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INDHOLD  

Sommeren er forbi og nu nærmer sig en årstid med mere blæst og regn. Men det 
betyder ikke at der er færre fugle at se på. Tag eksempelvis en morgen ud af 
kalenderen og nyd den vemodige kalden af småfugle på træk eller oplev kjover 
jage i vandkanten til mågen eller ternen giver slip på sit bytte. En vidunderlig 
årstid hvor også overraskelser kan dukke op.  
 

Overrasket blev jeg også da jeg fløj over Europa på vej hjem fra ferie denne 
sommer. Et blik over min søns skulder ud af det lille uklare vindue i flyets side var 
et vemodigt syn. Europa bestod af marker. Stort set det hele virkede opdyrket og 
jeg tænkte at de stakkels fugle går en hård tid i møde, hvor der er brug for mere 
mad til de alt fortærende mennesker og hvor andre dyr må vige for mængden af 
mennesker - VI har brug for områder vi kan lave mad på! 
 

Nogle gør et forsøg på at hjælpe naturen og fuglene, bl.a. har man oprettet natura 
2000 områder i et forsøg på at beskytte følsomme naturområder. Dette har Green 
Peace taget konsekvensen af og har med store sten forsøgt at beskytte natura 
2000 områder til havs. Desværre er der ikke nogen fredninger af disse følsomme 
områder. Natura 2000 områderne er med andre ord kun hensigtserklæringer. Også 
på landjorden må Natura 2000 områder vige for landbrugs jord uden at man kan 
gøre noget ved det - ærgerligt at se tidligere brakke jorde blive drænet og lagt om 
til landbrugs jord trods det at jorden i disse områder ofte ikke er særlig dyrkbar. 
 

Efteråret betyder også at bl.a. de førnævnte jorde nogle steder vil blive besøgt af 
tusindvis af gæs med ærgerlige landmænd til følge. Men måske man kunne finde 
en løsning som ikke indebar døde gæs på stager (problemet er der jo også med 
Krondyr - og de bliver formentlig ikke hængt op på stager!) Nej i stedet skulle 
landmænd uddannes på samme måde som bønder i eksempelvis regnskove bliver 
uddannet til at bruge disse naturfænomener positivt. De kunne måske blive en 
indtægtskilde for de stakkels landmænd. Så en opfordring til landmændene:  
Sælg oplevelserne på jeres marker, Lav guidede ture, fotoskjul, smagsprøver og 
hvad ved jeg. Brug fantasien og hjælp naturen.  
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Nyt fra bestyrelsen.Nyt fra bestyrelsen.Nyt fra bestyrelsen.Nyt fra bestyrelsen.    
 

Af :   Jan S. Kristensen 

 

Så er sommeren over i denne omgang. 
Men en ornitologisk ”højtid” er i vente.  
Septembers himmel er så blå, lyder tit-
len på en kendt efterårssang, imidlertid 
er den også ofte fyldt med fugle som 
forbereder den lange rejse mod syd. I 
den kommende tid vil i tusindvis af 
bl.a. svaler og stære samle sig i og om-
kring Vejlerne. Det er også rekordernes  
År i år, ornis.dk`s nylign optælling vi-
ste over 16000 grågæs i Vejlerne. Også 
skestorken som præger forsiden har 
udvist forbløffende antal, helt  op til 
184 først i august. Så de store oplevel-
ser ligger og venter på os derude. 
 
Lokalbestyrelsen har haft en stille peri-
ode med blot 3 møder siden april. 
Det nye arrangementudvalg er trukket 
i arbejdstøjet og nogle af de kommende 
ture findes sidst i bladet.  
På fredningssiden kan nævnes en sag 
fra Villerslev mose om oppløjning af 
et, efter DOFs opfattelse § 3 område. 
Pløjningen, samt oprensning af et gam-
melt dræn, har medført en kraftig til-
gang af næringsstoffer til mosen, som 
har ødelagt mosens økobalance. Thi-
sted kommune er sat på sagen og DOF 
Nordvestjylland følger udviklingen. 
Lokalbestyrelsen har støttet udgivelsen  
af fugle og dyr i Nordjylland fugle og dyr i Nordjylland fugle og dyr i Nordjylland fugle og dyr i Nordjylland ----    2009 2009 2009 2009 
(NOK-rapporten) med et kontantbe-
løb, og vil gerne opfordre vore medlem-
mer til at købe bogen, som også rum-
mer observationer og flotte billeder fra 
den nordlige del af vort område.  
Oplysning om salg kan findes på 
www.nordfugl.dk/fdn/index.htmwww.nordfugl.dk/fdn/index.htmwww.nordfugl.dk/fdn/index.htmwww.nordfugl.dk/fdn/index.htm    

Nyt fra bestyrelsen 

Hjejlens Hjejlens Hjejlens Hjejlens redaktør Carsten Krog Peder-
sen har ønsket at forlade hvervet efter 
redigering af dette nummer. Dette øn-
ske har bestyrelsen naturligvis imøde-
kommet, og arbejder i øjeblikket med 
et par emner som efterfølgere.  
Vi takker Carsten for indsatsen. 
 
Lokalafdelingen har i pt. 2 vigtige fug-
lelokaliteter som mangler Caretakere, 
det drejer sig om Agger Tange og Løn-
nerup fjord. Bestyrelsen vil gerne op-
fordre såvel øvede som uøvede fugle- 
observatører at byde ind på opgaven. 
Formanden står gerne til rådighed med 
yderligere oplysninger om funktionen, 
der kan også søges oplysninger på DOF 
hjemmeside www.dof.dk www.dof.dk www.dof.dk www.dof.dk under Care-
takerprojektet. 
 
Der er netop afholdt møde mellem 
DOF Nordvestjylland og Skov & Na-
turstyrelsen THY.  Det årlige møde 
omhandler primært engfuglenes vilkår 
på statsejede arealer, her i området Ag-
ger Tange, men også hedefuglene i Na-
tionalpark Thy er et fokusområde.  
Problematikken med markskader ved 
Vejlerne blev drøftet, og desværre ser 
SNS Thy det kontroversielle forsøg 
med nedskydning og ophængning af 
fredede gæs, som en succes! Det bety-
der at en fornyet ansøgning fra Land-
mændene i 2010 kan forventes imøde- 
kommet. Det kan vi fra DOFs side na-
turlig ikke acceptere, og vil nu drøfte 
det videre forløb med DOF central. 
 
Bestyrelsen vil gerne beklage at vores 
hjemmeside desværre ikke opdateres 
for tiden, vi arbejder en løsning, og hå-
ber at der snart igen vil komme opda-
teringer! 
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Fugle i Polen.... 

Vi startede vores tur i Tindbæk og ki-
lometertælleren viste 33580 km. Det 
første stop på turen blev ved 
”flodsangerstedet” lige uden for  
Tindbæk. 
Men der var nu kun græshoppesanger, 
samt en enkelt lynggræshoppe, hvis 
sang minder en del om flodsangerens 
sang, med den samme 2 delte snurren. 
Så, nu måtte vi nok hellere komme vi-
dere mod Polen, for der at høre flod-
sanger. 
I år havde vi nemlig fundet et godt 
sted at overnatte ved et lille pizza- 
hotel, kaldet "Agroturystyka Italiana", 
syd for Wolin, nær landsbyen Zarno-
wo. Vi fandt det egentlig sidste år un-
der en tur i samme område. Dengang 
var vi noget uheldige med overnatning, 
men fandt til sidst dette sted og beslut-
tede allerede på det tidspunkt, at der 
ville vi tilbage til! 
Området hedder Dolina Dolhej Odry 
og ligger syd/sydvest  for Wolin/
Reclaw og består af en del vidtstrakte 
engarealer. De er til tider ret fugtige, 
afgrænset af mange kanaler og grøfter. 
Her, midt i dette område ligger det lille 
”pizzahotel.”  Her er bekvemt og en rar 
ialiensk pizzamand kræser om en. Det 
samtidig med at det er billigt at over-
natte. (160,- for 2 personer incl.  
morgenmad!) 

Så er der selvfølgelig også Wolin, halv-
øen med Karisbor Kepa  og Zajecze Le-
gi som vigtige lokaliteter. Men også 
halvøen Polwysep Row lige syd for 
Wolin er spændende.  
Men for os drejede det sig altså pri-
mært om at opleve naturen og fuglene 
i nærområdet omkring pizzahotellet i 
Zarnowo gennem gåture og helst ikke 
for megen kørsel. Besøge lokaliteter, vi 
ikke kendte så meget til i forvejen.  
Men vi ville selvfølgelig også besøge 
andre steder. Nu vi var her! 
Kilometertælleren stod nu på 34218 
km – altså havde vi kørt 638 km. Vi 
havde taget nogle timers hvil ved ky-
sten nær  Lubmin i Tyskland, ved 
Spandowerhagen lige sydøst for Rü-
gen.  
Her var syngende gulirisk og så vrimle-
de det med terner, især sortterner. På 
et tidspunkt var de vist alle på vinger-
ne grundet et par havørne og vi vurde-
rede, at der var op mod 200 sortterner. 
En rørdrum brummede. Lidt efter kom 
der lige en rovterne forbi. Herligt! Og 
endnu et par havørne.  
Så, nu var turen for alvor begyndt! 
Men vi måtte videre mod Polen. Klok-
ken var nu 17.00. Vi kom hurtigt til 
Swinoujscie i Polen. Men her skulle vi 
over med en færge. Den fandt vi efter 
et stykke tid og måtte herefter holde i 

Af: Lars Mogensen  
og Solvejg Knudsen 

Fugletur til det nordvestlige Polen 10/7 – 17/7 2009. 

Som sidste år var rejsemålet Polen, men dette år havde vi et fast til-
holdssted og intentioner om at udforske naturen på lange gåture. 

10 juli;10 juli;10 juli;10 juli;    
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Massevis af fugle... 

kø henved en time. Der er 2 gratisfær-
ger over floden Swina og de er den ene-
ste mulighed for at komme videre ind i 
Polen. Vi var ved Pizzahotellet ca. 
20.30 og havde kørt ca. 800 km. 
Efter aftensmaden gik vi en lille aften-
tur. Lige ved vores sted hørte vi som 
noget af det første en flodsanger og en 
engsnarre kortvarigt samme sted. 
 
 
11 juli;11 juli;11 juli;11 juli;    
Allerede fra kl. 4. tidlig morgen larme-
de pizzahotellets husrødstjerter meget. 
Der var knitrende tiggen fra unger, og 
de sad i det åbne vindue. En hus-
rødstjert fløj endda ind ad vinduet og 
sad et øjeblik på klædeskabet, før den 
vimsede ud igen. Et par traner kunne 
ses og høres gennem vinduet, et par 
sortstrubede bynkefugle (sad bl.a. på 
bilens antenne!) fløj rundt i haven    

nedenfor vinduet, et par ravne kom 
forbi, der hørtes kortvarigt pirol og en 
rødrygget tornskade dukkede op langs 
hegnet.  
Det var som et signal. Det var på tide 
at komme op for alvor!  
 
Vi planlagde at ville ud af en lille mark-
vej ved Laka for at sondere terrænet, 
1,5 km nord for vores sted. Ret hurtigt 
så vi 2 havørne og på lidt tættere hold 
1 lille skrigeørn. Rigtig flot var den. 
Der var tillige rød glente, stor tornska-
de på ledning, vendehals langs grusve-
jen, mindst 2 par sortstrubede  
bynkefugle, 1 par bynkefugle og 3 sy. 
græshoppesangere på den få km. lange 
strækning. 
 
Til aften gik vi en lang tur fra hotellet i 
Zarnowo og midt ud i engene langs 
markveje fra kl. 16.30 og til kl.ca. 23.00           

                                                                        Engene ved Golocin. Vest for Zarnowo.Engene ved Golocin. Vest for Zarnowo.Engene ved Golocin. Vest for Zarnowo.Engene ved Golocin. Vest for Zarnowo.    
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Det var en af de ture, vi havde glædet 
os til og som vi havde forventninger 
til. De blev opfyldt til fulde.  
Selve landskabet er flade enge med 
små partier af pilekrat. Her veksler det 
mellem høsletmarker og uslåede enge 
med en meget artsrig vegetation.. De 
uslåede enge skyldes formentlig for-
valtning af engsnarren. Man venter 
med at slå en stor del af engene, indtil 
engsnarren har overstået sin ynglesæ-
son hen på sommeren.  
I området hørte vi gjaldende grønspæt-
te, så mindst 11 rødryggede tornska-
der, et par traner, en ung hedehøg han 
fouragerende langs vores rute og 2 sto-
re tornskader sås på eltrådene. Vi hør-
te 3 drosselrørsangere, 11 græshoppe-
sangere og 2 flodsangere. At finde 
frem til de snurrende locustella-arter 
var i sig selv en prøvelse. 
Der var nemlig mange markgræshop-
per, store grønne løvgræshopper, syn-
gende løvgræshopper, cikadegræshop-
per og markfårekyllinger som blandede 
sig i koret af snurrende lyde. Og der 
var vitterlig mange!  Så det var ikke 
spor nemt, men en spændende udfor-
dring! Vi så også en del sommerfugle, 
bl.a  Melanargia.  
Da vi kom tilbage til hotellet, hørte vi 
flodsanger og engsnarre, samtidig med 
at vi blev akkompagneret af skovsnep-
pe, mens vi fik os en godnatøl på ter-
rassen.  
 
    
12 juli;12 juli;12 juli;12 juli;    
Denne dag havde vi besluttet at besøge 
Warta-floden 100 km. syd for storbyen 
Szczecin.Hen på eftermiddagen holdt 
vi rast i skyggen af en stor hul, men 

stadig livskraftig poppel. Med udblik 
over vældige flade eng- og rørområder. 
Pludselig landede en fin lille han lille 
flagspætte i poplen, efter at have snak-
ket med sin kik-kik stemme. Den fløj 
snart efter videre over diget, der skiller 
engene fra det enorme genskabte våd-
område langs Warta.  
Vi havde da også hørt en mere af arten 
en times tid tidligere, begge småspæt-
ter fløj ned i rørene. En pirol kom og 
landede i vores frokostpopler, ligesom 
måltidet blev afbrudt af en rovfugle-
skrue med to røde glenter, to musvå-
ger og en tårnfalk. De røde slaskevin-
gede rovfugle røg så ned og ret forbi 
os, mens en sort glente trak den mod-
satte vej. Der var også en enkelt sølv-
hejre på fint hold. Der var en del i om-
rådet. Vi fik da også talt 32 sølvhejre 
fra et fugletårn  
Og hvilket område! Det blev ”indviet” 
i 2004 og er ca. 10 gange så stort som 
Nørreådalen. (Selve reservatet ca. 8000 
ha. og med op til 200.000 blis-og sæd-
gæs, samt flere tusinde traner om ef-
teråret på de store vidtstrakte enge.) 
Der er rigtig mange oversvømmede 
store træer, især pil og popler. Der er 
dog stadig tydelige spor af gamle kana-
ler og grøfter, men nu råder naturen. 
Denne sommer har været meget våd. 
Der står så meget vand, at man ikke 
kan komme ud til fugletårnet nord for 
Slonsk. Sommerskybruddene kan også 
meget vel risikere at have ødelagt ter-
nernes ynglesucces. På et tidspunkt 
var i hvert fald mindst 300 sortterner 
samlet indenfor et mindre område. For 
øvrigt flankeret af 5 hvidvingede ter-
ner. 
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Natur eldorado... 

Det er en levende vibrerende naturper-
le med konstante lyde fra padder og 
græshopper. Her er klokkefrøer, som 
synger som en fjern gøg, grinende lat-
terfrøer og her er grønne frøer, der kø-
rer løs. 
Græshopperne er et helt kapitel for sig. 
Et langt større aktivitetsniveau end på 
de hjemlige himmelstrøg.. Igen gjaldt 
det om at spidse ører, hvis vi skulle ud-
skille nogle locustella-sangere imellem 
koret af græshopper. Spændende! 
Hvad fuglene angår ses majestæten 
over alle, havørnen, patruljere. Her må 
være adskillige par. Og en patruljeren-
de havørn er ornitologens ven. Mæng-
der af fugle kan den skræmme på vin-
gerne – selv storkene. På et tidspunkt 
var over 30 hvid storke oppe at kredse, 
og for at fuldende billedet kom 2 sorte 
storke forbi i det samme, mens de 32 
sølvhejrer, der også var fremme,  und-
lod at lade sig påvirke.                       

Tre gange har vi set havørne sidde de-
korativt i store træer – den ene så tæt 
på, at vi kunne studere hver en detalje 
i teleskopet. Vi så ihvertfald op til 7 
forskellige havørne her omkring Warta 
floden. 
Her var desuden 6 syngende drossel-
rørsangere, 1 flodsanger, turteldue, 2 
karmindompapper, et par pungmejser, 
3 sorte og 3 røde glenter og meget me-
re.  
Det var overvældende at komme til 
dette natureldorado. Så først her godt 
henne på eftermiddagen, havde vi tid 
til at spise og raste lidt. 
Før vi forlod området fandt vi et sted 
med et stort ”ornitologisk” detailkort. 
Det viste sig, at vi havde kørt på et 
langt dige, der strækker sig 15 km. gen-
nem landskabet. Diget adskiller flo-
dens våde enge fra kæmpeområder 
med kulturenge, der stadig slåes eller 
afgræsses. De våde enge har på en 10 

    De oversvømmede arealer ved Warta floden.De oversvømmede arealer ved Warta floden.De oversvømmede arealer ved Warta floden.De oversvømmede arealer ved Warta floden.    
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km.strækning øst/vest en bredde på 
over 5 km. 
Her skulle der om foråret og efteråret 
opholde sig i titusindvis af gæs og tra-
ner. 
 
 
13 juli;13 juli;13 juli;13 juli;    
Næste morgen børstede vi tænder til 
engsnarreakkompagnement. Vi ville 
endnu engang ud i engene. Vi gik gen-
nem Zarnowo Kol. En tur på ca. 12 km    

 
Vi startede ved 10-tiden og blev hur-
tigt slemt plaget af klæg, samtidig med 
at temperaturen steg til ca. +25 grader 
Grønspætten var samme sted som sid-
ste år, den lille skrigeørn sandelig lige-
så. Faktisk kredsede den til parade over 
akkurat samme eng. Det er karakteri-
stisk, hvordan den ”løfter” håndsving-
fjerene under den elegante kredsen, 

svæven og flugt. Vi kunne se de lysen-
de skuldre, og at det var en gammel 
fugl. 
Et sted i kanten af en havremark rum-
sterede et mellemstort klodset patte-
dyr. Efter en del diskussion frem og til-
bage blev vi enige om vildsvin. Vi søgte 
fred for klæg og bremser ved at gå ud 
mellem rundballerne på en slået eng. 
Her spottede vi en havørn højt oppe. 
Det var en gammel hvidhale.  
Den røde glente svigtede heller ikke.  

 
Vi havde lidt diskuteren og problemer 
med at finde ud af, hvor vi var, og hvil-
ken vej vi skulle gå. Men vi kastede os 
modigt ud i vildmarken, væk fra civili-
serede veje og stier. I dag honoreredes 
det så med en odder, der dukkede frem 
fra en kanal og hoppende flygtede mel-
lem halmballerne til et rørskovsområ-
de. En flot meterlang lys snog snoede 

Engene vest for Zarnowo.Engene vest for Zarnowo.Engene vest for Zarnowo.Engene vest for Zarnowo.    
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Nat-lyttetur... 

sig af sted i stubbene og flygtede ned i 
kanalen. 

 
 

Nu fandt vi vores position på kortet. 
En overgang vidste vi præcist, hvor vi 
var. I det åbne tørre land passerede vi 
ad tarvelige veje/stier forbi en forfal-
den fabrik i larmende brug og tre falde-
færdige, tilsyneladende forladte huse. 
Der var hedt, og asfaltens spejl for-
stærkede varmen. Det var som at være 
på en middelhavsmaki. I et af de for-
ladte spøgelseshuse hørtes en resonans
-givende husrødstjerte-sang inde fra 
selve huset. Fuglen havde slået sig ned 
inde i den forladte stue! 
Vi gik videre mod et skovbryn. I skov-
brynet var der mange småfugle. Blandt 
andet også lille flagspætte og pirol. Vi 
for lidt vild nogle gange. Svedte, blev 

bidt af små bestialske dyr og brændt af 
brændenælder. Alligevel var det til-
fredsstillende at udfordre ens tørstige 
korpus gennem et vildnis af mandshøje 
tidsler, der var levende af flere hundre-
de dagpåfugleøjer og andre sommer-
fugle. Undervejs havde vi ligeledes hørt 
4 engsnarrer, 4 piroler, 3 sortstrubede 
bynkefugle, 1 lille flagspætte, 9 traner 
og mere til. 
Om aftenen tog vi en gåtur fra Laka og 
ud til et slusehus. En aftentur på et par 
timer. Her hørte vi 6 vagtler, en snes 
græshoppesangere, 2 flodsangere i ste-
reo og 10 engsnarrer. 
Men vi var ikke færdige endnu! Vi be-
sluttede at tage på en natte-lytte-tur, 
som af uransagelige årsager også inklu-
derede næste dags morgen! Vi ville ud 
at lytte efter flere engsnarrer, vagtler 
og andre natsangere.  

                                                                                        Sort ildfugl. Engene vest for Zarnowo.Sort ildfugl. Engene vest for Zarnowo.Sort ildfugl. Engene vest for Zarnowo.Sort ildfugl. Engene vest for Zarnowo.    
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Vildsvin!... 

14 juli;14 juli;14 juli;14 juli;    
Først tog vi bilen kl. 00.40 gennem de 
små landsbyer Zarnowo-Milowo-
Stepnica-Kopice, for til sidst at nå ud 
til reservatet ved Czarnocin ved 03-
tiden.. En lille rundtur på 25 km med 
mange stop for at natlytte.  
 
 
Det blev en spændende tur med 17 nye 
engsnarrer, 1 vagtel, 34 græshoppesan-
gere, 1 savisanger, 5 flodsangere, 14 
sivsangere, 6 rørsangere og en del lat-
terfrøer. 
Nu var vi trætte. Vi valgte at kapitule-
re for at returnere til vores domicil kl. 
05 og få nogle timers søvn før morgen-
maden, der var bestilt til kl. 10. 
Det regnede hele formiddagen. Så først 
over middag tog vi af sted igen. Vi hav-
de udset os en markvej på kortet. Så 
spændende ud med damme, store grøf-
ter omkranset af våde enge. Der måtte 
vi ud! Området ligger 8 km. syd for 
Stepnica. Vi fandt markvejen ved Bol-
lesawice.  
En strækning som skulle vise sig at væ-
re et fantastisk sted. Der vekslede mel-
lem lunde og åbne marker med høslæt.  
 På østsiden er der kæmpemæssige 
gamle popler, som så mange andre ste-
der i Polen i øvrigt, som ligger hen i na-
turskov. På vestsiden af markvejen lå 
engene nyslåede. Her var flot, spæn-
dende og meget varmt! 
 Hurtigt så vi den første røde glente, og 
ikke lang tid efter fulgte en lille skri-
geørn. Snart gik det op for os, at det 
tilligemed var en ægte pirol-lokalitet. 
Ikke færre end 10 piroler så vi under-
vejs på den knapt 2 km. lange tur. Lidt 
efter var der 2 samtidige flodsangere og 
4 syngende græshoppesangere og et 

par rødryggede tornskader samme 
sted.  
Pludselig dukkede 2 små vildsvi-
negrislinger op langs markvejen 50 m. 
foran os. Dem skulle vi selvfølgelig ha-
ve et godt kik på. Lige med et dukkede 
der et stort hoved op i grøftekanten. 
Soen. Den var vildt stor, sikke en kra-
bat! De forsvandt ligeså stille ind i det 
tætte krat. Vi måtte videre og var da 
også lidt beklemte ved at skulle passere 
vildsvine-familien.  
 
Vi havde respekt for dette enorme 
mørke dyr og en gysende begejstring 
over synet.     For hvordan er det nu med 
sådan en vildsvine-so? Vi har jo hørt 
rygter om at de kunne finde på at for-
svare sig. Med en del uhygge og gys i 
kroppen kom vi dog forbi uden varige 
mèn. Det skal tilføjes, at vi ofte på 
klods hold måtte forbi andre sådanne 
familiegrupper af vildsvin undervejs på 
vore ture. Sådan er det, når man vil gå 
og ikke køre i bil!        
 
Nogle kilometer længere mod vest syd 
for Sweita gik vi igen en tur på et par 
timer. Ved en højstammet elleskov så 
vi to gamle havørne og på ny vildsvine 
grislinger. Her gryntede soen ildevars-
lende. Der var igen pirol og flodsanger. 
Vi gik gennem et myggeinferno langs 
nok en kanal og hørte to savisangere, 
samt hørte og så fyrremejse. Hjemtu-
ren gik via Stepnica, hvor vi fik os en 
velfortjent is. 
    
15 juli;15 juli;15 juli;15 juli;    
Denne morgen hørtes en syngende tur-
teldue fra hotellet, igen en wc-obs! 
Vi ville i dag en tur til Wolinhalvøen 
Polwysep Row lige syd for Wolin by. 
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Karisbor Kepa... 

Det var svært at finde vejen derud, 
men det lykkedes omsider. Starten på 
turen bød på en del rørskov med mange 
skægmejser, vel en 30 stykker. 
1 vandrefalk skabte pludselig ravage 
blandt sølvmågerne og grågæssene, 
men ikke hos den unge havørn som sad 
majestætisk på en sten og hvilede sig. 
En savisanger kunne høres, mens flere 
gule vipstjerter med føde i næbbet 
varslede. Engryle kunne høres varsle 
ved vores ankomst længere ude på tan-
gen. Det var et lille indblik i, hvad den-
ne halvø kunne byde på. 
 
16 juli;16 juli;16 juli;16 juli;  
I dag ville vi til Karisbor Kepa. Det 
gjaldt vandsangeren. Men den fandt vi 
ikke, til trods for ivrig søgen. (Men vi 
så den heldigvis sidste år!) Til gengæld 
dukkede der 4 havørne op i luften sam-
tidig. En ad. kaldte højlydt langt borte. 

Den ville fordrive en ung havørn og 
gjorde det eftertrykkeligt. De stødte 
sammen i kamp i luften og de 2 ørne 
greb på et tidspunkt fat i hinanden 
med fangerne. En fiskeørn kom flyven-
de til i umiddelbar nærhed. Virkede ik-
ke særlig stor at se til sammen med de 
store havørne.  
Stort set samtidig dukkede endnu 2 
havørne op længere mod syd. Den ene 
af disse blev mobbet af en musvåge. 
Sikke en størrelsesforskel! 
Undervejs på jagten efter vandsangeren 
hørte vi i stedet 3 savisangere, så 11 
skægmejser, 1 sort og 3 røde glenter.     
Vi forsøgte os med vandsangeren lidt 
syd for Karisbor Kepa, nemlig ved Za-
jecze legi. Vi var lidt trætte og dovne 
og benyttede os med lidt usportslige 
midler via CD´en, for med den at frem-
provokere den ægte vare. Men igen 
uden held. 

Karisbor Kepa. En ægte vandsanger lokalitet. Men vi så desværre ingen!Karisbor Kepa. En ægte vandsanger lokalitet. Men vi så desværre ingen!Karisbor Kepa. En ægte vandsanger lokalitet. Men vi så desværre ingen!Karisbor Kepa. En ægte vandsanger lokalitet. Men vi så desværre ingen!  
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Annonce ... 

Email service 
DOF-Nordvestjylland vil i nærmeste fremtid udsende mails til medlemmer-
ne i forbindelse med turer, møder og andre arrangementer. Mailen forventer 
udsendt ca. 1 uge før arrangementet. Hvis du ikke i forbindelse med turen 
til Agerø d. 3 okt. har modtaget mail, kan grunden være at vi ikke har din 
mailadresse. I så fald er du velkommen til at sende en mail Susanne Prim-
dahl ( sus_primdahl@hotmail.com ) som så vil sætte dig på modtagelisten! 

Den sidste aftentur nær ved hotellet 
før afrejsen næste morgen bød på 1 
engsnarre, vores 2 faste traner, 8 hede-
lærker, 6 bynkefugle og 2 sortstrubede 
bynkefugle som det mest interessante.  
Nu er vores tur ved at være slut. Mæt-
tet med indtryk og gode naturoplevel-
ser. Det er svært at sige farvel og forla-
de dette spændende område. Vi kørte 
kun langsomt fra Zarnowo og nord på.  
For lige at få de sidste indtryk med os. 
Se de sidste turtelduer og høre guli-

riskens sang. Vi har det lidt som om, at 
det er ved at blive ”vores” lokale sted. 
Vi genkender ansigterne i landsbyen. 
Ved, hvor vi finder frem til de hyggeli-
ge små købmands butikker, hvor der 
stadig skrives på regning og varene 
hentes frem bag disken.  
Men vi tænker også på, at komme til-
bage igen engang i maj/juni næste år, 
for at høre sangerne for alvor. Ikke 
mindst vandsangeren! Men også for at 
opleve ”vores sted” på en ny årstid! 
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Jagtfalk i påskesol 
 

af Helle Hjorth 
 

Jagtfalk i april er ikke hverdagskost, 
men i Fugleværnsfondens reservat på 
Agerø fik en flot 2K fugl Thorkil 
Brandt til at spærre øjnene op efter 
middagsluren skærtorsdag. 
 
En lille ”morfar” i påskesolen kan være 
tiltrængt, men Thorkil Brandt gjorde 
store øjne, da en jagtfalk under luren 
havde slået sig ned på engen ud for 
Fugleværnsfondens skjul på Agerø på 
Mors. 
 
Thorkil skriver på www.dofbasen.dk: 
”Jeg havde lige taget et hvil i græsset, 
og tjekkede så terrænet efter igen, og 
så sad der en kæmpefalk midt på 
strandengen. På et tidspunkt blev den 
kraftigt mobbet af et forbipasserende 
selskab af stormmåger, ellers sad den 
blot og så sig omkring eller pudsede 
fjerdragten. Så den har nok været mæt.  

 
En enkelt gang var den dog på vingerne 
over en strækning på et par hundrede 
meter, men satte sig så igen. Fuglen 
virkede meget stor og er sandsynligvis 
en hun.” 
 
Jagtfalken var tidligere samme dag ble-
vet set af Erling Andersen, som opleve-
de området ”fuldstændigt fugletomt i 
flere hundrede meters afstand af jagt-
falken. Den er også kæmpestor”. 
 
Det lykkedes senere i påsken naturfo-
tograf Lars Gabrielsen få nogle billeder 
af jagtfalken, der sidder i varmeflim-
meret på en pæl næsten i vandkanten 
ud for Agerøs fugleskjul. Lars mener, at 
den store jagtfalk kan være identisk 
med den store 2K fugl som i begyndel-
sen af februar holdt til på Plet Enge, en 
snes kilometer fra Agerø. 
 
Jagtfalken er med en længde på 50-60 
cm og et vingefang op til 128 cm den 
største og kraftigste af falkene. 

Jagtfalk på Agerø ... 
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Annoncer... 
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Stork, stork, lange ben! 
 

Af: Eyvind Lyngsie Jakobsen 
 

Den 23. august kom jeg tilbage fra alt andet end en fugletur til Rumænien. Men det 
forhindrede mig ikke i på at se ud af øjenkrogene for at kigge efter fjerede væsener. 
Men groft sagt så jeg ikke meget andet end det, der er muligt at se på en almindelig 
to timers fugletur i Danmark. Silkehejren viste sig dog ved bredden af en flod, vi 
krydsede på udturen på vej mod  Moldavien og  Transsylvanien i nord og da vi en lil-
le uge senere skulle samme vej tilbage, stod den  på samme sted. Men det kan man jo 
efterhånden også opleve ved/på Agerø – har i hvert fald kunnet det i de seneste to ef-
terårs- og vintersæsoner. Og en sort stork sås fouragerende i et flodleje. 
 
Men én fugl, som vi så igen og igen mange steder – først en, så to, så otte, så femten 
og endnu mange flere fugle – spankulere rundt ofte med næbbet nede i de nyslåede 
høgræs eller mellem græsstubbene på arealer, hvor høet netop var opsamlet, var den 
hvide stork, vor højt besungne fugl en gang vel næsten vor nationalfugl. Tænk på 
digteren B.S. Ingemanns ”Stork, Stork, Langeben” og ”Storken sidder på Bondens 
Tag”. Og på H.C. Andersens  ”Storkene”,  hvor digteren lader storkemoder  afsløre, 
hvor de små børn kommer fra. På mange lygtepæle og elmaster var der storkereder. 
Ligeledes på adskillige hustage. 
 
At se disse fugle så talrigt, frembringer hurtigt minder fra min barndom, hvor det at 
se en eller flere storke på en tur, ikke var usædvanligt. 
 
I de egne, vi passerede, er klimaet så afgjort på storkenes side, tidligt forår, varme 
somre, og hertil en natur med én mangfoldighed i indhold, takket være en naturven-
lig drift. Markerne dyrkes og behandles på en måde, som vi her i Danmark skal langt 
tilbage i tiden for at finde mage til. Bortset fra, at der hist og her er meget store land-
brug, så er den overvejende del af landbrugsarealerne meget små stykker jord; rigtig 
mange er lange strimler, der ene ved siden af den anden 8 til 15 m brede og fra om-
kring 100 m og op til  ca 300 m lange. En jordfordeling, som den, der i  Danmark blev 
gennemført i slutningen af 1700-tallet, er aldrig blev gennemført i de dele af Rumæ-
nien, som jeg så.  De små bedrifter, kan ikke ”bære” en maskinpark, så høslettet fore-
går med le, og når græsset er tørt nok, rives det sammen med håndkraft og hørive . 
Bortkørslen sker med hestevogne, som effektivt begrænser hastigheden på landeveje-
ne.  Det så ud som om, at ukrudtsbekæmpelsesmidler er ukendte. Dette vidnede end-
nu uhøstede marker om. 
 
På afrejsedagen i lørdags på vej til lufthavnen i Bukarest gjorde rejseselskabet et kort 
stop ved et krigsminde fra 1. verdenskrig. Her var en sidste og berusende oplevelse, 
da mindst 100 storke gik til vejrs og på stive vinger i en stor skrue lod sig løfte op af 
den opstigende varme luft og forsvandt. Det var bare flot! 

Storke... 



 

 

HJEJLEN 

18 

Annonce...... 

                                      ANNONCE: 

R o s l e v  T u r i s t / A n n e s  r e j s e r ,  t l f .  9 7  5 7  1 4  1 4  

 

www.roslevturist.dk 
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Stof til Hjejlen....  

 
Vind en originalt Akvarel. 
 

DOF Nordvestjyllands bestyrelse har besluttet at trække lod mellem ind-
komne indlæg til Hjejlen.  Jo flere historier jo større chance. 
 
Da Hjejlen altid kan bruge flere historier skal opfordringen derfor lyder : 
Fat pen og papir eller grib tastaturet, skriv om dine oplevelser - store som 
små. 
 
Alle indlæg kommer med i lodtrækningspuljen og vinderen offentliggøres til 
årets generalforsamling.  
 
Deadline for indkomne indslag er; 15. November 2009 
 
Billedet du har chance for at vinde er det smukke forside billede til April 
nummeret af Hjejlen 2008. En original akvarel af Peter H. Kristensen.  
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Høslet påVejlerne...... 

Manden med leen. 
 

af: Carsten Krog Pedersen 
 
Under mine støvler svupper den fugtige jord. Man bliver suget en smule ned i 
dyndet de fugtigste steder og med følelsen af ikke at kunne komme hurtigt nok 
væk, nærmer jeg mig 4 muskuløse mænd med leer. 
 
Jeg befinder mig i Vejlerne, nærmere betegnet "kogleaks" her har jeg denne aften, 
hvor myggene danser i solens efterhånden allerede orange stråler, sat disse 4 
mænd stævne. På vejen ud i Vejlernes reservat som jo er ejet af Åge V. Jensens 
fonde, ser jeg bl.a. dobbelt bekkasiner, guldsmede, rørhøg, fiskehejre og svaner.  
I området syd for skjulet er den gammeldags høslet igang. Efterhånden som jeg 
nærmer mig høres den hvislende lyd tydeligere og tydeligere af leerne som nådes-
løst trænger gennem den tætte sivskov, flere steder med iblandet pil, så det er 
hårdt arbejde. 
 
Erfaringer fra bl.a. Sverige og Sjælland har vist at artsdiversiteten øges når man 
bruger leen som redskab frem for store maskiner. Det er mere skånsomt og den 
mere uensartede  slåmetode giver større mulighed for flere planter. Egentligt skul-
le dette engdrag afgræsses, men der er den ikke blevet igennem længere tid, hvor-
for de 4 har valgt at spørge ejeren om lov til at slå stykket med le.  
 
På Nydam i Gribskov har man siden 1996 slået enge med le. Her har det vist sig at 
den før så dominerende rørvækst nu er blevet afløst af en større mængde planter 
som eksempelvis Eng Nellikerod, Eng viol og orkideer. 
 
Med en større forskellighed i antallet af plantearter vil der også være mulighed for 
at tiltrække flere insekter og sommerfugle til området. Det bliver spændende at 
følge projektet de kommende år og se om det har effekt på vegetationen også i 
Kogleaks. 
Desuden har det givet et bedre udsyn fra skjulet som en af sideeffekterne, så til 
her i efteråret er der mulighed for at se fuglene bedre langs engens kant hvor især 
viber og bekkasiner ofte raster. 

HUSK 
-at medlemmer bosiddende uden for amtet kan bestille et  
abonnement på HJEJLEN. 
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Stemningsfoto af: Carsten Krog Pedersen 
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Himlen over Mors 
Amatørfotograf Lars Dahl blev sidste år præmieret for sine stem-
ningsfulde landskabsbilleder ved fotofestivalen i Thy. I år tager han 
udfordringen op igen. 
 
Af : Heidi Høyer 
 

- Konkurrencen bliver noget hårdere i år, da fotofestivalen er blevet mere kendt og 
formentlig vil tiltrække fotografer fra hele landet, siger en dog fortrøstningsfuld 
Lars Dahl, som sidste år løb med sejren både i kategorien ”Vejlerne” og 
”Nationalparken Thy”. Han er indfødt morsingbo, og har helt fra barnsben været 
fascineret af landskabet og dyrelivet i det nord/nordvestjyske. 
 
Det hele startede med et Canon G5, som Lars Dahl indkøbte for at tage motiver 
til at male efter i vinterhalvåret. Han var vild med at male landskabsakvareller. Så 
kameraet var oprindeligt kun tænkt som et værktøj til at realisere malerierne. 
Men efterhånden tog fotograferingen om sig, og han blev mere optaget af at ind-
fange landskabet direkte i kameraets linse. 
- Himlen over Mors er anderledes hver dag. Her er så store forandringer i vejret. 
Det ene øjeblik står himmel og hav i ét, og i næste sekund er det skyfrit. Der er så 
mange muligheder i landskabet. Klitter. Skrænter. Solopgange, forklarer land-
skabsentusiasten om, hvorfor han aldrig bliver træt af at fotografere naturbilleder 
på sin hjemegn. 
 
VinderambitionerVinderambitionerVinderambitionerVinderambitioner    
    
Sidste år startede Lars Dahl op hjemmefra kl. 2 om natten og kørte til Thy, og er 
igen i år parat til at gøre, hvad der skal til for at indfange øjeblikket ved Limfjor-
den, som er temaet for den ene af konkurrencerne ved dette års fotofestival.  
- Limfjorden forbinder man med smukke solopgange og solnedgange, og det er og-
så her, der er det klart bedste og blideste lys til at fotografere i, vurderer han.  
- Selvfølgelig vil jeg gerne vinde anerkendelse for mine billeder, men fotofestivalen 
handler i lige så høj grad for mig om at møde andre fotografer, udveksle erfaringer 
og se en masse gode billeder. 
Lars Dahl udstiller i år sine egne billeder i Lodbjerg Fyr. Udover vinderbillederne 
fra sidste år har han dog endnu ikke bestemt sig for, hvilke billeder han vil vise. 
- Alle de billeder jeg havde tænkt mig at tage med blev lykkeligvis solgt efter en 
udstilling, griner den stilfærdige nordjyde. 
 

Portræt..... 
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Faktaboks om Lars Dahl: 
• 41 år 
• Civilt job: Bygningskonstruktør/Arkitekt 
• Specielt interesseret i landskabsbilleder og macrofotografering 
• Holder Photoshop og naturfotokurser for naturelskere 
• Vandt i 2008 fotokonkurrencen ”En sommerdag i Vejlerne” og ”Nationalpark Thy” 
• Udstiller ved Fotofestivalen 2009 i Lodbjerg Fyr 
www.DAHLphotography.dk 
 
Kort om Fotofestival 2009 
 
Fotofestivalen udspringer fra lokale fotoentusiaster og naturelskere i Thy. I år præ-
senteres det hidtil største og mest ambitiøse program i festivalens tre-årige historie. 
Det byder blandt andet på ikke mindre end fire fotokonkurrencer og 8 udstillere på 
forskellige lokaliteter. Hertil kommer en række foredrag og workshop. 
Desuden er det lykkedes at få den norske naturfotograf Stian Holmen til at komme  
og vise sine stemningsfyldte og teknisk flotte naturfotos. 
Fotofestivalen 2009 støttes økonomisk af Kulturaftale Nordjylland og er sponsoreret 
af det lokale erhvervsliv. 
Se det fulde program på www.fotofestival.dk 
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   Kommende ture  Oktober-november -december…...    

 
   
  

Agerø,  
lørdag d. 3 oktober - 2009, 
Mødested: P-pladsen Agerøvej 32,  
kl. 8.00 til ca. 11.00/14.00.  
Turleder: Eyvind Lyngsie Jakobsen 
86671646 
 

Besøg i  Fugleværnsfondens reservat. 
I det omfang vejr, vind- og  
vandforholdene tillader det, vil vi at 
gå ud i reservatet, og så vidt  
muligt søge at nå Stenklipperne. Her 
ude fjernt fra alt andet end fugle,  
er der mulighed for at støde på hø-
jarktiske vadefugle, bjerglærker m.m.  
Samme dag foretages en Caretaker- 
og DMUtælling. Sidstnævnte 
går ud på optælling af Lysbuget 
knortegås; ungeandelen skal søges  
opgjort, så det kan konstateres, om 
der i 2009 har været ynglesucces.  
Til denne opgave er det godt med 
mange øjne. Om muligt også et  
besøg på Agerøs sydspids og østside. 
Lange gummistøvler er en nødven-
dighed.  Måske også et ekstra par 
tørre sokker i rygsækken. En noget 
anstrengende tur, der kræver godt 
bentøj.  
For eventuel samkørsel/opsamling 
fra Viborg mod Mors –  
ring til turleder på 86671646.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hanstholm/Roshage        
Søndag  d. 11 oktober 2009. 
Mødested:  Roshage   kl. 8.00 
Turleder: Jan S. Kristensen   97962456 / 
20475521 
 

På trods af tidligere års magsvejr, på 
netop denne tur, håber vi på hård 
vind fra en vestlig retning. Med de 
rette betingelser er der rigtig gode 
muligheder for at fuglene blæser ind 
til os!  
Foruden Suler, kjover og Mallemuk 
m.m., kan vi håbe på artige overra-
skelser som f.eks. stormsvaler og 
skråpe. Ved 10-11 tiden runder vi 
hurtig havnen og 
kigger efter Grå/Hvidvinget måge. 
Turen sluttes med en tur i 
koloni/fyrhaverne. På denne årstid er 
der ikke så mange fugle i haverne, 
men der er altid en lille chance for 
sjældenheder, såsom     fuglekongesan-
ger, rødtoppet fuglekonge eller hvid-
brynet løvsanger. Husk kaffe og 
varmt tøj. 
Vi forventer at slutte omkring mid-
dag. 

 KOMMENDE TURE  
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Trane-overnatningstur til Vejlerne 
Søndag d. 25 oktober 2009. 
Mødested: Krap tårnet ud til  
Bygholm Vejle 
Kl. 16.00 og til kl ? (Tiden afhænger af 
tranernes indflyvning.) 
Turleder; FritsRost. Tlf. 8727 1011. 
 

Tranerne går til overnatning på Byg-
holm Vejle i ofte store forsamlinger. 
Det er denne tilflyvning af overnat-
tende traner vi skal opleve på 
BygholmVejle.  
Foruden traner vil der være mulighed 
forvandrefalk, havørn, gæs og ænder. 
Husk varmt tøj og kaffen. 

 
Geddal Enge 

Søndag den 15. november 2009 
Mødested: P-pladsen overfor  
Geddalvej 58 kl. 9.00 
Turledere: Susanne Primdahl  
(9754 2261/2170 6203),  
Gitte og Kaj Nørgård Jensen 
 

Der er altid mange fugle at se i områ-
det, så man tager aldrig forgæves til 
Geddal. 
Det er primært svømme- og vade 
fugle, men hvis vi er heldige, får vi 
også vandrefalken at se. Den har haft 

vinterkvarter på lokaliteten i flere år. 
Det er en tur, hvor vi ikke bevæger 
os ret meget, så varmt og vindtæt tøj 
samt solidt fodtøj er vigtigt. Med-
bring gerne kikkert og evt. teleskop. 
Vi slutter af med at nyde vores med-
bragte kaffe og evt. madpakke ved 
bordene på parkeringspladsen. 
Turen slutter ca. kl. 12.00. 
    
Hald Sø 
Søndag d. 20 december 2009. 

Mødested:P-pladsen overfor Naturladen. 
Hald Hovedgård kl. 9.00 
Turleder; Ole Lilleør.  Tlf. 8662 8032.) 
 

Den traditionelle juletur går gennem 
det flottelandskab til ”De 5 Hald” og 
videre til Troldeslugten. 
Der vil være en del forskellige små-
fugle at se oghøre, ligesom der kan 
være en del drosler. 
Mulighed for bjergvipstjert, isfugl og 
vandstær. 
Husk kaffen, det varme tøj og fortøj 
til årstiden. 
Turen slutter ca. 11.30 
 

KOMMENDE TURE   

Ture og møder -annonceres ud over her i HJEJLEN også på  
 DOF-Nordvestjylland hjemmeside: www.nordvestjylland.dk.   
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Geddal Enge den 12. april 2009 
 

Af Verner Hansen, Skive 
 

En god påskedag starter med en god fugletur i godt forårsvejr. Og det var betingel-
serne, da DOF under ledelse af Susanne Primdahl havde fugletur til Geddal Enge - 
d.v.s. svag sydvestenvind, solskin med få skyer og 12-15 grader. 
Og godt 20 havde taget mod tilbudet om turen. 
Var der så nogle fugle? Ja, det var der da - allerede inden starten af turen kunne 
fuglestemmekursisterne fra Viborg øve sig i nogle af de nylærte stemmer, som 
f.eks. bomlærke, jernspurv, gærdesmutte  o.s.v.     Det vi egentlig kom efter, for-
årets ande- og vadefugle m.m., var dog også mødt talstærkt frem . I størst mæng-
de, hjejle med 900 i én flok. Af andre vadefugle kunne nævnes brushøns. Hannerne 
havde ikke kraver endnu, men var tydeligt større end hunnerne. Desuden 10 kly-
der, enkelte storspover og nogle alm. ryler samt en del strandskader, rødben og vi-
ber. 
Blandt ænderne var det tydeligt, at en del pibeænder allerede var rejst nordpå. Der 
var dog ca. 60 tilbage og et lignende antal krikænder. To af de mere sjældent sete 
andearter var også til stede. Af knarænder var der 3 hanner og en hun. Kort derfra 
stod 4 hanner og 3 hunner af skeand. Skeandehanner i pragtdragt er virkelig et stu-
die i pangfarver i modsætning til knarandens enkle dragt med farvespil i det grå. 
Ind imellem førte de garvede feltornitologer sig frem med fugle, de fleste knapt 
nok nåede at se: Der var en kernebider, der "spyttede kirsebærsten ud", og pludse-
lig lød det "ping tjing - ping tjing" ude fra rørskoven - en lille flok skægmejser vim-
sede omkring. Ja, og så var der en, der så årets første landsvale. 

I alt fik jeg noteret 57 for-
skellige arter - inclusive de 
store præstekraver, som 
dog først kunne ses henne 
fra slusen! 
 

TURREFERAT  

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

Foto:  Peter Løhde Svarre Foto:  Peter Løhde Svarre Foto:  Peter Løhde Svarre Foto:  Peter Løhde Svarre  
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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.  
• 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 nov. 200915 nov. 200915 nov. 200915 nov. 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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