
Årsberetning for DOF-København 2016 

 

1: Bestyrelsen 

Hans Harrestrup Andersen, formand, repræsentantskabsmedlem (R), dettes 

forretningsudvalg (FU), Naturpolitisk udvalg (NPU), Grønt råd Lejre kommune, 

Brugerråd Naturstyrelsen hovedstaden, turleder Dof Travel. 

Erik Agertoft, næstformand, R, NPU, webmaster, Koordinator for DOFbasen, ATLAS 

III, Punkttællinger og Caretakerne, turleder Dof Travel. 

Torben Dyhrberg, kasserer, R, NPU. 

Inge Christiansen, sekretær, NPU, Grønt råd Dragør/Tårnbykommune, Brugerråd 

Naturpark Amager. 

David Collinge, R, Grønt råd Frederiksberg kommune, Brugerråd Frederiksberg 

have/Søndermarken. 

Jan Nielsen, R, NPU, Brugerråd Naturstyrelsen-Hovedstaden, turleder Dof Travel, 

referent for NPU og ansvarlig for dagsordenen. 

Tue Brix, R, referent på bestyrelsesmøderne. 

Frands E. Jensen, R, Dof Traveludvalget, Dof Travelfonden, Tirsdagsvagten, turleder 

Dof Travel. 

Alle bestyrelsesmedlemmer er m.a.o. medlemmer af Dof´s repræsentantskab, fem 

er desuden medlemmer af Naturpolitisk udvalg. 

Kontaktperson i Hovedbestyrelsen: Stefan Stürup. 

 

2: Medlemstal DOF-Kbh. 

 31/12 2016: 4900. (2015: 4896, 2014: 4.859). 

 

3: Møder og øvrige aktiviteter 

Generalforsamling 17. marts. Lars Nørgaard Andersen genopstillede ikke. I hans sted 

valgtes Erik Agertoft, der efterfølgende konstitueredes som næstformand. Inge, 



Torben og Frands var på valg og genvalgtes uden modkandidater. Tue Brix har afløst 

Poul Holm, der er udtrådt af bestyrelsen. 

9 bestyrelsesmøder, referater på hjemmesiden. 

2 repræsentantskabsmøder. DOF-Kbh. har 14 repræsentanter. 

Dialog-, Brugerråds- og Grønt rådsmøder med deltagelse fra bestyrelsen. 

Møde for nye medlemmer 19/3. 

Møde med kommunerepræsentanterne (NPU) i marts. Orientering om Nationalpark 

Skjoldungernes land ved Sten Asbirk. 

To foredrag for medlemmerne ved Klaus Dichmann og Niels Krabbe. 

Fuglestemmekursus ved Lars Jensen 

Revisor: Deloitte, udpeget af DOF. 

 

Fra bestyrelsesmøderne (referater på hjemmesiden): 

7/1: Med deltagelse af DOF´s direktør Sigrid Andersen og Alex Rosendal. Vi drøftede 

bl.a. naturpolitik, fuglestationer og Fuglenes Hus.  Endvidere medlemsservice til 

hvilket formål et mødeudvalg blev nedsat, tovholdere David og Alex.  

11/2: Syv naturdage (Ørnens, Tårnenes, Fuglenes m.fl.) afholdes i 2016. Vi 

medvirkede på de tre nævnte. 

30/3: DOF-Kbh. donerer kr. 180.000,- til etablering af Skagens Fuglestation. 21 

deltagere på mødet for nye medlemmer. 

3/5: Iværksættelse af medlemsundersøgelse drøftes. 

16/6: Kursus for kommunerepræsentanter planlægges. Afholdes i 2017 med 

medvirken af Knud Flensted. Velkomsthilsen til nye medlemmer indføres. Christian 

W. Christiansen udtræder af bestyrelsen, da han skal studere i Norge. Picalegatet 

uddeles til Nina M.C. Fenger. 

1/9: En nøgleperson vedr. medlemsundersøgelsen melder fra. Fordelingsnøgle til 

repræsentantskabet, udarbejdet af Forretningsudvalget drøftes. Vi tilslutter os 

forslaget. 

13/10: Ynglefugletælling i Naturpark Amager drøftes. 



3/11: Vores nye hjemmeside er oprettet (Erik Agertoft) og taget i brug. Erik har 

oprettet en dropbox, hvor bestyrelsen kan dele dokumenter. 

15/12: Der fremsendes invitationer til at byde ind på ynglefugletælling Naturpark 

Amager. Ansøgningsfrist 15/3.  Samarbejdsaftalen mellem DOF-Kbh. og DOF Travel-

fonden opdateres. 

Tak til Christian Christiansen og Poul Holm for jeres indsats i bestyrelsen. 

 

DOFbasen 

DOFbasen bruges flittigt til indtastning af observationer fra DOF København. 

Der er stadig flere og flere, der beder om at blive oprettet som brugere.  Alene i 

Københavnsområdet blev der oprettet 171 nye brugere i 2016. Der blev indtastet 

232.569 observationer fra hele lokalafdelingen svarende til knap 14% af de 

1.564.325 observationer, der blev indtastet fra hele landet. 

Det er muligt at indtaste ynglepar fra lokaliteterne, men det er der ikke så mange, 

der benytter sig af, måske fordi ynglefuglene i stedet rapporteres under Atlas III. 

En funktion, der i stigende grad tages i brug, er georefereringen, hvor det er muligt 

at markere på et kort, hvor de enkelte observationer af fuglene er gjort. Det er en 

vigtig funktion, som bl.a. kan bruges i vores arbejde med naturpolitik, hvor der skal 

tages hensyn til, hvor fuglene yngler og raster, når vi skal udtale os om planer om 

ændringer i landskabet. 

 

Atlas III 

Det landsdækkende Atlas III projekt, der primært handler om kortlægning af vores 

ynglefugle, kører nu på sidste år. De fleste kvadrater i DOF København er rimeligt 

dækket, men der er plads til forbedringer. Der er kvadrater på bl.a. Stevns, som 

mangler en kvadratansvarlig og hvor der er behov for flere registreringer. 

Hvis nogen vil være med, skal de være mere end velkomne. Lige nu ser vi hellere, at 

vore ynglefugle registreres under Atlas III end under lokaliteterne i DOFbasen. Det er 

betydeligt nemmere at rapportere til Atlas III end til selve DOFbasen, så gå endelig i 

gang. Og har du spørgsmål til projektet, er du mere end velkommen til at kontakte 

DOF Københavns Atlas III koordinatorer via DOF's hjemmeside 

(http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/atlas-iii/kontakt/kontakt-lokalkoordinatorer). 

 



 

Punkttællingsprojektet 

Punkttællingsprojektet eksisterer stadig i bedste velgående. I 2016 var det 40 år 

siden, de første ynglefugletællinger blev lavet under projektet, der løbende er kilde 

til ny viden om de almindelige danske fugle og om beskyttelsen af fuglene og deres 

levesteder. 

Vi kan sagtens bruge flere tællere i DOF København. Indsatsen er overkommelig. 

Læs mere her, hvis du er interesseret eller bare vil vide mere: 

http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprojektet. 

Caretakerprojektet 

Caretakerprojektet eksisterer ikke mere, men der er stadig aktive caretakere i DOF 

København, som gør et rigtig stort, værdifuldt arbejde med optællinger og 

overvågning af fuglenes levesteder i lokalafdelingen. Hvis du vil bidrage med større 

eller mindre opgaver i den sammenhæng, kan du se nærmere her, på vores 

hjemmeside: http://www.dofkbh.dk/projekter/caretakerprojektet. 

Fugleværnsfonden 

Fugleværnsfonden hører ikke under DOF København, men et af fondens reservater 

ligger i lokalafdelingen, nemlig Gundsømagle Sø. Som ved alle andre af 

Fugleværnsfondens reservater er der knyttet en arbejdsgruppe til reservatet. 

Gruppen bør nævnes her, fordi hovedparten af dens medlemmer er frivillige fra DOF 

København, der udfører et stort stykke arbejde med afholdelse af ture, pleje af 

arealet og vedligeholdelse af tårnene m.m. Fugleværnsfondens arbejdsgruppe er et 

godt stede at starte som frivillig i DOF, og der skal nok være plads til flere, hvis 

nogen er interesserede. 

 

4: Årsberetning DOF-Roskilde 

Har bidraget med høringssvar til nationalparken og Roskildes Grønne Ring og har 

arrangeret 20 ture, 3 fuglestemmekurser, 2 rejse- og 1 fotoforedrag og medvirket på 

Fuglenes dag. Er repræsenteret i Skov- og Vandråd samt Nationalpark 

Skjoldungernes Lands bestyrelse (Solveig Jonasson). 

 

 



 

5: Årsberetning  DOF- Køge 

Er repræsenteret i Agenda 21 udvalg og Køge kyst projektet samt medvirket til 

aktiviteter på Stevns. Hjemmesiden er udbygget. Har gennemført 23 ture bl.a. til 

Skåne og 3 aftenmøder. Søren Mygind er indtrådt i DOF-Kbh.´s NPU. 

 

6: Årsberetning Seniorudvalget 

Har afholdt 4 møder, 19 småture og 3 flerdagsture, 6 foredrag. Grågåsen er 

udkommet 4 gange, der er som tidligere givet et tilskud på kr. 10.000,- til udgivelsen 

fra DOF-Kbh. Arrangementerne har som vanligt haft en misundelsesværdig stor 

deltagelse.  

 

7: Årsberetning DOF Travel 

Et udvalg under DOF-Kbh. med 39 turledere. I 2016 gennemførtes 95 småture, 3 

Saltholmture, 8 busture og 8 storture. Betaling for deltagelse i storturene kan nu 

overføres via udvalgets hjemmeside. Årets turledersymposium gik som vanligt til 

Skåne. Udvalget yder økonomisk støtte til Fugleværnsfonden og international 

fuglebeskyttelse, herunder opkøb af betydningsfulde områder i udviklingslande. 

 

8: Årsberetning Naturpolitisk udvalg (NPU). 

6 møder afholdt. 

Medlemmer pr. 31/12: John Frisenvænge, Jan Nielsen, Inge Christiansen, Torben 

Dyhrberg, Hans Harrestrup Andersen, Erik Agertoft (indtrådt 2016), Søren Mygind 

(indtrådt 2016) og fra 31/12 Lars Nørgaard Andersen. Rasmus Karkov er udtrådt af 

udvalget. Udvalget samarbejder med kommunerepræsentanterne i 24 af vore 25 

kommuner. Fra 2017 er også nr. 25 (Egedal) repræsenteret. Alle har indtil nu 

modtaget høringsmateriale direkte fra kommunerne. Desværre vil al post fra 

kommunerne fremover formentlig sendes til foreningens digitale postkasse i stedet 

for via mail. Et klart tilbageskridt for kommunikationen. Et kursus for 

kommunerepræsentanterne med Knud Flensted afholdes i 2017. 



Blandt udvalgets opgaver har været Natura 2000 planlægning, Naturpark Amager, 

Amager fælled, vindmøller, klimaforandringer og kystnatur m.m. fl.  

 

Alle beretninger 4-8 ligger i fuldt omfang på DOF-Kbh.´s hjemmeside. Det samme 

gør denne beretning. 

 

9. Øvrige aktiviteter 

Bestyrelsen har bl.a. medvirket ved borgermøder vedr. Nationalpark Skjoldungernes 

Land og Naturpark Amager og ved Dof´s møde for Atlas III koordinatorer. 

10: Sammenfattende 

Endnu et travlt år. Vi har nået meget, men ikke alle ideer og aktiviteter er blevet 

realiseret. Det er fordelene respektive ulemperne ved frivilligt arbejde. Vi har knap 

5000 medlemmer fordelt på 25 kommuner. Også ret få ”trestjernede” naturområder 

sammenlignet med bl.a. lokalafdelingerne i Storstrøm, Sydvest-, Vest- og 

Nordjylland. DOF-Københavns område rummer ca. en tredjedel af Danmarks 

befolkning. Står vi for 33 % af DOF´s aktiviteter og tilbud? Måske kvantitativt, navnlig 

via vore mange ture, men hvad med kvaliteten? Lokalafdelingen har ca. 100 aktive 

”naturpolitikere”, turledere og kommunerepræsentanter. En person for hver 15.000 

borgere. Det er lidt op ad bakke. Rigtig godt går det til gengæld heldigvis med de 

aktives energi og viden, vores gode økonomi og gode relationer til Fuglenes Hus, 

ikke kun afstandsmæssigt.  

I tiden der kommer, håber vi at kunne bidrage til arbejdet for at vende demografien 

i DOF. Større fokus på ungdomsmedlemmerne. Flere unge, ikke færre ældre. 

Desuden større fokus på internationalt arbejde og større forståelse og samarbejde 

lokalafdelingerne imellem. 

 

Pbv.  

Hans Harrestrup Andersen og Erik Agertoft   


