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Bestyrelsen 2022: 

Karin Gustausen: Formand, Tovholder i Formidlingsgruppen, Grønt Råd Varde, Naturråd 
Filsø, Punkttællingskoordinator, Havørnekoordinator og repræsentantskabsmedlem. 
Peter Tougaard: Næstformand, Naturpolitisk gruppe og Boligbirding.  
Per Baden: Kasserer 
Kim Fischer: Naturpolitisk gruppe, Grønt Råd Fanø og Det rådgivende udvalg for 
Vadehavet. 
Asbjørn Holm: Naturpolitisk gruppe og Repræsentantskabsmedlem. 
Kim Mogensen: Tovholder i Turgruppen 
Per Fabricius: Turgruppen. 

Suppleanter 2022:  

Arne Clausen: Grønt Råd Esbjerg  
Carsten Mathiesen: Naturpolitisk gruppe. 

Udenfor bestyrelsen har følgende deltaget i DOF Sydvestjyllands arbejde 2022:  

Søren Peder Nielsen: Webmaster og DOFbasekoordinator 
Peter Rasmussen: Revisor. 
Sven Bødker: Naturstyrelsens brugerråd, Kaj Lykkes Golfbane i Bramminge og 
formandens medhjælpende husbond,  
Niels Knudsen: Turgruppen 
John Frikke: Repræsentantskabsmedlem 
Ole Thorup: Punkttællingskoordinator. 
Johannes Kaach: Grønt Råd Vejen. 
Marco Brodde: DOF`s repræsentant i bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet 
Jens Hasager Kirk: Myrtue og Marbæk Golfbane 
Caretakergruppe på 13 personer, der registrerer ca 250 redekasser i Naturstyrelsens 
plantager. 
Filsøgruppen, der hver måned registrerer fuglene ved Filsø.  
Jens Erik Sørensen: Fuglekendingskursus. 
Gert Thorhauge Andersen fra DOF Vestjylland og Gerda Bladt fra DOF Sønderjylland har 
arbejdet med justering af DOFbaselokaliteter i Sydvestjylland. DOFbase-lokaliterne 
dækker nu alle områder. 
 



Bestyrelsens arbejde 

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2022 og et møde med Naturpolitisk Gruppe. 

Ved planlægningen af lokalafdelingens 50 års jubilæum d 20. januar 2023 vedtog vi en 
fest for alle medlemmerne og et jubilæumsskrift, omdelt til alle medlemmer, med 
beretninger fra nogle af de mange ornitologer, der har deltaget i frivilligt arbejde i 
lokalafdelingens 50 årige eksistens. 

På Fanø arbejder Kim Fischer fortsat med beskyttelsen af de ynglende fugle med 
indhegning på strandene og Bent Jakobsen ligeså ved Blåvand Strand, hvor der i år, med 
succes, er tilsat strøm til hegnet. Der har tidligere været problemer med hensynsløse 
personer, der har forceret hegnet. 

Kim Fischer har via Sportgoodsfonden fået et legat til en drømmekikkert til Fanø og DOF 

Sydvestjylland til brug ved Ørnens Dag og andre guidede ture. 

Ligeledes har han søgt om midler til økonomisk støtte fra GUBRA til udhegning af ræve på 

Fanø Strand for at beskytte ynglende fugle, bl.a Hvidbrystet Præstekrave. 

GUt BRAin er en privatejet biotekvirksomhed, der leverer videnskabelig rådgivning, 

ekspertise og samarbejdsprojekter indenfor fedme, sukkersyge, fedtlever og relaterede 

sygdomme. Klimaforskning og reducering af CO2 udledning. 

Kim Fischer arbejder på et fælles møde med organisationer udenfor DOF mhp at få 
elledningerne ved Rømødæmningen og Grådybet nedgravet. 

DOF er imod planer om opførelse af et testcenter med 450 m høje vindmøller nordvest for 
Ribe. DOF Sydvestjylland mener at placeringen er uhensigtsmæssig og arbejder på sagen 
i samarbejde med Boris Schønfeldt fra Hovedbestyrelsen. 

I forbindelse med optælling af fugle på Esbjerg Havn fandt Henning Simonsen i maj 
måned flere døde og en anskudt måge på taget af NorSea, Vestkraftkaj 4A. Firmaet er 
kontaktet og sagen er anmeldt til politiet. 
Senere undrede Henning sig over et formentligt højtryksrenset tag uden de terner, der 
plejer at yngle på taget. Henning holder fortsat øje med fuglene på havnen. 

Ved Esbjerg Havn er der, i samarbejde med Nationalpark Vadehavet, søsat to flåder til 
ynglende terner. Resultatet dette første år blev 3 unger af Fjordterne. 

En ynglende Musvåge ved Krebsestien i Esbjerg følte sig truet og angreb flere kondiløbere 
ved at hakke dem i hovedet. Radio Syd havde et indslag om den makabre sag og vi 
opsatte skilte i området for at beskytte den ynglende Musvåge.  

DOF Sydvestjylland modtager planer for skovning i plantagerne fra NST, så vi kan 
besigtige områderne og derved undgå forstyrrelse af ynglende sårbare fugle. Ved en fejl 
var Natravnene ikke blevet sat på ”Pas På Kortet” og der blev skovet i Bordrup-Oksby 
Plantage i et område med ynglende Natravne. Skovningsmaskinen blev straks stoppet og 
ynglende Natravn er efterfølgende registreret i Pas På Kortet i samtlige plantager, der 



tilhører Naturstyrelsen. 
Et kuld unger af Spurvehøg blev senere registreret i Hundeskoven i Ål Plantage og også 
her blev skovningen udsat. 

Naturstyrelsen har planlagt en vandresti på Skallingen, der viser loer og den barske natur. 
DOF Sydvestjylland har ingen indvendinger mod placeringen. 

Forvaltningsplanen for Skarv viser ikke nyt i Sydvestjylland. Antallet af Skarv er gået 
tilbage i Ho Bugt, formentlig på grund af et øget antal Havørne. Mange Skarver er flyttet til 
Filsø, der er privat område og her er der tilstrækkelig fisk til alle. Skarven reguleres ikke 
ved Filsø. 

Ny reservatbekendtgørelse for Vadehavet er i opstartende proces. 

Nationalpark Vadehavets prædationsprojekt fik fra 1. juli 2021-15. marts 2022 nedlagt 88 
ræve, 69 mårhunde og 4 mink. Projektet består af et samarbejde med flere jægere i 
Sydvestjylland, med det formål at få en lav bestand af ræv og mårhund inden fuglenes 
ynglesæson starter.  

Regulering af ræv på Langli blev udført af Naturstyrelsen i samarbejde med Nationalpark 
Vadehavet. 3 ræve blev nedlagt på Langli og yderligere 3 ræve blev nedlagt på 
Skallingen. Ved besigtigelse af Lars Maltha Rasmussen i april måned, blev der ikke fundet 
spor af ræv på Langli. 

Huset på Langli, der bruges til overnatning af ornitologer i forbindelse med tællinger på 
øen, er i forfald. Naturstyrelsen arbejder på en løsning- evt nedrivning og bygning af et nyt 
hus. 

Forslag til Natura 2000 høring er udfærdiget meget fornemt af Thomas Bregnballe fra 
Århus Universitet og der var ikke yderligere tilføjelser fra bestyrelsen. 

DOF er samarbejdspartner med et nyt center for Vadehavsforskning med Thomas 
Bregnballe som koordinator. Med et samarbejde på tværs af fagområder opprioriteres 
forskning i Vadehavet og der vil være focus på emner relateret til natur- og naturmenneske 
relationer samt de forandringer, der sker i Vadehavet. 

Filsø har afholdt 10 års fødselsdag i 2022 med flere foredrag om området og arbejdet ved 
Filsø. 

Havørnene ved Filsø har i år fået en unge, der er påsat GPS og kan følges på DOF`s 
hjemmeside: https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/arter/orne/gps-orn 

Der var fire par ynglende Havørne i DOF Sydvestjyllands område: Filsøparret, et nyt par i 
Bordrup Plantage, et nyt par I Gørding og det kendte par ved Ribe. 
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Arrangementer i 2022: 

DOF Sydvestjylland har deltaget i to fællesarrangementer:  
Ørnens Dag ved Filsø og Fanø i februar  
Nationalpark-/Marbæk-dagen i maj. 

Arrangementer ved Karin Gustausen:  
Året der gik  
Punkttællingsarrangement med vejledning til punkttællinger og grill hos Susanne 
Overgaard og Kurt Christensen i Råhede  
Foredrag med Henrik Haaning Nielsen om Arktis. 

Ture ved Kim Mogensen: 
Draved Skov og Kongens Mose  
Tipperne og Veststadil Fjord  
Filsø.  
Besøg i Vejen Mose hos Henrik Bertelsen 
Ynglefugletælling på Mandø,  
Sneum Engsø og vadefladerne mod syd  
Veststadil Fjord  
Blåvand og Skallingen   
Den traditionelle juletur til Saltvandssøen. 

DOF Sydvestjylland har søgt midler fra fonden ISOBRO og har modtaget 7299 kr til 
fuglebøger og afholdelse af to arrangementer for redekasse-caretakere og Filsøgruppen 
som tak for mange timers registrering af fuglene. 

Fuglekursus med Jens Erik Sørensen fra DOF Sydøstjylland blev afholdt med succes fra 
september til november 2022 med 16 deltagere. Jens Erik fortsætter med et 
fuglestemmekursus i 2023. 

 

Medlemsstatus ved årsskiftet var 425 medlemmer.  

5 Junior medlemmer 
2 medlemmer af Ørneklubben  

Medlemsantal af Facebookgruppen DOF Sydvest er pr 16. februar 2023 874 medlemmer.  

 

 

16.02.2023 Karin Gustausen 

 


