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Beretning DOF Nordsjælland 2022 
 

Hermed bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i DOF Nordsjælland d. 28. januar 2023. 

 

 

1. Bestyrelsens arbejde 

Efter generalforsamlingen bestod bestyrelsen af Birger Stenå Nielsen, Bjørn Svendsen, 

Carsten M. Jørgensen, Holger Hansen, Inge Hansen, Jens Lodal og John Hansen samt 

suppleanterne Erling Krabbe og Ole Brauer. Ved konstitueringen blev 

• John Hansen formand 

• Jens Lodal næstformand 

• Birger Stenå Nielsen kasserer 

 

Desværre måtte vi foretage en ny konstituering i løbet af sommeren. Årsagen var, at vi i 

slutningen af april måned modtog den triste besked, at Jens Lodal døde af et hjerte-

stop. 

Vi sendte en kondolence til familien, som udtrykker vores savn af Jens: 

Kære Eva 

 
Det er i sandhed en trist meddelelse. 
Tillad os at udtrykke dybfølt medfølelse i forhold til Jens’ bortgang. 
 
Vi kunne godt på seneste bestyrelsesmøde fornemme, at Jens var plaget, og forstod til fulde 
frameldingen til weekendens repræsentantskabsmøde i DOF. 
Men havde ingen fornemmelse af, at situationen kunne får et så tragisk forløb. 
 
Jens efterlader et tomrum i DOF Nordsjælland fagligt og menneskeligt. 
Han besad en utrolig stor viden på mange felter udover det ornitologiske - og delte beredvilligt 
ud af denne. 
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Og i det organisatoriske tog han et stort slæb. Man gik aldrig forgæves til Jens, når man 
skulle have et godt råd eller "en hjælpe hånd" - han stillede altid op med sit engagement og 
store viden. Vi vil savne hans person og mangle hans ildhu. 
 
 
Venlige hilsner - med gode tanker og minder om godt og loyalt samarbejdet med Jens 
 
 
John Hansen 
Formand DOF Nordsjælland 

 

Ved den efterfølgende konstituering blev Holger Hansen ny næstformand. 

 

Ingen er uundværlig – men nogle er vanskeligere at erstatte end andre. Det var tilfæl-

det med Jens. Han var en utrolig kapacitet i bestyrelsen og vi brugte en del af vores mø-

der på at fordele arbejdsopgaver mellem os. 

I den forbindelse besluttede vi at gøre en indsats for at trække nye kræfter ind i fore-

ningsarbejdet. Vi fik den tanke, at det måske var muligt at få hjælp til nogle arbejdsop-

gaver og -områder af medlemmer, som har særlig viden og kompetencer. Men som 

ikke kunne drømme om ”en forpligtende bestyrelseskasket”. 

Se evt. vores opslag på hjemmesiden af 18. september 2022. En ide, der givetvis vil 

blive forfulgt efter generalforsamlingen. 

Vi søger kontaktpersoner | DOF Nordsjælland   

 

I forhold til DOF`s repræsentantskab deltog Holger Hansen som suppleant i stedet for 

Jens Lodal på årets 2 møder. Vi havde herefter ikke valgte suppleanter, så da Carsten 

M. Jørgensen måtte melde afbud til efterårsmødet, besluttede bestyrelsen, at Erling 

Krabbe deltog i hans sted. 

Carsten havde på afdelingens vegne til mødet spurgt til, om man kunne se tegn på, at 

kontingentstigningerne for visse kategorier var steget. Spørgsmålet udsprang af et fal-

dende medlemstal i DOF.                           

https://www.dofnordsj.dk/nyheder?nyhed=vi-soger-kontaktpersoner
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Man er opmærksom på situationen, men det er for tidligt at drage slutninger, så det vil 

blive taget op på repræsentantskabsmødet i foråret 2023.  

 

Gribskov har jo længe været udlagt som Naturnationalpark (om end det kniber med ef-

fektueringen), men vi hilste med tilfredshed, at også Hellebæk Kohave/Teglstrup Hegn 

fik tildelt samme ”status”. 

Bestyrelsen tog derfor initiativ til et møde, hvor vi inviterede Jens Lykkebo (Naturnatio-

nalpark Gribskov), Jørgen Hansen (Naturnationalpark Hellebæk) samt Erik Mandrup, 

der var afgående DOF-repræsentant i Nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland. 

Med det formål at udveksle erfaringer og opdatere bestyrelsen på arbejdet. 

Naturnationalpark arbejdet omtales særskilt i beretningen fra Naturpolitisk udvalg 

(NPU). 

 

Referater af vores bestyrelsesmøder kan i øvrigt findes på vores hjemmeside, hvor de 

offentliggøres efter godkendelse i bestyrelsen. Referater kan læses her.  

Referater (dofnordsj.dk) 

 

Redaktionsudvalg 

Kommunikationen via Facebook og hjemmeside er utrolig vigtig i afdelingen. Også her 

var Jens Lodal centralt placeret. Vi reorganiserede udvalget i sensommeren, hvor det 

kom til at bestå af Janne Møller Christensen og Luise Ekberg samt Inge Hansen og John 

Hansen fra bestyrelsen.  

 

Gilbjerg Fuglestation 

Der er ikke nyt omkring arbejdet med at bearbejde de indsamlede observationer fra 

fuglestationen. Carsten M. Jørgensen er DOF Nordsjællands repræsentant i redaktions-

udvalget. 

https://www.dofnordsj.dk/lokalafdelingen/bestyrelsen/referater
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 Samarbejdet med Naturstyrelsen Nordsjælland (NST) 

Vi har i 2022 holdt 2 dialogmøder med NST ligesom der har været flere mere uformelle 

kontakter. Der er god kontakt og lydhørhed, så vi har ikke nødigt at afvente næste 

møde, hvis ”det brænder”. Og der gives gensidigt god information og udtryk for syns-

punkter, hvor vi jo ikke altid er enige! Det skal dog nævnes, at vi på seneste møde gav 

udtryk for, at NST har håndteret genopretningen af Søborg Sø forbilledligt. 

Tilsvarende er der åbenhed omkring alle de arealer, som enheden har ansvar for i DOF 

Nordsjællands område. 

I 2022 har vi sat Arresø, Hellebæk Kohave og Gurre Sø på dagsordenen. Omkring sidst-

nævnte arbejder vi fortsat på stiforløbet omkring søen. Hvilket vi meddelte. 

Det tilbagevendende problem med ”Pas-på-kort” blev vendt på seneste møde. Begge 

parter gav udtryk for, at vi har en fælles interesse i at få kortene til at fungere. Uanset 

perspektivet med ”urørt skov”. 

Så meget desto mere, som DOF centralt er i tæt dialog med Naturstyrelsen om håndte-

ringen af ”Pas-på-kort”. 

Så det vender vi nok tilbage til. 

 

2. Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

De seneste 4 år har Erik Mandrup Jacobsen været DOF Nordsjællands repræsentant i 

nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland, men ønskede ikke at fortsætte arbejdet 

i rådet. Vi er Erik stor tak skyldig for den store indsats han har ydet i perioden. 

Bestyrelsen så sig om efter en efterfølger til Erik, og Ivan Olsen blev bragt i forslag – og 

takkede ja til at lade sig indstille. Ivan var medlem af arbejdsgruppen, der i sin tid ba-

nede vejen for etableringen af DOF Nordsjælland, og har siden været mangeårigt med-

lem i vores aktivitetsudvalg. 
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Desværre kiksede formanden i indsendelsen af opstillingen, så den kom 3 dage for sent 

frem. Det var en bet – men vi har måske fået vendt det til en ”fordel”. Snakke om forlø-

bet med sekretariatet i Kongernes Nordsjælland mundede ud i, at Ivan og John ”for-

mand” holdt møde med sekretariatet, hvor vi enedes om et samarbejde, hvor DOF 

Nordsjælland får mulighed for at forfølge de muligheder vi i sin tid så i Kongernes Nord-

sjælland. Vi lavede faktisk i sin tid flere forslag til Nationalparkplan 2020-2026. 

Og vi har aftalt møde med ansat i sekretariatet ultimo februar 2023. Så vi har måske 

”vekslet” passiv mødeaktivitet med konstruktive muligheder. 

Det er ikke altid, at det er så galt, at det ikke er godt for noget. Men som formand er jeg 

ærgerlig over forløbet: det kunne og burde jo være både og! Beklager! 

 

3. DOFbasen 

Vores koordinatorer i DOF Nordsjælland er Holger Hansen og Anders Høgsholm. Der er 

stadig god aktivitet med hensyn til indtastninger af de daglige observationer, hvorimod 

registrering og bearbejdning af ynglefugle stadig er en mangelvare. 

 

4. Punkttællinger 

Det er vanskeligt at opgøre antallet af vinterture da de ”krydser” årsskiftet, men med 

runde tal er der gået et tilsvarende antal ture som i sidste beretning. 

 

 

 

 

Beretning fra Aktivitetsudvalget 2022 ved Per Ekberg. 

 
Aktivitetsudvalget består af følgende personer: Søren Andersen, Alice Jørgensen, Per Ekberg, Ivan Ol-

sen, Jim Bille, Mogens Holme og Inge Hansen. 

Inge Hansen og Mogens Holme træder ud af udvalget efter Generalforsamlingen 2023. 
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Søren Andersen, Alice Jørgensen og Jim Bille er kommet ind i udvalget i 2022. 

Inge Hansen har tilbudt at blive bestyrelsens kontaktperson for udvalget. 

DOF Nordsjælland deltager stadig i Boligbirding, som Lasse Braae, DOF Vestsjælland lancerede i 2015. 

 

Ture 

Vi har 13 erfarne og særdeles stabile turledere, hvis ture dækker et bredt udsnit af 

DOF Nordsjællands fuglelokaliteter og det sydlige Sverige. 

Det har betydet, at der i 2022 har været arrangeret og tilbudt 68 fugleture fordelt på 14 kommuner på 

Sjælland, samt en tur til Skåne. Tre ture er dog blevet aflyst grundet dårligt vejr. Det er stadig et flot 

antal fugleture, der bliver tilbudt medlemmerne i DOF Nordsjælland. Turene har været meget velbe-

søgte og er populære hos medlemmerne. 

Ud over de mange ture har der været afholdt følgende arrangementer: 

Ørnens Dag i februar ved Arresø.  

Naturens Dag i september ved Esrum Møllegård.  

Fuglenes Dag arrangement i maj ved Favrholm Voldgrav. 

Og vi kan derfor ikke takke vores ihærdige og trofaste turlederne nok for den kæmpeindsats, de gør 

gennem hele året. Tak. 

Udvalget lægger vægt på, at det er lysten, der driver værket, så turlederne selv arrangerer 

deres ture. 

Udvalget prøver at lytte til medlemmernes ønsker om ture, og vi har så vidt det har været 

muligt med den tilstedeværende arbejdskraft, imødekommet dette. 

 

Foredrag 

DOF Nordsjælland har afholdt 4 foredrag i 2022.  

Februar. Foredrag med Thomas Vikstrøm. Nordsjællands ynglefugle ifølge Atlas III 

Marts. Foredrag med Thor Hjarsen, seniorbiolog i WWF Verdensnaturfonden. Hvordan genopretter vi 

dansk natur? 

Oktober. Foredrag med Johannes Due. Fugle fra Kenya, Tanzania og Botswana. 

November. Foredrag med Henrik Haaning Nielsen. Arktisk fugleliv. 

  

Turlederseminar 

I november havde vi vores årlige seminar for turlederne, som blev afholdt på Danhostel i Fredensborg. 
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Det er på den måde DOF Nordsjælland siger tak til turlederne for deres store indsats. Seminaret giver 

også mulighed for denne ene gang om året, at alle kan mødes, tale sammen, komme med nye tiltag 

og ideer.  

Det faglige oplæg i år stod Inge Hansen for. Hun gav os et fint indblik i Fugleværnsfondens reservat 

Rusland, og den aktive frivillige gruppe, som har mange aktiviteter deroppe med blandt andet pleje, 

fugleregistrering og et redekasseprojekt. 

Derefter havde vi nogle timers socialt samvær med blandt andet en udfordrende konkurrence, som 

handlede om fuglefjer. Vi sluttede af med en dejlig middag med efterfølgende kaffe og hygge. 

 

Boligbirding ved Luise Ekberg 

Det har udviklet sig fra at være en lille hyggelig leg til at være et projekt med det formål at lokalisere 

fugle på/fra matrikler, hvor der ellers aldrig bliver registreret fugle.  

Det kan give os en viden om, hvornår fuglene bliver set og synger første gang og lidt om trækfuglenes 

færden og overvintring i områder udenfor de sædvanlige fuglelokaliteter. 

Desværre mistede vi vores koordinator Jens Lodal i april måned midt i forårsregistreringen. Jeg har 

som ny koordinator herefter brugt sommer og efterår til at sætte mig nærmere ind i opgaven. 

I foråret havde vi 24 deltagere og desværre kun 15 deltagere i efterårssæsonen. Der har alle årene væ-

ret flest deltagere om foråret. Der skal derfor gøres en indsats for at få flere deltagere i projektet – jo 

flere deltagere, jo mere valide tal og dermed viden kan hentes om fuglene. 

Hjemmesiden og Facebook vil blive brugt som orienteringsplatforme. 

Projektet fortsætter i 2023 med Lasse Braae, DOF Vestsjælland som projektleder, og jeg fortsætter som 

lokalkoordinator.  

 

 

 

 

 


