Årsberetning 2018
Velkommen til generalforsamlingen her i Søndermølle. For første gang i nyere tid har
bestyrelsen valgt at holde generalforsamling på en hverdagsaften! Om det også fremover vil
være en mulighed, vil aftenens fremmøde nok have en indflydelse på!
Efter sidste års generalforsamling blev det besluttet at lave en form for delt formandskab
mellem formand og næstformand, det skyldtes at Jan Kristensen kun tog formandsposten
betinget af at næstformanden Martin Høj Hansen også modtog formands mails m.m. samt
indkaldte til og afviklede bestyrelsesmøder i formandens forventelige fravær!
Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 7 bestyrelsesmøder. Desværre blev vi nødt til at aflyse
årets visionsmøde i Vejlerne pga. for mange afbud! Det var meget ærgerligt, da visionsmødet er
det det forum hvor aktivitetsplanen for efterfølgende år diskuteres og fastlægges. Det betydet at
bestyrelse har et presserende opgave efter generalforsamlingen, med at få dette års aktiviteter
planlagt!
I år må bestyrelsen sige farvel til Inge som efter en årrække som sekretær har valgt at stoppe i
bestyrelsen, tak til Inge for indsatsen.
Bestyrelsesmøderne er bestyrelsens omdrejningspunkt og afholdes almindeligvis på
hverdagsaftener på skift hos bestyrelsens medlemmer. På møderne vælges ved start en
ordstyrer, som ikke nødvendigvis er formanden. På dagsordenen er der faste punkter så som:
arrangementer, økonomi, hjemmesiden og Facebook. Andre punkter er gerne dagsaktuelle om
eks.vis. Naturpolitik. Møderne kan normalt afvikles på 2,5 – 3,5 timer og afsluttes med kaffe og
hyggesnak.
Ud over bestyrelsesarbejdet foregår meget af foreningsarbejdet i, af bestyrelsen nedsatte
udvalg, som gerne afholder 2-3 årlige møder! De faste faste udvalg pt. er Arrangementsudvalget
og Naturpolitisk udvalg. Herud over oprettes der ofte ad hoc. grupper som arbejder med
konkrete opgaver i en tidsbegrænset periode.
DOF Nordvestjylland har pr. 1 januar 2019, 524 medlemmer
Arrangementsudvalget består pt. af tre medlemmer. De har til opgave at arrangere og fastlægge
datoer for lokalafdelingens ture og møder samt tage kontakt til turledere og foredragsholdere. I
2018 har lokalafdelingen været involveret i rigtigt mange arrangementer:
Generalforsamlingen, Julehyggemødet, et Atlas-arrangement, Gråmejsernes ture, klubaftener,
landsdækkende begivenheder og Arrangementsudvalgets foredrag og ture. Deltog man i alle,
har man været afsted 47 dage – nogle af dagene endda på flere lokaliteter! De 47 dage er et

lavere antal end i 2016 og 2017, og grunden er at fuglekurserne ikke blev udbudt. Kurserne bliver
udbudt i 2019!
Der blev i årets løb arrangeret 30 fugleture, fordelt på forskellige lokaliteter i alle vores fire
kommuner. Alle ture har været godt besøgt og referater af turene kan læses på vores
hjemmeside.
En foredragsaften med Lars Smith, som fortalte om ringmærkning af terner, var en stor succes
med mange tilhørere.
Det årlige julehyggemøde blev ligeledes en rigtig god aften, og 27 deltog denne gang. Aftenen
startede med en rigtig god julefrokost sammensat af Marianne Suhr. Der var tid til hyggelig
samvær hele aftenen, og undervejs holdt Lars Smidt foredrag om ringmærkning rundt om i
Nordeuropa, bla. af mange arter ugler.
Vores klubaftener fortsatte i foråret med Steen Franch som primus motor. Her mødtes man
under helt uformelle former, og fik en snak om fugle og egne oplevelser. Der var også mulighed
for at vise egne billeder, som man gerne vil dele med andre. Indtastninger i DOFbasen var et
tema en aften, og billedbehandling en anden aften. Klubaftenerne har holdt pause siden foråret
2018. Vi overvejer for tiden, hvordan foreningen på den bedst mulige måde kan tilbyde en form
for klubaften igen.
Gråmejseudvalget består af 4 medlemmer. Der arrangeres en månedlig tur, oftest på hverdage,
som går til både kendte og mindre kendte lokaliteter. Alle ture er velbesøgte.
Ikke engang dårligt vejr kan holde gråmejserne hjemme. Gråmejseudvalget lægger ekstra stor
vægt på det sociale samvær, udover at man fokuserer på fuglene.
Såvel Arrangementsudvalget som Gråmejser er rigtig glade for den store opbakning, som de
møder fra medlemmerne! Begge udvalg har løbende supplering af medlemmer og turledere mv.,
så er der nogen der vil bidrage endnu mere til fællesskabet, er man meget velkommen til at
henvende sig!
Lokalafdelingen har ikke som sædvanligt udbudt 2 fuglekurser i årets løb. Det gør vi til gengæld i
2019! Vi håber at interessen vender tilbage efter en pause på et år. Det er stadigvæk bestyrelsens
opfattelse, at kursusvirksomheden er meget vigtig for lokalafdelingen. Det må overvejes, om vi i
højere grad skal annoncere i dagspressen.
Lokalafdelingens trailer og udstillingstelt har adskillige gange i løbet af året været ude til
forskellige arrangementer, første gang var ved Ove sø i forbindelse med ”ørnens dag”. På denne

kolde og blæsende dag var teltet et stort hit blandt de fremmødte, og der blev serveret mange
kopper kaffe og udleveret en masse materiale (se billeder). Arrangementet var en stor succes, og
vil blive gentaget i 2019! Af andre arrangementer med deltagelse af teltet og frivillige DOFere kan
nævnes”Naturens dag”, og et par arrangementer i Nationalpark Thy, Vejlernes dag,
blomstermarked m.m.
Trailergruppen har formået at fylde bilen med spændende ting med formidlingsrelavans.

Naturpolitik er en af lokalafdelingens kerneaktiviteter og siden oprettelsen af NATUD,
Naturpolitisk Udvalg i 2017 har der været holdt flere møder i udvalget. Sagerne som har fyldt i
det forløbne år har været følgende:
Opstilling af vindmøller ved Vinge syd for Tjele Langsø, tæt på tundrasædgæssenes rasteplads er
en sag der ligger lokalafdelingen og dets lokale medlemmer meget på sinde, og egentlig troede
vi at faren var drevet over, men projektmagerne, den kommunale forvaltning og en kreds af
byrådsmedlemmer har overhørt de mange protester.
DOF går overordnet set ind for vindmøller, men ikke med denne placering.
Møllerne er iflg. forslaget ikke placeret i direkte i fuglebeskyttelsesområde, men i
indflyvningslinjen til rastområdet. Der er tale om en sårbar og lille population af tajgasædgæs,
som DK har særlige forpligtelser over for. Den samme flok veksler mellem Tjelemarkerne og
Nørreådalen. I oktober fremsendte lokalafdelingen et høringssvar i forbindelse med den

forestående VVM redegørelse. Det meget grundige materiale bygger på Thorkil Brandt
omfattende feltregistreringer,
Projektet ”De 5 Halder” indeholder træfældning og etablering af en boardwalk ved Hald Sø i
Viborg. Den aktuelle sag, der omfatter området mellem Niels Bugges Kro og Hald Sø fra
voldanlægget og hen til Smedehuset neden for herregården, omfatte etablering af en boardwalk
gennem ellesumpen og på en strækning i selve bækken samt fældning af træer på og ved
voldanlægget.
Efter besigtigelse med Fredningsnævnet indsendte DOF i samarbejde med DN et høringssvar,
der førte til, at Fredningsnævnet opfordrede de to parter til i samarbejde med Naturstyrelsen
Kronjylland at arbejde for et kompromis. På et efterfølgende møde præsenterede
Naturstyrelsen et kompromis, hvor mange af vores klagepunkter var imødekommet.
Efter drøftelse enedes vi om, at svare Naturstyrelsen, at DOF med det foreliggende kompromis
ikke vil gøre indsigelser.
Undervejs i forløbet har Mette Hesselholt Henne Hansen bidraget med en omhyggelig
kortlægning af træerne ved og på voldanlægget mht redepotentiale og fødegrundlag set fra et
biodiversitetsgrundlag.
Et andet ”projekt” som har fået lokalafdelingens opmærksomhed er råstofudvinding på
Nordmors. Her søges der om at genoptage gravning i forbindelse med de tidligere moler
udgravninger ved Skarrehage. Her har lokalafdelingen indsendt høringssvar, da området huser
Morsøs eneste ynglende Stor hornugle. Firmaet som søger tilladelsen er tidligere blevet
forhindret i udgravning andre steder på Mors, hvor DN har spillet en stor rolle. Desværre ønsker
DN ikke at påklage den pågældende ansøgning, da de mener at Skarrehage er det mindst dårlige
sted, hvis der absolut skal graves!
Hvis vores høringssvar ikke giver anledning til ændringer i projektet, vil der blive mulighed for at
anke til miljøklagenævnet
Lokalafdelingen har sæde i forskellige bestyrelser, råd og arbejdsgrupper, blandt de faste fora er
kommunens Grønne Råd. Her er vi repræsenteret i alle de 4 kommuner i lokalafdelingens
område, Viborg, Skive, Morsø og Thisted.
Vi kan som rådsmedlemmer selv bringe sager for det grønne råd, dog skal disse sager helst have
en principiel karakter. Dette praktiseres dog meget forskelligt i kommunerne, og ofte vil en
principiel drøftelse netop tage udgangspunkt i helt konkrete sager. Referater fra disse møder
kan i reglen findes på kommunens hjemmeside.
De Grønne råds DOF repræsentanter, som kan findes på lokalafdelingens hjemmeside, står

gerne til rådighed med yderlig information om rådets arbejde. Referater fra disse møder kan i
reglen findes på kommunens hjemmeside.
Lokalafdelingen er også repræsenteret i områdets 2 naturråd.
Nationalpark Thy
Vore repræsentant Poul Hald Mortensen (PHM) har deltaget i alle møder, og på DOF
Nordvestjyllands vegne har han især arbejdet for at prioritere beskyttelsen i diskussionerne om
benyttelse kontra beskyttelse i nationalparken.
PHM har således fået vedtaget, at der snarest i 2019 skal ske rettelser af åbenlyse fejl og mangler
i sekretariatets to rapporter om henholdsvis ”Helhedsplan for formidling, efteråret 2018” og ”
Nationalpark Thy Håndbogen – til dig, der vil hjælpe gæster ud på vilde oplevelser”.
Han har desuden sammen med Willy Mardal i en arbejdsgruppe om den kommende udstilling
om fyrfaldne fugle ved Lodbjerg Fyr udarbejdet to notater om fuglefaldene ved Lodbjerg Fyr og
Hanstholm Fyr.
Brugerrådet for Naturstyrelsen Thy
PHM har deltaget i alle møder. Han har til den kommende driftsplan for NST Thy 2016-31
sammenskrevet Biologisk Forening for Nordvestjylland og Danmarks Naturfredningsforenings
samt Dansk Ornitologisk Forenings fælles høringssvar.
Desuden har han på skovrider Ditte Svendsens opfordring skrevet et separat bilag til
driftsplanen ” Skovvegetationens historie i Thy”. Sidstnævnte rummer anvisninger på, hvilke
naturligt hjemmehørende træer og buske, der bør plantes i Thy, og beskriver deres betydning
for fuglelivet.
Det grønne Danmarkskort
På DOF´s vegne deltog PHM i den større arbejdsgruppe, som for Thisted og Morsø Kommune i
løbet af ½ år på 5- 6 møder lavede en plan, der efterfølgende blev godkendt af de to
kommunalbestyrelser.
Hjemmesiden har gennemgået et større serviceeftersyn, så vi nu er opdateret, i alt fald hvad det
tekniske angår.
Vi har det sidste årstid modtaget boganmeldelser fra DOF Nordjylland, så man kan gå ind og se
de sidste nye udkomne bøger, som har relation til fugle eller natur.
Derudover fungerer den mest, som kalender over turer og arrangementer, hvor der også
efterfølgende bliver lagt et referat fra turene ind.
Vi savner input fra medlemmerne med deres små fugleoplevelser.

Facebook profilen DOF Nordvestjylland har 289 medlemmer.
Lokalafdelingens fortsatte bestræbelser med at få flere indtastninger i DOF basen fra vort
område, se ud til at lykkes! Den gamle rekord fra 2017 på 59.173 observationer blev igen i 2018
slået, med hele 63.402 observationer i 2018. At vi stadig mangler et stykke vej, ses af at der i 2018
total var 1.603.828 observationer i hele Danmark. Vores unikke fuglelokaliteter taget i
betragtning, er der go plads til forbedringer.
I det nedenstående kan ses hvordan observationerne fordeler sig over vore 4 kommuner.
30547:Thisted
22463:Viborg
9720:Skive
1078:Morsø
samt
Arter pr kommune
278:Thisted
212:Viborg
195:Skive
149:Morsø
At Thisted kommune topper er meget naturlig med Vejlerne og Hanstholm som hotspots.
Vores lokale DOF base koordinator er Gerner Mailandt som gerne er behjælpelig hvis man har
spørgsmål.
Der har også i 2018 været gjort mange spændende observationer af Sjældne fugle, og fuglearter i
usædvanlige antal.
Året startede godt med Lattermågen i Hanstholm, som befandt sig i området hen over
nytårsskiftet. Vinter og forår var forholdsvis stille med en jagtfalk i Vejlerne d. 27/3 som det mest
ophidsende. Hen over sommeren sås en Terekklire på Bygholm vejle d. 5/7 som det mest
sjældne. Ligeledes i Vejlerne brillerede Skestorkene i august med hele 365 fugle og Sølvhejre
med 59 fugle, heriblandt 41 i en enkelt flok!. Antal som vi for få år siden ikke ville have fantasi til
at forestille os. Efteråret skulle vise sig at overstige forventningerne. Havtrækket blev for alvor i
gangsat af stormen ”Knud” i sidste halvdel af september. Ved Ørhage sås
Balearskråpe/Almindelig Skråpe d. 22/9 . Ved Roshage Mallemuk 13.075 d. 24/9, det er 2. største
antal i DK. Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe blev set d. 28/9 ved Lild strand. Ved Roshage i
Hanstholm blev der ligeledes d. 28/9 sat ny danmarksrekord i Storkjove med hele 788 fugle,
samme dag sås 12 stor stormsvaler og en enkelt lille stormsvale. Herudover sås alm., mellem og

lille kjove, samt en enkelt sabinemåge. Sule blev set med 4528 fugle, det største antal set ved
Roshage.
Af flere nævnt som en af de allerbedste havtræks dade nogensinde!
Hanstholm var også god på småfugle, startende med Brun Løvsanger 29/9, samt Blåstjert både
d. 5/10, 6/10 og 19/10, og Himalayasanger d. 19/10. Slamdepotet ved Hanstholm havn bød på
Gråsejler d. 7/11.

Den fugl som fik mest opmærksomhed var nok Ellekragen ved Sårup 17/10 til 28/10. En
fantastisk flot og tillidsfuld fugl. På facebook dukkede det ene flotte billede op efter det andet,
og selv fjernsynet dukkede op. En anden farverig fugl som kan nævnes var Hærfugl med 4 fugle
hen overover året!
Også i november og december blev der observeret sjældne fugle i Nordvestjylland med
Spurveugle d. 26/11 i Tvorup klitplantage og Jagtfalk 24/12 på Aggertange.
Årets sidste, og også meget besøgte sjældenhed var Middelhavsstenpikker ved Hjarbæk som sås
fra d. 26/12 og året ud!
Med disse ord afsluttes dette års beretning fra bestyrelsen for DOF-Nordvestjylland, med at
sende en stor tak til alle de der i året har hjulpet og deltaget i såvel stort som småt i

lokalafdelingens drift, også en stor tak til de samarbejdsparter som lokalafdelingen har været i
berøring med i året.
På bestyrelsens vegne
Jan Skjoldborg Kristensen

