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Mit hjerte brænder for naturen som helhed og for fuglene i særdeleshed. Jeg har hele mit liv været 

et ude-menneske,og er udenfor så meget jeg har mulighed for det. Natur- og fugleoplevelser giver 

kvalitet i min udetid ligesom frisk luft og motion også spiller med. Jeg brænder for at gøre en 

forskel, og vil gerne medvirke til at forbedre naturen i vores natur-fattige land, og dermed skabe et 

bedre grundlag for et rigt fugleliv. Jeg er specielt glad for at kigge på fugle, fordi man hele tiden er 

på opdagelse og aldrig ved hvad man finder. 

 

DOF-basen er noget helt specielt for DOF og jeg er glad for at medvirke med data, som kan give et 

billede af fuglebestanden. Jeg ved fra mit tidligere arbejde i den offentlige naturadministration hvor 

stor værdi dof-basen har for den måde, kommunerne forvalter lovgivningen på Jeg mener det er 

vigtigt at vi værner om basen og at alle gør deres bedste for levere kvalificerede data til DOF-basen. 

Jeg sætter stor pris på det sociale liv og sammenhold i DOF med fuglene som omdrejningspunkt. 

Nogen gange kan det godt blive lidt nørdet. Men man kan jo aldrig vide, hvor man selv er på vej 

hen, og skal derfor være påpasselig med at dømme andre. 

 

Min første fugl har jeg endnu. Det var en spurvehøg. Den var død da jeg fandt den, og jeg brugte 

mine dengang surt sammensparede ugepenge på at få den udstoppet. Det er jeg ikke ked af i dag. Et 

sjovt minde fra min barndom. 

 

Mere målrettet fugle-kiggeri er det dog først blevet til indenfor de sidste 5-7 år. Men det er jo 

heldigvis aldrig for sent at komme i gang, og nu kan jeg ikke undvære det. Jeg ville ønske, at jeg 

havde endnu mere tid til fuglene og naturen. 


