
 

 

Nyhedsbrev nr. 5 - 2021 – November 

 

Sidste weekend i oktober, klokken stilles en time tilbage og så er sommertiden omme, det mærkes med det 

samme, mørket sænker sig sidst på eftermiddagen nu og de indendørs sysler bliver der mere tid de næste 

måneder, men det kan jo også være der bliver tid at gå til foredrag eller tage med til DOF-Vestjyllands 

julemøde først i december? 

 

Der har de seneste uger været gang i fugletrækket med store flokke af gæs hen over den vestjyske himmel, 

men også Alliker, duer og ligeså Sang- og Pibesvane er kommet fra nordligere egne for at tilbringe vinteren 

hos os. Der er noget hyggeligt over, når specielt gæs og svaner kommer flyvende i mørkningen og man kan 

høre dem i lang tid inden ”småsnakkende/syngende” og ligeså er det dejligt når Rødhalsen næsten hver 

aften lige synger sin fine aftensang, så jo, også november fuglene kan skabe stemning i den mørke tid. 

 

Hvad rør sig? 

 

I oktober havde DOF-Vestjylland to større arrangementer: 

 

 ”Medlemsbusturen til 

Mandø” var en 

heldagstur, hvor 

deltagerne besøgte den 

mindste af vadehavsøerne 

og blev kørt derover med 

”bussen” hen over 

vadehavet og over til 

Mandø by.   

Herefter kunne 

deltagerne efterfølgende 

kigge fugle omkring byen, 

retur ad låningsvejen og 

besøg på Vadehavscentret 

i Vester Vedsted inden en 

fin afsluttende ”sort sol 

opvisning” med tusindvis 

af stære ved Damhus og 

Ribe østerå. 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=endelig-medlemstur-igen-turen-til-mando
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=endelig-medlemstur-igen-turen-til-mando


 …. Og ligeså ”leje af et sommerhus” på naboøen Fanø i uge 41, hvor mange doffere gjorde brug af 

tilbuddet om at booke overnatning i en eller flere nætter og så være med på dagsturene til træksteder og 

andre spændende lokaliteter på øen, hvilket gav rigtig mange gode fugleoplevelser til deltagerne og begge 

arrangementer kan du læse om på hjemmesiden ved at trykke på linkene. 

 

 

Om en god måneds tirsdag d. 7. december afholder vi ”Årets Ornitologiske oplevelser”, som plejer at være 

et tilløbsstykke for lokale DOF-medlemmer, og da vi måtte aflyse sidste år pga. Corona, glæder vi os ekstra 

meget til igen at kunne mødes til det årlige julearrangement i Aulum, hvor I som deltagere har mulighed for 

at dele fugleoplevelser med de fremmødte.   Har du været på en fuglerejse, besøgt en god fuglelokalitet, 

fået billeder af sjældne fugle eller hvilken som helst aktivitet med fugle i 2020 eller 2021, som du gerne vil 

dele, så er du meget velkommen til at byde ind og igen er hjemmesiden omdrejningspunktet. Der er 

tilmelding til arrangementet, da der jo gerne skal være ”en bid brød” til alle.   

 

 

 

Fra Ringkøbing-Skjern bibliotekerne har vi modtaget tilbud om 2 fine og uden tvivl spændende foredrag 

”Min mad forsvandt, men kom igen…” på Videbæk bibliotek 11. november  

 

 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=fano-uge-41-sadan-gik-det
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=arets-ornitologiske-oplevelser-2021
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=min-mad-forsvandt-men-kom-igen


 

og ”Naturgenoprettede søer i Vestjylland – erstatninger for eutrofe fjorde eller bonuslokaliteter for 

fuglene” på Tarm bibliotek 9. december fortalt af forskere fra Aarhus universitet. 

 

I Vestjylland har vi flere såkaldte ”caretaker eller tællegrupper”, som med jævne mellemrum tæller alle 

fuglene på den lokalitet, som der dækkes. I 2021 er der opstartet en ny gruppe ved Storå folkeskov nær 

Idom. Den første totaltælling var i begyndelsen af marts og ved de efterfølgende hen over sommeren har 

der været 2 – 3 deltagere på tællingerne pr. gang, men nu er gruppen for alvor ved at tage form, idet der 

ved seneste tur 30. oktober var hele 8 doffere mødt op, som så kunne tælle på 2 ruter i henholdsvis 

Idomlund Øster og Vesterskov og dermed dække hele området på omkring et par timer. I alt 39 forskellige 

fuglearter blev registreret på dagen og heraf var 4 arter helt nye på lokalitetslisten: Isfugl, Sangsvane, 

Sortkrage og Dompap og artslisten er dermed kommet op på 82 forskellige på den helt nye lokalitet.   

 

 

 

Efter rundturen afholdtes et lille møde hvor der blev enighed hvordan tælledagene skal være fremover og 

ligeså at fællestællingerne indtastes i DOF-basen under navnet ”Storå folkeskov tællegruppe”.   

 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=min-mad-forsvandt-men-kom-igen
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=min-mad-forsvandt-men-kom-igen
https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=antaldage&dage=30&omraade=lokalitet&hiddenlok=904284&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato


 

Fugle i Vestjylland  

 

Det blev til et par SU-arter i oktober! 

 

Sjældneste fund i oktober er ny art for Vestjylland – Himalyasanger, som 31.10. blev fundet på Harboøre 

tange og i DOF-basen kan ses nogle fotos af den lille sanger, som tidligere kaldtes Humesanger. 

 

Sibirisk Bynkefugl blev ligeledes fundet på Harboøre tange og det var 21.10. Iflg. DOF-basen er det kun 2. 

fund i det Vestjylland, den første er fra Holter, Skjern enge i 2020. 

 

Og endvidere flere interessante iagttagelser: 

 

• Hvidbrynet Løvsanger er ligesom førstnævnte en lille sanger som kommer fra øst, men denne art 

bliver næsten set hvert år og således 4 fund i oktober af 5 fugle: Fjand, Rindum, Hvide Sande og 

Harboøre tange. 

 

• Storlommerne: Islom og Hvidnæbbet lom er set ved kysten henholdsvis ved Harboøre tange og 

Lyngvig fyr. 

 

• Kongeørn er set igennem det meste af oktober på Borris hede. 

 

• 33 Enkeltbekkasin 17.10. Harboøre tange er mange fugle af den art. 

 

• 11 Blå Kærhøge til overnatning på Borris hede 21.10. 

 

• Sølvhejre 25 til natterast 29.10. i pilekrat øst for Hestholm tårnet. 

 

• 5.300 Vindrosler sydover 24.10. Nørre Snede. 

 

 

 

Afslutning  
 

 

Ja, der sker noget året rundt og selvom det er november og dagene bliver kortere og kortere, så er der 

alligevel fugleoplevelser at få og som skrevet så er der også gang i aktiviteter i lokalafdelingen.  

 



Apropos det med tællegrupper, så er det måske en aktivitet du kunne tænke dig at være med i? Os der er 

med og tæller på forskellige lokaliteter rundt i lokalafdelingens område, synes det er en spændende og 

hyggelig måde, da man jo mødes med ”fuglevenner” og går den samme tur rundt hver gang, får en god 

fugle/snak, er spændt på bestemte steder på ruten om den og den art er på plads og der er overraskelser 

hver gang. Årets skiften med vinterfugle, trækfugle, syngende fugle om foråret, ynglende fugle lidt senere 

og herefter begynder trækket igen gør at ingen tællinger er ens, så har du lyst at være med, så prøv at 

spørge en fra bestyrelsen, så kan vi hjælpe dig i gang. Vi har faktisk endnu en lokalitet i nærheden af 

Herning på bedding fra næste forår! 

 

Langt de fleste som læser dette nyhedsbrev, er medlemmer af DOF, men hvis du ikke er og måske har lyst 

til at blive det, så læs mere her! 

 

VH 

Lars HH 

 

 

 

https://stoet.dof.dk/medlemskab/

