
      Dansk Ornitologisk Forening - Nordvestjylland         

April 2008 
Årgang 26  Nr. 1 



�

�

HJEJLEN 

2 

  HJEJLEN årgang 26 • nr. 1 • april 2008 
                                         MEDLEMSBLAD FOR DOF NORDVESTJYLLAND 

 

Carsten Krog Pedersen • Søndergade 22, 
7741 Frøstrup • 9799 0905 • pirolen@mail.tele.dk 

Jan S. Kristensen • oz1iil@tdcadl.dk 

A. Søe-Knudsen • lyn@langsom.dk 

Peter H. Kristensen • petermaura@hotmail.com

Oplag dette nummer: 520 

KONTAKTPERSONER: 
Revisor: Karsten Munch Andersen • Repræsentantskabsmedlemmer: JSK, OK. Suppleant:  • 
Kontaktperson i DOFs hovedbestyrelse: Kurt Rasmussen • Ekskursioner: FR • Lokalrapport 

(FUGLE og DYR i Nordjylland): FR • Ungdomsudvalg: OK • Fugleregistrering: OL • Friluftsrå-
det + Grønt Råd: PWB, JSK. Suppleant: OK • Fugleværnsfonden: Eyvind Lyngsie Jakobsen • 

Se desuden kontaktpersoner i kommunale grønne råd side 27.  

Ansvarshavende redaktør:  
 

Layout, grafik: 

Tryk: 

Forside: 

ISSN 0903-9694 

BESTYRELSE FOR DOF NORDVESTJYLLAND: 
         Jan S. Kristensen (JSK)   Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm  
 Formand 9796 2456 • oz1iil@tdcadsl.dk 
Henriette Tøttrup Madsen    Savværksvej 14, 7870 Roslev 

                       (HTM) Næstformand   9759 7848 • henriemad@hotmail.c 

               Ole Kristjansen (OK) Svinglen 66, 8800 Viborg 
 Kasserer 8667 3181• oklab@post6.tele.dk 
 Ole Lilleør (OL) Baldersvej 19, 8800 Viborg 
 Sekretær 8662 8032 •  lilleor@gmail.com 
 

      Per W. Buchwald (PWB)   Nørresøvej 18, 8800 Viborg 
                            8667 1638 • tromwald@post.tele.dk 

 Thorkil Brandt (TB) Tindbæk Byvej 30, 8900 Randers 
  8750 8040 • thorkilbrandt@mail.dk 
 Susanne Primdahl (SP) Bangsvej 15, 7850 Stoholm 
  9754 2261 • sus_primdahl@hotmail.com 
 Frits Rost (FR) Baldersvej 18, 8800 Viborg 
  8727 1011 • f.rost@mobilixnet.dk 
 Lars Mogensen (LM) Gl Viborgvej 13, 8830 Tjele 
  8665 3614 • nial8830@yahoo.dk 
   

(Amerikansk Pibeand) 



�

�

3 

200 8 /1 
Indhold 

 
   

INDHOLD �

 

Denne vinter har medierne nærmest flydt over af beretninger om gylle som er 
flydt ud i naturen. Senest er der flydt store mængder stærkt giftigt gylle ud i 
Limfjorden ved den smukke Harre vig tæt på Salling sund. 
Dette har store omkostninger for naturen og især for Limfjorden som i forvejen er 
presset med bundvendinger og fiskedød. Omkostningerne for landmanden, som 
ikke har orden på sine anlæg, viser sig at være mindre og han kan derfor uden de 
store problemer overlade til naturen, at få styr på de store gylle mængder som 
grise produktionen afføder. 
Dette er dog blot en af de problemer naturen står over for i disse år. Efter 
Amterne er nedlagt og overvågningen er overgået til kommunerne, har der skulle 
opbyggedes et nyt system til behandling af den slags sager og det tar tid. 
Et andet problem er de høje kornpriser, hvilket selvsagt ikke ansporer 
landmanden til at passe på sårbare områder, men derimod giver et insitament til 
at opdyrke områderne. Hvorved beskyttede naturtyper som § 3 arealer og 
områder beskyttet af habitat direktivet pludselig kommer under pres. Det kan 
betale sig at opdyrke dem. Eksempelvis er flere områder omkring Vejlerne under 
plov, selvom de ikke har været opdyrket i årevis og når først det er sket, så er der 
meget lang vej tilbage for naturen. Det er nærmest en uoprettelig skade. Her ud 
over kan man i øjeblikket her i Thy se flere fældede lunde og læhegn hårdt for 
områdets i forvejen unge træ bestand. 
 
Jeg ønsker mig flere gamle træer og flere træer som for lov at stå selv om de er 
døde, jeg ønsker mig engområder som får lov at forblive eng områder til fordel for 
eksempelvis bekkasiner og orkideer, jeg ønsker mig lommer af natur i et opdyrket 
land. 
                                                                                    
Danmarks små naturområder er presset og har været det længe. Områderne har 
brug for hjælp og beskyttelse, så hvis du er i tvivl om et område er beskyttet så 
tøv ikke med at kontakte en af de personer som er nævnt bagest i bladet som 
medlemmer af Det Grønne Råd. 
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Den ”nye” lokalafdeling 
 
  Denne årsberetning er på en måde  
en historisk begivenhed, idet den  
markerer det første år med den nye 
lokalafdeling DOF Nordvestjylland, 
som    efter strukturreformen har af-
løst det gamle DOF Viborg. Vores  
lokalafdeling er geografisk blevet lidt 
mindre, da nogle områder i øst, nord-
øst og sydøst netop på grund af struk-
turreformen er gået til henholdsvis 
DOF Nordjylland og DOF Østjylland, 
således at DOF Nordvestjylland nu 
omfatter de nye Thisted, Morsø, Skive 
og Viborg kommuner. Der har altså 
været tale om relativt små og få æn-
dringer for lokalafdelingen, som har 
betydet, at bestyrelsen i 2007 først og 
fremmest har arbejdet med at få etab-
leret et godt samarbejde med de nye 
storkommuners miljøafdelinger. Dette 
er også langt hen ad vejen lykkedes. 
Lokalafdelingen har kontaktpersoner 
siddende i hver enkelt af de 4 kommu-
ner – Jan S. Kristensen i Thisted, Jens 
Jørgen Pedersen i Morsø, Henriette 
Tøttrup Madsen i Skive og Thorkil 
Brandt i Viborg – som alle hver eneste 
uge får tilsendt en lang række sager 
om tilladelser eller afslag i forbindelse 
med ansøgninger om dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven. Ligeledes sid-

der DOF Nordvestjylland med i de 4 
kommuners grønne råd, hvor man 
sammen med andre foreninger, em-
bedsmænd og lokalpolitikere drøfter 
kommunale tiltag og forhold inden for 
miljøområdet. Det skal dog nævnes, at 
der i Skive kommune af uransagelige 
grunde endnu ikke er afholdt et første 
konstituerende møde for deres grønne 
råd. Dette kan undre lidt, når det ta-
ges i betragtning, at vi sidste år havde 
et særdeles konstruktivt møde med 
lederen af netop denne miljøafdeling. 
Men trods gentagne henvendelser fra 
Henriette, har hun ikke efterfølgende 
fået svar fra kommunen m.h.t. opstart 
af kommunens grønne råd. Der skal 
herfra lyde en opfordring til Skive 
kommune om hurtigst muligt at få rå-
det bod på dette.  
 
Natur og byudvikling 
    
  Mange af de sager, som vores kon-
taktfolk får tilsendt er heldigvis peti-
tesser om f.eks. ombygning af læsku-
re, tilbygninger o. lign., men af og til 
dukker der nogle uheldige ting op. En 
af disse sager er i forbindelse med pla-
nerne om at udstykke grunde ved Søn-
dre Mose i Viborg, hvor kommunen 
ikke har udvist den allerheldigste ad-
færd. En af Viborgs store bygherrer 

Af Per W. Buchwald, 
lokalafdelingsformand i DOF-Nordvestjylland 

 
Årsberetning 2007 

Årsberetning 2007 
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ville gerne udstykke nogle grunde ved 
den meget naturskønne og fuglerige 
Søndre Mose med ynglende grågæs, 
nattergale, græshoppesangere og man-
ge andre spændende fugle og fik grønt 
lys af kommunen. Heldigvis var der en 
lokal beboer, som var opmærksom på, 
at dette ikke var særlig heldigt, efter-
som de småsøer, der er i området, tak-
ket være et naturgenopretningspro-
jekt, var blevet så store, at det kræve-
de dispensation fra søbeskyttelsesli-
nien at bygge der. Viborg Kommune 
havde ikke været opmærksom på dette 
forhold, men i stedet for blot at rette 
sig efter dette tog man – uden at un-
derrette de naturinteresserede parter – 
kontakt til Miljøcenter Århus for at få 
ophævet søbeskyttelseslinien, så man 
kunne gå videre med byggeplanerne. 
Heldigvis fik kommunen afslag på det-
te, men jeg synes, at selvom Viborg 
kommune måske juridisk kunne for-
svare dette tiltag, så er det moralsk 
forkasteligt at gå bag om ryggen på de 
parter, der har gjort indsigelse mod 
planerne. Ydermere ser det ud til, at 
Viborg Kommune ikke vil stoppe med 
dette afslag, men forsøger på anden 
vis at føre disse byggeplaner ud i livet! 
DOF Nordvestjylland vil på både juri-
disk og naturmoralsk vis forsøge at 
imødegå dette forsøg på at liste et 
byggeri ind ad bagdøren for at tækkes 
en lokal matador, og som vil være til 
skade for en fin lille, bynær fugleloka-
litet. 
 
Nationalpark Thy 
    
  Som de fleste har kunnet læse i dags-
pressen og i HJEJLEN er Thy blevet 

udpeget som Danmarks første natio-
nalpark. Bestyrelsen i DOF Nordvest-
jylland har en noget ambivalent for-
hold til nationalparken, hvor vores re-
præsentant i styregruppen, Carsten 
Krog Pedersen, lavede et flot stykke 
arbejde for fuglene og naturen. Imid-
lertid ser det ud til, at landbrugsinte-
resser og kommercielle interesser poli-
tisk set prioriteres højere end det, som 
en nationalpark egentlig burde stå for, 
således at graden af naturbeskyttelse i 
bedste fald opretholdes, men i værste 
– og nok mest tænkelige fald – forrin-
ges. Hvis dette er tilfældet, kan DOF 
Nordvestjylland ikke se et fornuftigt 
formål med Nationalpark Thy og vil 
med alle saglige midler forsøge at på-
virke relevante beslutningstagere. Det 
kan da ikke passe, at en nationalpark 
skal betyde ringere forhold for natu-
ren? 
 
Natura 2000 og caretaker projektet 
    
  Man har fra myndighedernes side 
indkaldt de første høringssvar i forbin-
delse med basisanalyserne i Natura 
2000, og DOF Viborg har gennem for-
skellige caretakere og andre vidende 
personer indsendt vores bidrag m.h.t. 
trusler og forslag til tiltag på de for-
skellige lokaliteter i lokalafdelingens 
område. 
  Især Jan S. Kristensen fra Hanstholm 
har været særdeles aktiv på dette om-
råde, og vi håber og regner med, at de 
relevante myndigheder vil gøre brug af 
vores input i næste og endnu vigtigere 
fase af projektet, når der skal laves 
mere konkrete planer for de enkelte 
lokaliteter. Caretaker- projektet i DOF 
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2007-årsberetningen 

Nordvestjylland kører ganske pænt 
trods manglen på en lokal koordina-
tor. Dette skyldes selvfølgelig den ild-
hu og interesse, som de lokale ansvar-
lige lægger for dagen. En stor tak til 
dem for et stort slid og arbejde med 
deres områder, men jeg fornemmer og-
så, at de nyder det. 
 
 
HJEJLEN og DOF Nordvestjyllands 
hjemmeside 
    
 2007 var så år 1, efter at den mange-
årige ”gamle redacteur”, Eyvind Lyng-
sie-Jakobsen, slap tøjlerne og Carsten 
Krog Petersen tog over, dog stadig 
med Jørgen Peter Kjeldsen som lay-
outer. Heldigvis har de 2 i samarbejde 
lavet nogle rigtigt fine blade, som på 
fornem vis har taget arven efter Ey-
vind op. På grund af langvarige ud-
landsophold og en lay-outer, som be-
sluttede sig for at lave sit eget private 
firma, opstod der nogle problemer 
med hensyn til bladet efter sommerfe-
rien, men takket være en stor velvilje 
fra Thorkil Brandt og Jan S.Kristensen 
som hhv. redaktør og lay-outer kom 
lokalbladet alligevel i trykken i en me-
get fornem udgave. Vi håber, at Jan 
permanent vil overtage lay-outer job-
bet, for han er knalddygtig, hvilket vi 
egentlig godt havde på fornemmelsen, 
da vi efter en mindre annonce i bladet 
søgte om en ny mand/kvinde på po-
sten og valgte ham ud af hele 3 kandi-
dater. Thorkil er også en aldeles glim-
rende stand-in for Carsten, når han 
drager på udlandsfærd og ikke kan re-
digere bladet, så vi ser ganske fortrøst-
ningsfuldt på HJEJLENs fremtid og 

position som et af landets bedste lo-
kalblade. En stor tak til alle 4 involve-
rede og specielt til Jørgen Peter, som 
igennem mange år har lay-outet på 
fornem vis. Vi ønsker ham al mulig 
held og lykke med hans nye firma. En-
delig skal der rettes en stor tak til de 
mange, som igennem året har givet 
frivillige bidrag til lokalafdelingen gen-
nem det indlagte girokort i bladet eller 
på anden vis støttet os økonomisk. 
Det er en uvurderlig hjælp i driften af 
vores lokalafdeling. 
 Hjemmesiden er en brugsside. Det vil 
sige, at ideen med den er ikke, at den 
skal konkurrere med f.eks. Netfugl og 
lignende fora. Det synes vi hverken 
der er behov for eller for den sags 
skyld man-power til i lokalafdelingen. 
Den skal give konkrete oplysninger 
om bestyrelsen og dens arbejde og om 
ture og møder i DOF Nordvestjyllands 
regi samt give mulighed for at læse 
HJEJLEN i digitalt format. Det opfyl-
der den til punkt og prikke og samti-
dig er designet ganske overordentligt 
lækkert og professionelt. Vi vil selvføl-
gelig løbende justere siden og forsøge 
at tilpasse den medlemmernes ønsker 
og behov. Læg også lige mærke til, at 
internetadressen er ændret fra 
www.dofviborgamt.dk til  
www.dof-nordvestjylland.dk. 
 
 
Fuglekursus 
    
  I samarbejde med Ole Lilleør har lo-
kalafdelingen besluttet at stå for et 
fuglekursus i Viborg i løbet af foråret 
2008. Det har – som man har kunnet 
læse i HJEJLEN – tidligere været i af-
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tenskoleregi, men i og med at vi selv 
overtager kurset, åbnes der langt bedre 
muligheder for at afholde kurset, og 
det bliver billigere for deltagerne. Ole 
Lilleør må ganske vist sige farvel til 
aftenskolelønnen, men da det ikke er 
for økonomiens skyld, at han afholder 
kursus, men af hensyn til de potentiel-
le deltagere, har han altså valgt denne 
model. Vi håber, at rigtig mange vil 
benytte sig af denne mulighed for at 
lære fuglene bedre at kende. Henvend 
jer endelig til Ole og meld jer til kur-
sus. 
 
    
Bestyrelsen og diverse statistikker 
 
  DOF Nordvestjylland har i løbet af 
2007 arrangeret i alt 23 ekskursioner 
og 6 møder/foredrag - bl.a. i samarbej-
de med Biologisk Forening for Nord-
vestjylland (BFN) - med ganske ud-
mærket fremmøde. Det vil sige, at løf-
terne fra sidste år om flere møder/
foredrag er blevet indfriet. Vi vil be-
stræbe os på at opretholde dette ni-
veau også i 2008. Vi får ofte tilkende-
givelser om, at medlemmerne er glade 
for disse arrangementer, hvilket selv-
følgelig giver endnu mere lyst til at 
servicere dem på denne vis. 
  Vi har igen i år afholdt 8 bestyrelses-
møder hos de enkelte medlemmer 
rundt omkring i amtet med megen 
god debat blandet med almindelig fug-
lesnak. En af de ting, vi har glædet os 
over, er det stadigt stigende antal 
medlemmer. Trods det, at vi geogra-
fisk har mistet en række områder til 
andre lokalafdelinger p.g.a. strukturre-
formen, er medlemstallet steget til det 

højeste nogensinde, nemlig 466. Det 
er en meget positiv udvikling, som vi 
ser frem til vil fortsætte også i 2008. 
Jo flere vi er, desto større vægt kom-
mer der bag vore meninger og hold-
ninger.  
  Vi må i år sige farvel til det mange-
årige bestyrelsesmedlem, Robin Mil-
ner fra Viborg, som p.g.a. private årsa-
ger ser sig nødsaget til at forlade be-
styrelsen. Robin har gjort et stort 
stykke arbejde gennem årene, bl.a. i 
ekskursionsudvalget og som turleder, 
og vi skylder ham en stor tak for man-
ge indsigtsfulde og hyggelige input til 
bestyrelsesmøderne. Vi håber, at du 
igen vil komme på banen med fuld 
styrke, for ellers kommer vi til at sav-
ne dig lidt for meget. 
  DOF Nordvestjylland er en naturper-
le med mange forskellige, spændende 
lokaliteter og fugle – fra 2007 kan såle-
des nævnes Ørkendompap i vest 
(Agger Tange) til Jyllands første yng-
lende Perleugler i øst – men vi skal til 
stadighed slås for retten til at nyde 
disse i et politisk klima, hvor ordene 
og løfterne er langt større end handlin-
gerne, og hvor en nationalpark forstås 
som mere eller mindre frit slag for folk 
og grupper, som vil udnytteudnytteudnytteudnytte naturen, til 
at skalte og valte med den. 
  Jeg vil afslutte denne årsberetning 
med en let omskrivning af en berømt 
sentens fra Star Wars filmene: 

”May the birds be with you””May the birds be with you””May the birds be with you””May the birds be with you”    
    
Per W. Buchwald 
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21 mødte frem til årets generalforsamling. 
Referent: Ole Lilleør 

 
1.            Valg af dirigentdirigentdirigentdirigent    

Peter Bundgård valgt med applaus. 
2.             Beretning om lokalafdelingens virke lokalafdelingens virke lokalafdelingens virke lokalafdelingens virke i 2007 

PWB (formand): Den nye lokalafdelingsstruktur, grønne råd, 
Søndermose, nationalpark Thy, Natura2000, ny redaktion på Hjejlen, 
lokalafdelingens hjemmeside, fuglekursus i Viborg, ture og møder, flere 
medlemmer end nogensinde (466 pr. 31/12-2007), Robin Milner. Se 
detaljeret beretning trykt i Hjejlen. 
Efterfølgende en diskussion om Søndermose ved Viborg med opfordring 
til at DOF holder godt øje med kommunen i denne sag. 
Beretning godkendt. 

3.             Fremlæggelse af revideret årsregnskab:årsregnskab:årsregnskab:årsregnskab: 
OK (kasserer): Regnskab 2007 giver et lille underskud pga. 
ekstraordinære udgifter vedr. Hjejlen. Regnskab godkendt. 

4.             Fremlæggelse af budget:budget:budget:budget:    
OK: Der forventes et lille overskud. Budget godkendt med den tilføjelse, 
at fuglekurset vil give indtægter og udgifter samlet med et yderligere 
overskud på ca. 3000 kr. 

5.            Valg af bestyrelsesmedlemmer:Valg af bestyrelsesmedlemmer:Valg af bestyrelsesmedlemmer:Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Lars Mogensen, Jan Kristensen, Per W. Buchwald og Robin Milner på 
valg. Sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Øvrige genvalgt. Susanne 
Primdahl, Stoholm, valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

6             Valg af revisor:Valg af revisor:Valg af revisor:Valg af revisor: 
Karsten Munck Andersen genvalgt som revisor. 

7.            ValgValgValgValg af medlemmer til DOFs repræsentantskab:til DOFs repræsentantskab:til DOFs repræsentantskab:til DOFs repræsentantskab: 
Kun i ulige år, så der er ikke valg i år. 

8.             Forslag fra medlemmerne:Forslag fra medlemmerne:Forslag fra medlemmerne:Forslag fra medlemmerne: 
Der er ikke indkommet forslag, og der kom ikke forslag fra forsamlingen. 

9.             Eventuelt, herunder lokalafdelingens nye vedtægter 
 De nye vedtægter for lokalafdelingen er godkendt. 
 

Dirigenten takker for god ro og orden!  

Referat fra generalforsamling 

Referat fra generalforsamlingen  
24. Februar 2008 på Søndermølle, Viborg 
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Budget 2008 

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

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. 
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Gavebidrag – abonnementer i 2008 
�

Tak for alle bidrag og for abonnementsfornyelser i 2007. Som det ses af regnska-
bet, erindbetalingerne af allerstørste betydning for lokalafdelingens drift. 
 
Abonnementet koster i 2008 fortsat 70 kr. for 3 eller 4 numre og betales fortrins-
vis af DOF- medlemmer bosat uden for Viborg, Skive, Morsø og Thisted kommu-
ner. 
Da langt de fleste betalere bruger netbank, er betalingskort    ikkeikkeikkeikke vedhæftet! Ved 
benyttelse af  NetBank ser den sidste linie i det elektroniske indbetalingskort såle-
des ud: 
+73<              + 86190184      se eks.på netbankbillede forneden 
 

Husk at udfylde rubrikken "indbetaler" med dit navn og adresse! 
Bruger du ikke netbank, men personlig betjening i egen bank, bedes beløbet over-
ført til reg.nr 9255 konto 9021 0284 022 + oplysning om dit navn og adresse. 
 
Ved telefonisk henvendelse til 8667 1646 (E. Lyngsie Jakobsen) kan du få tilsendt 
et indbetalingskort. 
 
Betaling af DOF-kontingent kan ikkeikkeikkeikke ske ved at indbetale til ovenstående konto-
nummer. 
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Af Susanne Primdahl 
 
Hvor er jeg dog heldig! 
 

naturoplevelse 

3 uger siden, og som jeg ikke umiddel-
bart kunne artsbestemme. Lige først, 
jeg så den, tænkte jeg havesanger. Den 
slog en bue ned over jorden og satte sig 
så på en gren, hvor den blev siddende 
længe, så jeg rigtig kunne iagttage den. 
Og nej - havesanger var det altså ikke. 
Nu måtte jeg så forsøge at indprente 
mig dens kendetegn, så jeg kunne finde 
den i min "Fugle i felten", når jeg kom 
hjem: Mørkt næb med facon som ved 
en insektæder, hoved og overside grå-
brun, to svagt gyldne tunger langt ned-
over et beige bryst, mørke ben, en me-
get smal lys ring omkring øjet og ...  - 
jeg holdt lige vejret et øjeblik, for jeg 
kunne se et lille stykke af halen, som 
var rustrød. Kunne det virkelig være en 
nattergal?  Jeg kunne ikke lige huske 
nattergalens helt præcise udseende, 
men i tilfælde af, at det var en natter-
gal, måtte den have lært fremmed-
sprog, for den sad der og sagde noget, 
der i mine ører lød som en løvsangers 
kald. 
Nu var forvirringen jo ved at være to-
tal, så jeg kunne næsten ikke vente 
med at komme hjem til min "bibel". 
 
Efter uden held at have tjekket de for-
skellige gæt, jeg havde, måtte jeg blade 
bogen igennem for at se, om jeg stødte 
på noget, der kunne ligne. Og jo, den 
der rødstjert hun lignede rigtig meget, 
og i teksten kunne jeg læse en præcis 
beskrivelse af den fugl, jeg havde set. 
Selv beskrivelsen af stemmen kunne 
bekræfte, at rødstjerten har et løvsan-
geragtigt kald, som den bl.a. bruger ved 
uro. 
Yes!!  Jeg behøver vist ikke at fortælle, 
hvor stolt jeg var, og der blev også lige 
sendt en taknemmelig tanke til Ole. 

�

Tænk at få lov at se ham vise sig sådan 
frem - og så så længe, at jeg rigtig kan 
få lov at nyde synet. 
 
Nu tænker de "gamle" erfarne fuglekig-
gere måske, at jeg må have set en me-
get sjælden fugl, som jeg længe har væ-
ret på udkig efter, men nej - jeg er en 
meget ny fuglekigger/-lytter. 
Jeg har altid været glad for at kigge på 
fuglene i haven, så sidste forår meldte 
jeg mig til Ole Lilleørs kursus i fugle-
stemmer. Jeg skal love for, det satte 
yderligere gang i fugleinteressen. Jeg 
måtte altså bare lære noget mere og 
meldte mig derfor til samme kursus i 
år, og det har vist sig, at jo mere viden 
og fuglesnak med de øvrige kursister, 
jo mere er fugleinteressen vokset. 
 
Nå, tilbage til min store oplevelse. Jeg 
er ude at lufte mine hunde. Det foregår 
tit i området omkring Birkesø, som lig-
ger mellem Skive og Viborg. Jeg har al-
tid kikkerten med, for ellers kan jeg 
være næsten helt sikker på, at jeg ser 
noget, som jeg lige præcis ikke kan 
artsbestemme med det blotte øje. Men 
i dag har jeg valgt at lade kikkerten bli-
ve i bilen, for mine hundelufteture har 
en tendens til at blive meget langvari-
ge, når jeg skal undersøge alt, hvad der 
bevæger sig undervejs. 
 
Jeg går og tænker på den fugl, jeg så for 
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Rødstjert! 

Men det var jo, som sagt, 3 uger siden, 
og nu hvor jeg går der og lytter til nog-
le kald - bogfinke eller løvsanger? - løv-
sanger! bestemmer jeg mig for - hører 
jeg pludselig en, som er ret ivrig. Jeg 
kigger efter lyden, og se bare der: Det 
er jo den rødstjert rødstjert rødstjert rødstjert han, jeg har kigget 
og lyttet efter, lige siden jeg så hun-
nen. Hvor er han flot, og han er tæt 
nok på til, at jeg ikke er spor i tvivl, 
selv om jeg ikke har kikkerten med. 
Han er tydeligt utilfreds med min og 
hundens tilstedeværelse og hopper ner-
vøst rundt fra gren til gren, mens han 
hele tiden bruger det her løvsangerlig-
nende kald. 
Tilbage går det mod bilen efter hund 
nr. to - plus kikkerten selvfølgelig! Det 
kunne jo være, at jeg var så heldig at 
møde ham igen på den næste tur. 
Jeg går forbi stedet igen, men der er in-
genting.  

Vender om og går forbi en gang til, og 
ja, der er han igen. Stadig lige så ener-
gisk i sit forsøg på at aflede min op-
mærksomhed. Jeg står lidt og nyder sy-
net i kikkerten, indtil jeg ikke kan 
nænne at forstyrre mere, og så er det, 
jeg på vej tilbage til bilen går og tæn-
ker: Hvor er jeg dog heldig! 
Det var mine første rødstjerterrødstjerterrødstjerterrødstjerter, og jeg 
er sikker på, at oplevelsen til fulde står 
mål med den erfarne fuglekiggers møde 
med sin sjældne drømmefugl. 
 
Det hele skete den 19. juni 2007, og 
ovenstående beretning skrev jeg sam-
me aften. Nu nærmer foråret sig igen, 
og jeg håber, min oplevelse kan inspire-
re andre fugleinteresserede til at gribe 
kikkerten og tage ud i naturen med åb-
ne øjne og ører, for der ligger masser af 
fantastiske oplevelser lige om hjørnet, 
uanset hvor man bor. 

F
oto   –   T

a
k
 til A

rn
e V
olf 
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Eftersom såvel caretaker som DATSY 
projektet er  bevilget midler til fortsæt-
telse i en integreret udgave i endnu 5 
år, var det nogle forventningsfulde del-
tagere som mødte op på fuglsøcenteret 
på Mols.  
Som førstegangsdeltager var det speci-
elt spændende at møde så mange for-
skellige frivillige fra hele landet, og se  
det engagement som præger deres ar-
bejde. Jeg er ikke selv caretaker, men i 
år var også DOFs kommune kontakter 
inviteret, og som en sådan, fik jeg også 
stor udbytte af seminaret. 
 
Seminaret havde 65 deltagere, heraf 
var vi 5 fra DOF-Nordvestjylland + 
yderlige 2 udenfor afdelingen, som dog 
er caretaker i vort område. 
 
Hele arrangementet var op-
bygget af indslag fra og af 
caretakere fra hele landet. 
Vi hørte bla. om Stormmå-Stormmå-Stormmå-Stormmå-
gergergerger på Hjelm, PerleuglerPerleuglerPerleuglerPerleugler i 
Almindingen,  Rødryggede Rødryggede Rødryggede Rødryggede 
TornskaderTornskaderTornskaderTornskader i Gribskov og 
optælling i Mariager fjord. 
Alt sammen fremlagt med 
den glød som kendetegner 
det frivillige arbejde i DOF. 
Herudover var der indslag 
fra DMU om deres overvåg-
ning af ynglefugle, et       

engelsksproget indlæg fra Ian Burfield 
fra Bird Life International, og sidst 
men ikke mindst et indlæg fra vores 
egen Stinne Aastrup som omhandlede 
formidling og engagement. De der ken-
der Stinne ved, at et sådan indlæg ikke  
var kedeligt! Hendes engagementet er 
smittende i enhver henseende. 
Imellem alle disse indslag fra caretake-
re og andre inviterede, havde medar-
bejdere fra fuglenes hus forskellige ind-
put, bla. Timme Nyegaard om DOF-
basen og Knud Flensted om fuglebe-
skyttelse i kommunerne.  
Der var også gruppearbejde, baseret på 
aktuelle problemstillinger, glimrende 
styret af Thomas Vikstrøm, koordina-
tor i caretaker-projektet.  

Af Jan S.Kristensen  
 

Fagseminar for caretaker og Datsy projektet 
Tema: Ynglefugle og ynglefuglelokaliteter 
 

Ovenstående indbydelse dækkede over en inspirerende, og lærerig 
weekend på Mols. 
 

Thomas og Timme præsentere  Stefan  Pihl, DMU 
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Michael Grell og Anne Eskildsen lige-
ledes fra fuglenes hus havde udover 
velkomst og introduktion, ansvaret for 
alle de praktiske spørgsmål, og var del-
tagerne meget behjælpelige. 
 
Selvom om programmet var godt fyldt 
ud af spændende indlæg, var der  ved 
pauser og måltiderne god tid til at få 
snakket med andre. Mange af deltager-
ne havde man måske mødt  før, enten i 
felten eller til andre arrangementer.  

 En at de obligatoriske punkter ved    
Seminaret er morgenekskursionen 
søndag morgen. Og denne gang gik tu-
ren til Stubbe sø, her findes et af fugle-
værnsfondens reservater.  
Turen blev afviklet i fint vejr, og vi 
havde en dygtig guide i Peter Lange fra 
DOF-Østjylland, som fortalte om re-
servatet som Fonden erhvervede i 
2002. På ejendommen findes også 
”BogPeter hytte” som udlejes til DOF-
medlemmer. 

Peter Lange (med pandebånd) fortæller om BogPeter og hans hytte . 

Der skal herfra lyde en stor opfordring  til at gå aktivt ind i arbejdet som careta-
ker, punkttæller, eller turleder  i DOFs lokalafdelinger. Der er behov for en indsats 
på alle niveauer. Henvend dig til et af lokalafdelingens bestyrelsesmedlemmer  
som kan formidle kontakten til lokale caretakere, eller til de personer som er koor-
dinatore på i de forskellige projekter . Så kan det jo være digdigdigdig jeg møder næste gang 
der er  seminar eller et lignende arrangement. 
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og hendes interesse for fugle forblev 
usvækket gennem alle årene. Få dage før 
sin død kunne hun sidde på sin terrasse 
og nyde de dybe kald fra et par ravne, 
som straks havde fanget hendes op-
mærksomhed. Ulla Filskov blev ramt af 
svær sygdom  tidligt i 2007, og sygdom-
men fik et hurtigt forløb. Ulla kunne 
være fyldt 63 år få dage efter sin død. 

Af Eyvind Lyngsie Jakobsen 
Ex.medlem af fugleværnsfondens bestyrelse 

 

Fugleværnsfonden����har 
modtaget en stor arv. 
    

691.000  kroner går ubeskåret til na-691.000  kroner går ubeskåret til na-691.000  kroner går ubeskåret til na-691.000  kroner går ubeskåret til na-
turgenopretning og naturpleje i fon-turgenopretning og naturpleje i fon-turgenopretning og naturpleje i fon-turgenopretning og naturpleje i fon-
dens fuglereservater.dens fuglereservater.dens fuglereservater.dens fuglereservater.

�
Fugleværnsfonden har modtaget en arv 
på 691.000 kr. fra boet efter Ulla Fil-
skov, der boede på Bjerringbroegnen. 
Ulla Filskov afgik ved døden i begyndel-
sen af juli 2007. Ulla Filskov var i man-
ge år medlem af Dansk Ornitologisk 
Forening, men valgte i de senere år at 
koncentrere sig om den vildtplejestati-
on, som hun drev for Foreningen for 
Dyrenes Beskyttelse. Tidligere deltog 
hun ofte i lokalafdelingens fugleture,  

I Fugleværnsfon-
den er vi meget 
taknemmelige for 
den modtagne arv.  
En sådan arv er en 
meget stor tillids-
erklæring til Fugle-
værnsfonden, og vi 
er både stolte over 
og taknemmelige 
for at blive tilgode-
set i et testamente 
med så stort et be-
løb.  
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Jeg ringede til Zoologisk Museum og 
fik fat i Kjeld T. Pedersen. Han kunne 
fortælle en hel masse. Det var ham, 
der havde mærket den, og han havde 
i øvrigt mærket en masse andre arts-
fæller ved Viborgsøerne og ved andre 
bysøer rundt om i det midt- og nord-
jyske. Det var et led i et større måge-
projekt, der blandt andet havde til 
formål at undersøge, hvor hættemå-
gerne kommer fra, hvor de overvint-
rer, og hvordan de i det hele taget 
klarer sig. Han kunne også berette, at 
Viborgsøerne faktisk er en temmelig 
god rastelokalitet for hættemåger. 
Der er et stort gennemtræk af skandi-
naviske hættemåger om efteråret ved 
søerne. De måger, der bliver om vin-
teren er i øvrigt ofte stedfaste, de 
vender tilbage fra deres nordlige yng-
lepladser i Sverige, Finland eller må-
ske de baltiske lande til den samme 
sø år efter år – nogle endda til den 
samme foderplads. Det var i øvrigt en 
Viborgornitolog, H.C.C. Mortensen, 
der ringmærkede den første hættemå-
ge i Danmark i 1910.  
Således opladet med ny viden om de 
lokale hættemåger, drog jeg atter til 
Borgvold, nu bevæbnet med kikkert 
og teleskop frem for barnevogn. I lø-
bet af vinteren besøgte jeg lokaliteten 
flere gange. Jeg opdagede, at KVN ik-
ke var alene, der var adskillige af 
Kjelds måger med hvid fodring. Men 
ikke nok med det. Når jeg sad og ob-
serverede mågerne, opdagede jeg af 
og til andre måger, der også var ring-
mærkede – men uden den hvide fod-
ring. Nu blev det rigtigt spændende! 
Det var en kunst at komme tæt nok 
på disse måger, men det lykkedes ef-
terhånden at få aflæst dem.  

Ringmærkede måger 

Af Ole Lilleør 
 

Ringmærkede måger 
ved Viborgsøerne 
�

�
En dag i oktober for fire år siden rulle-
de jeg en tur med barnevognen i Borg-
voldanlægget ved Viborgsøerne. Det 
gjorde jeg så ofte dengang, og det var 
jævnligt en tur uden kikkert, for Vi-
borgsøerne er ikke just kendte for de-
res fugleliv. Målet på denne tur var 
ænderne, de skulle have lidt brød, for 
arvingen i barnevognen skulle lære lidt 
om fuglene… 
 
Velankommen pakkede jeg brødet 
frem og rapænderne var straks klar til 
at tage fra, også hættemågerne mødte 
op i håbet om en krumme. Men hovsa, 
hvad var det? En af hættemågerne hav-
de jo en stor hvid fodring på! Jeg for-
bandede, at jeg lod kikkerten blive 
hjemme. Men brødet blev straks mål-
rettet den, og det lykkedes at få den så 
tæt på, at jeg kunne aflæse den: ”KVN” 
stod der på dens højre ben med store 
sorte bogstaver. Vel hjemkommen 
(drengen gad absolut ikke se på fugle) 
fik jeg straks fremstillet et brev til 
Zoologisk Museum i København, og 
kun et par uger senere kom der svar 
tilbage: Hættemågen var mærket på 
samme lokalitet et år tidligere. Det var 
lidt skuffende. Nu havde jeg gået og 
forestillet mig, at den kom langvejs fra, 
og så var den bare en slags viborgenser. 
 
Nysgerrig var jeg alligevel, for hvem 
havde ringmærket den her i Viborg? 
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HJEJLEN 
Trækruter…. 

Kjeld er fortsat med at ringmærke 
hættemåger i Viborg og i andre byer. I 
de følgende vintre har jeg aflæst enkel-
te af hans, men desværre har jeg ikke 
haft tid til at gå på aflæsningsjagt si-
den. Men måske i den kommende vin-
ter? Under alle omstændigheder vil jeg 
kraftigt opfordre jer til at holde øje 
med mågerne, også hvor de synes blot 
at være uinteressante bymåger. Det er 
spændende at høre om, hvor fuglene 
kommer fra eller siden tager hen. Må-
ske gemmer der sig en finne eller en 
russer iblandt? Eller måske en af 
Kjelds måger? Tag gammelt wiener-
brød med til fuglene, det elsker de.  

I løbet af vinteren aflæste jeg i alt 15 
af Kjelds hættemåger og ikke mindre 
end 17 andre ringmærkede måger 
ved Borgvold, heriblandt fire storm-
måger og en sølvmåge – samt en 
norsk blishøne. 
 
Der blev indberettet til Zoologisk 
Museum, og i det følgende års tid 
indløb tilbagemeldingerne. Der var 
en del svenske og finske fugle, men 
også engelske og norske fugle i 
blandt. På kortet er vist, hvor de af-
læste måger er ringmærket (fuldt 
optrukken) samt hvor Kjelds måger 
er genmeldt fra (stiplet). 
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Annonce 

Ringmærke-
de måger 
fra Viborg 
søerne 
Foto: 
Ole Lilleør 
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Mødereferat 

MØDEREFERAT 
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Der var både noget godt til øjnene og 
maven ved årets traditionsrige julear-
rangement. 35 fuglefolk var vel mødt 
op til en hyggelig aften. 
Quiz-Frits lagde ud med den første af 
aftenens to quizzer, som han efter-
hånden er kendt for. Ved denne quiz, 
var det fuglefotografernes mindre hel-
dige pletskud der skulle gættes. Det 
skabte stor diskussion i grupperne, 
hvor man ikke altid kunne opnå enig-
hed. Men interessante diskussioner 
om feltkendetegn kom der ud af det. 
Efter quiz-Frits havde afsløret de rigti-
ge svar, var det Peter Bundgaards tur 
til at vise billeder fra en fugletur til 
Marokko. Peter fortalte på levende vis 
om hvordan de havde arrangeret tu-
ren i privat regi, krydret med fantasti-
ske fuglebilleder. Der er som bekendt 
mange specialiteter i Marokko, hvor 
det især er de mange forskellige sten-
pikkere der huskes. Det er en tur 
som de fleste vil kunne arrangere 
selv, uden stor risiko. Der hvor man 
skal være lidt på vagt er i turistom-
råderne, hvorimod på landet er folk 
meget søde og hjælpsomme. 
Så var det tid til en let anretning, 
som kunne byde på både sild og 
ostebord. 
Endnu en fantastisk fotograf ville 
gerne dele sine billeder med os denne 
aften. Gerner Majlandt viste os et 
udpluk af årets fuglebilleder fra Dan-
mark.  

Gerner er en mester i at fange de rigti-
ge stemninger, hvilket kræver stor tål-
modighed, og ofte kravlen på maven i 
al slags terræn. Det belønnes med 
flotte billeder i øjenhøjde med fuglen, 
som er med til at skabe den specielle 
stemning. Afslutningsvis fik vi set de 
nuttede små Perleugler fra Midtjyl-
land, hvor ungerne var fløjet fra re-
den. De var ikke til at stå for. 
Til slut kom aftenens sidste quiz, for 
eksperterne! Quiz-Frits havde printet 
forskellige udbredelseskort ud, hvor 
man så skulle gætte hvilken fugl det 
drejede sig om. Til hjælp fik vi også 
lov til at høre stemmen, men det var 
ikke altid der ringede en klokke af den 
grund. Tak til Frits for udfordringen, 
så vi alle kom helt ned på jorden igen 
og tak til fotograferne for de flotte 
fuglebilleder. 

Julehyggemøde d. 30/11 2007. 


�����Gerners�flotte�������	���

�

Henriette T. .Madsen 
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Tur til toppen!.... 

TURREFERAT �

Rovfugletælling på Isbjerg d.10/2-08 
 
Det tegnede ikke for godt med vejret 
den søndag morgen, om end vinden kun 
var ganske svag. Morgentågen hang tæt 
det meste af vejen til Nors sø, som skul-
le være udgangspunktet for denne Rov-
fugletur til Isbjerg. Ved ankomst til par-
keringspladsen, ved nordøstenden af 
Nors sø, kunne det konstateres at de 
første turdeltagere havde indfundet sig.
(Så var man da ikke helt alene, som det 
var tilfældet for 2 år siden). Inden klok-
ken var rundet de 9, havde 24 deltagere 
indfundet sig. Flot fremmøde på en di-
set og kold morgen! Det havde sikkert 
også hjulpet på fremmødet at der dagen 
før,fra Nors sø, var meldt både Konge-
ørn og Havørn ud på DOF-basen. 
Efter et kort blik over Nors sø, som gav 
Hvinand, Taffeland, Troldand Hvinand, Taffeland, Troldand Hvinand, Taffeland, Troldand Hvinand, Taffeland, Troldand og en en-
kelt Lille Skallesluger, Lille Skallesluger, Lille Skallesluger, Lille Skallesluger, begav selskabet 
sig op over skrænten. Hvad der ved søen 
lignede en begyndende opklaring, skulle 
vise sig at blive noget helt andet! Efter-
hånden som vi nærmede op toppen af 
Isbjerg (56 m over havet) blev det mere 
og mere tåget, og da vi nåede frem var 
sigtbarheden ca. 200 m. Flere af delta-
gerne trøstede den slukørede turleder, 
og forsikrede at det nok snart klarede 
op. Over de næste halvanden times tid, 
var der ikke mange obs. at varme sig på, 
men pludselig! langt ude i tågen hørtes 
årets første TranerTranerTranerTraner! Det er nok det tid-
ligste i mands minde. Ingen af de tilste-
deværende kunne i alt fald erindre noget 
lignende.  
 

��

 
Skønt ”truttene” fra reservatet varme-
de, var flere dog begyndt at småfryse, 
og ca. halvdelen valgte at følge Knud 
Erik (min far, som fungerer som hjæl-
peturleder), ned gennem skoven. Vi 
der var tilbage, besluttede at give det 
chance mere og sørme om ikke det be-
gyndte  at klare op, og efter en 10 min. 
tid kunne vi svagt ane Nors sø i det 
fjerne. 
Turlederen som synes at han skyldte  
noget, gik i gang med at afsøge hori-
sonten, og stor var hans glæde da han 
kunne råbe HavørnHavørnHavørnHavørn!  
Der, på en klittop, ikke mere end 400-
500 m. fra os sad en næsten udfarvet  
Havørn. Den havde sikkert siddet der 
hele tiden! 
Så kom der gang i mobiltelefonen. Den 
halvdel af forsamlingen som var ned 
gennem skoven fik meldingen, og sør-
me om ikke del af dem tog turen til 
toppen for anden gang! Udover Ørnen 
sås der også 2 fjeldvågerfjeldvågerfjeldvågerfjeldvåger. Således blev 
der også lidt rovfugle til DOF-basen. 
Det er i skrivende stund sikkert at der 
også de kommende år vil være en tur 
til Isbjerg, på rovfugle/ørneoptællings 
dagen. 
 
Med til historien hører, at et par af del-
tagerne på vej hjem til Viborg, valgte 
at køre omkring Vejlerne. Her fik de så 
turens anden HavørnHavørnHavørnHavørn. Da den sad ri-
melig tæt på vejen kunne det godtgø-
res at der har var tale om en ung fugl. 
 
                            Jan S. Kristensen 

�
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Ørnens dag  

 
   

TURREFERAT �

Ørnens Dag i Vejlerne  
D. 24 februar. 2008 

Ikke mange, om nogen, havde før 
været så tæt på Vandrefalk!         

Ørnene var dog ikke i syne, og lod 
sig heller ikke se fra tårnet senere på 
dagen. 

Mange af de besøgende var kun i tår-
net i kortere tid, måske pga. af 
trængselen. Så en af turlederne tog 
en del at forsamlingen med på en 
rundtur til Kraptårnet og Kogleaks. 
Heller ikke her viste Ørnen sig. På et 
tidspunkt blev der at en af de an-
komne gæster berettet om at der var 
set en Havørn fra Vesløshuse tårnet 
lidt tidligere på dagen. Flere af de til-
stedeværende kørte dertil, men det 
er dog referenten ukendt om de hav-
de held med sig. I alt ca. 100-120 
personer var hen over dagen i tårnet, 
og rigtig mange blade og foldere blev 
delt ud. 

Stor tak til  turlederne Knud Erik og 
Erling, som blev ladt alene tilbage da 
undertegnede måtte forlade selska-
bet, til fordel for generalforsamlin-
gen 

Næste års ”Ørnens dag” ”Ørnens dag” ”Ørnens dag” ”Ørnens dag” vil blive   
forsøgt afviklet som en slags stafet,  
med turledere  i flere af tårnene 
rundt om i Vejlerne! 

                             Jan S. Kristensen 

 
Flere  turreferater kan findes på vores hjemmeside www.dof-nordvestjylland.dk. 

Denne februardag skulle vise sig at 
byde på ganske flot fuglevejr . De tre 
turledere havde allerede i god tid før 
mødetidspunktet, været ude og forsø-
ge at spotte ørne i området, dog uden 
held. Allerede fra kl. 10, begyndte 
folk at strømme ind i tårnet ved Na-
turcenteret på Bygholm dæmningen. 
Tårnet var ret hurtigt fyldt til ran-
den, og turlederne havde alt nok at 
gøre med at snakke med folk og ud-
dele materialer. Umiddelbart var der 
ikke ørne at se på engen eller i luften, 
men en flot VandrefalkVandrefalkVandrefalkVandrefalk sad på en af 
de pæle, hvor den normalt ses. I 
midtsøen var der rigtig mange ænder, 
bla. Pibeand, Gråand, Spidsand, Krik-Pibeand, Gråand, Spidsand, Krik-Pibeand, Gråand, Spidsand, Krik-Pibeand, Gråand, Spidsand, Krik-
and, Gravand, Troldand og Hvinandand, Gravand, Troldand og Hvinandand, Gravand, Troldand og Hvinandand, Gravand, Troldand og Hvinand. 
Af gæssene var  grågås mest talrig, 
mange gik parvis og ventede sikkert 
blot på foråret. Kortnæbbet gås og Kortnæbbet gås og Kortnæbbet gås og Kortnæbbet gås og 
Bramgås Bramgås Bramgås Bramgås såes også på engen i mindre 
antal. Såvel den store, som den Lille Lille Lille Lille 
Skallesluger Skallesluger Skallesluger Skallesluger var at finde i søen.                              
Efter en halv times tid var Vandrefal-
ken tilsyneladende forsvundet, og 
forblev det indtil alle ænderne  foran 
tårnet pludselig lettede. Turlederne 
nåede lige at sige til forsamlingen at 
de nu skulle være ekstra opmærksom 
på Rovfugl, førend VandrefalkenVandrefalkenVandrefalkenVandrefalken i høj 
fart passerede forbi vinduerne i 5-7 
m. afstand.  
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Ture og møder april-maj-juni 

 
   

Hjarbæk Fjord  
som Caretakerlokalitet. 
Søndag 6. april 2008 kl. 08.30- ca. 
11.30 
Mødested:  Kølsen. 
Turledere:  Henriette Tøttrup Madsen 
(24605089) og Susanne Primdahl   
Vi går ud til jernbanebroen og ser 
hvad området har at byde på. Det er 
kendt som rastelokalitet for mange 
andefugle, men især Hvinand i tu-
sindvis. Undervejs vil turlederne fra 
caretakergruppen fortælle om Hjar-
bæk Fjord som lokalitet, og om hvor-
dan vi laver totaloptællinger, hvor 
alle kan være med. Ring til turlede-
ren om evt.samkørsel fra Viborg/
Skive. 
����

Agerø, 
lørdag den  3. maj 2008.  
Mødested:  P-pladsen ved Agerøvej 32, 
kl. 07.30.  
Turleder: Eyvind Lyngsie Jakobsen 
(86671646)  Turen slutter ca. kl.11.00 
Først et besøg på Agerøs østlige 
strandenge, der ofte kan rumme no-
get godt. Derefter går vi til FVFs re-
servat på vestsiden. Der er intet til 
hinder for, at deltagere kan komme 
senere end kl. 07.30, men de skal da  

 
gå direkte til FVFs observationsskjul. 
I almindelighed er området på det 
valgte tidspunkt fyldt med fugle. De 
Lysbugede Knortegæs og Hjejlerne 
vil normalt være dominerende. Hav-
ternen er kommet og klyderne læg-
ger an på hinanden. Men også meget 
andet vil vi kunne se. 
�

Bjerregrav Mose, 
lørdag den 10. maj 2008. 
Mødested: "Hovedindgangen" til mosen, 
kl. 18:00. (Følg Kirkevej i Øster Bjerre-
grav. Følg dernæst Mosedraget et par 
km forbi to kraftige sving - her mødes vi 
ved markvejen på højre hånd). 
Turleder: Thorkil Brandt (8750 
8040/3025 5304). 
Rørdrummen pauker, Rørhøgene    
jager og mange af sangfuglene er an-
kommet. Vi går ad markvejen ind til 
mosens centrale del og lytter og ser 
på, hvad der rører sig. Sidste år var 
der besøg af Sort Stork og Savisanger 
i april/maj. 
Husk gummistøvler! 
Forhåndstilmelding er ikke nødven-
dig, evt. forespørgsler kan rettes til 
turleder. 
Varighed 2-3 timer.  

� KOMMENDE TURE og MØDER 
Galathea og andre havforskningstogterGalathea og andre havforskningstogterGalathea og andre havforskningstogter�
  
Onsdag d. 9 april kl. 19.30 i Plantagehuset, Plantagevej 18 i Thisted�
�

Denne aften vil biolog Jan Durinck, fortælle om sin deltagelse i 
Galathea expeditionen, samt om andre havforskningstogter. Foredraget 
vil blive ledsaget af nogle af de billeder han har taget under sit 
arbejde i Atlanten, samt under Galathea expeditionen. 
Arrangeres i samarbejde med BFN.        ������

�����
�����

�����
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Kommende ture 

�
Agerø 
Torsdag den 15. maj 2008. 
Mødested. P-pladsen ved Agerøvej 32, 
kl. 19.00 Turledere: Michael Dicken-
son, Morsø kommune og Eyvind Lyng-
sie Jakobsen, Fuglevæ	����������
�����������

Turen slutter kl. 21.00, men de, 
der vil se gæssene gå til nattero på 
Holmene, bør blive lidt længere. 
Denne tur er én blandt fire natur-
vandringer i Morsø kommune til 
Natura 2000-områder på Mors 
Formålet er at skabe opmærksom-
hed om Natura 2000-områderne, 
deres udpegningsgrundlag, trusler 
m.v. Et af Natura 2000-områderne 
på Mors omfatter Agerøs strand-
enge og Stenklipperne.  Der er på 
det valgte tidspunkt normalt man-

ge fugle at se på, dels de tilrejsende 
sydfra, som f.eks. Klyder og Havterner 
og dels dem, der afrejser ca 12 dage 
senere, nemlig de Lysbugede Knorte-
gæs��
 
Vilsted Sø 
lørdag den 17. maj 2008. 
Mødested: På østsiden af søen ved P-
pladsen i enden af Sjørupvej, kl. 6:00. 
Turleder: Frits Rost (2685 4011). 
På dette tidspunkt kan vi forvente et 
væld af forskellige vadefugle og ænder, 
der enten så småt er startet på yngle-
sæsonen eller raster på vej mod Nord-
skandinavien. Vi kører en tur rundt 
om søen og holder flere steder ved go-
de udsigtsposter. Et teleskop er næ-
sten uundværligt. 
Turen forventes afsluttet ved 10-
tiden.  

 

FUGLENES DAG 
søndag den 25. maj 2008 
DOF Nordvestjylland arrangerer i år "Fuglenes dag" tre 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 kikkert, 
fuglebog og kaffe med!  
 

Eskjær Skov i Salling 
   Tid: 06.00 - 09.00  Mødested: Gårdspladsen på Eskjær Gods  
  Turleder:  Jeppe Jepsen (4028 5305) 

 

Hald Sø syd for Viborg 
Tid: 06.00 - 09.00  Mødested: P-pladsen ved laden, Hald Hovedgaard  
Turleder: Poul Blicher Andersen (8663 8818) & Stinne Aastrup (8667 2777) 
 

Hanstholm Fyr 
Tid: 06:00-8:00, herefter byder Naturskolen på kaffe! Mødested: Ved Fyret 
Turleder:  Jens Søren Michelsen Krag ,Hanstholm Naturskole (40 29 29 83 )   
& Jan S. Kristensen  (97962456) DOF-Nordvestjylland 
Turen afholdes i samarbejde med Hanstholm Naturskole og Thisted Kommune�
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Efter deadline  - Konstituering 

Ture og møder -annonceres ud over her i HJEJLEN også på DOF-
Nordvestjylland hjemmeside: www.dof-nordvestjylland.dk.  Her kan du ligeledes 
læse ca. 40 turreferater fra de sidste 2-3 år.  

Cykeltur langs Nørreåen 
Søndag den 1. juni 2008. 
Mødested: Købmanden i Vejrumbro, kl. 
19:00. 
Turleder: Lars Mogensen (3195 1805). 
Som sidste forsommer arrangeres en 
tur på cykel langs med den gamle jern-
bane fra Vejrumbro og til skoven ved 
Vibæk Mølle. Vi cykler fra købmands-
gården i Vejrumbro i samlet flok og i et 
tempo, så alle kan være med. 
Vi ser på fuglene og ådalen undervejs, 
stopper op når noget spændende viser 
sig på cykelturen. Der er bl.a. chance 
for at høre Græshoppesanger, Natter-
gal, samt mange andre sangere, og må-
ske høre Vagtel. 
Sidst så og hørte vi Natugle-unger, 
som forlangte mad af deres forældre. 
Et hyggeligt møde med dem! Turen er 
ca. 10 km. lang og varer 3 timer. 

 
Husk kikkert, kaffe og noget mund-
godt til turen.  
�

�

TUR UD I DET BLÅ 
søndag den 15. juni 2008. 
Mødested: Efter aftale, kl. ? (tidligt på mor-
genen). 
Turleder: Frits Rost (2685 4011). 
Vi prøver et nyt koncept. Vi lytter til 
de seneste meldinger om sjove eller 
sjældne fugle og aftenen før besluttes 
hvor turen går hen, hvor og hvornår vi 
mødes. Turen kan gå til Vestjylland, 
Skagen, Sønderjylland eller ??? 
Ring og aftal nærmere med turlederen 
lørdag aften mellem kl. 18 og 20, hvis 
du vil med. Transport i fælles biler. 
Alt efter hvor vi tager hen kan turen 
godt tage det meste af dagen.  

�Efter Deadline: 

Bestyrelsen for DOF-Nordvestjylland har efter generalforsamlingen  
konstitueret  sig som følgende: 
�

Formand:                Jan S. Kristensen 
Næstformand:       Henriette Tøttrup Madsen 
Kassere:                  Ole Kristjansen 
Sekretær:                Ole Lilleør 
 
Mere omkring konstitueringen følger i næste nummer af Hjejlen !! 

�
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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 1. juni 1. juni 1. juni 
2008200820082008. 

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-Nordvestjyllands 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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