
 
 

          
 
Nyhedsbrev - Februar 2022 
 
 
Tiden går og det nærmer sig forår. Vintervejret er rimelig mildt, men de seneste uger har der frem for frost 
og sne, som man kunne forvente, så har det været særdeles blæsende og regnfyldt, hvilket har bevirket at 
så snart man er ude i vinden, så er det ret koldt alligevel, men mon ikke det snart bliver bedre. 
 
 
Fuglene kan i hvert fald mærke at foråret nærmer sig. De første sanglærker, viber og stære har allerede 
været her et stykke tid. 
 
 
De sidste par år har stået i aflysningernes tegn pga. Corona, men nu er det forhåbentlig snart fortid og vi er 
tilbage ved det gamle og derfor har du den sidste søndag i februar igen mulighed for at komme til: 
 
 

Ørnens dag i Skjern enge  
 
 
Ørnens dag er tilbage efter at ”eventet” måtte aflyses i 2021, så har du lyst til at komme ud og forhåbentlig 
se Havørn, så er det med at møde op til ”Ørnens dag”: 
 
Søndag d. 27. februar mellem kl. 10.00 – 13.00 
 
Mødested: Pumpestation nord, Langkjærvej 11, 6900 Skjern 
 
Turledere: Børge Vistisen tlf. 30-821719 og Erik Mørk Nielsen tlf. 26-245879 
 
Foruden ørnene kan man også være heldige at se andre af å-dalens fugle på denne årstid:  Vandrefalk og 
Sølvhejre og måske den første Skestork eller Rørhøg. Flokke af Bramgås, Grågås, Kortnæbbet gås og 
Sangsvaner kan også ses og høres i engene. 
 

 
 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=kom-til-ornens-dag-i-skjern-enge
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2 foredrag om fugle 
 
 
Skjern og Tarm Biblioteker i samarbejde med Folkeuniversitet udbyder et par interessante fugleforedrag i 
henholdsvis februar og marts.  
 
 
Det første har overskriften: ”Knortegæs ved Ringkøbing fjord og Nissum fjorde – med kurs mod hver sine 
fjerne kyster Arktis of Europa” d. 28.2. kl. 19.00 i Skjern 
 
 
Og det andet ”Engfugle ved Ringkøbing Fjord og omgivende enge – truede arter med kurs mod rødlisten”   
d. 21.3. kl. 19.00 i Tarm. 
 
 
Læs mere ved at trykke på linket i øverste linje! 
 
 

 
 
 
 

 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=knortegaes-og-engfugle-2-foredrag-pa-biblioteket


Gjellerup enge – Ny fugletælle gruppe 
 
 
I 2021 gik Naturfonden, Herning kommune og Egetæpper sammen om at købe 90 hektar engarealer midt i 
Herning og herefter skal de udvikles til en bedre naturlokalitet end den er i dag. 
 
DOF-Vestjylland har god erfaring med at danne ”fugletællegrupper” og derfor henvendte vi os til 
kontaktpersonen ved Herning kommune, om de synes det ville være en god ide, at opstarte en ny 
tællegruppe i ”Gjellerup enge”, som området er blevet døbt og det gjorde de. 
 
Jonna Forsom er initiativtager til gruppen og derfor inviterer lokalafdelingen til: 
 
Opstartsmøde: 5. marts kl. 8.30 
Mødested: Gjellerup hundeskov, Tolstedvej 14, 7400 Herning 
Tilmelding: Jonna Forsom på E-mail eller tlf. 28-140206 
 
På hjemmesiden kan der læses mere om ”Gjellerup enge” og dagens program. 
 

 
 
 

Generalforsamling 
 
DOF-Vestjyllands generalforsamling løb af staben 24. januar hvor der var 27 deltagere i Aulum Fritidscenter, 
som hørte om forenings virke gennem 2021. 
 

• Beretning 

mailto:jonnaforsom@hotmail.com
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=fugletaellegruppe-i-gjellerup-enge-ved-herning-invitation-vil-du-vaere-med


• Regnskab  

• Budget  
 
Efter selve generalforsamlingen var der lidt nyt omkring forskellige emner. Efter kaffe og smørrebrød 
fortaltes om nogle af lokalafdelingens ”tællegrupper” og hele referatet og beretningen kan læses via 
hjemmesiden. 
 
 

Fugle i Vestjylland i januar og februar 
 
 
Den ”sædvanlige” vinter Halsbåndtroldand han først i januar – Øster enge. 
 
Kongeørn adult fugl, fortsat på Borris hede. 
 
Rødhalset gås, Værnengene medio februar. 
 
Op til 19 Sølvhejre ved Skalle sø medio januar og 18 på Skjern enge i februar viser at ganske mange 
overvintrer i det vestjyske. Tankevækkende udvikling for en fugleart, som i 90´erne og 00´erne var en ret 
sjælden fugl her og i DOF-basen er 2010 første år, hvor man har set 2 fugle på en gang i Vestjylland. 
 
Lille Flagspætte, 15.1. 1 han Troldhede kulsø. Arten er sjælden i Vestjylland, sidste iagttagelse var i 
september 2019. 
 
8 døde Lunder i februar, der er åbenbart fødemangel for alkefuglene, idet der er fundet en del langs kysten 
specielt her i februar. 
 
Strø obs: 
 

• Blisgås er set i ret store tal og specielt på Værnengene hvor der her i februar er set op til 1.555 
fugle og i januar 770 Damsø/Lundenæs marker i Skjern enge. 
 

• Mange Fløjlsænder langs vestkysten, således godt 1.100 syd Lyngvig fyr 23.1 og en uge senere 
1.345 nord Hvide Sande. 
 

• En Hvidvinget måge på Vesterenge er set af mange ornitologer. 
 

• Op til 18 Blå Kærhøg – Borris hede 
 

• Rørhøg tidligt i januar på et par lokaliteter må være over vintrene fugle. 
 

• Korttået træløber på 3 lokaliteter: Herning golfbane, Skarrild og Claysonsborg 
 

• Gransanger i januar ved Brande og først i februar ved Fjandø er vist overvintrende fugle? 
 

• Sortrygget Hvid Vipstjert 16. – 17.2 er tidligt 
 

 
 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=referat-af-dof-vestjylland-generalforsamling-den-24-januar-2022


DOF-basen er omdrejningspunktet for fugleiagttagelser og blandt andet ovennævnte iagttagelser er 
fremsøgt der, men basen bruges jo også til registrering af punkttællinger, ynglepar, IBA-tællinger, 
Boligbirding og ligeså Atlas III projektet med mere.  
 
 DOF-basen er et rigtig vigtigt redskab og i en artikel på hjemmesiden ”Indtastning i DOF-basen – et par 
gode råd” kan du læse om hvordan registreringerne kan blive endnu bedre eksempelvis ved at tilføje: 
Tidspunkt, skrive noter, georeferering mv. 
 
 
 

 

 
 
 
 
Jubilæum 
 
DOF-Ringkøbing amt opstartedes i 1972 og blev i 2007 til DOF-Vestjylland og lokalafdelingen har således 
50- års jubilæum her i 2022 og det skal fejres. Derfor har bestyrelsen planlagt en hel række 
jubilæumsarrangementer i løbet af året og på hjemmesiden vil du kunne følge med under fanen ”50 års 
jubilæum” i venstre side, hvor den første artikel er oplagt!  
 
 
Indtil videre er nedenstående aktiviteter planlagt og der kommer antagelig flere til: 
 
 

• Fuglegalleri 3. september til 30. oktober 

• 4 Fugleforedrag – 4. og 13. september, samt 4. og 12. oktober 

• Jubilæumsbusture 24. og 25. september 

• Jubilæumsfest 29. oktober 2022 på Nr. Vosborg 
 
 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=indtastning-i-dofbasen-et-par-gode-rad
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Bestyrelsen synes det er et spændende program, som vi glæder os til at rulle ud, når den tid kommer og vi 

håber selvfølgelig, at I vore medlemmer og læsere synes det samme       

 

Betyrelsen 
Lars HH  
 
 
 

 
 

Her en flok Sangsvaner, som var vældig lydaktive efter at nogle af dem lige var landet i 
et lille vandhul på en mark. Måske er det ”go´ morn” eller en heftig diskussion 

om hvornår de skal flyve nord på igen??       


