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Indledning
Af Anders Horsten

2022 blev et festligt år i DOF Nordjyl-
land. 3. oktober kunne lokalafdelingen 
nemlig fejre 50 års fødselsdag, hvilket 
blev fejret med en stor reception i Støv-
ring. Mere end 35 deltagere var mødt 
op for at højtideligholde dagen og høre 
spændende historier fra foreningens 
fortid. Først ved tidligere formand for 
DOF, Christian Hjorth, der fortalte om 
DOF Nordjyllands fødsel, som fandt 
sted i 1972 med kyndig assistance fra 
daværende formand i DOF, Lorenz 
Ferdinand. Herefter fortalte Thorkild 
Lund anekdoter og røverhistorier fra et 
langt liv med de nordjyske fugle og 
ornitologer, herunder en længere perio-
de som formand for DOF Nord. Alt i 
alt en meget vellykket dag, som under-
stregede, at vi er klar til de næste 
50 år i det nordjyske!

Bestyrelsen har brugt 2022 til en 
genstart oven på nogle svære år med 
corona og stor udskiftning blandt 
medlemmerne. Vi har sagt farvel til 
Anni Madsen som ordinært bestyrel-
sesmedlem, men heldigvis har vi over-
talt Anni til at fortsætte som suppleant. 
Til gengæld har vi budt velkommen 
til Henny Buhl fra Støvring, der straks 
har overtaget den vigtige post med 
at styre foreningens finanser. Samti-
dig har vi fået Anton Thøger Larsen og 
John Christensen ind som suppleanter. 

Et gennemgående fokus på årets 8 
bestyrelsesmøder har været på at få 
opdateret vores organisation, hvilket 
også var temaet for årets bestyrel-
sesseminar sidst i november, som i år 
fandt sted i Golfhuset i Aalborg. Her fik 

vi traditionen tro besøg af de lokale 
frivillige til en spændende snak om 
det daglige arbejde med at repræsen-
tere DOF Nord ude i de lokale råd og 
nævn. Bestyrelsen sætter meget stor 
pris på denne dialog og ser frem til 
at udvide og udvikle samarbejdet med 
de lokale frivillige yderligere i de kom-
mende år.

DOF Nordjylland har som altid forsøgt 
at være synlige i den naturpolitiske de-
bat i Nordjylland. Svend Erik Mikkelsen 
repræsenterede foreningen på Aalborg 
Kommunes nye initiativ - Vild Weekend 
– d. 30. april, hvor Svend Erik fortalte 
om vores naturpolitik. Vi var også på 
plads på et nyt og spændende initia-
tiv fra DN Rebild – Naturmessen ved 
Tingbæk – hvor vi havde en meget flot 
og velbesøgt stand, der gav en masse 
gode snakke med potentielle medlem-
mer. Vi havde også fået lov at holde 
et oplæg om fremtidens fugleliv i en 
vildere Rold Skov ved Anders.

Nordjyderne fik i løbet af 2022 to nye 
Naturnationalparker, hvilket vi i DOF 
Nordjylland er meget begejstrede for 
og ser frem til at følge tæt. Den ene har 
været med fra starten – Tranum – hvor 
Peter Kristensen er vores repræsentant 
i den lokale følgegruppe. Naturstyrel-
sen har i 2022 udsendt et udkast til 
en forvaltningsplan for parken, som vi 
har indgivet et skriftligt høringssvar på. 
Den anden naturnationalpark kommer 
til at ligge på Læsø, men her er man 
endnu kun i opstarten på processen. 
Også her er Peter Kristensen vores 
repræsentant i den lokale følgegruppe. 

Fortsættes
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Generalforsamling
Årets velbesøgte generalforsamling 
blev afholdt på Skillingbro i Rold Skov. 
Heldigvis var forholdene igen til en 
fysisk generalforsamling, da corona 
var kommet under kontrol igen. 

Generalforsamlingen blev indledt 
med et oplæg om fremtidens fugleliv 
i Nordjylland ved Anders Horsten. 
Årets beretning, regnskab og budget 
blev godkendt, og der var ikke ind-
kommet forslag til inden udløbet 
af tidsfristen. 

Bestyrelsen genopstillede følgende 
medlemmer til bestyrelsen: Svend 
Erik Mikkelsen, Aase Jensen og 
Anders Horsten, der alle blev genvalgt. 
Bestyrelsen opstillede Henny Buhl, der 
også blev valgt. Anni Madsen, Anton 
Thøger Larsen og John Kristensen 
blev valgt som suppleanter, mens Niels 
Eriksen blev genvalgt som revisor.

Tak!
Tak til bestyrelsen for det store arbejde 
i lægger for dagen og tak for de gode 
debatter i medierne. 

Tak til Claus Midtgaard og Morten 
Johansen for deres arbejde i besty-
relsen. Morten har desuden været en 
sikker og stabil sekretær, der har holdt 
styr på de ofte levende og engagerede 
diskussioner i bestyrelsen. Og tak til 
John Kristensen for at tage en 
tørn som suppleant. 

En særlig stor tak skal der lyde til 
dig, Peter. Efter 14 år i bestyrelsen, 
heraf de sidste 8 år som formand, har 
du valgt at stoppe i bestyrelsen. Jeg 
synes du har en meget stor andel i, at 
der har været så god en stemning og 
så meget aktivitet i bestyrelsen 
de senere år, også selvom corona 

smed en masse sten på vejen. Du har 
været god til at skabe en hyggelig og 
rar atmosfære, og du har været rigtig 
god til at lade de enkelte medlemme 
af bestyrelsen arbejde med de emner 
og projekter, som vi brændte for. Og 
gik bølgerne højt, så stod du altid klar 
med gode råd og fuld opbakning, når 
der var behov for det. Det synes jeg 
kendetegner en rigtig dygtig formand.

Heldigvis slippe du ikke fuglene 
helt, da du fortsætter i Skagen Fugle-
stations bestyrelse og som vores re-
præsentant i de lokale følgegrupper 
for naturnationalparkerne i Tranum 
og Læsø, som ser ud til at overleve 
med den nye regering. 

En stor tak skal gå til de mange grup-
per og frivillige, som har ydet en stor 
indsats og en vigtig del af et aktivt og 
levende DOF Nordjylland. 

Endelig et 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.

Foto: Povl Anker
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Sjældne arter set i 
Nordjylland

Henrik Pedersen har som vanligt 
gennemtrawlet DOF Basen for sjældne 
arter set gennem året i Nordjylland. 
Arter med 0 i antal er ikke medtaget. 
Der kan være set andre arter, som ikke 
er registreret eller glemt i DOF Basen. 
Det er heller ikke vurderet, om fuglen 
er en undsluppet fangenskabsfugl.
Det er der kommet nedenstående 
liste ud af.

Skagen Gren stå for de fleste arter. 
Det er også på Grenen vi starter med 
Blå Glente set den 18. april. Den 21. 
april observeredes en Slagfalk fra 

Flagbakken i Skagen. Langt de fleste 
arter er observeret i maj måned, star-
tende med en Alpejernspurv den 2. 
maj på Grenen. Dernæst en Steppeørn 
den 9. maj. Igen er det Grenen med en 
Eleonorafalk den 18. maj, og en 
Dværgørn og en Lille Tårnfalk den 20. 
maj. Den 23. maj bevæger vi os sydpå 
til Lodskovvad for at se en Slangeørn, 
inden vi bevæger os tilbage til Grenen 
for at se Høgeørn. Den 30. maj er der 
set Tristan Sortstær i Skagen. Juni 
måned er næste stop med en Lille 
Rørsanger, der blev ringmærket den 
7. juni af fuglestationen. 

Igen skal vi til Lodskovvad for at se 
Lammegrib den 10. juni. Sorthovedet 
Gul Vipstjert den 20. juni på Grenen. 
En enkelt observation i juli måned af 
en Cistussanger den 5. juli. Vi skal 
frem til september, før vi ser den næ-
ste sjældenhed. 13. september sås en 
Atlantisk / Scopolis Skråpe fra Grenen 
og en Tajgapiber den 25. september, 
også på Grenen. Oktober måned 
byder på de sidste tre arter. En Sibirisk 
Bynkefugl blev set den 8. oktober på 
Grenen. Den 14. oktober skal vi til 
Tranum Klit for at se Isabellastenpikker. 
Vi slutter listen, igen igen på Grenen 
med en Gråsejler set den 27. oktober.

Slangeørn - Foto: Henrik Pedersen

Blå Glente - Foto: Henrik Pedersen

Steppeørn - Foto: Henrik Pedersen

Af Peter Kristensen
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Skagen Fuglestation 2022 

Skagen Fuglestation var i 2022 beman-
det med observatører og ringmærkere i 
perioden fra 4. februar til 7. december. 
Det er den længste periode med fast 
bemanding i fuglestationens historie i 
Det Grå Fyr.

Der har været en stor interesse for at 
deltage som observatører og ringmær-
kere i fuglestationens arbejde i 2022. 
I løbet af året har der været ansat 19 
assistenter, som hver især har opholdt 
sig på fuglestationen i en måned eller 
mere. Arbejdet på Skagen Fuglestation 
har et godt ry internationalt og i løbet af 
året har der været frivillige fra Tyskland, 
Holland, Belgien, Frankrig, England, 
Italien og USA. Desuden har flere unge 
danske fugleinteresserede haft længere 
ophold med økonomisk støtte fra de-
res lokale DOF-afdelinger. Opholdet på 
Skagen Fuglestations ”Fugleskole” er 
en god investering for lokalafdelinger-

nes og hele DOF´s fremtid. Der har på 
ugebasis været gennemført 5 praktik-
ophold med danske skoleelever i løbet 
af året. Det har igen været en fornøjel-
se at opleve entusiasmen og det gode 
samarbejde om arbejdsopgaverne 
mellem de mange frivillige assisten-
ter, de lokale frivillige observatører og 
ringmærkere samt de mange besøgen-
de fugleinteresserede i Skagen i 2022. 
Ud over det fuglefaglige samarbejde 
skabes der også gode sociale relati-
oner og netværk gennem arbejdet på 
Skagen Fuglestation. Stationslederen 
Simon S. Christiansen er blevet ansat 
på fuld tid af DOF.

Dækningen af trækfugletællingerne 
var rigtig god set i forhold til de mo-
niteringsplaner, som er udarbejdet af 
bestyrelsen. Et meget stort observati-
onsmateriale blev indsamlet og indta-
stet i DOFbasen. Trods et højt aktivi-

Ringmærkningskontoret ved Kabeltromlen - ringmærkningsteamet samlet ved Kabeltromlen. 
Foto: Knud Pedersen

Af Knud Pedersen
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tetsniveau var årets antal nymærkede 
fugle på ca. 6.500 lidt lavere end de 
7.000 i 2021. Hertil kommer ca. 800 
aflæsninger af tidligere ringmærkede 
fugle. Specielt august og september 
havde et lavere antal mærkede fugle i 
2022 i forhold til normalen.

Ud over trækfugletællinger og ring-
mærkning har Skagen Fuglestation 
deltaget i en række forskellige pro-
jekter i 2022. Et nyt stort projekt med 
radarovervågning og GPS-mærkning 
af rovfugle i samarbejde med Århus 
Universitet blev startet op i foråret. 
Projektet løber over sæsonerne 2022-
2023 og skal kortlægge rovfuglenes 
trækruter over Kattegat som en del 
af de VVM-undersøgelser i forhold til 
placeringen af mulige vindmølleparker 
i den nordlige del af Kattegat. Projektet 
giver en væsentlig indtægt til Skagen 
Fuglestation. 

Desuden kan nævnes NOVANA over-
vågning af gæs og ænder, monitering 
af skarvkolonien ved Nordstrand, CES 
ringmærkning, indsamling af døde 
mallemukker til undersøgelse for pla-
stikforurening, indsamling af døde 

havfugle til undersøgelse for fuglein-
fluenza, natlige lydoptagelser af fugle-
trækket, internationalt projekt omkring 
radiotelemetri m.fl.

I forhold til de formidlingsmæssige 
opgaver for Skagen Fuglestation og 
Det Grå Fyr blev forholdene normalise-
rede i 2022 efter to år med periodevis 
nedlukning eller skrappe restriktioner 
på grund af Covid-19. I alt blev der 
gennemført 85 ture og arrangementer 
herunder Fuglefestival i maj. I efterårs-
ferien gentog Naturbutikken et pop-up 
salg i fyret.

Interessen fra DOF-medlemmer for 
at leje ”Kattegat-lejligheden” har igen 
været meget stor. Lejligheden har 
været udlejet i 40 uger fra begyndelsen 
af marts til slutningen af november og 
i perioder har det været nødvendigt at 
sige nej til flere ansøgere Lejeindtæg-
ten er et meget vigtigt økonomisk bi-
drag til driften af Skagen Fuglestation.

Fuglestationens bestyrelse har i 2022 
afholdt 5 møder. Der har været flere 
ændringer i bestyrelsens sammen-
sætning i løbet af 2022. Den nye af-
delingsleder i DOF Jacob Jensen har 
afløst Thomas Vikstrøm, som DOF´s 
repræsentant. Efter nedlæggelsen 
af Venneforeningen ved Det Grå Fyr 
er Kurt Rasmussen udtrådt. Til gen-
gæld har bestyrelsen godkendt at 
DOF-Nordjylland får 3 medlemmer i 
bestyrelsen. Som nyt medlem - valgt 
af DOF-Nordjylland - er Oluf Lou fra 
Skagen indtrådt. Med Peter Kristensen 
som redaktør udgav bestyrelsen i for-
året et stort digitalt årsskrift for 2021. 
Årsskriftet kan downloades fra Ska-
gen Fuglestations hjemmeside. Her er 
der også mulighed for at følge alle de 
daglige aktiviteter som finder sted på 
fuglestationen.

Stor Hornugle - Stor Hornugle fra Råbjerg Plantage 
indsamlet til nærmere undersøgelse med henblik 
på at fastslå dødsårsagen. Foto: Knud Pedersen
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Fuglebiblioteket 2022 

Efter flere år med corona, nedluknin-
ger, restriktioner med mere var fugle-
biblioteket tilbage for fuld kraft i år. 
Fuglestemmekurserne vendte tilbage, 
der var åbent hele året undtagen juli, 
og de besøgende vendte også tilbage. 
Vi havde 52 udlån i år (32 i 2021), 85 
besøgende (45 i 2021) og fik 72 nye 
bøger (57 i 2021), så vi nu er oppe på 
1365 bøger på hylderne ud over vores 
tidsskrifter.  Vi har været nødt til at tage 
et par ekstra arbejdsdage udover den 
første onsdag i hver måned, hvor vi 
også har åbent. Så hvis der er nogen, 
der gerne vil lægge nogen arbejdstimer 
i fuglebiblioteket, vil vi være meget 
taknemmelige for det.

Vi er meget glade for alle besøgende, 

men nok især for dem, der skal bruge 
materiale om specielle ting, som vi 
kan hjælpe med at finde. Det er en fin 
udfordring for os. 

Af Anni Guldberg Madsen

Foto: Dof Nordjylland

Foto: Dof Nordjylland
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Vores bogauktion nr. 37 i Nordjylland 
slog alle rekorder. De 25 deltagere 
købte for ikke mindre end 12.375,- kr., 
det hidtil største var i 2019 med 
7.529,- kr., så der er ingen krise at 
spore i DOF Nordjylland.

De 25 deltagere, hvoraf 1 var kørt fra 
Hirtshals til Aalborg på knallert, havde 
en munter og fornøjelig aften med at 
byde hinanden op. Også vores auktio-
narius Vagn Freundlich var i hopla 
og der var meget at byde på i år, vi 
havde mange også nyere bøger. Hertil 
kom at vores sponsorer havde bakket 
fuglesagen godt op i år, vi havde fået 
for 5.875,- kr. ting til at sælge, så en 
stor tak til dem, de er: Vivara, Natur-
butikken, Almas, Vejgård Boghandel, 
Bog og Ide Bispensgade, så støt 
gerne disse butikker. 

Alt overskuddet går til at drive 
DOFNords Fuglebibliotek. Så nu skal 
Fuglebiblioteket have flere nye bøger, 
vi har den største danske samling af 

nyere fuglebøger og I kan låne dem 
eller få en snak om fuglelitteratur den 
først onsdag i måneden kl. 10-12 i 
Golfhuset (dog ikke i juli).

Så mange tak til de 25 trofaste DOF 
medlemmer, der støtter så godt op 
omkring Fuglebiblioteket. Vi kommer 
stærkt tilbage i november 2023 med 
en ny auktion. Og husk har I selv bøger 
eller andre fugleting, der ikke er i brug, 
kan de hele året indleveres til os, så 
kommer de på auktion næste år.

Foto: Dof Nordjylland

Foto: Dof Nordjylland
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27. februar: 
Ørnenes Dag Lille Vildmose

Et arrangement, der har foregået i 
Lille Vildmose gennem mange år. Der 
var kaffe og rundstykker på Vildmose-
centret. Her var Torkild Lund placeret i 
kommandocentralen og fik meldinger 
om observationer over Zello.

23. marts: 
Foredrag i Golfhuset med Lars Grøn 

Lars fortalte om sin ”Danmarksrekord” 
i 2020. Hvor han fik set hele 330 for-
skellige fuglearter. Hele 294 af de 330 
arter blev registreret i Nord- og Nord-
vestjylland.

1. maj: 
Bemandede tårne i Lille Vildmose

Fuglekyndige folk placeres i mosens 
tårne. Folk må så selv bevæge sig 
rundt, og besøge Tårnene. En dag med 
mange familier, der får en fuglesnak.

22. maj: 
Tur i den lukkede Tofte Skov og mose

Guider var Thorkild Lund og Anton 
Thøger Larsen. Vejret var fint og der 
blev blandt andet set Krondyr, Vildsvin, 
Europæisk bison, Kongeørn, Havørn, 
Lærkefalk, Huldue, Trane m.m.
       
25. september: 
Morgentræk Nordmandshage

Det blev ikke en morgen med det vilde 
træk. Der var tåge til efter kl. 10, men 
så var der tid til mere snak.

9. november: 
Foredrag Folke Universitetet om 
Kirkeuglen. 
Lars Bo Jacobsen

Et meget velbesøgt foredrag lavet i 
samarbejde med DN-Aalborg, med om-
kring 70 deltagere. Vi er blevet klogere 
på Kirkeuglen, men der er stadig man-
ge ubesvarede spørgsmål.

6. december: 
Foredrag i Golfhuset med Anders 
Horsten

En aften med oplæg og diskussion om 
fremtidens natur i Nordjylland og EU´s 
nye Biodiversitetsstrategi.
         

Aalborg Gruppen
arrangementer i 2022

Havørn. Foto: Povl Anker

Af Thorkild Lund
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Vesthimmerland Gruppen
arrangementer i 2022
Fuglegruppen i Vesthimmerland har 
været på tur med 2-3 ugers mellemrum 
gennem hele året. Vi har ofte fået hjælp 
fra dygtige, lokale folk som guider uden 
for Vesthimmerland. Det har været en 
fornøjelse!

Turene er i år gået til

• Tjele Langsø og Nørreådalen med    
 Torkild Brandt   

• Ulvedybet med Sven Erik Mikkelsen
 Vilsted Sø

• Lovnshalvøen

• Tipperne og Værneengene

• Halkær Sø med Henrik Møller 
 Thomsen

• Skagen

• Tofte Skov med DOF (Thorkild Lund  
 og Anton Thøger Larsen)

• Borremosen

• Jordbro Engsø

• Lerkenfeld Ådal, overnatning i tipi 
 hos Charlotte

• Hammer Bakker med Sven Erik 
 Mikkelsen

• Lista i Norge

• Nordmandshage med Anton Thøger 
 Larsen

• Skals Å, Kølsen Enge

• Mønsted/Sjørup Plantage med 
 Christian Bøgild

• Lille Vildmose med Anton Thøger 
 Larsen

Der har været mange gode oplevelser, 
hvor vi har lært nye områder at kende 
og kommet fotografvenligt tæt på 

fuglene. På værneengene var vi tæt 
på stor kobbersneppe og brushane, og 
hvide storke cirklede over Skjern Enge. 
På Grenen så vi lille fluesnapper, mens 
Tofte Skov er unik med sine gamle 
egeskov, vildsvin og bison. Her så vi 
lærkefalk fange guldsmede. Sven Erik 
fortalte om naturplanerne i Hammer 
Bakkker, og vi så både fugle, sommer-
fugle, tæger og guldsmede. Lille Vild-
mose bød på elge, kronhjort, lækat 
og kongeørn.

Turen til Lista i Norge var nok årets 
højdepunkt. Vi var 7 afsted i 4 dage 
og boede ved Lista-fyret, så vi kunne 
starte hver morgen med at se efterårs-
trækket gå mod Danmark. Der var fede 
oplevelser med duehøg og vandrefalk.
Fuglegruppen i Vesthimmerland har 
ca. 15 medlemmer – en blandet grup-
pe af erfarne og ikke-erfarne fuglekig-
gere. Indmeldelse i gruppen sker hos 
Gunnar (2982 8965, gunnar.hansen.
post@outlook.dk). DOF-medlemskab 
er en forudsætning. Af hensyn til æn-
dringer, som kan ske med kort varsel, 
er det kun folk på Gunnars mailliste, 
som modtager turplanen og referater 
fra turene.

Skærpiber 
ved Lista, 18.9.22
Foto: 
Gunnar Hansen

Havørn. Foto: Povl Anker

Af Thorkild Lund Af Gunnar Hansen
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Frederikshavn Gruppen
arrangementer i 2022
Vi kom lidt sent i gang i Frederikshavn 
der var stadig restriktioner.

Så den 3. marts skete der igen 
noget på Knivholt.

Her kom Henrik Pedersen med nogle 
af sine billeder fra de sidst par år. Om 
hvad der var kommet forbi Henriks 
fotolinse. 

Det blev en god aften med rigtig flotte 
billeder og 15 deltagere.
Det blev en flot serie med billeder fra 
Vendsyssel og deromkring. 

Den 5. april

Kom Carlo Pedersen og fortalte om en 
fantastisk tur til Australien.

Carlo og hans kone var på familie-
besøg i Australien og havde benyttet 
muligheden for at se og nyde naturen 
i Australien. 

Den 5. maj

Gik vi en tur i den grønne Knivholt 
Skov.

Det var en ikke alt for lun aften, men 
der var fugle at høre og se. 
Der var også vilde blomster så som 
vilde tulipaner.

Den 10. juni 

Havde vi som sædvanlig grillaften ved 
Jerup strand. Her gik vi en tur langs 
stranden. Og op langs klitten tilbage.
Grillen blev tændt og vi spiste vores 
medbragte mad og nød en kop 
kaffe. Medens vi ventede på at det 
blev mørkt. 

Ca. kl. 21.30 kørte vi op til et militær-
depot ved Knasborg. Her ville Henning 
Schmidt guide os en tur rundt for at se 
og høre Natravn. Det blev en fantastisk 
tur med op til 12-15 natravne. Set og 
hørt det er en fantastisk oplevelse.

Vi efterlod Torben og Erland ved bilen. 
De fik en god oplevelse med 2 Natrav-
ne lige over bilen.

Den 5. august

Mødtes vi ved Elling å udløbet ved 
Frederikshavn. Her er der mulighed for 
at se ”mini ” Sort Sol, men denne aften 
var der ingen stære. Det blev til 2-3 
stære.
Vi gik en tur ned til udløbet. Her så 
vi Isfugl, Stenvender, Sildemåge, 
Strandskade og flere …
Vi gik tilbage til bilerne så var der tid 
til kaffe og en hyggesnak.

Foto: Aase Jensen

Af Aase Jensen



13

D O F  N O R D J Y L L A N D  ·  B E R E T N I N G  F O R  2 0 2 2

Den 8. september

Kom Brian Skræm for at fortælle om 
en tur til Gambia. Det smalle land 
langs Gambia floden og ud til Atlanter-
havet.

Gambia floden byder på flere delta og 
områder med mange fugle. 

Ture langs Atlanterhavet kyst. Her var 
det vadefugle og fugle i rørskoven.
Sejltur ind i landet ad Gambia floden.

Den 6. oktober 

Her var det aftalt at Lars Grøn skulle 
være kommet og fortælle om ”Big Year 
2020” om at se 330 arter, men han 
meldte desværre afbud. Afbuddet kom 
så tidligt at vi kunne skrive på hjemme-
siden medbring egne billeder. 
Der blev vist billeder.

Derefter blev der snakket om gam-
le minder fra ture til Lapland og flere 
andre ture. 

Det var rigtig hyggeligt at høre om 
oplevelser fra ”gamle dage”

Den 3. november

Kom Søren Skov og fortalte om en tur 
til Ungarn og Europa ældste Egeskov
 Han startede med at fortælle om den 
europæiske historie om hvordan de 
østeuropæiske lande havde været 
under forskellige magter og om befolk-
nings mindretal.
Her kunne vi se hvordan ekstensivt 
landbrug har indflydelse på fuglebe-
standen. Ellekrager og biædere i en 
mindre fast bestand.

En sejltur på Donau blev det også til.
En rejse til Rom for at se Europas 
ældste Egeskov. Det er en skov som 
har været urørt i mange år. Træerne 
har fået lov til at vælte og forgå. 

Den 8. december

Er der juleafslutning på Knivholt.
Den sædvanlige julehygge med æble-
skiver og Gløgg, pakkespil

TAK for et godt år på Knivholt!

Foto: Aase Jensen

Foto: Aase Jensen

Af Aase Jensen
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Gråmejser Nord Gruppen 
arrangementer i 2022
2022 blev året hvor vores tureafvikling 
vendte tilbage til “normalen” Den var, - 
at turene kunne gennemføres uden ret 
mange corona restriktioner. På årets 
ture havde vi i første halvårs program 
indlagt den udfordring, at vi ville sætte 
fokus på de områder, hvor der skabes 
naturforbedringer med det formål at 
øge biodiversiteten. Bl a. med henblik 
på at skabe interesse for de kommende 
naturnationalparker (NNP) og debatten 
herom, som har været meget hård i år.

På den første tur i år besøgte vi bl a 
Hals mose. Et naturfondsprojekt som 
Aalborg kommune driver. Det er helt 
nystartet. I de følgende måneder be-
søgte vi Tranum NNP, Naturfondens, 
og Aalborg kommunes projekt i Ham-
mer Bakker, Åge V Jensen fond i Lille 
Vildmose, Fussingøs NNP, og Rold 
skov, som desværre ikke blev udpeget 
til en kommende NNP.

Der blev skabt debat på disse ture, 
selv om langt de fleste deltagere er for 
projekterne. Der deltog enkelte, som 
havde skeptiske synspunkter og det 

De to billeder er fra forårets tur i Ham-
mer Bakker og fra Sønderjyllandsturen 
i efteråret. 

var i høj grad dem, som medvirkede til 
at skabe debat på nævnte ture.

I efteråret gentog vi en tur med over-
natning. Den foregik i Sønderjylland, 
hvor vi boede tre dage i Skærbækcen-
teret lige ud til vadehavet. I november 
holdt biblioteksudvalget et kort kur-
sus i Gåsestemmer, som blev fulgt op 
dagen efter, med en tur i landskabet 
for at lytte til stemmerne. Ideen var 
god nok, men gæssene var nærmest 
ikke eksisterende. Derimod lykkedes et 
velbesøgt billedforedrag fint, om rejser 
i USA, fortalt og vist af Henrik Christof-
fersen.

Ideen med at gennemgå fuglestemmer 
fulgt op af en fugletur, hvor vi skal lytte 
til stemmerne, som de lyder i vejr og 
vind, kan være noget vi følger op på 
det kommen år.

Endelig kan vi sige, at vi ikke fik la-
vet en Mørketur i år og heller ikke en 
bedsteforældredag. Selv om de ikke 
blev holdt i år, er de dog ikke droppet i 
fremtiden arrangementer.

Foto: Svend Erik Mikkelsen

Af Svend Erik Mikkelsen

Foto: Svend Erik Mikkelsen
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Rold Skov Gruppen 
arrangementer i 2022

Rold Skov Gruppen har kun haft 
ganske få fugleture i 2022. 

En tur til Holms Biotop hos Gitte og 
Jens Peder, en tur til St. Økssø med 
Anders Hosten som guide, og en tur til 
Nerup kirkesti med Pia Andersen som 
guide. 

Gruppen har haft 5 foredrag med rigtig 
god tilslutning. 

• Bent Karlsson om naturfilm optaget
   med drone. 

• Anders Grøndahl har fortalt om sine 
 to projekter om Sortspætter bl.a. fra 
 Rold Skov. 

• Søren Skov har fortalt om Europas 
 smukkeste naturområder. 

• Carsten Jensen og Anja Jensen viste 
 billeder fra deres rejse til Costa Rica. 

• Aase Jensen holdte foredrag om sin 
 viden om måger og deres ringe. 

Der har deltaget fra 23 til 38 ved vores 
arrangementer. 

Flere medlemmer af Rold Skov 
Gruppen repræsenterede DOF på en 
naturmesse på Rebildcentret. Peter 
Langeland havde bygget en redekas-
se, som messens deltagere kunne 
forsøge at vinde ved at deltage i en 
konkurrence om fuglestemmegenken-
delse. 

Der har også været afholdt sommer-
fest og julefrokost med god tilslutning.

Af Gitte Holm

Foto: Svend Erik Mikkelsen

Foto: Rold Skov Gruppen

Foto: Rold Skov Gruppen

Foto: Rold Skov Gruppen



16

D O F  N O R D J Y L L A N D  ·  B E R E T N I N G  F O R  2 0 2 2

RSG’s uglekassegruppe 
og vendehalsgruppe i 2022 
Arbejdet med redekasser forgår nu 
på 12. år. Der er opsat 60 Perleugle 
kasser – 30 kasser på Nørlund Skov-
distrikt og 30 kasser på Naturstyrelsen 
Himmerland. Der udføres 1 – 2 årlige 
redekassetjek ved benyttelse af 
hulkamera.

Endvidere er der opsat 10 Natugle 
kasser på Naturstyrelsen Himmerlands 
arealer. 4 stk. Sløruglekasser er opsat 
hos landmænd i Rold Skov området. 
Redekasser for Mursejler er opsat i 
Arden, Skørping og Støvring. Tæt på 
områdets søer er der opsat 7 redekas-
ser for Hvinand.

Af Perleugle er der ikke registreret 
ugler i redekasserne. Vi må nok 
erkende, at der er lange udsigter til at 
Perleuglen indfinder sig i Rold Skov 
området, nu hvor de få individer, der 
var kendt i Jylland, ikke er eksisteren-
de længere.

Men der er til gengæld andre fugle/dyr 

der benytter Perleuglekasserne. Skov-
mår med unger har vi observeret 2 
gange. Mange Musvitter, Spætmejser 
og et stigende antal Hulduger benytter 
Redekasserne. Senest har vi fundet 
2 døde flagermus i en Perleugle kasse 
på Nørlund.

Flere af Natugle redekasser er okku-
peret af Natugle, men også her 
benytter bl.a. Spætmejser og Hulduer 
i stigende grad redekasserne.
Redekasser til Slørugle, Mursejler, 
Hvinand og vandstær er i skrivende 
stund ikke okkuperet.

I november 2022 blev der foretaget 
en tjek/reparations runde til Uglekas-
ser, hvor hver enkelt redekasse blev 
forsynet med 2 trælister på bagsiden 
og udskiftning af rede materiale og 
ilægning af nye træspåner. Der var af-
sat 5 hele dage til dette. Den generelle 
sundhedstilstand på redekasserne er 
god, hvilket bl.a. skyldes, at taget på 
redekassen er påsvejset tagpap.

Arbejdet med redekasserne forsætter 
ufortrødent af et hold fugleentusia-
ster (10 personer), der vedholdende 
deltager i redekasseproduktion/tjek/
reparationaktiviteter. I forbindelse med 
redekassebyggeriet blev det beslut-
tet, at gøre en indsats for Mursejlerne. 
Der blev produceret 3 stk. redekasse 
til Mursejlere, som er opsat i Arden, 
Skørping og Støvring.  

Selve arbejdet med redekassebyg-
geriet foregik på Naturstyrelsens 
maskinværksted – NST Himmerland. 
Her kunne arbejdsgruppen frit an-
vende værkstedets save og afkorter 
maskiner, hvilket gjorde fremstilling af 
redekasserne betydelig nemmere.

Vendehalsgruppen har været på re-

Foto: Rold Skov Gruppen
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parationsrunde. Enkelte af de ældste 
kasser er skiftet ud og nogle er flyttet 
lidt ned på træerne, så de er nemmere 
at tilse. I 2022 havde man desværre 
ikke haft ynglende Vendehalse i nogle 
af kasserne – Det eneste man har 
hørt til Vendehalse var i området af 
Stendalen nedenfor Festpladsen, her 
har man nogle få dage kunne høre 
dem.

Gave fra 
Naturhistorisk Forening
Opgaven med at bruge pengegaven 
på kr. 10.350,82 fra Nordjysk For-
ening for Naturvidenskab ved Hans 
Micheelsen, da foreningen opløstes, 
er desværre blevet noget forsinket, 
da Corona også her har bremset flere 
aktiviteter i arbejdsgrupperne.

I 2021 brugte Rold Skov gruppen der-
for kun 945 kr. på materialer til repara-
tion af vores eksisterende fuglekasser.

I 2022 har Rold Skov gruppen haft en 
større reparationsrunde til både ugle-
kasser og vendehalskasser, og der er 
blevet brugt i alt 3.204 kr. til materialer 

til reparationer og fremstilling af nye 
ugle- og vendehalskasser samt til op-
sætning af nye mursejlerkasser.

Rold Skov gruppen planlægger at 
bruge de resterende donationspenge 
på fuglekasser og materialer i 2023.

Turen med formidling for Nordjysk 
Forening for Naturvidenskab med 
vores fuglekasser som hovedemne er 
også blevet udsat pga. corona situa-
tionen, men vi håber, den kan finde 
sted i 2023. 

Foto: Rold Skov Gruppen

Foto: Rold Skov Gruppen



18

D O F  N O R D J Y L L A N D  ·  B E R E T N I N G  F O R  2 0 2 2

Punkttællinger i vores 
region
For år tilbage var der store områder i 
vores region, hvor der ingen punkttæl-
lingsruter var. Det har vi arbejdet på at 
få ændret ved at afholde informations-
møder med lederne af projektet, Tho-
mas Vikstrøm, Daniel Palm Eskildsen. 
Det har i år givet et positivt resultat. Der 
er kommet flere ruter, f. x i midt Vend-
syssel og i Himmerland. Så langt, så 
godt!

Men det er ikke nok endnu. Vi vil gerne 
have dækket flere ruter i vores store 
landsdel. Det er faktisk vigtigt, at vi får 
landet dækket så bredt som muligt. 
Der er plads til flere ruter end dem 
der bliver udført i dag. Kigger man på 
kortet er det i Hjørring, og Vesthimmer-
lands kommuner, der mangler ruter.

Den sene yngletælling er den der er 
bedst dækket, dernæst vintertælling, 
og i mindre omfang den tidlige yngle-
tælling. Vi ser meget gerne at der laves 
flere tidlig yngletælling, men enhver ny 
rute i alle tre perioder er meget vel-
kommen.

Der er også mulighed for at lave natt-
ællinger. Her står vi svagt i Nordjylland. 
Der er kun to tællinger i regionen. Der 
skal derfor her lyde en opfordring til 
at flere tager ud i natten og lytter på 
fuglearter, der ikke så let registreres 
om dagen.

Hvert år bliver der indbudt til et Punkt-
tællings seminar. I år blev det afholdt 
i Vigsø feriecenter. Alle punkttællere 
kan tilmelde sig dette seminar. Det er 
meget inspirerende at deltage. Det er 
møder med et godt fagligt indhold og 
afholdt i en god positiv stemning.

Foto: Svend Erik Mikkelsen

Foto: Povl Anker

Af Svend Erik Mikkelsen
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Trailergruppen i 2022

Vores trailer har ikke været ude i år. 
Bestyrelsen har forsøgt at finde en 
garage eller lign. i Aalborg, så traileren 

Foto: Povl Anker

Facebookgruppen 
DOF Nordjylland i 2022

DOF Nordjyllands Facebookside har i 
2022 oplevet en medlemsfremgang på 
15%, således at der den 8/12-2022 var 
1695 medlemmer af gruppen, hvoraf 
40% er kvinder. Antallet af medlemmer 
er samlet set forøget med 221. 
Dermed er gruppen stadig medlems-
mæssigt langt den største blandt 
DOF’s lokalafdelinger.

I årets løb har der været i alt 272 
opslag i gruppen, hvilket har afsted-
kommet hele 2095 kommentarer 
og 17.959 reaktioner i form af likes 
osv.. 

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 medlemsan-
modninger, og der skal håndhæves 
et sæt regler og krav. Den fremgangs-
måde har vi indtil videre valgt at fort-
sætte med, for at holde kvaliteten og 
relevansen af opslagene på et højt 
niveau. 

Facebook-gruppen fungerer også 
som DOF Nordjyllands digitale nyheds-
magasin, hvor vi fra bestyrelsen lægger 
nyheder op fra både det lokale samt 
det nationale niveau. Vores arrange-
menter bliver desuden annonceret 
gennem Facebookgruppen og i nogle 
af dens ”børn”, nemlig Fuglebibliote-
kets og lokalgruppernes egne 
Facebookgrupper.

kan komme til at stå mere centralt i 
vores lokalforening. Det er dog ikke 
lykkedes. 

Af Gitte Holm

Af Morten Johansen



20

D O F  N O R D J Y L L A N D  ·  B E R E T N I N G  F O R  2 0 2 2

Naturmødet 
2022 
Naturmødet 2022 blev en stærk 
tilbagevenden til forrige tiders natur-
møder efter år med corona. Vi havde i 
Dof Nordjylland og Dof Nordvestjylland 
forberedt naturmødet 2020 ved at 
lave et skelet til et landskab, hvor vi 
ville vise, hvordan fuglene levede i 
den vilde natur. Det hele gik i vasken i 
2020. I 2021 byggede vi så landskabet 
op til en online-begivenhed, men i år 
blev det så helt rigtigt. 

Onsdag for naturmødet brugte vi 
hele dagen på at bygge landskabet op. 
Vi havde suppleret vores egne udstop-
pede fugle med lån fra andre, vi havde 
fået ikke bare grene og mos, men 
også en spand kolort, så vi kunne vise 
både fugle og insekter (nogen af dem 
levende). Derudover havde vi Gittes 
fuglevinger, -fødder og -kranier, Gæt 
en fugl-tavlen og hvad vi ellers 
plejede.

Rigtig mange havde sagt ja til at tage 
vagter, så vi hele tiden havde folk, der 
kunne tale med alle dem, der kom 
forbi inde i teltet, fortælle om vild natur 
og insekters betydning for fuglene og 
også præsentere de fugle, vi havde 
i landskabet.

Det er Dof som sådan, der står for 
vores telt på Naturmødet, og Fugle-
nes Hus gjorde også en meget stor 
indsats, ligesom Dof Nordvestjylland 
medvirkede både med ideer, aktiviteter 
og folk til vagter. Fra Dof Nordjylland 
var der 19 medlemmer, som lagde et 
stykke arbejde i Naturmødet, med 
opstilling af landskab, aktiviteter og 
med vagter i teltet. Nogle brugte fire 
hele dage på det, andre havde 2-3 
timers vagt, men alle medvirkede til at 
gøre det til en forrygende succes, som 
vi kan være stolte af i Dof Nordjylland, 
så den store arbejdsindsats gav et 
fantastisk resultat. 

Vi er enige om i bestyrelsen, at Natur-
mødet er en meget vigtig aktivitet for 
os, som vi vil prioritere højt.

Af Anni Guldberg Madsen

Foto: Anni Guldberg Madsen

Foto: Anni Guldberg Madsen



21

D O F  N O R D J Y L L A N D  ·  B E R E T N I N G  F O R  2 0 2 2

Medlemsudviklingen

Efter sidste års rekordår, hvor vi runde-
de 1000 medlemmer, må vi desværre 
se, at træerne ikke vokser ind i him-
melen. Der kan være flere årsager til at 
medlemstallet er faldet. De stigende 
energipriser har ikke gjort det nemmere 
at få økonomien til at hænge sammen.

Ved redaktionens slutning er med-
lemstallet faldet til 964. Vi må frygte 
at medlemstallet vil falde yderligere 
når fornyelsen af abonnementer sker i 
foråret. Håbet er at aktiviteter som Na-
turmødet og Skagen Fuglefestival kan 
rette lidt op på faldet.

Foto: Povl Anker

Af Peter Kristensen


