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1 Bestyrelsen 

Bestyrelsen var så uheldig at miste først et menigt medlem, Jørgen Sørensen 
som blev erstattet af suppleant Carsten Michael Jørgensen i foråret. Derefter 

mistede vi både næstformand Kristine Kleffel og formand Bjørn Henriksen på 
meget kort tid sidste sommer og pludselig var vi kun 6. 

 
Bestyrelsen vil gerne takke de 3 for det meget arbejde og de mange initiativer 

de har sat i søen. 

 
Der var ikke ligefrem kampvalg om formandsposterne men flasken pegede på 

undertegnede og Anders Høgsholm påtog sig hvervet som næstformand.  
 

Efter den turbulente tid, er bestyrelsen kommet tilbage i rillen. Den arbejder 
godt og alle tager sin del af slæbet, det vil formanden gerne takke alle meget 

for, det er en fornøjelse. 
 

Vi mødes en gang om måneden og holder en bestyrelsesdag, ligesom vi 
afholder temamøder fra tid til anden. 

 
For sjov lavede jeg lidt statistik i mit mailprogram. 

Siden jeg blev formand for DOF Nordsjælland har jeg modtaget ca. 1170 DOF 
relaterede e-mails, det er 6,7 e-mail pr. dag i gennemsnit, også de dage hvor 

jeg er bortrejst eller hvor jeg ikke har min PC tændt. 

Selv om jeg prøver at have styr på mine postkasser så sker det altså, at der er 
noget som ligger for længe eller som jeg overser, og det vil jeg gerne 

undskylde for. Det er irriterende og virker uhøfligt når det sker, men tag det 
ikke ilde op. 

 
Det er bland andet lykkedes at få lavet to foldere om fuglelivet i Nordsjælland 

sammen med Naturstyrelsen, foldere som kan findes på biblioteker og andre 
steder sammen med Naturstyrelsens andre foldere. 

2 Medlemsstatus 

Efter sammenlægningen med de 3 nye kommuner (Allerød, Hørsholm og 

Rudersdal) er vi nu lidt over 1800 medlemmer i DOF Nordsjælland. Hvis man 
trækker de 3 nye kommuner fra ligner det en lille tilbagegang, som også 

stemmer med, hvad foreningen har oplevet samlet for hele landet. 
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3 Økonomi 

Lokalforeningen har en sund økonomi, som vi skal høre om senere. Vi har en 

solid formue nu og bestyrelsen vil gerne have pengene ud og arbejde efter 

vores formålsparagraffer. Der er dog ikke taget stilling til nogen konkrete 
projekter endnu. 

4 Ornitologisk 

Vores havørnepar fik 2 unger på vingerne sidste år, desværre døde den ene 

unge af sult. 
 

2011 blev året hvor Nordsjællands anden fiskeørnerede i nyere tid blev fundet 
i Gribskov. Desværre kom der ingen unger på vingerne, hvilket ikke er 

usædvanligt det første år, men vi håber meget på at det sker i år. 
Naturstyrelsen har ansøgt om lov til at afspærre området ligesom det er sket 

ved havørnereden og det er bevilget, hvis der ikke indkommer klager. 
 

Vi har også fået mindst 3 unger af rød glente på vingerne, men desværre er 
duehøg bestanden gået drastisk tilbage, kun 3 par blev det til i Gribskov (17-

20 par tidligere år) og vi ved ikke hvorfor. 

 
Tranerne har også været aktive i Gribskov området, og vi kan håbe på at det 

også ender med ynglepar. 

5 Hjemmeside 

DOF Nordsjællands hjemmeside fik en opgradering i løbet af sidste år, og vi er 
nu bedre beskyttet imod hackerangreb som desværre lagde beslag på en del af 

vores webmasters ressourcer i løbet af 2011. 
 

Vi er oppe på ca. 200 besøg om dagen i gennemsnit. 
Bestyrelsen søger stadig efter folk, som har lyst til at skrive artikler om 

fuglelivet i Nordsjælland til hjemmesiden. 

6 DOFbasen 

Antallet af observationer i DOFbasen fortsætter med at stige, i 2011 blev der 
registreret 116.000 observationer fra Nordsjælland en stigning på 14%, men 

her skal man også huske på, at vi har fået 3 kommuner ekstra en del af året, 

så vi er nok på cirka det niveau vi kan forvente fremover. 
Hvad angår antallet af bearbejdede ynglepar i DOFbasen er der derimod ikke 

noget at prale af, her ses et fald på 17% på trods af at de 3 nye kommuner 
burde trække den modsatte vej. Der kan stadig nå at komme flere da folk 

typisk arbejder med den slags i vinterperioden, men det må vi kunne gøre 
bedre i Nordsjælland.  
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7 Gilbjerg fuglestation 

DOF Nordsjælland lovede at videreføre aktiviteterne på Gilbjerg fuglestation, 

som et led i overtagelsen af de 3 nye kommuner. 

Det er lykkedes også at finde en observatør, som vil fortsætte tællingerne af 
trækfugle i en 3 måneders periode i foråret 2012. 

Det koster ca. 20.000 kr. i diæter og overnatning for en 3 måneders periode, 
og det bliver svært rent økonomisk at opretholde i fremtiden, hvis vi ikke 

finder en anden model. 

8 Ture og møder (ved Luise Stender) 

DOF Nordsjælland har et aktivitetsudvalg bestående af 4 medlemmer. I 2011 
forlod Bjørn Blangsted Henriksen aktivitetsudvalget og Karen Engelstoft og 

Ivan Olsen trådte ind. 
Vi har i alt 12 turledere. 

 
Aktivitetsudvalget arbejder på at lave nogle generelle fugleture, ture for 

begyndere, ture med et bestemt tema og ture med overnatning.  
Herudover laver udvalget møder med dels et fuglefagligt indhold og dels et 

socialt formål. 

Udvalget er også begyndt at lave ture og møder, som opstår ved pludselige 
indskydelser og pludseligt opståede interessante observationer eller emner. 

Disse ture er ikke annonceret lang tid i forvejen, men annonceres udelukkende 
på DOF Nordsjællands hjemmeside. 

Siden sidste generalforsamling har DOF Nordsjælland haft i alt 
• 41 dag/aftenture 

• 1 spontan tur med fugletræk og udstilling 
• 1 fællestur med Naturstyrelsen 

• 1 Ørnens Dag arrangement 
• 1 spontant møde om resultaterne af loggerprojekt med rødrygget 

tornskade 
• 1 møde med gløgg og jule-fugle-flet 

• 1 møde om Peru og Bolivias fugle 

9 Caretakergrupper 

Vores Caretakergrupper arbejder stadig fint og det syder af aktivitet. Det ser 

oven i købet ud til, at der er begyndt at ske noget i Tisvilde Hegn, hvor der er 
blevet udarbejdet en ynglefuglerapport. Om det bliver en selvstændig gruppe 

eller om der sker en udvidelse af Arresøgruppen, ved vi ikke endnu, men 
dejligt er det at der sker noget. 

Selv om Cartakerprojektet officielt afsluttes, så vil bestyrelsen arbejde på at 
aktivitetsniveauet opretholdes og vil støtte grupperne, så godt vi kan. Om 

Cartaker navnet består eller formatet laves om ved vi ikke endnu, men vi ser 
ingen grund til at lave om på noget der virker. 
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10 Beretning fra NPU (ved Stig Englund) 

 

11 Punkttælling 

Der skal lyde en opfordring til alle om at lade sig registrerer som punktæller. 
Der er brug for flere tællere for at vedligeholde dette meget vigtige dataset, 

som er et meget vigtigt værktøj for fuglebeskyttelse og for DOF. 
Læs mere på dof.dk 

 


