
1 

 

Beretning 
 
 

 
2020 vil i mange år frem blive husket tilbage på som Corona-året, hvor ens opfattelse af en normal verden 
blev ændret totalt pga. en ”world wide” pandemi, som har sat tingene i stå på en måde man ikke kunne 
forstille sig eller troede muligt, men en virkelighed vi så alligevel alle har måttet forholde os til siden 11 
marts i fjor, hvor ”verden nærmest lukkede ned”. 
 
 
2020 blev bestemt ikke det år vi regnede med, hverken på familieplan, arbejdsplan, ferieplan eller på nogen 
anden måde og derfor ej heller i DOF-Vestjylland regi, hvor langt de fleste planlagte aktiviteter i form af 
ture og møder mm blev aflyst på grund af, at nødvendige antalsbegrænsninger, som myndighederne udstak 
skulle overholdes, i forhold til den smitsomme Corona, der har kostet mere end 2 millioner mennesker livet 
verden over. 
 
 
Og selvom 2020 således var et helt anderledes år end man nogen sinde har oplevet, ja så er en af de 
interessante betragtninger, at når man ikke har kunnet gøre de sædvanlige ting som eksempelvis at rejse 
ud, ja så har rigtig mange mennesker i stedet fundet ud i naturen, hvor der var plads og rum for gode 
oplevelser, hvilket bl.a. har medført at DOF aldrig har haft så mange medlemmer som ved udgangen af 
året. 
 
 
En af de mere trælse ting i 2020 var at DOF-Vestjyllands hjemmeside omkring første oktober blev hacket og 
derved lagt ned. Vi vidste godt at hjemmesiden var sårbar, idet siden var oprettet i 2007 og derfor havde en 
del år på bagen og man kunne ikke opdatere længere, på grund af, at der er kommet mange nye versioner 
af Joomla i mellemtiden. Bestyrelsen sonderede og blev enige om, at bedste løsning var at få oprettet en ny 
hjemmeside på DOF.dk, da vi så er mere sikre i forhold til support og sikkerhedsopdateringer fremadrettet. 
Den ny hjemmeside blev klar til brug mellem jul og Nytår. 
 
 
Bestyrelsen har også været udfordret i forhold til afholdelse af bestyrelsesmøder i 2020 og derfor afholdt vi 
i november et virtuelt bestyrelsesmøde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer deltog via ”Google-meet”. Det 
fungerede faktisk OK, så bestemt en form, som vi vil blive bruge mere her under Corona og sandsynligvis 
også ind imellem i fremtiden. 
 
 
 
Fuglene 
 
 
På landsplan har 2020 været rigtig godt i forhold til både helt nye fuglearter og sjældne arter, men det har 
ikke ”dryppet” så meget på Vestjylland, men helt snydt er vi dog ikke blevet, idet vi haft fornøjelsen af 3 
særdeles spændende førstegangsfund for vores landsdel - nemlig: Gåsegrib og Mellemflagspætte og 
Høgeørn. 
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Gåsegribben er en af de helt store, idet dens vingefang kan være helt op til 2,70 meter og det må absolut 
være en af de største vingefang i Vestjylland nogensinde, da denne kæmpe blev spottet i Stråsø plantage 
25. juni og aftenen efter blev den genfundet nær Hygum bakke mellem Klinkby og Harboøre. Her tog den 
ophold på en svinegård, hvor den rastede på taget. Gåsegribben blev her set af mange frem til 30.6. hvor 
den lettede og forsvandt. Fuglen blev ikke spottet andre steder i Danmark og det må formodes at den er 
fløjet retur til Spanien hvor den kom fra, hvilket den aflæste ring på fuglens ben afslørede! 
 
 
Mellemflagspætte uddøde som ynglefugl i Danmark i 1959 og har nærmest været væk fra landet i 50 år 
frem til begyndelsen af 10´erne hvor der begyndte at være flere fund i det sydligste Jylland efter at arten 
har været i fremgang i Tyskland i en længere årrække. Det vestjyske fund er det nordligste i Danmark og 
Jylland nogensinde og blev gjort 14. oktober i en have i Rindum ved Ringkøbing. Efterfølgende er fuglen 
blevet glad for området idet den er observeret året ud med jævne mellemrum og er også genfundet her i 
det nye år.  
 
 
En fransk Høgeørn med GPS-sender blev set flere steder i Danmark i 2020 pga. at man har kunnet følge den 
på ens computer og således opholdt denne fugl sig ved Barslund nær Flyvestation Karups område det 
meste af juli måned. Høgeørn er kun set ganske få gange i Danmark og dette fund var således første gang i 
Vestjylland. 
 
 
Af andre SU-arter kan nævnes: 
 

• I perioden fra 8.10 – 31.10. opholdt der sig på Skjern enge en Sortvinget Braksvale. Fuglen blev set 
af rigtig mange ornitologer. Arten er kun set en gang tidligere i Vestjylland, hvor der er et fund fra 
Tipperne i 1997.  

 
 

• Hvidskægget Terne 3 styk, som blev set ved Øster Hestholm, Skjern enge den 22. og 23. maj i en 
periode hvor netop dette område blev tiltrukket af mange ornitologer, fordi en anden sjælden fugl - 
Stylteløber opholdt sig i området. Denne ”langbenede fætter” opholdt sig i området en god uges tid 
fra 12. til 20. maj. 
 

 

• Kohejre flokken på, som var sidste års store tilløbsstykke ved Gullestrup, Herning blev efterhånden 
reduceret, men dog set ind i 2020, med 2 fugle 1. januar, mens sidste dag blev 3. januar, hvor den 
sidste fugl fortrak. 
 

 

• En Hvidøjet And - hun opholdt sig i Ejstrup sø nær Ejstrupholm i perioden fra 17. oktober – 8. 
november. 
Skønt Hvidøjet And er set over 60 gange i Danmark, er der kun 3 fund fra det vestjyske og de 2 
tidligere fund er tilmed meget gamle nemlig fra 1958 og 1962 og det var begge af skudte fugle, så 
absolut også et spændende og sjældent fund. 

 
 

• Halsbåndtroldand han – Skjern enge – de første januar dage og sandsynligvis samme fugl, som er 
set flere vintre på samme lokalitet. 
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Sjældne arter 
 

• En langtidsstationær Hærfugl, som blev set på Sletten i Holstebro i november 2019 opholdt sig 
åbenbart i området hele vinteren og da fuglefolket fik nys om den fine fugl tæt på et 
beboelseskvarter i begyndelsen af februar, så var der rigtig mange forbi for at opleve den spøjse 
fugl, som fouragerede på græsplæner og i en hestefold. Fuglen blev set frem til 9. marts. 
 

 

• Hortulan han 14. maj syngende ved Vest Stadil fjord er bestemt ikke hverdagskost i Vestjylland. Kun 
2 fund i de seneste 10 år – 2010 Ringkøbing og 2014 Lyngvig fyr. 
 

 

• I august/september blev der set Aftenfalke på 4 lokaliteter rundt i Vestjylland.  
 
 

• Hvidvinget Terne – op til 2 fugle set i perioden 12.5 – 13.6. ved Øster Hestholm i Skjern enge. 
 

 

• Kongeørn blev set på Borris hede fra januar – april og efterfølgende blev 1 set på Vind hede i april – 
juni. 

 
 

• Største registrering af Pomeransfugl blev 145 i Skjern enge. 
 
 
Af yderligere sjældne arter i 2020 kan nævnes: 
Citronvipstjert, Gulirisk, Høgesanger, Kærløber, Sort Glente, Storpiber, Stribet Ryle.   
 
 
Og ynglefuglene: 
 
 
Storkeparret som sensationelt slog sig ned i Flynder ved Bækmarksbro i 2019 vendte heldigvis tilbage i 2020 
og fik 3 unger, 2 hunner og 1 han ud af årets yngleanstrengelser. Vi skal helt tilbage til 1974 for at finde et 
år hvor der sidst har været 3 storkeunger i en vestjysk rede. Storkene.dk har en strategi om at skabe bedre 
fødebetingelser omkring de beboede reder i Danmark og derfor har de arbejdet en del med, om muligt at 
få etableret vandhuller i nærområdet, det har været lidt op ad bakke, men det ser nu ud til at lykkes at få 
godkendelser, så de kan komme i gang med dette arbejde. 
. 
 
Der er næsten daglige observationer af Havørn i Vestjylland, men stadig er det kun Borris hede parret, som 
vi er helt sikre på yngler, og i 2020 var der en unge i reden. Bølling sø, Nissum fjord, Flyndersø/Stubbegaard 
sø og Vest Stadil fjord/Svingel engsø, Skjern enge er lokaliteter hvor der ofte ses ynglemodne Havørne, så 
der skal være flere ynglepar!! 
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Bestanden af Plettet Rørvagtel er vurderet til 10 – 13 par hvor Skjern enge står for hovedparten. 
 
 
I DOF-Basen har en ornitolog optalt ynglebestanden af Sortstrubet Bynkefugl på dele af klittangen syd for 
Hvide Sande på lokaliteterne Haurvig vest, Skodbjerge vest og Nørre- og Søndersand. I de 3 områder 
tilsammen er fundet 19 – 21 ynglepar. Så dette klit/hede område, med en del sommerhuse må siges at 
være et kerneområde for arten. 
 
 
Sorthovedet måge har sandsynligvis ynglet med 1 par i Øster Hestholm 
 
 
Sortternene brugte Husby sø, som yngleplads i 2020. Antagelig ynglede 4 par i den østlige del af søen. 
Forhåbentlig var der ynglesucces, idet der blev iagttaget, at voksne fugle fløj med føde i næbbet, men da 
yngleområdet var svært tilgængelig var der ikke mulighed at få sikre iagttagelser. 
 
 
2 måske 3 par Sangsvaner ved Bølling sø, men det var kun det ene som blev set med 5 unger i slutningen af 
maj. 
 
 
Hele 249 par Skestorke ynglede på Høje Sande i 2020. 
 
 
Medlemmer 
 
 
Medlemsmæssigt har 2020 været rigtig fint for DOF-Vestjylland og vi lander på 625 medlemmer hvilket er 
en stigning på 21 i løbet af året og dermed det højeste antal vi nogen sinde har været, og det på trods af at 
vi ikke har kunnet afvikle ret mange arrangementer. 
 
I oversigten kan ses at det er gruppen ”almindeligt medlem”, som trækker næsten hele stigningen, mens 
Husstandsmedlemskab, som tæller dobbelt er steget med et. 
  
 

Medlemstype DOF-Vestjylland 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

M1 + M4 + 
M51 Kernemedlem 236 238 245 

M13 + M53 Hustandsmedlem 60 59 55 

M2 + M52 Ungdomsmedlem 5 6 5 

M30  Medlem 263 240 232 

I alt    565 545 539 
 

 
 
 
Hvis man kigger på medlemsudviklingen i de 6 kommuner i DOF-Vestjyllands område, så er stigningen sket 
primært i Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner.  
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Vi har 3 kommuner, som har næsten samme medlemstal – Herning med 142 og Ringkøbing-Skjern og 
Holstebro med 141, hvilket for Herning og Ringkøbing -Skjern kommuner er det højeste ved et årsskifte, 
Holstebro kommune er status quo. 
 
 
Ikast-Brande har haft en stigning på 4 medlemmer i 2020 og her er nu 58 medlemmer. Struer kommune har 
en stigning på 2 til 47 medlemmer, hvilket er det højeste nogensinde, der er 2 medlemmer mere i Lemvig 
kommune i forhold til sidste år, nemlig 24 medlemmer. 
 
 
For hele foreningen DOF har 2020 været et særdeles fint år medlemsmæssigt, og foreningen har med godt 
17.400 medlemmer aldrig tidligere haft så højt et medlemstal. 
 
 
 
Aktiviteter 
 
 
2020 har været et år som stod i aflysningernes tegn. Januar – februar og frem til 11. marts kørte helt som 
vanligt, men restriktionerne som indførtes herefter, gjorde at foråret fra marts til maj nærmest var helt 
lukket og herefter da Coronasmitten blev lavere fra juni og hen til oktober/november har der været afholdt 
både almindelige og seniorture, mens eksempelvis ”Åben å-dals” arrangementerne i Skjern enge er ikke 
blev afholdt i 2020.  
 
 
Herunder lidt om de aktiviteter – ture – møder, som trods alt blev afholdt: 
 
 
Generalforsamlingen blev som sædvanligt afholdt i Aulum Fritidscenter og til dette års arrangement var 35 
medlemmer mødt op. Der var genvalg til alle de opstillede til bestyrelsen, hvilket vil sige Kirsten Henriksen, 
Poul Krag, Gert Thorhauge Andersen og Lars Holm Hansen. Efter selve generalforsamlingen blev der afholdt 
finale i fotokonkurrencen, hvor deltagerne var med til at udvælge det vindende foto blandt de 10, som var 
sendt til finalen fra ”Årets ornitologiske oplevelser” i december 2019. 
 
 
Ørnens dag blev afholdt ét sted i år - Skjern enge. På grund af rigtig meget vand i engene, var det ikke 
muligt at benytte Hestholm tårnet og P-pladsen, som normalt har været base for arrangementet og derfor 
blev mødestedet flyttet til Pumpestation Nord. Herfra havde man udsyn til 2 Havørne på Kalvholm, så rigtig 
fint for gæsterne på denne dag. 
 
 
Der var berammet et fuglestemmekursus i foråret 2020, men det var vi nødt til at aflyse pga. Corona. Det 
nærmeste vi kan komme kursusaktivitet var, at der blev afholdt en: ”DOF-Vestjylland temadag om 
”Punkttælling” som temadag i slutningen af september, hvor vi havde besøg af Thomas Vikstrøm fra 
Fuglenes hus. Han var på Skovlund Naturskole for at berette om det nye projekt ”Punkttælling 2.0”, som 
indeholder nye metoder og ny teknologi. Temadagen startede med en praktisk øvelse og herefter var der 
aftensmad, efterfulgt af indlæg og diskussion. En fin dag for deltagerne.  
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Medlemsbusturen skulle have gået til Hjarbæk fjord / Kølsen-Skals engsø, men arrangementet blev aflyst. 
 
 
DOF-Vestjylland havde lejet det samme sommerhus, som i 2019 for at kunne tilbyde lokale 
foreningsmedlemmer at opleve Naturmødet, men også her spændte Corona ben, så fremfor spændende 
møder i Hirtshals, så blev det til en ”light-udgave” på nettet, hvilket jo er OK, men bestemt ikke den samme 
oplevelse!  
 
 
”Tårnenes dag”, som normalt afholdes den første lørdag i maj, led samme skæbne, som de øvrige 
arrangementer i foråret, men også her blev der hurtigt fabrikeret en erstatning – ”Tårnenes dag 
hjemmefra”, hvilket vil sige, at i stedet for en konkurrence fra de sædvanlige tårne rundt i Danmark, skulle 
deltagerne observere fugle, fra sin egen matrikel i samme tidsrum i stedet. Godt 50 rundt i Danmark deltog 
i denne seance og heraf var der 6 deltagere i Vestjylland. Det blev en spændende konkurrence at deltage i 
og ja, vinderen i DK fandt 84 arter og nr. 2 - 81 forskellige fuglearter – imponerende antal fra ens egen 
have/matrikel på 8 timer, må man sige. Bedste resultat i Vestjylland blev 51 arter. 
 
 
”Fuglenes dag” blev aflyst! 
 
 
I november blev forsamlingsforbuddet igen nedsat, hvilket afsted kom, at DOF- Vestjyllands julemøde 
”Årets ornitologiske oplevelser” også måtte føjes til listen af aflyste arrangementer i 2020.  
 
 
 
Fugleregistrering 
 
 
Corona-året har ført til en vild rekord for DOF-basen, idet det endte med næsten 20 % flere 
observationsindtastninger i forhold til året før, hvilket vil sige at der blev indtastet over 2,1 millioner 
observationer mod godt 1,7 millioner året forinden, som også var rekord.   
 
I Vestjylland var der også rekord mange indtastninger og fra 2019 til 2020 er der indtastet hele 30 % mere 
hvilket i tal er en stigning fra 90.400 til 129.200 indtastninger. I 2017 var tilsvarende tal for DOF-Vestjyllands 
vedkommende 58.600, så altså mere end en fordobling på blot 3 år. 
 
 
På kommuneplan fordeler indtastninger sig således (runde tal) og i parentes 2019: 
 
Ringkøbing-Skjern:  48.200  (33.700) 
Ikast-Brande:   30.800  (18.500) 
Holstebro:   27.000  (17.600) 
Herning:   14.100  (13.600) 
Lemvig:   7.700  (4.200)  
Struer:   1.600  (1.600) 
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De mange indtastninger afspejler sig specielt i store stigninger i antal indtastninger i Ringkøbing-Skjern, 
Ikast-Brande, Holstebro og Lemvig kommuner. 
 
 
Artsmæssigt er der set 265 forskellige fugle i Ringkøbing-Skjern kommune og det er 4. højeste på landsplan 
kun overgået af Frederikshavn, Thisted og Varde kommuner. Efterfølgende er der observeret 227 arter i 
Lemvig kommune, 226 i Holstebro, Herning 194, Ikast-Brande 191 og Struer 154. 
 
 
Sortterne projektet, som indledtes i 2018 og skulle køre 3 år fortsatte i 2020 på samme vis, som de 
foregående år med udlægning af rede-flåder i Mellemdyb, Vest Stadil fjord og i Husby sø. I 2020 ynglede 
Sortternerne i Husby sø og der var ingen tegn på yngleaktivitet ved Vest Stadil fjord. Antagelig ynglede der 
4 par ved Husby sø, da der i begyndelsen af juni blev iagttaget 8 territoriehævende fugle. Vi regner også 
med at der var ynglesucces her, idet der blev set voksne fugle, som gentagne fløj med små fisk til samme 
position, men da ynglestedet var svært tilgængeligt var det ikke muligt at konstatere ynglesucces/unger 
med sikkerhed. Der var Sortterner ved Husby sø frem til i hvert fald 21.7. og dette indikerer også et positivt 
resultat. På de 2 øvrige lokaliteter i Danmark var der igen stor succes i det sønderjyske hvor min. 45 
Sortterneunger kom på vingerne, mens det i Vejlerne er det så som så med ynglesucces, selvom der blev 
set op til 39 fugle ja så blev der kun iagttaget 1 til 2 1K fugle hen i juli.  
 
  
Punkttælling er en af de aktiviteter, som er total upåvirket af Corona og antallet af punkttællingsruter i 
Vestjylland har også været rigtig fin de seneste år. I 2019/2020 optaltes 31 vinterruter hvilket er en mere 
end i året forinden og 40 yngleruter, hvilket er det samme som i 2019. I det kommende år bliver der 
mulighed for at optælle tidlige yngleruter, spontantælling og nattællinger, hvilket var noget af det, som blev 
fortalt om på punkttællingsmødet, som var arrangereret i efteråret. Der er altid brug for flere punkttællere, 
så har du lyst, så kan man læse om hvordan man kommer i gang på dof.dk.  
 
 
Igen i 2020 afholdtes den landsdækkende konkurrence ”Boligbirding”, hvor det går ud på at se flest mulige 
fugle fra sin egen matrikel. I dette års konkurrence var der i alt 203 deltagere, heraf 30 fra det vestjyske.  
På landsplan blev der iagttaget 211 forskellige fuglearter fra deltagernes matrikler og her i DOF-Vestjyllands 
område blev artsantallet 167, hvilket var flest blandt alle lokalafdelinger. Vinderen af årets konkurrence 
blev også Vestjysk idet Erik Enevoldsen, Søndervig nåede op på hele 137 forskellige fuglearter – 
imponerende! 
 
 
 
DOF-Vestjylland 
 
 
Bestyrelsen afholder normalt 9 møder om året, men det blev anderledes i 2020, hvor Corona jo lavede 
noget om på alle ting. De første 3 møder fra januar til marts blev holdt, som vanligt, men herefter betød 
forsamlingsforbuddet, at vi først i slutningen af august afholdt det næste og som noget nyt blev dette møde 
afholdt i forbindelse med en bestyrelsestur, hvor vi tog på en slags ekspedition med besøg på lokaliteter i 
lokalafdelingens østligste områder i Ikast-Brande kommune, som Hampen sø, Palsgaard skov, Godthåb høje 
m.fl. – En fin dag og interessant at se nogle af de rigtig mange lokaliteter, som findes i Midt-Vestjylland men 
ligger i områder som man sjældent kommer forbi, så det vil uden tvivl blive gentaget. I oktober var der 
besøg af DOFs direktør Sigrid Andersen til et møde, som blev afholdt på Skovlund Naturskole. På mødet 
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blev bl.a. DOFs strategi 2021 – 2024 vendt, et emne som bestyrelsen har arbejdet en del med i løbet af året 
og efterfølgende fremsendt vore forslag til Fuglenes hus. Corona retningslinjer, Hjemmeside – under dof.dk 
og andre ting blev ligeledes diskuteret med Sigrid. November mødet blev igen afholdt på Skovlund pga. 
afstandskravene til hinanden, som der gør det svært at afholde møder i private hjem.  
 
 
Repræsentantskabet afholder normalt 2 årlige møder, men også her gav Corona udfordringer. 
Forårsmødet der skulle have været afholdt i Nordsjælland i april blev aflyst og erstattet af et møde på 
computeren hvorfra de forskellige stemmeafgivelser skulle foretages. Efterårsmødet i november blev 
erstattet af et lørdagsmøde, hvor repræsentantskabet skulle mødes fysisk og virtuelt følge mødet på 3 
forskellige destinationer på Comwell i henholdsvis Roskilde, Kolding og Rebild. Dette møde fungerede 
faktisk ganske fint, men repræsentanterne ser selvfølgelig frem til at mødet igen afholdes på normal vis. 
 
 
Hjemmesiden fungerede med opslag og informationer, som den har gjort siden 2008 frem til slutningen af 
september, hvor den pludselig blev ”hacket” og vi ikke længere kunne få forbindelse til den. Herefter gik 
der et stykke tid med at finde ud af hvad vi efterfølgende skulle gøre. Beslutningen blev at vi skulle lægge os 
under DOF.dk, da det på den lange bane vil være det sikreste, da der på den fælles hjemmeside er 
mulighed for backup og support, hvis noget igen skulle gå noget galt. 7 andre lokalafdelinger har også deres 
hjemmeside her. Den nye hjemmeside er som den tidligere fabrikeret i Joomla og mellem jul og nytår fik vi 
den endelig i gang igen og det var rart, da dofvestjylland.dk er uundværlig i forhold til beretninger, artikler 
og anden information, som gerne må blive stående et stykke tid, hvilket eksempelvis Facebook ikke er så 
god til. 
 
 
Der er udsendt 7 nyhedsbreve til over 500 abonnenter, samt velkomstbreve til nye medlemmer i 
lokalafdelingen. 
 
 
Antallet af Facebook brugere på DOF-Vestjylland er steget ganske meget i 2020. Ved årets begyndelse var 
der 321 brugere, medio september rundede siden 500 og på ved årets afslutningen nærmede antallet sig 
600, så bestemt en markant forøgelse af brugere og det kan ses ved anmodning til siden at det ikke kun er 
vestjyder, men folk fra hele landet som gerne vil på. Der er næsten daglig nye opslag af foto´s, relevante 
opslag fra andre sider, tuer og møder, så TAK for i er med til at gøre siden interessant. 
 
 
Natur og Miljø - aktiviteter 
 
 
Når man er en forening, som varetager ”fuglenes interesser”, så er der foruden det at kigge fugle også en 
del aktiviteter der handler om at beskytte naturen og komme med input på forskellige plan til de debatter, 
der vedrører mulige forbedringer, men det er specielt meget vigtigt at være ”vågen”, når der kommer 
trusler.  
 
 
I bestyrelsen diskuteres adskillige naturpolitiske sager i løbet af et år og et pejlemærke er: ”Hvor meget fugl 
er der i sagen”, men der kan også nogle gange være noget principielt, som gør at man går ind i den. Det er 
også vigtigt at være med i forskellige fora, hvor man samarbejder med andre organisationer, kommuner, 
myndigheder eller enkeltpersoner. Indsamlingen af viden i forbindelse med overvågning af fugle er også et 
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uvurderligt værktøj, når man skal argumentere fuglenes sag og i denne kategori ligger også adskillige af 
vore aktiviteter.  
 
 
Mødeaktiviteten har været noget amputeret i 2020 pga. corona, men der er så også opstået nye måder at 
kommunikere på eksempelvis via digitale møder.  
 
 
Grønt råd hvor vi har repræsentanter i alle de 6 vestjyske kommuner har der været minimal aktivitet i 
2020. Kontaktpersonerne til de enkelte kommuner er Herning: Flemming Thomasen, Holstebro Kommune: 
Agner Svenstrup, Ikast-Brande: Bo Daugaard, Lemvig: Kristian Tikjøb Olesen, Ringkøbing-Skjern. Lars Holm 
Hansen og Struer Svend Aage Knudsen. Vi har for vane at afholde et årligt møde med 
kommunekontaktpersonerne, men det kunne desværre af en bestemt årsag, som er nævnt nogle gange - 
ikke lade sig gøre i 2020 
 
 
I foråret 2020 kørte endnu en runde i Vandrådet med diskussioner/indstillinger i oplandet til henholdsvis 
Ringkøbing fjord og Nissum fjord hvor vi er repræsenteret begge steder af henholdsvis Marianne 
Linnemann og Agner Svenstrup. I det sydlige vandråd var man ikke helt enige om alt og bl.a. diskussion om 
okkerbassiner og sandfang gav udfordringer mellem landbruget og DOF/DN på den anden side. 
 
 
Møderne med skovdistrikterne, NST-Vestjylland, NST-Blåvandshuk, NST-Søhøjlandet, som vi normalt 
holder en gang om året har ikke været afholdt i 2020 pga. af corona. Selvom vi så ikke har afholdt 
deciderede møder, så foregår der jo alligevel forskellige samarbejder omkring Redekasseprojekter – 
Perleugle, Vendehals, Natugle mv., Sortterneprojekt, overvågning og optællinger. Eksempelvis var en af de 
mere håndgribelige arbejdsopgaver at opsætte mårsikring ved 14 Perleuglekasser. 
 
 
Der er givet midler til et Tårnfalkekasse-projekt i Ikast området med opsætning af redekasser til Tårnfalk, 
eller evt. Natugle. 
 
 
Faunastriber, som DOF-Vestjylland også har ”en aktie i” udvikler sig rundt i landet og der bliver sået ganske 
mange kilometer, som er med til at give ”et lidt mere” varieret indhold på de efterhånden meget store 
marker i landbrugslandet. I 2020 blev der sået over 160 km faunastriber i Holstebro, Herning og Ringkøbing-
Skjern kommuner tilsammen og alt i alt er der i de 5 år projektet har kørt, nu sået over 1000 km i en bredde 
på 3 meter. 
 
 
Bestyrelsen har diskuteret og senere indsendt bemærkninger til en sag ved Klosterhavn, Nissum fjord, hvor 
Staby efterskole på resterne af et nedbrændt fiskerhus vil opføre et hus med plads til 40 kanoer, som så 
skal bruges til at sejle i Felsted kog. Problemet er at stedet ligger i et Natura 2000 område, hvor man ikke 
uden videre kan få lov til sådanne tiltag, men det synes Holstebro kommune, som derfor har udarbejdet et 
ændringsforslag til lokalplanen, hvilket så bl.a. miljøstyrelsen har sendt bemærkninger i mod. 
 
 
 
 
 



10 

 

Afslutning 
 
 
2020 var begyndelsen på et nyt årti og med den start vi har oplevet, kan det forhåbentlig kun blive bedre! 
 
 
Intet er dog så skidt at det ikke er godt for noget andet og i et år, som har budt på restriktioner, opfordring 
til at man blev hjemme og ikke at mødes med andre, arrangementer og aktiviteter der er blevet aflyst på 
stribe og det på trods, så skal man jo selvfølgelig have tiden til at gå med noget og ja, så har mange fået 
øjnene op for naturen og fuglene omkring os er værdifulde, der har i hvert fald aldrig tidligere været så 
mange mennesker ude i naturen, som netop i 2020.  
 
 
At Danmarks Radio tillige havde planlagt en naturserie ”Vild, vildere Danmark” og for børn ”Ramasjang 
redder fuglene”, som omhandlede mange forskellige fugle, dyr og levesteder rundt i landet gjorde nok ikke 
interessen for naturen mindre. DOF-Vestjylland havde også forberedt, at vi skulle have arrangeret 
ture/events som opfølgning på nogle af udsendelserne og vise fuglene i den rigtige natur, men da TV-
udsendelserne netop faldt sammen med nedlukningerne i forårsmånederne, så blev der ikke noget ud af 
det. 
 
 
DOF og DOF-Vestjylland har aldrig haft flere medlemmer end netop nu, så lad os håbe det bliver en ny 
trend, at flere ønsker at støtte en forening, som DOF, hvor rigtig mange frivillige kræfter bruger tid og 
ressourcer på at argumentere for at man skal passe på vores natur, så der er plads og fødemuligheder for 
hele spektret af fugle og de derved fortsat kan være en kilde til forundring og glæde, når man møder de 
forskellige arter på sin vej.  
 
 
Stort Tak til alle, som på den ene eller anden måde bidrager til DOF-Vestjyllands virke og håber verden 
snart igen vender tilbage til den hverdag, som rigtig mange længes efter og vi kan få gang i de vanlige 
aktiviteter i foreningen igen.  
 
 
 
 
 

Lars Holm Hansen 

Formand 
 

 


