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Også i 2016 har DOF Sydvestjylland været på tæerne dels for de godt 400 medlemmer af
lokalforeningen og dels i de mange sammenhænge, hvor vi er repræsenteret. Et hurtigt kig ned over
mødekalenderen kunne nemt give indtryk af, at det er ved mødebordet, at vi dyrker vores passion.
Men sådan forholder det sig ikke - det er stadig fra yderste klitrække på Blåvandshuk, på
dæmningsvejen mellem Søndersø og Mellemsø på Filsø, fra Hønen på Fanø og på Skallingen samt
alle de andre spændende fuglelokaliteter, vi er så rige på her i Sydvestjylland, at vi bevæbnet med
kikkert og notesbog finder essensen af vores interesse. Men det er ikke mindst ved mødebordet, at
vi kan slå et slag for den natur, der er en forudsætning for det hele. Og det er mit klare indtryk, at
naturen og dens flora og fauna er mere "hot" end nogensinde. I takt med at alt kan digitaliseres og
puttes ind i en device, er adgangen til og brugen af naturen gået fra at være et ønske for mange til et
krav fra de fleste. Men det giver store udfordringer når botanikeren, orienteringsløberen,
ornitologen, mountainbike-rytteren og rollespils-entusiasten skal blive enige om brugen af det
samme stykke skov. Om det skal hedde "stille-skov", "urørt skov, refugium eller noget helt andet er
sådan set underordnet - vi kommer næppe uden om en eller anden form for opdeling af naturen i
områder, der skal nyde særlig beskyttelse og områder, hvor de af friluftsrådet, DGI og andre
organisationer foreslåede aktiviteter kan dyrkes.
Heldigvis har vi stærke allierede. Fugleværnsfonden, der sidste år fejrede 50 års jubilæum, ejer og
driver i dag 21 naturreservater på knap 1.000 hektar. Aage Jensens Naturfond ejer i dag 28
naturarealer på tilsammen ca. 18.000 ha. Den Danske Naturfond har tilbudt at kaste 25 millioner
kroner efter et naturgenopretningsprojekt på Mandø, der vil få kæmpe betydning for vores millioner
af trækfugle, og Nationalpark Vadehavet har iværksat en række projekter, der alle har en
målsætning, vi kun kan bifalde. Vi har efterhånden lært at agere for naturen sammen med stærke
samarbejdspartnere som Danmarks Naturfredningsforening, og store underskriftsindsamlinger til
fordel for naturen og imod kortsynede politiske tiltag viser, at der er bred opbakning til en dynamisk
natur med stor biodiversitet.
Her i DOF Sydvestjylland kan vi både kvalificere og tilrettelægge den naturoplevelse, der er så god
adgang til i vores del af landet. Vores turudvalg er inde i en rigtig god gænge med god tilslutning til
de enkelte ture. Typisk er der 12-15 deltagere på hver tur. En lille kerne deltager i stort set samtlige
ture, mens andre er regelmæssige gæster for nu at tale et sprog, ornitologer forstår. Af og til støder
folk til fra andre dele af landet f. eks. i forbindelse med ferie i området, en følge af at vore ture
annonceres i DOFs landsdækkende turkalender.
Der har været afholdt 18 ture i 2016, mens tre blev aflyst pga. dårligt vejr. De fleste ture går til
klassiske lokaliteter som Vadehavet, Nørholm og andre. I 2016 har der desuden været en tur til
efterårstrækket på Langeland og en tur til Tunø, tejsternes ø.
Der har ikke været langture med overnatning i 2016. Målsætningen for turgruppen er hver måned
at afholde en tur lørdag eller søndag samt en hverdagstur. Hverdagsturene arrangeres med meget
kort varsel med kig på vejrudsigten. De annonceres på nyhedsbrevet, som man kan tilmelde sig på
hjemmesiden.
Vores formidlingsgruppe har sørget for, at DOF Sydvestjylland har været repræsentere ved flere
offentlige arrangementer, med det formål at formidle fuglesagen og erhverve nye medlemmer. Vi
deltog ved ørnens dag ved Filsø, skovens dag ved Ansager og Fuglens dag ved Sneum.
På Marbækdagen havde vi opstillet vores telt og bannere på knolden, hvor både store som små fik
mulighed for at kigge på fuglene i skoper og kikkerter. Endelig deltog vi på høstmarked ved
Midtgaard, hvor vi hjalp børnene med at bygge fuglekasser.

Vi gennemførte ligeledes en række medlemsaftner. Året blev som sædvanlig indledt med året der
gik. Derudover bød året på en række fotoaftner.
Også digital er vi rykket "lysår" med vores nye hjemmeside. 2016 blev således et afgørende år for
lokalafdelingens hjemmeside. Vort ønske gennem mange år, at blive en del af DOF.dk gik endelig i
opfyldelse.
Det betyder at hjemmesiden nu er i sikre hænder rent teknisk. Ansvaret for at holde hjemmesiden i
luften, få taget backup, opdatere programmel og løse tekniske problemer ligger nu hos Fuglenes hus
og dets underleverandører. Risikoen for længerevarende nedbrud skulle hermed være elimineret.
Samtidig har vi fået en hjemmeside med et tidssvarende og indbydende layout.
Vi har hermed opgivet vor selvstændighed m.h.t. de overordnede rammer for hjemmesiden, men da
den nu er i hænderne på professionelle lay-out’ere, er det ikke noget stort offer.
Vigtigst er at vi har frie hænder i forhold til indholdet.
Det er ambitionen, at hjemmesiden er lokalafdelingens ansigt udadtil og kommunikationskanal til
medlemmerne.
Hjemmesiden indeholder naturligvis oplysninger om lokalafdelingen som kontaktoplysninger,
bestyrelsens sammensætning, økonomi, årsberetninger etc.
Desuden annonceres afdelingens fugleture, møder og øvrige arrangementer, og der bringes referater
fra turene.
Men hjemmesiden vil også gerne erstatte et egentligt medlemsblad som det hedengangne
”Strandskaden”, og derfor bringes der artikler, interviews, boganmeldelser m.v. af interesse for
lokalafdelingens medlemmer. Disse lidt større indslag annonceres på nyhedsbrevet, så her er
yderligere en grund til at tilmelde sig det.
Datagruppen har - ligesom i 2015 - ikke afholdt egentlige møder. Årsagen hertil er, at gruppens
aktiviteter kører videre i regi af forskellige projektgrupper. David Manstrup er ny DOFbasekoordinator. Han er i fuld gang med en omfattende revision af især lokalitetskortene i DOFbasen.
Atlas III er nu inde i sidste sæson. Billedet i 2016 har været det samme som i årene før. Nogle få
medlemmer gør en megastor indsats, men vi kunne rigtig godt ønske os flere aktive deltagere. Vi
kan kun opfordre til, at man melder sig til slutspurten. Henvendelse kan ske til lokalkoordinatorerne
Jens Ole Byskov og Sven Bødker. Man finder kontaktinformation på DOF Sydvestjyllands
hjemmeside.
Punkttællingerne er en grundsten i overvågningen af de almindelige fugle. Ikke blot i Danmark,
men i hele Europa. 2016 var det 40. år disse punkttællinger blev gennemført. Det er ærgerligt, at vi
ikke kan mønstre flere punkttællere i vores område. Opgaven er særdeles overkommelig. Vi agter i
en nær fremtid at afholde et arrangement for nye punkttællere, men interesserede kan når som helst
henvende sig til Ole Thorup eller Jens Rye Larsen, som gerne hjælper med at komme i gang.
Filsøgruppen gennemfører stadig sit moniteringsprogram. Der leveres gode data til både forskning
og forvaltning af søen. Desuden samles disse data i en årlig rapport, som man nu også kan finde på
DOF Sydvestjyllands hjemmeside. Stor tak til Filsøgruppen for et gedigent stykke arbejde.
I øvrigt er Filsøgruppen ikke en lukket gruppe. Nye medlemmer er velkomne. Kontakt Jens Rye
Larsen – eller et af gruppens medlemmer.
Havørneparret, som jo mistede begge unger i 2015, flyttede redeplacering i 2016. De byggede ny
rede i Vrøgum, og det lykkedes for dem at få to unger på vingerne. Ungerne blev ringmærket. Nu i
2017, runder hunnen de 10 år, mens hannen er et år yngre. De har produceret 6 unger, hvoraf de 4
formentlig stadig er flyvende.
Vi opfordrer kraftigt til, at man lader ørnene være i fred på ynglepladsen. Nyd dem på Filsø.
Ørnene overvåges via DOFs Projekt Ørn. Overvågningen udføres for vores pars vedkommende af
Jens Rye Larsen (redekoordinator) og Karin Gustausen (medhjælper).

Naturpolitisk udvalg følger og har fulgt flere store projekter i vores landsdel. Omfartsvejen omkring
Ribe, Esbjerg Strand-projektet, naturgenopretningen i Ribe Marsken, og så en række projekter i tæt
samarbejde med Nationalpark Vadehavet. I naturpolitisk udvalg sidder vores repræsentanter i de
grønne råd i fire af de fem kommuner, vi dækker - nummer fem har ikke noget grønt råd. Her er
mødekalenderen tæt, og udfordringerne mange.
Og - som dem, der ikke er faldet i søvn - vil have bemærket, så har jeg heller ikke denne gang taget
Blåvand Fuglestation med i beretningen. Det er ikke en forglemmelse, men alene erkendelsen af, at
der er folk til stede, der kan gøre det meget bedre end mig. Der er sket rigtigt meget på Blåvand
Fuglestation i 2016, og det skal vi naturligvis også høre om.
Jeg har sikkert glemt en masse - det håber jeg I vil bære over med - I er meget velkommen til at
stille spørgsmål efterfølgende. Og udover at takke min bestyrelse og alle aktive medlemmer, der har
hjulpet til i 2016 så vil jeg blot minde om et nyhedsbrev med tilbuddet om et fuglestemmekursus i
foråret. Vi gennemførte med succes - synes jeg - et fuglekursus i efteråret ved Ole Amstrup, og jeg
håber meget, at vi igen kan samle opbakning til et nyt stort og spændende kursus ved Jens Hassager
Kirk.

