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I disse dage, hvor vores statsminister søger arbejde i Udlandet, søger mange fugle 
nu redemuligheder og ro her i landet. Desværre er vi ikke i Danmark lige så 
venligt stemte over for disse indvandrere, som man åbenbart er for danskere i 
udlandet. 
En af de nyeste tiltag her i landet er nemlig hekseforfølgelse af gæs. 
Landmænd på Hannæs omkring Vejlerne har fået dispensation til at skyde 
fredede gæs og hænge dem op på pæle til skræk og advarsel.... Jo, det giver 
mindelser om det vilde vesten og taleban. 
Spørgsmålet er så om gæssene forstår disse hentydninger? Landmænd der har 
søgt om denne usmagelighed føler sig åbenbart overbevist om at de på denne 
måde kan kommunikere med gæssene. Sjovt nok tror de samme landmænd ikke 
at gæssene lader sig påvirke af at man opdyrker de marker som længe har lagt 
brak og som gæs og andre fugle har nydt godt af. 
Man kunne måske spørge sig selv om gæssene kunne være tvunget op på 
landmandens marker fordi der ikke var andre fødemuligheder.  
 
I disse dage kan man se kanoner blive stille op andre steder end i Afganistan. 
Også her i Vejlerne stilles kanoner op - gaskanoner vel at mærke. Neden for Arup 
skjulet i et natura 2000 område står der gaskanoner. De skal skræmme gæssene 
væk! Det betyder ikke ligefrem bedre fugleoplevelser for os der før kunne nyde 
fuglene ved Arup. Men man må håbe at landmænd her på Hannæs og de 
ansvarlige som har givet tiladelse til disse barske ting, snart besinder sig og 
erkender at det nok ikke er den rigtige vej frem. 
 
Jeg håber på et godt forår for fuglene og for naturfolket og jeg håber at der også 
kan blive plads til folk der gerne vil nyde naturen i ro og mag. 
 
Næste nummer af Hjejlen handler om efterårets trækfugle.  
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Nyt fra bestyrelsen.Nyt fra bestyrelsen.Nyt fra bestyrelsen.Nyt fra bestyrelsen.    
 

Af :   Jan S. Kristensen 

 

Så er det første bestyrelsesmøde af-
holdt efter generalforsamlingen, og be-
styrelsen har konstitueret sig som føl-
ger: FormandFormandFormandFormand. Jan S. Kristensen,  
Næstformand Næstformand Næstformand Næstformand Henriette T. Hansen,  
Kasserer Kasserer Kasserer Kasserer Susanne Primdahl,  
Sekretær Sekretær Sekretær Sekretær Ole Lilleør. 
 I forhold til  beretningen og referatet 
fra generalforsamlingen som findes på 
næste side er der sket  flere ting. 
Anna Lis Martinussen som blev valgt 
til bestyrelsen på generalforsamlingen 
meddelte desværre dagen efter at hun 
alligevel ikke ønskede at sidde i besty-
relsen. Dette har bestyrelsen måttet 
tage til efterretning. Så pt. består be-
styrelsen kun af 7 personer! 
Per W. Buchwald  er udpeget til sup-
pleant til repræsentantskabet og har 
accepteret at fortsætte som Grønt 
Råds medlem i Viborg kommune. 
Skive har som den sidste af områdets 
kommuner nu endelig oprettet Grønt 
råd, og første møde er afholdt. 

Nyt fra bestyrelsen 

Nationalpark ThyNationalpark ThyNationalpark ThyNationalpark Thy:  Desværre har Mil-
jøministeren meddelt at han ikke aner-
kender brugen af personlige supplean-
ter til bestyrelsen i Nationalpark Thy. 
Denne opfattelse er dele af NP Thys 
bestyrelse ikke enig i og vores egen re-
præsentant Henriette T. Hansen vil 
arbejde for retten til brug af supplean-
ter da hun mener at det er vigtigt at 
DOF er tilstede ved alle møder! Måske 
kan sagen landes ved at Ministeren ud-
peger en personlig suppleant, men den-
ne mulighed vil sikkert indebære at der 
igen skal indstilles personer herfra. 
 
 

Som nævnt i beretningen arbejdes der 
med at oprette udvalg under bestyrel-
sen. Bl.a. Ture og mødeudvalg. Det er 
tanken at udvalget skal bestå af 2 til 4 
personer, her af 1 til 2 personer fra lo-
kalbestyrelsen og 1-2 personer uden for 
bestyrelsen. Arbejdet vil medføre 2-3 
møder om året hvor turer og andre  
arrangementer fastlægges et halvt år 
frem i tiden. Jeg vil kraftig opfordre til 
at medlemmer som har tid og lyst til at 
indgå i et sådant arbejde melder tilbage 
til undertegnede. 

Gavebidrag - abonnementer i 2009 
Tak til alle dem, som i det forløbne år har indbetalt et bidrag til HJEJLEN og lokal-
afdelingen. At beløbet i 2008 var noget mindre end de foregående år kan tilskrives 
at vi ikke som tidligere har medsendte giro indbetalingskort. Heller ikke denne gang 
har det været mulig at medsende girokort, men vi vil om muligt sende et girokort 
med et af de efterfølgende blade. 
Ved tlf. henvendelse til 97542261 er det muligt at få tilsendt girokort! 
Der er altid mulighed for betale via netbank på elektronisk indbetalingskort.  
Kortart  +73<     gironummer 86190184    

Eller ved bankoverførsel  til reg.nr. 9255 konto 9021 284 022  (oplys navn/adresse) 
 

Abonnement koster i 2008 fortsat 70 kr. for 3 numre og betales fortrinsvis af DOF-
medlemmer bosat udenfor lokalafdelingens område. 
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Lokalafdelingens årsberetning... 

Nye tider, nye skikke 
  
En beretning om lokalafdelingens virke 
i året der er gået! 
Denne årsberetning vil formodentlig 
ligne tidligere beretninger fra lokalaf-
delingen, og alligevel ikke, nye tider 
nye skikke. Som det sikkert er de fleste 
bekendt har afdelingen skiftet for-
mand i året der er gået. Fra at have  
drevne og erfarne folk i  styrehuset, er 
lokalafdelingen nu i hænderne på nye 
og uprøvede kræfter, såvel på formand 
som på kassere posten. I den forbindel-
se en stor tak til både Per W. Buch-
wald og Ole Kristjansen som i de for-
løbne mange har haft de 2 funktioner i 
foreningen. Per som gennem 17 år har 
tegnet lokalafdelingen udadtil, har og-
så indad til præget foreningen gennem 
sine mange år i repræsentantskabet. 
Han har ydermere været en kompetent 
turleder på mange af afdelingens ture i 
både ind og udland. En funktion han 
forhåbentlig fortsætter med.  Per har 
fundet det naturligt at forlade besty-
relsen i år selvom hans valgperiode 
først udløber til næste år. Det indebæ-
rer at vi skal finde hele 3 nye bestyrel-
sesmedlemmer på denne GF, da også 
Frits Rost,  grundet sit nye job, har 
valgt ikke at genopstille.  Frits bliver 
meget svær at erstatte, da få som han 
har erfaring og kendskab til natur og 
miljøsager. 

Natur og Miljøsagerne 
 

Den egentlige beretning kan jo passen-
de tage udspring i netop natur og mil-
jøsager! Her var alle advarselslamper 
tændt da kommunerne jo i forbindelse 
med kommunalreformen havde over-
taget sagsbehandlingen fra de gamle 
amter. Og hvordan er det så gået? Ikke 
specielt godt. Såvel grønne organisati-
oner som erhvervsliv har alle mærket 
kommunernes problemer med at 
håndtere miljølovgivningen. Erhverve-
ne klager over lange sagsbehandlingsti-
der og vi grønne over manglende kom-
petencer og resurser i sagsbehandlin-
gen. Helt konkret oplevet lokalafdelin-
gen  en stigning i sager om dispensati-
oner til miljølovgivningen. I nogle sa-
ger virker sagsbehandlingen lemfældig 
og utilstrækkelig, i andre sager er pro-
blemstillingerne glimrende belyst af 
kommunernes miljøforvaltning og alli-
gevel træffer politikerne en, for natu-
ren  forkert og uansvarlig beslutning. 
Det har haft den konsekvens at vi i af-
delingen har måttet klage til naturkla-
genævnet i 3 sager. To i Thisted kom-
mune og en i Viborg kommune. Den 
ene af sagerne fra Thisted drejer sig 
om dispensation fra Naturbeskyttel-
seslovens § 3, påbud om oprensning af 
grøft på en §3 eng. Denne sag er des-
værre et af de tilfælde hvor politikerne 
overhører deres egen miljøafdelings 

Af Jan S. Kristensen, 
 

Lokalafdelingsformand i  DOF-Nordvestjylland 
Aflagt på generalforamlingen  d. 21/2-09 
 

 Årsberetning 2008 
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klare indstilling, sagen er et eks. på at 
man selv som miljøbevist lodsejer, i 
værste fald kan tvinges til at dræne sin 
egen artsrige eng, på grund af nabo-
lodsejerens krav om vandafledning fra 
marginalt landbrugsjord. Sagen er end-
nu ikke afgjort i naturklagenævnet, 
men vi har en klar forventning om 
medhold. Den anden sag fra Thy dre-
jer sig om nybygning af stuehus ved 
Arup kirke i natura 2000 og fuglebe-
skyttelsesområde i Vejlerne.  Sagen er 
igen kendetegnende ved at politikerne 
sad deres egen forvaltnings indstilling 
overhørig, og meddelte tilladelse til 
byggeriet. I sagen kom der klager fra 
DOF, DN, menighedsrådet og statsam-
tet, og her i februar har naturklage-
nævnet afgjort sagen til vores
(klagernes) fordel. Det er da glædeligt 
at det nytter!, og det har også den 
kontante betydning at vi får vores kla-
gegebyr 500 kr. tilbage . I sagen fra Vi-
borg er det tilladelse til driftsomlæg-
ning, med øget udledning af kvælstof 
til Hjarbæk fjord til følge. Denne klage 
er lidt speciel da den er meget generel 
og principiel. Her er der heller ikke fal-
det nogen afgørelse endnu. 
 

Husdyrgodkendelser 
 

Et kapitel for sig er afgørelser på hus-
dyrgodkendelseslovens område. Disse 
afgørelser har indtil for nylig ikke fyldt 
meget i lokalafdelingens fredningsar-
bejde, ikke fordi de ikke er vigtige, 
men fordi at vi ikke modtaget dem fra 
kommunerne. Vi har undret os over de 
meget få sager vi fik kendskab til, og 
det viser sig at vi faktisk ikke automa-
tisk vil få tilsendt sagerne. De enkelte 
sager sendes kun automatisk til DOF-

centralt, hvis vi som lokalafdeling øn-
sker sagerne skal vi søge den enkelte 
kommune herom. Det er nu sket og 
det er virkelige tunge sager vi her taler 
om, hver enkelt sag fylder i reglen mel-
lem 70 og 90  A4 sider og er i praksis 
umulige at gennemskue for den enkel-
te lokalansvarlige. Os bekendt er Søn-
derjylland  den eneste lokalafdeling i 
landet som arbejder aktivt med disse 
sager . Her har lokalbestyrelsesmedlem 
og juristen Per Jarnfelt tilegnet sig alt 
tilgængelig viden på området og har 
indtil nu klaget i 8 udvidelsessager og 
fået medhold i flere. DOF Nordvestjyl-
land har i lighed ned andre lokalafde-
linger indledt en erfaringsudveksling 
med Per Jarnfeld, som i øvrigt vurdere 
at der nok i halvdelen af alle ansøgnin-
ger er noget at komme efter, så 2009 
bliver helt sikkert året hvor de første 
husdyrsager vil blive anket herfra. 
En helt ny og anden type sag er 
DONG påtænkte udledning af salt til 
Lovns Bredning, det forventes at der 
grundet udvidelse af underjordiske na-
turgaslager, over de næste 3 år skal 
pumpes 4 mill. tons salt ud i fjorden, 
og over de næste 25 år op til 18 mill. 
tons. Sagen er endnu ikke i høring, 
men er kommet på bestyrelsens bord, 
efter henvendelse fra caretaker Tho-
mas Buus Nielsen. Sagen implicere og-
så lokalafdeling Nordjylland hvor for-
mand Thorkild Lund har erfaring med 
tidligere udledninger. Det vil være na-
turlig at vi i samarbejde med Nordjyl-
land afgiver en evt. klage når sagen er 
fuld belyst . 
 
Råd og bestyrelser 
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DOF-Nordvestjylland er repræsenteret 
i alle kommunernes grønne råd, med 
udtagelse af Skive, hvor kommunen 
har vist usædvanlig sendrægtighed i 
arbejdet med oprettelse af grønt råd. 
De grønne råd er som navnet tilsiger 
kun et rådgivende organ, men kan væ-
re værdifulde da vi her får berørings-
flader ind i de kommunale miljøfor-
valtninger og med en række at potenti-
elle samarbejdspartnere. Det er vigtigt 
at DOF markere sig i rådene med 
spørgsmål og forslag til natur og miljø-
forbedringer. 
Som allerede nævnt i sidste år beret-
ning blev vort område hjemsted for 
landets første nationalpark, nemlig 
Nationalpark Thy . I det oprindelig 
forslag til Nationalpark Thy var DOF 
ikke tiltænkt en rolle i bestyrelsen. 
Dette forhold og række andre gjorde at 
lokalafdelingen via et samarbejde med  
de thylandske cartakere og  Carsten 
Krog Pedersen fik udarbejdet et ganske 
pænt høringssvar i sagen. Denne, samt  
andre høringssvar fra bl.a. DN og BFN 
om den manglende grønne indflydelse 
i bestyrelsen, fik den lykkelige udgang 
at vi i efteråret fik meddelelse om at  
såvel DOF som jagtforeningen fik 
plads i nationalparkbestyrelsen.  Lo-
kalafdelingen indstillede som ønsket af 
miljøministeren både en mand og en 
kvinde, nemlig formanden  Jan S. Kri-
stensen og næstformand Henriette T. 
Hansen. Afgørelsen var herefter mini-
sterens, og kort før jul fik lokalafdelin-
gen besked om at Henriette var udpe-
get, med Jan som personlig suppleant. 
Bestyrelsen har været samlet 2 gange 
siden jul, og det er indtil videre vores 
opfattelse at hovedsigtet med natio-

nalparken, nemlig naturbeskyttelse 
kan imødekommes. Men det helt klart 
at DOF under ingen omstændigheder 
vil gå med til forringelser af beskyttel-
sesniveauet, tværtom vil vi arbejde for 
bedre beskyttelse og skrappere regler 
for færdsel i kerneområderne. I dag er 
store områder i Hansted reservatet 
åben for færdsel uden for yngletiden. 
Med den øgede fokus på nationalpar-
ken kan det medføre en uacceptabel 
indvirkning på området. Allerede nu 
kan undertegnede gennem sine gange 
ture til reservatet se en påvirkning af 
fuglenes og dyrenes bevægelsesmøn-
stre når der er folk i området.                                                                                              
I forbindelse med nationalparkarbejdet 
er det vores hensigt at få formaliseret 
et grønt samarbejde med DN og Biolo-
gisk Forening for Nordvestjylland, det-
te vil der blive taget initiativ til ved 
først kommende lejlighed . 
På Mors er DOF med i et naturgenop-
retningsprojekt, det drejer sig om gen-
etableringen af Tissingvig, en drænet, 
tidligere fjordarm til Glomstrup vig, 
som SNS har købt og ønsker at etable-
re som freskvandssø. En sådan sø ville 
iflg. SNS kunne nedsætte udledningen 
af fosfor og kvælstof til Glomstrup vig 
med op til 40 %. Her har Jens Jørgen 
Pedersen siddet med i projektets bru-
gergruppe. 
Når vi nu er på Mors skal det også 
nævnes at Aage V. Jensens Naturfond 
har købt  naturområdet Mågeodde, 
området er 65 ha stort og er i det væ-
sentlige en stor uforstyrret strandeng 
med fladvandede strandsøer og lo-
systemer samt strandoverdrev på 
strandvold, og den afgrænses mod 
agerlandet af en ca. 10 m høj skrænt. 
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Det skal blive spændende og se områ-
det udviklet på naturens præmisser i 
fremtiden. 
På det formidlingsmæssige plan har 
året der er gået budt på næsten sæd-
vanlig aktivitet. Hjejlen er udkommet 
med 3 numre( tidligere 4), og det er 
besluttet at der også i 2009 vil komme 
3 blade. Dog er vi meget afhængig af at 
medlemmerne fortsat bidrager med 
stof, så lad dette være en opfordring 
hertil. 
 

Hjejlen og Hjemmesiden 
 

Vi har gennem snart længere tid gået 
med overvejelser om hvorvidt lokalaf-
delingen vil være i stand til at opret-
holde bladet. Det kræver store resur-
ser, både på det arbejdsmæssige plan, 
og i høj grad også på det økonomiske! 
Vi ved dog at mange af vore medlem-
mer sætter pris på bladet, specielt de 
lidt ældre som ikke er helt så fortrolig 
med PC og Internet som os yngre, og 
da DOF som helhed har en ganske høj 
gennemsnitsalder er det et faktum vi 
må tage hensyn til. Lokalafdelingen 
har altid været begunstiget af mange 
frivillige bidrag til bladet, det er des-
værre stilnet af det sidste år. Bestyrel-
sen besluttede sidste år ikke at vedlæg-
ge girokort i bladet som tidligere, men 
i stedet opfordre medlemmerne til at 
betale via bankoverførsel elle netbank, 
det ser ud som om det var en fejl , idet 
de frivillige bidrag i det forløbne år 
kun har været 1/3 del af det sædvanli-
ge. Bestyrelsen vil nøje overveje om 
girokortet skal tilbage. Til de der alli-
gevel fandt ud af at betale via bank el-
ler netbank skal lyde en stor tak for 
bidraget. 

Hvis bladet med tiden må ophøre er 
det bydende nødvendig med en kraftig 
forbedring af vores hjemmeside. Lay-
outmæssig er vores nuværende hjem-
meside meget indbydende og har op-
fyldt den rolle den var tiltænkt. Vores 
webmaster Jørn Peter Kjeldsen gør et 
godt stykke arbejde i det omfang han 
er hjemme i danmark, men på sigt vil 
kravene til opdatering og funktionali-
tet være meget højere, og vil kræve at 
flere personer kan oploade og vedlige-
holde siden. Derfor er bestyrelsen pt. I 
gang med at afsøge mulighederne på 
markedet, i første omgang prøver vi at 
undersøge om vi kan bruge nogle af de 
”platforme” der allerede findes, men 
det kan ikke udelukkes at vi ender 
med at skulle have pungen op af lom-
men og få designet vores helt egen 
hjemmeside. Uanset hvad vi måtte 
vælge, vil resultatet til enhver tid være 
afhængig af at der er personer som vil 
bruge tid på at lave næsten daglige op-
dateringer. 
En aktivitet vi er meget stolte af i lo-
kalafdelingen er Ole Lilleøre`s fugle-
kursus. Det har kørt nu over de sidste 
par sæsoner, og er et tilbud som der 
har været rift om på Viborg egnen. 
Udover at det er  en glimrende måde at 
tilegne medlemmerne ny fugleviden, er 
det også et utrolig godt redskab til 
medlemshvervning. Deltager betalin-
gen er således også pt. en vigtig ind-
tægtskilde som giver afdelingen bedre 
mulighed for at kunne realisere flere at 
vore fremtidige planer. Bestyrelsen 
overvejer i øjeblikket mulighederne for 
at starte kursus op andre steder i vort 
område. 
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Ture og møder 
 

Vi  har i lighed med tidligere afholdt 
fugleture og ekskursioner, 22 helt nøj-
agtig, og såvel bestyrelsesmedlemmer 
som andre har beredtvillig stillet sine 
lokale fugleområder til skue. Disse tu-
re er en glimrende måde at servicere 
medlemmerne på, og deltagerantallet 
ligger normalt mellem 8 og 25 perso-
ner. Som mangeårig turleder kan jeg 
sige at fornøjelsen bestemt også er på 
vores side. Det er bestyrelsen på sinde 
at udvikle og øge antallet af ture, bl.a. 
Har Henriette T. Hansen her i foråret 
en tur til Nordjylland som ud over 
fuglekiggeri også indeholder besøg på 
et kunstmuseum! Det kunne også væ-
re spændende at annoncere spontane 
ture via vores hjemmeside, med blot 1 
eller 2 dages varsel. Også ørnens dag 
blev fejret i vort område, afdelingen 
satte alle sejl til og bemandede både 
Isbjerg i Thy og 3 tårne i Vejlerne. 
Desværre stod udbyttet ikke mål med 
anstrengelserne, grundet vedvarende 
snevejr lod ikke en eneste Ørn sig se.  
Publikumsmæssig var Isbjerg bedst 
med 42 deltagere, Vejlernes 5 turledere 
havde vel blot ca. 30 personer i tårne-
ne. Der blev uddelt masser af materiale 
og også en del prøve medlemskaber. 
Også fuglenes dag blev traditionen tro 
afviklet på 3 lokaliteter i området. I 
det kommende år er det 25 år siden lo-
kalafdelingen første gang deltog. 
Vi har i samarbejde med BFN afholdt 3 
foredrag med god tilslutning i den 
nordlige del af vort område, det kunne 
jo være et mål i det nye år også at få 
den sydlige del aktiveret med et par 
foredrag. I syd holder vi til gengæld 

den årlige Jule komsammen, også i år 
var det en gedigen succes, med rekord-
stor tilslutning. Ud over den traditi-
onsbundne fuglequiz fra Quiz-Frits fik 
vi også et fantastisk indblik i Galapa-
gos’s enestående natur og folklore 
fremført med sædvanlig lune af natur-
fotografen Henrik F. Nielsen. Det var 
helt friske billeder da Henrik faktisk 
kun havde været hjemme et par uger. 
 

Caretaker og andre projekter 
 

DOFs caretakerprojekt som oprindelig 
udløb i 2008, har glædeligt fået forlæn-
get sin levetid med yderligere 5 år, det 
indebære at lokalafdelingen på den 
front må arbejde endnu hårdere med 
at finde den lokale caretakerkoordina-
tor som vi desværre ikke havde i det 
tidligere forløb. I hvert lokalafdeling 
udpeges en lokalkoordinator, hvis 
funktion først og fremmest er hverv-
ning, vejledning og opbakning af de 
lokalitetsansvarlige caretakere i lokal-
afdelingen. Lokalkoordinatoren skal 
fungere som bindeled mellem Fuglenes 
Hus og de lokalitetsansvarlige careta-
kere. Vedkommende skal desuden lø-
bende deltage i kvalitetssikring af data, 
formidling af resultater, evaluering af 
projektet m.m.  I mangel af koordina-
toren er det lokalafdelingens bestyrel-
se, herunder i første omgang forman-
den, som har det direkte ansvar for at 
opgaverne løses. Der skal her lyde en 
opfordring til alle med reelle viden på 
området om at byde ind med hjælp. 
Det behøver nødvendigvis ikke at være 
en person som varetager alle funktio-
ner. 
Lokalafdelingen har været medspiller 
omkring opsætning af 20 Perleuglekas-
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ser som blev sponsoreret af Kim Frost . 
Flere af medlemmerne brugte en lør-
dag i februar i plantagerne i Thy og 
Hannæs under SNS`s kyndige vejled-
ning. Så nu lytter alle spændt her i for-
året! 
Kirsten Marie Haugstrup fra Viborg er 
i det forløbne år blevet nyvalgt til 
DOFs hovedbestyrelse, og har til lokal-
afdelingens store tilfredshed imøde-
kommet bestyrelsens invitation om at 
deltage i bestyrelsesmøder. Vi imøde-
ser et meget frugtbart samarbejde. 
Bestyrelsen har i det forløbne år af-
holdt 8 ordinære møder, der sædvanen 
tro afholdes hos de enkelte bestyrelses-
medlemmer. I 2008 havde vi i øvrigt i 
forbindelse med marts mødet besøg af 
DOF’s  Direktør Jan Ejlsted, samt HB 
medlem Kurt Rasmussen. Her fik vi et 
glimrende indblik i de forventninger 
som DOF centralt har til lokalafdelin-
gerne. Bl.a. lægger DOF stor vægt på 
hvervning, velkomst, servicering og 
fastholdelses af medlemmer. DOF har 
de seneste år haft en massiv medlems-
fremgang, en udvikling som lokalafde-
lingen gerne skulle fremme. Vi fik til 
gengæld også sendt signaler den anden 
vej, om bl.a. ønsker om flere kurser og 
seminarer, uddannelse af turledere og 
bestyrelsesmedlemmer, samt ønsket 
om bedre støtte i miljøsager m.m. 
 
Vi tænker på fremtiden! 
  
I erkendelse af at bestyrelsesarbejdet 
godt kan blive lidt stereotypt og ide-
forladt hvis vi ikke tænker nyt, har lo-
kalafdelingsbestyrelsen været samlet 
til et weekendmøde på Vejlerne. De 
enkelte bestyrelsesmedlemmer havde 

inden mødet hver lavet deres helt egen 
vision for det fremtidige arbejde. Med 
udgangspunkt i disse visioner, og med 
vort nyvalgte HB medlem Kirsten Ma-
rie Haugstrup som tovholder, blev det 
en udbytterig weekend, både på det 
faglige, men bestem også på det sociale 
plan, hvor der selvfølgelig også blev tid 
til lidt fuglekiggeri. Det er allerede nu 
besluttet at Vejler-weekendturen skal 
blive en fast bestanddel af vort  besty-
relsesarbejde  fremover. En stor tak til 
Aage V. Jensen’s  Fond for lån af Vej-
lerhuset!  
En del af de emner og ide’er som kom 
frem på mødet er kort nævnt andre 
steder i beretningen, andre igen er par-
keret til fremtidig diskussion, men et 
helt håndgribelig resultat bliver at de 
enkelte bestyrelsesmedlemmer ansvar 
og funktioner i meget nær fremtid vil 
blive skriftlig nedfældet, ligesom at der 
vil udarbejdet en forretningsorden for 
bestyrelsens arbejde. 
 
Mange tak til alle 
 
Til sidst vil jeg rette en stor tak til alle 
jer som på forskellig vis udretter såvel 
stort som småt for foreningen, besty-
relse, rådsmedlemmer, fredningsan-
svarlige, caretakere, turledere , blad-
folk m.m., uden jeres indsats var det 
ikke mulig at opretholde en lokalafde-
ling som DOF-Nordvestjylland. En 
helt speciel tak til de afgående  besty-
relsesmedlemmer Frits, Per og Ole. Det 
er mit håb at savnet af os ikke bliver 
for stort ;-) 
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Regnskab... 
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Budget... 
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Overtrædelser ... 

 

Af: Carsten Krog Pedersen 
 

Overtrædelse af fredninger 
 

I det ganske land er naturen under pres. Amterne er nedlagt og braklægningsord-
ninger er ophævet. Overvågningen er overgået til kommunerne, som kan have 
mange interesser i spil på een gang og svært ved at have den "rigtige" kasket på 
når naturen skal beskyttes, der er jo andre interesser på spil, som skatte indtægter 
til kommunen osv. 
 

Her i Vejlerne er jeg flere gange støt på opgravede grøfter i frede områder, men 
har haft svært ved at finde ud hvad jeg skulle gøre ved det. Men senest sente jeg 
sagen med billeder og oplysninger om stedet osv. til foreningens formand samt til 
kommunens teknik og miljø udvalg som heldigvis straks kontaktede mig igen for 
at få nærmere oplysninger om sagen. 
 

I dette tilfælde drejede det sig om uddybning af grøfter i et natura 2000 område. 
hvor det dog viste sig at landmanden var i sin gode ret til at uddybe grøften. Jeg 
undrer mig dog stadig over at det kan betale sig for netop på den mark stod hav-
ren sidste år og nærmest råbte til hinanden så lang afstand var der mellem aksene. 
Til gengæld elsker Viberne og gæssene den våde eng og søger ofte føde her.  
 

Men hvordan finder man ud af om det er ulovligt når der graves, plantes, sås eller 
køres gylle ud. Det er svært at overskue, men der findes et godt værktøj på nettet, 
som hedder http://kort.arealinfo.dk Her kan man se alle fredninger på et kort. 
man peger blot på hvor i Danmark kan vil vide noget om fredninger og så zoomer 
man ind på dette område ind til man er så tæt på at fredningerne kan vises.  
 

hvis det så viser sig der sker noget ulovligt så er det en god idé at tage et billede og 
så kontakte kommunens teknik og miljø udvalg. 
 

Og tøv ikke Og tøv ikke Og tøv ikke Og tøv ikke ----    naturen har brug for din hjælp. naturen har brug for din hjælp. naturen har brug for din hjælp. naturen har brug for din hjælp.     
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Af: Maria Metzger 
 

Perleugler 
 

THY: Perleuglen er optaget på den dan-
ske rødliste, og er kategoriseret som 
akut truet. Den smukke lille, skovleven-
de ugle er navngivet efter de perlelig-
nende lyse prikker på oversiden og is-
sen. Den har et forholdsvis stort hoved 
og store, gule øjne, der giver den et for-
undret ansigtsudtryk. Danmark ligger 
på randen af artens udbredelse, men den 
ses hver vinter på træk. De senere år har 
nogle få par  også ynglet her i landet. I 
den anledning er der på initiativ af 
Dansk Ornitologisk Forening indgået et 
samarbejde med Skov og Naturstyrelsen 
Thy om opsætning af redekasser til per-
leuglen. I begyndelsen af februar blev de 
første af i alt 20 kasser sat op i planta-
gerne i Thy og Hanherred. De bliver 
næppe beboet af perleugler i år, men der 
er flere andre arter, der kan få glæde af 
kasserne, og en spændende gæst kunne 
være hulduen. 

Perleuglekasserne skal opsættes i en højde 
af seks til otte meter, og skal helst opsæt-
tes inden februar. Den første kasse blev i 
tæt tåge sat op i Tved Klitplantage, hvor 
en perleugle for et par vintre siden opholdt 
sig i en måneds tid. 
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Højt til vejrs ... 
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Forårstræk ved Bulbjerg 
 

Af: Carsten Krog Pedersen 
 

 

Klokken er 5 om morgenen. Så tidligt 
at det er svært at afgøre om det er 
mørkt uden for eller om det blot er for-
di man endnu ikke er i stand til at åbne 
øjnene! Min krop er usikker på om det 
er en god idé at komme så tidligt op og 
alligevel glæder den sig for var vi i maj, 
så havde det været endnu tidligere! 
 
Men der er også gode ting ved at kom-
me op så tidligt – småfugletrækket, og 
så at sidde helt alene, måske et par 
stykker sammen, nyde den kolde mor-
gen som går gennem marv og ben og 
som til sidst forsøges skyllet væk af 
kaffen fra den skæve termokande. Men 
kaffen – den smager altså bedre her-
ude. Selv om den er mishandlet og har 
stået i timevis i den uvaskede kande, så 
smager den på mystisk vis bare bedre! 
 
Men det er nu ikke kaffen alene der 
har lokket mig til Bulbjerg, ej heller er 
det den flade madpakke som også lig-
ger i tasken, men lidt er det dog mulig-

heden for at møde gode venner. Mest 
er det muligheden for store fugle ople-
velser her fra slutningen af marts og 
helt frem til sidst i juni. Gode måneder 
med mange fugle. 
 

Jeg har set lidt på sidste års observatio-
ner på Bulbjerg og har forsøgt at sam-
menligne lidt med andre steder. Det er 
altså ment som en appetitvækker. Som  
en opfordring om man vil. 
Jeg er i øvrigt overbevist om at der må 
være andre steder som kunne have 
trækpotentiale, men som måske endnu 
er uopdaget. Ser man på et Danmarks 
kort er der steder som Nord Mors og 
Nord Salling der kunne være interes-
sante og så er der forbavsende få obser-
vationer fra Hanstholm i Dofbasen fra 
denne årstid. 
De informationer jeg har brugt har jeg 
hentet i Dofbasen – tak for det! 
 
En af de største observationer af Bogfi-
ne fra sidste år er eksempelvis fra Bul-
bjerg her sås den 19. April  2240 træk-
kende fugle. Sammenlignet med Klit-
møller som er et andet af områdets 
helt store træklokaliteter er der her set 
2005 den 30. marts som største fore-
komst. 

Steppehøg ved Bulbjerg       Foto: Henrik Haaning Nielsen 

 

Forårstræk ved Vestkysten ... 
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Fra Skagen er de to største dage den 
30. marts  med 6000 og den 18. april 
med 2250. 
 
På træksteder som Bulbjerg er det en 
meget anden disiplin at se på småfugle 
end det er i haven. Tit kommer der sto-
re flokke og man hører først lyden og 
må også ofte bestemme fuglene ud fra 
lyden. På gode dage ses ofte småfugle-
flokke trækkende næsten uafbrudt og 
man er travlt beskæftiget med at tætte 
og bestemme de mange flyvende fugle. 
En sjov og hyggelig måde at se på fugle 
på – man kunne sagtens have en have-
stol med og lege lidt picnic samtidigt 
med. 

 
Ringdrossel er en anden af de store op-
levelser på Bulbjerg. Kommer man på 
de rigtige dage, er Bulbjerg blandt en af 
de gode steder for arten. Det vidner 10 
observationsdage med i alt 80 fugle 
om. Bulbjerg er således det sted der har 
flest observationsdage af arten i Nord-
vestjylland. Dog ses der mange flere 
fugle i Klitmøller, hvilket især skyldes 
en enkelt observation af i alt 210 fugle. 
I alt ses 238 fugle i Klitmøller. 
Ringdrossel ses i øvrigt over store dele 

af Thy fra medio April og frem til 
omkring 1. maj. bl.a. kunne man den. 
27. april  udover de 210 i Klitmøller 
også se 85 ved Vangså samt 39 ved 
Lund fjord, som også blev de største 
flokke i området. 
 
Ved Bulbjerg blev der set flest dagen 
efter, nemlig den 28. april, hvor i alt 
29 blev set. 
 
Der ses sidste år 12 Lapværlinger i vo-
res område, heraf ses de 9 ved Bul-
bjerg alle fra den 19. til den 24. april. 
Og netop Lapværlingen er en af de 
arter som varmer en kold morgen. 
Når man hører dens lidt vemodige 
kald, så får man varmen igen og hol-
der skansen trods kulde og spildt kaf-
fe endnu en time eller to. 
 
Fra sidst i maj (24. maj til 7. juni) ses 
8-10 Kamindompapper på Bulbjerg 
hvilket ca. 2/3 af områdets sete fugle. 
Karmindompapperne dukker først op 
når kulden er væk og ofte er man helt 
brændt i ansigtet af dagens sol når 
man kommer hjem fra Bulbjerg med 
observationer af Karmindompap i bo-
gen. 
 
Efter morgenens småfugletræk går 
der ofte en stile time på Bulbjerg, 
hvor snakken går ekstra meget med 
historier ofte fra fra hele verden! Her 
efter begynder de at dukke rovfugle 
op, (bortset fra kærhøge og Spurvehø-
ge, som ofte trækker også om morge-
nen) og man får tid til at tælle de ting 
der ligger på havet. 
Sortænderne er ved Bulbjerg repræ-
senterer de største rasteforekomster i 
Jylland. Kun i det nordlige Jylland 
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omkring Skagen er der set flere, men 
her er de fleste trækkende fugle. Hvis 
man skal se flere rastende fugle end der 
er set ved Bulbjerg sidst i maj (24. 2230 
og 30. 4300) skal man til sjælland på 
steder som Korshage hvor der ses rig-
tigt mange rastende fugle med dage 
over 10000. 
 

En af de observationer som kunne få 
snakken til at forstumme i 2008 var 
10. maj da hele 2 Steppehøge kom for-
bi på én gang. 
Hurtig remset op ses det i Dofbasen at 
der er observeret 19 Lærkefalke fra den 
23. April til den 3. Juni. I samme perio-
de er der set 22 i Klitmøller. 
Den 31. maj og den 1. juni ses 6 Aften-
falke fordelt med 3 på hver dag. 
Af Fiskeørn ses fra den 19. april til den 
4. juni 20 med 19. april (4) og 10. maj 
(3) som de bedste dage.  Dette gør Bul-
bjerg til områdets klart bedste lokalitet 
for Fiskeørn. 

Her ud over ses 4 Kongeørne samt 164 
spurvehøge fra 28. marts til 1. juni og 
165 i Klitmøller! 
 

Det er tiden nu og går vinden i sydøst 
er Bulbjerg godt. Det samme er flere 
andre træksteder som eksempelvis 
Klitmøller. Så hold øje med vejrudsig-
ten, tag en fridag og nyd forårets træk-
fugle og tast dem gerne ind i Dofbasen 
efterfølgende. 
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Annoncer... 
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Referat af generalforsamling hos DOF Nordvestjylland søndag 21. februar 2009 

 
28 mødte frem til årets generalforsamling. 

Referent: Ole Lilleør 
 
Valg af dirigent 

Poul Blicher Andersen valgt med applaus. 
 

Beretning om lokalafdelingens virke i 2008 
 Jan S. Kristensen (formand) beretter (se beretning i Hjejlen): Tak til Per 
W.Buchwald, Ole Kristjansen og Frist Rost for mange års virke. Mange nye 
klagesager efter strukturreformen. Senest saltudledning i Limfjorden. 
1 Beretning godkendt. Endeligt Grønt Råd i alle kommuner. Vi har fået 
Henriette T. Hansen i Nationalpark Thys brugerråd. Nyt naturområde på 
Mors på vej, Thissingvig. Beskyttelse af Mågeodde. Hjejlens fremtid. Ny 
hjemmeside? Fuglekurser en succes (applaus). Kunsttur til Vendsyssel. Ør-
nens Dag. Julehyggeaften. Vi savner stadig en caretakerkoordinator. Visi-
onsseminar i Vejlerne. En lokal person i DOF’s Hovedbestyrelse (Kirsten 
Marie Haugstrup). Applaus til formanden. 
 

Debat: Proceduren i DOF om fordeling og udsendelse af kommunale miljø-
sager til lokalafdelingen diskuteredes. Der ventes at komme mange sager i 
fremtiden, idet en del kommuner har en pukkel af sager under behandling. 
Nyt landbrugsfagligt udvalg i DOF. Fuglenes Dag har jubilæum (25 år) 17. 
maj (som Trækfuglenes Dag). Opfordring til at melde sig som turleder i 
2010. DOF bør synliggøre datoen tidligt, så andre grønne organisationer 
kan sørge for at deres arrangementer ikke kolliderer. Kim Frost har sponso-
reret perleuglekasser til statsskovene i Thy. 
 

Fremlæggelse af revideret årsregnskab 2008 
Susanne Primdahl (kasserer): Overskud på næsten 14.000 kr. modsat et un-
derskud på 1000 kr. året før. Fuglekursusindtægter giver den store forskel. 
Der er afsat 1000 kr. som tab pga. manglende annoncebetaling. Tre perso-
ner har været på naturformidlingskursus, hvilket har givet en ekstraordi-
nær udgift på 1500 kr. Samlet har lokalafdelingen en formue på 36.000 kr. 
Regnskab godkendt med applaus. 
 

Debat: Er det rimeligt at lokalafdelingen skal betale klagegebyr på 500 kr., 
når man klager på hele foreningens vegne? Sagen har været vendt i forenin-
gen. Stor ros til kassereren for flot opstillet regnskab. Gør det så meget, at 
Hjejlen koster penge, når vi har så store indtægter? Flere kommenterer 
Hjejlens fremtid: Læses meget, mange ældre medlemmer i foreningen, stør-
re artikler ikke rart at læse på internettet, svært at skaffe stof til bladet 
(hermed en opfordring til at skrive), internettet mere aktuelt stof, også ar-
bejde i at vedligeholde en webside. 
 

                                                                                                          (fortsættes næste side!) 

Referat fra generalforsamling... 
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Fremlæggelse af budget 2009                                                    

Kasseren: Fortsat kursusindtægter, større spredning af bestyrelsesmedlem-
mer giver større kørselsudgifter, fast post med efteruddannelsesmulighed 
for medlemmer. Samlet forventes et overskud på ca. 8500 kr. Budget god-
kendt med applaus. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er Henriette T. Hansen, Ole Lilleør, Frits Rost, Thorkil Brandt og 
Ole Kristjansen. Frits og Ole K. ønsker ikke genvalg og Per W. Buchwald 
trækker sig. Henriette, Thorkil og Ole L. genvalgt. Annelis Martinussen 
(Mors) og Søren M. Krag (Mors) valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. 
Thomas Buus Nielsen og Anni Oppelstrup er valgt som suppleanter, men 
ingen af dem indtræder som niende medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen be-
står i det kommende år derfor af 8 personer. 

Valg af revisor 
Karsten Munck Andersen genvalgt som revisor. 

Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab (kun i ulige år) 
Henriette T. Hansen er valgt til repræsentantskabet (formanden er ifølge 
vedtægterne selvskrevet). 

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

Eventuelt 
Hjejlen (fortsat debat): Kritisk indspark fra redaktøren: Få skriver til Hjej-
len, få kommer med input, når der opfordres til at tilkendegive holdninger 
om Hjejlens fremtid. Betyder det en reel ligegyldighed? Ny redaktør skal 
findes indenfor få år. 
Andre synspunkter: Hvad har nye medlemmer mest brug for? Kunne Hjej-
len reduceres til et indstik i Fugle og Natur? Samfundet er i en proces på vej 
mod IT. Æstetisk en større oplevelse med Hjejlen. Fællesblad med andre lo-
kalafdelinger? Hjejlen og internettet er ikke konkurrenter, men supplerer 
hinanden. Ture og møder skal være på hjemmeside. Hjejlen som pauselæs-
ning, det dur internettet ikke til. Ingen (heller ikke bestyrelsen eller redak-
tøren) har bemærket at Hjejlen sidste år havde 25 års jubilæum! Der arbej-
des i bestyrelsen/redaktionen med et særnummer af Hjejlen om lokalafde-
lingens fuglelokaliteter. 
2) Bestyrelsen opfordres af forsamlingen til at udarbejde en vedtægtsæn-
dring der stiller krav om at bestyrelsen fremover på Generalforsamlingen 
skal redegøre for det kommende års målsætninger. 

 
 
Dirigenten takker for god ro og orden! 
 
Herefter beretning fra Carsten Krog Pedersens rejse i Sydamerika suppleret med flot-
te billeder! 



 

 

21 

200 9 /1 
Bestyrelsesarbejdet i NP-Thy..... 

 

Arbejdet i bestyrelsen i Nationalparken 
er efterhånden godt i gang. Vi havde 
det første møde d. 6. jan., og har holdt 
yderligere 2 møder. Desuden har vi 
haft en kort middag med miljøminister 
Troels Lund Poulsen, hvor han fik sat 
ansigter på os og vist sin interesse i 
Nationalparken. Han har et ønske om, 
at Nationalparken kan være med til at 
formidle natur til børn og unge. 
Der er en rigtig god stemning i besty-
relsen, som i høj grad sættes af for-
mand Ejner Frøkjær. Når vi tager for-
skellige sager op, vil der altid være tid 
til at konferere med ens bagland, inden 
der træffes en beslutning. Det er helt 
klart naturen der sættes i højsædet, 
som vi ønsker at værne om, for det er 
jo også den folk kommer for at opleve. 
Det første år er vores primære opgave, 
at få nationalparkplanen på plads, som 
skal gælde i 6 år. Planen skal bl.a. be-
skrive Nationalparkens natur-, land-
skabs- og kulturhistoriske værdier, og 
fastsætte mål for hvordan værdierne 
styrkes og udvikles i fremtiden. Det er 
bestyrelsens ansvar at etablere, drive 
og udvikle Nationalparken, og gen-
nemføre nationalparkplanen indenfor 
lovgivningens rammer. Ib Nord Niel-
sen fra Skov- og Naturstyrelsen Thy, 
er sat til at komme med et udkast, da 
han er en af de personer der besidder 
størst viden om området. Så vi har 
endnu ikke noget konkret at forholde 
os til. 

Et emne vi kun lige har berørt, er 
spørgsmålet om surfing på Vandet Sø. 
Bestyrelsen kan kun komme med en 
indstilling til Thisted kommune. Dof 
vil selvfølgelig arbejde for et forbud, 
som vi håber at samle et flertal til. 
Vi er også enige om i bestyrelsen, at 
det er vigtigt der kommer et informati-
onscenter hurtigst muligt. Der vil man 
kunne få information om området, 
f.eks. om de dyr og fugle man kan se, 
og ikke mindst hvor må man færdes og 
hvornår. I Dof synes vi det er meget 
vigtigt at den øgede færdsel bliver sty-
ret og reguleret, så sky og følsomme 
fugle, som f.eks. trane og havørn ikke 
forstyrres. 
Der skal også snarest nedsættes et Na-
tionalpark Råd, som bliver rådgivende 
for Nationalpark bestyrelsen, med hen-
syn til driften og udviklingen. Rådet er 
endnu ikke udpeget, men det bliver 
bredt sammensat, og det vil være na-
turligt at BFN (Biologisk Forening for 
Nordvestjylland) får en plads, da de 
blev overset til bestyrelsen. De har en 
kæmpe viden om naturen i National-
parken, som vi derfor også samarbejder 
med. 
På 
www.nationalparker.skovognatur.dk 
kan man læse meget mere om de 5 na-
tionalparker, og Nationalpark Thy. 
Man kan bl.a. finde referater fra besty-
relsesmøderne. 

 

Af: Henriette Tøttrup Hansen 

 

Bestyrelsesarbejdet i Nationalpark Thy. 
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Kasser så store... 

Kasser så store som… 
 

Af: Carsten Krog Pedersen 
 
Som det kan læses andet sted i Hjejlen, blev der sat Perleuglekasser op i Thy 
den 7. Februar.  
De indledende øvelser blev gjort af ynglende Perleugler i midtjylland, som anspo-
rede Lokale Kim Frost til at forære Thy 20 Perleuglekasser. Disse Kasser blev 
produceret af folk fra minilansbyen i Frøstrup med et - som det ses af fotoet - 
utroligt flot resultat til følge. Og kassernes flotte udseende blev også genstand 
for jævnllige udbrud; "nøj, hvor er de altså flotte!" Hvis ikke de vil bo her, så ved 
jeg sgu´ snart ikke...!"  
 

Thy skov distrikt havde samlet folk sammen og det samme havde lokale ornitolo-
ger, så den hyggelige dag startede med at 12 mennesker fik morgen kaffe på Sø-
holt og så nervøst ud på det regnfulde og disede vejr. Kun morgenbrødet kunne 
højne humøret en smule. 
 

Heldigvis stilnede regnen af og det blev en smuk, men diset dag, hvor Martin og 
Lasse  satte livet på spil på de høje stier for at få kasserne op i den rigtige højde 
(os andre blev på jorden og så til at alt foregik som det skulle, vi skænkede kaffe 
og whisky og klappede de modige på skulderen når de kom ned!)  
 

Efter den hyggelige dag, er der nu kun tilbage at vente og lytte. Så kom ud i 
plantagerne i Thy og lyt. Måske en af kasserne har fået en vært. 
 

Man kan læse mere og se billeder fra dagen på bl.a. www.vejlerne.dk 

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

 
TRÆKFUGLENES  DAG - Søndag den 17. maj 2009 
    

DOF Nordvestjylland inviterer denne søndag på besøg i fuglenes verden. Lige nu, 
og især om morgenen, synger fuglene på livet løs. Trækfuglene er kommet tilbage 
fra vinterkvartererne og er i fuld gang med ynglesæsonen. 
Turene er for alle - børn og voksne - nybegyndere og øvede fuglekikkere, og turle-
derne svarer gerne på spørgsmål og fortæller om fuglene og deres sang. Tag kik-
kert, trøje og kaffe med.  
 

 

Eskjær Skov i Salling  
 

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

Turen på ca. 3 timer går ned gennem den skønne Eskjær skov og slutter ved stranden, 
hvor den medbragte kaffe og udsigten over fjorden nydes.  

  

 

Hald Sø syd for Viborg 
 

Tid: 06.00 - 09.00. 
Mødested: P-pladsen ved laden, Hald Hovedgaard. 
Turleder: Poul Blicher Andersen (8663 8818) 
 

Vi går rundt i skoven og det naturskønne område ved søen i ca. 3 timer med en kaffepau-
se undervejs. Det er dog muligt at springe fra efter ca. 1½ time, da vi kommer tæt forbi 
start, hvor bilerne står.  

 

Hanstholm Fyr 
 

Tid: 06.00 - 08.00. Herefter byder Naturskolen på kaffe. 
Mødested: Hanstholm Naturskole, Tårnvej 23. 
Turleder: Jens Søren Michelsen Krag( 4029 2983), Hanstholm Naturskole 
& Jan S. Kristensen (9796 2456), DOF-Nordvestjylland 
Turen afholdes i samarbejde med Hanstholm Naturskole  
 

Vi lusker rundt i det spændende krat omkring fyret og undervejs nydes den fantastiske 
udsigt ud over den nye nationalpark. Vi slutter af med morgenkaffe i Hanstholm Natur-
skole og måske kommer en ringmærker og fortæller. - Der kan evt. lånes kikkerter. 

25 års jubilæum! 

25 års jubilæum! 
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   Kommende ture  April-August…...    

 
   
  
GEDDAL ENGE 
Søndag d. 12. april 2009  
Mødested:  
P-pladsen overfor Geddalvej 58 kl. 8.30 
Turleder: Susanne Primdahl  
(9754 2261/2170 6203) 
 

På denne tid er der masser af forskel-
lige ænder, gæs og vadefugle i enge-
ne. Forårsglade småfugle sidder i 
krattet og synger, og rovfuglene 
overvåger hele herligheden med tan-
ke på det næste måltid. 
Der er borde og bænke på parke-
ringspladsen, så vi slutter turen med 
vores medbragte kaffe og evt. mad-
pakke. Turen slutter ca. kl. 11.30. 
 
AGERØ 
Lørdag den  2. maj 2009.  
Mødested: P-pladsen ved Agerøvej 32, 
kl. 08.00.   
Turleder: Eyvind Lyngsie Jakobsen  
(8667 1646). 
 

Vi vil  besøge Agerøs østlige strand-
engsområde, der ofte kan rumme no-
get godt og  Fugleværnsfondens re-
servat på vestsiden.  Rækkefølgen 
bestemmes af vejret. Eventuelt også 
besøg på den sydlige del af Agerø. 
Der er normalt mange fugle på dette 
tidspunkt. Havternen er kommet, 
hjejlerne er endnu ikke afrejst; de 
lysbugede knortegæs har travlt med 
at lade op til den lange rejse mod 
nord, og klyderne lægger an på hin-
anden. Men også meget andet vil vi 
kunne se. Turen slutter senest 
kl.12.00. 

 
NATTERGALETUR I SKIVE 
Torsdag den  28. maj 2009.  
Mødested: Åkjærpigen ved vor frue kirke 
i Skive  kl. 19.00 (til ca. 21.00) 
Turleder : Henriette Tøttrup Hansen,  
(24605089) og Susanne Primdahl 
Arr. i samarbejde med DN. 
 

Vi starter på kirkegården, hvor vi hø-
rer om havens fugle. Derefter går vi 
til Skive Ådal, hvor der er god chance 
for at høre og se nogle " vandfugle ". 
Turen slutter ved Hilltop, hvor vi 
forventer nattergalen synger for os. 
Turen er en god mulighed for at pleje 
sjæl og krop med gode oplevelser 
samt lidt motion. 
Medbring gerne fuglebog samt kik-
kert . 
 
 
 

 

 KOMMENDE TURE  
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Kommende ture 

 

 
Pinsemorgen ved  
MØNSTED KALKGRUBER 
Søndag den 31. maj 2009. 
Mødested: P-pladsen ved Mønsted Kalk-
gruber, kl. 5.00. 
Turleder: Susanne Primdahl (9754 2261 / 
2170 6203) og Kirsten Marie Haugstrup. 
 

I samarbejde med Mønsted Kalkgru-
ber tilbydes en fugletur pinsemor-
gen. Vi går en tur med mange stop, 
hvor vi vil lytte til de mange forskel-
lige fuglestemmer, der er i Mønsted 
Kalkgrubers varierede natur. Det er 
en god idé at medbringe kikkert og 
varmt tøj, da turen især er en lytte-
tur, hvor vi ikke går så langt. Der bli-
ver fortalt om fuglene undervejs. 
Efter turen er der mulighed for at  
købe morgenbord i Café Grotten. 
Morgenbordet står alene Mønsted 
Kalkgruber for, og bordbestilling er 
nødvendig. Fugleturen er gratis, og 
man er velkommen til kun at deltage 
i fugleturen, som slutter ca. kl. 7:30. 
 
Natravnetur ved TVORUP HUL 
Torsdag den 25. juni 2009 
Mødested: P-pladsen på Tvorupvej ved 
Tvorup Hul.  kl. 22.00 
Turleder:  Jens Jørgen Andersen   
(9797 7088) 
Arr. i samarbejde med Skov- og Natur-
styrelsen, Thy. 
 

En sen aftenvandring i Tvorup Plan-
tage, hvor vi forsøger at lytte 
os frem til denne skumringens fugl. 

 
 
Vi fortæller om den særprægede fåtal-
lige ynglefugl med den 
flaksende flugt og den snurrende 
stemme og om hvad det er, der gør 
netop Tvorup Plantage til en god  
biotop. 

VILSTED SØ 
Fugletur til Nordjyllands største sø.  
Lørdag den 8. aug. 2009  
Mødested:  P-pladsen for enden af  
Sjørupvej.  Kl. 15.00 
Turen varer et par timer. 
Turleder: Lars Mogensen(86653614)
Thorkil Brandt (87508040) og  Hen-
riette Tøttrup Madsen (24605089). 
 

Vilsted Sø blev genskabt i 2005-2006 
og har allerede fæstet sig som en for-
midabel lokalitet for lappedykkere, 
ænder, vadefugle mm. Havørn er set 
flere gange. Skestork er set i meget 
store antal Desuden er der set flere 
sjældenheder. Vi ser, hvad der er den-
ne dag, og tager evt. rundt om søen, 
alt efter hvor fuglene er. 
Ring til turleder om evt. samkørsel 
fra Viborg/Skive. 

KOMMENDE TURE   

Ture og møder -annonceres ud over her i HJEJLEN også på  
 DOF-Nordvestjylland hjemmeside: www.nordvestjylland.dk.   
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Turreferat... 

 

 
Rødding Sø søndag d. 30. november 2008 
  

6 forventningsfulde deltagere mødtes med guiden, Susanne Primdahl, som pænt 
skjulte sin bekymring over, at der tilsyneladende ikke var ret mange "pletter" på 
søen eller i luften. Og de få der var, var svære at skelne i morgenens frosttåge. 
Men den flotte orangerøde i himmel i øst varslede solens komme og et kæmpe-
stort juletræ, der lå på pladsen varslede julemånedens komme, så vi begav os i so-
lens retning rundt om søen. 
Af tågen dukkede hurtigt en stor, forfængelig skallesluger, der var helt opslugt af 
at soignere sig. Den havde selskab af Gråænder, Hvinænder og Hættemåger. En 
flok Skarver kæmpede om en fisk så stor, at de havde svært ved at få den fri af 
vandet. De fandt sammen om at danne til fælles front mod en sulten og tyvag-
tig Sølvmåge, inden de genoptog deres indbyrdes kamp om byttet, indtil det for-
svandt i halsen på den heldige. Et kig op i villahaverne gav anledning til en repeti-
tion af Grå- og Skovspurves forskelle og ligheder, på skråningen mod søen vimse-
de pippende Blåmejser og Musvitter omkring. I sivene mod vest viste et par Krik-
ænder sig og på engen græssede Pibeænder med rastende Viber. På søens sydli-
ge del lå en flok Troldænder, far, mor og årsunger. I luften over os pendlede Fiske-
hejrer fra bred til bred og et par gange fløj 5-7 Sangsvaner over søen uden at slå 
sig ned. 
Turen vil antagelig blive husket for 3 Svaleklirer, som fouragerede og legede gem-
meleg med os bag totter af Lysesiv på et mudret stykke af bredden i søens syd-
vestlige ende. Takket være Ole Lilleørs efterårskursus kom der flere kvalifivcerede 
bud, inden der blev flertal for Svaleklire. En stædig deltager ville imidlertid ikke 
bøje sig for flertalsafgørelser og valgte at kigge den anden vej, da fuglene gik over 
til at bade og baskende med vingerne fremviste flotte sorte undervinger. Hvem 
den stædige var skal være usagt, håneretten er forbeholdt turens deltagere! Her 
skal blot for retfærdighedens skyld nævnes, at det var den stædige, der henledte 
vores opmærksomhed på Isfuglen, da den fløj lige mod os i retning 
af afløbskanalen. 
Således viste det sig atter en gang, at der kan være meget at opleve på en tilsyne-
ladende fugleforladt lokalitet, og da vi havde drukket os til varmen i medbragt 
kaffe var juletræet også kommet på højkant og næsten i lod. 
Øvrige arter på turen: Gråkrage, Knopsvane, Musvåge, Råge og Stormmåge 
 

Kirsten Marie Haugstrup 

TURREFERAT  

Flere  turreferater kan findes på vores  
hjemmeside www.dof-nordvestjylland.dk. 
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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 3 gange om året. Deadline for næste nummer er  
15 Juli. 200915 Juli. 200915 Juli. 200915 Juli. 2009. 

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. Hansen, 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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