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Indledning.  
DOF har igennem det seneste år oplevet en fin medlemsfremgang. Også DOF Sydvest har kunnet 
glæde sig over dette, idet vi nu er over 400 medlemmer. Til gengæld er vores gennemsnitsalder 
urovækkende. Jeg vil gerne bede om, at alle vil skubbe med på vognen, så vi får ændret på dette. 
Også blandt lokalafdelingens aktive vil vi gerne se flere yngre mennesker. Og vi vil også meget 
gerne se flere kvinder blandt de aktive.  
 
Lokalafdelingens organisation. 
DOF Sydvest besluttede sig allerede sidste år for at forsøge med en decentral bestyrelsesstruktur 
med selvstyrende grupper. Det betyder, at alle bestyrelsens medlemmer i langt højere grad “er på” 
hele tiden. Den enkelte gruppe har selv fuldt og helt ansvaret for opgavernes udførelse. Det er en 
arbejdsform, man skal vænne sig til.  
De grupper, vi har etableret, forholder sig til DOFs 4 overordnede formål: naturpolitik, formidling og 
dataindsamling. Det sidste formål, vi skal arbejde for er medlemsaktivering. Her har vi ikke lavet 
selvstændig gruppe, da det skal indgå i alle arbejdsgruppers virksomhed. Ved siden af disse 
“stabs”grupper, har vi også nedsat en Blåvandgruppe.  
 
Naturpolitisk gruppe.  
Kursus:  
gruppen deltog sammen med formanden i august i et kursus omkring høringen af de nye vand- og 
naturplaner. 
Naturplaner (NATURA 2000).  
Alle kommunerepræsentanter og caretakere var inviteret til et i gangsættende møde i december. 
Desværre var der ingen kommunerepræsentanter tilstede, men da heldigvis 3-4 caretakere. Takket 
være et par kvalificerede fagpersoner fik de få fremmødte nogle rigtig fine afklaringer med hjem. 
Når vi havde indkaldt netop kommunerepræsentanter og caretakere, så skyldes det, at de første 
ved alt om miljøsager i deres område, mens caretakerne sidder med den helt opdaterede viden om 
fuglene. Tilsammen lige præcis den cocktail, der skal bruges. Vi håber meget, at det trods alt vil 
lykkes at få afgivet høringssvar til alle naturplanerne.  
Nationalpark Vadehavet.  
Gruppen har deltaget i nogle møder forud for søsættelsen af NP. DOF er jo ikke automatisk 
medlem af NP-bestyrelsen, så første opgave gik ud på at sikre sig en plads her. Den fik vi efter et 
forbilledligt samarbejde mellem os, DOF Sønderjylland og Fuglenes Hus. Alle fortjener stor ros - 
ikke mindst Marco, som udførte hovedparten af papirarbejdet. Næste skridt var så at finde de 
rigtige kandidater til posten. Det var heller ikke bare ligetil, men så sent om medio februar har vi 
fået meddelelse om, at Anette Fonder Nielsen er udpeget.  
 
Formidlingsgruppen  
er nok generelt set den gruppe, som har det højeste aktivitetsniveau, og som nok først har fanget 
den nye arbejdsform. Ideerne sprudler. Der prøves nye veje. I alt har gruppen skabt 21 forskellige 
arrangementer i 2010. Hvor ville det have været dejligt, hvis vore medlemmer så også ville deltage. 
Gruppen arbejder intensivt på at finde ud af, hvad der kan “sælges” - og hvad der er en begrænset 
succes.  
Møder: 
Der har været afholdt 5 møder (inkl. generalforsamlingen). Generelt har disse møder været 
velbesøgte.  
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Ture: 
Der har været 14 “almindelige” ture. Særlig omtale fortjener en Tøsetur. 5 af turene har været 
seniorture, og et par af turene har været særligt for begyndere. Med enkelte undtagelser, har 
deltagelsen været endog meget ringe. 1-3 deltagere er ikke ualmindeligt. Og faktisk har vi i 
seniorgruppen oplevet et rundt 0!  
Større ture:  
Vi har haft 2 flerdagesture. Til Skagen i foråret og Falsterbo i efteråret. Det lykkedes at få disse 
ture udsolgt.  
Hjemmesiden:  
Hjemmesiden er i perioder et rigtigt problembarn, som ikke kan være alene hjemme. I alt for lange 
tidsrum i 2010 var den slet ikke tilgængelig. Vi er meget opmærksomme på problemet. Tak til de af 
jer, som har givet konstruktiv kritik - og tak, fordi det uden undtagelse virkelig har været 
konstruktivt. Det hele er hørt, og der arbejdes stadig med tingene.  
Strandskaden:  
Eksisterer Strandskaden overhovedet endnu? Ja, det gør den. Den ligger og gisper lidt i 
vandkanten, men der er et lægehold på vej!  
 
Datagruppen.  
Der har ikke fundet organiserede tællinger sted i 2010. Gruppen har afholdt et møde, hvor vi fik 
samlet og analyseret arbejdsområdet, som er ganske omfattende, nemlig:  
1. koordinering af alle tællinger i Sydvest - primært caretakertællingerne. 
2. punkttællinger,  
3. PIF/Oliefugletællinger og endelig  
4. bearbejdning af resultaterne.  
Det skal dog bemærkes, at vi i den sidste del af 2010 tog fat på at lave et møde i samarbejde med 
Fuglenes Hus og DOF Vestjylland for at få sat gang i punkttællingerne.  
At gruppen ikke kan fremvise de store tællingsresultater for 2010, fortæller så absolut ikke noget 
om gruppens medlemmer. De har været særdeles aktive i andre sammenhænge.  
 
Blåvandgruppen. 
er på nuværende tidspunkt nok vores største gruppe.  
a. Visionerne  
Vi har nogle visioner for BLF (Blåvand Fuglestation), som dels handler om at knytte stationen 
tættere til lokalafdelingen og dels handler om at styrke dens stilling både fagligt og 
formidlingsmæssigt.  
b. FSU  
DOF centralt har ønsket at skabe mere sammenhæng og styring omkring sine 3 fuglestationer bl.a. 
ved oprettelse af et Fuglestationsudvalg. For BLF/DOF Sydvest deltager naturligvis Bent Jakobsen 
og desuden John Frikke (JRL som suppleant).  
Desuden er der nedsat en Blåvandsgruppe, som dels arbejder med at udvikle stationen og dels 
hjælper til med praktiske gøremål i Blåvand.  
Vi har indledt et samarbejde med de øvrige aktører på hukket: Varde Erhvervs- og Turistråd og 
NaturKulturVarde. Det samarbejde ser lovende ud.  
Jeg skal nævne, at DOF i øjeblikket arbejder intensivt på at få oprettet Skagen Fuglestation. Det 
indebærer formentlig, at DOF ender med at købe en ejendom i Skagen. Men der mangler penge, 
så derfor har man bedt lokalafdelingerne om hjælp ved at vi kan tegne investeringsbeviser á kr. 
10.000. DOF Sydvestjylland har sagt nej tak til at tegne beviser. Vi har selv en fuglestation, som vi 
skal at bruge penge på, og dertil kommer, at vi ikke har en egentlig formue. Vi har et begrænset 
overskud, fordi vi ikke har udgivet Strandskaden i 2 år, men en del af disse penge, skal bruges på 
BLF som nævnt.  
Vi har samtidig tilkendegivet, at vi moralsk støtter en etablering af Skagen Fuglestation.  
 
 



c. Studierejse  
Bent Jakobsen og JRL foretog i oktober en 3-dages studierejse til Ottenby Fuglestation på Öland. 
Jeg kan fortælle, at det var en endog særdeles lærerig tur. At vi så havde 5-6 havørne og en 
steppeørn svævende omkring os, gjorde jo heller ikke oplevelsen ringere.  
 
Filsø. 
2010 har været præget af 2 helt store og særlige begivenheder. Den ene er allerede omtalt, nemlig 
NP Vadehavet. Den anden er Aage V. Jensens Naturfonds køb af Filsø.  
Som på fondens andre store ejendomme er der også på Filsø nedsat et naturråd. NR Filsø består 
af repræsentanter for Friluftsrådet, DN og DOF. Jeg blev af HB opfordret til at være DOFs 
repræsentant. Og det modtog jeg med glæde. Sideløbende med NR findes der en arbejdsgruppe, 
bestående af en række resursepersoner. John Frikke deltager i denne gruppe.  
Efter punktet evt. vil vi i en lidt mere fri form fortælle om genopretningsprojektet.  
 
Fuglene.  
Og så lidt om det, som det hele drejer sig om: fuglene.  
Desværre udgiver vi ikke en lokalrapport længere. Så det te punkt blir lidt summarisk.  
Vi har i 2010 indtastet 63.717 observationer i DOFbasen. Varde kommune topper med 49% (takket 
være Blåvandshuk) Esbjerg følger efter med 41%, Vejen har 5%, Fanø 3% og Billund 2%.  
Kigger vi på de sjældne fugle (SU-arter og fåtallige (grønne) fugle) er der i alt 535 observationer 
(eller 0,8%). Fuglene er fordelt på 10 SU-arter og 32 fåtallige arter. Et par af SU-arterne kan være 
tvivlsomme. Den/de mest sete fugle(e) Sorthovedet Måge i Sneum.  
I øvrigt kan nævnes:  
SU-arter: 
Amr. Sortand, Amr. fløjlsand, brilleand (3 på en gang), sib. vandrefalk, stylteløber, spottesanger 
(RI), triel, jagtfalk, stendrossel, dværgværling  
Sjældne arter (grønne): 
Middelhavssølvmåge, hvidv. korsnæb, sølvhejre, sorth. måge, islom, sortb. knortegås, hærfugl (2-3 
forskellige), tredækker, savisanger, damklire, sandterne, lille flue, hvidhals. fluesnapper, biæder,  
drosselrørs, hvidn. lom, silkehejre, toplærke, lunds, hvidv. terne, lille kjove, thorshane, lille storm, 
sabinemåge, hvidbryn. løvs, storpiber, rødstrubet piber, rosenstær, fuglekonges, rødhalset gås, 
hvidsisken.  
….men der er mange flere.  
 
Opfordring vedr. punkttællinger.  
Omtale af punkttællingsarrangementet 26. april 2011.  
 
 
Jens Rye Larsen 


