
 

 

 

Nyhedsbrev nr.  - 2021 – Oktober 

 

Så har vi taget hul på den anden efterårsmåned og dermed svinder den lyse tid og mørket sænker sig 

tidligere og tidligere om aftenen. Vi har netop haft den første efterårsstorm, regn og rusk, så ja efteråret er 

over os og ligeså er det den årstid hvor fuglene trækker mod syd efter endt ynglesæson, mange er allerede 

trukket, men der er stadig mange som er på vej, både voksne individer som har taget turen før, men også 

mange 1K fugle på deres første færd, som kan være udfordrende og farefuld, når man ikke helt kender 

vejen. 

 

Generalforsamling 

 

I slutningen af august afholdtes DOF-Vestjyllands udskudte generalforsamling med 34 deltagere, som først 

besøgte Oustrup hede inden selve generalforsamlingen i Aulum Fritidscenter. 

 

     



Måske har du læst referatet fra aftenens generalforsamling på hjemmesiden, hvor der også kan linkes til 

beretningen.  

 

Der var ingen udskiftning i bestyrelsen og efterfølgende var der konstituering på det næstfølgende 

bestyrelsesmøde og herfra er der sådan set heller ikke noget nyt at berette, hvilket vil sige at formand og 

kasserere stadig er de samme – Lars HH og Ole Amstrup. 

 

Øvrig information 

 

Foruden de vanlige ture, hvor modtagne turreferater kan læses på hjemmesiden under turreferater, har 

der i perioden fra medio august til begyndelsen af september været afholdt et vellykket vadefuglekursus 

hvor Ole Amstrup underviste 19 deltagere på 4 mødeaftener på Videbæk skole, samt 2 ekskursioner til et 

par gode vadefugle lokaliteter. 

 

12. september havde DOF-Vestjylland for første gang i næsten 2 år slået vort fine grønne formidlingstelt op 

og dette var i anledningen af at COOPs folkeskov inviterede til åbning af den første folkeskov i Danmark ved 

Idom, som ligeledes på dagen blev døbt ”Storå Folkeskov”. Dette hedder den også på DOF-basen, hvor du 

meget gerne må indtaste fuglene, hvis du besøger området.  

 

 

 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=referat-af-dof-vestjylland-generalforsamling-25-august-2021


Herover bliver snoren til skoven klippet af prominente navne. 

DOF-Vestjylland har oprettet en ”fugle-tællegruppe” som tæller fuglene i området med jævne mellemrum 

og kunne du have lyst at være med til optællingerne, så giv endelig et praj. 

 
I den kommende uge er der fyldt fint op af doffere både fra DOF-Vestjylland, men også fra andre steder i 
lokalafdelingens lejede sommerhus på Fanø, hvor John Toft Kristensen er tovholder på en spændende uge 
fyldt med besøg på forskellige gode fugletræksteder og punkter rundt på den dejlige vadehavsø, som nemt 
kan kaste rigtig gode fugleoplevelser af sig netop nu. 

 
DOF-Vestjyllands medlemsbustur også til vadehavet 10. oktober med destinationer som Mandø og 
Vadehavscentret er også booket helt op, så det bliver forhåbentlig en god tur for de tilmeldte. 

 
På Facebook siden har vi efterhånden 780 følgere og det er vi rigtig glade for og dejligt at der bliver lagt 
foto med videre op, men vil gerne komme med en opfordring. ”Da det jo er DOF-Vestjyllands Facebook 
side” vil vi gerne, at fotos ér af fugle der opholder sig i det vestjyske område og ellers at opslagene generelt 
handler om fugle og natur i Vestjylland. På forhånd Tak. 

 
Fuglene – juli til september 

 

Der har ikke været så mange store hits i det vestjyske hen over sommeren og den første efterårsmåned, 

den eneste SU art var: 

 

Triel, som blev set 30.8. på   Værnengene af en enkelt ornitolog, som også fik nogle foto´s, som kan ses på 

Dof-basen. Fundet er kun det 3. af Triel i Vestjylland. De tidligere fund er fra Haurvig i 2015 og et eksemplar 

skudt ved Bøvlingbjerg i 1910. 

 

…. men selvfølgelig har der også været andre gode fund, hvoraf en del er i kategorien hav-observationer.: 

 

Lille Stormsvale, satte Danmarks rekord ved Husby klit, hvor nogle lokale doffere tilfældigt gik op ved 

Odbjerg strand 19. august og da dagen var omme, var der herfra set ikke mindre end 57 nordtrækkende 

fugle og på hjemmesiden er der en fin beretning om dagens oplevelser. 

 

Lille Kjove er heller ikke en fugl, som ses så ofte, men der 23.9. fløj ikke mindre end 10 1K fugle forbi 

Lyngvig fyr. 

 

https://www.facebook.com/groups/1145132392215822/?fref=ts
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=dagen-med-de-sma-stormsvaler


Sodfarvet og Almindelig Skråpe er også iagttaget ved havet, samt en flok på 12 Odinshane ved Harboøre 

fjord. 

 

 

Biæder, Kongeørn, Hvidnæbbet lom, Rosenstær, Tredækker og Stribet Ryle er også set i Vestjylland i 

perioden. 

 

Der blev ingen ynglende Hvid Stork i Vestjylland denne sommer, da kun hanstorken Kjeld dukkede op til 

tiden, men 12.7. var der pludselig en partner i reden i Flynder og denne blev resten af sæsonen til de begge 

fløj mod syd 30. august, hvilket jo giver forhåbninger om, at verdens nordvestligste storkepar igen dukker 

op i 2022. 

 

Afslutning  
 

 

Tiden løber afsted og snart begynder bladene at falde af træerne og ja, så kan man igen bedre se fuglene i 

skov og have og det er jo ikke dårligt. 

Tast endelig dine observationer i DOF-basen og har du lyst til at deltage i nogle af DOF-Vestjyllands tilbud, 

så er du også meget velkommen til det. Ture og møder kan findes på hjemmesiden og her kan du også finde 

turreferater mv. og når vi kommer et par måneder frem, så afholdes Årets ornitologiske oplevelser 7. 

december, så jo det er rart at have sluppet ”Coronas” åg. :-) 

Lars HH 

 

 


