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INDHOLD  

Ny gruppe i stolen 
 
Som Eyvind skrev i sidste nummer af HJEJLEN, takker han af som redaktør af 
bladet. Eyvind har, som han selv påpeger, brugt mange år i redaktørstolen, hvilket 
vi er mange der er meget glade for og gerne vil takke for. HJEJLEN er et blad, der 
gennem årene med Eyvind som redaktør har været meget igennem, og til tider 
også har været i krise af den ene eller den anden grund. Der har været knebent 
med stof, og der har været konkurrence fra en langt billigere måde at udsende 
bladet på, nemlig via nettet, og andre ting som Eyvind dog har formået at styre 
bladet helskindet og styrket igennem. Største trussel har nok været prisen, og 
senest da bladstøtten røg, var bladet igen til debat i bestyrelsen. Men HJEJLEN er 
her endnu og meget af æren herfor er Eyvinds.  

Jeg vil som ansvarshavende redaktør (-som det nu hedder, da vi har forsøgt at 
etablere en ”gruppe” omkring bladet, bestående af Thorkild Brandt, Jørgen Peter 
Kjeldsen og undertegnede) forsøge at køre bladet videre i Eyvinds ånd. Dette er 
dog hårde odds, da Jørgen Peters fremtid som layouter er usikker, i og med han nu 
har startet firma, og derfor får mindre tid til hyggesysler som HJEJLEN. Jeg vil dog 
bestræbe mig på at opnå samme flotte resultat som Eyvind, nemlig at bladet end-
nu en gang gennemlever en krise og går styrket ud.  

Som altid har bladet brug for stof både i form af artikler, fotos og tegninger. 
Derfor skal lyde en opfordring til at komme ud af busken. Få skrevet lidt om jeres 
oplevelser i naturen, store som små. Der vil altid være hjælp at hente i redaktør-
gruppen. Husk på, at selvom man selv syntes at ”det er da ikke noget at skrive 
om”, så prøv det alligevel, der er mange som vil glædes over det. 

Et blad bliver med andre ord ikke lavet af en layouter og en redaktør, men af de 
folk som giver et bidrag på den ene eller den anden måde. Så kære læsere; bladet 
er jeres - brug det! 

 
Carsten Krog Pedersen 
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DOF-Viborg Amt og 
strukturreformen 
Vi befinder os en brydnings- og struk-
turreformstid, og dette vil denne årsbe-
retning selvfølgelig bære præg af. 

2006 var det sidste år med de gamle 
kommune- og amtsgrænser og samti-
dig også det sidste år, hvor naturfor-
valtningen først og fremmest var lagt 
ud til amterne. Fra den 1/1 2007 er 
langt de fleste opgaver i denne hense-
ende lagt ud til de nye kommuner. Jeg 
vil i den forbindelse meget gerne rette 
en stor tak til miljøforvaltningen i det 
”gamle” Viborg Amt for et næsten 
altid godt og konstruktivt samarbejde. 
Jeg håber, at den ekspertise, som amtet 
gennem mange år havde oparbejdet, vil 
kunne overføres til de nye storkommu-
ner, men kan desværre nære store be-
kymringer om det af mange grunde – 
manglende økonomi, manglende 
manpower, manglende ekspertise og 
manglende vilje! 

Jeg tror, vi i natur- og miljøsager vil 
komme til at savne det ”gode, gamle” 
Viborg Amt. 

Reformen vil også medføre omstruk-
tureringer i opbygningen af DOF lo-
kalt, så det er nok sidste gang, at jeg 
skal fremlægge årsberetning for en 
lokalafdeling, der hedder DOF-Viborg 
Amt, og som har den geografiske ud-
strækning, som vi har kendt siden 

1970erne. Forandringerne bliver dog 
tilsyneladende ikke så store, som man 
kunne håbe/frygte – alt efter ens ind-
stilling! ☺  

Foreløbig kører vi videre på den 
gamle struktur, men i løbet af 2007/08 
vil vores lokalafdeling komme til at be-
stå af de nye Thisted, Morsø, Skive og 
Viborg kommuner, hvilket igen vil 
betyde, at nogle medlemmer fra Kjelle-
rup, Ålestrup og andre kommuner skal 
overføres til andre lokalafdelinger. Alt i 
alt ser det ud til, at vi mister ca. 10% af 
vores nuværende medlemstal, så man 
kan med nogen ret sige, at status quo 
næsten er bevaret. 

Med den nye lokalafdelings geogra-
fiske og politiske opbygning in mente 
skal vi nok også til at se på, om lokal-
afdelingen skal have et nyt navn. Jeg 
vil derfor gerne bede generalforsamlin-
gen om at give sit besyv med omkring 
dette, idet følgende forslag er bragt 
frem fra DOF centralt og fra lokal-be-
styrelsen: DOF-Nordvestjylland, DOF-
Viborg og DOF-Limfjorden. Der er 
selvfølgelig også mulighed for et helt 
andet navn. Der kan siges både for og 
imod samtlige de foreslåede navne, 
men hvis generalforsamlingen kan 
finde fodslag om et enkelt, er DOF 
indstillet på at følge dette. Lad os tage 
diskussionen omkring et nyt navn 
umiddelbart efter denne årsberetning. 

Af Per W. Buchwald, 
lokalafdelingsformand i DOF-Viborg Amt 

 
Årsberetning 2006 

Årsberetning 2006 
T

egning: Brian Z
obbe 
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Årsberetning 

DOF-Viborg Amt og de nye 
kommuner 
Allerede i efteråret 2006 rettede lokal-
bestyrelsen henvendelse til de kom-
mende nye kommuner for at tilbyde et 
samarbejde omkring natur- og miljø-
sager samt for at sikre os, at DOF ville 
blive repræsenteret i eventuelle kom-
mende grønne råd i kommunen. Denne 
henvendelse er her i begyndelsen af 
2007 fulgt op med et brev til de nye 
kommuners miljøafdelinger, hvori vi 
atter fremsætter vores tilbud og øn-
sker, samt beder om – som klageberet-
tigede – at få tilsendt samtlige lokale 
afgørelser i naturbeskyttelses- og andre 
miljøsager. Det er nemlig sådan, at vi 
har udpeget mindst én ansvarlig 
DOF’er i hver enkelt af de fire kommu-
ner til at følge miljøafgørelserne lokalt 
samtidig med at både DOFs frednings-
afdeling centralt og – indtil videre – 
lokalformanden får tilsendt disse. På 
denne måde håber vi nøje at kunne 
følge, hvad der sker i kommunernes 
behandling af miljøspørgsmål. 

Det må heldigvis konstateres, at 
disse henvendelser foreløbig har været 
en succes! Samtlige fire kommuner har 
reageret positivt, der er etableret lø-
bende kontakt, og lokalafdelingen er 
næsten sikker på at få en plads i de fire 
kommuners grønne råd, så snart disse 
etableres. Der er også skabt kontakt til 
andre grønne foreninger med henblik 
på evt. at finde fælles fodslag. 

Vi håber derfor på, at de kommende 
måneder og år vil udmønte sig i et tæt 
og konstruktivt samarbejde mellem os 
og kommunerne.  
 
 

DOF 100 år 
2006 var året, hvor vores forening 
fyldte 100 år! I den anledning blev der 
landet over lavet en masse særarrange-
menter, kulminerende med den store 
konference og festweekend i Køben-
havn i oktober under overværelse af 
bl.a. Dronning Margrethe. Det skal i 
den forbindelse nævnes, at dronningen 
selv i sine unge år (i 1950erne) var 
medlem af DOF, og hendes store na-
turinteresse kom tydeligt og positivt 
frem på konferencen. Alt det kan man 
læse mere om i DOFs blade fra 2006. 

Også her i lokalafdelingen fejrede vi 
jubilæet, hvor DOF-Viborg Amt var 
vært ved en festmiddag på Sønder-
mølle ved Viborg i december. Der kom 
ca. 40 feststemte medlemmer – næsten 
10% af lokalafdelingens medlemsskare 
– som alle nød at snakke med andre 
DOF’ere, den gode mad, Peter Bund-
gaards flotte lysbilleder, David Boert-
manns fornemme beretning med bille-
der fra hans deltagelse i Galathea-eks-
peditionen samt Stinne Aastrups 
monolog – en helt igennem fornøjelig 
og vellykket aften.  En stor tak til alle 
der bidrog til dette arrangement. 

 
Caretaker-projektet m.m.  
Caretaker-projektet kører ifølge pro-
jektleder Thomas Vikstrøm ganske 
udmærket i Viborg Amt, og det er kun 
ganske få områder, der ikke er dækket. 
Thomas kommer selv her til stede for 
at fortælle om status for projektet, 
men nok også for at opfordre endnu 
flere til at deltage, ja, forhåbentlig også 
at få dækket de sidste områder. Man 
kan følge alt dette på projektets inter-
net-sider, og det er meget spændende 
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2006-årsberetningen 

og informativ læsning. 
Vores fredningsudvalg har nærstu-

deret en stor del af de sager, som er 
blevet tilsendt fra Viborg Amt, men 
som regel har en mundtlig forespørgsel 
været nok til at få klarhed over, om 
DOFs interesser har været truet. 
Takket være amtets miljøafdelings 
store ekspertise er det ret få sager, som 
vi har kunnet indvende noget imod, og 
i disse sager har det altid været lovgiv-
ningen og ikke amtet, der har været 
årsag til ”trælse” afgørelser, oftest i 
forbindelse med forøgelse af svine- og 
kvægproduktion i vore landbrugs-
fabrikker! 

En enkelt sag vedrørende en slæbe-
plads på sydøstspidsen af Agger Tange 
blev vendt og drejet en del, men da 
amtet efterkom anmodninger om af-
spærring i yngleperioden af hensyn til 
især dværgterner, samt tydelig skilt-
ning, mente vi ikke, at der var grund-
lag for at klage.  

 
HJEJLEN 
Eyvind Lyngsie Jakobsen, HJEJLENs 
kyndige og utrættelige redaktør igen-
nem mange, mange år, har med nr. 
2006/4 sagt farvel til posten som 
redaktør af bladet. Det har han enten 
gjort eller truet med flere gange tidli-
gere, men nu er det ganske vist – des-
værre. 

Eyvind har gennem årene stået i 
spidsen for et blad, som jeg ved gentag-
ne lejligheder har peget på som et af 
landets bedste lokalblade, om ikke det 
bedste! Jeg ved også, at vore medlem-
mer har været endog meget glade for 
HJEJLEN, hvilket mange mundtligt ro-
sende eller med frivillige økonomiske 

bidrag har givet udtryk for. Det er en 
epoke, der slutter nu – sammen med 
det gamle DOF-Viborg Amt. Tusind 
tak, Eyvind, for et altid spændende og 
velskrevet lokalblad, som jeg personligt 
i hvert fald altid har kastet mig over, så 
snart jeg tog det ud af postkassen. Tak 
for din store indsats gennem årene 
med HJEJLEN, også selvom du igennem 
årene uafladeligt har skoset bestyrelsen 
for ikke at skrive nok materiale til bla-
det og derved pirket lidt til vores sam-
vittighed. 

Bestyrelsen har forespurgt Carsten 
Krog Pedersen fra Frøstrup, som vil 
være de fleste bekendt som tidligere 
redaktør af HJEJLEN og som vores mand 
i styringsgruppen for Nationalpark 
Thy, om han kunne tænke sig atter at 
overtage posten. Det har han takket ja 
til i nært samarbejde med vores hidti-
dige lay-outer, Jørgen Peter Kjeldsen, 
hvis der samtidig kom et mere forma-
liseret samarbejde med bestyrelsen. 
Dette er sket i og med, at Thorkil 
Brandt har lovet at være bestyrelsens 
tredje hjul på bladvognen. Det må da 
glæde Eyvind, at der langt om længe 
sker noget på dette område? 

Jeg vil igen her rette en tak til de tre 
personer, som frivilligt og uden løn på-
tager sig et tidskrævende, men også 
spændende arbejde for lokalafdelingen.  

 
www.dofviborgamt.dk  
 
Udover sin tilknytning til HJEJLEN som 
layouter er Jørgen Peter Kjeldsen også 
webmaster for lokalafdelingens hjem-
meside. Hjemmesiden er flere gange 
blevet revideret og opdateret og frem-
står med sit nuværende udseende og 
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Formandens årsberetning 

indhold som en særdeles informativ 
hjemmeside med en lang række faktue-
lle oplysninger om bestyrelsen, møder 
og ture samt mulighed for at læse 
HJEJLEN på nettet som lokalafdelingens 
ansigt til personer udover DOF-kred-
sen. Der er endog også et fint billed-
arkiv med fotos, taget af lokale fugle-
fotografer. 

Det er ikke – og har aldrig været – 
meningen, at vores hjemmeside skulle 
konkurrere med Netfugl og lignende 
hjemmesider. Det har vi slet ikke am-
bitioner om, endsige brug for, men 
som informationskilde og opslagstil-
bud til interesserede er den særdeles 
velegnet. Jeg har således fået flere hen-
vendelser fra offentlige steder eller 
privatpersoner med afsæt i siden. Vi er 
stadig meget interesserede i at få re-
spons på eller forslag til siden.  

 
Nyt fra bestyrelsen og statistik 
DOF-Viborg Amt har i løbet af 2006 
arrangeret i alt 30 ekskursioner og 2 
møder. Nogle af ekskursionerne har 
været led i hhv. Ørnens Dag og Fugle-
nes Dag, men er vel alt i alt et udtryk 
for et ganske acceptabelt aktivitets-
niveau på området. Til gengæld har det 
stået lidt sløjt til med antallet af møder 
og foredrag – noget vi så absolut har til 
hensigt at gøre noget ved i 2007. 
Deltagerantallet har som sædvanligt 
været meget svingende, men ser dog 
ud til gennemsnitligt at være på vej 
opad, hvilket vi er glade for. 

Vi har afholdt i alt 8 bestyrelses-
møder, hvoraf et i juni igen var henlagt 
til gæstfrie Annie Pedersen i Knud-
strup, og bestyrelsen kunne som sæd-
vanlig få noteret Natravn, Skovsneppe 

og Hedelærke på årslisten – dog svig-
tede Vendehalsen i år – det må du få 
gjort noget ved i 2007, Annie! Det er 
faktisk en rigtig dejlig tradition, som 
jeg håber kan fortsætte. Tak Annie. 

I bestyrelsesarbejdet må vi desværre 
sige farvel til Susanne Møller fra Vam-
men, som grundet lykkelige omstæn-
digheder ikke ønsker genvalg. Hun har 
dog truet med gerne at ville vende til-
bage, når hun har født et lille nyt DOF-
medlem. Det ser vi meget frem til, for 
Susanne har gjort et stort arbejde som 
mødeudvalgsmedlem trods en total 
uberettiget mistillid til egne evner i så 
henseende… -og så er der jo det ufor-
lignelige smørrebrødstraktement til 
bestyrelsesmødet hos dig, Susanne! Vi 
siger tak, farvel og forhåbentlig på 
snarligt gensyn! 

Og nu til årets måske allerbedste 
nyhed: DOF-Viborg Amt havde pr. 
31/12 2006 442 medlemmer – en stig-
ning på ca. 10% fra 2005! Vi har aldrig 
tidligere været så mange medlemmer! 

Og tendensen ser ud til at fortsætte, 
hvilket er mere end glædeligt. Lad os 
tage det som et udtryk for anerken-
delse af DOFs arbejde og et ønske om 
at støtte de grønne foreninger, der vil 
holde de nye kommuner fast på, at der 
skal sættes tid og ressourcer af til na-
tur- og miljøarbejdet. 

Så kan vi måske også i fremtiden op-
leve fuglene i vores egn af landet så 
”naturligt” som muligt. Ja, måske 
endda få fantastiske, surrealistiske op-
levelser som i august 2006, hvor en 
Krøltoppet Pelikan kunne opleves i 
Thy af både lokale fuglekiggere, men 
også af folk fra hele Danmark. 
Se, det var en virkelig historie!  
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1. Valg af dirigent: Peter Bundgaard. 
 

2. Valg af referent : Eyvind Lyngsie Jakobsen. 
 

3. Beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år: Formanden 
aflagde beretning, der blev godkendt (se side 4).  

 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab: Det reviderede regnskab for 
2006 blev godkendt (se side 10).  

 

5. Fremlæggelse af budget for 2007: Ingen bemærkninger (se side 9). 
 

6. Valg til bestyrelsen: på valg var Thorkil Brandt, Frits Rost, Ole Kristjansen, 
Ole Lilleør & Susanne Møller. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Genvalg af 
de nævnte med undtagelse af Susanne Møller. Nyvalg af Henriette Tøttrup 
Madsen. 

 

7. Valg af medlem + suppleanter til repræsentantskabet: Valgt blev henholds-
vis Ole Kristjansen og Jan S. Kristensen.  

 

8. Valg af revisor: Karsten Munch Andersen blev valgt. 
 

9. Indkomne forslag: Intet 
 

10. Eventuelt: Forskellige emner/forslag kom frem til drøftelse. 
Vi skal sikre, at de grønne råd i de enkelte kommuner kommer til at køre 
godt, og vi skal om nødvendigt skubbe på, når der er emner, som har DOFs 
interesse eller selv fremsætte forslag. Kalenderfolderen – Situationen er ikke 
så god som tidligere (med amtets naturkalender). Jan S.K. oplyste, at Thisted 
vil lave en folder, som dækker Thisted, Morsø og Jammerbugten kommuner.  
Per W.B. oplyste, at Skov- og Naturstyrelsen vil udgive en folder. Jan S.K. 
oplyste, at formanden for teknisk udvalg i Thisted Kommune gerne og 
sammen med medarbejdere i et offentligt møde vil mødes med DOF, DN, 
BFN m.fl. om naturforholdene i Thisted Kommune. Jes Gravgaard spurgte til 
motivationsmødet for ca. et år siden. Per W.B. redegjorde for det videre for-
løb. JG savner tilbagemeldinger. PWB lovede, at vi, når der foreligger tilbage-
meldinger fra DOF-administrationen, vil give oplysningerne videre til med-
lemmerne. Jan S.K. tilføjede, at vi skal presse på for at få oplysningerne. 
Martin Kviesgaard (tidligere medlem af DOF-Viborg Amts bestyrelse) oplys-
te, at der ikke var tendenser i de indhentede udmeldinger om den fremtidige 
struktur. PWB lovede at ville spørge videre til sagn i DOFs administration. 

Referat fra generalforsamling 

Referat fra generalforsamlingen  
11. marts 2007 på Skarregård, Mors 
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Herefter diskuterede de fremmødte valget af navn på en fremtidig DOF-afde-
ling med Viborg Kommune, Skive Kommune, Morsø Kommune og Thisted 
Kommune. Flere muligheder blev drøftet, således DOF-Viborg, DOF-Midt-
vest, DOF-Limfjord, DOF-Midt NV. Per W.B. opfordrede medlemmerne til at 
fremsende navneforslag til ham. Det kan eventuelt ske til hans mailadresse: 
tromwald@post.tele.dk. 
Jan S.K. redegjorde for problemer med surfere på Vandet Sø, hvor fuglenes 
flugtafstand er ca. 600 m. Problemet har at gøre med adgangsforholdene til 
søen. Dog er der ikke arter, som er truet. Hvis surfingen fortsætter i det nu-
værende omfang, vil fugle flyve til steder med ro. I Vandet Sø sker der op-
træning af nye surfere. DMU har ingen ideer til en løsning af problemet.  

 

  -referent: Eyvind Lyngsie Jakobsen 
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Regnskab 
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Gavebidrag - abonnementer  
 
Som enhver bør kunne se af det netop aflagte regnskab (side 10), var også året 
2006 et godt år i økonomiske henseende. Men her vil en og anden måske nok 
hæve en pegefinger og gøre opmærksom på, at vi i vor DOF-afdeling havde et 
underskud på omkring 6000 kr., så hvorfor kalde året et godt år? Det vil vi, dels 
fordi vi i lokalafdelingen tillod os at markere DOFs 100-års jubilæum i 2006, og 
det koster penge, og dels fordi vi fra medlemmerne i Viborg Amt og udenfor am-
tet i 2006 fik en kraftig økonomisk støtte i form af kontante bidrag, som i samlet 
størrelse ligger nær udgiften til jubilæet. Havde jubilæet ikke været markeret her 
hos os, var vi kommet ud af året med omtrent samme beholdning, hvormed vi 
kom ind i året. 
 

Ingen tvivl – den økonomiske indsprøjtning, som medlemmerne nu i flere år har 
givet lokalafdelingen, er af den allerstørste betydning for lokalafdelingens drift. 
Derfor håber vi på, at vi også i 2007 kan satse på bidrag fra vore medlemmer, så vi 
er i stand til at imødegå stigende udgifter til udgivelse af HJEJLEN – udgifter, som 
først har vist sig efter budgetfremlæggelse, og til øgede udgifter til kørsel. 
 

Det er også tid for vore abonnenter –  fortrinsvis DOF-medlemmer uden for det 
område, som lokalafdelingen dækker – til at forny abonnementerne. 
 

Hvis du vil forny dit abonnement, eller hvis du vil give lokalafdelingen et kontant 
bidrag, kan det indhæftede indbetalingskort anvendes. Abonnementsprisen er 
fortsat 70 kr. for en årgang bestående af 3 eller 4 udgivelser. 
 

Du kan også benytte NetBank. I så fald ser den sidste linie i det elektroniske ind-
betalingskort således ud: 
 +73<     + 86190184 
 

Og husk at udfylde rubrikken ”indbetaler” med dit navn og adresse! 
 

For en ordens skyld skal det oplyses, at betaling af kontingent for DOF-medlem-
skabet ikke kan ske ved at indbetale til ovenstående kontonummer.  
 

-redaktøren 

HUSK 
-at medlemmer bosiddende uden for amtet kan bestille et abonnement på 
HJEJLEN. 
 

Dette kan ske ved at ringe til Eyvind Lyngsie Jakobsen på 8667 1646 eller ved at 
sende en email til ham på adressen e.lyngsie.jakobsen@jydepost.dk. 

Støt dit lokale DOF! 
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Af Carsten Krog Pedersen 
 
Sundby Sø 
naturgenopretning 

Sundby Sø 

lokale firmaer. Lavest bydende og vin-
dende entreprenør blev Brdr. Nielsens 
Entreprenørforretning A/S, Kjelstrupvej 7, 
7700 Thisted med en pris på 4,3 mill. kr. 

Anlægsarbejdet startede den 15. juni 
2006. Det første der er sket, er starten på 
opbygningen af diget ved Vildsund. Des-
uden arbejdes der med rørlægning og etab-
lering af drænsystem omkring landevejen. 

Det er svært at sige, hvornår søen er fær-
dig. Blandt andet fordi bunden er ustabil, 
og diget skal opbygges i flere tempi og 
have tid til at sætte sig, inden der lukkes 
vand i søen. 

Ovenstående er fra Skov- og Natur-
styrelsens hjemmeside. Men allerede i 
efteråret oplevede jeg dage med vand i 
søen. I forbindelse med den megen 
regn var søen på et tidspunkt en rea-
litet. Dog var det næppe meningen at 
søen skulle være en realitet på dette 
tidspunkt, for et par uger efter var van-
det væk igen. Men under alle omstæn-
digheder bliver det en meget spænden-
de lokalitet at følge fremover. Beliggen-
heden er meget smuk og omgivelserne 
i den nordlige ende af søen op mod Ås-
dalen bliver, når søen er en realitet, et 
unikt område for Vestjylland. Hvert år 
raster her Sangsvaner, hvilket er et 
meget smukt syn i det bugtede terræn. 
Om efteråret ses ofte flere rovfugle 
rastende i området, og jeg har således 
oplevet en dag for ca. tre år siden med 
8 Musvåger, Tårnfalk, Spurvehøg og 
Jagtfalk. Allerede nu er der et godt fug-
leliv og fiskevandet i åen og i Limfjor-
den omkring er ligeså godt. Her fanger 
man eksempelvis havørreder. Med 
andre ord er der udsigt til et smukt og 
givtigt rekreativt område her i frem-
tiden.  

På Skov- og Naturstyrelsens hjemme-
side kan man løbende følge med i ud-
viklingen af Sundby Sø. Der ligger rap-
porter om søen og ind imellem opda-
teres også med billeder af, hvordan 
arbejdet skrider frem. Nedenstående er 
i store træk lånt fra: 
www.skovognatur.dk/Lokalt/ 
Jyllandnord/Thy/sundbysoe/ 

Nord for Vildsund i Thisted Kommune 
skabes en sø på omkring 45 hektar, omgi-
vet af våde enge. 

Formålet er at skabe et naturområde med 
gode livsbetingelser for planter, dyr, fugle 
og fisk og med gode muligheder for natur-
oplevelser og friluftsliv. Projektet vil des-
uden have den virkning, at tilførslen af 
næringsstof til Limfjorden nedsættes. 

Projektet gennemføres i samarbejde med 
lodsejerne af Miljøministeriet, Skov- og 
Naturstyrelsen ved Thy Statsskovdistrikt. 

Projektet har været lang tid undervejs, 
idet de første initiativer blev taget i 1989. 

Der foreligger nu et færdigt projektforslag. 
Den vandløbsretlige behandling er gen-
nemført med Viborg Amt som vandløbs-
myndighed, og alle de fornødne tilladelser 
er kommet i hus i løbet af foråret 2006 

Anlægsarbejdet på søprojektet har været 
ude i licitation, og 4. maj var sidste frist 
for at afgive bud. Seks entreprenørfirmaer 
var indbudt til at byde på projektet. Heraf 
valgte de fire at afgive bud. To af disse er 
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Sorthalset Lappedykker 

Sorthalset Lappedykker - en art som kan forventes at indfinde 
sig, når Sundby Sø er genoprettet. Tegning: Brian Zobbe 
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Fiskeørn i Danmark 
HJEJLEN HJEJLEN 

En af de helt store oplevelser her i foråret er gæssen
står der gæs næsten overalt, og man kan få dem at se 

området omkring Vejlerne er en god idé, hvis man gern
skellige kendetegn på gæssene. Eksempelvis vil man se 

til tider Sædgæs, Tundrasædgæs og Dværggås. Andre 
Kortnæbbede Gæs og Bramgæs og andre steder igen er

de er overalt!) og Blisgæs. Spredt ud mellem dem alle går der G
parvis og flere er sikkert i fuld gang med at ruge. Men udover de nævnte gæs er der også muligh
Knortegås og så er der her i foråret også set en Nilgås.  

Tællinger her i marts måned har vist, at der er 17.000 Kortnæbbede Gæs (hvilket svarer til mås
og knap 3500 Bramgæs. Udover det er der mange Grågæs og lidt færre af de andre gåsearter. 
lige nu sikkert mere end 25.000 gæs. Det er mange, og der er altså sikkerhed for en stor ople

Gæs! 
Tekst: Carsten Krog Pedersen 
Foto: Henrik Haaning Nielsen 

14 
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Fiskeørn i Tyskland Gæs i Vejlerne 

200 7 /1 

ne i Vejlerne. Her i marts måned 
på rimelig tæt hold. En tur til 

ne vil se nærmere på de for-
mange Kortnæbbede Gæs og 
steder går der store flokke af 

r det Kortnæbbede Gæs (-ja, 
Grågæs, som allerede nu står 
hed for Canadagås, 

ske 1/3 af Svalbard-bestanden) 
Men alt i alt er der i området 
evelse til hen midt i april.  

15 
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Friluftsrådet nu anbefalet, at der opret-
tes et "Søbrugerråd". Rådet skal drøfte 
forskellige problemstillinger vedrø-
rende rekreativt brug af søen, og skal 
bestå af forskellige brugergrupper. 

Friluftsrådet har i øvrigt anbefalet 
en 3-årig prøveperiode for at vise, at 
det kan lade sig gøre at surfe på søen 
under ordnede forhold. 

Under alle omstændigheder ser det 
ud til at fugle og dyr i hvert fald de 
næste tre år må dele søen med farve-
strålende sejl...  

Af Carsten Krog Pedersen 
 
Vandet Sø 
 
 
 
De sidste år har Vandet sø været 
stridspunkt for forskellige bruger-
grupper omkring søen. Det har taget 
sit udspring i et stigende pres på søen 
fra surfere, der ønsker at bruge søen 
bl.a. som træningsområde for mindre 
øvede surfere. Søen er meget velegnet 
hertil, da der er lav vandstand i søens 
østlige ende, og det ligger tæt på 
surfernes danske paradis: Klitmøller. 
Men pga. stridigheder, som også har 
ført til retssager omkring brugsretten 
til arealer grænsende op til søen, har 

Vandet Sø 
Foto: W

ikipedia public dom
ain 
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Tranestatus 

Af Jesper Tofft 
 
Status for Trane i Danmark 2006 

Der er indsamlet et materiale, som 
giver et nogenlunde dækkende billede 
af forekomsten. Dog er oplysninger 
som vanligt mangelfulde for Nordjyl-
land, Thy undtaget, og Læsø. Det er i 
år lykkedes at få indsamlet et fint ma-
teriale fra Bornholm. Ligeledes er der 
nogle spredte lokaliteter, som var besat 
i 2005, men hvor der ikke er oplysnin-
ger fra 2006. Sandsynligheden taler 
dog for, at de fleste lokaliteter stadig er 
besat.  

I Nordjylland ser det alt i alt ud til 
at være status quo med data på 27 par, 
og en vurderet bestand nord for Lim-
fjorden på 35-38 par. Incl. årets unger 
og yngre ikke-ynglende fugle er den 
nordenfjordske bestand i efteråret 
2006 vurderet til ca. 150 fugle. Vejlerne 
noterede en forbavsende tilbagegang 
fra tre til et par. Fremgangen i den 
nordjyske bestand slår indtil videre 
ikke igennem syd for Limfjorden, hvor 
Lille Vildmose er eneste kendte yngle-
sted – i 2006 med kun et enkelt par. 

I Sønderjylland var det et rigtigt fint 
år med en fremgang fra 3 til 5 par, som 

fik i alt 7 unger på vingerne.  
På Bornholm er der også tale om en 

fremgang til 12-14 par, og det bliver 
spændende at følge hvor mange par der 
er plads til på øen. Parrene spredes til 
nye lokaliteter, og der tages også helt 
små uanseelige skovmoser i brug som 
redesteder. Men parrene med unger er 
vanskelige at følge, idet de gemmer sig 
i skoven. 

I alt foreligger der oplysninger om 
47-51 par Traner, men det vurderes at 
den reelle landsbestand ligger i niveau-
et 60-63 par! Til sammenligning var 
der ved DATSY-periodens start i 1998 
kun 13 kendte par. En voldsom frem-
gang på få år. 

Der har generelt været tale om en 
fin ynglesucces, bortset fra den klas-
siske lokalitet Hanstedreservatet i Thy, 
hvor alle seks par var uden unger.  

Der er på landsplan oplysninger om i 
alt 41 unger fordelt på 26 kuld. Dvs. 
1,56 unge pr. succesfuldt par. For de 
øvrige sikre par er yngleresultatet 
ukendt. 

HJEJLEN har modtaget denne bestandsstatus for ynglende Traner i Danmark fra Jesper 
Tofft, som har stået for indsamlingen af data i sidste sæson. 
Fra og med 2007 har Palle A.F. Rasmussen overtaget hvervet som artskoordinator for 
arten i DATSY-programmet, og det skal her opfordres til at holde øje med Tranerne i 
vores landsdel, og til at rapportere alle ynglefund ind til Palle. Det kan gøres via arts-
hjemmesiden på http://www.dofbasen.dk/DATSY/ => (vælg art)  
-hvor man også kan kontakte DOFs andre artskoordinatorer for truede og sjældne yngle-
fugle.  

–redaktionen 
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HJEJLEN 
Traner 2006 

Antal konkrete indrapporterede fund samt vurderet bestand: 
 
Vendsyssel: 

Sted antal par antal unger 

Reservatet, Skagen 1 0 

Hulsig Hede 1 1 

Milesøerne 1-2 1 

Moseområdet Råbjerg-Tryn-Måstrup, Tolshave m.m 1 2 

Store Vildmose ?  

Status for Trane i Danmark 2006 
fortsat: 

Vurdering: 8-10 par pga. manglende oplysninger fra mosekomplekset Råbjerg-Tryn osv. 
  
Læsø: 
Der er i august set to par med hver en unge på Kringelrøn, men det vides ikke 
hvor ynglestedet har været. Der forligger ikke oplysninger fra Hornfiskrøn og 
Kærene, som har været ynglesteder de senere år. 
Vurdering: 2-4 par i alt på Læsø. 
 
Hanherred: 

Sted antal par antal unger 

Vejlerne 1 2 

Tranum Militærområde ?  

Hedemose ved Klim Klitplantage ?  

Vurdering: 4-5 Par 

Foto – ”det går opad for T
ranerne”: Jørgen Peter K

jeldsen, w
w

w
.ornit.dk 
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Annoncer... 
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Status 

Thy: 

Sted antal par antal unger 

Lodbjerg Hede 1 0 

Svankær (ny) 1 2 

Stenbjerg-Lyngby Hede 2 1+0 

Ålvand Klithede 6 2+2+2+1+0+0 

Vangså Hede 2 2+0 

Hanstedreservatet 6 alle 0 unger (!) 

Skelsgård 1 0 

Vullum Sø ?  

Hede ved Hjardemål/Glæde 1 ? 

Tømmerby Kær ?  

 
Himmerland: 
(ynglested v. Høstemark Skov, ingen i Tofte Mose!) 

Sted antal par antal unger 

Lille Vildmose 1 1 

 
Vestjylland: 

Sted antal par antal unger 

Lønborg Hede/ Tarmkær ?  

 
Sydlige Midtjylland: 

Sted antal par antal unger 

Nørremose/Skærsø 1 2 

Husted Mose ?  
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Tranestatus 2006 

I alt 47-51 sikre par rapporteret, vurdering på baggrund af manglende oplysninger 
fra flere traditionelle områder ca. 60-63 par.  

Sønderjylland: 

Sted antal par antal unger 

Frøslev Mose 1 2 

Hønning Mose (ny) 1 2 

Hostrup Sø 0  

Kongens Mose 1 0 

Tinglev Mose 0  

Sølsted Mose (ny) 1 2 

Lindet Mose (ny) 1 1 

 
 Lolland-Falster:: 

Sted antal par antal unger 

Maribo-søerne 0  

Bøtø Nor 1  

 
Bornholm: 

Sted antal par antal unger 

Ølene I 1 2 

Sdr. Borgerdal, Rø Plantage 1 ? 

Ølene II (ny) 1 1 

Bastemose 1 1 

Svinemose 1 1 

Vallensgård Mose 1 2 

Åsedammene 0-1  

Gammelmose 1 2 

Grønnevad/Hvide Dynder 0-1  

Hestehave v. Borrelyngen/Krakken 1 0 

Rutsker Højlyng 1 2 

Langemyr, Rø Plantage (ny) 1 ? 

Døvredal 1 ? 

A
 l m

 i n d i n g e n 
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Smart Rødhals 

Rødhalsen der kom ind fra kulden 
 
-en anonym beretning fra Mors om en ret usædvanlig Rødhals  

Her i Faarup efterårsgravede jeg i ha-
ven i 1989 og skulle passe meget på 
ikke at sætte spaden ned over en lille 
Rødhals, som havde travlt med at 
samle små orm og larver op, hvor jeg 
gravede. Den havde så travlt med at 
samle mad op, at den åbenbart ikke 
ænsede mig. Vinteren begyndte og jeg 
så ikke Rødhalsen mere – den var jo en 
trækfugl, som drog syd på om vinte-
ren, så det var jo ganske naturligt.   
 
Bodyguard ved foderbrættet  
Men pludselig en måned senere, hvor 
jeg stod i haven og klippede nogle 
grene, der generede passagen ved en 
havegang, sad Rødhalsen på grenen og 
skræppede op, som om den skældte 
mig ud. Jeg forstod intet, men flyttede 
mig til en anden generende gren for at 
klippe videre, men vips! Rødhalsen var 
der omgående og skreg videre op. Vi 
fik øjenkontakt og jeg blev klar over, at 
den ville mig noget, den fløj lidt op 
mod huset og fløjtede videre, jeg fulgte 
efter og det hele gentog sig indtil vi 
nåede indgangsporten til vor lille for-
gård. Fuglen fløj over døren og ind i 
forgården, stadig skrigende.  

Jeg fulgte efter gennem døren, og da 
jeg kom ind i forgården fløj alle de 
større fugle bort fra foderbrættet, 
mens Rødhalsen indtog pladsen alene 
ved foderbrættet. Jeg ville så igen gå i 
haven for at fortsætte beskæringen, 
men fuglen protesterede kraftigt. Jeg 

En smart Rødhals. 
Fotos: Wikipedia public domain. 
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Fugleværnsfonden på nettet 

måtte åbenbart blive, indtil den havde 
mættet sig, så jeg satte mig på ind-
gangstrappen og kiggede på. Da så 
Rødhalsen havde mættet sig fløj den 
hen til mig og satte sig i læ af mit ene 
lår. Vi sad sådan nogen tid, hvorefter 
jeg til sidste gik i haven og glemte det 
lille optrin.    
 
Ind i varmen  
Vinterkulden kom, og Rødhalsen 
benyttede sig flere gange af min hjælp 
til at få eneret til foderpladsen, og det 
endte med, at den fulgte med ind i 
stuerne i varmen, hvor den hyggede sig 
hver dag i en længere periode. Jeg luk-
kede den ud om aftenen, men hver 
morgen, når hoveddøren blev lukket 
op, smuttede rødhalsen med ind. Den 
var meget tryg ved vi to daglige men-

neskers nærvær, men blev utryg, hvis 
der kom fremmede. Den var uhyre in-
teresseret, når vi talte i telefon og sad 
gerne og kiggede på under samtaler.   
 
Generte efterkommere  
Vinteren gik på den måde, og pludselig 
mod foråret blev den borte fra huset, 
mens vi så to af slagsen uden for huset 
ved vinduerne. Så pludselig en dag 
vendte fuglen tilbage i stuen og foretog 
en lille rundtur i huset og i kælder-
stuen og smuttede så ud af hoveddø-
ren. Vi ser stadig Rødhalse om somme-
ren, men ingen af efterkommerne er 
åbenbart blevet så gamle, at de må 
aflyse flyveturen til varmere lande, og 
overvintre i vore stuer.   

Det er da en oplevelse, vi ikke 
glemmer.  

Kommentar af Carsten Krog Pedersen: 
Som kommentar til denne sjove lille historie, har jeg lyst til at nævne at man har fundet 
ud af, at rotter kan tænke over at tænke - ligesom mennesker! Det virker nærmest som 
om denne Rødhals har tænkt over hvad der ville ske, hvis den fik hjælp af havemanden 
ved foderbrættet - så måske Rødhalse også kan tænke over at tænke?? 

Ny hjemmeside: 
for fugle, for folk, for fremtiden. 
 
Fugleværnsfonden har fået ny 
hjemmeside. Dvs. adressen er den samme:  

www.fuglevaernsfonden.dk  

 
-eller siden kan også tilgås via forsiden på 
DOFs hjemmeside. 

Udover information om fondens reservater 
ligger fokus på, hvordan man kan bidrage til 
fondens arbejde enten økonomisk eller ved 
frivilligt arbejde, samt på hvordan man selv 
kan få oplevelser og lære ude i naturen. 
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Ørnens dag uden ørne 

 
   

TURREFERAT  

Ørnens Dag i Vejlerne  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst og foto:  
Jan S. Kristensen 

nogle få Spidsænder og Hvinænder 
samt en Lille Skallesluger lod sig dog se 
på rimelig afstand. Et af højdepunkt-
erne var en enkelt vadefugl som den 
lille forsamling straks døbte til en Brus-
høne. Den satte sig på engen øst for 
skjulet, men fik hurtigt kolde fødder og 
fortrak videre østpå. I løbet af de næste 
tre timer skete der ingen udskiftning af 
fuglene foran skjulet, men i krattet ved 
siden af skjulet sås der en enkelt Gær-
desmutte og en lille flok Blåmejser. 
Heldigvis kom der en 7-8 personer 
mere, som vi så kunne fortælle en 
masse om de ørne, som vi skulle have 
set. Hver enkelt af de tilkomne fik per-
sonlig betjening af de to ledere, og 
sørme om det ikke kastede et par nye 
DOF-medlemmer af sig! En lille time 
før den officielle lukketid gik de sidste 
gæster, og da det til og med var be-
gyndt at regne, besluttede de frysende 
turlederne at afblæse ørnedagen 2007. 
 

Flere  turreferater kan findes på vores hjemmeside www.dofviborgamt.dk. 

Naturcenteret på Bygholmdæmningen  
Søndag 25. februar 2007 kl. 10:00-13:10,   

Ti besøgende i løbet af tidsrummet  + to ledere. 

Ørnens Dag 2007 i Vejlerne vil ikke gå 
over i historien! Det skulle da lige være 
for de manglende ørne. Efter regelmæs-
sige observationer af Havørn hen over 
vinteren, var det med en vis optimisme 
DOF-turlederne inviterede til Ørne-dag 
søndag d. 25/2 2007. I dagene op til 
arrangementet bød landsdelen dog på 
den værste snestorm i mands minde. 
Selv på dagen var mange af de små bi-
veje omkring Vejlerne lukkede og isslag 
fra morgenstunden vanskeliggjorde al 
færdsel. 

Lidt før kl. 10:00 mødte de to turle-
dere op i naturcenteret og måtte kon-
statere, at kun to deltagere havde trod-
set kulden og var mødt op fra starten.  

Sigtbarheden var ikke god, vi kunne 
dog se hele Midtsøen og et godt stykke 
ind på engen, men ikke helt til Krap-
diget. Efter at have gennemset området 
i såvel håndkikkert som teleskop, 
måtte vi umiddelbart konstatere, at der 
ikke var ørn i sigte. Faktisk var der in-
gen rovfugle overhovedet. 

Midtsøen husede en større forsam-
ling af ænder, primært Gråænder, men 
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Ture og møder april-maj 

 
   

Viskum  
lørdag den 21. april 2007. 
Mødested: P-pladsen ved Viskum kirke kl. 
7:00 
Turleder: Thorkil Brandt (8750 8040 / 
3025 5304) 
Der er stadig godt med ænder i søerne, 
og hvis vandstanden ikke er alt for høj, 
vil der være gode muligheder for for-
skellige vadefugle. Anden halvdel af 
april er et tidspunkt, hvor alt kan ske; 
netop på det tidspunkt er der de tidli-
gere år set adskillige interessante og 
sjældne fuglearter ved Viskum. Turen 
vil vare 1-2 timer afhængig af vejret. 
Forhåndstilmelding er ikke nødvendig. 
 
Agerø 
søndag den 29. april 2007 
Mødested: P-pladsen ved Agerøvej 32 kl. 
8:00 
Turleder: Eyvind Lyngsie Jakobsen (8667 
1646) 
Først et besøg på Agerøs østlige strand-
enge, der ofte kan rumme noget godt. 
Derefter går vi til Fugleværnsfondens 
reservat på vestsiden. Der er intet til 
hinder for, at deltagere kan komme 

senere end kl. 08:00, men de skal da gå 
direkte til FVFs observationsskjul. Et 
par uger på begge sider af måneds-
skiftet er i almindelighed den periode, 
hvor der ses flest fugle. De Lysbugede 
Knortegæs og Hjejlerne kan være domi-
nerende. Klyderne og andre vadefugle 
er i gang med at etablere sig. Havter-
nen er kommet. Men også meget at 
andet vil vi kunne se. Ring til turlede-
ren om evt. samkørsel fra Viborg/-
Skive. Turen slutter ca. kl. 11:30. 
 
Bjerregrav Mose 
lørdag den 5. maj 2007 
Mødested: Markvej ved Mosedraget kl. 
6:00. Følg Kirkevej fra Øster Bjerregrav. 
Følg dernæst Mosedraget en god kilometer 
(forbi 2 kraftige sving) indtil en markvej på 
højre hånd, der fører ned i mosen 
Turleder: Thorkil Brandt (8750 8040 / 
3025 5304). 
Bjerregrav Mose har en meget stor be-
stand af sangere og andre småfugle. 
Der vil med garanti være et stort og 
broget fuglekor at høre i begyndelsen 
af maj, og måske er de første Natterga-

 KOMMENDE TURE og MØDER 

Møde om Møde om Møde om FFFUGLEUGLEUGLE   III M M MELLEMAMERIKAELLEMAMERIKAELLEMAMERIKA   
 -et område med stor artsrigdom 
 
Mandag den 2. april 2007 kl. 19:30 i Plantagehuset, Plantagevej 18 i Thisted 
Jørgen Peter Kjeldsen, Tømmerby, fortæller om sit ophold i Mellemamerikas natur 
blandt papegøjer, kolibrier og tukaner. Jørgen Peter har opholdt sig i Mexico, 
Guatemala, Costa Rica og Nicaragua i sammenlagt ca. 4½ år. Denne aften skal vi 
se et udsnit af de fremmedartede fugle og den særprægede natur, som Jørgen Peter 
var omgivet af i forbindelse med et udviklingsprojekt i Nicaragua. 
Øl og vand kan købes. Arrangeret i samarbejde mellem DOF og BFN. 
Nærmere oplysninger kan findes i HJEJLEN 2002/3: ”Nicaragua som fugleland” eller 
på hjemmesiden www.prinzapolka.dk/baggrund/nicafugle.php,  
hvor der findes en opdateret version af artiklen.  
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Kommende ture 

Ture og møder -annonceres ud over her i HJEJLEN også på DOF-Viborg Amts 
hjemmeside: www.dofviborgamt.dk.  Her kan du ligeledes læse 35 turreferater 
fra de sidste 2-3 år.  
Vil du automatisk modtage annoncering af kommende ture, kan du tilmelde dig 
ved at sende en blank mail til denne adresse: dof_viborg_amt@yahoo.dk, og du vil 
få tilsendt en ”huskeseddel” pr. email i ugen forud for hvert artrangement med 
info om pågældende tur eller møde. 

 le ankommet. Mosen huser også Rør-
drum, og det skulle gå mærkeligt til, 
om ikke en eller flere af dem giver lyd 
fra sig på denne morgen. Er vi heldige, 
får vi måske også et glimt af en af mo-
sens oddere. Turen er lagt i begyndel-
sen af maj, så vi kan undgå at komme 
på tværs af bukkejægerne. Turen vil 
vare 2-3 timer afhængig af vejret. For-
håndstilmelding er ikke nødvendig. 
 
Rødding Sø N for Viborg 
søndag den 13. maj 2007 
Mødested: "Rensningsanlægget" (sydsiden 
af søen) kl. 9:00 
Turleder: Ole Lilleør (8662 8032) 
Vi tager et kig på søens fugleliv, og går 
måske en tur rundt om den. På dette 
tidspunkt vil især flere lappedykker- og 
vadefuglearter være at se. En god be-
gyndertur, tag gerne kaffen med. 

Cykeltur langs Nørreåen 
søndag den 20. maj 2007 
Mødested: Parkeringspladsen ved 
Vejrumbro købmand kl. 19:00. 
Turleder: Lars Mogensen (8665 3614). 
Vi skal cykle langs den gamle jernbane 
ud mod Bruunshåb, alt ialt ca. 10 km. 
Det er en nødvendighed at medtage 
egne cykler til turen. Undervejs bliver 
der gjort holdt ved spændende fugle-
lokaliteter og når der ses eller høres 
noget interesant undervejs langs stien. 
På denne årstid er der mulighed for 
Nattergal, Bynkefugl, Græshoppesan-
ger, Kærsanger, Bjergvipstjert og måske 
Vagtel hvis vi er heldige! Der vil blive 
omtale af Nørreåen som fremtidigt na-
turområde og de problematikker som 
ligger bag. Husk drikkelse og måske 
lidt mundgodt! 

FUGLENES DAG 
søndag den 27. maj 2007 (pinsedag) 
DOF Viborg arrangerer i år "Fuglenes dag" to steder. 
Turene er for alle - børn og voksne - nybegyndere og øvede fuglekikkere. Fuglesangen 
er på sit højeste netop nu, så der er gode muligheder for en stemningsfuld tur. Turle-
derne svarer gerne på spørgsmål og fortæller om fuglene og deres sang. Tag gerne kik-
kert, fuglebog og kaffe med! Begge turene forventes afviklet i tidsrummet 6:00-9:00. 
 

Eskjær Skov i Salling 
Mødested: Gårdspladsen på Eskjær Gods kl. 06:00 
Turleder: David Boertmann (9751 4649) & Jeppe Jepsen (4028 5305) 
Hald Sø syd for Viborg 
Mødested: P-pladsen ved laden, Hald Hovedgaard kl. 06:00 
Turleder: Poul Blicher Andersen (8663 8818) & Stinne Aastrup (8667 2777) 
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Stof til HJEJLEN:  
• Tekster sendes til redaktøren eller layouteren (adresser i kolofonen på side 2).  
• Tekster modtages helst i elektronisk format. Bemærk: tekstdokumenter bedes 

ikke formateret i tekstbehandlingsprogram (f.eks. Word), men sendes i ren 
tekstformat .txt (gemt i f.eks. Notepad-programmet). 

• Illustrationer og billeder sendes til layouteren, og disse modtages i både analog 
(papir, negativer og positiver) samt elektronisk/digitalt format. 

Deadline: 
Bladet udsendes normalt 4 gange om året. Deadline for næste nummer er 1. juni 
2007. 

Flytninger/adresseændringer:  
Det er vigtigt, at du meddeler ændringer i dine adresseforhold, hvis du flytter. 
Benyt postvæsenet portofrie flyttepostkort og skriv til: 

HJEJLEN v/Eyvind Lyngsie Jakobsen 
Østervænget 27 
8800 Viborg,  

eller ring 8667 1646 
eller send en e-mail: e.lyngsie.jakobsen@jydepost.dk 

Meddelelser fra redaktion og bestyrelse 

DOF-Viborg Amts kontaktpersoner i kommunale grønne råd og i 
forbindelse med natur- og miljøsager:   
 

Thisted Kommune: 
 
 
 

Morsø Kommune: 
 
 
 

Skive Kommune: 
 
 
 

Viborg Kommune: 

Medlem af Det grønne Råd + kontaktperson: 
Jan S. Kristensen, Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm 
9796 2456      e-mail: oz1iil@tdcadsl.dk 
 
Medlem af Det grønne Råd + kontaktperson: 
Jens Jørgen Pedersen, Violvej 3, 7900 Nykøbing M 
9772 0420      e-mail: vilspeder@webspeed.dk 
 
Medlem af Det grønne Råd + kontaktperson: 
Henriette T. Madsen, Savværksvej 14, 7870 Roslev 
9759 7848 / 2460 5089    e-mail: henriemad@hotmail.com 
 
Medlem af Det grønne Råd:   
Per W. Buchwald, Nørresøvej 18, 8800 Viborg 
8667 1638 / 2360 6156     e-mail: tromwald@post.tele.dk 

Kontaktperson:  
Thorkil Brandt, Tindbæk Byvej 30, 8900 Randers 
8750 8040         e-mail: thorkilbrandt@mail.dk 
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