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1. Indledning 

2020 har været et anderledes år. Det har været et år, hvor det har været ekstra rart at arbejde som 
frivillig i DOF Storstrøm. På grund af Coronasituationen har en del ture og møder måttet aflyses. Til 
gengæld har Coronasituationen fået en gruppe unge til at opholde sig i længere tid på Gedser 
Fuglestation, og de er kommet til at holde af stedet og livet på en fuglestation. Men bortset fra det, 
har langt det meste i DOF Storstrøm foregået, som det plejer. 

I denne årsberetning kan du læse: 

• Om 2020 

• Om vi nåede målene 

• Lidt om fremtiden 

 

God fornøjelse. 

DOF Storstrøms bestyrelse 

 

2. Om 2020 

2.1 Det store overblik 

 

 

Vi laver mange forskellige ting i DOF. Vi gør det for at skabe bedre forhold for fuglene og for at give 
vores viden og gode oplevelser videre til andre. 

Vi overvåger fuglelivet for på den måde at indsamle viden. Den viden bruger vi til at inspirere 
befolkningen og til at rådgive politikere og forvaltningen. Den viden kan politikerne bruge til at 
beslutte ting, som kan forbedre forholdene for fuglene. 

Denne model kan vi bl.a. bruge, når vi vil undersøge, om vi i DOF Storstrøm får håndteret alle de 
vigtige områder. De fleste områder har vi klaret godt i 2020, hvilket vil fremgå af årsberetningen. 
Det, at få bragt vores budskaber hele vejen frem til lokalpolitikerne og få dem til at vedtage 
forbedringer for naturen, er vi dog ikke kommet så langt med. 
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2.2 De frivilliges store indsats 

I hovedforeningen DOF er der i Fuglenes Hus ansat omkring 7 fuldtidsmedarbejdere, som arbejder 
for selve foreningens nu omkring 17.000 medlemmer. De øvrige medarbejdere arbejder især med 
DOF’s projekter og betales af dem. 

Sammenlignet med det, er den indsats, som de frivillige i DOF Storstrøm yder, imponerende. Der 
var i 2020 omkring 1.100 medlemmer og dermed omkring 100 mere end i 2019. De frivillige brugte 
i 2020 i størrelsesordenen 14.000 timer på DOF-arbejde. Det svarer til 9 fuldtidsmedarbejdere.  

 

 

  

2.3 Naturfællesskabet – Det gror tættere sammen 

I årsberetningen for 2019 blev betegnelsen Naturfællesskabet introduceret for de fugle- og 
naturaktiviteter, der foregår inden for DOF Storstrøm område. Tidligere blev Fugleværnsfondens 
fire frivilliggruppen og turene til fondens områder ikke rigtig omtalt som en del af ”den samlede 
pakke” til os naturinteresserede i området. Gedser Fuglestation levede også lidt sit eget liv. 

Ud over Fugleværnsfonden og Gedser Fuglestation har vi i 2020 arbejdet med at få etableret 
samarbejde med nye parter og udvidet samarbejdet med eksisterende. I Vordingborg Kommune 
havde vi allerede et godt samarbejde med DN Vordingborg og med forvaltningen i kommunen om 
både fælles ture og om naturpolitiske opgaver. I 2020 har vi haft møder med DN Lolland og DN 
Guldborgsund om at etablere et tilsvarende samarbejde, og det har vi aftalt at gøre. Vi har 
tilsvarende haft møder med forvaltningen i Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune om et 
tættere samarbejde om både naturpolitik og ture.  

Så netværket i Naturfællesskabet i DOF Storstrøms område er blevet lidt tættere i løbet af 2020.  
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2.4 Overvåge 

Størstedelen af de frivilliges arbejdsindsats går med at indsamle viden om fuglene. 

Overvågningen drejer sig fx om: 

• Gedser Fuglestation 

• Hyllekrog/Saksfjed trækfugletælling. Total træktælling forår. Rovfugle efterår 

• Punkttællinger: 17 yngle- og 19 vinterruter 

• Redekasser til Stor Skallesluger. 119 ynglepar og flere nye kasser i 2020 

• Ynglefugletællinger for Guldborgsund Kommune og Naturstyrelsen 

• Pas-På-Kort for Naturstyrelsen 

• Stærekasser på golfbaner 
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2.5 Inspirere 

I DOF Storstrøm levede vi op til vores målsætninger mht., hvor mange ture, møder og kurser vi 
ville tilbyde medlemmer og andre interesserede. På grund af de adfærdsbegrænsninger, der var i 
regeringens COVID-19 bestemmelser, kunne vi dog desværre kun gennemføre halvdelen af 
arrangementerne. 

2.6 Rådgive 

I 2020 har DOF Storstrøms kommunerepræsentanter i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, 
Næstved og Faxe Kommune fortsat deres naturpolitiske arbejde, som bl.a. omfatter information og 
rådgivning om fuglenes forhold til den kommunale forvaltning. 

Som noget nyt er vi kommet med i styregruppen for projekt ”Integreret adaptiv forvaltning af 
bramgæs”. 

 

 

2.7 Forbedre 

Under denne overskrift kan vi indsætte frivilliggrupperne på Fugleværnsfondens reservater ved 
Ravnstrup Sø, Nyord Enge, Barup Sø og Saksfjed-Hyllekrog. 
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3. Nåede vi målene? 

De fleste af de mål, som DOF Storstrøm havde stillet op for 2020, nåede vi. Som sidste år knep det 
især med at få skaffet backuppersoner til nogle af opgaverne. I 2019 gjorde Lotte Stawitzki en stor 
indsats inden for det naturpolitiske koordineringsarbejde. Hun stod for fællesmøde med 
lokalafdelingens kommunekontakter, fælleskursus med DOF i Storstrøm, Vestsjælland, Køge og 
Roskilde m.m. I 2020 var det så håbet, at de andre DOF-afdelinger stod for lignende 
arrangementer, men det skete ikke.  

4. Videre frem 

4.1 Nye aktiviteter 

Fra introduktionsmødet i november 2020 for den foreslåede udvidede bestyrelse, kom der allerede 
en række forslag til nye ting, vi vil prøve at få igangsat i 2021: 

• Lave ynglefugletællinger på vigtige fuglelokaliteter 

• Lave småture for børn i følge med voksne 

• Lave fuglestemmeundervisning på ture med 10-15 deltagere 

• Lave endags busture til fjernereliggende lokaliteter 

• Gøre vores viden fra naturpolitisk arbejde tilgængeligt elektronisk 

 


