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På grund af Corona restriktioner var bestyrelsen ikke i stand til at afholde et 
konstituerende bestyrelsesmøde. Derfor blev vi enige om at stemme pr mail. 
Resultatet blev:  
Undertegnede som formand. 
Peter Tougaard som næstformand.  
Per Baden kasserer. Det har han været siden 1996, så han har 25 års jubilæum som 
kasserer  (27 år i bestyrelsen). 
 
Øvrige bestyrelse i 2020 var: 
Kim Fischer, Asbjørn Holm, Kim Mogensen, Henrik Bøhmer,  
Suppleanter var: Jens Rye Larsen, Arne Clausen, Mathias Thiim og Carsten 
Mathiesen.  
Marco Brodde valgte desværre at forlade os i marts måned. 
  
 
DOF Sydvestjyllands medlemstal var 443 d. 31.12.2020.  
Der er 43 nyindmeldte medlemmer i 2020.  
 
Desværre fik hverken nye eller ældre medlemmer megen glæde af medlemskabet i 
2020 på grund af Corona Restriktionerne, der satte sine begrænsninger på 
afholdelse af møder, foredrag og fugleture. 
 
Interessen for naturen er ellers steget voldsomt i løbet af året.  
Øget fokus på klima, biodiversitet og planer om 13 nye naturnationalparker er 
formentlig også årsag til øget fokus på naturen.  
Nedlukning af skoler, arbejdspladser og udlandsrejser har især øget antallet af 
børnefamilier i naturen. Det er dejligt. 
 
Ofte er det bedsteforældre med børnebørn, man ser til de store arrangementer som 
Marbækdag og Ørnens Dag. 
 
Den store interesse for naturen har fået mange flere mennesker derud. Også folk, 
der ikke plejer at færdes der så meget. Det kan bevirke at fugle og dyr bliver udsat 
for flere forstyrrelser end normalt. 
Derfor er det vigtigt med en hensigtsmæssig adfærd i naturen eller 
“Benyttelse og beskyttelse” 
 
Det kan man læse om i en folder, der er udarbejdet af bl.a. Nationalpark Vadehavet. 
Den kan findes på internettet, hvis man søger på:  
Code of Conduct Nationalpark Vadehavet 



Antallet af medlemmer af facebookgruppen “DOF Sydvest”  er steget fra 421 til knap 
600 i løbet af 2020 
Jeg vil opfordre til, at mange flere deler sine billeder og oplevelser i sydvestjylland. 
Jeg tror, der er mange, der lader sig inspirere af opslagene om fugle og natur fra 
vores lokalområder.  
 
Arrangementer i løbet af året.: 
“Året der gik” i januar med fremvisning af medlemmernes fotos fra 2019 og Henrik 
Bøhmer gav en gennemgang af de bemærkelsesværdige fugle, der er set i 
Sydvestjylland i løbet 2019.  
 
Vi havde generalforsamling i februar og d. 11. marts nåede vi lige at afholde et 
foredrag af Jon Fjeldså om Fuglenes systematik- inden Danmark blev lukket ned 
samme aften.  
 
I august havde vi en hverdagsaften tur ved Filsø med en spadseretur til 
Langoddetårnet.  
 
Hverdagstur vil sige, at arrangementet ikke er planlagt på forhånd. Afhængig af 
vejret, besluttes turen med kort varsel og informeres via nyhedsbrev, hjemmeside og 
facebookgruppen DOF Sydvest. 
 
Foredrag i efteråret. 
 
I oktober fortalte Kim Fischer om fuglene på Fanø og i november fortalte David 
Manstrup og Henrik Bøhmer om deres rejse til Corvo. 
 
I alt 4 af formidlingens arrangementer blev aflyst i løbet af året. Alle bliver forsøgt 
afholdt i 2021 og flere er allerede planlagt.  
 
Henvendelser fra personer med spørgsmål vedr fugle.  
 
Det har været lige fra bestemmelse af fuglearter, vejledning i opsætning af 
redekasser og ringmærkning.  
 
Slørugler er i focus og flere personer har selv produceret redekasser efter anvisning 
på internettet og manglede lige den sidste vejledning. 
 
I yngletiden var det henvendelser om nødstedte fugleunger der var faldet ud af reder 
og en Allikeunge, der var faldet ned gennem en skorsten. 
 
Et firma skulle have skiftet tag og fandt en rede med unger af Rødstjert under 
tagryggen. Hvad skulle de gøre? Jeg anbefalede at flytte reden og se hvad der 



skete. Operationen lykkedes, fik jeg senere oplyst- Rødstjerten fortsatte fodring af 
ungerne et nyt sted. 
 
I efteråret og vinteren var det dødfundne fugle, hvor jeg anbefalede at få fuglene 
undersøgt for fugleinfluenza via Fødevarestyrelsens hjemmeside. Heldigvis havde 
ingen af de 3 fugle, jeg var indblandet i, fugleinfluenza. 
 
Jeg vil gerne takke for alle henvendelser og er glad for, at folk giver sig tid til at 
undersøge mulighederne for at hjælpe fuglene og ikke bare lader stå til.  
 
 
 
Øen Langli i Ho bugt måtte lide under Coronakrisen. Øen ejes af NST, der hvert år 
bekæmper ræv på øen for at beskytte de ynglende fugle. Skestorken yngler her som 
et af de få steder i landet.  
Desværre var NST`s jægere på grund af Corona-restriktioner forhindret i at køre til 
øen og ræven fik unger. Det resulterede i, at de ynglende fugle led stort tab i 2020. 
 
Helt anderledes gik det på Fanø hvor operation rævesikre elhegn er et samarbejde 
mellem Nationalpark Vadehavet, Fanø Kommune, Aarhus Universitet og lodsejere. 
Især på Grønningen, den nordvestlige del af Fanø, har indsatsen virket i 2020 for 
Havterner, Klyde, Dværgterne og Stor Præstekrave. 
En stor tak til Kim Fischer, der i ynglesæsonen dagligt tjekker elhegnet på Fanø for 
at sikre, at der er strøm på de flere hundrede meter livsforsikring, som holder 
rovdyrene væk fra fuglenes kolonier. 
 
 
Ca 250 redekasser er opsat i samarbejde med NST i statsskovene under 
Blåvandshuk. Dvs Nyminde-, Blåbjerg-, Bordrup-, Vejers-, Kærgård-, Vrøgum-, Ål, 
Ho- og Fanø- Plantager.  
12 frivillige caretakere holder øje med, hvad der yngler i kasserne og rapporterer 
resultatet til NST. 
 
På Mandø er det besluttet at 158 hektar jord omlægges til et nyt Naturprojekt til 
fordel for ynglende engfugle. 
Det kommer vi til at høre meget mere om d. 15. september, hvor John Frikke holder 
foredrag om emnet. Det bliver på Hovedbiblioteket  
 
 
 
Genopretning af Holme å nordøst for Varde er et projekt finansieret af Naturfonden, 
Aage V. Jensen og Varde kommune.  
Åens slyngninger tilbagelægges til gavn for natur og fugle. 
  



Efter udløbet af det 20 årige projekt Operation Engsnarre har flere lodsejere i Ho 
Bugt søgt om tilladelse til at afvande og gødske i områderne. Det er § 3 og Natura 
2000 områder og vigtige områder for ynglende engfugle. 
Indtil videre har Varde kommune afslået alle ansøgningerne 
 
Når EU`s Naturbeskyttelseslov træder i kraft d. 1. juli 2022 er det ikke længere lovligt 
at bruge sprøjtemidler, gødske, omlægge eller jordbehandle beskyttede naturarealer 
som strandenge. 
 
De planlagte nye Højspændingsledninger fra Idomlund ved Holstebro til den tyske 
grænse kan være en stor trussel for de mange fugle, der opholder sig der.  
 
Der var godt nyt i oktober 2020  Regeringen og et bredt flertal i folketinget blev enige 
om at øge kabellægning til op mod 40 pct. mere af de eksisterende 132-150 
kV-luftledninger. (kilovolt) 
 
Et projekt i Tjæreborg Enge med udskiftning af eksisterende vindmøller på 130 
m til 180 m høje vindmøller er indtil videre skrinlagt på grund af lokalbefolkningens 
protester, der bl a. gik ud på at lysene, der skulle gøre vindmøllerne mere synlige, 
var til gene for de omkringboende.  
 
Vores høringssvar til projektet var til gavn for fuglene. Vi ønsker bedre markering af 
møllevingerne- eventuelt med lys, så fuglene har mulighed for at undvige vingerne- 
specielt i dis og tåge.  
Optællinger af døde fugle under møllerne har vist, at det hovedsagelig er unge 
Hættemåger, antageligt fra kolonien på ca. 10.000 reder ved Sneum Digesø.  
 
Men vi er bekymret for, hvad sker der med store fugle som Havørne, Traner og gæs, 
hvis møllevingerne bliver så meget højere uden synlig markering? 
 
 
Løse hunde er et problem i hele landet, - også på strande med rastende og 
ynglende fugle. 
Nogle ubetænksomme hundeejere, lader endda deres hund løbe ind i fugleflokke for 
at opleve suset, når store flokke letter på en gang.  
Rastende fugle bliver forstyrret og fratages muligheden for at få den føde, de har så 
hårdt brug for, især i forbindelse med trækket.  
Ynglende fugle bliver stresset og ungerne kan angribes af hundene eller komme 
væk fra forældrefuglene. 
Skiltning på strandene med information omkring forstyrrelse af vadefuglene er 
allerede på Rømø, Fanø og Skallingen.  
Til foråret bliver der endvidere skiltet ved to nedgange til Blåvand Strand. 
 



Mountainbikekørsel har en del år været en populær sport. Vi har en aftale med 
Varde kommune, at ved anlæggelse af nye Mountainbikespor, skal en fra DOF ud at 
undersøge terrænet for sårbare ynglende fugle, så sporene ikke lægges lige op ad 
disse områder. 
 
En overbygning på den nuværende Punkttælling er allerede igangsat i 2020.  
En temadag med DOF Sydvestjylland om Punkttælling 2,0 er fastsat til d. 15. april 
2021. 
Det bliver i lokalerne ved den nye Ellipse ved Filsø, hvor Thomas Vikstrøm og Ole 
Thorup vil vejlede i punkttællingerne. Der bliver mulighed for at afprøve en 
punkttælling i naturen og også vejledning i at indtegne en rute på kort.  
 
DOF Ung, repræsenteret af Mathias Thiim fra bestyrelsen har planer om 
samarbejde med Blåvand Fuglestation om arrangementer, der henvender sig til 
unge mennesker. Jeg tror Bent Jakobsen fortæller mere om det senere i aften. 
 
ISOBRO er en sammenslutning af indsamlingsorganisationer, og har til formål at 
styrke medlemsorganisationerne og fremme deres fælles interesser. 
Vi har ansøgt og fået bevilliget penge til to håndkikkerter til foreningen. Det blev til en 
Kite og en Hawk kikkert. Begge 8 X 42 og de kan lånes ud til medlemmerne på 
fugleturene, så man kan få en ide om, hvilken kikkert der føles bedst. Prisen pr 
kikkert ligger på knap 4000 kr og kan købes i Naturbutikken med rabat, hvis man er 
medlem af DOF. 
 
2020 blev det sidste år medl Marco Brodde i bestyrelsen  
Marco har været i med i 28 år. Han startede i 1993 - 19 år gammel.  
Inden han valgte at forlade bestyrelsesarbejdet har han været aktiv på nærmest alle 
fronter i DOF, bl. som næstformand i hovedbestyrelsen. Stort tak til Marco for mange 
års ihærdig medvirken til gavn for foreningen og fuglene. 
 
Endnu et medlem har valgt at forlade bestyrelsen. Det er Henrik Bøhmer. Vi håber 
Henrik fortsat vil være behjælpelig med foredrag og gennemgang af 
bemærkelsesværdige fugle i de kommende år. Også tak til Henrik for arbejdet i 
foreningen. Det er iøvrigt også Henrik, der er med til at arrangere felttræffet i 
Blåvand hvert efterår. 
 
 
Vi mistede endnu et markant medlem af bestyrelsen i 2020.  
Jens Rye Larsen afgik ved døden efter flere måneders sygdom. 
Jens var medlem siden 1990 og formand for DOF Sydvestjylland 2010-2013.  
Han var medlem af bestyrelsen og leder af Filsøgruppen til sin død i november.  
I Sydvestjylland var Jens lokalkoordinator for flere Caretaker Projekter.  
Et minuts stilhed for Jens. 
 


