Formandens beretning for 2012
Aflagt på generalforsamlingen 19. februar 2013
I 2012 har DOF Sydvestjylland oplevet en mindre nedgang i medlemstallet. Medlemstallet er pr.
31/12 2012 på 384 medlemmer mod 393 i 2011.
I 2010 var vi oppe på 405 medlemmer, mens vi i 2009 havde 370.
Vi følger den generelle tendens i DOF, og vi er stadig Danmarks næstmindste lokalafdeling kun
Bornholm med 205 medlemmer er mindre.
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalfordsamling. Dertil kommer en
længere række af møder i vores faste arbejdsgrupper, møder i DOFsammenhæng og møder
med eksterne. Aktivitetsniveauet er højt på næsten alle områder.
Naturpolitisk gruppe
Nationalparkplanen
Vi har været i tæt dialog med nationalparken, både via vores medlemsskab
af bestyrelsen, men også via møder og kontakt til formanden og sekretariatet omkring
prioriteringen af midlerne til naturforbedrende tiltag og indsatsen for truede ynglefugle.
Samarbejdet og dialogen fungerer godt.
Vadehavet som Verdensarv
Vi har medvirket kraftig i argumentationen for udpegningen og fastholdelsen af grænsen ved
digekronen.
DOF´s rolle har ikke været uden betydning for ministerens beslutning.
Vi har argumenteret, og fået medhold hos Naturstyrelsen, for at Søren Jessens Sand naturligvis
bør friholdes helt for buggyvogne, som et af de få steder på strandene.
Udvalget har svaret på en række Natura 2000 handleplaner både i forbindelse med den
statslige og den kommunale høring.
Samt nogle af statens (forsvarets) driftsplaner.
Fulgt op på tidligere henvendelse til Esbjerg Kommune ang. Sneum Klæggrav (hvor også
nationalparken nu har meldt sig som interessent)
Deltaget i diskussionerne i de grønne råd i Esbjerg, Fanø og Varde (Søren Hansen)
Deltaget i diskussionerne i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet samt i den internationale
NGOgruppe under tysk WWF.
Marco Brodde repræsenterer desuden DOF i forhandlingerne omkring Bramgås i Vadehavet og
forvaltningen af Kortnæbbet Gås på internationalt plan.
Har deltaget i dialogmøde (som det er aftalt i DOF´s aftale med miljøministeren) med
Naturstyrelsen Blåvands Huk og Naturstyrelsen Vadehavet.
Den største sejr er nok sagen fra Mandø, hvor vi nu har fået Naturklagenævnets ord for, at
kommunen skal afvise anmeldelser om pløjning i Natura 2000 områder, også når der er tale om
ganske få ha., når der er fare for at dette vil påvirke udpegningsarterne negativt. Sagen handlede
om flere jordlodder, hvor Esbjerg Kommune først gav tilladelse til pløjning, men efter
argumentation
fra DOF og DN §3-registreredenoget af jorden. Den resterende del måtte herefter pløjes,
men efter at vi fastholdt klagen, har NKL altså sat en stopper for det, hvilket har stor principiel
betydning.
Stor tak til Peter Rasmussen og Orla Balslev, der er eksterne medlemmer af udvalget.

Selv om de store høringsopgaver nu er overstået i denne ombæring, så venter der mange
interessante udfordringer i den nærmeste fremtid. Varde Ådal for blot at nævne et eksempel.
Formidlingsgruppen
Året startede vanen tro med "Året der gik", hvor der var lejlighed til at nyde medlemmernes egne
billeder og få en hyggelig snak om sidste års oplevelser.
I februar var foreningen med til at markere "Ørnens dag" ved Kammerslusen, hvor ørnene ikke
blev set, men til gengæld kom der rigtig mange mennesker forbi (ca 150 pers.), og 37 skrev
under på isfuglefolderen. Der skal lyde en stor tak til Henning Simonsen og Keld Bakken for
hjælpen.
Som noget nyt afholdt vi møde for nye medlemmer, som vi havde inviteret pr. brev.
16 deltagere fik indblik i foreningens arbejde, valg af fuglebøger/kikkerter, samt hørte om
mulighederne for at komme med på vores ture.
Vi genoptog ligeledes en gammel tradition med afholdelse af medlemmernes dag ved
Myrthuegård, hvor der var mulighed for at kigge på Naturbutikkens udvalg, grille medbragt mad
samt nyde det hyggelige samvær.
Året blev sluttet af med John Frikkes velbesøgt foredrag om fugle og natur i Etiopien.
Hjemmesiden
Hjemmesiden blev reorganiseret i 2011 med nyt layout samtidig med, at indholdet blev lagt ind i
et brugervenligt redigeringsprogram, så man kan oprette nyheder m.v. uden teknisk it-kendskab.
Grundlæggende kører den stadig i samme program (PHPfusion, firmaet One.com), hvor den
har kørt i mange år. Vi er så heldige, at Carsten Gadgaard fortsat stiller sin ekspertise til rådighed
og står for det tekniske (backup, fejlrettelse m.v.). Søren Peder Nielsen står for indholdet.
Hjemmesiden er bestyrelsens primære kommunikationskanal til medlemmerne. For at gøre den
levende og attraktiv for besøg er målet at lægge et nyt indslag på mindst én gang om ugen. Det
mål er stort set nået i 2012. SP efterlyser ideer til indslag fra medlemmerne. Det behøver ikke
være færdige indslag, løse ideer er også velkomne.
Vi havde i efteråret et nedbrud pga. hackerangreb. På trods af, at Carsten straks gjorde sit,
varede nedbruddet næsten en uge, hvilket er uacceptabelt. Årsagen var webhotellets (One.com)
sendrægtighed.
Hjemmesiden fungerer udmærket p.t., men det er naturligvis en svaghed, at kun én person kan
håndtere den teknisk, så driftssikkerheden hænger på denne ene person (Carsten), dernaturligvis
sommetider er på ferie m.v.
Alternativet har hidtil været at købe sig til ydelsen hos et firma – en dyr løsning.
Vi forventer imidlertid i 2013 at få tilbudt en løsning hos DOFs hovedafdeling, der skal have ny
hjemmeside og i den forbindelse vil tilbyde lokalafdelingerne at koble sig på der. DOF vil så stå
for det tekniske, mens vi lokalt står for indholdet og delvist for layoutet. Vi venter spændt på det
tilbud.
Ture
Der har været livlig aktivitet i 2012 hvad ture angår. Der har været afholdt 12 ordinære ture, dvs.
de er planlagt og annonceret lang tid i forvejen.

Som noget nyt begyndte vi i foråret på mere spontane hverdagsture, der arrangeres med kort
varsel og annonceres via en mailingliste. Den første løb af stablen 3/5, i alt har der været 5 ture
af denne type. De henvender sig i sagens natur primært til pensionister o.l., men der har som
regel også været yngre deltagere, der har haft en fridag.
Hverdagsturene er til tider mere eksperimenterende, idet målet kan være lokaliteter, som
turlederne kun kender af omtale. Der kan altså være et større element af ”lykkepose” end på de
ordinære ture.
Der har generelt været pæn tilslutning til turene, som regel 8-10 deltagere sommetider flere
eller færre. Der er en mindre fast kerne, der deltager i de fleste af turene. Turene tiltrækker en
del, der ikke er særligt skrappe i feltbestemmelse, og som nyder godt af samværet med de mere
trænede deltagere.
De fleste af turene er gået til lokaliteter i det Vest- eller Sønderjyske med yderpunkter i
HaukeHaien Koog, Æbelø og Agger Tange. Alle ture i 2012 har været éndagsture.
Enkelte af turene har været arrangeret i samarbejde med NaturSydvest (tidligere Naturhistorisk
Forening for Sydvestjylland). Det bringer os i kontakt med naturinteresserede, der ikke alle er
medlem af DOF.
Datagruppen
Caretakerprojektet
Flere af vore caretakere deltog denne gang i caretakerårsmødet på Nymindegab Kro i slutningen
af marts. Caretakeprojektet er nu slut og principielt er alle caretakere “fritstillet”. Det er et ønske
fra DOF centralt og fra DOF Sydvestjylland, at caretakerarbejdet fortsætter som et
caretakernetværk.
Vi har diskuteret, hvordan dette bedst kan foregå, og vi har lagt en plan, som datagruppen snarest
efter generalforsamlingen skal arbejde videre med at udføre.
Vores største problem i den forbindelse har været Vadehavet. Samlede Vadehavstællinger er
særdeles vanskelige at organisere, da mange mennesker er involveret samtidig, og da der skal
koordineres med sønderjyderne. Samtidig optælles Vadehavet grundigt på officielt niveau (Institut
for Bioscience/DCE), og med stor deltagelse af frivillige fra netop vores lokalafdeling. Så hvad er
der egentlig behov for? Det spørgsmål arbejder vi videre med.
I caretakerprojektet var det meningen, at der på de enkelte IBAlokaliteter bl.a. skulle foregå
optælling af i hvert fald nogle særligt udpegede fokusarter. Disse skulle efterfølgende bearbejdes
lokalt og endelig skal bearbejdningerne samles centralt og udkomme i bogform. Det sidste
arbejdes med nu her.
Men. Der har været mange vanskeligheder med at få dette system til at fungere. Der er ikke
foretaget lokale bearbejdninger, så Fuglenes Hus har en næsten umulig opgave. Det er bestemt
ikke kun et problem i vores lokalafdeling. Vi besluttede i DOF Sydvestjylland, at vi ville forsøge at
rette op på dette, så vi lavede en lille arbejdsgruppe, som gik i gang. Vi har fået lavet
bearbejdninger af alle ynglefugle og en stor del af rastefuglene, men de sidste rastefugle, når vi
formentlig ikke. Det er et meget stort arbejde.
De bearbejdninger, vi har foretaget kan ses på de enkelte caretakerhjemmesider.
En lille bemærkning: Den eneste lokalitet, som hele projektet igennem er blevet behandlet og
gennemført korrekt er Vejen Mose. Stor ros til caretakeren.
Atlas III
Caretakerprojektet afløses nu af Atlas III projektet.
JRL deltager i den faglige følgegruppe for Atlasprojektet, som i 2012 blev sikret med en donation
fra Aage V. Jensen Naturfond på ikke mindre end 20 mio. kroner.

Det vil føre for vidt at gå i detaljer med projektet her, så jeg henviser til DOFs hjemmeside under
menupunktet projekter.
Jens Ole Byskov har lovet at påtage sig ansvaret som lokalafdelingens koordinator. Feltarbejdet
skal ske i 2014-2017, og vi har brug for alle de kræfter, vi kan mobilisere.
Punkttællinger
For snart to år siden fik vi i samarbejde med DOF Vestjylland sparket godt gang i punkttællingerne,
som er et særdeles vigtigt element i overvågningen af de almindelige fugle. Men vores
lokalafdeling er stadig godt bagud med rigtig mange hvide pletter på kortet ikke mindst når vi
kommer lidt øst på.
Derfor gentager vi vores samarbejde med vestjyderne og laver en introduktion til punkttællinger
den 17. april. Denne gang i Skjern Enge.
Filsø
Filsø har naturligt nok fyldt enormt meget i det forløbne år. DOF Sydvestjylland udfører som
bekendt fugleovervågningen. Det sker i 3 lag: vandfuglene optælles mindst 1 gang om måneden.
De terrestriske lokaliteter skal optælles ved hjælp af transekter, og desuden sker der en særlig
målrettet overvågning af udvalgte arter.
Endelig skal det ikke glemmes, at også den mere spontane indtastning i DOFbasen, udført af
vores medlemmer såvel som besøgende, også har stor betydning. Metodikken er endnu ikke helt
afpudset, men det vil ske i allernærmeste fremtid.
Det har været vigtigt, at metoderne skal kunne spille sammen med metoderne i det kommende
Atlas III projekt, men også med de metoder der bruges på andre af Aage V. Jensens ejendomme.
Især Lille Vildmose. Det er tanken, at der hvert år udarbejdes en rapport, som sammenfatter
arbejdet. Den første er udkommet.
Der skal på dette sted lyde en stor tak til de trofaste tællere i Filsøgruppen.
Klelund
Efter lidt den samme model som i Filsø, har vi påtaget os at lave fugleovervågning i Klelund
Dyrehave og Klelund Hede. Metoden er stort set den samme, men hvor vi på Filsø har en stor og
åben gruppe af tællere, så er Klelundgruppen en fast lille gruppe. Interesserede medlemmer kan
dog godt komme ind i gruppen, såfremt der er “plads”. Overvågningen går i gang i forbindelse med
ynglesæsonen 2013. Også her skal der hvert år ske en bearbejdning af resultaterne i rapportform.
Blåvandgruppen
Vi havde en arbejdsdag i marts hvor flere frivillige hjalp med at rydde en masse krat og tynde ud i
stationshaven. Der var også en arbejdsdag i efteråret ,hvor der blev plantet nye buske i
stationshaven, samt ryddet op i garagen oppe ved fyret.
Så er der i samarbejde med naboen i det gule hus, opsat et plankeværk langs den lille grusvej
mellem hans grund og stationshaven, naboen mente der var blevet lige åbent nok efter vi havde
fældet en masse træer i marts.
I august i år fylder Blåvand Fuglestation 50 år, og som optakt til jubilæumsåret blev der afholdt et
Blåvandseminar i november, hvor der blev holdt foredrag af gamle kendinge fra år tilbage. Der var
indlæg fra trækfugleforskere, praktikere og samarbejdspartnere. Alle med det fællestræk, at
arbejdet på fuglestationen fortjener al mulig respekt og opbakning. Også her var der ønsker om at
få bearbejdet det meget store datamateriale, som foreligger. Dette, såvel som andre tiltag arbejdes
der konkret videre med. Seminaret blev afsluttet med en middag.

Der er besluttet en række strukturelle rammer for fuglestationerne. Blandt andet skal stationerne
bindes mere op på lokalafdelingerne. Det er allerede sket. En del af de administrative opgaver er
trukket ud af stationens dagligdag og varetages af bestyrelsen. På den måde kan kræfterne på
Blåvand Fuglestation kanaliseres til den primære funktion: at dokumentere fugletrækket ved hjælp
af systematiske observationer og ringmærkning. Bestyrelsen glæder sig over en stor og engageret
fuglestationsgruppe.
Det kan tilføjes, at der i 2013 er planlagt større festligheder i forbindelse med 50 årsdagen.
Tak til Michael Johansen for et stort arbejde i bestyrelsen gennem de sidste 16 år. Også en stor
tak til Jonas Gadgaard, der ligesom Michael har valgt at stoppe i bestyrelsen på grund af andre
gøremål.
Endelig skal der lyde en varm tak til alle mine bestyrelseskolleger samt de folk uden for
bestyrelsen, som har hjulpet os med at gennemføre det store program i 2012.
Jens Rye Larsen

