
 
 

          
 
Nyhedsbrev – November 2022 
 
 
Så synger efteråret på sidste vers og snart starter vinteren med decembers komme. November har været 
forholdsvis lun, men også vinterligt her den seneste uges tid hvor vi endda har haft lidt sne rundt omkring, 
også i det vestjyske. 
 
I seneste nyhedsbrev nævntes, at det altid er spændende om der skulle komme nogle invasionsfugle i dette 
efterår og det har der netop været her den seneste måneds tid, idet adskillige har haft fornøjelse af den 
fine Silkehale og lige så Stor Korsnæb i plantagerne, men mere om dette i afsnittet om ”Fuglene i 
Vestjylland” 
 
Lokalafdelingens jubilæumsarrangementer i september/oktober blev afsluttet med en fin jubilæumsfest d. 
29. oktober og ”Ørneklubbens” debuttur til Ovstrup hede var også en succes, som du kan læse mere om i 
dette Nyhedsbrev inklusive Indbydelse til Årets Ornitologiske oplevelser med mere. 
 

 
50 års Jubilæumsfesten – 29. oktober 
 

 



25 oktober 1972 var der inviteret til møde i Herning med henblik på at opstarte en lokalafdeling i det 
vestjyske og da man kunne mønstre 7 mand, der alle havde lyst at indgå i den første bestyrelse var DOF-
Ringkøbing amt en realitet. 
 
50 år og 4 dage senere 29. oktober 2022 er der inviteret til Jubilæumsfest på Nørre Vosborg for netop at 
fejre lokalafdelingens fødselsdag og dermed finalen efter 2 måneders festligheder i form af 
Jubilæumsudstilling, Jubilæumsforedrag, Jubilæumsbusture, Jubilæumskoncert i løbet af september og 
oktober måned. 
 
 
Godt 60 havde tilmeldt sig festen, som blev en rigtig god, værdig og minderig fejring af ”50 år med fuglene i 
Vestjylland”. 
 
 
Halvdelen af de 56, som har været bestyrelsesmedlemmer i DOF-Vestjylland var tilmeldt og heriblandt 
samtlige 7 formænd ligeså. Fra den allerførste bestyrelse i 1972 er 2 ikke mere og af de 5 mulige mødte 4 

op, så virkelig en imponerende mønstring – 50 år efter opstarten af lokalafdelingen.        
 
 
Sådan er indledningen i en artikel på hjemmesiden, som omhandler hele festdagen og hvor der bl.a. kan 
læses mere om foredragene med Christian Hjort, Jonna Odgaard og Egon Østergaard  
Vi arrangerede en fotoseance, hvor vi fik taget foto af alle deltagende tidligere bestyrelsesmedlemmer, 
samt alle formænd for lokalafdelingen og de kan også ses på hjemmesiden. 
 

 

 
 
 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=sadan-gik-jubilaeumsfesten-50-ar-med-fuglene-i-vestjylland


 
Ørneklubbens første arrangement :-) og indbydelse til nr. 2  
 
Vi havde den glæde at Ørneklubben den sidste lørdag i efterårsferien, afholdt det allerførste arrangement 
for de mindste i DOFs nyeste tiltag ”Ørneklubben” på Ovstrup hede med fin deltagelse. 
 
En af forældrene Nora Stone har skrevet et fint referat om dagens oplevelser, som på trods af en del tåge 

fik et ganske fint forløb med få fugle, fuglebingo, fuglequiz, bævergnav og drømmekage       

 

 
 

 
Og så er den vestjyske ”Ørneklub”, allerede klar med Invitation til den næste tur, som bliver en ”Mågetur 
ved Fuglsang sø: 
 
Tilmelding: Turen er gratis, men tilmelding til Ørneklubben, Vestjylland, så vi ved hvor mange som 
kommer! 
 
Turen: er lørdag d. 10/12 kl. 11.00 – 13.00 
 
Mødested: ”Det Blå Rum” (v. Fuglsang sø) 
Brændgårdvej 103 
7400 Herning 
 
Kør ind ad grusvejen ved Brændgårdvej, hvor der er skiltet til Det Blå Rum. Følg vejen til enden. Her kan i 
parkere bilen. 
 
Turleder: Anne-Sophie Bech og Stig Kristensen 
 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=selv-nar-naturen-ikke-gor-vaesen-af-sig-er-naturens-vaesen-med-os
mailto:klubbendofvestjylland@gmail.com


 

          
 

 
Læs mere om Ørneklubben her. Ved ”indmeldelse i Ørneklubben” modtages en velkomstpakke som bl.a. 
indeholder en kikkert og en T-shirt. 
 
Ørneklubben har også en landsdækkende Facebook side . 

 
 
Årets ornitologiske oplevelser 
 
Lokalafdelingen inviterer til en af årets gode traditioner: Årets Ornitologiske Oplevelser, som afholdes 
mandag den 5. december kl. 19 - 22 i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10 7490 Aulum. 
 
Vi håber at mange har lyst til at fortælle om og vise billeder fra en af deres gode fugleoplevelser i 2022. 
Almindeligvis viser og fortæller 8 – 10 doffere om deres bedste fugleoplevelser. 
 
Der er foreløbig modtaget input fra 5 lokale ornitter, men vi vil gerne have et par indslag mere, så hvis du 
har foto eller en god oplevelse du gerne vil vise os andre så skal du være hjertelig velkommen til en af de 
nærmeste dage at sende en E-mail til Marianne Linnemann . Husk at skrive navn, mobilnummer og titel på 
dit indslag i mailen. Som udgangspunkt skal du regne med at have 10 – 12 minutter til din rådighed. 

 
Og du kan læse hele artiklen på hjemmesiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her foto fra sidste års Å.O.O. taget af Tage Forsom 

 

https://www.dof.dk/oplev-fuglene/orneklubben-fugle-for-born
https://stoet.dof.dk/medlemskab/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064318625258
mailto:linnemann.marianne@gmail.com
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=arets-ornitologiske-oplevelser-2022-har-du-noget-du-gerne-vil-vise


Fuglene i Vestjylland – medio oktober/november 
 
Det er ved at være nogle måneder siden der sidst er fundet SU arter, men det blev anderledes i den seneste 
periode, hvor der er fundet 3 SU arter i det vestjyske og sjovt nok er de alle 3 små sangere: 
 
Den første af de 2 var Schwarz Løvsanger, som blev fundet ved fyrhaven, Sønder Lyngvig 19.10. og opholdt 
sig på lokaliteten frem til 24.10. Der er 2 tidligere fund i vores område, senest 10.10. 2007 samme sted, 
samt 1 8.10. 1994 Tipperne. På DOF-basen er der flere fine foto´s af fuglene. 
 
11.11. blev der fundet Himalayasanger på Harboøre tange og arten er kun set en gang før her og det var på 
samme lokalitet 31.10. 2021.  
 
Brun Løvsanger var den tredje 12.11 1 Fjand. Der forelægger 3 tidligere fund i Vestjylland: Nr. Lyngvig 6. – 
16.11 2005, Søndervig 1 ri 15.10. 1996 og Harboøre tange 1 20.10. 1987. 
 
 
Bemærkelsesværdige fund/udpluk: 
 
 
Enkeltbekkasin 1.11. 15 r Harboøre tange er mange! 
 
Hærfugl 20.10. 1 Hvide Sande havn 
 
Rødhalset gås 13.11. 2 r Værnengene 
 
Sølvhejre 13.11. 12 r nat Lønborggård, samt 21.11. 11 r Skalle sø (også adskillige fugle rastede på lokaliteten 
sidste vinter) 
 
Thorshane 15.10 – 21.10. 1 r Hvide Sande havn 
 
 
Strø obs: 
 

• Bjerglærke – max. 75 Fuglsand 
 

• Blå Kærhøg – 17 r Værnengene 
 

• Bramgås - 28.000 r nat Tipperne 
 

• Dværgmåge - 845 s Lyngvig 
 

• Hjejle - 27.600 Tipperne 
 

• Snespurv – 75 r Bjerregaard vest 
 

• Trane 65 fu Klosterheden 
 

• Vindrossel 8.910 NØ Nørre Snede 
 

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=mellemdato&dato_first=15-10-2022&dato_second=24-11-2022&omraade=lokal&lokal=583&obstype=observationer&species=su&sortering=dato


 
 
Silkehalen er det ikke så tit vi har mange af i Vestjylland, men i dette efterår har det været helt pænt og en 
del har fået fornøjelsen af at se den flotte fugl fra Nordskandinavien fouragere på bl.a. rønnebær. Herunder 
nævnes max. antal på over 20 fra flere af byerne: 
 

• 31.10. 110 fu  Struer 

• 1.11.   58 fu  Holstebro 

• 29.10.  50 r  Bovbjerg 

• 15.11.  35 of  Kibæk 

• 3.11.    27 s  Nørre Snede 

• 23.11.  22 of Ikast 
 
 
Og ligeså med Stor Korsnæb, den har også er i større antal end sædvanligt, så det kan være oplagt at 
besøge vores plantager og dermed have chancen for at se den danske fugl, som næsten har et næb, som en 
papegøje. Her er nævnt observationer af over max 10 på de enkelte lokaliteter: 
 

• 3.11. 36 of Ovstrup hede 

• 14.11 32 fu Kidmose 

• 20.10 31 s Sønder Lyngvig 

• 11.11. 18 r Borris hede 

• 27.10. 16 of Skov Olsens plantage 

• 27.10. 14 fu Harrild hede 

• 29.10. 12 fu Nørlund plantage  
 
 

 
 
Repræsentantskabsmøde i DOF 
 
 
I weekenden 19. – 20. november blev DOFs efterårs-repræsentantskabsmøde afholdt i Dalum på Fyn. På 
programmet var de sædvanlige punkter: budget og formandens beretning m.fl. Herudover var der denne 
gang særdeles mange gode og spændende indslag om de mange ting, som foreningen arbejder med og vil 
her ridse nogle af indtrykkene fra mødet op: 
 

• Danmarks fugle 2.0 – et projekt støttet af 15. juni fonden, har gjort at portalen ”Danmarks fugle” er 
blevet opdateret og der er kommet rigtig mange opdaterede beskrivelser og facts på de enkelte 
arter, samt foto´s fra DOF-basen og udbredelses kort o.lign. 

 
 

     

https://dofbasen.dk/danmarksfugle/


 
 

• I punkttællingsprogrammet er spontantællinger ved at blive rullet ud og der er jo også kommet 
tidlig yngletælling, nattælling mv. til og det er særdeles vigtigt at vi får nye tællere til dette meget 
vigtige projekt, hvor der også opfordres til flere tællinger i agerlandet. Vinterfugletællinger tælles 
fra 20. december til 20. januar, så måske er det i år du skal til at prøve kræfter med sådanne.  
 
 

• Ørneklubben for de mindste, som opstartedes som en ny medlemstype i slutningen af 2021 
nærmer sig allerede 500 medlemmer rundt i landet og vi har jo glædeligvis også fået opstartet en 
afdeling her i det vestjyske og håber at mange flere vil få øjnene op for tilbuddet. Ørne klubben 
havde et rigtig fint oplæg på rep. mødet, hvori begge vores lokale repræsentanter deltog. 
 

• DOF har i samarbejde med jægerne udarbejdet videoer om rovfugle, som skal bruges i forbindelse 
med at tage jagtkort. 
 

• It-udvikling i DOF og udfordringerne med at vedligeholde og udvikle nye programmer 
 

• Hædersprisen gik i 2022 til Henrik Wejdling, som har siddet mange år i Hovedbestyrelsen og har 
bl.a. arbejdet rigtig meget med natur i agerlandet og bæredygtighed i skovene. I forbindelse med 
overrækkelsen fortalte Henrik, bl.a. om Agerlands-fuglene og den nye pjece han har udarbejdet 
”Fuglevenlig brak – praksisnær guide” og hvordan han vil bruge hædersprisen. 
 

• Fuglestationsprktik 
 
 
 

Systematisk over Danmarks fugle 1800 – 2019 blev  også præsenteret 
ved en reception inden mødet. Bogen omhandler alle 489 forskellige 
fuglearter, som er registreret i Danmark.  

 
Seneste officielle oversigt blev udgivet for 30 år siden, så absolut en 
bog der er god at have i reolen.  

  
Bogen kan købes i Naturbutikken og kunne være en fin julegaveide. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Til slut 

 
  
Ja, det var så igen lidt nyt om det skete i DOF-Vestjylland den seneste måneds tid. Håber vi ses til Årets 
ornitologiske oplevelser i Aulum og husk endelig at give lyd meget snart hvis du har et indlæg, som du 
meget gerne vil vise frem.  

https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprogrammet
https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=2108
https://www.naturbutikken.dk/


Overvej punkttælling og måske har du et barn eller barnebarn, som viser interesse for fugle og natur og 
derfor vil det være helt oplagt at tage dem med på ”Mågetur” til Fuglsang sø d. 10.12. eller måske give et 

”Ørneklub” medlemskab i julegave (der følger jo både T-shirt, kasket og kikkert med      ) så jo der er mange 
muligheder. Med foto af en Solsort han herunder, som fornøjer sig med at vende blade og se efter om der 
skulle være en godbid afsluttes dette nyhedsbrev 
 

 

God fornøjelse – Vi ses! 
 
 
Lars HH 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


