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1. Indledning 

For DOF Storstrøm har 2018 både været et år, hvor meget er fortsat som de foregående år, og 
hvor forandringer er blevet planlagt.  

I denne årsberetning kan du læse om: 

• Hvordan aktiviteter i lokalafdelingen passer med DOF’s overordnede mål. 

• Hvordan 2018 forløb. 

• Nogle overvejelser om fremtiden. 

 

God fornøjelse. 

DOF Storstrøms bestyrelse 

 

2. DOF’s mål og lokalafdelingens aktiviteter 

 

 

Figur 1. DOF's mål og lokalafdelingens aktiviteter. 

DOF Storstrøms bestyrelse har set på, hvad der sker i lokalafdelingen i dag, og hvad vi gerne vil 
have, der skal ske fremadrettet. Et værktøj til det er en sammenligning af, hvilke aktiviteter der 
foregår i lokalafdelingen og DOF’s overordnede mål. Se ovenstående figur. 

Aktiviteterne i DOF Storstrøm viser sig rigtigt godt at dække DOF’s overordnede mål. 

 

Med lokalafdelingens naturpolitiske arbejde prøver vi at få 
forbedret beslutninger og regler om fuglenes levesteder. 

Ved opsætning af redekasser til Store Skalleslugere sørger 
vi for at forbedre ynglemulighederne for arten. 

Ved optælling af kollisioner mellem svaner og ledninger 
dokumenterer vi problemets størrelse og vurderer løsninger til formindskelse af risikoen for 
kollisioner. 
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I vores område indsamler medlemmer og andre viden om 
fugle bl.a. gennem projekterne Punkttælling, Atlas III, 
Ledningsdræbte svaner og fuglestationernes træktælling og 
ringmærkning. 

Viden om fugle udbredes bl.a. ved hjælp af ture, møder, 
sociale medier og udgivne publikationer. 

 

Medlemmer og andre får fugleoplevelser i naturen bl.a. på 
ture og ved deltagelse i foreningens projekter. 

 

  

I vores lokalområde deltager mange medlemmer og andre i 
foreningens aktiviteter. Det sker bl.a. ved møder, ture, på de 
sociale medier, ved deltagelse i projekter og som aktive ved 
fx Gedser Fuglestation og Fugleværnsfondens områder. 

 

 

3. Om 2018 

2018 i tal 

2018 blev et år, hvor de mange af lokalafdelingens gode aktiviteter fortsatte som hidtil.  

I november 2018 var vi 1.028 medlemmer. I løbet af året meldt 64 sig ind og 59 meldte sig ud. 

 

Figur 2. Antal af forskellige aktivitetstyper i DOF Storstrøm i 2018. 

Der har været afholdt omtrent det samme antal medlemsaktiviteter i 2018 som i 2017 (tal i 
parentes). Tallene kommer fra DOF’s aktivitetsmodul, hvor der er søgt på aktiviteter med 
arrangøren DOF Storstrøm.  

• Småture 36 (38), storture 1 (2), møder 17 (18) og kurser 2 (2).  

Årets gode stortur gik til Helgoland og Vadehavet. Der blev afholdt kurser om fuglestemmer samt 
om vadefugle. 
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Vi kom godt ud til medlemmer og andre via lokalafdelings sociale medier. Pr. 25. januar 2019 var 
der på Facebook 551 medlemmer i gruppen DOF Storstrøm og 997 følgere af siden Gedser 
Fuglestation. 

Mere om årets aktiviteter 

Lokale koordinatorer har stået for afholdelse af møder i Haslev, Allerslev og Nykøbing F. Efter flere 
år som koordinator i Haslev har Leif Tureby valgt at stoppe. Holger Jensen har stået for 
lokalgruppen i Allerslev, men har overdraget opgaven til Bente Larsen. Leif og Holger takkes for 
deres indsats gennem årene. Møderne i Nykøbing fortsætter med uændret styring. 

At kunne høre om danske ugler vækker stor interesse, og mere end 50 personer var mødt op en 
aften på Avnø Naturcenter for at høre ugleeksperten Klaus Dichmann fortælle om de danske uglers 
status og fremtidsudsigter. 

Ørnens Dag blev afholdt på Avnø, Hasselø, Nyord og Nakskov Fjord. Ved Avnø var der flest 
besøgende med ca. 200 deltagere.  

Årets julemøde blev afholdt på Dybsø Naturskole. På gåturen inden julefrokosten blev 
Nylandsmøllen, der er ved at blive restaureret, fremvist af Naturskolens leder, Lars W. 
Christoffersen. Efter gåturen var der spisning, konkurrence og hyggeligt samvær på naturskolen. 

Projekter 

Der er succes i projekt Stor Skallesluger, hvor antallet af ynglepar i DOF Storstrøm område i 2018 
var oppe på 83-85 mod 67-73 året før. Tallene er sammenstillet af Jan Blichert-Hansen. 

For projekt Ledningsdræbte svaner var vinteren 2017-18 meget anderledes en den foregående 
vinter. I 2018 passerede der kun 5 Knopsvaner ved tællingerne i februar-marts, hvor 1 ramte 
ledningerne. I februar-marts 2017 passerede 568 Knopsvaner, hvoraf 10 ramte ledningerne. I 
efteråret 2017 havde Energinet sat reflekser på ledningerne i observationsområdet. Da svanerne 
stort set udeblev, kunne vi desværre ikke konstatere noget om effekten af de opsatte reflekser. 

Træktælling om foråret ved Hyllekrog og om efteråret ved Gedser er gået godt. Det samme gælder 
ringmærkningen ved Gedser Fuglestation forår og efterår. 

Der er også på andre måder blevet lagt et stort arbejde udført af mange frivillige på Gedser 
Fuglestation. Det gælder både med istandsættelse af huset og pasning af haven. Desuden er et 
stort efterslæb med bearbejdning og publicering af resultater fra træktælling og ringmærkning 
blevet indhentet. 

Den 5-årige samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune stopper i 2019. Hovedformålet med 
aftalen har været at foretage kortlægning af udvalgte fuglearters forekomst samt udførelse af 
naturformidlingsopgaver. Lokalafdelingen har modtaget honorar for ydelserne. For fjerde år i træk 
har lokalafdelingen i 2018 foretaget kortlægning af ynglefugle på øer, holme og strandenge. 
Desuden kontrol af opsatte redekasser for Stor Skallesluger, Vendehals og Perleugle. Der er 
udarbejdet status for sjældne ynglefugle: rovfugle, Trane og Plettet Rørvagtel. Hvert år har 
afrapportering fundet sted til Guldborgsund Kommune. Der er aftalt et møde mellem Guldborgsund 
Kommune og DOF Storstrøm, hvor det gennemførte 5-årige samarbejde vil blive evalueret og et 
muligt nyt samarbejde vil blive diskuteret. 

Feltarbejdet i ATLAS lll stoppede 1. marts 2018, og nu er alle feltobservationerne ved at blive 
behandlet. Resultaterne forventes at blive publiceret sidst i 2019. 

Antallet af gennemførte Punkttællinger har været omtrent uændret med omkring 16 både vinter og 
sommer. Tallene er fra DOFbasen. 

Naturpolitisk arbejde 

Bestyrelsen har brugt meget tid på naturpolitisk arbejde i 2018. Det gælder både ved selve 
bestyrelsesarbejdet og ved arbejdet som kommunekontakter. Forslagene om reduktion af Natura 
2000 områderne og de mange vindmøllesager har især taget tid. 

Med baggrund i Naturpakken udsendte Miljø- og Fødevareministeriet et forslag til 
”grænsejustering” af Natura2000 områderne i høring i 2017. Ca. 28.000 ha blev foreslået udtaget 
af Natura2000 områderne, hvilket svarer til ca. 10% af Natura2000 områdernes samlede areal. I 
Natura2000 områderne i DOF Storstrøm blev en lang række arealer foreslået udtaget. Mange af de 
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foreslåede udtagne arealer var landbrugsarealer, men også arealer for rastende gæs og svaner og 
fuglebeskyttelsesområdet Vemmetofteskoven blev foreslået udtaget. DOF Storstrøm har indgivet 
høringssvar for alle Natura2000 områder beliggende i DOF Storstrøm og har bl.a. peget på, at de 
foreslåede udtagne arealer kan gøres mere ”gåsevenlige” via penge fra EU-støtteordninger. 
Derudover har DOF Storstrøm foreslået udvidelse af Natura2000 områderne enkelte steder. Efter 
endt høring fremlagte ministeriet de endelige grænser, og DOF Storstrøms indsigelser var stort set 
ikke blevet hørt. Til gengæld var der oprettet nye fuglebeskyttelsesområder på stats- og fondsejede 
arealer i DOF Storstrøm. Det gælder bl.a.: Lysebro Mose, Hannenov og Ovstrup Skov, Bøtøskoven 
(Naturfonden), arealer vest for Busene, arealer omkring Hundevængsgård, Busene Have, 
Mandemarke Haver og arealer ved Hårbølle Hestehave. Det afventes nu, om 
Europakommissionen vil give en endelig godkendelse de nye grænser. 

DOF Storstrøm har gjort indsigelse mod opstilling af vindmøller ved Sparresholm i henhold til 
lokalplanforslag og kommuneplantillæg. Ligeledes har DOF Storstrøm gjort indsigelse mod rejsning 
af vindmøller ved Vennerslund. 

Ændringer i bestyrelsen 

2018 blev et år, hvor vi i bestyrelsen blev nødt til at tænke nyt. DOF Storstrøms formand gennem 
14 år, Michael Thelander, meddelte, at han ville stoppe ved generalforsamlingen i 2019. Tingene 
har kørt med indarbejdede rutiner. Michael har gennem årene opbygget viden og erfaring, som han 
på sin stille måde har brugt til at få lokalafdelingen til at køre. Michael takkes meget for sin store 
indsats gennem årene. 

Udover Michael Thelander, forlader Bente Larsen, Birgitte Norby, Uffe Haulund og Henning Gøtz 
bestyrelsen. De takkes alle fire for deres indsats. Vi håber, at de fortsat vil arbejde for DOF 
Storstrøm i andre sammenhænge. 

Den resterende del af bestyrelsen har brugt en del tid til at tænke over, hvordan vi kunne tænke os 
at køre lokalafdelingen videre.  

4. Videre frem – tilfredsstillende og hyggeligt 

• Hvad har vi som frivillige og som fugleinteresserede lyst til at lægge vores arbejde i og 
deltage i? 

• Hvilke aktiviteter vil vi fra DOF Storstrøms side gerne have, der bliver gennemført? 

• Og hvordan får vi de to ting til at gå op i en højere enhed? 

De spørgsmål har vi tænkt og talt en del om i DOF Storstrøms bestyrelse. 

En måde at sammenfatte resultaterne af vores overvejelser er: 

Vi vil gerne være med i aktiviteter: 

• Hvor vi selv får nogle gode oplevelser. 

• Hvor vi hygger os sammen med andre. 

• Hvor der kommer de ønskede resultater ud af vores indsats. 

• Hvor andre værdsætter vores arbejde. 

Vi vil ikke være med i aktiviteter: 

• Hvor det er ret kedeligt at deltage. 

• Hvor vi arbejde meget alene og uden hygge. 

• Hvor der stort set ikke kommer noget positivt ud af vores indsats. 

• Hvor andre ikke interesserer sig for og værdsætter vores arbejde. 
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Figur 3. Eksempler på tilfredsstillende og frustrerende DOF-arbejde. 

De fleste af aktiviteterne i DOF Storstrøm foregår heldigvis på en måde, som de aktive og 
deltagerne godt kan lide. Det gælder fx ture, møder, projekter og fuglestationsarbejde. 

Det naturpolitiske arbejde har flere af de aktive udtrykt frustrationer over. Det gælder både de 
manglende resultater af indsatsen, det meget alene-arbejde og manglen på værdsættelse. 

 

Figur 4. Eksempler på, hvordan vi vil forbedre vores naturpolitiske arbejde. 

Det naturpolitiske arbejde er derfor noget af det, vi gerne vil lave på en anden måde.  

Vi vil gerne fokusere på projekter, som vi selv er (med-) initiativtagere til, og som skaber nogle 
forbedrede forhold for fuglene.  

Der, hvor vi blot reagerer på rejste sager, vil vi prøve at forbedre effekten af vores indsats ved at 
samarbejde med andre naturforeninger m.fl.  

Som følge af, at vi vil fokusere mere på projektorienteret arbejde, hvor de enkelte af os kan vælge 
at deltage i netop det, vi går op i, vil vi lægge færre opgaver hos bestyrelsen og ved 
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bestyrelsesmøderne. Der vil derfor ikke være behov for ret mange i bestyrelsen. Bestyrelsen skal 
mest stå for de ledelsesmæssige opgaver rent foreningsmæssigt og for at hjælpe og koordinere de 
andre aktives indsats. 

 

Figur 5. Skitse af DOF Storstrøm organisation. 

 


