DOF VESTJYLLAND

I ÅR ER DET 50 ÅR SIDEN AT DOF
VESTJYLLAND SÅ DAGENS LYS
Der blev nedsat en bestyrelse, nedskrevet vedtægter og pligt til afholdelse
af generalforsamling. Hovedforeningen gav et tilskud til driften af
lokalafdelingen. I de første år var den feltornitologiske aktivitet beskeden.
Men den første atlasundersøgelse ”De danske ynglefugles udbredelse 1971
– 1974” satte for alvor gang i lokalafdelingens ”udforskning ” af fuglelivet i
det daværende Ringkøbing Amt. Ligeledes blev der tilbudt ture for
medlemmerne.
Ligesom de øvrige lokalafdelinger har DOF Vestjyllands fugle- og
formidlingsindsats stor betydning for den naturpolitiske styrke på
landsplan. Lokalafdelingen har 618 (2021) medlemmer, og med omkring
130.000 indtastninger i DOF-Basen er DOF Vestjylland godt med på dette
område.
Lokalafdelingen arbejder i overensstemmelse med hovedforeningens
natursyn og naturpolitik, der formuleres på repræsentantskabsmøderne.
Hovedarbejdsområderne er feltarbejde, naturpolitik og formidling af
fuglelivet og deres levesteder. Uden en større aktiv medlemskreds, som
deltager og samarbejder med bestyrelsen i dette arbejde, kunne vi ikke
løfte de mange arbejdsopgaver.
I størsteparten af de vestjyske natur- og skovområder er der regelmæssige
tællinger af fuglene og registrering af deres adfærd. I flere af områderne er
der nedsat tællegrupper som f.eks. Geddal Enge, Nissum Fjord, Skjern
Enge, Ringkøbing K og Gjellerup Enge.

Naturpolitikken kan i perioder fylde rigtigt meget. DOF samarbejder både
centralt og lokalt med en række myndigheder, så som Miljøministeriet herunder især Naturstyrelsen og kommunernes Natur og Teknikudvalg.
Der er også kontakter til og samarbejde med andre interessenter på naturog miljøområdet. Det er i særlig grad Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, landbrugets organisationer og jagtforeninger. Dette giver
stor mødeaktivitet, hvor dialogen er et vigtigt redskab til at udvikle
naturområdet til gavn for fuglene. Det er også gennem dette samarbejde
det søges sikret, at myndighederne overholder natur- og
miljølovgivningen. Lokalafdelingen ønsker, at være fuglenes og naturens
vagthund.
Af større naturpolitiske sager kan f.eks. nævnes høringssvar til Natura
2000 planer, kommuneplaner, natur- og friluftsprojekter, deltagelse i
National-Park og Naturnationalpark arbejdet, Vandråd og Naturråd.
Hvert år tilbyder lokalafdelingen en række guidede ture i det vestjyske.
Desuden medlemsture af en eller flere dages varighed samt temamøder,
hvor Årets Ornitologiske Oplevelser er en årlig tilbagevendende
begivenhed. Eksempelvis arrangerede lokalafdelingen i 2019 en tre-dages
tur til Det Tyske Vadehav og i 2021 en en-dages tur til Mandø,
Vadehavscentret og Sort Sol i Ribe.

Program
I anledning af DOF Vestjyllands 50 år jubilæum

Fugleudstilling
Fuglegalleri i herregårdsstuerne d. 4 september - d. 30. oktober
Naturkunstner Jens Overgaard Christensens flotte fugleakvareller er
udstillede i herregårdsstuerne på Nørre Vosborg, og kan ses ved køb af
entrebillet i herregårdsbutikken, eller på Nørre Vosborgs hjemmeside.
Der er mulighed for at købe de udstillede akvareller.
Entre - 75 kr. for alle over 18. år.
Gratis for medlemmer af DOF

Oplev 4 foredrag på Nørre Vosborg og Skærum Mølle
Foredragene omhandler de magiske fugle som oftest bliver overset
mellem hverdagens travlhed.
Igennem foredragsserien kommer gæsterne tættere på de smukke og
unikke fugle som beriger den danske natur.
Oplev også fuglenes sangstemmer, i en helt unik koncert baseret på
fuglenes musikalske evner.
Billetter til fugleforedragene og fuglekoncerten kan købes på Nørre
Vosborgs hjemmeside Der er mulighed for at tilkøbe kaffe og kage i
forbindelse med køb af billetter.
Det vil være muligt at betale en samlede pris på 150 kr. for alle 4 foredrag.

Fuglenes sprog
d. 7. september - kl. 19
Foredragsholder: Thorsten Johannes Skovbjerg Balsby
Hvad betyder sangen egentlig for fuglene?
Foredraget bliver afholdt på Nørre Vosborg
Entre - 50 kr. + gebyr

Fuglenes fantastiske rejser
d. 13. september - kl. 19
Foredragsholder - Kasper Thorup
Professor og forskningsleder ved Statens Naturhistoriske Museum
Foredraget bliver afholdt på Skærum Mølle
Entre - 50 kr. + gebyr

Fuglen under himlen
d. 2. oktober - kl. 13.
Koncert foredrag: Klassiske dage & Caspar Wenzel Tornøe
Dvorak, Mozart, Ravel m.fl. inspireret af fuglens sang.
Koncert foredraget bliver afholdt på Nørre Vosborg
Entre - 150 + gebyr

Fuglene i Vestjylland igennem 50 år
d. 5. oktober - kl. 19
Foredragsholdere: Ornitologerne Ole Amstrup og
Allan Kjær Villesen
Foredraget bliver afholdt på Nørre Vosborg
Entre - 50 kr. + gebyr

”Kom op på ryggen af en gås”
d. 12. oktober - kl. 19
Foredragsholder: Seniorforsker Preben Clausen,
Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
Foredraget bliver afholdt på Skærum Mølle
Entre - 50 kr. + gebyr

Dansk Ornitologisk Forening
Officielt kaldet DOF BirdLife - blev stiftet i 1906 af 35 fugleinteresserede
personer. Indtil 1951 var foreningen en lille klub af overvejende
københavnske fugleinteresserede, der bl.a. udgav et tidskrift og
arrangerede fugleture. Fra omkring 1951 begyndte foreningen at vokse og
foreningen udviklede sig til en stærk landsdækkende organisation.
Foreningen har i dag et stort centralt sekretariat, 11 landsdækkende
lokalafdelinger og 3 feltstationer. Hvert år tilbydes medlemmerne et væld
af medlemsaktiviteter. DOF udgiver årligt fire numre af Fugle & Natur og
ligeledes 4 numre af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift, DOFT.
Hertil kommer DOF´s årsrapport. I 2021 udkom ”Trækfugleatlas 2014 –
2017”, som er 3. opdaterede bind af ”De danske ynglefugles udbredelse fra
1971 – 1974” og af ”Fuglenes Danmark 1993-1996”. Disse udgør den mest
omfattende fugleundersøgelse blandt mange faglige fuglerapporter,
undersøgelser og bøger, som foreningen har udgivet gennem årene.
Foreningen har betydelig naturpolitisk indflydelse, som hænger sammen
med en stærk faglig baggrund for vores argumentationer. En faglighed,
der bygger på medlemmernes store viden og deres deltagelse i en lang
række projekter med optællinger og andre registreringer af Danmarks
fugle og fuglelivet. På DOF-basen, som i dag er foreningens mest folkerige
aktivitet, blev der i 2021 indtastet ca 2.2 mio indtastninger.
I dag har foreningen tæt på 18.000 medlemmer bestående af almindeligt
fugleinteresserede mennesker, fuglebeskyttere, feltornitologer og
fagornitologer.

Foreningens formål er at arbejde for et rigt og varieret fugleliv og fuglenes
levesteder. Naturpolitisk arbejder foreningen for beskyttelse af de
eksisterende naturværdier og økosystemer og at genoprette og udvide
ødelagte eller reducerede naturområder med fokus på fuglene. Blandt de
største projekter kan nævnes Tøndermarsken, Skjern Å Naturprojektet og
udpegning af fuglebeskyttelsesområder på havterritoriet.
Politikken handler også om at give befolkningen gode muligheder for
spændende fugle- og naturoplevelser. Derudover forholder politikken sig
tematisk til emnerne jagt, klima, planlægning samt rekreative
forstyrrelser.
DOF har i 30 år været internationalt engageret og partner i BirdLife
International bestående af 122 naturorganisationer i 122 lande. Med 11 mio.
medlemmer indtager BirdLife-partnerskabet en nøglerolle i det globale
samarbejde med fugle – og naturbeskyttelsesarbejdet. På EU-niveau
samarbejdes der f.eks om fugleudvikling , implementering og
håndhævelse af den ambitiøse EU-biodiversitetspolitik og lovgivning, der
skal sikre beskyttelse af truede arter og mere plads fri og
sammenhængende natur for især fuglene.

50 år med fuglene i
Vestjylland
For flere informationer besøg:
www.nrvosborg.dk
www.dofvestjylland.dk
www.skaerum.dk

Kontakt til DOF Vestjylland
Følge med i DOF Vestjyllands aktiviteter på hjemmesiden, på
lokalafdelingens facebookside og via Nyhedsbrevet, som udsendes ca. 6
gange om året.
Indmeldelse i DOF
Det er nemt at melde sig ind i DOF. Gå ind på www.dof.dk og tilmeld dig.
Her kan du også læse, hvad du får for dit medlemskab.

- Forsideakvarellen er malet af naturkunstner Jens Overgaard Christensen -

