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For næsten præcis et år siden stod jeg her og beklagede, at det forestående valg nok ikke ville 

komme til at handle meget om natur og miljø. Det gjorde det heller ikke, men jeg skal da lige love 

for, at vi med en ny minister på området har fået kam til vores hår. Grundlæggende tror jeg på det 

gode i alle mennesker, og ønsker ikke at bære ved til den udbredte politikerlede, jeg bl.a. oplever i 

mit arbejde som journalist, men lad mig bare nøjes med at konstatere, at Eva Kjer-Hansen altså 

ikke gør det lettere for sig selv - eller for os, der holder af naturen og de oplevelser, den tilbyder. 

Om nu miljøministeren har hentet sit politiske program hos en af landbrugsbranchens 

lobbyorganisationer - eller ej, så kan vi i hvert fald konstatere, at stort set alt, hvad der i det 

forgangne år er kommet fra Christiansborg har været som en våd klud i ansigtet - og man fristes til 

at sige: Nu kan det da ikke blive meget værre - men jeg har mine bange anelser. 

Nå, lad os gribe i egen barm - "Hvem er din kronpris eller kronprinsesse?" Mærkeligt spørgsmål i 

det royale Danmark, hvor vi jo alle ved, at det er Frederik og Mary. Men det var nu ikke dem, vores 

direktør Sigrid Andersen, som vi havde på besøg her i Esbjerg for kun godt et par måneder siden, 

spurgte om. Nej, spørgsmålet fik vi på et seminar for lokalforeningerne i september sidste år i 

Dalum - og det var lige så berettiget, som det var vigtigt. Som mange andre foreninger slås DOF 

med at få engageret de unge i foreningens arbejde og skabe grobund for den passion for naturen 

og fuglene, som driver os. Den opgave kan man naturligvis trygt overlade til hovedforeningen og 

den task-force, der arbejder for at få flere unge til at interessere sig for naturen. Men hvis ikke vi 

alle er parate til at give vores viden og vores passion om og for naturen videre til et ungt 

menneske, så bliver det en opgave op ad bakke. Så "hvem er egentlig din kronprinsesse?" Hvem 

giver du bolden videre til - og som et af de mere vellykkede satireprogrammer i tv altid sluttede af: 

Det synes jeg godt lige man kunne tænke over!. 

Lokalforeningsseminaret spillede iøvrigt op til DOFs nye strategi for de kommende år, og gav en 

god anledning til en snak om hvor vi som forening er på vej hen. Et fremtidsværksted ved Torben 

Stenstrup fra Foreningsudviklerne gav også mange interessante bud på hvordan naturinteresse og 

ornitologi ser ud for generationen efter os. 

  



DOF Sydvestjylland har også i 2015 efter bedste evne været aktiv både som medlemsforening og 

som naturen og fuglenes fortaler i mange sammenhænge. 

Turgruppen  har således afholdt 16 ture i årets løb, heraf en 3-dagestur til Elbdalen i foråret og en 

2-dages tur til Langeland i efteråret. Deltagertallet ligger på de fleste ture på 10 til 15. De fleste af 

deltagerne er gengangere og kender hinanden, så hyggeniveauet er højt, men vi lægger os 

samtidig i selen, så nytilkomne ikke føler sig udenfor i en sammenspist gruppe. 

DOF Sydvestjyllands hjemmeside har i årets løb først og fremmest indeholdt information om 

møder og ture. Der har dog også været forskellige andre indslag. Den lever et lidt stille liv i 

forventning om en fuldstændig omlægning, når siden bliver en del af DOFs landsdækkende digitale 

platform, hvor hele DOF-familien samles. Det er et projekt, som vi har ventet på i årevis, og nu er 

der endelig kommet skred i tingene. Vi har fra DOF Sydvestjylland deltaget i det første møde, hvor 

der er aftalt rammer for den fremtidige hjemmeside. Layoutet bliver som DOFs nye hjemmeside, 

mens vi lokalt lægger indhold på. Fuglenes Hus står for teknikken. 

Det vil løfte siden markant - give den et mere tidssvarende udsende, og indlemme den i et digitalt 

univers, der matcher andre grønne organisationer. 

Lige nu er situationen, at vi kører på forældet programmel, hvilket bl.a. giver sig udslag i problemer 

med æ, ø og å. Vi har dog kørt stabilt året igennem uden længere nedbrud, og der bliver taget 

regelmæssig backup. 

Datagruppen har som opgave at koordinere og understøtte lokalafdelingens vidensindsamling. 

Der har ikke været afholdt møde i gruppen i 2015, idet der ikke har været behov for det. Gruppens 

primære aktiviteter varetages af særlige koordinatorer, og det skønnes, at tiden ikke er inde til at 

igangsætte nyt. 

Generelt set har lokalafdelingen relativt få aktive feltornitologer, hvis man skal bedømme ud fra 

indtastninger i DOFbasen. Og flere af vores dygtige feltornitologer lægger kræfterne andre steder 

end i de mere organiserede foreningsaktiviteter som f.eks. Atlas III-projektet eller Punkttællingerne. 

Atlas III projektet koordineres af Jens Ole Byskov og Sven Bødker. Ole Hansen og Jens Rye 

Larsen udgør et specialteam, som kan bistå med hjælp til de såkaldte TimeTælleTure. Projektet er 

nu midtvejs, og vi mangler lidt for mange kvadrater i Sydvestjylland. Til gengæld er der en håndfuld 

medlemmer, som tager et virkelig stort slæb. 



Punkttællingerne koordineres af Ole Thorup og Jens Rye Larsen. Også her savner vi i meget høj 

grad deltagere. Opgaven er særdeles overkommelig. En punkttællingsrute kan gennemføres på 3-

4 timer – og 1 eller 2 gange om året efter eget valg. Koordinatorerne har drøftet et særligt 

introduktionsarrangement, men vi har besluttet at vente til foråret 2017. Det betyder dog ikke, at 

nye punkttællere ikke kan komme i gang allerede nu. Man henvender sig blot til en af 

koordinatorerne. 

På Filsø deltager DOF Sydvestjylland i den omfattende videnskabelige basismonitering, som 

styres af Københavns Universitet. Fugletællingerne er nok et af de mest omfattende systematiske 

projekter, som kendes. Der gennemføres månedlige tællinger af vandfuglene på og omkring søen. 

På land optælles en række transekter efter samme principper som i Atlas III. To gange i 

ynglesæsonen optælles yngleøerne fra båd – og endelig overvåges en række udvalgte arter. Hvert 

år skriver medlemmer af Filsøgruppen en årsrapport. 

Vi har forsøgt at få skabt en systematisk monitering af Klelund Dyrehave og Klelund Hede. Det har 

vist sig vanskeligt, da vi i meget høj grad mangler opbakning fra lokale ornitologer. Området er 

rigtig interessant. Så man kan roligt opfordre alle til at besøge det og indtaste alle observationer i 

DOFbasen. Mange tror, at der er begrænset adgang til Klelund. Det er ikke tilfældet. Der er 

adgang fuldt og helt i henhold til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. I øvrigt samme 

bestemmelser som gælder f.eks. for Filsø. 

Naturpolitisk har der været fokus på den kommende omfartsvej ved Ribe, hvor DOF har deltaget i 

debatten og indgivet et høringssvar, der anbefaler en udbygning af de eksisterende vej eller - hvis 

dette ikke lader sig gøre ud fra f.eks. økonomiske betragtninger - en linjeføring der i mindre grad vil 

inddrage arealer i Ribemarsken, som er den løsning Esbjergs Byråd gerne ser. Sagen har vakt stor 

debat i Ribe, og folkestemningen er generelt skeptisk overfor at spærre Ribe inde med endnu en 

vej vest for byen. Det bliver spændende at se, hvad resultatet bliver. Af andre sager, som vores 

naturpolitiske udvalg følger er: udviklingen af Esbjerg Havn mod nord, planerne om at undersøge 

mulighederne for et naturgenopretningsprojekt omkring Ribe Å, nye planer for Esbjergs grønne 

ring og selvfølgelig de diverse projekter under Nationalpark Vadehavet. 

Vi er - stærkt - repræsenteret i kommunernes  grønne råd, og forskellige udvalg som Det 

Rådgivende Udvalg for Vadehavet og gør alt hvad vi kan for at være en aktiv medspiller 

til  Nationalpark Vadehavet, der er  blevet en  markant aktør på naturens vegne i landsdelen, og 

som står bag flere spændende projekter - bl.a. sammen med Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune 

et stort naturgenopretningsprojekt i Ribe Marsken, hvor det forhåbentligt munder ud i en genåbning 

af å-slyngen og et generelt løft for naturen i området. 



Endelig vil DOF Sydvestjylland i efteråret tilbyde et spændende kursus i bestemmelse, fænologi og 

levevis af vadefugle, gæs, ænder og rovfugle ved Ole Amstrup. Kurset strækker sig fra august til 

oktober og indbefatter otte mødeaftener á 2 timer på mandage samt  fire ture á ca. 3 timer på 

lørdage. På kurset vil Amstrup  gennemgå de mest almindelige vadefugle, gæs, ænder og 

rovfugle, så du er godt rustet til efteråret.  
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