
Årsberetning 2017 for lokalgruppen DOF Roskilde 
 
Medlemsaktiviteter:  
 
18 fugleture både i nærområdet og rundt omkring på Sjælland 
Fotoaften med de bedste/sjoveste billeder fra året, der gik 
2 foredrag – hhv. et rejseforedrag og en aften om, hvad der indtil dato var kommet 
ud af Atlasprojektet 
Ny tradition blev født i december: Sort måne-aften, hvor vi starter med gløgg og 
æbleskiver i slusehuset ved Kattinge og bagefter ser/hører troldænderne lette fra 
søen. 
Weekendkursus om rov- og vadefugle i Falsterbo 
 
Andre aktiviteter: 
 
Vores nye hjemmeside kom i luften og er blevet taget godt imod af medlemmerne. 
 
Vi har deltaget som fugleguider i nationalparkens regi ved flere lejligheder. 
 
DOF-Roskilde har af WWF været inviteret til at deltage i et projekt på Godset 
Ryegård, hvor forskellige  biologer kom med deres bud på, hvordan godset kan 
tilrettelægge sin produktion under hensyn til flora og fauna. 
 
Vi er repræsenteret i både bestyrelse og brugerråd i Nationalparken Skjoldungernes 
Land, i Naturstyrelsens brugerråd SØ og i det nye naturråd. 
 
Høringssvar: 
 

1. Høringssvar til Nationalparkplan for Skjoldungernes Land 
DOF-Roskilde kommenterede Plan for Nationalpark Skjoldungernes Land. 
Planen indeholder en masse glimrende initiativer og afspejler tydeligt DOF-
Roskildes forslag og bemærkninger i Nationalparkens idéfase, bl.a. om at sætte 
større fokus på naturen. Vi roste derfor planen for at være god og ambitiøs 
men satte også spørgsmålstegn ved, om der er ressourcer i Nationalpark-
sekretariatet til at løfte opgaven. 
  

2. Høringssvar ”Justering af grænser for Natura-2000 områder” 
DOF-Roskilde kommenterede Regeringens forslag til justering af grænserne for 
Natura 2000-områderne i Roskilde og Lejre kommuner. Vi argumenterede 



skarpt imod indskrænkninger af de nuværende grænser og foreslog en række 
udvidelser, bl.a. hele Boserup skov og dele af Østskov. 
  

3. Himmelsøens ynglefugle får fred 
Det lykkedes DOF-Roskilde i samarbejde med DN-Roskilde at forhindre 
kommunens forslag om at etablere adgang til øer i Himmelsøen – den tidligere 
Darup grusgrav lige syd for Roskilde. Dermed blev øernes ynglefugle – 
bl.a. fjordterne - sikret mod forstyrrelser. Sagen er beskrevet i Fugle & Natur. 

 


