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DOF Vestsjællands 50-års jubilæum d. 8. oktober 2022 
Af Morten Jensen, 11-okt-2022 

 

I 1972 blev en række lokalforeninger af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) startet 

som led i en fornyelse af foreningens ledelsesstruktur. I Vestsjællands Amt blev 

lokalforeningen DOF Vestsjælland oprettet d. 5. oktober 1972, hvor DOF daværende 

formand, Lorenz Ferdinand forestod begivenheden. 

 

For at fejre 50-året for lokalforeningen blev der på Fugledegård ved Tissø, lørdag d. 

8. oktober, afholdt en jubilæumsdag. Nedenfor bringer vi en række indslag fra den 

festlige dag:  

 

Efter et stort forarbejde fra ikke mindst Allan Øster Steensen og Rolf Lehrmann, 

oprandt jubilæumsdagen i strålende sol fra en blå efterårshimmel. 
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Kl. 10:50 Gæsterne ankom til Fugledegård.  

Programmet startede kl. 11:00 i salen på Fugledegård. 

Ved indgangen sørgede Ulla og Dorrit for at blev der uddelt programmer. 
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Og efterhånden blev salen fyldt godt op. Der deltog omkring 85 i arrangementet. 

 

DOF Vestsjællands formand, Morten Jensen, bød velkommen og gav en kort 

introduktion til dagens program.
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Den først taler var DOF’s Direktør Sigrid Andersen. Her udklædt som fuglekigger-

pige i ’70erne, med poncho, lyserødt ble-tørklæde og datidens optik. 

 
 

Sigrid lagde i sin jubilæumstale meget vægt på at DOF skal appellere til de unge 

fugleinteresserede, f.eks. i Ørneklubben for de 5-12-årige eller i DOF Ung for de lidt 

”ældre” unge.  

En indtrængende opfordring til, at alle ældre DOF-medlemmer – og dem er der 

mange af – arrangerer små ture for børn eller børnebørn, fortæller om fugle og 

sørger for lidt hygge og lidt at spise på turene. 

 

Som gave fra DOF modtog lokalforeningen nogle små fuglebøger ”På foderbrættet” 

til uddeling og med opfordring til at lave en tur for de 12 ”lokale” små medlemmer 

af Ørneklubben.   

 

På DOF’s Dansk Ornitologisk Forening - om fugle, natur og naturbeskyttelse (dof.dk) 

og DOF Vestsjællands DOF Vestsjælland (dofvsj.dk) hjemmesider er der link til både 

Ørneklubben og til DOF Ung.  

 

 

https://www.dof.dk/
https://dofvsj.dk/
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Næste festtaler var Henrik Wejdling. Da DOF Vestsjælland blev oprettet, var Henrik 

16 år og kom og kom med i den første bestyrelse – som kasserer, imponerende. 

Henrik Wejdling har spillet en kolossal rolle i DOF Vestsjælland – medlem af 

bestyrelsen i sammenlagt 30 år Og desuden - indtil sidste år med i DOF’s 

hovedbestyrelse. Han er stadig medlem af det overordnede Naturpolitiske Udvalg 

og desuden engageret på mange fronter i projekter relateret til fugle og natur. 

Henriks indlæg havde titlen ”Fuglene i det forvaltede landskab – hvad med dem?”. 

 

 

Præsentationen viste på deprimerende vis hvordan det er gået Sanglærken, Viben, 

Gulspurven, Bomlærken, Agerhønen og tilsvarende fuglearter i det naturmæssige 

ørkenlandskab som det moderne landbrug har fået skabt i sin ”forvaltning” af en 

meget stor del af Danmarks areal. Også Conservation Agriculture, rewilding og urørt 

skov blev inddraget i Henriks fremragende og tankevækkende indlæg. 

Hele PowerPoint præsentationen fra Henrik Wejdling kan ses på lokalforeningens 

hjemmeside –  DOF Vestsjælland (dofvsj.dk) 

-oOo- 

https://dofvsj.dk/
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Derefter var det blevet spisetid og den dertil opstillede pølsevogn var velbesøgt. 

  

Pølser i alle afskygninger og drikkevarer blev serveret ad libitum 

 

Samtidig var der mulighed for at se på områdets fugle (dem var der så desværre ikke 

voldsomt mange af) både fra fugletårnet og fra fugleskjulet ved bredden af Tissø. 

 

         

 

-oOo- 
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Der var besøg fra DOF’s medarbejdere, Franck og Oliver fra Naturbutikken på 

Vesterbrogade, som havde medbragt et righoldigt udvalg af kikkerter og teleskoper, 

samt lidt fra bogudvalget. Der var talstærkt besøg ved Naturbutikkens bod og der 

blev afprøvet mange af de optiske fristelser. 

   

Desuden var Naturbutikken hovedsponsor for de flotte præmier der blev dystet om 

ved en quiz som var blevet udleveret til deltagerne i frokostpausen.  

 

To DOF-koryfæer – Hans Skotte Møller og Henrik Wejdling. 
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Efter pausen blev lokalforeningens aktiviteter og projekter gennemgået. 

 

Formanden Morten Jensen, fortalte om arbejdet i bestyrelsen, om DOF’s 

ledelsesstruktur i repræsentantskabet, samt om arbejdet i det naturpolitiske udvalg. 

 

 

Derefter forklarede Jan Kiel, næstformanden, om DOFbasen, om arbejdet i faunistisk 

udvalg og om de fuglekurser der har været - og kommer - i lokalafdelingens regi. 
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Lene Smith, medlem af DOF’s hovedbestyrelse, fortalte om denne funktion, om 

DOF’s internationale udvalg og om repræsentantskabets forretningsudvalg. Desuden 

gennemgik Lene sine engagementer i Naturparkråd Åmosen, som lokalkoordinator i 

Projekt Ørn, samt om Uglegruppen og Storkegruppen.  

-oOo- 

En af de stærke aktiviteter i lokalafdelingen er deltagelsen i DOF’s landsdækkende 

punkttællingsprojekt.  

Punkttællinger har været gennemført siden 1975 og to af ophavsmændene til 

projektet, Hans Skotte Møller og Lasse Braae, var begge til stede på 

jubilæumsdagen. 

Omkring 50 frivillige punkttællere fra DOF Vestsjælland har en eller flere faste ruter 

hvor de gennemfører fugletællinger en eller to gange årligt.  

Resultaterne af de årlige tællinger har givet uvurderlige informationer om tilstanden 

i Danmarks fuglebestande og data bruges både af DOF og af myndigheder og 

forskere. 

 

Udover et basalt kendskab til fugle og deres stemmer kræves ikke forkundskaber. 

Kun at man opretter en rute efter fastlagte kriterier og gennemfører 

punkttællingerne systematisk efter retningslinjerne. 
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Punkttællingskoordinator Else Marie Jespersen fortalte om punkttællingsprojektet. 

Foruden Else Marie er Jette og Uffe Münster også koordinatorer. Også til dette 

projekt er der opfordring til at melde sig som frivillig. Kontaktoplysningerne kan 

findes på DOF Vestsjællands hjemmeside. 

-oOo- 

Videre i programmet berettede Inger Nielsen, bestyrelsesmedlem og medlem af 

Grønt Råd i Ringsted Kommune, om arbejdet som kommunerepræsentant i DOF-

regi. 

Kommunerepræsentanterne udpeges af bestyrelsen og samarbejder med borgere, 

kommunen og andre myndigheder om fuglespørgsmål og naturforvaltning. 

 

Der er mange forskelligartede opgaver af naturpolitisk karakter knyttet til jobbet – 

fra deltagelse i brugerråd for naturområder, vandsynsråds-opgaver, eventuelle 

frednings- og ankesager samt deltagelse i planmøder vedrørende naturområder, nye 

såvel som eksisterende. Alt sammen opgaver der knyttes sammen i lokalforeningens 

naturpolitiske udvalg, hvor de 6 kommunerepræsentanter jævnligt mødes og 

udveksler erfaringer og får sparring. 
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Inger Nielsen berettet om opgaven som kommunerepræsentant i Ringsted. 

 

 

Samtidig med jobbet som toastmaster havde Rolf Lehrmann også lige en 

præsentation om Friluftsrådet. 

Friluftsrådet er paraplyorganisation for 89 organisationer der laver aktiviteter for 
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natur og friluftsliv. Heriblandt er DOF. Naturligt nok er der meget forskelligartede 

interesser når så mange organisationer er indblandet og arbejdet i Friluftsrådet er 

da også ret generelt præget. 

Sådan som DOF Vestsjælland geografisk er placeret har vi mulighed for 

repræsentanter i 3 af Friluftsrådets 23 lokale kredse, hvoraf vi pt. har 

repræsentanter i de 2 – Sydvestsjælland (v. Rolf Lehrmann) og Østsjælland (v. Inger 

Nielsen).  

Fra Friluftsrådet kan medlemsorganisationerne søge om tilskud til friluftsliv og 

specifikke projekter. Senest har DOF Vestsjælland i 2022 modtaget støtte til indkøb 

af et teleskop og 4 håndkikkerter til brug på vores fugleture. Friluftsrådets midler 

stammer fra overskuddet i Danske Spil. 

 

-oOo- 

Dernæst berettede Anders Jakobsen (desværre mangler billede, men Anders ses 

stående på billedet fra informationsbordet) om sine erfaringer som turguide gennem 

23 år på fugleturene ved Borreby Gods og Mose ved Skælskør.  

Fra at være helt grøn på området lærte Anders efterhånden fuglene og deres 

stemmer så godt at kende at turene blev berømmelige og er meget velbesøgte. Det 

hjalp også at mange af fuglene sjovt nok sad og sang nogenlunde samme steder 

forår efter forår (og det gør de stadig).  

Især er det en glæde når nye fuglekiggere deltager og viser begejstring over det de 

ser og hører. 

Nu mener Anders imidlertid at det snart må være på tide at andre tager over og 

fører traditionen videre. Dog er vi mange der håber Anders Jakobsen har kræfter og 

lyst til at fortsætte en tid endnu.  

-oOo- 

Sidste indlæg kom fra Lasse Braae, som fortalte om Boligbirding. Projektet blev 

faktisk opfundet i 2014 af et DOF Vestsjælland medlem, men har nu grebet om sig 

og er blevet en landsdækkende undersøgelse med et stærkt konkurrenceislæt.  

Fra at være en mere simpel konkurrence om hvem der i en given periode kunne se 

og høre flest fuglearter på og fra sin matrikel, er der nu både konkurrencer forår, 

efterår og på månedsbasis – og mellem lokalafdelingerne med lokale koordinatorer.  

Men når Lasse så laver statistik på indberetningerne, kommer der interessante 

oplysninger frem – ikke bare hvem der har set flest hvor og hvornår, men også f.eks. 
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data der viser hvornår de enkelte arter ankommer (fænologi) og hvor i landet 

ankomsterne bliver registreret. 

  

Lasse Braae fortæller om Boligbirding. Som ved så mange andre undersøgelser er 

det rigtig godt hvis så mange som muligt deltager. 

 

-oOo- 
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Som slutning på eftermiddagens program blev vinderne fundet af den uddelte quiz 

om DOF og om fugle. Der måtte et ekstra spørgsmål til at finde nr. 1 og nr. 2 – begge 

havde svaret rigtigt på 25 af de 30 spørgsmål. 

 

Vinder af konkurrence blev Line fra Holbæk. Præmien – en DOF BirdLife Starling 

8x42 kikkert, blev overrakt af Lene Smith. 

STORT TILLYKKE TIL LINE 

 

Anden præmien - en DOF BirdLife krydssele - gik til Nanna fra Sorø.  

Også TILLYKKE TIL NANNA 
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Og 3. præmien gik til Lasse – et gavekort til Naturbutikken 

TILLYKKE TIL LASSE 

-oOo- 

Således sluttede jubilæumsdagens festligheder ved 15-tiden. En særdeles hyggelig 

og veltilrettelagt festdag, og en mærkedag i DOF Vestsjællands historie. 

 

 

Et billede af dagens store organisator og ankermand, Allan Øster Steensen. 
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Lidt andre billeder fra dagen –  
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