
Årsberetning 2019 
På bestyrelsens vegne håber jeg, at lokalafdelingens medlemmer i det forløbne år haft mange 

gode oplevelser i fuglenes verden. 

 

I denne årsberetning vil jeg dog især fokusere på det organisatoriske og naturpolitiske arbejde, 

som bestyrelsen og de forskellige udvalg har udført i 2019. 

 

Antallet af medlemmer i afdelingen, der jo dækker det gamle Viborg Amt, var pr. 1. januar 2020 

på 499 personer. 

Det tilsvarende tal for 1 år siden var 524 medlemmer. 

Så der er ekstra grund til, at vi som afdeling tilstræber at få flere nye medlemmer her i 2020. 

Også fordi flere medlemmer i vores grønne organisationer giver naturens stemme ekstra styrke 

og opmærksomhed. 

1. De ordinære ture – i tilknytning til weekender 

Ekskursioner eller ture har altid af skiftende bestyrelser været betragtet som en væsentlig 

faglig og social aktivitet for DOF Nordvestjylland. Og den aktivitet har nok også været den 

mest populære for medlemmerne. Her kan alle være med, og man oplever både frisk luft, 

motion og mennesker med fælles interesser. 

Og faktisk er vores område på alle årstider begunstiget af en masse spændende 

fuglelokaliteter. Den eneste ulempe er, at mange steder ofte kræver lange køreture. 

I løbet af 2019 har det flittige arrangements-udvalg under Martin Høj Hansens ledelse (de 

øvrige medlemmer er: Anni Stub, Gerner Majlandt og Christian Bøggild) stået for i alt 30 

arrangementer. Tak til Martin og co. for denne store indsats. 

Blandt disse 30 arrangementer, har de 17 har været klassiske ture til og omkring en eller 

flere lokaliteter. En af de længere ture var den 4. maj til Lille Vildmose. Sidstnævnte tur, 

som blev gennemført i samarbejde med BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland) og 

DN, var vist en succes for alle. 

2. Gråmejsernes ture på hverdage 

Disse ture, som primært er for pensionister eller folk, der har fri på hverdage, startede 

allerede i 2012, og de har også i 2019 været tilrettelagt af en lille gruppe ledet af den altid 

så flittige, Anni Oppelstrup (de øvrige medlemmer er: Finn Andersen og Hans Dahlgaard). 



Årets 12 ture har dækket lokaliteter mellem Bulbjerg og Vejlerne i nord til Sminge Sø og 

Nordre Feldborg Plantage i syd. Her vil jeg også gerne på bestyrelsens vegne takke Anni 

Oppelstrup og hendes hjælpere for de mange gråmejse-ture. Jeg har selv oplevet dem 

som både populære og hyggelige. 

3. Arrangementer koordineret med andre 

Ud over de traditionelle ture har vores arrangementsudvalg i 2019 også taget ansvaret for, 

at DOF Nordvestjylland her i landsdelen i 2019 har kunnet deltage i mere landsdækkende 

arrangementer som Ørnens Dag, Tårnenes Dag, Fuglenes Dag samt Naturens Dag. 

Og alle disse arrangementer har været pænt besøgt. Ikke mindst når afdelingens trailer 

(eller mobile stand) med pædagogisk udstyr og udstoppede fugle har været med. 

Som et større arrangement med meget publikum kan også regnes Vejlernes Dag, der i 

2019 lå sent, nemlig den 22. juni. Et andet velbesøgt arrangement var Naturens Dag i Skive 

kommune, hvor der samtidig var indvielse af det nye Naturtårn ved Flyndersø. 

Vi bør heller ikke glemme, at lokalafdelingen var flot og charmerende repræsenteret i alle 

tre dage ved Naturmødet i Hirtshals i maj. DOF NVJ stod også i maj for guidning af en 

fugletur i Lodbjerg Klitplantage som optakt til indvielsen af det nyrestaurerede Lodbjerg 

Fyr i NP Thy. Det sidste sted er der nu – vist som det eneste sted i landet – et lokale, der er 

indrettet til fortællingen om de fyrfaldne fugles historie. 

4. Foredrag, kurser og møder 

Arrangementsudvalget sørgede også for, at vi i 2019 kunne tilbyde to fotoforedrag, hvoraf 

det første var med Keld Christensen og det andet med Elly Hansen, der også er vores 

kasserer i bestyrelsen. I 2020 håber vi at kunne tilbyde endnu flere foredrag. 

I 2019 havde Lars Mogensens populære fuglestemme-kursus med hele 12 sessioner den 

fornødne tilslutning. Et tilsvarende, planlagt træfugle-kursus ved Mette H. H. Hansen 

måtte desværre aflyses p. g. a. en for beskeden tilslutning. 

Blandt møderne skal vi selvfølgelig også huske at nævne den årlige generalforsamling, 

som blev holdt på dette sted for 1 år siden. Og i de samme rummelige rammer holdt vi 

også den 30. november det traditionelle julemøde, hvor den populære underholdning 

efter maden bestod af en fuglestemme-quiz og en auktion over bøger, som afdelingen har 

fået foræret. 

5. Naturpolitisk arbejde 

Det naturpolitiske udvalg har i 2019 holdt 2 møder hos Anni Oppelstrup, der har været 

tovholderen siden udvalget oprettelse i 2017. Her har vi især fortsat kampen imod de 

særdeles problematiske planer om store vindmøller ved Vinge syd for Tjele Langsø, der er 

et meget betydningsfuldt område for tajga-sædgæs. 

Ligeledes planerne om den omfattende renovering ved de såkaldte ”5 Halder” ved Hald 

Sø. Om begge sager har i DOF Nordvestjylland haft møder på højt niveau med Viborg 



Kommune. Og ved de ”5 Halder” skønner vi at have opnået en rimelig løsning for alle 

parter. Kommunen og Naturstyrelsen har desuden lovet at respektere skarv-kolonien, og 

NST Kronjylland har forberedt udlægning af urørt skov på Inderøen samt ved Niels Bugges 

Kro. Vi er derimod fortsat meget bekymrede, når det gælder møllerne ved Tjele Langsø. Og 

vi håber inderligt, at Viborg Kommune vil prioritere internationale naturværdier over 

økonomiske gevinster. 

Ved Vandet Sø i NP Thy lykkedes det i 2019 DOF Nordvestjylland og DN Thy sammen med 

de lokale lodsejere at overbevise Fredningsnævnet om at afvise Thisted Kommunes meget 

frække plan om byggeri på kommunens areal ved søen. Den ret store bygning skulle til 

fordel for Cold Hawaii opføres på et areal, der både indgår i et Natura 2000 område og er 

omfattet af Vandet Sø fredningen med forbud mod nybyggeri. 

Det naturpolitiske arbejde er ellers foregået dels ved at udarbejde høringssvar eller 

ankeskrivelser til diverse planer og afgørelser fra myndighederne. Men også via møder i 

Naturstyrelsens Brugerråd (NST Himmerland: Anders Horsten, NST Kronjylland: Joy Klein, 

NST Vestjylland: Gert Thorhauge Andersen & Agner Svenstrup, NST Thy, Poul Hald), 

Naturstyrelsens 4 enheder inden for lokalafdelingen område holder desuden normalt et 

årligt statusmøde, hvor vi er repræsenteret med 1-2 personer. Det Grønne Råd i de 4 

kommuner holder normalt 2-3 årlige møder, hvor vi er repræsenteret ved følgende (fra syd 

mod nord: Kirsten Marie Haugstrup, Keld Dahl Petersen, Jens Jørgen Petersen, Poul Hald). 

Desuden er vi fra DOF centralt indstillet til Vandrådet for Limfjorden (Poul Hald) og 

bestyrelsen for Nationalpark Thy (Poul Hald). 

I Nationalpark Thy kan det efter 11 års forløb konstateres, at langt den overvejende del af 

de mange millioner, som via finanslov og fonde er kanaliseret til nationalparkfonden, er 

blevet brugt til administration og konsulenter samt støtte for turismen og dens faciliteter i 

stedet for forbedringer af naturen. Denne skæve prioritering i forhold til 

nationalparklovens hovedformål blev allerede i 2013 kritiseret af Rigsrevisionen og 

Statsrevisorerne. Nationalparkfondens ledelse i Thy har desuden hidtil undladt at 

erhverve arealer til naturformål. Noget som den danske lov om nationalparker ellers giver 

mulighed for. Det er ærgerligt, fordi den måde at sikre naturen på har altid været den mest 

effektive og foretrækkes af alle andre, naturbevarende fonde i Danmark. 

I Nationalpark Thy medvirkede vi fuglefolk i april 2019 til, at DN Thy for Isobro-midler i 

Tved Plantage fik plantet flere hundrede af 6 forskellige arter af hjemmehørende træer og 

buske, ligesom vi i plantagen fik ophængt 20, såkaldte holzbeton-redekasser. 

I Skive Kommune har Gorm Thyge Wæhrens og Verner Vangsgaard Hansen i samarbejde 

med kommunen medvirket til, at der er opsat godt 50 natuglekasser i håb om, at uglerne 

kan være med til at bekæmpe rotteplagen. Desuden er der opsat en redekasse på havnen 

til vandrefalk, der hver vinter gæster Skive havn. Her håber kommunen, at falkene kan 



medvirke til at reducere antallet af forvildede tamduer og råger. 

I Viborg Kommune har Stinne Aastrup medvirket til, at kommunen i december 2019 fra 

Miljøstyrelsen fik tilsagn om et større tilskud til et tilgængeligheds- og formidlingsprojekt 

ved Skals Å og Kølsen Enge, som bl. a. indebærer et nyt fugletårn. 

6. Arbejdet i bestyrelsen 

Bestyrelsen, som aktuelt består af 7 medlemmer og 1 suppleant (idet Jane Abrahamowitz i 

foråret valgte at udtræde), har i årets løb afholdt 5 møder samt et såkaldt visionsmøde. 

Vores suppleant Aase Busk har i øvrigt gjort et stort og flot arbejde som sekretær for 

bestyrelsen. Her skal lyde en særlig tak for den indsats. 

Jan Skjoldborg Kristensen, som har udført et meget stort arbejde i bestyrelsen igennem 

mange år – heraf flere år som formand – har i år valgt at træde tilbage fra besturelsen, men 

vil gerne fortsætte som suppleant. Han skal også have min bedste tak for en lang indsats 

for DOF NVJ. 

Til landsforeningens 2 repræsentantskabsmøder, der i 2019 holdtes i Grenå og Odense var 

DOF NVJ repræsenteret ved henholdsvis 2 og 3 personer. 

Bestyrelsesmøderne holdes på skift hos de enkelte medlemmer, idet vi dog har gjort 2 

undtagelser. Nemlig da vi i september forsøgte at holde møde på Roslev Kro, men fandt ud 

af, at det var for dyrt, samt da vi i november over 2 dage holdt både bestyrelsesmøde og 

visionsmøde i Vejlernes gæstehus. Ved visionsmødet forsøger vi også at inddrage eksterne 

personer til drøftelse af det gennemførte og især forestående arbejde i bestyrelsen. 

Blandt de emner, som vi ud over det rutinemæssige har beskæftiget os med, er bl.a: 

Hvordan får vi gjort afdelingen mere synlig (så vi får større tilslutning)? 

Hvordan får vi bedre kontakt med ungdom og børn? 

Hvordan involverer vi os bedst med opsætning og pasning af redekasser o. l.? 

I den sidste sammenhæng burde vi få bedre føling med de 30 perleuglekasser, som Kim 

Frost allerede i 2009 bekostede opsætning af i Østerild, Tved og Tvorup Plantager i Thy. 

Og i hvilket omfang kan vi at få feedback fra generalforsamlingen? 

7. Diverse 

Blandt de glædelige nyheder i det forløbne år kan til slut nævnes, at Naturstyrelsen Thy i 

foråret 2019 pludselig fandt de fornødne midler til at skabe Krik Sandø ved Agger Tange. 

Og allerede i samme ynglesæson byggede både dværgterner, havterner, fjordterner og 

klyder reder og fik unger på den nye sandø. 

Også i Vejlerne skete der noget glædeligt i 2019. Efter i mere end 50 år at have forårsaget i 

massevis af fugles død, så blev de store 150 kV højspændingsledninger hen over Bygholm 

Vejles nordlige rørskov og Kogleakssøen endelig lagt i jorden. 

Det er også lykkedes Christian Bøggild i vores bestyrelse via fondsmidler fra Isobro at få 

bevilget et pænt beløb til indkøb af et nyt teleskop til brug ved afdelingens trailer. 



Facebook profilen for DOF Nordvestjylland er i det forløbne år steget med 15 % til nu i 

begyndelsen af 2020 at omfatte 333 medlemmer. 

Det er en tilsvarende glædelig nyhed, at der i 2019 har været en voldsom stigning i den 

rapportering, som DOFs medlemmer inden for vores geografiske område har foretaget til 

DOF-basen. Gerner Majlandt er afdelingens regionale koordinator, men også en meget 

flittig bidragyder. Tak for det, Gerner! 

Jeg har samlet tallene for de sidste 5 år i den følgende oversigt, hvoraf det kan beregnes, 

at der mellem 2018 og 2019 er sket en stigning på hele 24 % i antallet af observationer. 

Noget lignende er aldrig set før. 

Jeg kunne ønske, at vi i 2020 fik en tilsvarende stigning i antallet af medlemmer i 

lokalafdelingen. 

Antal observationer i DOF basen inden for DOF Nordvestjyllands område: 

2019: 79.575 

2018: 64.000 

2017: 59.474 

2016: 53.253 

2015: 55.916 

Ved afslutning af denne årsberetning vil jeg også gerne takke alle de mange medlemmer, 

som ikke her er nævnt. Men som hver på deres måde har bidraget til vores samlede 

indsats her i det nordvestjyske område. 

Med ordstyrerens accept vil jeg herefter gerne åbne for en debat om årsberetningen og 

vores regnskab og budget. 

På bestyrelsens vegne 

Poul Hald-Mortensen 

 


