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Aflagt på generalforsamlingen 19. februar 2020.
Formanden:
Lokalforeningen DOF Sydvestjylland har også i 2019 søgt at gøre vores indflydelse gældende i de
fora, hvor vi har sæde – de grønne udvalg, gennem vores dialogmøder med Naturstyrelsen og i
andre sammenhænge, hvor naturen har været på dagsordenen.
Fra vores hovedorganisation har vi kunnet glæde os over en genoplivning af hjemmesiden
Netfugl.dk, vi har fået en DOF publikationsdatabase, hvor man online kan læse foreningens
forskellige tidsskrifter og fuglerapporter. DOF har vedtaget en ny politik for vores fuglestationer,
som John vil uddybe lidt senere.
Vi har indledt en snak om DOFs fremtidige strategi – hvad vil vi med DOF, hvor skal vi fremover
lægge kræfterne. I den anledning kommer vores direktør Sigrid Andersen på besøg, og så skulle vi
gerne have indspark og forslag klar til hende – så har i ønsker, ideer eller kritik, så kom endelig
frem med dem.
Som formand har jeg året igennem fået en del henvendelser fra både medlemmer og andre, der har
haft forskellige naturrelaterede problematikker tæt på.
Det kommer næppe som nogen overraskelse, når jeg fortæller at rigtig mange henvendelser hænger
sammen med en kommende højspændingstracé ned gennem Vestjylland og på det seneste
Forsvarets ønske om at kunne øve på bataljonsniveau og derfor har fået udvidet deres øvelsesterræn
voldsomt.
Men emner som mårhunde-bekæmpelse, færdsel på strandene, mountainbike-kørsel i skovene og
løse hunde har også fået folk til at kontakte DOF. Og så er der heldigvis også de mange
observationer og oplevelser af og med fugle – gode historier som jeg stærkt vil opfordre til at man
deler med os alle via vores facebook-profil eller gennem vores hjemmeside. Og vi hjælper gerne
med at lægge fotos og beretninger ind.
Vores Natura2000-områder er stadig under pres, og den almindelige udvikling klemmer hver eneste
dag vores natur og fuglene. Når jeg alligevel tillader mig at være en lille smule optimist, så er det
fordi vores – ihvert fald sidste år – nye regering har signaleret en helt anden interesse for naturen og
biodiversiteten, og kampen mod klimaforandringerne kan godt, hvis vi kender vores besøgstid,
blive vand på naturens mølle.
Men tilbage til DOF Sydvestjyllands virke i 2019. Meget af arbejdet i lokalforeningen er lagt ud til
forskellige udvalg, der varetager ”driften” og derfor vil de forskellige tovholdere nu få ordet:
Naturpolitisk gruppe ved Marco Brodde:
På de naturpolitiske område arbejder vi primært i de råd og fora, hvor vi sidder med og kan præge
udviklingen.
I Esbjerg Kommunes Grønne Råd har Arne Clausen især fulgt arbejdet med Kongeåen, hvor en del
af løsningen lader til at blive et naturprojekt, hvor vandet kan få plads.
I Fanø Kommune er der til stadighed fokus på ynglefugleprojekter på stranden, ligesom græsning i
klitområderne stadig følges tæt af vores repræsentant Kim Fisher. Ynglefugletiltagene har, ligesom

prædationsprojektet, ophæng i Nationalpark Vadehavet, hvor Marco Brodde repræsenterer
foreningen. Det er her lykkedes at få Nationalparkens opbakning til igangsættelse af et vibeprojekt,
der udvikles i løbet af 2020 og igangsættes i ynglesæsonen derefter.
Lokalafdelingen følger også udviklingen omkring Forsvarets overtagelse af arealer fra
Naturstyrelsen i Blåvand/Vejers/Ho området.
Formidlingsgruppen ved Karin Gustausen:
Formidlingsgruppen har i 2019 afholdt følgende arrangementer her på biblioteket:
John Frikke om Svalbard.
Henrik Knudsen om Den kaspiske Måge.
Niels Andersen har fortalt om Viben og dens trængsler i det danske landbrug,
Kim Fischer om Guinea Bisau.
Lars Brøndum fra Århus Universitet om natur og biodiversitet.
Ole Amstrup fra DOF Vestjylland om hans arbejde i på Tipperne i 25 år.
Medlemmernes dag blev et aftenarrangement på Blåvand Fuglestation - en succes med 48 deltagere.
Nogen siger, der kom så mange pga., at vi serverede grillpølser, men jeg tror, det var interessen for
ringmærkningen og Marco Brodde, der fremviste og fortalte om sin kunst.
I samarbejde med andre arrangører har vi deltaget i Marbækdagen, Sdr. Varde plantage og
Karlsgårdedagen. De sidstnævnte var der ikke stor tilslutning til, så det bliver ikke der, vi lægger
kræfterne fremover. I stedet vil vi i sommeren 2020 satse på nogle aftener ved Sneum Sluse og
Filsø, som vi gjorde i 2018.
Turgruppen ved Søren Peder Nielsen:
Der har været gennemført 13 ture i 2019, mens tre blev aflyst.
Der har i gennemsnit været 9,5 deltagere på de ture, hvorfra vi har gemt deltagertallet.
Deltagelsen har været sløj i efterårssæsonen, hvor vi måtte aflyse to ture pga. manglende
tilmeldinger, mens tre ture blev gennemført med kun tre deltagere udover turlederen/-ne.
En ny kørselsordning for længere ture blev forberedt i 2019 og vedtaget af bestyrelsen i 2020.
Den betyder at alle deltagere betaler det samme for kørsel, et på forhånd annonceret beløb.
Turlederen er gratis med. En evt. difference dækkes af DOF Sydvestjylland.
Ordningen har endnu ikke været prøvet praksis.
Nyhedsbrevet har 142 abonnenter p.t.
Facebookgruppen har 421 deltagere p.t.

