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For-	og	bagsidebillederne	
 

I slutningen af oktober blev der ved et tilfælde opdaget en stor overdagningsplads for 
Mosehornugle i Nørreådalen. Stedet, hvis nøjagtige beliggenhed ikke skal røbes her, har 
vist sig at være dag-tilholdssted for mindst 12 Mosehornugler. En så stor forekomst af 
Mosehornugler på en indlandslokalitet er meget usædvanlig. I DOF-basen er der 
oplysninger om op til 14 Mosehornugler på Hjelm Hede øst for Flyndersø i marts 2008 
og om 10 stk. ved Bolle og Try Enge øst for A. lborg i januar 2009. Samtlige andre 
indberetninger om store antal stammer fra helt kystnære lokaliteter. De allerstørste 
meldinger er alle fra Amager, hvor maksimum er 90, der blev set så langt tilbage som i 
1966. Den største nyere melding fra Amager er fra januar 2009, hvor der blev talt 32 
Mosehornugler. 
For- og bagsidebillede til dette nummer af Hjejlen er taget i Nørreådalen for få uger siden 
af Tonny Ravn Kristiansen.  
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Indhold 

Ulven	var	en	ulv!	
	

Af Thorkil Brandt 

 

Samtidig med at redaktionen modtog manuskriptet til ulveartiklen i dette nummer af 
Hjejlen, indløb der meddelelse om, at der var fundet et dødt ulvelignende dyr i 
Hanstedreservatet tæt på det sted, hvor Kim Frost og 4lere andre havde observeret ulv i 
midten af oktober. 
DTU’s veterinærinstitut har nu afsluttet undersøgelsen af det døde dyr og den utvetydige 
konklusion er, at der virkelig var tale om en ægte, vild ulv! Obduktionen viste, at ulven 
var blevet kvalt af en betændelsestumor, der tillige i en længere periode havde forhindret 
den i at indtage føde. At den døde ulv var mager og underernæret, da den blev fundet, 

skyldtes altså sygdom og ikke mangel på ulveføde i Hanstedreservatet. 
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 Nyt fra bestyrelsen 

Tusind	tak	
	
til alle jer, som i løbet af 2012 har ønsket at støtte lokalforeningen med et ekstra 
økonomisk bidrag. 
 

Det indlagte girokort kan bruges af abonnenter udenfor lokalafdelingens område til at 
forny deres abonnement på Hjejlen. Et årsabonnement koster 70 kr. 
Medlemmer af lokalafdelingen skal ikke betale særskilt for Hjejlen, men hvis du har lyst 
til at give et frivilligt bidrag, kan girokortet også bruges til det. 
 

Skriv	venligst	på	kortet,	om	betalingen	dækker	abonnement	på	Hjejlen	eller	er	en	

gave	til	foreningen.	

Nyt	fra	bestyrelsen	
Af: Henriette Tøttrup Hansen 
 

Bestyrelsen a4holdt 2-3/11 det årlige 
visionsseminar i Vejlerne. Seminaret går ud på, 
at bestyrelsen og aktive folk i udvalgene 
mødes, hygger, diskuterer og taler om 
lokalforeningens fremtid. Vi evaluerer på, 
hvordan det er gået det sidste år. Hvad har vi 
nået og hvilke hængepartier ligger stadig 
uberørt i skuffen? 
Vi er glade for, at vi endelig var med til 
Tårnenes Dag i år; det vil vi gerne udbygge 
fremover! 
Desuden er Gråmejserne blevet kickstartet 
med stor succes. Fugleture på hverdage var 
åbenbart en mangelvare. 
Vores hovedprojekt i år, en ny hjemmeside, er 
nu på skitseform og det ser meget lovende ud. 
Der er virkelig noget at glæde sig til. Men som 
alt andet frivilligt arbejde tager det tid.  
Et af vores hængepartier er ”Natur i 
Øjenhøjde”, som går ud på, at vi formidler og 
giver fugleoplevelser til folk der, hvor de er. Vi 
møder folk, i stedet for at de aktivt skal tage 
med på en fugletur. Det er typisk inde i byen, 
hvor man kan få fuglene tæt på.  
Det er en alle tiders mulighed for at møde nye 
mennesker og måske så et lille frø til en ny 
fuglekigger. 

 
Et kursus i Do4basen har også længe været et 
ønske, da vores lokalafdeling desværre har 
bundrekorden i indberetninger. Men nu er det 
næsten på plads, takket være vores møde. 
 
Vi havde også besøg af en foredragsholder. 
Vagn Gjerløv fra Nordjylland gav os et 
spændende indblik i sit store arbejde med 
landbrugssager, hovedsageligt i forbindelse 
med udvidelser af husdyrhold. Vi 4ik konkrete 
redskaber til, hvordan man griber en så 
omfattende sag an. Det er meget tidskrævende, 
nærmest et fuldtidsarbejde, indrømmede Vagn. 
Så lige nu må vi nok se i øjnene, at vi som 
arbejdsramt bestyrelse ikke har ressourcer til 
at matche Vagns indsats. 
 
Vi ser hvert år frem til vores visionsmøde i 
Vejlerne. Det er dejligt at have tid til at 
diskutere emner til bunds og pleje vores gode 
sammenhold. Det er meget vigtigt for en 
velfungerende lokalbestyrelse. Og så gør det jo 
heller ikke noget, at november i Vejlerne 
faktisk kan byde på rigtig mange 
fugleoplevelser. 
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Trækfugleobs.	ved	Ø	Bakker	
	

Af Lars Mogensen 
 
Det er nogle 4lotte morgener Ø Bakker kan 
præstere. Med imponerende solopgange, 
drivende skyer og måske lav tåge ude over 
engene i Nørreådalen. 
 
Så at stå tidligt op, opleve det første morgenlys 
og at høre vindroslerne over én i mørket på 
vejen til en af bakketoppene i Ø Bakker er en 
herlig forventningsfuld oplevelse.  
 
Vi er nemlig nogle stykker, som i dette efterår 
er begyndt at kikke lidt på fugletrækket over Ø 
Bakker. Det var Tonny, der gjorde opmærksom 
på, at det nok var en god ide at undersøge 
lokaliteten som træksted. 
 
Vi har måske ikke oplevet så store træktal som 
ved de kystnære lokaliteter. Men det er nu ikke 
så ringe endda; og så er det jo også glæden ved 

vores lokalområde, som rykker i os. Vi håber 
selvfølgelig også altid på at få nogle fugle med 
hjem i bogen, måske endda overraskelser i 
form af sjældenheder. 
 
Indtil videre er det blevet til mere end en halv 
snes morgener med trækobservationer. Endnu 
har vi ikke helt fundet ud af, hvilke forhold, 
såsom vindretning, vindstyrke, temperatur 
m.m., der giver det bedste træk herude.  
 
Nogle morgener har jeg tænkt; ”Yes, det er i 
dag.”  Men alligevel er der ind i mellem ikke set 
så meget som forventet. Men selvfølgelig kan 
det godt handle om for store forventninger. 
Men netop forventningen er jo en af de 
mekanismer, som driver os ud i felten en tidlig 
morgen og får os til at stå det samme sted i 
måske 4lere timer og småfryse - hele tiden med 
håbet om, at der måske snart kommer en 
sjælden fugl, nye store 4lokke af ringduer eller 
andet. 
 

Foto: Tonny Ravn Kristiansen 
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 Trækfugle obs. ved Ø Bakker 

Hvor er det bedst at iagttage trækket over Ø 
Bakker? 
	
Der er et par bakketoppe, som det er godt at 
kikke fra. Den ene kommer man til ved at gå 
ind ad hovedindgangen i vestenden af Ø 
Bakker. Man parkerer på den store P-plads 
ved Rydalsvej, går gennem fyrreskoven og 
snart når man lågen ind til bakkerne; her 
fortsætter man til højre op ad den meget 
stejle sti mod syd. Når man er kommet op på 
toppen, ser man snart det område, vi 
observerer fra. Det er lige ved en lille 
4irkantet forsøgsindhegning. Herfra er der 
god udsigt. Det er herfra vi primært har fulgt 
trækket i dette efterår. 

 
Det andet sted, hvorfra man kan observere, 
ligger 200 meter længere i sydøstlig retning. 
Det er den bakketop, som ligger nærmest ned 
til Øby. Her kunne vi forestille os, at det er 
bedst at observere træk om foråret - men om 
det holder stik, må tiden vise! Fra denne top 
er der tillige en storslået udsigt udover 
Nørreådalen. Mod vest ses Viskumsøerne og 
Vejrum Vestsø. Mod øst er det muligt at følge 
ådalen helt ud til Næsset nær Løvskal.  

 
Hvad har vi set? 
	
Af decideret trækkende fugle er der i alt 
registreret hele 43 arter. Og sammenlagt er 

2012 Ringdue Sjagger 
Vin- 

drossel 
Grøn- 

sisken 
Jern- 

spurv 
Mistel- 

drossel 
Eng- 

piber 
Bog- 

finke 

29-sep 0 0 0 2 6 0 119 87 

02-okt 0 0 0 0 2 0 42 97 

05-okt 225 0 58 155 191 9 330 2040 

10-okt 2425 19 703 10 21 10 76 1245 

11-okt 175 14 42 19 11 13 22 295 

12-okt 45 0 8 3 1 1 0 0 

21-okt 760 219 89 10 8 3 11 35 

24-okt 1430 2710 505 19 2 5 0 80 

25-okt 1135 505 890 6 0 0 0 5 

30-okt 183 93 22 0 0 0 0 0 

06-nov 965 222 34 5 0 0 0 0 

08-nov 165 27 15 8 1 3 4 0 

12-nov 170 21 19 9 0 3 4 0 

14-nov 0 82 8 13 0 0 0 0 

15-nov 112 3 0 10 1 0 3 0 

16-nov 26 21 2 4 2 0 0 0 

Sum 7816 3936 2395 273 246 47 611 3884 

I	skemaet	nedenunder	har	jeg	sammenstillet	iagttagelser	af	en	række	udvalgte	
arter.	Maksimumtal	og	sum	er	fremhævet	med	fede	typer.		
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der set 25.900 trækkende fugle i 16 
observationsperioder på hver 2-4 timer. 
 
Af lidt mere kuriøse forekomster kan nævnes 
2 hedelærker, 246 landsvaler i oktober, 240 
skarv (og det er mange herude, det største 
dagstal var 12/10 med 115), 70 bramgæs, 21 
pibesvaner og 14 spurvehøge. Generelt var 
rovfuglene svagt repræsenteret, der var dog i 
alt 3 trækkende blå kærhøge men kun 4 
sydvestgående musvåger. 
 
Vil man vide mere, henvises der til DOF-
basen, hvor alle observerede 
trækforekomster er noteret. 
Afsluttende skal det bemærkes, at vi først 
begyndte at følge trækket over Ø i slutningen 
af september. Stedet er altså så at sige først 
lige blevet opdaget.  Hvis ens tid rækker til 
det, er det sikkert en god idé at observere 

efterårstræk allerede fra begyndelsen af 
september eller måske endda endnu 
tidligere.  
 
Andre fugle, der er set under vores 
observationer er silkehaler, røde glenter, 
kortnæbbede gæs, sortspætter, 
skovhornugler og mosehornugler.  
 
Og som det helt store krydderi blev der hele 
2 gange observeret KROGNÆB; 12/11 kl. 
14:10 trak en 4lok på 5 mod sydvest og 15/11 
kl. 8:45 4løj en kaldende fugl lige hen over 
observationsposten og videre i østlig retning. 
 
Alt kan altså ske – og det er dét, som holder 
os i gang derude i Ø Bakker! 
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 Ulv i Hanstedreservatet 

Ulv	i	Hanstedreservatet	
	

Af Kim Frost 
Det var ellers en af de morgener, da man 
inderligt ønskede, at man havde kastet sin 
kærlighed på antikviteter i stedet for fugle, 
da vækkeuret slog til. Uden for var det 
endnu halvmørkt, og regnen silede stille 
ned. Ikke lige et vejr at se havørn i. Men 
mindre kunne vel gøre det. Og så var der 
lige aftalen med øjenlægekollega Finn 
(Eisgart), der heller ikke havde set det nye 
fugletårn ved Nors Sø. Endelig svigter man 
vel heller ikke en turleder, der har sat sin 
søndag af for at give andre en 
fugleoplevelse. Så af sted ad øde landeveje. 
Otteradioavisen lovede opklaring op ad 
formiddagen. 
 
Det var en lille, tapper skare, der sagde ”god 
morgen” til hverandre på bålpladsen ved 
søen. 
Og det lunede lidt, da den første kop kaffe 
var drukket, og der fra søbredden hurtigt 
blev opdaget en nordisk lappedykker blandt 
de mange toppede fætre.  
 
Videre traskede vi så ad totalt opkørte og 
sølede skovveje mod fugletårnet. Altmedens 
man ud over en enkelt sumpmejse hørte sin 
indre stemme: ”Hvad laver jeg her”. 
 
Vel oppe i fugletårnets store platform havde 
vi et 4int overblik over den vestlige del af 
søen og Hanstedreservatets sydlige bred, 
hvor havørne ofte holder til.  
 
Regnen var nu stilnet af, og efter at have 
kigget store ande4lokke igennem og spottet 
endnu en nordisk lappedykker og et par 
små skalleslugerhunner, var det tid at gå 
søbredden efter for eventuelle siddende 
ørne. 

Aldrig så snart var jeg begyndt min 
afsøgning, før en stor sag kom ind i skopet. 
Det fór ud af mig: ”Her går s’gu en ulv”. Jeg 
har set ulve i Polen samt i svenske og 
hjemlige dyreparker, så det var et 
øjeblikkeligt ”jizz” mere end en overvejelse, 
der styrede udbruddet. Desværre gik ulven 
bag et mindre fyrrekrat, så det var kun Finn, 
der nåede at se den og med det samme 
bifaldt, at her var en ulv! Vi havde lige 
drukket den sidste kaffe af hans 
termokande, hvilket 4ik en til at spørge, 
hvad der mon var i kaffen. 
 
Men frem kom fyren igen, og alle kunne nu 
studere den, mens den roligt luntede af sted 
oppe på klitkanten. Man kunne da opleve 
det forunderlige, at ingen ytrede blot den 
mindste tvivl om, hvad det var, vi havde for 
os. Og en næsten andægtig stemning 
indfandt sig: Vi var på det rene med, at dette 
var stort: En ulv i den danske natur – og så i 
Nationalparken!  
 
Heldigvis havde jeg medtaget mit Zeiss 
Photoscope, et 45x zoomteleskop med 
indbygget digitalkamera, som jeg har 
anskaffet for bl.a. at kunne dokumentere 
sjældne iagttagelser – man skal ikke læse 
mange indlæg på Netfugl for at fatte, at et 
gammelt fæ som mig ikke vil have en chance 
for ellers at blive troet… 
 
Så i den halve times tid, vi havde ulven 
panorerende, lykkedes det mig at tage en 
snes fotos af varierende kvalitet. Afstanden 
derover var vel ca. 500 m, og det var fortsat 
gråvejr.  
 
At det var et vildt dyr blev tydeligt, da en 
åle4isker i motorbåd nærmede sig midten af 
søen. Selv om han var vel 7-800 meter fra 
ulven, viste den tegn på uro og luskede så 
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ind i plantagen. Hele tiden med halen 
sænket, som er så karakteristisk for ulve. 
 
Jeg ringede til skovrider Ditte Svendsen og 
delagtiggjorde hende i vor sensationelle 
iagttagelse; og efter at have indhentet 
hendes accept til offentliggørelse, ringede 
jeg til Morsø Folkeblad, som jeg syntes, 
skulle have historien først. 
 
Resten er velkendt: De bedste fotos lagde 
jeg ud til fri a4benyttelse i alle interesserede 
medier. Og mediestorm blev der så sandelig!  
 
Det gode ved dén blev dels, at adskillige, 
bl.a. skovens egne folk og en dyrlæge, der 
turde kende de forskellige hunderacer, 
ulven kan forveksles med, kom frem med 

iagttagelser, de havde gjort helt tilbage i 
2011, dels at det blev gjort klart, at en vild 
ulv vil være beskyttet af EU’s 
habitatdirektiv, efter hvilket drab på en vild 
ulv vil udløse et femcifret bødebeløb. En 
lokalkendt ringede til mig og fortalte, at han 
i februar i år på en tur i reservatet havde 
siddet i skjul og betragtet en stor rudel af 
kronhinder Lige med ét blev 4lokken urolig 
og trak i retning af ham, og bag dem kom 
luntende - en ulv. 
 
Og vor kendte naturfotograf, Jens Kristian 
Kjærgaard, tog allerede i februar 2011 – 
altså for godt halvandet år siden – fotos af 
ulvelignende spor i sneen godt inde i 
Hanstedreservatet. Disse poteaftryk var 
snorlige på en lang strækning; og der var 
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ingen menneskefodaftryk i nærheden 
overhovedet. Hans fotos er blevet sendt til 
en ulveforsker i Tyskland, der bogstaveligt 
talt kender hver en ulv in dem Vaterland, og 
hun udtaler, at det ligner ulvespor, bl.a. på 
måden og afstanden, de er sat på, men at 
sikker identi4ikation kræver, at man har 
fotos af mindst 300 meters strækning. 
Hunde vil på en sådan strækning altid løbe 
hid og did, mens ulven går snorlige. 
 
Så et eller andet kræ har altså huseret 
heroppe i halvandet år. Har sikkert levet 
godt - der er mindst 50 krondyr for mange 
heroppe, siger de fra Skoven. Og man 
lægger jo også tra4ikdræbte dyr ud til 
ørnene nord for Nors Sø. Så den er sikkert i 
bedre foderstand end mange artsfæller. 

Hvorom alt er, vil vi inden længe se nye ulve 
i Kongeriget. For to uger siden, skriver den 
tyske ulveforsker, blev en ulv truffet 12 km 
S for Flensburg; og der er tre par med unger 
hhv. 60 og 80 km S for Hamburg. 
 
Ekskursionen til Nors Sø den 14. oktober 
blev således startskuddet til en debat om, 
hvorledes vi vil modtage et ædelt dyr med 
gammel borgerret i Danmark – efter 
udryddelsen af den sidste ulv i Estvadgård 
Plantage ved Skive i 1813. Og intet sted vil 
det være mere naturligt at genhuse den 
efter de 200 år end i Danmarks første og 
største nationalpark. 

Ulv i Hanstedreservatet 
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Ny	i	ringmærkerfaget	
	

Af Susanne Primdahl 
 
Det er altså noget særligt at ringmærke en 
art, som man ikke har haft i hånden før. Det 
tænker jeg, mens jeg står og nyder synet at 
min første skovskade, der er ved at blive 
fotograferet. En skovskade er ikke nogen 
sjældenhed, men den er smuk, og så har 
den stået på min ønskeliste et stykke tid. 
Nu er det et halvt år siden, jeg kastede mig 
ud i det med ringmærkning, men i 
virkeligheden startede det hele nok fem år 
tidligere, hvor jeg var på en weekendtur til 
Blåvand med Fuglepigerne. Om søndagen 
skulle vi opleve ringmærkning i fyrhaverne, 
og jeg 4ik lov at holde en sortmejse. Senere 
4ik jeg også lov at pille en fuglekonge ud af 
nettet. Det var en stressende oplevelse, for 
på den ene side ville jeg jo gerne befri 
fuglen hurtigst muligt, og på den anden side 
turde jeg næsten ikke tage ved det bette 
kræ af frygt for at komme til at skade den. 

Efter fuldført opgave havde jeg 
hjertebanken, og mine hænder rystede, men 
stolt var jeg!!! 
Jeg tror faktisk, det var på det tidspunkt, jeg 
blev ”in4iceret”, selv om der skulle gå fem år, 
før jeg fandt mig selv på skolebænken på 
Gedser Fuglestation. 
Ti forventningsfulde ringmærkeraspiranter 
var mødt op på Gedser Fuglestation den 
sidste weekend i april, og vi blev proppet 
med viden i både teori og praksis. Og der er 
virkelig mange ting at lære. 
Vi skal selvfølgelig være i stand til at 
efterleve de regler, som er udarbejdet af 
Ringmærkningscentralen, der er en afdeling 
af Statens Naturhistoriske Museum. Den del 
er et spørgsmål om at læse på lektien, men 
når det kommer til håndtering af fuglene, 
kan et weekendkursus kun give en lille 
introduktion, som man kan have med sig, 
når man bagefter skal ud sammen med 
nogle erfarne ringmærkere for at lære mere 
og opbygge rutine. 
Vejlederteamet på kurset sørgede for, at vi 

Ny i Ringmærkerfaget 

Foto: Henning Christensen 
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alle 4ik så mange fugle gennem hænderne, 
som muligt, mens vi blev overvåget og 4ik 
kyndig vejledning. Hver fugl blev først 
artsbestemt og 4ik så ring på, taget vingemål 
og vejet, og alle data blev selvfølgelig 
omhyggeligt noteret. 
De arter, hvor det kan lade sig gøre blev 
også køns- og aldersbestemt. Det er vidt 
forskellige ting, man skal se efter, a4hængig 
af arten, og med hensyn til 
aldersbestemmelsen er det virkelig de helt 
små detaljer, der skal kigges efter. Det kan 
dreje sig om spidse eller runde hale4jer, 
farven på spidsen af nogle bestemte 
vingedæk4jer, om halesiderne er helt hvide 
eller let grålige, næbbets indvendige farve, 
øjenfarven, plet på tungen, og så har jeg 
bare nævnt nogle få eksempler. 
Efter kurset har jeg været tilknyttet både 
Nordvestjysk Ringmærkergruppe og Østjysk 
Ringmærkergruppe, så jeg har deltaget i 
aktiviteterne ved hhv. Ove Sø i Thy og 
Brabrand Sø ved A. rhus, og senest har jeg 

også ringmærket ved Hanstholm Fyr. Ved de 
to søer færdes vi i vaders, fordi nettene står 
i rørskoven. Ved Ove Sø hænger man nogle 
steder fast i mudderet, og andre steder går 
man i vand til livet. Ved Brabrand Sø går vi 
på hængedynd, så de 4leste steder er vi fri af 
vandet, men der er lumske huller, så hvis 
man ikke passer på, kan det ene ben 
pludselig forsvinde fuldstændig ned i sådan 
et hul. Men alle genvordighederne bliver så 
rigeligt opvejet af fugleoplevelserne, hvoraf 
nogle står tydeligere end andre i 
hukommelsen. 
En af de allerførste gange, jeg var med ved 
Brabrand Sø 4ik jeg lov til at gå alene i 
forvejen til næste net. Og wow – der sad 
den 4lotteste skægmejse han og ventede på 
at blive hjulpet fri af nettet. Det er en 
fantastisk fugl, og den var virkelig dagens 
store oplevelse. Jeg tror, jeg smilede 
konstant resten af dagen. 
På et tidspunkt satte jeg en stor 4lagspætte 
på ønskesedlen. Det er ikke den art, vi ser 

Ny i Ringmærkerfaget 

Foto: Henning Christensen 
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mest til ved søerne, men jeg var heldig at 
komme med ud i Sindbjerg Grusgrav på 
Mors en enkelt gang i juli måned, og der 4ik 
jeg en ung 4lagspætte. Det er utroligt, så 
korte ben den har med meget krumme 
kløer, som ikke er til at få fri af nettet.  Jeg 
var efter sigende heldig med, at det ikke var 
en voksen fugl, for de kan være ret skrappe 
med næbbet. Jeg synes nu, skovskaden har 
været den mest arrige, jeg har haft fat i. Jeg 
havde minder på hånden i 4jorten dage efter, 
jeg ringmærkede den i Hanstholm. 
Den absolut mest nuttede fugl, jeg har 
ringmærket, var en helt nyud4løjen 
gråsisken. Lille og rund med hale og vinger 
så korte, så de kun lige nøjagtig kunne bære. 
Det var en rigtig ”baby”, og en af forældrene 
sad da også lige ved siden af i nettet. De blev 
selvfølgelig sluppet samtidig efter 
ringmærkningen, så de ikke risikerede at 
blive væk fra hinanden. 
Jeg kunne nævne mange arter, som har 

været noget særligt at opleve på tæt hold – 
gærdesmutte, topmejse, rødstjert, 
dompap...  Hver gang jeg nævner en, er der 
lige en mere, der også bør nævnes, men det 
vil jeg skåne dig for. 
405 fugle fordelt på 31 forskellige arter er 
det allerede blevet til i mit 
ringmærkningsregnskab. Rørsanger er den 
absolutte topscorer med 91 ringmærkede 
fugle, og derefter følger fuglekonge med 51 
og rørspurv med 41. Jeg glæder mig til 
mange 4lere ringmærkningsoplevelser i 
fremtiden, og også det hyggelige samvær 
med de andre ringmærkere. 
Hvis du gerne vil vide mere, kan du tage et 
kig på Danmarks Ringmærkerforenings 
hjemmeside www.ringmaerkning.dk. Der 
kan du 4inde masser af information om 
ringmærkning og ny viden om fuglene. 

Ny i Ringmærkerfaget 

Foto:  John Kyed 
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Turen	til	Agerø,	Mors		
den	6/10-2012	

 

Af Nanna Gad  
 

7 personer inkl. turleder Erling Andersen 
var mødt op tidlig morgen ved p-pladsen til 
Fugleværnsfondens observationsskjul. En 
stille og klar oktober-morgen. På turen ned 
til skjulet så vi 42 bramgæs over4lyve 
4jorden og 1500 grågæs lette larmende fra 
4jorden. 
Ved skjulet blev 5 teleskoper stillet op. Der 
skulle tælles fugle, før vi skulle ud over 
Holmene og måske til Stenklipperne. Erling 
havde sjældent set så mange fugle, især 
ænder, på det sted. Kortnæbbede gæs 4lyver 
fra og til med blød melodisk stemmeføring. 
Strandhjejler ses langt ude på Holmene. En 
vandrefalk sidder yderst på bredden. 

Senere 4lyver den hen og sætter sig på en 
pæl – en stor, 4lot hun. Her sidder den hele 
formiddagen. 
 
1 enkelt storspove, 5 4iskehejre og 8 
lysbugede knortegæs helt ude på 
Stenklipperne. 3 landsvaler 4lyver tæt på 
skjulet. 25 toppede skalleslugere, 2000 
pibeænder, 150 gråænder, 25 viber, 50 
strandhjejler, 2 stenvendere, 85 alm. ryler 
og 25 gravænder. 
Så bliver det tid for turen ud over Holmene. 
7 personer forsynet med teleskoper og 2 
solide vandrestave. Vi har observeret 
bjerglærker, men vi skal tættere på. Det 
lykkes os at komme helt ud til 
strandbredden, men ikke ud på 
Stenklipperne. Der er for meget vand. Vi 
observerer 25 bjerglærker på jorden og i 
luften, 13 engpibere og 4 hvide vipstjerter. 

Foto: Poul Pedersen 
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På vejen tilbage til skjulet passerer vi tæt 
forbi 55 hjejler, så vi kan sammenligne dem 
med de 50 strandhjejler, vi lige har set. 
Frokosten indtages ved skjulet og herfra ser 
vi 6-7000 hjejler i luften.  
 
På østsiden af Agerø sidder 6500 hjejler tæt 
på bredden. 200 viber på modsatte bred, 2 
spidsænder, 225 pibeænder, 15 skarv, 25 
krikænder og 6 toppede skalleslugere.  
 
Turen slutter kl. 12.00. Vi er trætte og 
tilfredse.  
 
På hjemturen holder Allan og jeg ind ved 
A. rbjerg tårn. Her sidder 1 musvåge på en 
pæl, 10 viber i strandkanten og 20 vi ser 
over4lyvende kortnæbbede gæs. 

På Mågeodde ser vi igen de 6000 hjejler i 
luften og en enkelt spurvehøg. Så kommer 
der en kraftig regnbyge. 

Ringmærkning	i	Sønderhå	
Plantage	ved	Ove	Sø		
d.	10-10-2012	

	

Af Rikke, Daniel og Patrick McCarron 
	
Mine to ældste drenge (7 og 10 år) og jeg 
var kørt den lange tur fra Midtjylland til Thy 
for at se en af de mest erfarne ringmærkere, 
Willy Mardal, fortælle og vise os, hvordan 
fuglene (drosler og andre småfugle) bliver 
ringmærket. Vi var alle spændte på, 
hvordan det hele foregik, og hvor meget vi 
ville få at se. Vi havde nok ikke lige regnet 

med, at vi selv skulle blive en del af det hele. 
 
Da vi ankom, var ringmærkningen så småt 
gået i gang, og der blev gjort store øjne, da 
Willys store hånd åbnede sig, og der sad 
den 4ineste lille gærdesmutte. Begejstringen 
blev dog ikke mindre, da der op af den 
næste pose dukkede en lille fuglekonge han. 
Vi 4ik forklaret, hvordan skemaerne blev 
ført, og forskellige mål taget. Hvad der blev 
set efter, og hvordan ringene blev valgt efter 
størrelse og nøje vendt rigtigt og på det 
rigtige ben. Der blev fortalt om trækfugle og 
hyppigheden af forskellige arter på 
lokaliteten. 
 
Den mindste af drengene 4ik lov at gætte 
arten først, og den ældste kunne så hjælpe 
til, hvis det kneb. Der blev, som altid, vist 
stor interesse og hjælpsomhed overfor 
drengene, og der blev villigt delt ud af viden 
fra samtlige deltagere på turen. 
 
Da alle poser var tomme, var det tid til en 
runde for at tilse nettene. Her var der igen 
stor begejstring, og de 4leste 4ik lov til 
forsigtigt at bære fuglene i de små poser. 
Der blev undervejs fortalt om de fugle, der 
blev fundet i nettene, og jeg tror de 4leste af 
os blev overraskede over at høre, at der 
4indes både en stor og en lille dompap. 
Fugle, der allerede var mærkede, blev 
registreret og sluppet fri med det samme. 
 
Denne gang blev der ringmærket på shelter-
pladsen nede ved søen, hvor også søens 
fugle blev iagttaget. Vi 4ik mere at vide om 
køns- og alderssbestemmelse. Det var sådan 
en dejlig plet nede ved søen, at det blev 
besluttet at hente den medbragte mad. 
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Mens maden blev spist, blev teleskoperne 
sat op, også i børnehøjde, så en helt hvid 
musvåge kunne iagttages på den anden side 
af søen. Ud over fuglene omkring os, blev 
der også arbejdet sammen om at 
identi4icere fugle på billeder i mobilerne og 
snakket om vigtigheden af rapportering af 
observationer til DOF-basen, også af 
almindelige arter. 
 
På næste tur rundt til nettene blev nogle af 
os lidt bagefter, da vi lige 4ik et lille kursus i 
svampe. Da vi indhentede de øvrige, var der 
gået lidt af en sjældenhed i nettet. Det var 
en 4lagspætte, som jo ikke i sig selv er en 
sjælden art, men den går kun sjældent i 
nettene. Heldigvis havde Willy den helt 
rigtige ring med i bilen. Det var en perfekt 
slutning på en perfekt dag fyldt af 
oplevelser. 

På hjemvejen spurgte jeg drengene, hvad 
det bedste ved turen havde været. Den store 
mente helt sikkert 4lagspætten, mens den 
yngste var lidt i tvivl, om det var spætten 
eller fuglekongen. De var dog enige om, at 
det næstbedste havde været madpakkerne. 
For mit vedkommende må jeg sige, at det 
bedste var oplevelsen af at være sammen 
med så mange fantastiske mennesker på en 
skøn dag i naturen. Vi er nybegyndere i 
fugleverdenen, men har været med på nogle 
ture de sidste to år, og jeg bliver hver gang 
fyldt af glæde over, at der 4indes mennesker, 
der så gavmildt deler ud af viden og 
oplevelser, og som giver plads og viser 
interesse for mine børn. 
 
Vi vil gerne alle tre på vegne af alle 
deltagere sige en stor tak til både Willy og 
Erling for en fantastisk dag. 

Foto: Anni Oppelstrup 
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Ugleturen	i	Ø	Bakker		
7.	november	2012	

	

Af Erlend Thorvardarson 
 

17 forventningsfulde mennesker mødtes i 
skumringen på parkeringspladsen ved Ø 
Bakker. Lars Mogensen og Thorkil Brandt 
bød velkommen og ridsede aftenens 
program op, og imens hørte vi en natugle 
kalde lidt mod vest. Vejret var skyet, men 
tørt. 
Vandringen gik gennem det lille stykke skov 
og ad stien neden for lyngbakkerne. Hist og 
her stod vi stille og lyttede, længst på en 
lille bakke i østenden af området. Det er en 
god lyttepost, fordi man er hævet over 
træer og buske. Det kan jævnligt høres 
skovhornugle og stor hornugle - blot ikke 
den onsdag aften. I stedet fortalte Lars og 
Thorkil om uglerne, bl.a. at den store 
hornugles kald kan høres op til 5 km væk, 
men at det er forbavsende lavmælt, når man 
er tæt på uglen. Den store ugle kan slå ned 
på så store fugle som musvåger og kan også 
tage pindsvin. Den er i de senere år 
genindvandret som dansk ynglefugl, 
også her på egnen. Vi hørte også om 

overnatningstræer for natugle og 
skovhornugle, hvor der kan sidde mange 
fugle sammen. Mosehornuglen, som vi 
heller ikke hørte, er mere aktiv om dagen 
end de andre ugler. Sjældenheder som 
kirkeuglen og høgeuglen blev også omtalt. 
Flere af deltagerne bidrog også med deres 
egne iagttagelser, f. eks. at ugler kan være 
ganske tillidsfulde og ligefrem nysgerrige 
over for mennesker. Endelig 4ik vi også 
eksempler på den overtro, der har knyttet 
sig til ugler og deres mystiske færden i 
mørket. 
Turen gik videre ned gennem skoven til 
Velds krat og mod vest, tilbage til 
parkeringspladsen. Nu var det helt mørkt og 
noget udfordrende at færdes i det sumpede 
terræn, lommelygterne kom frem. Alle 
deltagere kom dog igennem til 
parkeringspladsen. 
Det blev kun til de få natuglekald. Alligevel 
var det en givende og interessant aftentur. 
Og på vejen hjem så jeg i 4inregnen en ugle, 
sikkert natugle, 4lyve hen over cykelstien 
mellem Vejrumbro og Tapdrup. 

Ugleturen i Ø Bakker bød ikke på 
det bedste vejr til uglelyt og 
ugleiagttagelser, idet det var mørkt 
og forholdsvis blæsende. Vi hørte 
blot et par Natugler og så ikke en 
eneste ugle. Men det kan være, at 
Natuglen på billedet 4ik øje på os. 
Billedet er taget et par uger efter 
turen. Natuglen bor i Velds Krat lige 
ud til ådalen og har i dagtimerne for 
vane at sidde på kanten af sit 
redehul og halvsove. Foto: Thorkil Brandt 
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Gråmejsetur	til	Estvadgård	
Plantage	og	Rønbjerg	Hede	
d.	20-11-2012	

	

Af Anni Oppelstrup 
	
På en grå hverdag, hvor der næsten var 4lere 
turdeltagere end fuglearter :0) da var det helt 
vidunderligt at være sammen med så mange 
positive og glade mennesker, der 
tilsyneladende nød det 4lotte landskab ved 
Rønbjerg Hede, Flyndersø og Estvadgård 
Pantage. 

Vejret var gråt, lidt blæsende, men egentlig 
ganske mildt, som det har været 
kendetegnende for denne november 
måned.  Sikkert en væsentlig grund til, at vi 
kun så en enkel 4lok siskenlignende småfugle i 
skoven. Og lad mig sige det med det samme: 
Der VAR stille i skoven! Alligevel bød 
skovturen på en stor overraskelse, da en 
skovsneppe 4ik færten af den 17 mands store 
4lok fuglekiggere, og derfor hurtigt lettede og 
4løj væk langs en skovvej. Senere blev 
dompappens og fuglekongernes kald grundigt 

repeteret, og ind imellem studerede vi svampe 
samt hørte om studefold, krybskytteri, nye og 
gamle diger! 
 
Vi vidste den store tornskade var ankommet til 
Rønbjerg Hede, så den havde vi store 
forventninger om at 4inde. Vi ledte på heden, da 
vi kom, kiggede senere fra udsigtspunktet øst 
for P-pladsen, og til sidst på vejen hjemad blev 
hedens træer og buske også gennemsøgt. Men 
vi manglede nok heldet og solen til at lokke 
insekter frem til tornskaden, for det lykkedes 
desværre ikke at spotte denne smukke og 
særprægede fugl. 

 
I stedet må vi glæde os over 
at turen trods alt bød på 
følgende arter: 
 
Gråkrage, sjagger, gulspurv, 
grønirisk, skovsneppe, 
korsnæb, dompap, 
fuglekonge, blåmejse, 
sortmejse, topmejse, 
bog4inke, rødhals, stor 
4lagspætte, fasan, ringdue, 
solsort, skovskade, 
sangsvane, knopsvane, 
krikand, gråand, toppet 
lappedykker, skarv, 4iskehejre 
og musvåge! 
 

Efter turen trøstede vi os med, at de manglende 
vintergæster fra nord ifølge DOF-basen, ikke 
kun har forsømt denne lokalitet, men hele DOF 
Nordvestjyllands område indtil nu. Vi håber på 
at se dem, når kong vinter rigtig melder sin 
ankomst senere på året. 
 
Tusind tak til deltagerne, som medgav, at 
turleder KUN har ansvar for det praktiske 
arrangement og IKKE ansvaret for fuglenes 
fremmøde :0D))) 
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Generalforsamling 

 
 
GENERALFORSAMLING i DOF-NORDVESTJYLLAND                         
lørdag den 23. februar 2013. 
Mødested: Morsø bibliotek, Støberisalen, Nykøbing Mors, kl. 12:00. 

 

Dagsorden iflg. DOFs vedtægter:  

Valg af dirigent  
1.  Beretning om lokalafdelingens virke i 2012 
2.  Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse  
3.  Fremlæggelse af budget til godkendelse  
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (på valg er:  
    Henriette T. Hansen, Søren Michelsen Krag, Ole Lilleør, Thorkil Brandt,  
    samt suppleanterne Jette Lynge Jensen og Erling Andersen) 
 5.  Valg af revisor  
6.  Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab (kun i ulige år)  
7.  Forslag fra medlemmerne  
8.  Eventuelt 

 

Lokalafdelingen er vært ved en beskeden frokost m. øl og vand ved mødets start, 
samt under mødet kaffe + the med kage. 
 

I forbindelse med generalforsamlingen er der ekskursion til Sydvestmors  

Mødetid og -sted:  

kl. 09:00 ved Parkeringspladsen ved Fugleværnsfondens reservat på Agerø.  
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Vi husker turene for dig med vores eVi husker turene for dig med vores eVi husker turene for dig med vores eVi husker turene for dig med vores e----mail service!mail service!mail service!mail service!    
Vi tilbyder vores medlemmer at sende en påmindelse pr. e-mail, når tidpunktet for et 

arrangement nærmer sig. Det eneste, du skal gøre, er at skrive til Susanne Primdahl på 

sus_primdahl@hotmail.com og bede om at komme med i ordningen. 

Trækstien	i	Ans	og	Ormstrup	Skov	-	Gråmejsetur:	d.	12/12-2012 
Mødested:	Parkeringspladsen ved trækstien i Ans kl. 9.00 (se yderligere vejledning           
nedenfor) 
Turleder:	Karsten Hansen 4047 8924 
 

Vi går en tur på i alt 6-7 km. ad trækstien fra Ans gennem Ormstrup Skov langs Tange Sø 
og tilbage. I skoven vil der være gode muligheder for småfugle, spætter og rovfugle og på 
og ved vandet svaner, ænder, isfugl m.m. 
Turen slutter ca. kl. 12. 
Kørevejledning: 
Kør fra Vestre Langgade i Ans By ad Søgade mod Sahl og Bjerringbro, kør over Ans Bro og 
drej til venstre umiddelbart efter broen ved skiltet ”Trækstien P”. 
 

Ved ønske om samkørsel kontaktes en af Gråmejsernes kontaktpersoner.  

 

De kan 4indes på forsiden http://www.dof-nordvestjylland.dk/index.php 

Morgenfugletur	til	Hald	Sø:	d.	16/12-2012 
Mødested:	P-pladsen ved laden, Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, 8800 Viborg kl. 9.00 
Turleder:	Ole Lilleør 2078 9587 
 

A. rets juletur, som byder på en dejlig pause fra juletravlheden. 
I vandløbene ved søen er der mulighed for at se vandstær, isfugl og bjergvipstjert. 
På søen opholder sig forskellige vandfugle, og i skovene kan vi møde sjagger, vindrossel, 
silkehale m.4l. 
 

Husk varmt tøj og medbring gerne kaffe el.lign. til pausen. 

 Kommende ture og møder 

Kommende ture 
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Vandstære-	og	isfugletur	ved	Viborg	-	Gråmejsetur:	d.	17/1-2013 
Mødested:	P-pladsen ved Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, 8800 Viborg kl. 9.00 
Turleder:	Karsten Hansen 4047 8924 
 

Vi kigger efter vandstær, isfugl, bjergvipstjert og andre småfugle som spætter, træløbere, 
mejser m.m. Efter Troldeslugten og området ved kroen tager vi til Skytteholmen og Non 
A.  og måske endnu et sted. 
	

Turen slutter ca. kl. 12. 
 

Ved ønske om samkørsel kontaktes en af Gråmejsernes kontaktpersoner. De kan 4indes 
på forsiden http://www.dof-nordvestjylland.dk/index.php 

Vinterfugle	på	Agger	Tange:	d.	6/1-2013 
Mødested:	P-pladsen ved færgelejet på Agger Tange kl. 9.00 
Turleder:	Per Buchwald 8667 1638 og Frits Rost 3138 1211 
 
Den traditionsrige nytårstur til Agger Tange, som huser en mængde overvintrende fugle, 
f.eks. storspove, rødben, bjergirisk, vandrefalk og forskellige ænder. 
Desuden kan der ofte ses sortgrå ryle og med lidt held måske også bjerglærke, snespurv 
og mosehornugle. 
Vi ser, hvad der dukker op. Det er meget a4hængigt af, hvordan vinteren arter sig. Men 
husk, at uanset vejret er det altid koldt på Agger Tange på denne tid af året. Husk derfor 
varmt tøj og noget varmt at drikke. 

Fotoforedrag	om	Extremadura:	d.	23/1-2013	 
Mødested:	Søndermølle, Vinkelvej 40, Viborg kl. 19.00 
Turleder:	Susanne Primdahl 2170 6203 
 
Bent Jensen vil fortælle og vise billeder af landskab, byer og naturligvis fuglene. Kom og 
hør om hans søgen efter sort stork, hærfugl, kongeørn, spansk kejserørn, dværgørn, 
skadegøg, purpurhejre, stortrappe m.m. 
 
Der vil blive en pause undervejs, hvor foreningen er vært ved en kop kaffe/te. 
Vi forventer at slutte ca. kl. 21.  

 Kommende ture og møder 

Kommende ture 
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 Kommende ture og møder 

Kommende ture 

Besøg	et	foderbræt:	d.	10/2-2013	 
Mødested:	Bangsvej 15, 7850 Stoholm kl. 9.00-12.00 
Turleder:	Susanne Primdahl 2170 6203 
 

Vi indbyder til en hyggesnak om fodring af havens fugle. Vi vil stå varmt og tørt 
indendørs og iagttage fuglene på havens foderpladser, og der vil være rig lejlighed til at 
snakke om artsbestemmelse af dem. 
 
Foreningen vil byde deltagerne på en kop kaffe og et rundstykke. 
 

Medbring gerne kikkert, så du bedre kan se fuglenes kendetegn. 

Vinterfugle	ved	Skive	Havn:	d.	2/2-2013	 
Mødested:	P-pladsen ved 4iskerihavnen for enden af Fjordvej kl. 13.00 
Turleder:	Jens Albrechtsen og Gitte og Kaj Jensen 2328 1942 
 
Vi starter ved å-udmundingen, hvor der er mulighed for forskellige vandfugle, som har 
vinterkvarter her. Alt efter vejret kan her være mange fugle. 
Efterfølgende går vi en tur rundt på havneområdet, hvor vandrefalk og bjergirisk har 
været fast inventar de seneste år. 
 
Husk varmt tøj og kaffe el.lign. 
Turen slutter, når vi ikke længere kan holde varmen.  

Vinterfugle	ved	Tange	Sø	-	Gråmejsetur:	d.	20/2-2013	 
Mødested:	P-pladsen ved Energimuseet, Bjerringbrovej 44, Tange, 8850 Bjerringbro 
 kl. 9.00 
Turleder:	Karsten Hansen 4047 8924 
 

Vi går rundt i området ved Tangeværket og Energimuseet for at se efter småfugle, tager et 
kig ud over søen fra dæmningen for at se efter dykænder, skalleslugere, rovfugle m.m. og 
besøger evt. andre lokaliteter ved søen. 
 

Turen slutter ca. kl. 12. 
 

Ved ønske om samkørsel kontaktes en af Gråmejsernes kontaktpersoner.  
De kan 4indes på forsiden http://www.dof-nordvestjylland.dk/index.php  
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 Kommende ture og møder 

Kommende ture 

Mini-kursus	i	brug	af	DOF-basen,		
mandag	den	25.	februar	2013	kl.	19	
	

Kom i gang som ny bruger af DOF-basen. 
Hvis du gerne vil i gang med at indtaste observationer i DOF-basen og har behov 
for lidt tips og vejledning, er der mulighed for at få starthjælp denne aften. 
Kurset vil først og fremmest være rettet mod nye brugere af DOF-basen. Bruger du 
allerede DOF-basen, men har mange tvivlsspørgsmål, må man gerne deltage, men 
så skal du være indstillet på også at høre en del ting, som måske allerede er 
velkendte for dig. 
Af praktiske grunde er der et begrænset deltagerantal på ca. 12. Er der søgning 
herudover, a4holder vi et nyt kursus.  
 
Tilmelding til Thorkil Brandt på tlf. 87 50 80 40 / mobil 30 25 53 04 eller på e-mail, 
thorkilbrandt@gmail.com 
Sidste	frist	for	tilmelding	er	mandag	den	18.	februar.	
	
Kurset a4holdes på Salling Efterskole, Nørreallé 1a, Jebjerg, 7870 Roslev. 
	
	
	
Vigtigt:	
Før kurset skal du være oprettet som bruger af DOF-basen. Du skal altså have et 
brugernavn (obserkode) og password. Man kan oprette sig som bruger via 
hjemmesiden www.do4basen.dk. Er du i tvivl, så ring eller skriv til Thorkil Brandt 
(se under tilmelding) og få hjælp. 
Desuden er det meget vigtigt, at du har nogle fugleobservationer at indtaste på 
kurset. Det vil derfor være en god ide at føre en notesbog med fugleobservationer 
fra haven, skovturen osv. med dato, gerne klokkeslet, fuglearter og antal. Hvis du 
ikke allerede har en bog med fuglenotater, så begynd allerede nu at bogføre dine 
iagttagelser. Bare skriv en hel masse ned af det, du ser – og gerne helt almindelige 
arter, så der er noget at tage fat på, når vi holder kurset.  
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Flere  ture og turreferater kan findes på vores hjemmeside  www.dof-nordvestjylland.dk 

Rovfugleforedrag	ved	Klaus	Malling	Olsen:	d.	8/4-2013	 
Mødested:	Skive Bibliotek, Østergade 25, 7800 Skive kl. 19.00 
Turleder:	Anni Oppelstrup 2893 1072 
 

Rovfugle er mange fuglekiggeres favoritter. De varierer dog en del, og mange opfatter 
rovfugle som svære at kende. 
 

Klaus Malling Olsen vil denne aften modbevise dette med sin gennemgang af både 
almindelige og sjældnere rovfugle som mus- og 4jeldvåge, due- og spurvehøg samt en del 
om kærhøge, ørne og falke. Foredraget ledsages af skitser, originale forklaringer og 
mange gode fotos. 
 

Klaus har været optaget af bestemmelse af rovfugle siden 1970´erne og har tilbragt 
måneder ved gode rovfuglesteder som Skagen, Falsterbo og Mellemøsten med at studere 
rovfuglenes kendetegn. Resultatet er bl.a. præsenteret i bogen "Rovfugle i 
Felten" (illustreret af Carl Christian Tofte) og vil blive præsenteret "live" denne aften. 
 

Vi slutter ca. kl. 21.30. 
 

Tilmelding	og	entre: 
Billetter koster 60 kr. og kan købes ved henvendelse til Skive Bibliotek på tlf. 9915 7000. 
 

Aftenen er arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Skive 
Bibliotek.  

 Kommende ture og møder 

Kommende ture 

Flere	ture	vil	komme	til	
	

Ikke alle ture frem til næste nummer af Hjejlen er færdigplanlagte, så hold øje med 
turannoncerne i det landsdækkende blad ”Fugle og Natur”. 
Du kan også se turannoncerne på vores hjemmeside www.dof-nordvestjylland.dk, hvor 
de bliver lagt ind efterhånden, som de bliver klar. 
Endelig kan du vælge den supernemme løsning at skrive til Susanne Primdahl på 
sus_primdahl@hotmail.com og bede om at få en e-mail tilsendt, hver gang en tur eller et 
andet arrangement nærmer sig. 
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Stof til HJEJLEN:  
• Tekster sendes til redaktøren (adresser i kolofonen på side 2).  
• Tekster modtages helst i elektronisk format.  
• Illustrationer og billeder sendes til redaktøren, og disse modtages i digitalt format eller 

på papir. 

Deadline: 
 

Bladet udsendes normalt 3 gange om året. Deadline for næste nummer er  
 

15. marts 2013. 

DOF-Nordvestjyllands kontaktpersoner  
i kommunale grønne råd og i forbindelse med natur- og miljøsager:   
 
 Thisted Kommune: Medlem af Det grønne Råd + kontaktperson: 
  Jan S. Kristensen, Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm 
  8175 9040      e-mail: oz1iil@tdcadsl.dk 
 
 Morsø Kommune: Medlem af Det grønne Råd + kontaktperson: 
  Jens Jørgen Pedersen, Violvej 3, 7900 Nykøbing M 
  9772 0420      e-mail: vilspeder@webspeed.dk 
 
 Skive Kommune: Medlem af Det grønne Råd + kontaktperson: 
   Verner Hansen, Vestervang 23, 7800 Skive 
   2421 9979   e-mail: vangsgaard.hansen@gmail.com  
 
 
 Viborg Kommune: Medlem af Det grønne Råd +  Kontaktperson:  
   Karsten Hansen, Nørrehedevej 12, Tange, 8850 Bjerringbro  
  8665 9031     e-mail: kikah@mail.dk 
   
   

DOF- Nordvestjyllands arrangementsudvalg  
 

 Susanne Primdahl Bangsvej 15, 7850 Stoholm 
  9754 2261 / 2170 6203 e-mail: sus_primdahl@hotmail.com 
 
 Gitte & Kaj Jensen Bjarkesvej 23, 7800 Skive 
  2328 1942 e-mail: kajjensen@fiberpost.dk 
 
 Lars Mogensen Østervangsvej 71, 8830 Tjele 
  8665 3614 / 3195 1805 e-mail: mogensenlars@yahoo.dk 
 
 Søren Michelsen Krag Hesselbjergvej 29, 7900 Nykøbing M. 
  9775 1656 / 4029 2983 e-mail: jsmk@thisted.dk 
 
 Erik Høst-Madsen Bakkevej 4, Borre, 8850 Bjerringbro 
  2685 1674 e-mail: ehm@energimail.dk 

Kontaktpersoner 
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