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Velkommen til første nummer af DOF Kbh.s Nyhedsbrev. 

DOF Københavns bestyrelse vil så gerne i kontakt med vores 5000 aktive medlemmer af 

lokalforeningen, og vi har spekuleret meget over, hvordan det bedst kan foregå. 

Derfor prøver vi nu at udsende et nyhedsbrev 4 gange om året. Når du har tilmeldt dig via ”Min 

Side”  https://minside.dof.dk får du nyhedsbrevet tilsendt automatisk. 

DOF Kbh. har en hjemmeside – den er gemt godt og grundigt af vejen på hovedforeningens 

hjemmeside. Hvis du har lyst til at se nærmere på den, kan den findes på www.dofkbh.dk  

Vi forsøger os selvfølgelig også på Facebook, men heller ikke det kan siges at være en succes, da vi 

har sølle 360 følgere. Hvis du har lyst til at bidrage til vores Facebookside med viden og oplevelser 

med fugle, er du meget velkommen på DOF København. Vores Facebook er ikke beregnet som 

opslagstavle for fuglekiggere, der alene har til formål at udstille deres billeder, men du er 

velkommen til at lægge egne billeder op, hvis de har en nyheds- eller bestemmelsesmæssig værdi 

for andre. Hvis du lægger den slags billeder op i gruppen, skal du altid huske at angive dato og 

stedangivelse. 

 

Foredrag og ture for lokalforeningens medlemmer 

Oplysninger om ture og foredrag kan altid findes på vores hjemmeside og på hovedforeningens 

hjemmeside under Aktiviteter med DOF. 

De næste 2 foredrag foregår i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1. sal. Læs evt, mere om indhold 

og på hjemmesiden eller se opslag på Facebook. 

 Onsdag den 27. november 2019 kl. 19:30: Udzungwa National Park, Tanzania. Ved Steffen 

Brøgger-Jensen og Flemming Pagh.  

 

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 19:30: Udbredelseskortene i "Handbook of Western Palearctic 

Birds. Ved Magnus Ullman.   Læs evt. om Magnus Ulmanns meritter her                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Naturstyrelsen efterlyser… 

Som bekendt foregår der i øjeblikket omfattende trærydning rundt omkring i Hovedstadsområdets 

skove. I den forbindelse er Naturstyrelsen meget interesseret i oplysninger om redetræer, der 
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anvendes af sjældne fugle for i det omfang, der er muligt at undgå at fælde træerne, men også for 

at foretage evt. afspærring af områder med redebyggende eller rugende sårbare og truede 

fuglearter (og flagermus). Til den ende anvender Naturstyrelsen de såkaldte ”Pas-på-kort”, og 

Naturstyrelsen efterlyser samarbejde med DOF Kbh.s medlemmer om disse kort. Registreringen af 

redetræerne gælder bl.a. følgende arter: Havørn, fiskeørn, kongeørn, rød glente, duehøg, 

hvepsevåge, sortspætte, grønspætte m.fl. Alle arter er nævnt i det notat, der er udarbejdet på 

området. 

Læs evt. mere om politikken på området hos Naturstyrelsen her    

Hvis du færdes meget i Hovedstadsområdets skove og har lyst til at bidrage til især rovfuglenes og 

de hulrugende fugles overlevelse, så kontakt Naturstyrelsen Hovedstaden på e-mail: hst@nst.dk 

eller på telefon: 7254 3151 

 

DOF København efterlyser… 

Bestyrelsen efterlyser frivillige som har lyst til at hjælpe til i forbindelse med arrangementer. Det 

kan være Fuglenes Dag, Ørnens Dag, en tur med en skoleklasse for at se på fugle i lokalområdet, 

opsætning af redekasser m.m. Hvis du har lyst til at arrangere en tur i dit lokalområde, er du også 

meget velkommen til at henvende dig. Erfarne bestyrelsesmedlemmer står klar til at hjælpe. 

Kom frit frem – kontakt lokalforeningens bestyrelse og fortæl, hvad du kan byde ind med. Du kan 

kontakte os her: kbh.kontakt@dof.dk     

A pro pos Redekasser 

Lokalforeningens bestyrelse har i år afsat et beløb på budgettet primært beregnet til indkøb af 

fuglekasser til hulrugende fugle. Der er allerede indkøbt en pæn portion mursejlerkasser til Jesper 

Tofts projekt omkring hjælp til mursejlerne i København (se evt. Facebooksiden: Hjælp 

Mursejlerne). Men vi vil meget gerne have ansøgninger til indkøb af andre fuglekasser, f.eks. til 

ugler, spætter, hulduer, tårnfalke, alliker og lignende. Vi kan kun i sjældne tilfælde bidrage med 

hjælp til opsætning af kasserne. Kontakt bestyrelsen med en ansøgning på kbh.kontakt@dof.dk  

 

HUSK - 

- der er stadig masser af fugle at se på derude. Selv om du bor i Hovedstadsområdet, er du som 

medlem af DOF velkommen til at deltage i alle de andre lokalforeningers ture.  

 

 

Henvendelse omkring Nyhedsbrevet fra DOF København kan ske til: alicen60@gmail.com    
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