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Biologisk Forening for Nordvestjylland
Ørhagevej 189, Klitmøller, 7700 Thisted
www.bfn-nyt.dk
Foreningens formål er at øge kendskabet til
og interessen for naturen i Nordvestjylland

Foreningens aktiviteter
januar – juli 2017

Fugletur til Agger Tange
Lørdag d. 7. januar 2017 kl. 9.00
Mødested: Færgelejet
Turledere: Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (2660 8660).
Arrangeres i samarbejde med BFNs Naturkursers Fuglestudiekreds.

Naturoplevelser i 2016
Onsdag d. 18. januar 2017 kl. 19.30 i Hummerhuset.
BFNs halvårlige møde, hvor medlemmerne via billeder og andet har mulighed for at fortælle om
nogle af de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland i 2016. Foreningens
medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen i 2016.
Foreløbige indlæg:
Jan Salmonsen vil fortælle og vise billeder fra Marokko.
Jens Kristian Kjærgaard vil fortælle og vise billeder fra ”Vadehavsprojektet”

Foredrag om bogen: Botaniske lokaliteter i Nordvestjylland
Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.30 i Hummerhuset i Klitmøller
I foråret 2016 udgav BFN´s Forlag en ny bog om botaniske lokaliteter i Jammerbugt og Thisted
kommuner. Foredragsholderne, som også er medforfattere og fotografer til bogen, vil i ord og
billeder føre os rundt til nogle af de mange spændende lokaliteter, som rummer en sand rigdom af
naturtyper og arter. En anderledes naturrejse i Nordvestjylland.

Torsdagsmøde i Hummerhuset fra kl. 19.30 – ca. 21.30
Torsdag d. 2. marts 2017. Forslag til kommende BFN-arrangementer
Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med forslag til foredrag og ekskursioner i
perioden fra juli 2017 til december 2017.
Aftenens tovholdere: Knud-Allan Knudsen, Else Kristensen og Jørgen Nordkvist.
Evt. kontakt: Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 4265

BFNs ordinære generalforsamling
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset i Klitmøller lørdag d. 11.
marts 2017 kl. 13.30
Dagsorden :
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning
3) Forelæggelse af reviderede regnskaber
4) Fastsættelse af kontingenter
5) Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen)
6) Valg af formand for et år ad gangen
7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen
8) Valg af en bestyrelsessuppleant for et år ad gangen
9) Valg af to revisorer for et år ad gangen
10) Valg af en revisorsuppleant for et år ad gangen
11) Eventuelt
12) BFNs Naturpris
Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 17. Foreningen er vært ved kaffe/the og blødt
brød.
Der opfordres til at komme med forslag til modtagere af BFNs Naturpris

Generalforsamling i BFNs Naturkurser
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tved Gl. Skole (Hanstholmvej 64, Tved,
7700) onsdag d. 22. marts 2017 kl. 19.30
Dagsorden er følgende:
1) Valg af dirigent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Forelæggelse af revideret regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag (indkommet senest 1 uge før generalforsamlingen)
5) Godkendelse af budget.
6) Valg af formand for 1 år
7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
8) Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
10) Eventuelt.

Tilmeld dig nyhedsmail:
BFN har fået ny hjemmeside, http://www.bfn-nyt.dk. Hvis du tidligere har været tilmeldt nyhedsmail,
fungerer ” den gamle nyhedsmail” ikke længere, ligesom Jørgen Nordkvist’s ”private nyhedsmail” ikke
længere fungerer. Hvis du ønsker at modtage ”reminders” om kommende arrangementer, bedes du på
ny tilmelde dig på den nye hjemmeside: www.bfn-nyt.dk

Billeder og fortællinger om fugle og fuglefotografering
Onsdag d. 5. april kl. 19.30 i Tved Gl. Skole (Hanstholmvej 64)
Lauge Fastrup har i mange år fotograferet fuglelivet både i Danmark og i udlandet. Ud over de
spændende arter og lokaliteter som præsenteres, vil Lauge give tips og tricks til bedre
fuglebilleder. Hvilket udstyr skal jeg bruge? Hvordan får jeg skarpe billeder? Hvordan kommer jeg
tæt på fuglene?
Foredragsholder: Lauge Fastrup

Et indblik i myrernes forunderlige liv
Foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet
Onsdag d. 26. april kl. 19.30 i VUC´s kantine, Munkevej 9, 7700 Thisted
Myrerne kan karakteriseres som de mest succesrige ”dyregrupper”, idet de har tilpasset sig og
koloniseret næsten alle områder på jorden. Blandt landlevende dyr er det kun myrernes biomasse,
der overgår menneskets. Denne succes skyldes deres organisation i store sociale samfund med
specialisering og opdeling i kaster. Dronningernes eneste opgave er at lægge æg og hun kan leve i
mange år, hvorimod hannerne kun lever meget kort og dør efter parringen. Arbejdermyrerne kan
være meget specialiserede til forskellige funktioner, og de sørger for fødeindsamlingen, bygningen
af de fascinerede tuer, pasning af yngel og forsvar af kolonien. Myrerne har udviklet en meget
effektiv kemisk kommunikation, der gør det muligt at få samfund på millioner af arbejdermyrer til
at fungere.
Der vil også blive snakket om forskellige myrers biologi bl.a. om hærmyrerne, der er nomader og
kendt for deres evne til at spise alt på deres vej, bladskærermyrer der dyrker svampe, engmyrerne
der holder ”kvæg” og specifikke myrerarters samliv med ensianblåfuglen.
Entré:

60 kr. for medlemmer af BFN
80 kr. for ikke-medlemmer
Foredragsholder: Lektor Mogens Gissel Nielsen

Flora og fauna i Tved Klitplantage
Lørdag den 10. juni 2017, kl. 7:00
På denne morgentur gennem den østlige og centrale del af Tved Klitplantage vil vi lytte til koret af
fuglesang, og prøve at sætte navn på de enkelte stemmer. Derudover vil vi kigge nærmere på
plantagens flora og øvrige fauna.
Den 3-4 km lange tur afsluttes omkring kl. 9.00, hvor vi drikker vores medbragte kaffe på ppladsen ved kirken, inden vi skilles.
Mødested: P-pladsen ved Tved Kirke kl. 7:00
Turledere: Elly Hansen tlf. 29467553 og Ib Nord Nielsen tlf. 40579323

De vilde blomsters dag i Norden 2015
Søndag d. 18. juni 2017 kl. 10.00-ca. 12.30
Vedrørende ekskursionsmål og mødested bedes du senere se i dagspressen eller i BFN-Nyt 1 eller
på BFNs hjemmeside på et senere tidspunkt (www.bfn-nyt.dk)
Medbring: Kaffe/te
Turledere: Sinne Harbo (2142 5781) og Søren Telling (6178 7742)

Arbejdslørdag på Tved Gl. Skole lørdag d. 1. juli 2017 kl. 9.00-13.00
Mød op til almindelig vedligeholdelse af bygning, have og omgivelser på Hanstholmvej 64, bl.a.
græsslåning, hækklipning, fjernelse af klip, rense piksten/fliser, lugning, trimning af kanter,
vinduesvask m.v.
Fælles frokost – medbring selv madpakke og drikkelse.
Har du også lyst til at være med i en fast vedligeholdelsesgruppe, så meld dig nu, så vil du få en
reminder hver gang, der er en arbejdslørdag
Tilmelding til vedligeholdelsesgruppen: Carsten Schultz, tlf. 97 98 15 94 eller:
birgitogcarsten@gmail.com

Opfordringer vedrørende bidrag til hjemmesiden

1. BFN tilstræber, at der lægges et referat af afviklede arrangementer ind på
hjemmesiden, hver gang et arrangement har fundet sted. Den, der står for
det enkelte arrangement, opfordres derfor til at sørge for, at en af deltagerne
i arrangementet laver sådan et referat på mindst 4 linjer samt helst et foto.
2. Vi vil desuden gerne have indberetninger af spænende nye fund til en rubrik
på hjemmesiden med titlen ”sidste nyt fra felten”.

Alle bidrag bedes sendt til Henning Søndergård: hennings@mvb.net

BFNs Naturkurser Tilbyder
Fuglestudiekreds forår 2017
Studiekredsen foregår på Koldby skole (indgang fra Kastanievej) fra kl. 19,00 til kl. 21,30
Der er én mødeaften om måneden for hvert hold. På begge hold vil der være mulighed for at
udveksle oplysninger om, hvilke fugle man har set siden sidst. På det øvede hold vil der, de fleste
aftener, være en foredragsholder. På begynderholdet snakker vi om de fugle, som er aktuelle
netop nu. Vi lærer også de almindelige fuglestemmer, som vi kan høre i vore haver. På hvert
månedsmøde introduceres næste ekskursion til en lokalitet i området.
Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris.

Mødeaftener Koldby skole:
Øvede hold:
10/1 - 7/2 – 7/3 – 4/4 – 2/5 – *13/6
24/1 – 21/2 – 28/3 – 25/4 – 16/5 – *13/6
*) fælles afslutning hos Elly og Ivan i Svankær.

Ekskursioner:
7. januar 2017

Agger Tange. Turen arrangeres i samarbejde med BFN
Mødested: Svanholmhus kl. 9,00
Hald Hovedgård
Mødested: Draget Thyholm kl. 7,00
Morgentur hos Knud Allan Knudsen og Leo Thøgersen, Horsfelt.
Turen slutter i Leo’s garage, hvor han og Johanne vil være vært for
kaffe/morgenbrød.
Mødested: Villerupvej 5. 7755 Bedsted kl. 7,00

18. marts 2017
29. april 2017

13. maj 2017 Skjern Enge.
Mødested: Draget Thyholm kl. 7,00

Pris for hele sæsonen: 75,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter
Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53
Ekskursionsledere: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53 og Hans Henrik Larsen tlf. 26 60 86 60

Mød os også på facebook og
Kom gerne med din egen kommentar.

Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy
Der kan frit vælges et eller flere af de fire moduler. Pris: 30 kr. pr. time

Modul 1

Genopretningsprojekter i Nationalpark Thy
8 timer ved Henrik Schjødt Kristensen
Nationalparken har gennem de seneste år gennemgået en række
genopretningsprojekter, som hver især har været med til at ændre landskabet og
naturindholdet. Ud over den utilsigtede brand i Stenbjerg Plantage er der mange
eksempler på konvertering af skov til hede, fugtig hede, eng, klithede eller fugtig
klithede. Andre brugte værktøjer er hævning af vandstand gennem lukning af grøfter,
skovafbrænding, afgræsning, skrab og rydninger.
Første gang: På VUC i Thisted, mandag den 3. april, kl.19.00-21.00
Formål med konvertering og genopretning. Gennemgang af udvalgte projekter og
opnåede resultater.
Anden gang: Felttur til Stenbjerg-området, tirsdag den 25. april, kl. 18.00-21.00
Mødested: Aftales første aften.
Tredje gang: Felttur til området omkring Hvidbjerg Plantage, torsdag den 4. maj, kl.
18.00-21.00
Mødested: Aftales nærmere tiden.

Modul 2

Plantekendskab for begyndere
10 timer ved Jens Handrup og Sinne Harbo
Få et godt grundlag for at kunne kende og selv bestemme de mest almindelige vilde
planter i nationalparken. Vi skal desuden snakke om naturtyper, og hvad man kan
forvente at finde hvor.
Første gang: På VUC i Thisted, onsdag den 17. maj, kl. 19.00-21.00
Generelt om planter og deres gruppering med fokus på blomsterplanterne. Ved
hjælp af uddelt materiale, egen baggrundsviden, forskellige håndbøger/flora og lup
skal vi øve os i at bestemme medbragte planter.

Anden gang: På VUC i Thisted, onsdag den 24. maj, kl. 19.00-21.00
Opsamling fra første gang. Hvordan kommer vi videre? Hvilke håndbøger er bedst for
dig? Vi fortsætter med træning i bestemmelse af almindelige medbragte arter fra
nationalparken.

Tredje gang: Onsdag den 31. maj kl. 18.00-21.00. Ekskursion til klithede, plantage
med varierende jordbund og evt. eng, søbred eller strandeng, hvor vi skal øve os i at
bestemme og lære planter at kende.
Mødested: Lodbjerg Kirke
Fjerde gang: Onsdag den 28. juni kl.18.00-21.00. Ekskursion til strand, klit, klithede
og klitlavning, hvor vi skal arbejde videre med at bestemme planter og se nogle af de
samme arter en måned senere.
Mødested: Stenbjerg Landingsplads ved redningshuset.

Modul 3

Agger Tanges historie og natur
12 timer ved: Mie Buus, Jørgen Nordkvist, Søren Telling og Poul Hald Mortensen
Første gang: På VUC i Thisted, onsdag den 2. august, kl.19.00
Mie Buus fortæller om Agger Tanges historiske udvikling – både den geologiske og
den kulturhistoriske; herunder Thyborønprojektets kuldsejlede plan om at lukke
Thyborøn Kanal.
Anden gang: På VUC i Thisted, onsdag den 9. august, kl. 19.00-21.00
Jørgen Nordkvist og Søren Telling gennemgår Agger Tanges botanik med
hovedvægten på strandengenes planteliv. I den forbindelse vil de komme ind på
planternes tilpasninger til livet i det barske miljø.
Tredje gang: Ekskursion til Agger Tange, mandag d. 14. august, kl. 18.00-21.00
med Jørgen Nordkvist og Søren Telling, der viser og fortæller om tangens planteliv.
Mødested: Svaneholmhus ved færgelejet.
Fjerde gang: På VUC i Thisted, mandag den 21. august, kl. 19.00-21.00
Poul Hald Mortensen fortæller om udviklingen i fuglelivet på Agger Tange siden
1960-erne. Aktuelt er tangen den vigtigste yngle- og rasteplads for vandfugle i
Nationalpark Thy. Der fortælles også lidt om naturbeskyttelsen på Agger Tange og
etablering af ”Ulkens Rende”.

Femte gang: Ekskursion til Agger Tange, mandag den 28. august, kl. 18.30-21.00 med
Poul Hald Mortensen, der viser og fortæller om fuglelivet på tangen og i Krik Vig.
Foruden sæler vil kunne forventes set og beskrevet mindst 30 arter af fugle.
Mødested: Svaneholmhus ved færgelejet.

Modul 4

Spiselige ting i Nationalpark Thy
8 timer ved Mie Buus
Bliv klogere på: naturens spisekammer, den kulturhistorie der knytter sig til området
og fortidens brug af urter, bær, nødder og svampe. Kurset byder på udforskning af
det vilde madunivers i nationalparken, hvor vi på to ekskursioner går på jagt efter
årstidens vilde råvarer. Turene afslutter med et let måltid som inspiration til
forberedning af de sankede råvarer.
Første gang: På VUC i Thisted, torsdag den 10. august, kl. 19.00-21.00
Om den kulturhistoriske og nutidige brug af områdets vilde planter som fødevarer og
medicin.
Anden gang: Bærtur i Thagaards Plantage onsdag den 16. august kl. 18.00.
Mødested: P-pladsen på kystvejen ved Thagaards Plantage.
Tredje gang: Svampetur i Tved Plantage, onsdag den 6. september kl. 18.00.
Mødested: Tved Kirke.

Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller tlf. 3050 6992 senest 10 dage før
modulstart.

Kommende kurser
Har du gode ideer, forslag og ønsker om kommende kurser, kan du henvende dig til Jens
Handrup på handrup@dlgtele.dk eller tlf. 97936610/30506992

Ringmærkning i Thy
5 timer ved Lars Smith.
Få førstehåndsviden fra en garvet ringmærker, der vil fortælle om: ringmærkningens formål og
omfang, ringmærkningsmetoder, CES, nye tendenser for trækfugle, forskydninger i fuglebestande
og nye arter i Danmark.
Første gang: På VUC i Thisted, torsdag den 20. april, kl. 19.00-21.00
En kort indføring i ringmærkning og andre metoder til kortlægning af fuglenes forekomst og antal
på givne lokaliteter. Ringmærkningens betydning for vores viden om yngleområder, trækruter og
udbredelse samt bestandsudvikling.
Anden gang: Ringmærkning i felten lørdag den 22. april, kl. 06.00-09.00 hvor Lars Smith sammen
med en kollega vil fremvise og forklare praktisk ringmærkning samt fortælle lidt om de fugle der
bliver fanget.
Mødested for den praktiske del: Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, Tved, 7700 Thisted.
Pris: 150 kr.
Tilmelding til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller på tlf. 3050 6992
Senest d. 10. april

Biodiversitet
12 timer ved David Jessen
Biodiversiteten i Danmark og resten af verden er generelt under massivt pres. Men hvad forstås
ved biodiversitet, hvilke udfordringer er der i forhold til at bevare den, og hvordan er status på
området i Danmark? Dette kursus sætter fokus på begrebet biodiversitet og hvilke faktorer der
sætter biodiversiteten under pres. Kurset omhandler biodiversiteten i Danmark, men vil i særlig
grad tage udgangspunkt i lokale habitater - nogle med endog meget sjældne arter og udfordringer.
Forsommer 2017 fokus på akvatiske/vandlige miljøer. Sensommer 2017 fokus på
terrestriske/landlige miljøer
Første gang: På VUC i Thisted, mandag den 24. april, kl. 19.00-21.00
Teoretisk gennemgang af udfordringer, forskellige akvatiske habitater og de forandringer de
gennemgår i disse år.
Anden gang: Lørdag den 29. maj kl.13.00-17.00 er der felttur til udvalgte lokaliteter med høj/lav
biodiversitet. Herunder indsamling og bestemmelse af både planter og dyr.
Mødested. Aftales første gang.

Tredje gang: På VUC i Thisted, mandag den 4. september, kl. 19.00-21.00
Teoretisk gennemgang af lokale naturgivne, klimatiske og menneskelige udfordringer i forhold til
den lokale biodiversitet i udvalgte terrestriske miljøer
Fjerde gang: Lørdag den 9. september kl. 13.00-17.00 felttur til udvalgte lokaliteter med høj/lav
biodiversitet med afprøvning af forskellige metoder til at undersøge biodiversiteten og indsamling
af planter og dyr.
Mødested: Aftales tredje gang
Pris: 360 kr.
Tilmelding til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller på tlf. 3050 6992
Senest d. 14. april

Lær de vilde blomster at kende
Kursus begynder mandag d. 15. maj kl. 19.00 på Thisted Gymnasium
På første mødeaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”marken”, og der vil blive
gennemgået nogle få botaniske begreber, samt vist en lille billedserie af nogle af de blomster, vi
støder på i forbindelse med vores ekskursioner. Ekskursionerne foregår på følgende datoer:
Mandag d. 29. maj kl. 18-21. Mandag d. 12. juni kl. 18-21. Mandag d. 19. juni kl 18-21. Mandag d.
7. august kl 18-21. Lørdag d. 12. august kl. 10-16.
NB.: På ekskursionerne og på introduktionsaftenen bliver der en kaffepause med medbragt kaffe.
Varighed: 21 timer.
Pris: 500 kr. for alle timerne eller 330 for forårstimerne. Er man forhindret på flere af datoerne kan
kurset fås for 30 kr. pr. time.
Lærere: Søren Telling (6178 7742) og Jørgen Nordkvist (9792 4165).
Max deltagerantal: 25
Tilmelding til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller på tlf. 3050 6992
Senest d. 5. maj

Svampekursus 2017
6 timer ved Henning Christensen
Klitplantagerne i Thy har en rig svampeflora. Kurset vil blive ledet af Henning Christensen, Foreningen til
Svampekundskabens Fremme. Vi vil i fællesskab fordybe os i svampenes spændende biologi og økologiske
funktioner med hovedvægt på de mest almindelige arter.
Kurset strækker sig over en weekend og starter med en introduktionsaften i Hummerhuset fulgt op af 2
ekskursioner til udvalgte svampelokaliteter.
Søndagens ekskursion vil være åben for andre end kursusdeltagerne, og vil være gratis for alle.
Pris: 180 kr.

Tilmelding til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller på tlf. 3050 6992
Senest d. 5. september

Mødedato

Mødedag

Tidspunkt

Lokalitet

15. september

Fredag

19:00 - 21:00

Hummerhuset i Klitmøller

16. september

Lørdag

13:00 - 17:00

Nystrup Klitplantage

17. september

Søndag

13:00 - 17:00

Meddeles senere

Bliv medlem af foreningen!!
Har du lyst til at blive medlem af Biologisk Forening for Nordvestjylland
(BFN) kan du indbetale kontingent på 210 kr. på konto: 1551
00006586724
Du kan melde dig ind via BFN’s hjemmeside: www.bfn-nyt.dk
Ønsker du flere oplysninger om foreningen, kan du henvende dig til:
Jørgen Nordkvist, tlf. 97924165, nordkvost@mail.dk eller
Knud-Allan Knudsen, tlf. 97945025, nannagad@mail.com

