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1. Indledning 

For DOF Storstrøm har 2019 været et godt år. En stor del at målene for året blev nået. Vi lavede 
en rimeligt god indsats for fuglene, medlemmerne og vores samarbejdspartnere. Og vi havde det 
hyggeligt sammen imens. 

På bestyrelsessiden skulle den lille ny bestyrelse i starten af 2019 finde sin måde at klare 
opgaverne. Hvilke opgaver ville vi klare? Hvem og hvordan ville vi gribe det an? Naturligvis har vi 
lavet nogle fejl, men alt i alt er det vist gået meget godt i 2019. Det skyldes ikke mindst, at de fleste 
opgaver klares af selvstændige grupper, der som hidtil har håndteret ture, møder, kurser m.m. 

I denne årsberetning kan du læse: 

• Om 2019 

• Om vi nåede målene 

• Lidt om fremtiden 

 

God fornøjelse. 

DOF Storstrøms bestyrelse 

 

2. Om 2019 

Gedser Fuglestation 

 

I 2017, 2018 og 2019 brugte Gedser Fuglestation flere penge, end man fik ind. Det var en bevidst 
satsning på at få standardiseret træktælling op at stå parallelt med den standardiserede 
ringmærkning. Fondsmidler havde givet denne mulighed, men efter 2019 ville pengene være brugt 
op. I DOF’s Fuglestationsudvalg havde vi en længere dialog med DOF’s ledelse om finansieringen 
af driften af A-fuglestationerne i Gedser, Blåvand og Skagen de kommende år. Dialogen mundede 
bl.a. ud i, at et budget for DOF med tilstrækkeligt tilskud til Gedser Fuglestation blev vedtaget af 
repræsentantskabet i november 2019. Pengene til fortsat højt aktivitetsniveau var dermed sikret. 
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Gedser Fuglestation kører godt og gør det i et tæt parløb med DOF Storstrøm. Da det i foråret 
2019 fra hovedforeningens side blev foreslået, at de tre A-fuglestationer ikke længere skulle være 
knyttet til lokalafdelingerne, og at de skulle have økonomistyring fra hovedforeningen, blev vi lidt 
nervøse. Det lader heldigvis til at blive sådan, at hovedforeningen lader de ting, som kører godt, 
fortsætte. Gedser Fuglestation og DOF Storstrøm vil fortsat arbejde tæt sammen. Der vil fortsat 
være budgetlægning og økonomistyring lokalt. Hovedforeningen vil blot både for lokalafdelinger og 
fuglestationer lave en højere grad af regnskabskontrol end tidligere. 

Læs mere: Gedser Fuglestation 

 

Samarbejde med Naturstyrelsen Storstrøm 

 

DOF Storstrøm har bl.a. gennem Gedser Fuglestation et samarbejde med Naturstyrelsen 
Storstrøm. Som en del af samarbejdet har Michael Thelander været projektleder og forfatter på 
kortlægningen ”Ynglefugle på Naturstyrelsen Storstrøms kystlokaliteter i 2019”. 

Vi har indledt et samarbejde om at passe bedre på rovfuglereder m.m. i statsskovene ved hjælp af 
de såkaldte Pas-På-Kort. I 2020 forventer vi at gennemføre et pilotprojekt.  

 

Samarbejde med Guldborgsund Kommune 

I perioden 2014-2018 har Guldborgsund Kommune og DOF Storstrøm haft en samarbejdsaftale til 
gensidig fordel. DOF Storstrøm laver nogle fugleundersøgelser og stiller dem til rådighed for 
kommunen til naturforvaltningsarbejde. I samarbejde laves formidlingsaktiviteter, hvor DOF udfører 
formidlingen og kommunen bl.a. bidrager med bredere markedsføring af arrangementerne. 
Desuden giver kommunen økonomisk støtte til DOF’s lokale arbejde. 

En ny samarbejdsaftale skulle indgås for perioden 2019-2023. I starten gik vi lidt skævt af 
hinanden, men sidst på året fik vi det gode samarbejde i gang igen og en aftale på plads. Heldigvis 
havde DOF Storstrøms frivillige udført de sædvanlige optællingsopgaver trods manglende aftale, 
så vi kunne levere de sædvanlige rapporter til kommunen ved årets udgang.  

https://www.gedserfuglestation.dk/
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Stæreprojekt på golfbanen i Mogenstrup 

Med Charlotte Stawitzki som DOF Storstrøms koordinator har der været stor aktivitet i 2019. Der er 
gennemført fugletællinger, påsat logningsudstyr på stære, undersøgt jordbundsdyr m.m. 

Læs mere:  Om projektet generelt 

  Rapporten "Stære på Sydsjællands golfbane - rapport 2019" 

 

Naturpolitisk arbejde i DOF Storstrøm 

De seneste år har der blandt de naturpolitisk aktive og i bestyrelsen været frustrationer over: 

• At vi ikke har de nødvendige kompetencer. 

• At vi sidder alene med opgaverne. 

• At der ikke bliver taget hensyn til de indsigelser, vi kommer med. 

• At vi ikke har overskud til selv, proaktivt, at tage naturpolitiske initiativer. 

Det er Charlotte Stawitzki ved at gøre noget ved.  

Der er blevet afholdt fællesmøde for DOF Storstrøms kommunerepræsentanter. Der er blevet 
afholdt to kursusdage i 2019. Og forsøg på selv at tage initiativ til naturprojekter er blevet gjort. 

 

Fremtidsmuligheder for Lindholm – et eksempel på proaktiv naturpolitik 

Henrik Dahl var meget aktiv i den lokalgruppe, som arbejdede imod etableringen af et 
udrejsecenter på Lindholm ved Kalvehave. De hidtidige aktiviteter for DTU er afsluttet. Planerne 
om udrejsecenter blev taget af bordet, da den nuværende socialdemokratiske regering trådte til. Så 
nu er mulighederne åbne for at skabe noget helt andet. 

Henrik Dahl har forslag til, hvad øen og farvandet kan bruges til. Han taler med en lang række 
parter og arbejder på at få lavet en løsning, som både er god for fuglene og for de 
naturinteresserede.  

 

https://www.dofstor.dk/projekter/projekt-staerekasser-ved-golfbaner
https://www.dofstor.dk/images/Projekter/StaereGolf/Fugle_p_Sydsjllands_Golfbane_-_rapport_2019.pdf
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Driften af lokalafdelingens mange aktiviteter 

 

Bl.a. takket være de selvkørerne aktivitetsgrupper fungerer DOF Storstrøm godt trods få 
bestyrelsesmedlemmer. 

 

3. Nåede vi målene? 

 

De fleste mål for konkrete aktiviteter såsom antal småture blev nået. Det kneb mere med at nå mål, 
som drejede sig om at få flere aktive med i arbejdet. 
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4. Videre frem 

 

 

Det er sådan set gået godt i 2019, dog uden de store nyskabelser ud over dem, der er sket inden 
for det naturpolitiske arbejde. For at kunne videreudvikle DOF Storstrøm, har vi brug for både 
inspiration udefra og nye arbejdskræfter. 


