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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
maj – september 2016

Naturplejenetværkstræf – arrangeret af DNs landsdækkende naturplejenetværk
Lørdag d. 28. maj 2016 og søndag d. 29. maj 2016
5 forskellige steder i Jammerbugts flotte natur skal vi lave naturpleje med forskellige metoder og
med dialog og vidensdeling omkring bedst og mest effektiv naturpleje
Program kan fås efter nytår 2015/2016 hos kontaktpersonen.
Mødested: Sandmosen, Rødhusvej 431, 9490 Pandrup, kl. 10.00 lørdag d. 28. maj 2016.
Kontaktperson: Ove Albrektsen. Tlf.: 9821 5918. Mail: jytte.alb@privat.dk
www.dn.dk/jammerbugt

Morgentur i Vejlerne
Lørdag d. 11. juni 2016 kl. 6.00
I forbindelse med de to ekskursioner (den anden foregår d. 13. august) afholdes et kursus om
Vejlernes natur (se omtalen under BFNs Naturkurser tilbyder). Ekskursionerne er gratis, hvilket
kurset ikke er.
Vejlernes driftsleder Niels Dahlin Lisborg vil på denne ekskursion guide os rundt i Vejlerne, hvor vi
vil se og høre de mange fugle, ligesom han også vil fortælle om de andre dyr vi evt. møder. Også
floraen, Vejlernes kulturhistorie, drift og forvaltning vil Niels fortælle om. Henrik Haaning Nielsen
vil fortælle om fuglelivet i Vejlerne
Mødested: Møllen på Bygholm Vejle, Bygholmvej 69-71. Når alle er mødt op kører vi i så få
privatbiler som muligt.
Max deltagerantal: 20
Turledere: Niels Dahlin Lisborg og Henrik Haaning Nielsen
Tilmelding: Til Jørgen Nordkvist på nordkvist@mail.dk eller tlf. 97924165/23429768 senest d. 9.
juni
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Kommende Kurser.
Har du gode ideer, forslag og ønsker om kommende kurser, kan du henvende dig til
skoleleder Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller tlf. 97936610/30506992

De vilde blomsters dag i Norden 2016
Søndag d. 19. juni 2016 kl. 10.00-ca. 12.30
Turen går i år til Bjålum og Bolbredning, hvor vi vil besøge klitområderne, klitheden og fugtig klitlavning
samt de to søer Bjålum og Bolbredning. I området kan vi finde den sjældne plante Thy-Gøgeurt, men også
mere almindelige arter.
Medbring: Kaffe/te
Mødested: Hjardemål Klit Camping
Turledere: Sinne Harbo (2142 5781) og Søren Telling (6178 7742)

Birgittelund, naturpleje ved sø.
Du kan som frivillig naturplejer hjælpe Birgitte Glossing på hendes naturgrund nord for Bejstrup landsby. Et
område, hvor der har været landbrug, er blevet til natur med fredsskov og § 3 beskyttet natur. Her kan du
lære at bruge en le og samtidig fjerne grove græsser ved den fine sø på naturgrunden.
DN Jammerbugt er vært for en bid brød og kaffe/the.
Tid: Lørdag den 2. juli 2016, kl. 9:30 – 13:00.
Mødested: Bejstrupvej 68, 9690 Fjerritslev. (Nord for Bejstrup landsby).
Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon: 98 21 59 18. Mail: jytte.alb@privat.dk www.dn.dk/jammerbugt.

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, nordkvist@mail.dk eller
Knud-Allan Knudsen, tlf. 97945025, nannagad@mail.com
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Aftentur I Vejlerne
Lørdag d. 13. august 2016 kl. 18.00
I forbindelse med de to ekskursioner (den anden foregik d. 11. juni) afholdes et kursus om
Vejlernes natur (se omtalen under BFNs Naturkurser tilbyder). Ekskursionerne er gratis, hvilket
kurset ikke er
Vejlernes driftsleder Niels Dahlin Lisborg vil på denne ekskursion guide os rundt i Vejlerne, hvor vi
vil se de mange fugle, herunder de mange traner, der kommer flyvende for at gå til ro på Bygholm
Vejle. Ligeledes vil Niels fortælle om de andre dyr og planter, vi evt. møder, ligesom Vejlernes
kulturhistorie, drift og forvaltning vil blive omtalt.
Mødested: Møllen på Bygholm Vejle, Bygholmvej 69-71. Når alle er mødt op kører vi i så få
privatbiler som muligt.
Max deltagerantal: 20
Turleder: Niels Dahlin Lisborg
Tilmelding: Til Jørgen Nordkvist på nordkvist@mail.dk eller tlf. 97924165/23429768
senest d. 11. august

Botanisk ekskursion til Grønnestrand
Lørdag d. 20. august 2016 kl. 13.30-ca. 16
Ekskursionen går til en af de lokaliteter, der er beskrevet i den nyudkomne bog: ”Botaniske
lokaliteter i Nordvestjylland”.
Lokaliteten rummer mange forskellige naturtyper såsom klithede, grønsværsklit, rigkær, fattigkær,
kalkskrænter, klitsøer og søer efter ralgravning.
I området vokser der mange forskellige arter, hvoraf nogle skal nævnes her: Smuk Perikon, LoppeStar, Strand-Tusindgylden, Blodrød Storkenæb, Sand-Frøstjerne, Alm Vibefedt, Rundbladet Soldug,
Sump-Hullæbe (sandsynligvis afblomstret), Hollandsk Hullæbe, Syl-Firling og Strand-Kvan. Med lidt
held vil vi se en del af disse planter og mange flere.
Mødested: P-pladsen for enden af Grønnestrandvej.
Medbring: Vandtæt fodtøj og eftermiddagskaffen.
Turledere: Søren Telling (6178 7742) og Jørgen Nordkvist (9792 4165).

Torsdagsmøde i Hummerhuset, Klitmøller
Torsdag d. 8. september 2016, kl. 19.30 - ca. 21.30
Forslag til kommende BFN-arrangementer
Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med forslag til foredrag og ekskursioner i
perioden fra januar 2017 – juli 2017
Hvis der bliver tid, vil Jørgen vise billeder.
Aftenens tovholder: Knud-Allan Knudsen, Else Kristensen og Jørgen Nordkvist
Evt. kontakt Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025
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Ekskursion til Vadehavet.
Lørdag den 10. september 2016 fra kl. 8.00 - 19.00
Foregår i fælles bus, som starter på Thisted havn kl. 8.00. Bussen holder i Koldby og på Draget for
opsamling og fortsætter ned gennem Vestjylland til Vadehavscentret i Vester Vedsted lige syd for
Ribe. Undervejs vil Ib Nord Nielsen og Poul Hald Mortensen kommentere på forskellige
interessante naturområder, som vi passerer ned gennem Vestjylland. I Vesterhavscentret indtages
den medbragt frokost i laden. Vadehavscentret er desværre lukket på grund af ombygning.
Kl. 12 kører bussen med naturvejleder rundt i området og stopper ved geologiske, botaniske og
historiske steder, hvor naturvejlederen fortæller om Vadehavet. Vi ser forhåbentlig også fugle og
går en tur ud på vaden. Rundvisning slutter kl. 15.00 og forventet hjemkomst til Thisted ca. kl.
19.00
Husk gummistøvler.
Pris: kr. 250 pr. person. Beløbet betales i bussen.
Reserver datoen nu – tilmelding senest 23. august 2016 til Else M. Kristensen, mail:
else.mk@live.dk eller pr. telefon 97 98 53 24
Program:
Kl. 8.00 P-pladsen (grus) Sydhavnsvej, Thisted
Kl. 8.15 Koldby Skole: p – plads (bagsiden af skolen ved Kastanievej)
Kl. 8.40 Draget
Kl. 11.00 Vadehavscentret i Vester Vedsted.
Medbragt frokost spises i Vadehavscentrets lade
Kl. 12.00 Ca. 3 timers buskørsel i Vadehavsområdet med naturvejleder
Forventet hjemkomst i Thisted ca. kl. 19.00
Læs mere på: www.mitvadehav.dk
Turen er åben for alle – venner og bekendte.
Turleder og kontakt: Knud-Allan Knudsen, tlf. 97 94 50 25
Lørdag den 10. sept. vil Knud-Allans mobiltelefon 22 93 59 67 være åben hele dagen
Arr. Danmarks Naturfredningsforening og Biologisk forening for Nordvestjylland

Svampetur i Vandet Plantage
lørdag den 24. september 2016 kl. 13:00 - 16:00
Mødested: P–pladsen ved badepladsen Nebel – Agerholmvej 17 – 7700 Thisted
Turleder: Henning Christensen (Svampekundskabens Fremme) og Ib Nord Nielsen (BFN og DN Thy)
Tilmelding på 40579323 Ib Nord Nielsen – Max 30 deltagere
Medbring evt.svampeflora, kurv, kniv og egnet fortøj. Alle er velkommen
Biologisk Forening for Nordvestjylland, DanmarksNaturfredningsforening Thy,
Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Le slåning på Aaby Bjerg.
Lørdag den 24. september 2016. Kl: 9:30 – 13:00.
I samarbejde med Jammerbugt kommune skal vi fjerne de uønskede vækster, såsom græsser og
ørnebregner på Aaby Bjerg, så der bliver plads til hede – botanik som den sjældne guldblomme.
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DN Jammerbugt er vært for en bid brød og kaffe/the.
Mødested: P – pladsen ved trædestenene – se banneret. Aaby Bjerg i St. Vildmose, Centralgårdsvej
160, 9440 Aabybro.
Kontaktperson: Ove Albrektsen. Telefon: 98 21 59 18. Mail: jytte.alb@privat.dk
www.dn.dk/jammerbugt.

To 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-2” ?? af spændende nye fund til
en rubrik på hjemmesiden med titlen ”sidste nyt fra felten”.

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

BFNs Naturkurser tilbyder
Fuglestudiekreds i efterråret 2016
Studiekredsen foregår kl. 19.00 på Koldby Skole (indgang fra Kastanievej)
Man mødes en gang hver måned og udveksler oplysninger om, hvilke fugle man kan se netop nu.
På hvert ”månedsmøde” introduceres næste månedlige ekskursion til en lokalitet i området. Der
tilbydes endvidere et hold for begyndere. Begyndere kan deltage både på begynderholdet og det
”øvede hold” for samme pris
Tirsdag d. 7. juni. Sommerafslutning hos Ivan og Elly med evt. natravnetur. Mødested: Kystvejen
75 kl. 19.30

Mødeaftener på Koldby Skole
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Øvede hold: 16/8 – 13/9 – 11/10 – 8/11 – *6/12
Begynder hold: 23/8 - 20/9 – 25/10 – 22/11 – *6/12

*Fælles for begge hold.

Ekskursioner:
Lørdag den 27 august. Agger Tange.
Mødested: Svaneholmhus kl. 8,00
Lørdag den 17.september. Ulvedybet. Mødested: Keldstrup p-plads kl. 8,00
Fugletårnet ved Ulvedybet kl. ca. kl. 9.15
Lørdag den 15. oktober. Hanstholm.
Mødested: Roshage kl. 8,30
Lørdag den 19. november. Nors sø og Vandet sø. Mødested: P-pladsen ved Nors sø kl. 9,00

Pris : 75 kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifterne.

Studiekredsledere og ekskursionsledere: Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (
2660 8660)

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 om
nye hjemmeside:
www.bfn-nyt.dk
Modulopbygget
kursus
Nationalpark
Thy

Tema: Menneskets påvirkning af natur og landskab
Der kan frit vælges et eller flere af de 4 moduler.

Modul 1

Pris: 30 kr. pr. time.

Pattedyr og fugle, som lever af rov, samt deres byttedyr
10 timer ved Poul Hald Mortensen
Kurset omhandler især:
Rovdyrene: ulv, ræv, mårhund, odder, mink og kat, samt i begrænset omfang også rovfugle,
ugler og andre rovlevende dyr.
Byttedyrene: krondyr, rådyr, harer, gnavere og i begrænset omfang fugle og fisk.
Kurset har dels fokus på den historiske udvikling i vores syn på rovdyrene, dels fokus på
balancen mellem rovdyr og byttedyr bestandene, hvor det fremtidige perspektiv med en
udvikling mod et bæredygtigt system i ligevægt fremhæves.
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Første gang: På VUC i Thisted, onsdag, den 16. marts, kl. 19.00
Om udviklingen af vores samfunds syn på rovdyr og byttedyr.
Anden gang: På VUC i Thisted, onsdag, den 13. april, kl. 19.00
Hvilke rovlevende dyr har en vis betydning i naturens husholdning?
Tredje gang: I felten ved Nors Sø, onsdag, den 11. maj, kl. 19.00. Mødested: Ppladsen ved badepladsen (via Agerholmvej) ved Nors Sø.
Fjerde gang: På VUC i Thisted, onsdag, 25. maj, kl. 19.00
Nærmere beskrivelser af kendte samspil mellem rovlevende dyr og deres byttedyr.
Femte gang: I felten på og nord for Agger Tange, onsdag, den 8. juni, kl. 19.00.
Mødested: P-pladsen ved Svanholmhus lige ved Færgelejet på tangens sydspids.
Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97 93 66 10 /
30 50 69 92 senest d. 6. marts

Modul 3

Træer og buske i Nationalpark Thy
6 timer ved Ditte Svendsen
På kurset beskæftiger vi os med tilplantningshistorien, de valgte arter og deres tilpasning til
de lokale forhold førhen og i dag. Plantagernes betydning for mennesker, dyr og andre
planter kommer vi også ind på. I dag drives plantagerne efter principperne om naturnær
skovdrift, hvad er det, og hvordan påvirker det vores plantager i dag og i fremtiden? Svar på
sidstnævnte fås bedst i skoven, hvor vi også vil hjælpe hinanden med at lære de almindelige
træ- og buskarter at kende.
Første gang: På VUC i Thisted, torsdag den 7. april kl. 19.00
Anden gang: I felten i Vilsbøl Plantage, torsdag den 12.5. kl. 19.00. Mødested: Badepladsen
Nors Sø, Agerholmvej
Tredje gang: I felten i Nystrup Plantage, torsdag den 9. juni kl. 19.00. Mødested: P-pladsen
ved Søvej, Vandet Sø. Der køres efter skiltet fra Nystrupvej.
Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97 93 66 10 /
30 50 69 92 senest d. 31. marts

Modul 4

Landskabets tilblivelse og forandring
6 timer ved David Jessen
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På kurset belyses de geologiske forudsætninger for landskabets opståen i Thy samt de
stadige forandringer, som vort landskab undergår – ikke mindst under menneskets
påvirkning. Efter en teoretisk aften kan du ved selvsyn og forevisning i felten opnå en god
forståelse af landskabets spændende historie.
Første gang: På VUC i Thisted, mandag d. 13. juni kl. 19.00
Anden gang: I felten ved Nors Sø, mandag den 20. juni kl. 18.00 (Mødested aftales nærmere)
Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97 93 66 10 /30 50 69 92 senest d. 5. juni

Lær de vilde blomster at kende
Kursus begynder mandag d. 9. 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. 26. maj kl. 18-21. Tirsdag d. 31. kl. 18-21. Mandag d. 6. juni kl 18-21. Mandag d. 8.
august kl 18-21. Lørdag d. 13. august kl. 10-16.
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).

Kursus om Vejlernes Natur
Kurset er tænkt som en optakt til to ekskursioner i vejlerne. Ekskursionerne foregår d. 11. juni og
d. 13. august og omtalen kan ses andetsteds i BFN-Nyt. Ekskursionerne er gratis, mens kurset
koster 180 kr.
Torsdag d. 19. maj kl. 19-20.45 på VUC i Thisted: Vejlernes driftsleder Niels Dahlin Lisborg vil
fortælle om Vejlernes kulturhistorie, drift og forvaltning samt flora og pattedyr.
Torsdag d. 26. maj kl. 19-20.45 på VUC i Thisted: Henrik Haaning Nielsen vil fortælle om Vejlernes
fugleliv med hovedvægten på forårets og sommerens ynglefugle.
Torsdag d. 2. juni kl. 19-20.45 på VUC i Thisted: Henrik Haaning Nielsen vil fortælle om Vejlernes
fugleliv med hovedvægten på efterårets trækgæster og de overvintrende fugle
Varighed: 6 timer.
Pris: 180 kr.
Lærere: Niels Dahlin Lisborg (9799 3044/4012 5599) og Henrik Haaning Nielsen (5124 4968)
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Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller tlf. 3050 6992 senest 9. maj

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

Naturfotografering
Kan du lide at fotografere og holder du samtidigt af naturen?
Få mere viden om:
Hvordan du bliver i stand til at bruge kameraets forskellige indstillinger
Forskellige fototeknikker
Hvordan et godt billede skal/kan komponeres
Hvordan man kan forbedre kvaliteten af sit billede gennem let redigering
Hvor man kan vise sine billeder for et større publikum
Programmet:
1. gang:

2. gang:

Introduktion til generelle fototeknikker, kameraindstillinger og enkelte
fotoredigeringsprogrammer.
Organisering af billeder på en overskuelig måde.
Praktiske øvelser i fotografering.
På: VUC, Munkevej 9, Thisted, mandag d. 15. aug. kl. 19.00-21.30
Fotografering af naturen på stranden og i klitterne.
Mandag d. 22. aug. Kl. 19.00-21.30 (mødested aftales)

3. gang:

Redigering af billederne fra fototuren til stranden.
Praktiske øvelser i makrofotografering.
På: VUC, Munkevej 9, Thisted, mandag d. 29. aug. kl. 19.00-21.30

4. gang:

Redigering af makrobillederne.
Hvor skal billederne vises? Hjemmeside, facebook, eller papir!
På: VUC, Munkevej 9, Thisted, mandag d. 5. sept. kl. 19.00-21.30
Husk dit kamera (opladet) og instruktionsbogen til det hver gang. Medbring gerne
et stativ.
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Som udgangspunkt er al vejr fotovejr, alligevel forbeholdes muligheden for at
ændre i indholdsrækkefølgen, hvis det findes nødvendig.
Underviser:
Varighed:
Pris:

Jytte Gellert Krogh
10 timer
300 kr.

Tilmelding:

Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97936610 / 30506992 senest
5. august.

Ref. af møde i Tved gl. Skole den 27 februar 2016.
Dagen startede med velkomst af formand Poul Christensen, hvorefter der var rundvisning i huset.
Formålet med dagen var, at få ideer til hvad BFN skal med Tved gl. Skole i fremtiden.
Poul gjorde opmærksom på, at alle ideer og ønsker var velkomne, dog skulle de opfylde BFNs
formål med formidling og bevaring af naturen.
Alle blev opdelt i tre grupper som hver nedskrev deres ideer og ønsker. Dertil var der indsendt
forslag fra medlemmer som ikke havde mulighed for at deltage på dagen.
Flere forslag gik igen men resultatet blev mange spændende ideer der kan arbejdes videre med.
Et af de forslag som gik igen var forslaget om at huse overnattende gæster som forskere m.fl. Flere
mente at et ekstra toilet og evt. tekøkken er nødvendigt for derved at adskille huset til flere
forskellige aktiviteter på samme tid. Poul gjorde dog opmærksom på, at beholdningen på godt
300.000,- som BFN arvede sammen med huset er beregnet på driften og ikke på en evt.
ombygning.
Der var samlet enighed om, at skolestuen skal bruges til en form for formidling.
Ideen om et reelt bibliotek hvor medlemmer kan låne bøger er ikke muligt, da det kræver en
bibliotekar. Dog meldte Annegrethe Damsgaard sig frivilligt til at registrere alle bøger på adressen i
Tved.
Der var stor opbakning til at inddrage skolebørn i brugen af huset. Et forslag gik på at de grønne
foreninger i fællesskab kan dele om en naturvejleder med tilknytning til Tved. Der mangler
naturvejledere i området og skolerne mangler penge. Finansieringen kan muligvis komme fra
Friluftsrådet. Det skal undersøges nærmere. Jan Kristensen undersøger hvilke projekter
Friluftsrådet støtter op om i år. Der blev dog også gjort opmærksom på, at børn slider meget på
inventaret indenfor og det skal med i betragtningen.
Navnet på Tved gl. Skole blev diskuteret i henhold til Nanna og Knud Allans forslag og der var
flertal for at beholde navnet Tved Gl. Skole. Evt. med en tilføjelse under, som NaturCenter.
Hummerhusets rolle blev også diskuteret, men da BFN kun betaler 5 % af udgifterne i huset var
der flertal for at bibeholde stedet. Hummerhuset kan også rumme flere mennesker til de større
arrangementer end skolestuen i Tved.
Stor opbakning til at medlemmerne skal have fordele i forbindelse med brug af huset. Evt ved, at
medlemmer som er bosiddende langt væk kan benytte det i forbindelse med arrangementer i
området. Det gælder dog ikke lån til private fester som ikke er i overensstemmelse med BFNs
formål.
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Ovennævnte ideer var kun en del af alle de forslag som blev fremlagt. Emner som eksempelvis
internet, naturdagbog fra brugere af huset, højskole, lejrskole, kursusvirksomhed for andre
foreninger som eks. DOF m.fl., sommerhusudlejning, andre placeringer af ekstra toilet, garagen
som værksted, Shelters, muldtoilet, Fugleturene, VUC-kurser samt BFN’s naturkursers hjemsted
var også oppe at vende.
En del praktiske ting kom der også overblik over på mødet. Blandt andet er det Carsten og Birgit
som står for den daglige drift. Der skal dog laves nogle årlige arbejdsdage hvor flere kan hjælpe
med større projekter. Det er også Birgit og Carsten som har styr på nøgler og nøglepersoner.
Carsten har endvidere styr på udvidelsen af p-pladser ved skolen.
Til slut blev det bestemt, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at gå videre med de ideer som
blev diskuteret. Det gælder både de kort- og langsigtede forslag.

Liste over forslag vedrørende Tved gl. skole:
Gruppe 1:










Lejrskole
Basis for feltkurser
Ophold for biologistuderende
Skolestue for ekskursioner – helst m/guide
Udlejning af boligen
Mødelokale for BFN
Højskoledage – naturen – voksne
Udlejning af skolestuen til kurser

Gruppe 2:











Klubhus for BFN
Udleje til studerende/forskere NP Thy
Medlemsbibliotek / bibliotekar
Udleje til kursusvirksomhed
Naturskole BFN naturkurser
Samarbejde med NP Thy
Tilbud folkeskoleelever
Shelter, bålplads + evt. muldtoilet
Udleje til BFN medlemmer

Gruppe 3:









Overnatning – køjer mm for;
 Studerende
 Foredragsholdere
 Medlemmer (rabat)
Andre foreninger
Shelters, bålsted, udefaciliteter mm
Ekstra toilet + evt. tekøkken
Internet
Naturværksted i garagen
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Parkering udvides
Isoleret rum til lager/overnatning
Ny trappeopgang (en ekstra)
Aktiviteter for børn
Foredrag og foreningsaktiviteter i skolestuen
Udgangspunkt for fugleture

Derudover var der indsendt forslag fra Nanna og Knud Allan som ikke kunne deltage på dagen:
Navn:
Tved Gl. Skole, Tved Huset, Naturcenter Tved
Hjemsted for: BFN’s Naturkurser, Ringmærkningsgruppen, Naturplejenetværk, BFN’s bibliotek, BFN’s forlag
Nye tiltag:
Ungdomsklub, sovesal på loftet
Bosted:
Naturforfattere, naturforskere
Andre brugere end BFN: DN, DOF, Botanisk Forening til møder, arkiv og kurser
Udstyr:
PC, lærred, fremviser
Nøglepersone: Registrering af nøglepersoner
Hummerhuset: Stadig hjemsted for BFN, Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, sensommermødet,
julemødet, årets naturoplevelser, medlemsmøder
Forslag fra Claus Eriksen som heller ikke kunne deltage på dagen:






Overnatningsmulighed for både ulønnede amatører og prof. Og f.eks.
specialestuderende.
I samarbejde med de 5 fakulteter
Overveje et beløb pr. døgn til el og varme f.eks. 50-100 kr.
BFN skal have en kopi af undersøgelsen.

Bestyrelsens beretning for 2015
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 10 møder.
Holger Søndergaard afgik ved døden den 1. august 2015 efter kontinuerligt at have været medlem
af bestyrelsen siden foreningens stiftelse den 4. april 1970.
Suppleanten Marianne Riis indtrådte derfor i bestyrelsen som næstformand og medlem af
Naturstyrelsens brugerråd.
Medlemsarrangementer
Der var 5 deltagere til årets første fugletur til Agger Tange allerede 3. januar.
Fotoaften med medlemmernes naturoplevelser har stor interesse blandt foreningens medlemmer
og afvikles derfor 2 gange om året. Således var der 26 deltagere til arrangementet den 21. januar,
mens der til efterårets arrangement den 7. oktober var 30 deltagere.
18. februar var 27 deltagere samlet for at bygge redekasser i Svinkløv.
To gange om året samles medlemmerne for at planlægge det kommende halvårs arrangementer i
foreningen. Det er en god tradition, som også giver en bredere kreds indflydelse på programmet. I
2015 var der møder 26. februar og 3. september med ca. 15 deltagere pr. gang.
Der var 20 deltagere til den ordinære generalforsamling, som fandt sted den 21. marts i
Hummerhuset.

12

23. – 26. april var der ringmærkning på Naturfonden Myrupgaard med ca. 20 deltagere, og 29. –
31. maj deltog 12 personer i en botanisk ekskursion til Vejle Fjord området.
Vilde blomsters dag den 14. juni til Stenbjerg trak 29 deltagere.
19. september afviklede foreningen i samarbejde med DN og DOF en temadag med fokus på
naturen i Nationalpark Thy. Der var 106 deltagere, og arrangementet omtales mere udførligt
senere i beretningen.
Den 20. september var der svampetur til Højris med 25 deltagere.
Sensommermødet blev holdt den 24. oktober med 29 deltagere, og foruden det almindelige
faglige indhold med interessante indlæg var der også ekstraordinær generalforsamling, hvor
foreningens vedtægter blev justeret – mere herom senere.
Der var afrikaforedrag den 3. november med 25 deltagere, og endelig deltog 31 personer i
foreningens jullearrangement den 2. december.
Medlemstal
Medlemstallet er i 2015 faldet til 417 mod 438 året før. Det er stadig et flot medlemstal for en
forening som BFN, men jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at hjælpe med hvervning af nye
medlemmer. I er velkomne til at få ekstra eksemplarer af Naturnyt til uddeling blandt potentielle
medlemmer.
Tved Gamle Skole
I 2015 døde foreningens medstifter og mangeårige formand og bestyrelsesmedlem Holger
Søndergaard, og han testamenterede sin bolig, Tved Gamle Skole til foreningen tilligemed med
indbo, inventar og sin personlige formue.
Det var derfor naturligt, at BFN sammen med de efterladte medvirkede ved begravelsen og den
efterfølgende mindehøjtidelighed i Holgers have, hvor mere end 100 mennesker deltog.
Som et vilkår i testamentet skulle foreningens vedtægter ændres, så beslutning om afhændelse af
ejendommen kræver to på hinanden følgende generalforsamlinger. Disse vedtægtsændringer blev
vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 24. oktober.
Bobestyreren har i februar 2016 meddelt, at overtagelsen sker pr. 15. februar 2016, og vi håber, at
rammerne for benyttelse af huset falder på plads her i foråret.
Hummerhuset
Hummerhuset er foreningens hjemsted og selv om vi nu får nye muligheder i Tved Gamle Skole, er
Hummerhuset helt nødvendigt for afvikling af medlemsaktiviteterne, så det ligger fast, at
aktiviteterne i Hummerhuset forsætter som hidtil.
Der er stadig kræfter, som arbejder på etablering af en vej på stranden fra Hummerhuset og
sydpå, selvom arealet er fredet, og selvom flere lodsejere, ikke vil være med til projektet.
Ministeren har også meddelt kommunen, at projektet ikke kan lade sig gøre, så vi synes, at man én
gang for alle skal droppe idéerne og løse de trafikale forhold på anden vis.
Naturnyt
Foreningens medlemsblad udkom som sædvanligt med 3 numre på i alt 88 sider med spændende
artikler om den nordvestjyske natur. Det er glædeligt, at der i 2015 har været stof til at trykke lidt
flere sider end normalt. BFN-Nyt udsendes som indlæg i bladet med informationer om foreningens
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mange aktiviteter. Både Naturnyt og BFN-Nyt er vigtige medier, og der skal her lyde en tak til
redaktionerne for en utrættelig indsats for at sikre bladenes høje niveau.
Hjemmesiden
Det er vores indtryk, at hjemmesiden fungerer godt, og vi opfordrer medlemmerne til at tilmelde
sig mail servicen på hjemmesiden, så man automatisk bliver erindret om kommende
arrangementer.
BFN’s Forlag
Der er ikke udgivet nye bøger i 2015, og det påvirker naturligvis omsætningen, som er halveret i
forhold til 2014, som var et rekordår. Selv om der også er nedskrevet på lagerværdien, er
driftsresultatet meget tilfredsstillende.
Der arbejdes på flere nye udgivelser, bl.a. en bog om tætblomstret hullæbe og en bog om
botaniske lokaliteter i Nordvestjylland, som begge forventes udgivet i 2016.
BFN’s Naturdata
Der er et meget stort materiale i BFN’s Naturdata, som Holger Søndergaard styrede indtil sin død.
Knud Knudsen har overtaget selve databasen og vil sikre indtastning af nye iagttagelser. Der har
således været en periode med manglende registreringer, men det er meget prisværdigt, at Knud
nu vil genoptage indtastningerne.
Holger Søndergaard havde også igangsat Naturens Besøgsvenner, hvor en række frivillige
botanikere efter et mønster holder øje med forskellige bevoksninger. Denne opgave vil Jørgen
Nordkvist viderefør
BFN’s Naturkurser
Der er i 2015 gennemført 6 kurser med i alt 78 deltagere. Kurserne har omhandlet vilde blomster,
vadefugle, landskaber, botanik i NP Thy, snapseurter og søerne i NP Thy.
Foruden kurserne har der været ca. 40 deltagere i fuglestudiekredsen, som jo virkelig er blevet en
stor aktivitet i Naturkursernes regi.

Nationalparken
I 2015 besluttede nationalparkens bestyrelse at undlade zonering i den kommende
nationalparkplan, hvilket har været en stor skuffelse for BFN ikke mindst set i lyset af det store og
seriøse arbejde, som en række medlemmer har udført i forbindelse med den ny nationalparkplan.
Sammen med DN og DOF har vi ved flere lejligheder givet udtryk for, at såvel den faktiske
benyttelse af nationalparken som den ny nationalparkplan kun i begrænset omfang beskytter
naturen, hvorimod benyttelsesinteresserne er i højsædet. Det har vi advaret imod, fordi det på sigt
vil ødelægge grundlaget for nationalparken.
Netop for at sætte fokus på naturbeskyttelsen i Nationalpark Thy afholdt vi sammen med DN, DOF
og Folkeuniversitetet en temadag i september, hvor temperaturen på naturens tilstand i
nationalparken blev taget. Nogle af landets bedste eksperter oplyste om deres syn på
naturtilstanden, og vi har efterfølgende – som et særnummer af Naturnyt – refereret de mange
fagligt velfunderede indlæg.
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Der er alt for få, som taler naturens sag i nationalparksammenhæng, og med arrangementet og
den efterfølgende publikation ønsker BFN at give sit bidrag til at løfte nationalparkforståelsen ud
af skæret af tivoli og legeplads og op på et mere biologisk velfunderet niveau, hvor netop
nationalparken hører hjemme.
Ringmærkning
I 2015 har Nordvestjysk Ringmærkningsgruppe i alt mærket 16.660 fugle, hvilket er lidt færre end i
2014 (hvor antallet var 17.773).
I april blev der afholdt en vellykket ringmærkningslejr på Myrupgård, hvor der blandt andet blev
ringmærket et stort antal Ringdrosler (det var vistnok en danmarksrekord!). I 2015 er der
gennemført flere ringmærkningsprojekter på Agger Tange, og især natfangster af terner i har givet
bemærkelsesværdige resultater med rigtig mange udlandsfund, blandt andet fra Sydafrika.
Siden 2009 har gruppen foretaget såkaldt CES-mærkning ved Ove Sø. Dette projekt blev lukket
efter 2015-sæsonen, da det ikke længere var muligt at benytte lokaliteten. Heldigvis har Vejlerne
være meget interesseret i at få etableret en overvågning af fuglebestande via den systematiske
CES-mærkning, og fra 2016 vil gruppen derfor indlede et nyt projekt i et rørskovsareal ved
Tømmerby Fjord.
Afslutning
Til sidst tak til medlemmerne for en fantastisk opbakning til arbejdet, og tak til nøglepersonerne
og andre i foreningen, som yder en uegennyttig indsats til gavn for den nordvestjyske natur.
Poul Nystrup Christensen
formand

Arbejdslørdag på Tved Gl. Skole
Lørdag d. 2. juli, kl. 9 – 13
Almindelig vedligeholdelse af bygninger, have og omgivelser, bl.a. klipning af bøgehække (hæk klipper
medbringes)
Fælles frokost – medbring selv madpakken.
Henvendelse til Carsten Schultz, tlf. 9798 1594
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