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Vi kom ud af 2013 med en medlemsfremgang både lokalt og i DOF som helhed. På landsplan har
DOF nu opbakning af det højeste antal medlemmer i foreningens historie - det nøjagtige tal var vist
16.099 medlemmer mod 15.848 ultimo 2012. og lokalt er vi nu 394 medlemmer i DOF
Sydvestjylland. Det er egentlig ganske fornuftigt for nu at sige det på vestjysk. Træerne vokser
som bekendt ikke ind i himlen og vi er da også fortsat den næstmindste lokalafdeling i DOF.
Det betyder også, at vi skal løbe lidt stærkere allesammen for dels at gøre vores indflydelse
gældende i de rigtige råd og nævn og dels for at gøre lokalforeningen kendt i landsdelen. I
bestyrelsen arbejder vi på at sikre DOF Sydvest endnu større synlighed ved de mange
arrangementer og aktiviteter, som vi finder det relevant at deltage i. Det er efterhånden blevet en
ganske omfattende øvelse af prioritere vores deltagelse de rigtige steder. Vi håber måske allerede
i det kommende år at kunne trække på flere medlemmer til disse opgaver.
Bestyrelsesarbejdet har vi som bekendt i udstrakt grad lagt ud i fire udvalg - naturpolitisk udvalg,
formidlingsgruppen - herunder udvalg for ture og møder, og udvalg for vores hjemmeside datagruppen og endelig blåvandgruppen, der administrerer fuglestationen.
Naturpolitisk udvalg
I det naturpolitiske udvalg arbejder vi med at skabe opmærksomhed om de truede kystynglefugle. I
samarbejde med Nationalpark Vadehavet har vi igangsat et projekt, hvor kommunerne sidder med
omkring bordet for i fællesskab at laver en plan for markering af ynglefugleområderne på
strandene i Vadehavet. Håber er naturligvis, at nationalparken fremover kan tage ansvar for - i
samarbejde med DOF - at markeringerne kan opsættes og tilladelserne søges.
Naturpolitiske Udvalg planlægger et møde med Esbjerg Kommune, hvor vi vil følge op på
kommunens indsats med at realisere Natura2000-planerne. Det vil give os mere viden om, hvor
langt man er og fastholde det konstruktive pres på de lokale myndigheder for at komme videre
med det vigtige arbejde.
I februar holdt de tre Vadehavslande regeringskonference, hvilket sker med 3-4 års mellemrum og altså denne gang i Danmark. Det gav DOF rig mulighed for at følge de politiske forhandlinger,
og vi blev inviteret med i debatpanelet, hvorfra vi kunne påpege problemerne omkring ynglefuglene
i hele Vadehavet.
Formidlingsgruppen
har i det forgangne år holdt et højt aktivitetsniveau. Der har været arrangeret 17 ordinære ture og
5 såkaldte hverdagsture.
Deltagerantallet ligger over en halv snes personer - topscoreren var en aftentur til Ribe-området
med 25 deltagere og turene til Filsø er også populære
Deltagerne er fortrinsvis mindre øvede ornitologer, der nyder godt af, at der altid er mindst én
dygtig feltornitolog blandt turledere og deltagere.
Alle turene gik til velkendte, gode lokaliteter i den vestlige del af Jylland, bortset fra en enkelt til
Gamst Sø østligst i lokalområdet.
I efteråret kom DOF Sydvestjylland på Facebook. Her er opstået et forum der benyttes flittigt af en
række medlemmer, der skriver indslag, opslår fotos og kommenterer indslagene.
Vi har her fået et debatforum som et godt supplement til lokalafdelingens officielle hjemmeside.
Hjemmesiden har kørt stabilt hele året uden længerevarende nedbrud.
Vi afventer hovedforeningens tilbud om en ny platform for vores hjemmeside. Vi var blevet stillet et
tilbud i udsigt i slutningen af 2013. Projektet er imidlertid blevet forsinket, men forventes klar i
første kvartal af 2014.

Datagruppen
Atlas III-projektet
... går i gang pr. 1. marts 2014. Men forberedelserne har stået på i mere end et år. DOF Sydvest
er repræsenteret med Jens Ole Byskov og Sven Bødker er lokalkoordinatorer, John Frikke er
validator, Ole Hansen og Jens Rye er medlemmer af specialteam for TimeTælleTure ligesom Jens
deltager i den centrale faglige følgegruppe.
Det er forsøgt at gennemføre et optællingsprojekt i Klelund Dyrehave og Klelund Hede men det
ville være ønskeligt med en langt bedre dækning af området –Vi kan kun opfordrer alle til at
besøge lokaliteterne og notere deres observationer i DOFbasen.
I Filsø
forløber optællingerne planmæssigt. Der er et meget ambitiøst projekt med en engageret
caretakergruppe - der nærmest arbejder videnskabeligt - vi forventer da også at ende med en phdtitel alle sammen - En netop udsendt årsrapport kan fås ved at sende en mail til Jens Rye Larsen.
Blåvandgruppen
Som det vist vil være de fleste bekendt så fejrede Blåvand Fuglestation 50 års jubilæum den 10.
august sidste år. Det blev behørigt fejret med en stor jubilæums-reception med 130 deltagere og
en efterfølgende jubilæumsfest med deltagelse af 70 gæster - bl.a. mange tidligere observatører.
Der er i 2013 blevet langt mange kræfter og ressourcer i et ringmærknings- og formidlingscenter
ved fyret - lidt mere ned på jorden kaldet "garageprojektet" - men ikke desto mindre.
Lokalafdelingen har ydet et væsentlig tilskud til renoveringen.
Fuglestationens nærmeste fremtid er sikret med støtte fra DOF. Hvad der skal ske derefter tænkes
der store tanker om i Fuglenes Hus. Samtidig arbejder Varde Kommune og NaturKultur Varde på
et ambitiøst projekt, der gerne skulle involvere Realdania og måske endda ende i et millionprojekt Naturcenter Blåvand - hvor vores opgave under hele tilløbet har været at fastholde stedets fokus
på ringmærkning, formidling af og forskning i fugletrækket.
2013 var et dyrt år for fuglestationen men med lidt hjælp fra DOF samt noget opsparing, så går det
endda.
Og hvad bød 2013 så iøvrigt på - tjaa DOF Sydvest fik en ny formand - men to
allestedsnærværende næstformænd og en særdeles erfaren bestyrelse lykkedes det mig vist ikke
at ødelægge alt for meget. Vi har i årets løb måttet kæmpe med alt fra kitebuggyer over sightseinghelikoptere til løse hunde hele militære-enheder, hvis lejr-praksis mildest talt ikke var særlig
naturvenlig.
Vi har haft nogle gode dialogmøder med de to naturstyrelses-regioner, der deler vores
lokalafdeling - vi har haft en næstformand med på højeste niveau ved ministerkonferencen i
Tønder for nylig - men det fortæller Marco formentlig mere om. Alt i alt et spændende år - og alt
tyder på, at 2014 heller ikke bliver kedeligt. DOF indbyder til et symposium for lokalafdelingerne,
hvor de store linjer i samarbejdet mellem os og Fuglenes Hus skal debatteres.
Endelig modtog DOF en af de største donationer - gave - man har fået - tæt på to million kroner.
Jeg skrev et stykke om det i JydskeVestkysten, hvor vinklen blev, at den glade giver godt kunne
lide lærken. Jeg vedlagde artiklen et billede af en lærk udlånt af DOF. Jourhavende der lagde
artiklen i avisen kunne imidlertid bedre lide det billede, hun fandt i vores arkiv - af en anden lærke.
Så næste dag havde vi et firespaltet foto af en bynkefugl over overskriften "glad giver støtter
lærken med milliongave"! Jo, ornitologi er en vanskelig en - meen vi prøver.
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