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Oksby kirke.
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Matr.nr. 34!h Vendflod m6nmetderens navn og bopæl (kontor):
ikSbf sosn. , I Fredningsnævnet for Ribe amtsrudskreds,

dommerkontoret, Ho/sled.
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Fredningstilbud

Undertegnede Ok.bf 80811. menighedsråd på kirkens Tegn.
tilbyder herved som ejcl af'matl" nr, 34~

af Vandfloc1 m.m. by

Ok.bf sogn,
at lade nedellnævnte areal af OVCllnævnte matr. nr. fre<le som nedenfor anført.

Arealet beskrives således:
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Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller bepJantcs l11ed højt voksende træer, midlertidigt
• I • i... l0.J

eller vedvaremlr,. ligesom der heller ikk~ på ~rea~erne må graves gf~s~ ellef.,~I~~~i?,?cs
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
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beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.
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'" r,' •. " .' kirken;" (., ." ,I, .(IOJ:\....,' ...l. .,)1'/ :,.!
....d.', .. I For fredningen kræveq:g ingen erstatning. " '" f.
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RAd.1I *g er indforstået med, ~lt ovenst åcnde fredningstilbud tinglyse. 'min ejendom •• n

• J u.l;\I ;"lt..:,\ ',\.)
matr. nr. 34~ af
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Vandflod 1l.ID~Y
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OkebJ sogn
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Oll.b, .op. menighedsråd, hver for sig eller i forening.
,.l .J ... lllll I ,.1. ~ :...;. ••..• ~.... J ..,~j,

, ,Okeb, "den 16. no.br. 19 51: ...::,.11.. i;"·~·b

J8~•• Ko14b.rg B1ele.n. Hart.61 Ol.een. Hane B. Jar.enean.
E.ther Peder.en. Jlana Ohr. :Peaeraen. ~, tJ~ ,

De1; a1;t•• ter8., at all. Meni&hedlrA4emedlemmer bar un4er-
skrevet.

~",,,li'_\',vhub;,, ",~
Oksb" 4.'26. novbr. 1951.

Joh.. 01'.en.~ ·,LJ1;!JlI.i.Jt/

ro~~f· j< 1)1 J l!ltl IJ I • Jd

b ~J 1.L • ! ~

Id t f d . f Rib cl "d'k,k-d• o ,il,l.' "I u/d' '1' •e re nmgsnævnet Ol' e amt mo tager og go en er toranståen e frednmgs-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. )4-'

af Van4tl04 ••••
by Ok.'bJ sogn,

h~~kmiX3fxi:~ftiØi:'X'l!X
iii-xWwtaiftiivDlf)et fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den

,.1. JJi!aJ.,.I1;:~ 1I):J.liI,:;) l

I ,d, i r Jieit' ":11tm4e., at1aar'Yllrea4. tioe4D1a•• tU,lh.t,JIU,q1J ••• øoa
-••nl"utlt':1tteil4.',I ! .. tr~IU"·.3411Van4flot1' BJI IIIOk.ti' 's:1lD.
IIi Jo! >I, ,,: I 'II .. I:lrk.lI1!llst.~1.,,,J4e':'2,~,ilt~ltftal-'I19'1~111(:\II.,

j -, dldl! ... 1' IA!I,' !l. j {iltl l Htl;p~r~v~i.~I'iLLt,,:n /)hiJ'.~rJt.Jll(ld .'r+JlHl.l11

I'~ J.a •••. ~pb, AiI1'.t)(j~'ihJ.:.HI:ldll.t!lt~-1lli&\"
111. G. ' ••• 1'•••(e.gl) Ek.ps. "(,

Indt.rt :1Daøbolen tor aetekre4e Ir. 8S, Yard. X.'.".4
og Lan43ur1e41kt:1oD e.." øeter Ol Ve.ter a.rr.4er, 4an 12. _art.
1952.
L7.'. ':1I1&bOI• .'84. Okeb7 Bl. 203 Ak'I~.,.å_s. ll' •• 35.

Skr. af aS-2-19,2 tr."ll~t.llIlAl~.ffj"j,...a·J;".il!el'. 1."ep1l1_il""411,~z."'~or.vl't'~ol; liil LII,LI.: 111I1L'dl ,1.,,'1.1"11II', 1.. /l'11i1hJ.I';I"ILlli I'j NW;-> " ..H. '.1
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Genpartenø r1at1&he. b.,r.t' •••

FREDNINGSNÆVNET ..... 3 JUN 1954..),,,
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RIBE AMTSRAADSKREDS / J': r::
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REG. NR. ,/,J?79-

, Oksby kirkeo
l .• l" ,.•• II, I I. ,1" 'l; , J ':l;)I·)I·.d:;I..lI.(!

LL k~n~~lde'~~ns navn og 'b'opret (ko~tO'~)':
r,.lIl' . ,\'1 i l JII'J ;..~i. id! •.• J

Matr.nr. 34a, Van4flod
m.m., Okaby-øogn.

", .Fredf/ingsllævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkOlItoret, Holsted.
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Fredningstilbud
l, 'l~,_'o . t

Undertegnede Ho-Ok.bf kommune v •• ognerådet
tilbyder herved som ejcr af matr. nr. '34,!

af Vandflod ll.Dl. by
~k.b1· sogn,

at lade nedellnævnte areal af ovcnnævnte mat r. nr. frede som nedenfor anfurt.

Arelllet beskrives således: frekanten norcl tor kirken. arl8.1,
,:\Idrd ni ,t d' Id (J. II" I li I.) ~i.( ~l :\\, l' rlJ 11: Hl JHil. 'I JI~J .' t J·JlJV·f.IJr.:~plItIlj·J]1 )~Ijr

begrænset m041.".1uo&1 veli ,af ..ko_unlveJloilil 1,;.1 ,h ~·lIillll·Jll.:Jd ,!JlJdltl
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Fredningen har følgende omfang:

Arealerne' må ikke bebYKges eller bcplanll'8 med hØjlvoksende træer, midlertidigt
. ,eller. !Vedvarende, l ligesom der. heller *ke på arealerne må. ,g~'ayes !g~\-!~,...~HH.I~!lp,rjngcs
, ltrall'sformatorst'ationer, 'ledningsmaster o. "lign., skure, 1.'ud~algss'teder,o-b'oaer1'~giie J til ...J<.
'j, ••••• 01, .... y\~". l·" ••. , .. ' .. lt(, .•HlJt.tl.'I't.S'eQi .... 'J.,

.' ..l?e~gel!le",høn~egår<!e. mq4d~ngt:;~ eller andet,. SOI11 kan ~ir~~.,~~~'P~~n~~. "~l.a'.l.l~"~·::. ~'
roimiuJt8fhllg'ifo~beholder .. tg,do~, ret .t~l åt I pie:ce:rl' lit' 8køl'bl~ftll:f.'" \•• ·ai.~.ft
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InatL nr. 34,!
Vandflod m.m.

j ,; I fIl! L L.
Ilog uden luigift for_Jk. kOIlllllWlen.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.Okab1 Ilogne

• 1 •• 1 • I. l l

. Q~8))J' den 27. novbr. 19 ~l·.·' l •• ,h.l , "

Sv. Lind Jep.en. J~rgen Gre~er ••n.
fmel.

Han. B. J.rlen.en. Peder A. Kr1eten.en. Jaoob' B1eleen.'
Mar".n lUelø.n. J.ne lUel •• n.

Det atte.ter •• , at foranstående underekr!vere er eamt11ge
.edlemmer af Ho - Oks'tl11S.~'J"d."· ~.,' , "

Ho-Okøby sogneråd, den 4. deoember 1951 •
• "ii

Sv. L1nd ~e,~·~·~. , I

"

\, I I I. : ,I. I 11111 .l",I j I I

. 'Id f d' . l .. , . '. I", ,III i "I J'JI I I. et re nmgsnævnet for Ribe amt modtager og godkende'r foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nrl '.34."' ....." .

af Vandflo4 ••••
by Ok.', sogn,

"
Ilft~iit.t.b!isiiifim!bniøm;xIlIkX

i~~JI!IllfllmøaDet fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 10. IIUU"tll 1952.
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FREDNINc;O~NÆVNET ~ ~ JUN 1954
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Afgø-re-l-ser- Reg. nr.: 01839.01

Dispensationer i perioden: 31-08-2005
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• Ij~ ,; Fredningsnævnet
for Ribe Amt

Skovrider Ulrik Lorenzen,
Oxbøl Skovdistrikt,
Alholt,
Alholtvej 1,
6840 Oksbøl.

Rolfsgade 94-96
6700 Esbjerg

Motll~Qf$'~~li
Skov" "" ~ AtuV'R~.YFe]~~llll

Tlf. 79 136677
Fax 75130505
retsafdeling@esbjerg.byret.d
k
www.domstol.dk/esbjerg
CVR 21 659509

~ 7 SEP. 2005

31. august 2005

Oksby GI. Kirkegård• I forlængelse af tidligere telefonsamtale og korrespondance skal nævnet ven-
de tilbage til sagen.

Fredningsnævnet er fortsat ikke enig med skovdistriktet i, at nævnet ikke har
kompetence til at meddele dispensation fra fredningen på Oksby GI. Kirke-
gård, idet nævnets "påtaleret" skulle været bortfaldet ved lov nr. 219 af24.
maj 1978.

Efter denne lovs § 2, stk. 3, ophæves "bestemmelser om påtaleret i,fred-
ningskendelser og - deklarationer efter den tidligere lovgivning samt i over-
enskomster om fredning indgået for fredningsnævn".

Fredningsnævnets kompetence har imidlertid aldrig været en følge af den
"påtaleret", som nævnet fik ved fredningsafgørelsen vedrørende Oksby GI.
Kirkegård af 6. februar 1940. Nævnets kompetence er en direkte følge af nu
naturbeskyttelseslovens § 50 og tidligere naturfredningslovens § 34, stk. 4.
Efter disse bestemmelser skal/skulle fredningsbestemmelser håndhæves af
fredningsmyndighederne, altså fredningsnævnene og Naturklagenævnet.

Overfredningsnævnet har da også udtalt i et brev af29. februar 1072 Gf. nr.
OFNS 29. februar 1972 (200/38), at det efter overfredningsnævnets opfattel-
se ikke var nødvendigt overhovedet at optage bestemmelse om påtaleret i
fredningsservitutter.

Det var heller ikke lovgivers hensigt ved lovændringen i 1978 at ændre i
fredningsmyndighedernes kompetence.

I bemærkningerne til lovforslaget, side 33, 1. spalte, fremgår "dette lovfors-
lag indeholder ikke ændringer ifredningsnævn og overfredningsnævns sam-
mensætning eller kompetencer og heller ikke ifredningernes indhold".

Det hedder herefter i lovforslaget side 62, spalte 1, forneden:

"1konsekvens af smidiggørelsen af bestemmelserne om fravigelser fra gen-

-AO', ~- YU\lct - :>J:)'b~
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.,.
nemførte fredninger, foreslås det i stk. 3, at ophæve de ældre fredningsken-
delsers bestemmelser om påtaleret, jf bemærkninger ovenfor til §J, nr. J3 (
til §J8). Dispensationer fra ældrefredningskendelser ogfra defør 196910-
ven kendte fredningsoverenskomster, som siden da er blevet sidestillet med
egentlige kendelser, kan meddeles efter de foreslåede regler i § 1, nr. J 3 (§
34).
Det er ikke hensigten at mindske den indflydelse, som de påtaleberettigede
hidtil har haft under behandlingen af dispensationssager, jf den gældende
lovs §34, stk. 4. For de mindre sager agtes indflydelsen sikret gennem hø-
ringsforskrifter iforretningsordenenfor fredningsnævn, således at eksem-
pelvis ved kirkeomgivelsesfredninger menighedsrådet, og vedfredninger
rejst af Danmarks Naturfredningsforening, denne forening eller den pågæl-
dende lokalkomite under foreningen fortsat sikres inddraget. For de mere
omfattende sager sikres indflydelsen gennem de foreslåede bestemmelser om
øget offentlighedsmedvirken. "

Som anført i fredningsnævnets afgørelse i sagen indbragt af Ove Hennan-
sen, Kastrup, (nævnetsj. nr. 39/2004) er der således dobbeltkompetence i
sager om dispensation fra fredningen på Oksby gI. kirkegård, nemlig fred-
ningsnævnet og N~tionalmuseet eller K~lturarvsstyrels~n.

Det kan diskuteres om en sådan dobbeltkompetence i dag er hensigtsmæssig
og nødvendig. Skal fredningsnævnets kompetence ophæves, kan dette imid-
lertid kun ske efter reglerne om gennemførelse af fredning, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 2. Der skal i givet fald rejses sag efter reglerne i na-
turbeskyttelseslovens kap. 6, af en af de i § 33, stk. 3, nævnte myndigheder.
I den foreliggende situation ville det vel være nærliggende, at det var Miljø-
ministeriet, der rej ste sagen.

Med venlig hilsen

• Ulla From Petersen
formand

Side 2/2
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FREDNINGSNÆVNET FOR SYDJYLLAND, NORDLIG DEL 
Kolding Åpark 11, 6000 Kolding 
Telefon 99686800, mail: biran@domstol.dk 
 

 

Fredningsnævnets sagsnummer FN-SJN-25-2018: Ansøgning fra Vagn Hansen, Blåvand, om 

dispensation til at opsætte en skulptur – Ese-pigen – på matr. nr. 34a Vandflod, Oksby. 

Fredningsregisteret reg. nr.: 01839.01 – Oksby kirke 

 

Ansøgningen: 

Vagn Hansen, Blåvandvej 30a, Blåvand, har ansøgt fredningsnævnet om dispensation til at opstille 

en skulptur af en Ese-pige i haven på sin ejendom matr. nr. 34a Vandflod by, Oksby. Ejendommen 

ligger overfor Oksby Kirke.  

Det er oplyst overfor fredningsnævnet, at Vagn Hansen har opstillet skulpturen i august 2018.  

Retsgrundlaget: 

Det areal, hvorpå skulpturen skal opstilles, er fredet ved en deklaration, oprettet den 4. december 

1951, tiltrådt den 10. marts 1952 af Fredningsnævnet for Ribe Amt, og tinglyst den 3. juni 1954; det 

er formålet med fredningen at bevare og at sikre indsigten til og udsigten fra Oksby kirke. 

Det fremgår af fredningsdeklarationen, at det fredede arealer ikke må bebygges eller beplantes med 

højtvoksende træer, midlertidigt eller vedvarende, og at der ikke på arealerne må anbringes gen-

stande, som kan virke skæmmende for kirken og dens omgivelser. 

Fredningsnævnet tager i denne afgørelse stilling til, om opstillingen af skulpturen kan lovliggøres 

ved en dispensation fra fredningsdeklarationen. 

Fredningsnævnets afgørelse: 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på skriftligt grundlag.  

Denne afgørelse er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i forretningsorde-

nen for fredningsnævn. 

Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, Vagn Hansen en lov-

liggørende dispensation til skulpturen Ese-pigen, som Vagn Hansen har opstillet i sin have overfor 

Oksby Kirke. 

Begrundelsen herfor fremgår under afsnittet ”Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse”.   
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Vikår for dispensationen: 

Der gælder dette vilkår for dispensationen: 

Skulpturen må ikke belyses med projektører – hverken direkte eller indirekte. 

Hvis vilkåret ikke overholdes, falder dispensationen bort. 

Sagens baggrund: 

Vagn Hansen har ansøgt Varde Kommune om tilladelse til at opstille skulpturen i sin have overfor 

Oksby Kirke. 

Det fremgår af ansøgningen, at skulpturen er udført i norsk granit og skal opstilles på en sokkel, der 

måler 60 x 60 x 25 cm; skulpturen er 180 cm høj og vejer mellem 800 kg og 1.000 kg. 

Soklen er af granit – hugget ud i et stykke – som skal støbes fast på en betonplade ca. 15 cm under 

jordoverfladen, så skulpturen ikke vælter eller kan væltes. 

Fredningsnævnet har sammen med ansøgningen modtaget en fotoserie, der viser figuren og dens 

placering i Vagn Hansens have overfor kirken. 

Fredningsnævnets behandling af sagen: 

Fredningsnævnet har i breve af 26. september 2018 og 22. oktober 2018 anmodet Varde Kommune, 

Miljøstyrelsen, Ribe Stift, Varde Provsti, Oksby Menighedsråd, Danmarks Naturfredningsforening, 

Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening om eventuelle bemærkninger til ansøgningen med 

svarfrist senest den 5. november 2018.   

Fredningsnævnet har forlænget provstiets svarfrist til den 14. november 2018. 

Der er ikke ved fristernes udløb rejst indsigelser mod opstillingen af skulpturen. 

Ribe Stift har i et brev af 2. november 2018 oplyst, at stiftet har indhentet en udtalelse fra Den kon-

gelige Bygningsinspektør; stiftet citerer følgende fra udtalelsen i sit brev til fredningsnævnet: 

”Pladsen, som skulpturen placeres på, ligger mindre end 100 meter fra Oksby Kirke. 

Skulpturen forestiller en esepige og har normal menneskestørrelse, ca. 180 meter høj. 

Den blev allerede i august måned opstillet udfor Blåvandvej 30 A. 

Det er vores vurdering, at skulpturen ikke påvirker Oksby Kirkes omgivelser negativt.”   

Ribe Stift har herefter anført i sit svar til nævnet, at stiftet i lighed med den kongelige bygningsin-

spektør ikke finder, at skulpturen vil påvirke Oksby Kirkes omgivelser negativt. Stiftet har derfor 

ingen bemærkninger til opstillingen af skulpturen.  

Fredningsnævnets begrundelse og afgørelse 
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Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensere fra bestemmelser-

ne i en fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.  

Det fremgår af fredningsdeklarationen, der er tinglyst på arealerne omkring Oksby Kirke, at der 

blandt andet ikke må anbringes genstande, som kan virke skæmmende for kirken og dens omgivel-

ser. 

Skulpturen er anbragt i haven foran huset på Blåvandvej 30a. Det fremgår af fotografierne, at der er 

anlagt en vej mellem haven og kirken, således at indsigten til kirken ikke sløres eller skæmmes for 

trafikanter, der færdes ad vejen. Skulpturen har med sin placering foran huset og med huset som 

baggrund ingen betydning for udsigten fra kirken.  

Fredningsnævnet vurderer derfor, at det ikke strider mod formålet med fredningen af Oksby Kirkes 

omgivelser at dispensere til opstillingen af skulpturen og lovliggør som følge heraf skulpturen. 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages  til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, 

regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 

afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 

hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 

udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen, 

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

 offentlige myndigheder, 

 en berørt nationalparkfond, 

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager 

indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 

(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 

sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virk-

ning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrel-

sen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

http://www.naevneneshus.dk/
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Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 

selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

Gebyret tilbagebetales, hvis  

 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 

ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for ef-

terkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpas-

ninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse 

i sagen.  

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebe-

tale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgø-

relsesudkast i partshøring. 

 

En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er 

udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

 

Kolding, den 5. december 2018 
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Denne afgørelse er sendt til: 

Vagn Hansen - naj@75279911.dk  

Miljøstyrelsen, 2100 København Ø - mst@mst.dk 

Oksby sogns menighedsråd - 9196@sogn.dk  

Varde Provsti -  vardeprovsti@km.dk 

Ribe Stift - kmrib@km.dk 

Varde kommune, Teknisk Forvaltning - vardekommune@varde.dk 

Varde Kommune, att.: Carsten Nielsen – carn@varde.dk   

Danmarks Naturfredningsforenings Varde afdeling v/formand Merete Vigen Hansen -varde@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø – dn@dn.dk 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV - fr@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådets lokalafdeling ved Hanne Voetmann - fam.voetmann@mail.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V - natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening lokal - varde@dof.dk  
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