, Lille Vildmose og Tipperne
i 2022.
Indmeldelse i gruppen sker hos Gunnar
(2982 8965,
gunnar.hansen.post@outlook.dk).
DOF-medlemskab er en forudsætning,
men ellers gratis. Det er kun folk på
Gunnars mailliste, som modtager
turplanen og referater fra turene.
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Aalborg Gruppen
Det har været et år, hvor
aktivitetsniveauet har ligget på absolut
lavpunkt på grund af corvid 19.
Aflysninger og lukninger bevirkede, at
især årets første halvdel gled ud af vores
kalender. Vi nåede dog at afholde fire
ture og tre arrangementer, som var
pænt besøgt. Kim Frosts foredrag om
fuglenes syn trak 35 deltagere i
Golfhuset og foredraget om i rewilding i
regi af Folkeuniversitetet 65. De fleste
arrangementer finder sted i samarbejde
med DN.
Aalborg gruppen er indtrådt i et
nyoprettet brugerråd i Lille Vildmose.
Gruppen oplever at de har stor
indflydelse i brugerrådet.
Da et par af Aalborggruppens
medlemmer er udtrådt i løbet af året,
efterlyser vi tilbageværende nogle gode
mennesker, som har lyst til at træde ind
i gruppen i stedet.

Frederikshavner gruppen
Efter restriktionernes ophæven startede
vi sæsonen med en tur til Jerup Strand.
Vi gik en tur på stranden, hvor vi så de

første ryler på retur træk. Desuden var
der en del måger og skarver.
Inde på engen var der Rødben og
Hjejle.
Tilbage ved Shelterpladsen bliver
grillen tændt og tilbereder vores medbragte mad.
Vi drøftede hvordan vi får gang i
gruppen igen.
Resultatet blev en tur til Brinkhus ved
Tolne. Brinkhus er et gammelt
militærområde som er blevet lukket.
Carlo guidede os glimrende gennem
området med skov og små områder
hvor der har gået får. Fin natur og en
del småfugle.
I august holdt vi medlemsmøde, hvor
flere viste billeder.
I november fik vi besøg af Albert SteenHansen. Han fortalte om sin nye bog
”Rejser med Fugle og Natur”. Albert
fortalte, hvordan han efter at have fået
afvist bogen ved et forlag, valgte at
udgive den selv. Desuden viste Albert
billeder og fortalte om ture til det
nordlig Norge og Goa i Indien.
Årets juleafslutning var som sædvanlig
med en quiz sat sammen af Carsten.
Året sluttede med Gløgg og Æbleskiver.
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haft 3 foredrag, om Fugleværnsfonden,
et rejseforedrag og om biodiversitet.

Rold Skov gruppen
Rold Skov gruppen (RSG) har haft 9
fugleture i 2021 med i gennemsnit 12
deltagere.
3 af turene gik ”udenskovs”. Vejlerne,
hvor driftsleder Niels Lisborg fra Aage
V. Jensen fonden guidede os en times
tid. Højris Mølle, hvor Henrik H.
Søndergaard fra DN Rebild gik forrest
på en tur rundt i Danmarks Naturfonds
næststørste naturejendom.
Rewildingtur ned til Peder Størup, som
har haft heste til at helårsgræsse i
mange år. Her kunne vi se hestenes
påvirkning på naturen.
Alle 3 ture var godt besøgt. Især var det
overraskende at turen til Højris Mølle
kl. 05.00 kunne tiltrække 29 deltagere.
I foråret var der pga. corona lagt helt
låg på foredragsdelen. Men på
Skillingbro Naturskole har vi i efteråret

I efterårsferien havde vi et
familiearrangement ved Juelstrup Sø,
hvor børn kunne komme og lave små
aktiviteter og høre lidt om fugle. Det er
kun anden gang, vi har dette
arrangement. Nu skal det tages op til
nye overvejelser, om det skal gentages.

RSGs uglekasse gruppe og
vendehals gruppe.
I Uglegruppen havde 8 personer meldt
sig til gennemgang af kasserne, som
blev afviklet 25. og 26. november med
tjek af ca. 30 Perleuglekasser på
Naturstyrelsens arealer. Gruppen skulle
også have været afsted 7. og 8. dec. med
tjek af ca. 30 Perleuglekasser på
Nørlund Gods arealer, men blev
forhindret af væltede træer efter en
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voldsom snestormen den 1. december.
Uglegruppen påregner at tjekke op på
de resterende uglekasser til senere
vinteren/foråret.
Samtlige snore er udskiftet og der er
monteret nye, som med en knude på
begge sider af kassen skal forhindret at
vand løber ind i selve kassen. Kassernes
tilstand, indhold m.m. er ført til
protokols og færdigredigeres, når
uglegruppen har været rundt til
samtlige uglekasser.
Sundhedstilstanden på uglekasserne er
forbavsende gode og der er indtil videre
kun blevet udskiftet en enkelt.
Uglegruppen planlægger engang i
januar produktion af nye redekasser og
Peter Langeland har lavet en liste med
forslag til flere forskellige redekasser.
Vendehalsgruppen har været ude og
lave deres kontrol- og
rengøringsarbejde af kasserne. I to
redekasser blev der fundet unger, og
begge kuld er blevet ringmærket.

Vi har fået 5 nye medlemmer med i de
to kassegrupper, og det er vi meget
glade for. Det er meget spændende
arbejde, de to grupper udfører, og hvis
flere har lyst til at deltage i arbejdet,
skal man endelig ikke holde sig tilbage.
Det kræver blot et medlemskab af DOF
og lyst.

Gave fra Naturhistorisk
Forening
Opgaven med at bruge pengegaven på
kr. 10.350,82 fra Nordjysk Forening for
Naturvidenskab ved Hans Micheelsen,
da foreningen opløstes, er først lige
påbegyndt. Corona har også her
bremset flere aktiviteter i
arbejdsgrupperne.
Turen med formidling for Nordjysk
Forening for Naturvidenskab med vores
fuglekasser som hovedemne er også
blevet udsat til vi har noget mere at vise
frem, og at corona situationen er noget
mere stabil.

Side 13

Gråmejser nord
Gråmejser nord, har også været
underlagt de store samfunds/
verdenskriser i 2021 og vi kommer også
til det i 2022. Kriser siges at kan føre til
nye erkendelser, ny adfærd, ny kultur
og nye erfaringer. Det er at tage
munden for fuld, at sige vi har levet op
til alle antagelser om forandring, men vi
har alligevel fundet ud af nye måder at
lave ture på. Bortset fra aflysning af
januar-turen, har vi gennemført alle
andre planlagte ture i løbet af året.
I februar kom en af nyskabelserne: En
delvis online tur! Peter og Poul Erik
gennemførte i hver sin bil, (men dog
samme tur) og holdt behørig afstand
når de stod ud af bilerne. De tog
billeder og skrev efterfølgende om
turen, med opfordring til at tage ud og
opleve fuglene, som de havde set under
vejs. Hvor mange der gjorde det vides
dog ikke, men nogle gjorde.
I de følgende måneder gennemførte vi
de planlagte ture, men uden at tilbyde
samkørsel. Turne gik til følgende steder.
Rise og Skinbjerglund, Skagen, Udbyhøj
og Randers fjord, med et afsluttende
besøg på Galleri Esk Ørsted, Vejlerne,
Ulvedybet, Vilsted sø, Agger Tange og
St. Vildmose.

September-turen gik til Vilsted sø. Det
var en søndagstur, som også var en
nyskabelse. Den blev gennemført for at
se, om der derved kom nye deltagere
end de gråhårede der møder op på
hverdage. Det gjorde der ikke, så det
bliver nok ved kun dette ene forsøg.
I efterårsferien gennemførte vi for
anden gang en mørkeoplevelse. Vejret
var tæt på at vi ville aflyse turen, men vi
valgte at gennemføre den. Os der stod
for turen fortrød det efterfølgende.
Vinden var for generende for oplevelsen
var vores vurdering. En efterfølgende
skriftlig evaluering fra deltagerne viste
det modsatte billede. Alle svarede på
den og næsten alle havde fået en stor
positiv oplevelse af turen.
Det kommende halvårs program er
udsendt til alle på vores mail-liste. Det
indeholder også noget nyt. Vi har lagt
de fleste ture på steder, hvor der er tale
om oprettelse af de nye
Naturnationalparker og hvor den
Danske Naturfond har områder under
etablering. Ud over at opleve stederne
før der sker forandringer, vil vi gerne i
dialog om naturforbedring med
deltagerne. Det er et eks på vores bidrag
til DOF Nordjyllands naturpolitik.

Skagen Fuglestation
Skagen Fuglestation var i 2021
bemandet med observatører og
ringmærkere i hele fuglestationens
feltperiode fra 1. marts til 1. december.
Dækningen af trækfugletællingerne var
for andet år i træk optimal set i forhold
til de moniteringsplaner, som er
udarbejdet af bestyrelsen. Et meget
stort observationsmateriale er
indsamlet og indtastet i DOFbasen.
Ringmærkningsvirksomheden har også
haft et godt år med et meget højt
aktivitetsniveau. Der blev dog
ringmærket færre fugle end i 2020 - ca.
7.000 i forhold til ca. 9.000 i 2020.
Specielt efteråret havde et lavere antal
mærkede fugle i 2021, trods samme
aktivitetsniveau som tidligere år.
Der har været en meget fin søgning af
frivillige assistenter til opgaverne som
observatører og ringmærkere. Den
internationale interesse for arbejdet på
fuglestationen er stor. Dette er kommet
til udtryk i form af ansættelsen af unge

fra en række forskellige lande som
Litauen, Tyskland, Frankrig, Italien og
England i et fornemt samarbejde med
ansatte danskere og det lokale korps af
frivillige observatører og ringmærkere. I
løbet af året har der boet 15 assistenter,
som har arbejdet på stationen i mindst
en måned. Ud over det fuglefaglige
samarbejde skabes der gode sociale
relationer og netværk gennem arbejdet
på Skagen Fuglestation.
Ud over trækfugletællinger og
ringmærkning har Skagen Fuglestation
deltaget i en række forskellige projekter
i 2021. F.eks. rasteoptælling og
ringmærkning af splitterner, NOVANA
overvågning af gæs og ænder,
monitering af skarvkolonien ved
Nordstrand, CES ringmærkning,
indsamling af døde mallemukker til
undersøgelse for plastikforurening m.fl.
Covid-19 skabte igen begrænsninger for
de formidlingsmæssige opgaver for
Skagen Fuglestation og Det Grå Fyr.
Restriktionerne blev dog lempet i løbet
af foråret og det blev muligt at

gennemføre en række udendørs
aktiviteter for besøgende resten af året.
I alt blev der gennemført 51 ture med
816 deltagere. Det lykkedes også at
afholde Fuglefestival i maj under
hensyn til de gældende Covidrestriktioner. Dette betød desværre, at
en række planlagte festival-aktiviteter
ikke kunne gennemføres.
Venneforeningen afholdt et velbesøgt
fuglekursus i løbet af foråret. I
efterårsferien havde Naturbutikken et
pop-up salg i fyret og det blev en meget
stor succes.
Udlejningen af ”Kattegat-lejligheden”
har været en ubetinget succes i 2021.
Lejligheden har været udlejet i næsten
alle uger fra begyndelsen af marts til
midten af november og det var dermed
den hidtil bedste udlejningssæson.
Lejeindtægten er et meget vigtigt
økonomisk bidrag til driften af Skagen
Fuglestation.
Bestyrelsen i ”Det Grå Fyrs Venner”

valgte i efteråret at stoppe arbejdet som
en formel forening. Foreningens aktiver
er blevet overgivet til Skagen
Fuglestation, mens det frivillige arbejde
med at støtte Skagen Fuglestations
mange aktiviteter fortsætter fremover
på et mere uformelt plan. Der er nedsat
en aktivitetsgruppe, som bl.a. vil være
primus motor i forhold til
mødeaktiviteter og afholdelse af Skagen
Fuglefestival.
Fuglestationens bestyrelse har i 2021
afholdt 5 møder. Mark Desholm
fratrådte som DOF´s repræsentant i
løbet af sommeren. Den vakante plads i
bestyrelsen er overtaget af Thomas
Vikstrøm. Med Peter Kristensen som
redaktør udgav bestyrelsen i foråret et
digert digitalt årsskrift for 2020.
Årsskriftet kan downloades fra Skagen
Fuglestations hjemmeside. Her er der
også mulighed for at følge alle de
daglige aktiviteter som finder sted på
fuglestationen.
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Det handler også om fugle
Også i år har Henrik Pedersen været på
DOF Basen og sammensat en liste over
sete SU arter i Nordjylland. Det blev til
en anseelig liste med mange sjældne
fugle.
Allerede i januar blev der set en
Hvidkindet Værling ved Birke-sø.
Endnu en Hvidkindet Værling blev
spottet i marts i Rødhus. Fuglen i
Rødhus tiltrak sig så meget
opmærksomhed, at ejeren af det
sommerhus, hvor fuglen opholdt sig, til
sidst bad fuglekiggerne om at holde sig
væk.
Januar gav også en Hvidbrystet
Slørugle i Tømmerby.

Stellersand på Hirsholmene og
Amerikansk Sortand på Kjul Strand,
blev set i marts.
April bød på Sortbrynet Albatros,
Musvåge/Steppevåge og Høgeørn. Alle
set i Skagen. Kohejre blev set ved Torup
og Klim Fjordholme

Februar gav en hybrid Halsbåndstroldand x Troldand i Nibe bredning og en
Prærietrane i Lille Vildmose.
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Hele otte arter blev observeret i maj
måned. Gulnæbbet Glente,
Alpesejler,Buskrørsanger
ogHætteværling, alle set i Skagen.
Derudover sås Rødstrubet Sanger i Nr.
Rubjerg, Rødvinget Braksvale ved
Vildsted Sø og Lille Bjergand i Vejlerne.
Samt en Kohejre i Lille Vildmose.
Juni måned overgik maj, idet hele ni
arter blev set i juni under forudsætning
vi regner Buskrørsanger med.
Yderligere sås Bjergløvsanger,
Gåsegrib,Bonaparte-måge, Atlantisk
Skråpe og Rosenterne, alle set i Skagen.
Dværgrørvagtel i Lille Vildmose samt

Sortvinget Braksvale ved Bygholm
Vejle.
Bygholm Vejle var også hjemsted for
augusts enlige SU observation, nemlig
en Amerikansk Pibeand.
Grøn Sanger var septembers enlige bud
på en SU art. Den blev set i Skagen.
Frederikshavn var hjemsted for en enlig
Polar Lomvie i oktober.
Og endelig blev der i november set
Krognæb i Hulsig, Brun Løvsanger i
Skagen og Jagtfalk i Bygholm Vejle.
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Tak
Tak til bestyrelsen for det store arbejde i lægger for dagen og tak for de gode
debatter i medierne.
Tak til Anni Guldberg Madsen for det store arbejde hun har gjort i bestyrelsen.
Anni genopstiller ikke til generalforsamlingen i 2022. Anni fortsætter i
Biblioteksudvalget, som er hendes store passion. Desuden har Anni indvilget i at
fortsætte som suppleant. Et valg vi er glade for, da vi så stadig kan nyde godt af
Anni’s evner.
Grupperne har i år igen ydet en stor indsats. Tak for det.
Tak for de mange ture og foredrag, hvor nogle blev aflyst på grund af Coronaen.
Igen i år har vi deltaget i debatter om vindmøller, limfjords forbindelse og natur
national parker. Flere har ytret deres mening i forskellige medier og gør det stadig.
Og tak for at holde en sober tone.
Tak til bidragsyderne til denne beretning og tak til dem der har leveret billeder.
Billeder der er taget med mobiltelefon og billeder der er taget med store kameraer.
Fælles for alle billederne er at de er med til at gøre beretningen mere farverig.

