
 
 

          
 
Nyhedsbrev – August 2022 
 
 
Så er vi midt i august og man har de seneste dage kunne nyde nogle særdeles varme sommerdage og det er 
jo ikke dårligt. 
 
 
De fleste fuglearter er færdige med at yngle for i år og når man kigger fugle i denne tid, så skal man være 
meget opmærksomme på ungfuglene, som også kaldes juvenil eller 1K (første kalenderår) i DOF-basen, de 
kan være svære at bestemme, da de endnu ikke har fået de voksne fugles farver og derfor kan se lidt 
underlige ud. 
 
 
Vi nærmer os efteråret, hvor DOF-Vestjyllands jubilæumsaktiviteter bliver rullet ud og vi glæder os til at 
du/I forhåbentlig har lyst til at deltage i nogle af de forskelligartede tilbud, der er mulighed for og dette 
nyhedsbrev er netop med fokus herpå. 
 
 

Jubilæumsudstilling – 50 år med fuglene i Vestjylland 
 
Fra 4. september til 30. oktober udstiller den lokale naturkunstner Jens Overgaard Christensen flotte 
fugleakvareller i herregårdsstuerne på Nr. Vosborg.  
 

Fuglegalleriet åbner med:  
 
Fernisering 
 

Søndag den 4. september kl. 14.00 på Nørre Vosborg.  
 
Alle medlemmer er velkomne. Vi ”skyder” jubilæet i gang 
med ferniseringen af en række af naturkunstner Jens 
Overgaard Christensens smukke fugleakvareller. 
Akvarellerne er hængt op i herregårdsstuerne, og hænger 
der indtil den 30. oktober.  
 
Jubilæumsplakaten er malet af Jens Overgaard Christensen 
i anledning af jubilæet. Der er mulighed for at købe den 
originale akvarel og de øvrige udstillede akvareller. 
 
Plakaten, som ses her til venstre kan købes for kr. 75,- på 
Nr. Vosborg og dette beløb går ubeskåret til 
Fugleværnsfonden. 
 



Læs mere om fuglegalleriet og åbningstiderne på  Nr. Vosborgs hjemmeside  
 
Udstillingen er gratis for DOF-medlemmer ved fremvisning af medlemsindbetaling/bankudskrift eller 
medbring august nummeret af ”Fugle og Natur” eller et mobilfoto af det nævnte. 
 
Tilmelding til Fernisering den 4. september til Marianne Linnemann senest 31. august – Husk at skrive navn 
på deltagerne 
 

 
 
Jubilæumsekskursioner – 24. og 25. september  
 
 
Lørdag og søndag i uge 38 bydes på 2 bus ekskursioner til gode fuglelokaliteter i det vestjyske, henholdsvis 
en syd tur lørdag og en nordtur søndag. 
 
 
Lørdag den 24. september går ekskursionen til den sydlige halvdel af Vestjylland.  
 
Vi besøger Ringkøbing K, Skjern Enge (Pumpestation Nord og Hestholmtårnet), Værnengene og Tipperne, 
Tirsbjerg Plantage og evt Borris Hede (afhængig af om Skydeterrænet er åbent). 
 
Tidspunkt: 7.30 - 18 
 
Mødested: Brejningkrydset 
 
Guider: lokale doffere 
 
 
Søndag den 25. september går ekskursionen til den nordlige del af Vestjylland. 
 
Vi besøger Naturnationalpark Stråsø, Sdr Vosborg Hede, Vest Stadil Fjord, Felsted Kog, Torsminde, 
Harboøre Tange og Thyborøn Havn. 
 
Tidspunkt: 7.30 – 18 
 
Mødested: Nørre Vosborg P-plads 
 
Guider: Lokale doffere 
 
 
Ekskursionsledere: Lars Holm Hansen, Poul Krag og Marianne Linnemann 
 
Der tages forbehold for eventuelle ændringer af lokaliteter. 
 
Pris: 200 kr pr. ekskursion og 350 kr for deltagelse i begge ekskursioner. Prisen dækker bus, basse, en 
”skarp” og en frokost – sandwich.  I skal selv medbringe kaffe og øvrige drikkevarer. 
 

https://nrvosborg.dk/arrangementer/50-aar-med-fuglene-i-vestjylland-udstilling/
mailto:linnemann.marianne@gmail.com


 
Tilmelding til turene: tryk her! 
 
 

DOF-Vestjyllands 50 års – 4 fugle foredrag i september - oktober 
 
 
DOF-Vestjylland har i forbindelse med jubilæet haft et særdeles fortrinligt samarbejde med Nr. Vosborg og 
Folkeuniversitetscenteret på Skærum mølle og derfor har vi den store glæde at kunne tilbyde 4 rigtig 
spændende foredrag om fuglenes liv og færden på forskellig vis.  
 
Man kan købe billet til de enkelte foredrag, men nederst er der også mulighed for et partoutkort til alle fire 
foredrag. 
 
 
Fuglenes Sprog 
 
                                    

Dato: 7. september kl. 19.00  
Foredragsholder: Thorsten Johannes Skovbjerg Balsby 
 
Mange mennesker forbinder fuglesang med forår, glæde og liv. Men 
hvad betyder sangen egentlig for fuglene? Sangene indeholder 
information om art, identitet, alder, styrke og motivation, som 
modtageren kan afkode. Men sangene udbredes også i et 
kommunikationsnetværk med mange potentielle lyttere, og den måde 
sangene synges i forhold til syngende artsfæller indeholder også 
information om styrkeforhold.  
 
Al denne information bruges og udnyttes af både hunner i forbindelse 
med mage valg og hanner i forbindelse med territoriekampe, og har 
således påvirket udviklingen af sangene. Fuglesangen repræsenterer 
således avancerede kommunikationsformer, der alle kan påvirkes, hvis 
muligheden for at høre signalerne ændres som følge af menneskeskabt 
støj. 

 
Sted: Foredraget bliver afholdt på Nørre Vosborg 
Entre: kr. 50,- + gebyr 
 
Billet til ”Fuglenes sprog” købes her. 

 
 
 
Det fantastiske fugletræk 
 
Dato: 20. september kl. 19.00  

Foredragsholder: Bent Jakobsen, der er stationsleder af fuglestationen i Blåvand 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=jubilaeumsekskursioner-dof-vestjylland-tilmelding
https://nrvosborg.dk/arrangementer/fuglenes-sprog/


Storken, gøgen, nattergalen og mange andre af sommerens fugle flyver tusinder af kilometer over både hav 
og ørken for at overvintre i Afrika. Med den nyeste teknologi, der blandt andet inkluderer sporing fra 
rummet, har vi været i stand til at kortlægge disse fantastiske rejser, og hvordan de finder vej. Samtidig har 
vi fået viden om, hvordan trækfuglene kan forventes at reagere på klimaforandringer, og hvordan vi kan 
bevare dem. 

Sted: Foredraget bliver afholdt på Skærum Mølle 

Entre: kr. 50,- + gebyr 
 
Billet til ”Det fantastiske fugletræk” købes her. 
 

 
 
Fuglene i Vestjylland gennem 50 år 
 
Dato: 5. oktober kl. 19.00 
 
Foredragsholdere: 2 lokale ornitologer Ole Amstrup og Allan Kjær Villesen. 

Landskabet i Vestjylland har ændret sig gennem de seneste 50 år. Det har haft stor betydning for nogle 
fuglearter og sågar fuglegrupper. Vi vil forsøge at trække de store linjer. Nogle ynglearter er forsvundet, 
andre er kommet til og nogle er tæt på at forsvinde. Endvidere er der i området registreret en sand 
perlerække af sjældenheder. Vi vil omtale nogle af fundene. Alt vil blive “krydret” med fotos og diagrammer 

Sted: Foredraget bliver afholdt på Nørre Vosborg 

Entre: 50 kr. + gebyr 

Billet til ”Fuglene i Vestjylland gennem 50 år” købes her. 
 

 
Kom op på ryggen af en gås 

 
Dato: 13. oktober kl. 19.00  

Foredragsholder: Seniorforsker Preben Clausen. Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. 

Vidste du at knortegæssene, der raster ved Nissum Fjord, på Venø og Harboøre Tange er lysbugede, mens 
de som findes ved Ringkøbing fjord er mørkbugede? – og at de yngler mindst 2.000 km adskilt. Du kommer 
‘op på ryggen af en gås’ og hører om studier med satellitsporing, feltarbejde i Hvidehavet, Sibirien, Svalbard 
og Nordgrønland. Du hører også om, hvordan gæssene fra to bestande har gennemgået en turbulent tid de 
sidste 100 år på grund af en forvaltning, der kunne være gjort bedre. Der afsluttes med en snak om 
gæssenes aktuelle status og beskyttelse. 

Sted: Foredraget bliver afholdt på Skærum Mølle 

https://nrvosborg.dk/arrangementer/fuglenes-fantastiske-rejser/
https://nrvosborg.dk/arrangementer/fuglene-i-vestjylland-igennem-50-aar/


Entre: 50 kr. + gebyr 

Billet til ”Kom op på ryggen af en gås” købes her. 
 

 
Partoutkort 

 
Der er også mulighed for at købe et ”Partoutkort” til alle fire foredrag: 

• Fuglenes sprog 

• Det fantastiske fugletræk 

• Fuglene i Vestjylland gennem 50 år 

• Kom op på ryggen af en gås 

Entre: Partoutkort kr. 150,- + gebyr  

Billet til ”Partoutkort – 4 foredrag” købes her. 
 
 
I forbindelse med alle foredrag vil der være muligt at tilkøbe kaffe og kage! 
 
 
Her er oversigten over hele jubilæumsprogrammet med link til de forskellige aktiviteter. 
 

 
Fuglene i Vestjylland – juli / august 
 
 
Ingen SU arter siden seneste Nyhedsbrev 
 
 
Steppehøg stadig på Borris hede 7.8. 
 
 
Strø obs: 
 
 

• Alk – kan stadig ses i Hvide Sande havn. 
 

• Fjordterne – 1035 Tipperne 
 

• Fiskeørn – set på mange lokaliteter 
 

• Hedehøg – han og hun set på Borris hede 
 

• Odinshane – Harboøre fjord 

https://nrvosborg.dk/arrangementer/kom-op-paa-ryggen-af-en-gaas/
https://billet.nrvosborg.dk/80899/Partout_-_4_fugleforedrag
https://dofvestjylland.dk/50-ars-jubilaeum


 

• Rovterne – flere steder bl.a. 11 Høje Sande, 5 Tipperne og 4 Nissum fjord ved Nees 
 

• Sangsvanerne ved Bøllingsø, som er det eneste ynglepar i Vestjylland, fik 5 unger i år 
 
 

Storkene fra Flynder blev set 6. og 7. august set ved Brande, så man regnede egentlig med at de havde sat 

kursen mod syd, men 9. august var de hjemme i Flynder igen, så blot en udflugt       Det blev ikke til unger i 
år i Vestjylland, men positivt at de blev på ynglelokaliteten hele sommeren, så man kan derfor være 
fortrøstningsfuld i forhold til næste år. Der er i de seneste måneder udgravet paddedamme i storkenes 
nærområde – Flynder å-dal, som skal sikre bedre fødegrundlag, når bl.a. frøer og andre padder får bedre 
ynglemuligheder. 
 
 
Der er netop nu mulighed for at opleve Sort sol med op til 100.000 stære ved Bagges dæmning  
”Svært at vurdere antal, men er nu nær solnedgang, kommet nord fra i tre voldsomt store flokke, 
stemningen er i top” (PLO – 13.8.) 
 
 

 
    Tårnfalk 
 



 
Til slut 
 
De fleste er nu ved at have overstået sommerferien og man skal igen i gang med hverdagen, men heldigvis 
er der altid mulighed for fugle- og naturoplevelser og inden længe går lokalafdelingens jubilæumsaktiviteter 
for alvor i gang og du kan læse om dem alle på hjemmesiden. 
 

• Jubilæumsfest 

• Jubilæumsforedrag 
• Jubilæumskoncert 
• Jubilæumsudstilling 

 
 
Rovfuglekurset, som blev lanceret i juni og starter sidst i august er ”overbooket”, så det er dejligt med god 

opbakning og vi håber selvfølgelig på et godt kursusforløb for de tilmeldte.       
 
 

 

Bestyrelsen 
Lars HH  
 
 
 

 
 
 

https://dofvestjylland.dk/50-ars-jubilaeum

