
Årsberetning 2021
DOF Sydvestjylland

Bestyrelsen 2021

Karin Gustausen: Formand, Tovholder i Formidlingsgruppen, Naturpolitisk gruppe,
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
Michelle McDonald: Naturpolitisk gruppe

Suppleanter 2021:

Arne Clausen: Grønt Råd Esbjerg
Carsten Mathiesen: Naturpolitisk gruppe
Mathias Thiim: Naturnationalparker.

Udenfor bestyrelsen har følgende deltaget i arbejdet 2021:

Søren Peder Nielsen: Webmaster
David Manstrup: Dofbasekoordinator
Peter Rasmussen: Revisor.
Sven Bødker: Naturstyrelsens brugerråd, Turgruppen, Kaj Lykkes Golfbane,
Bramminge og formandens medhjælpende husbond,
Per Fabricius: Turgruppen
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.



Møder.

På grund af Corona og forbud mod forsamlinger blev årets første møder:
naturpolitisk gruppemøde og bestyrelsesmøde afholdt virtuelt.

Også generalforsamling blev afholdt virtuelt med hele 24 deltagere. Jeg var noget
spændt på, om det ville fungere rent teknisk og det gik over al forventning.

Vi har i løbet af året afholdt 2 møder i Turgruppen, 2 møder i Naturpolitisk gruppe, 1
møde med Naturstyrelsen og 4 bestyrelsesmøder.
Højdepunktet var bestyrelsesmødet en sommeraften hos Asbjørn ved bredden af
Kongeåen, hvor vi fejrede 2 jubilanter: Per Badens 25 år som kasserer og Kim
Fischers 25 år i bestyrelsen. Det er trofaste bestyrelsesmedlemmer, som vi vil gøre
alt for at fastholde i bestyrelsen.

Januar 2023 har DOF Sydvestjylland 50 års jubilæum. Vi er i færd med at lægge en
plan for, hvordan det skal fejres.

Bestyrelsens arbejde.

DOF Sydvestjylland er i løbet 2021 blevet samarbejdspartner med Nationalpark
Vadehavet. Det indebærer, at vi fremover vil have flere fælles arrangementer.
I forvejen har vi i flere år deltaget på Marbækdagen, der er et samarbejde med
Nationalpark Vadehavet.

DOF Sydvestjylland har foreslået Filsø, Kærgård Plantage og Oksbøl Øvelsesterræn
som oplagte områder til Naturnationalparker, da det er hotspot for biodiversitet og
allerede huser store bestande af græssende dyr i form af krondyr.

Skallingen, Nyminde- Blåbjerg- Ho Plantager var udpeget som mulige
Naturnationalparker, men blev desværre fjernet fra listen igen på baggrund af en
aftale mellem Miljøministeriet og Forsvarsministeriet om Forsvarets brug af NST`s
områder i Oksbøl.
Der er ikke andre områder i DOF Sydvestjylland i spil.



Opsættelse af rævesikre elhegn ved de ynglende vadefugle ved strandene på
Fanø og Blåvand fortsætter.  Ved Fanø er det en succes, men ved Blåvand har der
været forstyrrelser af hensynsløse og ubetænksomme personer, der har ødelagt
indhegningen og er kørt gennem yngleområdet.

Regulering af Sølvmåger og ræv på Langli.
Der har flere år været problemer med en ræv, der har fået hvalpe på Langli, hvilket
resulterer i, at især de sjældne Skestorke og også terner og måger bliver præderet
og i nogle tilfælde forlader øen.
Samtidig er der op til 10.000 par ynglende Sølvmåger på øen, der tager godt for sig
af egne og andre fuglearters unger til at fodre sine egne unger.
Der er en dialog mellem NST og Thomas Bregnballe, som er seniorforsker ved
Danmarks Miljøundersøgelser på Kalø og administrator for fugletællingerne på
Langli, for at finde en god løsning, så der både er rævebekæmpelse og en
kontrolleret sølvmågebekæmpelse på øen til gavn for alle arterne, der yngler på
Langli.

Power-to-X ved Måde er nye byggeplaner af et stort anlæg til omdannelse af
vindenergi til brint, så brint kan udnyttes i transportbiler og fly.
Bebyggelsen er planlagt til et område syd for Esbjerg Havn.
Bestyrelsen er utryg ved beliggenheden, der er tæt på Måde eng og strandareal og
vil i løbet af foråret besigtige området.

Ved Grene Sande, sydvest for Billund er den nye midtjyske motorvej vedtaget.
Ud af flere forslag er “Vest 1” vedtaget. Den går gennem Grene Sande i den østlige
del. Ifølge VVM-redegørelsen er der ikke væsentlige påvirkninger af fuglelivet i
området. Ifølge vores egen pålidelige bestyrelsesmedlem; Kim Mogensen er et par
ynglende traner flyttet fra den østlige del til den vestlige del af Grene Sande.

Et nyopsat ca 80 m lang støjskærm ved det nye lægehus, Vesterhavslægerne,
Sædding Ringvej, Esbjerg (med hver anden sektion er klart glas). kan blive et
problem med kolliderende fugle. Vi har henvendt os til Vej og Park, Esbjerg
kommune mhp at få påsat silhuetter på sektionerne med klart glas. Uden held.
Området bliver fremover overvåget af Henning Simonsen for døde eller skadede
fugle.



2 Havørne er dræbt af vindmøller i DOF Sydvestjylland i løbet af 2021.
Det er sket ved Tjæreborg Enge og ved Sig.
I begge tilfælde var det unge uerfarne ørne og det var i perioder med kraftige
vindstød
Da der ikke er observeret andre vindmølledræbte fugle i de to områder og det er de
første tilfælde af Havørne i Sydvestjylland, har vi ikke gjort indsigelser mod
vindmøllerne i områderne.
Hvis man finder en skadet ørn, er det vigtigt, så hurtigt som muligt at melde fundet til
enten 1812, Dyrenes beskyttelse eller til DOF.

Der er igangsat flere nye vådområder i DOF Sydvestjylland.

Holme å`s genoprettelse  på 12 km blev indviet i sommeren 2021. Det var
fascinerende at se stemmeværket ved Hostrup blive fjernet og vandet komme
løbende ind i den udgravede og genslyngede å. Der er bevilget midler til
friluftsaktivitet mm og vores forslag er, at der opsættes et udsigtstårn nordøst for
Øselund, en tårnfalkeredekasse og stæreredekasser på lygtepælene langs åen. Vi
overvåger området for fugleliv.

I Ho Bugt arbejder Varde kommune på at gøre grøfterne egnede som levested for
områdets engfugle. En række grøfter bliver gjort bredere og får et fladere anlæg med
det formål at give ynglefugle adgang til lavvandede områder og bredzoner.
Derudover bliver der etableret en del bekkasinskrab.
Lokale ornitologer overvåger fortsat området for at se, om antallet af ynglende
engfugle øges.

Ved Brændstrup Bæk, mellem Rødding og Gram, har Vejen kommune i
samarbejde med 12 lodsejere genskabt naturlige vandstandsforhold og genslynget
bækken på en 1600 m lang strækning.
Michael Schwalbe overvåger området og har allerede i løbet af 2021 observeret flere
spændende fugle som Lille Skrigeørn, Sort- og Hvid Stork.

Mandøprojektet er efter en omfattende jordfordeling i 2017 godt i gang med at
grave for at bevare og genoprette engområder til yngle- og rasteområder for
engfugle og trækfugle.



Medlemsstatus ved årsskiftet var 446 medlemmer.

2 Ørneklubben
1 nyt Junior medlem

Medlemsantal af Facebookgruppen DOF Sydvest er pr 22. februar 2022  760
medlemmer.

Arrangementer i løbet af 2021 ved Karin Gustausen

Vi har i årets løb haft 4 aflysninger og adskillige udsættelser på grund af Corana
restriktioner:
Aflysningerne var: Året der gik, Ørnens Dag, Marbækdagen og Økologisk
høstmarked.

24.02.2021. Generalforsamling, virtuelt. (24 pers)

09.05.2021 havde vi Medlemmernes Dag ved Filsø. (15 pers) Temaet var Blåhals og
krondyr.  Vi så ikke en eneste Blåhals og jægeren, Jørgen Andersen, der skulle
fortælle om krondyrene var syg, men vi gik en god tur i Pormosen og fik rundstykker i
det nye naturrum ved Ellipsen, Filsø.

12.06.2021  gik turen til Vorsø i Horsens Fjord med Jens Gregersen som guide. (17
pers) Vorsø er en total fredet ø med ca 50 forskellige ynglende fuglearter, bl. a.
Havørn og skarv.
Hjemturen gennem Horsens Fjord var en udfordring, idet tidevandet var steget
betragtelig og ikke en eneste ankom til fastlandet med tørre bukser.

24.06.2021 havde vi en hverdagstur med Natravn på menuen i Marbæk plantage.
2-3 Natravne og millioner af myg blev det til. (17 pers)

09.08.2021 den efterhånden traditionelle aftentur til Filsø, hvor vi mødes på den
østlige P-plads, går en tur til Langoddetårnet og slutter af med aftenkaffen på
P-pladsen. (18 pers)

02.09.2021 ved Ellipsen ved Filsø med et kursus/workshop om punkttællinger med
Thomas Vikstrøm, leder af Projektet, Punkttællingerne i Danmark. (14 pers)



06.10.2021 havde vi foredrag med Kim Frost, ornitolog og tidligere øjenlæge. Kim
fortalte om fuglenes syn og hvordan de forskellige øjenkonstruktioner  gør at fuglene
klarer sig på forskellige måder (33 pers)

11.11.2021 fortalte Sussie Pagh imponerende historier om de kloge kragefugle.
Sussie er seniorforsker ved institut for Kemi-  og Biovidenskab, Aalborg Universitet.
(35 pers)

15.12.2021 fortalte John Frikke, naturkonsulent for Nationalpark Vadehavet,  om
Vadehavet og om det nye vådområdeprojekt på Mandø. (25 pers)

Fra efteråret 2022 vil der blive tilbudt fuglekurser forår og efterår. Derom senere.

Turene i løbet af 2021 ved Kim Mogensen.

17.04. 2021. Gram slot Turleder Kim Mogensen, Per medleder (21 pers)

18.05. Sneum Engsø . Turleder Kim Mogensen, Per Fabricius medleder. (30
pers)

21.08.2021. kl 7.00 Nørresø og Saltvandssøen. Turleder:  Kim Mogensen og Per
Fabricius (7 pers)

18.09.2021 kl 9.00. Skallingen og skoven ved Skallingen laboratorie. Niels Knudsen
og Sven Bødker (14 pers)

09.10.2021 kl 9.00. Skjern Enge. Kim Mogensen og Per Fabricius (21 pers)

20.11.2021.kl 9.00 Veststadil Fjord. Sven og Per (aflyst)

11.12.2021. kl 8.00 Rickesbüller Kog mm. Kim Mogensen og Per Fabricius (11 pers)


