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Beretning 
 
 
 
 

Gennem næsten hele foråret 2021 aflystes de fleste af DOF-Vestjyllands planlagte arrangementer igen pga. 
Corona epidemien, som stadig havde godt fat i befolkningerne både i Danmark og ude i verden, men 
heldigvis blev der udviklet en vaccine, der blev rullet ud, med stik til de ældste først og så fremdeles fik alle 
mulighed for de 2 stik som skulle til og i løbet af august havde de fleste fået klaret dette, hvilket så afsted 
kom at vi i efteråret igen har kunnet afvikle ture og møder. Mod slutningen af året blussede en ny variant af 
Corona op og rigtig mange er efterfølgende blevet smittet, men heldigvis har den mildere Omikron vist sig 
at folk ikke er blevet så syge som i de første bølger, hvilket først og fremmest skyldes at rigtig mange er 
blevet vaccineret.  
 
 
En af de første arrangementer i et nyt år er normalt Generalforsamlingen, hvilket står i vores vedtægter at 
den skal afholdes her, men det var umuligt at gøre på traditionel vis i 2021. Nogle lokalafdelinger valgte at 
afholde via ”teams møder” på Computer, men her i Vestjylland valgte bestyrelsen hurtigt at vi pga. en force 
majeure situation, at vi ville vente med at afholde, til vi igen kunne mødes fysisk. Grundet 
forsamlingsforbud indendørs med videre, blev det derfor først muligt at finde en dato sidst i august og 
således er det kun 5 måneder siden vi sidst holdt generalforsamling. 
 
 
I oktober fik vi for første gang siden 2019 afholdt den normalt årlige medlems-bustur, som denne gang gik 
til vadehavet hvor hoveddestinationen var Mandø, som blev nået med Mandø-bussen. Efter nogle timers 
fugle-kig på øen var der besøg på Vadehavscentret i Vester Vedsted og inden bussen igen gik nordover, 
havde deltagerne en flot ”sort sol” oplevelse, hvor tusinder af stære gik til overnatning ved Ribe Østerå. 
 
 
I 2021 har der været fokus på de såkaldte ”tællegrupper”, tidligere også kaldet Caretaker grupper, hvor 
man er nogle stykker, som tæller fugle på en bestemt lokalitet med jævne mellemrum hen over året. 
Hovedårsagen var at COOP sammen med Hededanmark købte en landejendom ved Idom, med henblik på 
at plante den til for at binde CO2. En lokal doffer Hans Rasmussen tog kontakt til de nye ejere, om de var 
med på vores ide, med at danne en tællegruppe og det var de, så derfor begyndte et lille hold på 3 – 4 
stykker at lave tællinger fra det tidlige forår, alt imens hovedparten af områdets i alt 113 hektar er blevet 
tilplantet med skov. På oktober tællingen deltog 8 doffere og der kunne således tælles i to hold, så det er 
rigtig dejligt at denne gruppe nu kører i ”Storå Folkeskov”. 
 
 
   
Fuglene 
 
 
I 2020 blev der fundet tre nye fuglearter i Vestjylland og det gjorde der også i 2021, nemlig Tornhalesejler, 
og Himalayasanger, som var kommet rigtig langt hjemmefra, da de begge kommer helt fra Centralasien, 
samt Storskråpe. 
 
Tornhalesejler blev fundet 17. maj ved Vest Stadil fjord hvor et par lokale doffere Svend Erik Petersen og 
Jens Ballegaard pludselig fik øje på en sejler, som ikke lige var årets første Mursejler, men et tredje gangs 
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fund for Danmark ”Tornhalesejler”. På DOF-Vestjyllands hjemmeside er der lagt en artikel op om den 
spændende dag.  
 
 
31.10. var dagen for den anden nye art ”Himalayasanger”, som blev fundet på Harboøre tange hvor 3 
forskellige ornitologer var så heldige at se den lille sanger. Arten er set godt 30 gange i Danmark og der har 
været flest fund på Bornholm/Christiansø og i Vadehavsområdet.  
 
 
En nordgående Storskråpe blev 15. maj kl. 7.15 meldt ud fra Blåvand og efterfølgende blev den set flyve 
mod nord ved Søndervig kl. 7.50 af et par lokale ornitologer, som havde fået meldingen. Arten er set 10 
gange i Danmark. 
 
 
 
Øvrige SU og andre interessante fund i 2021: 
 
 

• 5. juni blev der på Albæk fælled, Skjern enge fundet en Purpurhejre hvilket er første fund i Danmark 
siden 2017. Arten er truffet i Vestjylland 2 gange før: Værnengene 2009, Bjålum klit og Værnengene 
1999.  

 
 

• Mellemflagspætten som fra medio oktober forrige år og efterfølgende med jævne mellemrum frem 
til årsskiftet blev set i Rindum, blev genfundet 11. februar i Amtmandens lund og herefter blev den 
et tilløbsstykke i nogle dage frem til 24. februar, hvorefter den ikke senere er iagttaget. 
 

 

• Sibirisk Bynkefugl blev iagttaget ved Thyborøn 20.10. Arten er set en del gange i Danmark, men 
dette er kun tredje fund i Vestjylland, hvor første fund er fra Værnengene i 1994 og andet fra 
Lyngvig fyr i 1996. 
 

 

• En Triel som blev set den 30.8. på Værnengene er bestemt heller ikke hverdagskost i det vestjyske, 
idet der kun foreligger 2 tidligere fund: en fugl fra Haurvig i 2015, samt et eksemplar skudt i 
Bøvlingbjerg i 1910. I Danmark er arten set over 40 gange, men over halvdelen af gangene er det i 
det nordjyske. 
 

• Halsbåndtroldand han – Skjern enge – set fra 4. januar til 1. februar og er antagelig samme fugl, 
som adskillige vintre har op holdt sig på samme lokalitet. 
 

 
 
Sjældne arter 
 

• Citronvipstjert på Værnengene 7.5., en art som kun er set ganske få gange i Vestjylland. 
 

 

• Drosselrørsanger syngende ved Skænken sø det meste af juni måned 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=tornhalesejler-ny-art-for-dof-vestjylland
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=purpurhejre-i-skjern-enge
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=mellemflagspaette-stort-hit-i-ringkobing


3 

 

 
 

• Hærfugl – besøg af 3 – 4 fugle rundt i det vestjyske i 2021 
 
 

• Sortbuget Knortegås, Velling Mærsk 5. – 13. maj er andet fund i Vestjylland 
 

 

• Kongeederfugl 9.3. Bækbygaard strand er 3. fund i Vestjylland 
 
 

• En adult Kongeørn har opholdt sig hele året på Borris hede hvor rigtig mange, har fået fornøjelsen 
af at se den store rovfugl. 
 
 

• 19. august blev der sat ny DK-rekord for Lille Stormsvale med hele 57 fugle set ved Odbjerg Strand, 
Husby klit 
 

• Lille Kjove 10 K fugle 23.9. ved Lyngvig fyr er pænt mange 
 
 
Af yderligere sjældne arter i 2021:  
Steppehøg, Sort Glente, Sort Stork, Thorshane   
 
 
 
Og ynglefuglene: 
 
 
Nu gik det lige så godt med Vestjyllands eneste par Hvid Stork i Flynder ved Bækmarksbro i 2019 og 2020, 
men det blev helt anderledes i 2021, hvor hanstorken ”Kjeld” kom tilbage fra vinterkvarteret en uge 
tidligere end året før og landede i reden 28.3. Grundet en kold april med nordvestlige vinde, så gik det 
meget trægt for de øst trækkende storke og de blev meget forsinkede. Kjeld ventede og ventede og var 
meget tålmodig, men der kom ingen mage, så det kunne have været slut med storke i Vestjylland igen, men 
men men endelig 12. juli dukkede pludselig en hunstork op og der var god harmoni, så hun blev i Flynder 
resten af sæsonen og de trak syd på sammen 30. august, så dejligt at det endte sådan og vi har stadig 1 
storkepar i Vestjylland og kan glæde os til en ny sæson hvor de forhåbentlig mødes ved reden en gang i 
april. 
 
 
Sølvhejre er en af de ny indvandrede fugle, som klarer sig rigtig godt og i 2021 blev der optalt hele 9 sikre 
ynglepar i Vestjylland, hvoraf de 7 par ynglede sammen med Fiskehejrer i Skærum kolonien ved Vemb og 
her var der også god ynglesucces idet der 8.6. blev optalt i alt 15 unger i rederne. Der var 2 par ved 
Krogshede og her blev optalt 7 unger. 
 
 
Havørne parret på Borris hede fik 2 unger i 2021, der er ikke lagt andre par ind i DOF-basen, men der har 
været yderligere 2 – 3 par i Vestjylland. 
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Pungmejse et enkelt par ved Skænken sø er bortset fra en enkelt yderligere observation i Skjern enge det 
eneste sted i Vestjylland arten er registreret i 2021. 
 
 
Sangsvane yngler stadig med et enkelt par ved Bøllingsø, som det sydligste par i Danmark, dog er unge 
antal ikke opgivet i DOF-basen. Parret er det eneste uden for Himmerland, hvor bestanden er på knap 10 
par. 
 
 
 
Medlemmer 
 
 
Antallet af medlemmer har måned for måned ikke haft de store udsving og vi lander på 618, hvilket er 7 
færre end ved udgangen af 2021, selvom DOF generelt har haft stor medlemsstigning i 2021, hvor antallet 
totalt for foreningen ved udgangen af året er på ca. 18.000 medlemmer, hvilket er mere end 500 højere 
end ved sidste årsskifte, så det er jo en rigtig flot rekord.  
 
 
I kraft af beslutningen om at medlemstypen Kernemedlem/medlem ”fusionerer” og bliver til én, så giver 
det et ændret billede i oversigten for 2021 og iflg. medlemslisten pr. 31.12. er almindeligt medlem således 
reduceret fra 263 til 19, mens kernemedlemstypen til gengæld er steget fra 236 til 467. Ungdomsmedlems- 
+ Husstandsmedlemsskab er steget med en enkelt hver og så har vi lige inden nytår fået vores første 
medlem i ”Ørneklubben”, som er et nyt tilbud til fugleglade børn mellem 6 og 12 år. 
 
Husstandsmedlemsskab tæller dobbelt når det samlede antal medlemmer opgøres. 
 
 
 
 

Medlemstype DOF-Vestjylland 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

M1 + M4 + 
M51 Kernemedlem 467 236 238 

M13 + M53 Hustandsmedlem 61 60 59 

M2 + M52 Ungdom + Ørneklub 7 5 6 

M30  Medlem 19 263 240 

I alt    554 565 545 
 

 
 
Der er flest medlemmer i Ringkøbing-Skjern kommune med 143, efterfulgt af Herning med 140. I Lemvig, 
som er den medlemsmæssigt mindste kommune er vi steget fra 24 til 28 medlemmer. 
 
 
Udover medlemmerne i vores i alt 6 kommuner har vi de senere år haft et stigende antal, som bor andre 
steder i landet, men ønsker at være medlem i Vestjylland, måske fordi de er flyttet og stadig føler de har en 
tilknytning til vores område eller de evt. har sommerhus her. I alt har vi 14 af den type medlemmer, hvoraf 
de 2 bor i udlandet. 
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Aktiviteter 
 
 
2021 fortsatte som 2020 sluttede, alt var de første måneder af året Corona nedlukket og vi skulle helt hen 
til primo maj hvor den første tur blev gennemført, hvilket der også står i overskriften på referatet fra turen: 
”Endelig en DOF-tur - Pomeransfugle på Skjern enge 11. maj. 
 
 
Mange ting kunne ikke afholdes pga. smitterisiko, afstandskrav, forsamlingsforbud mv, men det var ikke 
ensbetydende med at ornitter i DOF-Vestjylland gik helt i dvale i de første 4 måneder af året. Nej 
fuglefolket har jo den fordel, at vi kan færdes udenfor og da der var nogle gode fuglefund i eksempel 
februar: Mellemflagspætte - Ringkøbing, Silkehejre, ved Vegenå – Kongeørn og ulv – Borris hede, så var det 
der man mødtes med afstand til hinanden. 
 
 
Boligbirding var en anden aktivitet, som udførtes hjemmefra og derfor ganske ufarlig og ligeså Punkttælling, 
Tællegrupper og selv vores bestyrelsesmøder blev konverteret til ”Teams-møder på sin computer, så jo 
Corona var med til at forandre aktiviteterne på forskellige nye måder. 
 
 
 Efter sommerferien har vi været næsten tilbage ved normalen med bl.a. kurser, medlemstur og årets 
ornitologiske oplevelser, som er årlige tiltag, men som alle var aflyst forrige år, så det var jo dejligt de igen 
kunne gennemføres. 
 
 
 
Generalforsamlingen skulle have været afholdt her i Aulum sidst i januar, men vi var nødt til at udsætte 
den, hvilket gjorde at vi for første gang i lokalafdelingens snart 50-årige historie holdt en generalforsamling 
om sommeren. Den blev berammet til 25. august, hvor vi så benyttede lejligheden til at starte med en 
rundvisning på Oustrup hede, inden aftenens 34 fremmødte deltagere kørte her til Aulum Fritidscenter for 
at gennemføre selve generalforsamlingen i vante rammer. 
 
 
Ørnens dag blev aflyst. 
 
 
Fuglestemmekursus i foråret kunne af gode grunde ikke udbydes, men efter sommerferien stod Ole 
Amstrup for et Mini kursus i bestemmelse af vadefugle med 4 undervisningsaftner på Videbæk skole, samt 
2 lørdagsture i felten. Kurset blev en fin succes med i alt 19 deltagere.  
 
 
Medlemsbusturen var en heldags tur, som søndag d. 10. oktober gik til Vadehavet med besøg på Mandø, 
og er nævnt i indledningen. 
 
 
”Tårnenes dag”, som normalt i fjor blev til ”Tårnenes dag hjemmefra” valgte vi at afholde i Danmark 8. maj, 
mens vore nordiske fæller i Finland og Sverige igen aflyste arrangementet. Der tiltog færre tårne i 2021 i alt 
14, men der er en ”hård kerne”, som synes det er spændende at deltage i eventet. I Vestjylland deltog 
”holdet” ved Vest Stadil fjord for trettende gang og i alt 10 – 15 doffere, var forbi for at hjælpe til med at 
spotte fuglearter. Fuglelisten kom op på 75 forskellige her og det er et ganske pænt i det lidt kølige vejr, 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=endelig-medlemstur-igen-turen-til-mando
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som der herskede på dagen. Der blev sat Danmarks rekord for ”Tårnenes dag” arrangementet idet Gulstav 
mose, Fyn spottede 103 arter og det er det højeste antal fuglearter fra et rigtigt fugletårn. Den sjældneste 
fugl set på Tårnenes dag observeredes også i 2021, idet Prærietranen, som blev set forskellige steder i 
Danmark, valgte at trække ud ved ”Verdens ende, Skagen” netop denne dag. 
 
 
Der blev indbudt til ”Fuglenes dag” søndag d. 30. maj 3 steder i det vestjyske, men Corona spændte ben for 
det ene arrangement på Skjern enge. På Hjerl hede mødte godt 30 gæster op og efter nogle års fravær var 
vi tilbage med arrangement på Nørre Vosborg og her var der alt i alt 18 deltagere. 
 
 
I uge 40 var der mulighed for at komme i sommerhus på Fanø, hvor man efter samme koncept som 
tidligere kunne booke x-antal dage i huset og så var der nærmest ”fuglekig” fra morgen til aften hele ugen. 
Som sædvanligt var det John Toft Kristensen, som arrangerede ugen, som der var rigtig fin belægning på. 
Fuglemæssigt var det også udmærket med bl.a. Steppehøg, Vandrefalke, Havørne og Bjerglærker og meget 
andet.   
 
 
Heldigvis kunne vi afholde ”Årets ornitologiske oplevelser” igen her i 2021 og det benyttede godt 40 
medlemmer sig af, hvor deltagerne kom med på en visuel tur i form af foto og fortælling til Indien, Island og 
Gotland, Sverige, samt forskellige indslag med sjældne fugle og andre oplevelser her fra Danmark. 
 
 
 
Fugleregistrering 
 
 
Igen i 2021 blev der registreret et rekordantal observationer i DOF-basen i alt 2,2 millioner indtastninger 
blev det til, hvilket er knap 40.000 mere end året før og det kan siges at aktivitetsniveauet i DOF-basen i de 
2 Corona år, således har ligget på 4 – 500.000 flere indtastninger end i årene op til – vildt! 
 
 
I Vestjylland er stigningen i indtastninger også gået fra ca. 129.500 til lige godt 136.000, så også hos os er 
der ny rekord igen.  
 
 
På kommuneplan fordeler indtastninger sig således (runde tal) og i parentes 2020: 
 
Ringkøbing-Skjern:  52.790 (48.200)   
Holstebro  33.852 (27.000) 
Ikast-Brande:   21.075  (30.800)  
Herning:   15.917 (14.100)  
Lemvig:   11.169 (7.700)    
Struer:   1.635 (1.600)  
 
 
Der er flere indtastninger end året før i 5 af de 6 kommuner og den største procentuelle stigning er i Lemvig 
kommune med over 30% 
 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=tarnenes-dag-2021-resultat
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=fano-uge-41-sadan-gik-det
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Artsmæssigt er der set 265 forskellige fugle i Ringkøbing-Skjern kommune, hvilket er 4 højeste blandt alle 
landets kommuner og det er nøjagtig samme placering som året før og rækkefølgen ovenover har også 
begge år været Frederikshavn, Thisted, Varde kommuner. Der er set 232 arter i Holstebro Kommune, 231 i 
Lemvig kommune, Herning 194 (samme antal i 2020), Ikast-Brande 188 og Struer 160  
 
31 observatører i Vestjylland har hver indtastet mere end 1.000 observationer i DOF-basen i 2021 i 
Vestjyllands område og heraf har de 5 indskrevet mere end 5.000 iagtagelser. 
 
At lave søgninger i DOF-basen er spændende, der er enorm mange muligheder for at udsøge data fra 
basen, eksempelvis hvis man har lyst at lave forskellige undersøgelser af bestemte arter eller lokalitete, 
men skal man komme med et sted hvor der er plads til forbedringer så er det kategorien ynglepar, hvor det 
ville være rigtig fint hvis flere skrev sine observation ind. 
 
 
Sortterne projektet, som bliv opstartet i 2018 og skulle køre i tre sæsoner, blev forlænget i 2 år, da de 
implicerede synes at opgaven med at overvåge den mindste af Danmarks kun 3 yngleområder med 
Sortterner er for vigtig til at lukke ned. 2021 sæsonen var dog ikke gunstig i vores område, hvor max. 
antallet af sete fugle var 6 i Husby sø og 9 i begyndelsen af august i Vest Stadil fjord. Fuglene ankom først i 
maj og der var kun aktivitet i Husby sø i maj og juni og herefter flyttede fuglene til Vest Stadil fjord. Vi 
havde ingen iagttagelser i 2021, som indikerede yngleaktivitet. Måske var året ugunstigt i Vestjylland pga. 
af en kold april med nordvestlige vinde og herefter en noget våd maj, hvilket måske kan have haft 
indvirkning på fødemængden i forsommeren. I grænselandet var der også i 2021 godt besat med Sortterner 
på rede flåderne i et tilsvarende projekt, hvilket resulterede i fin ynglesucces og en let stigende bestand her 
og i Vejlerne var der ligeledes for første gang i 6 år ynglesucces og det er jo positivt. Vi forsætter arbejdet 
og håber på det giver resultat på et tidspunkt. 
 
 
Punkttælling er en af DOFs vigtigste opgaver og i Vestjylland har vi en stor stabil stab, hvoraf nogle har talt 
den samme rute i rigtig mange år og dermed være med til at punkttællingsprogrammet har et rigtig godt 
fundament, da alle de mange ruter og punkter rundt i landet er med til at give et godt billede af hvordan 
det går med de forskellige almindelige fuglearter. I 2021 blev ”Punkttælling 2.0” sat i søen med 2 nye typer 
af tællinger ”Tidlig yngletid” og ”Nattælling”. I Vestjylland er der startet 8 nye ”Tidlig yngletids” ruter op og 
på landsplan har hele 156 givet sig i kast med denne nye type. Halvt så mange – 4 har taget en ”Nattælling” 
og her er der 32 rundt i landet, som har bevæget sig ud i døgnets mørke timer. 38 har talt ”sen yngletid” 
hvilket er 2 mindre end året før og vinterpunkttællings ruter er der også et lille fald. I 
punkttælleprogrammet er der varslet endnu en ny tælleform: ”spontan tælling”, men den blev ikke færdig i 
2021 pga. manglende programmør. I november var punkttællere indbudt til et seminar om emnet som blev 
afholdt i Skærbæk og til dette møde var der 3 med her fra det vestjyske.  
 
 
”Boligbirding” er blevet en fast del af årshjulet for en del doffere lokalt og rundt i landet, på baggrund af at 
der er fabrikeret skemaer i googledrev, som deltagerne selv kan gå ind og registrere sine observationer 
efter de er lagt i DOF-basen. I Vestjylland deltog i foråret 2021 32 deltagere i den landsdækkende 
konkurrence hvor der er deltagere med fra alle lokalafdelinger. I alt blev der iagttaget 214 forskellige 
fuglearter på deltagernes matrikler og artsantallet i Vestjylland var 155, hvilket var tredje højeste blandt 
lokalafdelingerne kun overgået af Fyn og Nordsjælland. Bedste lokale deltager i Boligbirding nåede 120 
arter, som rakte til en 5. plads og førstepladsen gik denne gang til en deltager fra Sydlangeland, som 
spottede hele 152 forskellige fugle arter fra sin matrikel i perioden fra 1.1. til 30.6. – Imponerende! 
 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=nyt-punkttaellingsprogram-2-0
https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=boligbirding-2022-vil-du-vaere-med
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Med baggrund i at Vestjylland i 2019 var så heldige at et storkepar sensationelt slog sig ned her i vores 
landsdel og ynglede med held for første gang i 38 år og vi kunne se at Storkene.dk gjorde et fint arbejde var 
vi et par stykker i bestyrelsen, som synes at vi også burde gøre nogle tiltag for den folkekære fugl her. Vi 
kontaktede storkene.dk i 2019 og mødtes med dem i Flynder, da de 3 unger i 2020 skulle ringmærkes. Her 
snakkede vi om hvad vores bidrag kunne være og blev enige om at vi i foråret 2021 skulle sørge for at få 
rejst nogle storkereder på gunstige placeringer, fremfor som det ofte sker at de bliver rejst tilfældigt i hast i 
forskellige byer, hvor et par storke tilfældigt kommer forbi, men placeringerne er ofte ikke 
hensigtsmæssige, da et storkepar jo kræver et område, hvor der er potentiale for mad gennem en hel 
sæson. I det lys opstartedes Storkegruppen Vestjylland og vi gik i gang med at planlægge foråret. 
Projekterne for 2021 i gruppen blev at få rejst 3 storkereder på master: 1 ved Skærum mølle nær Vemb og 
2 i Tim. Vi fandt en partner i Tim i form af den lokale borgerforening og på Skærum mølle var man straks 
med på ideen, da der har ynglet stork her for mange år siden. Under planlægningen af projektet blev 3 
reder til 4, da Nr. Vosborg også gerne ville have en storkerede, så det var ikke den helt store udfordring at 
få den med også og denne lokalitet har endda i begyndelsen af forrige århundrede huset en hel 
storkekoloni.  
Til rigningen og klargøring af rederne med grene blev klaret i løbet af marts måned og efterfølgende blev 
rede stativerne kørt ud til de respektive placeringer. 13.4. var dagen hvor alle vores aftaler skulle spille, idet 
vi havde aftalt med Ringkøbing Amts Højspænding (RAH) at de skulle hjælpe os med det og det lykkedes til 
fulde – 4 nye reder blev rejst den dag og vi havde besøg af Dagbladet og TV2-Midt-Vest som dækkede 
opsætningerne af rederne ved Skærum og Nr. Vosborg og om aftenen kunne vestjyderne se det i 
nyhedsudsendelsen. Så alt i alt en rigtig god dag, hvor vi er taknemlig for hjælp fra en hel række velvillige og 
glade mennesker.  
Storkesæsonen 2021 gik ikke helt, som vi havde håbet pga. vejrliget, men der var dog alligevel en lille 
succes, idet en stork i 2 ombæringer landede på reden ved Skærum mølle 7. juni. Fra storkefronten kan 
også nævnes at der af lokale ved Uhre nær Brande blev rejst en storkerede, som også havde besøg af en 
stork 14. april og da der jo også efter lang ventetid kom et storkepar i Flynder, ja, så har der faktisk været 
storkebesøg på 3 vestjyske reder i 2021 og dette er nok ikke sket siden sidst i 70´erne. I Skjern – Tarm 
området blev storkerederne også renoveret af storkene.dk og hjælpere her fra vores lokalafdeling – Tak for 
det. 
 
 
DOF-Vestjylland 
 
 
For Bestyrelsen blev de første 3 bestyrelsesmøder fra januar til marts en ny måde at afholde 
bestyrelsesmøde på, da vi grundet forsamlingsforbuddet og afstandskrav ikke kunne mødes og derfor sad vi 
hjemme foran vores computer i stedet og afholdt mødet via ”Google Meet”, hvilket fungerede ganske godt 
alt taget i betragtning. I slutningen af april afholdt vi første gang et rigtig bestyrelsesmøde i 2021. Alt i alt er 
det blevet til 9 møder, hvor af det ene blev afholdt var en bestyrelseslørdag, hvor Jonna Forsom havde 
tilrettelagt en tur/ekspedition rundt til lokaliteter i Herning kommune: Gindeskov krat, Grove, Gjellerup 
enge, Løvbakkerne Naturcenter, Holing sø, Holing enge, Gødstrup sø og herefter bestyrelsesmøde i Kilde 
ved Aulum. Som i 2020 hvor det var Ikast-Brande som blev besøgt, var dagen rigtig god, da det er 
spændende at se de lokaliteter, som vi ind imellem, har i behandling på den eller anden måde.  
 
 
Normalt er der 2 Repræsentantskabsmøder pr. år, men forårsmødet som skulle have været afholdt i 
Nordsjælland blev for andet år i træk udsat og i stedet blev det afviklet på computeren, hvilket er OK i 
nødstilfælde, men bestemt ikke det samme, som at mødes. Efterårsmødet, som afholdes på Fyn i 
november, blev afviklet på helt normal vis og således det første rigtige repræsentantskabsmøde i 2 år. Et af 
punkterne sammenlægning af medlemstyperne: ”kernemedlem” og ”almindeligt medlem” blev lidt af en 

https://dofvestjylland.dk/nyheder?nyhed=storkerede-opsaetning-i-vestjylland
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gyser og vil blive husket af de implicerede, idet et ”nej” til forslaget ville gribe markant ind i budgettet for 
2022, men det blev stemt igennem med en meget lille margen. 
 
 
Den nye hjemmeside, dofvestjylland.dk, som nu ligger under dof.dk har fungeret upåklageligt det første år. 
Der har kunnet læses godt 40 artikler hen over året, samt et antal turreferater under fanebladet af samme 
navn. Artikler og andet input til hjemmesiden modtages gerne. 
 
 
Det blev udsendt 6 nyhedsbreve, som kan ses under fanen Bestyrelsen/Nyhedsbreve på hjemmesiden, 
hvor man også kan ”melde sig til” og lige så ”fra” hvis man ikke ønsker at modtage dem. Nyhedsbrevet har 
godt 530 modtagere og er en ganske god måde, at nå vores medlemmer på. Nyhedsbrevet bliver ofte åbnet 
ganske hurtigt efter udsendelsen og i programstatistikken kan ses at mellem 65 og 70 % åbner., så det er 
ganske pænt. 
 
 
Der er fremsendt Velkomstbrev til små 30 nye medlemmer af DOF-Vestjylland i 2021 
 
 
Facebook side brugerantallet bliver ved med at stige og antallet ved årsskiftet 21/22 var omkring 810, 
hvilket vil sige godt 200 nye ”brugere” har meldt sig på. Ved starten af 2020 var der 321 bruger, så et plus 
på næsten 500 i løbet af Corona perioden på DOF-Vestjyllands Facebook er ganske mange. Der er ganske 
fin aktivitet på siden med oplæg af foto´s, information om ture og møder, ”delte” relevante opslag om fugle 
og natur og generelt har der været en god tone på siden, det er vi glade for. Der har nogle gange i løbet af 
året været en opfordring til at opslagene omhandler ”fugle og natur i Vestjylland”, da Facebooksiden jo 
hedder ”DOF-Vestjylland” og dermed skal afspejle oplevelser og information i vores landsdel.   
 
 
Natur og Miljø - aktiviteter 
 
 
I sidste beretning orienterede vi om 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. Denne sag er blevet principiel for os, idet vi ikke synes at Holstebro kommunes argumentation 
er rigtig i forhold til aktiviteter i et Natura 2000 område og derfor har vi klaget til Planklagenævnet hvor 
sagen ligger endnu. Agner Svenstrup har skrevet det fremsendte og vores hovedargument er følgende: 

 
DOF Vestjylland og Bird Life Denmark er af den opfattelse, at Holstebro Kommune ikke kan etablere et nyt 
rammeområde 34.F.12 til fritidsformål i Kloster Havn uden konsekvenser for fuglelivet i hele fjorden, idet 
aktiviteten at sejle kajakker omdanner hele nærområdet Felsted Kog til fritidsområde.  Konsekvenserne 
heraf vil være, at et ukendt og ureguleret antal kajakker/kanoer vil blive sendt ud i stærkt naturbeskyttet 
natur med skade på naturtyper og arter til følge. Som det er ved taget kan der sejles med 12 kajakker fra 1. 
maj til 31.august hele døgnet – altså i fuglenes yngletid. I den øvrige årsperiode kan der sejles 5 dage pr. 
måned. Denne aktivitet vil påvirke fuglelivet i Felsted Kog på en sådan måde, at udpegningsgrundlaget og 
målsætningen for Natura 2000 området Nissum Fjord samt de generelle Natura 2000 bestemmelser slet 
ikke opfyldes. 
 - Klagen blev indsendt omkring 1. august, men der forligger endnu ingen afgørelse 
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Bestyrelsen sendte i efteråret brev rundt til vore kommunerepræsentanter angående møder og aktiviteter i 
Grønt råd og stort set samstemmende skrev de alle 6 tilbage, at der har været færre, eller der er slet ingen 
møder har været afholdt her i de 2 Corona år. I bestyrelsen har vi talt om at der her i det nye bliver indkaldt 
til et møde hvor vi vil se hvad vi kan gøre ved det og henvende os til andre organisationer for at forhøre om 
deres menig om at kommunerne, som åbenbart nedprioriterer området, frem for at se det som en 
ressource at der er input fra lokalområdet til natur tiltag og andet i de enkelte kommuner. 
 
 
Der har været en sag omkring at der skal være net over fiskedamme, men i nærheden af Klosterheden er 
der Ørs dambrug, som i en lang årrække har ladet være med at sætte net op pga. af at de ynglende 
Fiskeørne indimellem har forsynet sig her, men dambruget har fået et påbud fra Fødevarestyrelsen om at 
man ikke kunne undsige sig det. En artikel på DOF.dk ”Dødsfælde i EU-beskyttelsesområde: Fiskeørne i 
akut livsfare på grund af ”usynlige net”, resulterede efterfølgende i en dialog mellem parterne hvor DOF 
var repræsenteret af Svend Aage Knudsen og Knud Flensted fra Fuglenes hus 17. maj. Området blev 
besigtiget, men Fødevarestyrelsen fastslog at der ikke kan ændres ved praksis ud fra nuværende lovgivning 
og der skal være net over dambrug, af hensyn til smitte og beskyttelse af fiskene. Der er blev foreslået 
forskellige forbedringer: Udsætning af portionsfisk i nærliggende put and take sø, opsætning af tråd med 
flag, gravning af ny sø, udsætning af fisk i nogle af skovsøerne.   
 
 
I Lemvig kommune har Kristian Tikjøb Olsen i løbet af året ført flere sager i samarbejde med DN, Lemvig 
bl.a. om Vindmøller og Solcelleparker. 
 
 
Møderne med skovdistrikterne. I 2020 var det ikke muligt at afholde møder med skovdistrikterne, men i 
2021 har vi dels holdt et skype-møde ultimo januar med NST-Blaavands huk og i september blev der afholdt 
et rigtigt møde med NST-Vestjylland i Klosterheden. Begge møder forløb rigtig godt og vi værdsætter meget 
samarbejdet med skovdistrikterne omkring fuglearter og redekasser og meget andet. Vi har ikke deltaget i 
møde med NST-Søhøjlandet, som dækker Ikast-Brande kommune. 
 
 
Naturnationalparker er et forholdsvis nyt begreb og i 2021 blev der udpeget flere nye, blandt andre den 
første i Vestjylland, som er døbt ”Naturnationalpark Stråsø”. Området er under NST-Vestjyllands vinger og 
det er således skovdistriktet, som vedbliver med at forvalte de 3.500 hektar, hvoraf 2.000 hektar er lysåben 
natur i form af heder, overdrev, å-dal med videre, resten består af 400 hektar løvskov og 1.100 hektar 
Nåleskov. Vi har fået en plads i brugerrådet i den nye nationalpark og det er Gert Thorhauge Andersen, som 
er valgt til at repræsentere DOF. 
 
 
Endnu et område i Vestjylland barslede med at blive Naturnationalpark, nemlig ”Skjernå”, men den passer 
ikke rigtig ind i konceptet med store græsædere mv. og den blev således fravalgt, af dem som beslutter 
naturnationalparkerne. Husby klitplantage og Harrild hede området er stadig i spil. 
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Afslutning 
 
 
Så gik der endnu et år med Corona og vi nærmer os hastigt 2 hele år med denne irriterende sygdom, som 
kloden rundt har forårsaget en hel anden hverdag, end den vi var vant til. Corona har haft en stor 
indvirkning på alle ting i samfundet, således også DOF-Vestjyllands aktiviteter, men lad os håbe at den 
mister pusten hen over foråret 2022. 
 
 
DOFs medlemstal nåede i 2021 op over 18.000 hvilket er det højeste antal nogensinde og meget glædeligt. 
På efterårets repræsentantskabsmøde blev vedtaget at ”Medlem” og ”Kernemedlem” blev lagt sammen, da 
nedlæggelse af bl.a. Pandion mm. har gjort at der ikke var ret stor forskel på medlemstyperne længere. Vi 
tror på sigt det er en god beslutning, idet der med øgede kontingentindtægter er midler til at styrke de 
forskellige tiltag, som DOF gerne vil rulle ud, eksempelvis på fuglestationerne, som DOF nu driver på 3 af 
landets 4 yderpunkter: Gedser, Blåvands huk og Grenen og ligeledes det nye tiltag ”Ørneklubben” for de 
yngste medlemmer, samt andre vigtige opgaver i arbejdet med fugle og natur i Danmark. 
 
 
I løbet af 2021 er der i bestyrelsen nedsat forskellige arbejdsgrupper, som har arbejdet med DOF-
Vestjyllands jubilæum, som grundet opstarten i 1972, netop her i 2022 fylder 50 år og det synes vi ikke skal 
gå stille af. Der er planlagt adskillige jubilæumsaktiviteter i løbet af året og disse vil blive fremført særskilt 
her efter beretningen, men vil allerede nu love, at der er noget at glæde sig til. 
 
 
Om lidt er der valg til bestyrelsen og i år er der 4 på valg og alle ønsker at genopstille. Kan oplyse at der er 
meget lidt udskiftning i DOF-Vestjyllands bestyrelse, som må siges at være et homogent og ”vedholdende 
hold” der år efter år arbejder for og med fuglene og naturen i Vestjylland. Kan afsløre at de 9 

bestyrelsesmedlemmer med indgang til jubilæumsåret i alt tilsammen har 105 års bestyrelseserfaring      , 
så MANGE TAK for samarbejdet.  
 
 
Også STOR TAK til alle I andre, som bidrager til lokalafdelingens mange aktiviteter og til sidst vil jeg sige: 
Håber I vil synes om jubilæumsprogrammet og har lyst at deltage i nogle af de forskellige arrangementer, 
som rulles ud i forbindelse med DOF-Vestjyllands 50 års virke, samt håber vi alle, også får et godt fugleår 
her i 2022. 
 
 
 
 
 
 

Lars Holm Hansen 

Formand 

 


