
 

 

 

Nyhedsbrev nr. 2 - 2021 – Maj 

 

 

Foråret er snart omme, træerne er endelig ved at blive grønne, men man føler egentlig ikke det har været 

rigtig forår, idet der nærmest ingen lune dage har været og vinden specielt i april gjorde, at det føltes ret 

koldt fra nord og nordvest, når man ikke var i læ og måneden blev da også den koldeste ”april” i 35 år med 

hele 26 nætter, hvor der har været frost et sted i DK og maj måned er fortsat i det kolde og nu også våde 

spor, et par grader under normalen og måske den anden vådeste ”maj” siden DMI startede 

registreringerne, hvilket så også betyder at solskinstimerne kun udgør cirka halvdelen af normalen for 

måneden. 

 

For fuglene har det betydet at mange af specielt Afrika trækkerne er blevet måske op til 14 dage forsinket i 

forhold til det normale og først lige er ankommet og måske gået i gang med yngleforberedelserne. 

          

Corona situationen ser efterhånden heldigvis bedre ud end længe og derfor er vi i DOF-Vestjylland igen 

begyndt at afholde fugleture og det er jo dejligt, at det igen kan lade sig gøre, men vi overholder selvfølgelig 

de gældende retningslinjer. 

 

 

Fuglenes dag 

 

Den sidste søndag i maj, hvilket i år vil sige 30. maj afholdes traditionen tro ”Fuglenes dag” og i år har DOF-

Vestjylland – 3 tilbud/muligheder for ture i vores landsdel: 

 

• Hjerl hede 

• Nr. Vosborg  

• Lønborggaard 



 

 

Alle ture starter kl. 7.00 og du kan læse lidt om dem turene her, samt hele artiklen på DOF-Vestjyllands 

hjemmeside 

 

 
Hjerl hede 

 

En gruppe af lokale ornitologer står klar til at vise rundt og fortælle. Hjerl Hede har lovet fri adgang denne morgen! 

 

I et fugleperspektiv er Hjerl Hede ganske unik. Området består, foruden af hede, af dyrkede marker, løv- og granskove, 

en mose samt den nærliggende Flynder Sø. Landsbyens bygninger består af gamle materialer og opført efter gammel 

byggeskik. Det betyder mulighed for langt flere ynglesteder for fuglene end i forbindelse med nutidigt byggeri. Som 

eksempel kan nævnes bindingsværkets mange knasthuller. Disse er musvitter og blåmejser meget glade for til 

redebrug. 

For fugleinteresserede er Hjerl Hede og nærmeste omegn således en lille ornitologisk perle. 

 

Interesserede kan møde op søndag den 30. maj kl. 7.00 ved Hjerl Hedes hovedindgang. 

Er vejret til det, så tag en kande kaffe eller te med. Så kan man afslutte turen med en god fuglesnak. 

 

 

Kontakt: Poul Krag, tlf. 22 36 02 36 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=fuglenes-dag-2021-3-tilbud-fra-dof-vestjylland
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=fuglenes-dag-2021-3-tilbud-fra-dof-vestjylland


 

 

Nørre Vosborg 

 

 

Fuglemæssigt er Nr. Vosborg en rigtig god fuglelokalitet, idet parkområdet med voldgrave, små søer og mange gamle 

træer giver fine betingelser for et bredt spekter af specielt sangere, mejser og andre småfugle og på de tidligere 

arrangementer her, har antallet af forskellige fuglearter set på en sådan morgentur været på omkring 50. At der i 

dette herregårdsmiljø tillige er mange gamle fine bygninger og åbne områder i form af plæner mv. gør at fuglene er 

nemmere at se, når de sidder frit, frem for at spotte dem i en lukket skov.  

 

 

Mødested er P-pladsen ved Nr. Vosborg kl. 7.00 og forventes at vare godt et par timer. Tag kaffe/the brød med så vil vi 

afslutte turen med det og en fuglesnak etc. 

 

 

Kontakt: Lars Holm Hansen, tlf. 22 96 1317 

 

 

 

Skjern enge – Lønborggård 

 

Vi starter med en morgenvandring omkring Lønborggård, hvor vi lytter til fuglekoret. Hannernes sang opmuntrer 

hunnerne til at bygge rede og lægge æg. Bagefter kigger vi på yngle- og trækfugle fra Lønborggård fugletårnet.  

 

Mødested er Lønborgårds P-plads, Lønborggårdsvej 2, Lønborg og starter kl. 7.00 og dette arrangement er et 

samarbejde med DN Ringkøbing Skjern, Vi medbringer boller, så husk kaffe / te. 

 

Kontakt: Marianne Linnemann tlf. 20 14 50 10 

 

 

            

 

Hjemmeside  

 

DOF-Vestjyllands hjemmeside udvikles lige så stille og eksempelvis er der kommet en fane til turreferaterne 

og da vi er begyndt at afholde ture igen     , ja så kig netop under ”turreferat” så kan du læse om hvilke 

fugle der blev set på et par afviklede Pomeransfugle ture i maj. Også ”Nyhedsbrevene” har fået en fane for 

sig selv. 

 

https://dofvestjylland.dk/


 

 

 

 Punkttælling  

 

 

De almindelige ynglepunkttællingsruter skal tælles i perioden fra 1. maj – 15 juni, så har man ikke en rute er 

det stadig muligt at få en startet op i løbet af de næste knap 3 uger, men i år er der endnu en ny mulighed 

for at deltage i det vigtige punkttællingsprojekt og det er ”Nattællinger” hvor man skal tælle i de mørke 

timer, hvilket vil sige mellem en time efter solnedgang til en time før solopgang og det skal foregå i 

perioden fra 20. maj til 10. juli.  

 

I det netop modtagne Fugle og Natur nr. 2 maj er der på side 16 og 17 en fin beskrivelse af hvordan det skal 

foregå.  

 

 

Nyt fra bestyrelsen:  

 

Endelig kan vi forhåbentlig få afholdt DOF-Vestjyllands generalforsamling, idet vi har booket lokaler i Aulum 

til onsdag d. 25. august, så venligst skriv det i kalenderen, men der skal selvfølgelig nok snart komme et 

officielt opslag på hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen afholdt i slutningen af april det første fysiske møde i 5 måneder og det er rigtig dejligt at gøre 

det på den normale måde fremfor på ens PC-skærm, så vi håber det kan forblive på den måde 

fremadrettet. Selvom det er rarest at afholde på den gamle måde, vil vi helt sikkert ind imellem også lave 

pc-møder på skærmen, da man derved kan undgå nogle gange lange køreture. 

https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprogrammet


 

Fuglene - april og maj 

 

2 Nye fuglearter for Vestjylland med 2 dages mellemrum       

 

Mandag d. 17. maj fik Vestjylland igen en helt ny fugleart på artslisten, idet et par lokale ornitologer havde 

taget en tur til Vest Stadil fjord og fik der en stor oplevelse da de pludselig opdagede en Tornhalesejler, 

som kun var set i Danmark 2 gange før. Læs hele den spændende beretning på hjemmesiden.   

 

 

To dage forinden 15. maj var der endnu en helt ny art til Vestjylland idet der ved Søndervig blev spottet en 

Storskråpe, en art som ikke har været set i Danmark de seneste 11 år. Fuglen blev meldt ud ved Blaavand 

kl. 7.15 og et par hurtige ”ornitter” hastede til Søndervig og spottede kl. 7.50 ”Skråpen” 3 – 400 meter ude 

på vej mod nord.  

 

• Der er set op til 180 Pomeransfugle på Skjern enge og de endnu ikke fløjet nord på alle sammen. 

 

• Citronvipstjert på Værnengene 7.5. 

 

• Hærfugl – 3 steder i maj 

 

• Sort Glente – 3 observationer i maj 

 

 

Afslutning  
 

 

Med juni måned og dermed den første sommermåneds komme, så må det da snart blive lidt bedre vejr.  

 

Storkegruppen Vestjylland fik rejst nogle nye reder i april i det vestjyske og håbede på, at rederne kunne få 

besøg i år, men storkevejr har det på ingen måder været og ser man på DOF-basen for storke i Danmark, så 

er der stort set ingen iagttagelser langs vestkysten og som bekendt, så er det desværre kun ”Kjeld”, som er 

kommet tilbage til Flynder i år. Det viser jo så også at det er problematisk at med kun et storkepar i er det i 

vores landsdel og når den ene mage så ikke kommer tilbage og der overhovedet ikke kommer andre storke 

forbi så er det problematisk for at skabe en ynglebestand igen, men heldigvis ser det ud til at der er ”nye 

tider” på vej langs grænsen, hvor der yngler 4 par i år.  

 

 og Husk nu det er ”Fuglenes dag” på søndag! 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=tornhalesejler-ny-art-for-dof-vestjylland
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=storkerede-opsaetning-i-vestjylland


 
 

 

Lars HH 

 

 


