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DOF Sydvestjylland har i 2011 oplevet en mindre medlemstilbagegang. Vi var pr. 31-12-2011 i alt 
392 medlemmer mod 402 året før. 
Vi er stadig Danmarks næstmindste lokalafdeling. Til gengæld har vi ansvaret for Danmarks 
vigtigste og største fugleområde, Vadehavet, hvortil kommer, at vi er involveret i Filsø samt i driften 
af landets ældste fuglestation i Blåvand. Vi mangler derfor ikke opgaver at tage fat på. 
 
Der har i 2011 været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Dertil kommer et antal møder i de forskellige 
faste grupper samt møder med eksterne samarbejdspartnere. 
 
DOFs formand gennem de sidste 23 år, Christian Hjorth, trak sig tilbage i forbindelse med forårets 
repræsentantskabs møde. DOF fik ny formand: Egon Østergaard og samtidig valgtes Marco 
Brodde som ny næstformand. Vi vil gerne ønske Marco og ikke mindst DOF tillykke med valget.  
I efteråret havde vi et særdeles konstruktivt møde med den nye formand. DOF er med sit nye 
formandsskab i rigtig gode hænder. 
 
Som bekendt har DOF Sydvest i de to seneste år arbejdet med at skabe en ny flad 
ledelsesstruktur, således at arbejdet er fordelt på en række selvstyrende grupper. Den nye struktur 
er nu implementeret. De tre primære grupper eller udvalg er Naturpolitisk udvalg, 
Formidlingsgruppen og Datagruppen. 
 
DOF Sydvests naturpolitiske udvalg har i 2011 naturligvis arbejdet videre med etableringen af 
Nationalpark Vadehavet. Udvalget holdt i oktober et møde med nationalparkens formand, i et 
forsøg på at indgå i en tættere dialog omkring konkrete naturforbedrende tiltag i nationalparken. 
Bent Poulsen tog godt imod DOF´s ideer, og vi fik omvendt et godt indblik i formandens holdninger 
til naturskabelse i parken. Dialogen fremover, både den konstruktive og den til tider kritiske, bliver 
på den måde kvalificeret, og DOF kan være skarpere og mere præcis i sine udmeldinger. 
  
Naturpolitisk Udvalg besluttede at klage til Natur- og miljøklagenævnet over Esbjerg Kommne, der 
har tilladt oppløjning af værdifulde engparceller på Mandø. Vi klagede sammen med DN, da 
organisationer som os på det tidspunkt stadig skulle betale 3000 kr. alene for at få lov at klage. 
Regeringen har sidenhen fjernet klagegebyret, der tydeligvis blev indført for at bremse de grønne 
organisationers klagelyst. En åbenlys forhindring for demokratiet, som DOF da også indbragte for 
FN, der endnu behandler sagen. Efter DOFs mening bør det slåes fast, at ingen regering skal 
kunne genindføre gebyret. 
  
Udvalget har vurderet planerne om store vindmøller ved Måde. Et er, hvad man synes om 
møllernes visuelle fremtoning. Noget andet er frygten for fuglene her så tæt på Vadehavet. Efter 
grundig og kritisk gennemgang af analyserne bag planerne vurderede udvalget, at de nye møller 
næppe kan siges at få den store negative indflydelse på netop dette områdes fugle.  
  
På det årlige møde med Naturstyrelsen i Blåvand indgik vi i 2011 en række gode aftaler om 
konkrete tiltag. Bla. vil styrelsen igangsætte rævebekæmpelse på Keldsand ud for Sønderho; et 
gammelt ønske fra lokalafdelingens side. Og styrelsen var positiv overfor ynglefuglehegn på og op 
til Søren Jessens Sand, også på Fanø. Man har også hørt vores ønsker om en fremrykning af den 
"åbne periode" på Langli. Med 14 dages mere ro vil ynglefuglene formentlig bedre kunne nå at 
blive helt færdige, inden de besøgende kommer til øen. 
  
  



Udenfor selve udvalget, arbejder bestyrelsen fortsat med at forbedre forholdene i Sneum 
Klæggrav. Esbjerg kommuner er meget positiv, men tingene har taget længere tid end håbet, så vi 
presser fortsat på. 
  
Naturpolitisk Udvalg består af Asbjørn Holm, Marco Brodde og de to eksterne medlemmer Peter 
Rasmussen og Orla Balslev, der begge yder et meget værdsat arbejde. Orla er nyt medlem af 
Grønt Råd Esbjerg. 
  
I det kommende år skal lokalafdelingen komme med høringssvar til kommunernes Natura2000-
handleplaner. Det er et stort arbejde, men heldigvis er vi godt inde i stoffet, da vi i 2011 leverede 
en række høringssvar til staten omkring de overordnede forhold i områderne. Nu bliver det endnu 
mere konkret, og derfor håber vi på hjælp fra lokalkendte medlemmer. 
 
Formidlingsgruppen har stået for 4 møder og 12 almindelige foreningsture. Turene er stadig lidt af 
en hovedpine for gruppen. 2 ture måtte aflyses på grund af for ringe deltagerantal, mens vi til 
gengæld også oplevede 2 ture med et fint antal deltagere. Rekorden blev opnået på en aftenstur til 
Filsø i oktober med 26 deltagere. 
I august var der vadefuglekursus i Blåvand under ledelse af Klaus Malling Olsen. Et fremragende 
kursus, som heldigvis blev fuldtegnet - takket være stærk repræsentation af kursister fra andre 
lokalafdelinger. 
Som noget nyt forsøgte formidlingsgruppen sig med en meget anderledes tur til Skagen i foråret. 
Vi havde for en uge lejet et sommerhus med nok den bedste beliggenhed  i Skagen overhovedet 
og til en særdeles favorabel pris. Deltagere kunne booke sig ind for det antal nætter, den enkelte 
måtte ønske og til en pris af kr. 135 pr nat. Vi fik ikke udsolgt af de 8 pladser, vi havde - men det 
var dog tæt på. Og vi havde en herlig tur - godt sammenhold og mange fine fugleoplevelser. Det 
koncept vil vi givetvis gentage. 
Vi var repræsenteret ved et torvedagsarrangement i Esbjerg, hvor vi havde et lille udstillingstelt og 
diverse materialer. En sådan lille event, hvor vi kommer i kontakt med ganske almindelige 
mennesker er guld værd for foreningen. Det er fint, hvis det kaster et par nye medlemmer af sig, 
men langt mere værdifuldt er det, at vi får lejlighed til at fortælle om DOF og DOFs arbejde på en 
god og fornøjelig måde. Det er et område, som vi slet ikke har dyrket nok i vores lokalafdeling og 
der er mange muligheder for den slags arbejde. Medlemmer, som kunne tænke sig at være med 
ved sådanne lejligheder må hjertelig gerne henvende sig. 
Lokalafdelingen har også medvirket ved ringmærkningsarrangementet “Fuglenes dag” i Blåvand 
samt ved Tårnenes dag, hvor fugletårne eller udsigtspunkter over hele landet konkurrerer. Vi 
havde et hold ved Sneum. Med 67 arter fik vi en fin 7. plads ud af 17 deltagere. Klydesøen på 
Amager vandt med 91 arter. Det er deres 3. sejr ud af 6 mulige! 
 
Årets helt store og krævende opgave har dog været renoveringen af vores hjemmeside. Gruppen 
har sammen med Asbjørn Holm fået skabt en af de bedste DOF-hjemmesider overhovedet. Og 
den kører bare perfekt nu. Overskuelig, let at finde rundt på og med alle de links, som vi har brug 
for direkte på forsiden. Jeg vil stærkt anbefale alle medlemmer at bruge den flittigt. Den er 
hovedkilden til information om lokalafdelingen. 
 
Datagruppen beskæftiger sig som bekendt med indsamling af data og viden omkring fugle og 
lokaliteter i vores område. 
Caretakerprojektet synger nu på sidste vers. Projektet tog sin begyndelse i 2003 med udpegningen 
af et antal vigtige fuglelokaliteter (de findes på forsiden af dof.dk) over hele landet - de såkaldte 
IBA-lokaliteter. I DOF Sydvestjylland har vi ansvaret for 9 IBA’er - bl.a. Danmarks største og 
vigtigste: Vadehavet.  
Der blev udpeget ansvarlige for de enkelte områder og flere steder blev der dannet grupper. 
Caretakerarbejdet kan dels bestå i at gennemføre systematiske optællinger, dels i formidling, 
praktiske forbedringer af lokaliteten, naturbeskyttelse osv. 



Caretakerprojektet som sådan er som sagt under afvikling, men det vil fortsætte som et 
caretakernetværk for de lokaliteter, som ønsker det. 
 
Der har i årets løb været gennemført 2 Caretakertællinger i Vadehavet. Tællingerne i Vadehavet er 
komplicerede, fordi de skal koordineres med DOF Sønderjylland. I maj var det Sandløber og i 
oktober var det Krikand. Der har været god dækning på de 2 tællinger, og i vores del af Vadehavet 
rigtig pæn opbakning omkring tællingerne, mens det er meget svært og tidskrævende at skaffe folk 
i den Sønderjyske del. 
 Martin Jessen fra DOF Sønderjylland har påtaget sig rollen som tovholder dernede og gør det 
rigtig godt, selvom det kniber med at finde folk til alle de vigtige områder dernede. Især var det 
svært til Krikandetællingen. 
Tallene er indtastet i DOFbasen, men det er meget svært at få tællerne til at gøre det korrekt. 
Tællingerne skal markeres som  ”IBA tælling”, men de bliver oftest tastet ind som en almindelig 
tælling. 
  
Tanken med IBAtællingerne er, at de skal samles for hele landet som en afslutning på projektet. 
Det gør biologerne i Fuglenes Hus. Men det kræver, at der løbende er sket en bearbejdning lokalt 
for de enkelte lokaliteter. Det har været et meget ømt punkt. Og ikke kun for os. 
Vi valgte at danne en lille task-force, som på nuværende tidspunkt er meget langt fremme med en 
opsamling. Fuglenes Hus har været inddraget i processen. Vi er blevet bedt om at fortælle om 
vores arbejde på forårets caretakerårsmøde, da det skønnes, at mange vil kunne have glæde af 
vores erfaringer. 
 
Caretakerprojektet afløses i 2014 - 2017 af det såkaldte Atlas III-projekt. Det er 3. gang, man laver 
en landsdækkende optælling af Danmarks Fugle. Sidst var 1200 ornitologer involveret, så 
datagruppen får noget at se til i de kommende år mht. organisering mv. JRL er udpeget til den 
centrale referencegruppen for projektet og arbejdet er i fuld gang allerede nu. 
  
Punkttællinger har været gennemført i de sidste 36 år i Danmark. Det er en særdeles 
overkommelig metode, som på den anden side giver nogle af de bedste oplysninger, vi har, om de 
almindelige danske fugle. Og ikke nok med det - resultaterne indgår i en langt større international 
sammenhæng. I DOF Sydvestjylland var det begyndt at tynde noget ud i rækken af punkttællere, 
så vi lavede et rekrutteringsmøde på Tipperne sammen med DOF Vestjylland en gudeskøn 
aprilaften. Det blev en herlig aften med rundvisning, en bid brød og grillpølser til sidst. Og mødet 
gav pote. DOF Sydvest fik næsten fordoblet vores aktive punkttællere. Men vi kan sagtens bruge 
flere endnu! 
 
I foråret blev der gennemført en grundig eftersøgning af Kirkeugle i områder som tidligere har 
huset en bestand af denne charmerende lille ugle. Ti ornitologer fra DOF Sydvest deltog, og vi fik 
på den måde dækket vores afdeling rimelig godt. Desværre fandt vi ingen kirkeugler i denne 
sammenhæng. Men vi har dog nogle få par af arten i Sydvestjylland. 
  
Blåvandsgruppen er en undergruppe, som skal støtte op om Blåvand Fuglestation 
 Vi havde en rigtig fin dag i det tidlige forår hvor vi fik ryddet en masse krat, og fik plankeværket op 
og stå igen, samt sat stærekasser op til de stære der er ved at forsvinde derude fra. Der var kun 2 
par på stationen sidste år.Der vil blive lavet en arbejdsdag igen i år inden medio marts. 
Året igennem har DOFs fuglestationer centralt arbejdet intensivt med fuglestationernes fremtid. 
Man forsøger at finde en vis grad af fælles fodslag under hensyntagen til stationernes 
forskellighed. Både arbejdsprogrammet og økonomien er på dagsordenen. 
I Blåvand arbejdes der videre på at flytte ringmærkningslaboratoriet op til fyret. Alle tilladelser er 
ved at være i hus og økonomien skulle også være på plads. Ikke mindst takket være et sponsorat 
fra Marine Observers på kr. 10.000. Blåvand Fuglestation og DOF Sydvestjylland takker mange 
gange for denne fine håndsrækning. 



 
Filsø har også fyldt rigtig meget i 2011. JRL sidder i Naturråd Filsø, så det har på den måde været 
muligt at følge projektet på allernærmeste hånd. Alt er forløbet planmæssigt indtil nu - og sådan 
ser det ud til at fortsætte. 
Aage V. Jensens Naturfond iværksætter et større overvågningsprogram i forbindelse med 
genopretningen. Naturligvis skal der også ske en overvågning af fuglene, og dette er lagt i 
hænderne på DOF Sydvestjylland. Vi har dannet en tællegruppe, Filsøgruppen, som begyndte sit 
arbejde den 1. oktober 2011 - samme dag som Naturfonden overtog ejendommen. 
Gruppen tæller hele området 1 gang om måneden. Dertil kommer supplerende tællinger samt 
overvågning af fokusarterne. Filsø har egen Caretakerhjemmeside - i finder den lettest fra DOF 
Sydvests hjemmeside. På Filsøsiden kan man bl.a. se optællingsresultater mv. 
 
Båvand har haft et helt fantastisk år, og Filsø har i efteråret præsteret det formentlig højeste antal 
gæs nogensinde - ca. 50.000. 
Det er helt umuligt at opremse alle de spændende fugle, som er fundet rundt omkring i vores 
område. Nogle af dem har været kæmpe tilløbsstykker - ikke mindst den meget langtidsstationære 
Sorthovedet Sanger i Blåvand. Stor Skrigørn blev set ved Sneum, men årets fugl er uden for 
enhver tvivl Rødøjet Vireo, som blev fundet for første gang i vores del af verden - på Mandø. 
 
Som det skulle fremgå af denne beretning, så er opgaverne for vores lokalafdeling mange og 
forskelligartede. Jeg vil gerne takke bestyrelseskolleger, vores aktive suppleanter samt de 
medlemmer, som hjælper i udvalg og grupper. I har udført et stort arbejde, som mange mennesker 
- også uden for DOF har stor glæde af. 
Hvis vi fremover skal kunne løse vore opgaver på en kompetent måde, får vi brug for mange aktive 
medlemmer på alle felter. Man behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Man behøver bestemt 
heller ikke at være nogen superornitolog. Folk som vil gøre en indsats sammen med os på nok så 
afgrænsede områder skal være mere end velkomne til at henvende sig til os. Vi har brug for jer, så 
hold jer endelig ikke tilbage. 
 
Jens Rye Larsen 


