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De vilde blomsters dag i Norden  
Søndag d. 14. juni 2015 kl. 10.00-ca. 12.30 

Turen går i år til Stenbjerg-området, hvor vi vil besøge klitområderne, klitheden og 

evt. en fugtig klitlavning. I området kan vi finde den sjældne plante Skotsk Lostilk, 

men også mere almindelige arter. 

 

Medbring: Kaffe/te 

Mødested: P-pladsen ved landingspladsen. 

Turledere: Sinne Harbo (2142 5781) og Søren Telling (6178 7742) 

 

 

Birgittelund, naturpleje ved sø. 
 Lørdag den 27. juni 2015, kl. 9:30 – 13:00. 

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. 

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. 
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Torsdagsmøde i Hummerhuset 
Torsdag d. 3 september 2015, 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 2016 – juli 2016 

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 

 

 

AKTIVITET – NATURPLEJE – NÆSTRUP SKOV 
 

Tirsdag den 8. september 2015 kl. 10.00-14.00 

SAMARBEJDE MED NATURPLEJEHOLDET FRA HANSTHOLM 

ASYLCENTER 

 

Alle interesserede inviteres til nogle hyggelige timer med pleje af de sjældne 

hængesække moser ved Næstrup skov i samarbejde med naturpleje arbejdsholdet 

fra Hanstholm Asylcenter. 

 

Arrangementet er et samarbejde mellem Biologisk Forening for Nordvestjylland 

(BFN), Danmarks Naturfredningsforening og Naturplejenetværk for 

Nordvestjylland (NpN).  

 

Medbring selv madpakke til frokost. Arrangørerne sørger for en øl eller 

sodavand. 

Medbring også grensaks, gummistøvler, arbejdshandsker og evt. regntøj.  

 

Mødested: P-pladsen ved Hornstrupvej, som ligger ved Næstrup skoven’s SV 

hjørne. 

 

Vel mødt! 

 

Kontakt:  

BFN/Naturplejenetværk for Nordvestjylland, Hamish Stewart, Mobil 24415779,  

Email: hds@naturplejenet.dk    
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Temadag  
Nationalpark Thy (NPThy) under lup – set med naturens øjne 

 Lørdag d. 19. september 2015 kl. 10-17 i VUCs kantine (Munkevej 9 i Thisted) 
 
Program: 
10.00: Velkomst 
10.15 – 10.45: Leder af NPT Else Østergaard Andersen: NPTs tilblivelse og formål i 
forhold til bevarelse, styrkelse og udvikling af naturen. 
10.45 – 11.00: Pause. 
11.00 – 11.45: Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, Aarhus 
Universitet: Biodiversitet: Hvordan kan NPT påvirke biodiversiteten i området. 
11.45 – 12.30: Frokostpause. Der sælges øl og vand i pausen. 
12.30 – 13.15: Mr. NN: Naturovervågning i NPT. 
13.15 – 13.30: Pause. 
13.30 – 14.15: Lektor Ole Pedersen, Ferskvandsbiologisk Institut, Københavns 
Universitet: Forskningen vedrørende søerne i NPT. 
14.15 – 15.00: Kaffepause. 
15.00 – 15.15: Biolog (biodiversitet og arter) Michael Grell fra Naturstyrelsen: Ny 
strategi for planlægning af artsforvaltning i Danmark. 
15.45 – 16.00: Pause 
16.00 – 16.45: Vildtbiolog Niels Kanstrup, Dansk Jagtakademi (rådgivningsfirma): NPT 
sammenlignet med nationalparker i udlandet, og IUCNs retningslinjer for 
nationalparker. 
16.45: Temadagen afrundes. 
Ordstyrer: Knud-Allan Knudsen 
 
 Entré: 100 kr. der dækker frokost og eftermiddagskaffe. 
Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97936610 / 
30506992 senest d. 17. september  
Arrangører: Thisted Folkeuniversitet, Biologisk Forening for Nordvestjylland, 
Danmarks Naturfredningsforening Thy, Støtteforeningen for Nationalpark Thy, 
Dansk Ornitologisk Forening. 

 
 

 
 

Svampetur til Højriis Skov – Mors 
Søndag d. 20. september 2015, kl. 13.30 – 16.00 

 

I år går svampeturen til Mors, og vi håber på en god svampesæson og en god 

svampedag. Medbring svampeflora, kurv, kniv og egnet fodtøj. Alle er velkomne. 
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Mødested: Højriis Slot – p-pladsen, Højrisvej 3, 7900 Nykøbing Mors. 

Turleder: Henning Christensen (Svampekundskabens Fremme) og Ib Nord 

Nielsen (BFN og DN Thy)Arrangør: Biologisk Forening for Nordvestjylland og 

Danmarks Naturfredningsforening Thy. 

Kontakt: Ib Nord Nielsen: ib.nord.nielsen@gmail.com  tlf. 40579323 

 

 

 Le slåning på Aaby Bjerg. 
 Lørdag den 26. september 2015. Kl. 9:30 – 13:00 

I samarbejde med Naturplejenetværk for Nordvestjylland skal vi fjerne de uønskede 

vækster, såsom græsser og Ørnebregner på Aaby Bjerg, så der bliver plads til hede- 

botanik, som den sjældne guldblomme. 

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.  
 

 

Naturoplevelser i 2014 og 2015 
Onsdag d. 7. oktober 2015 kl. 19.30 i Hummerhuset. 

 

BFNs halvårlige møde, hvor medlemmer har mulighed for at fortælle og vise 

billeder fra nogle af de spændende naturoplevelser, de har haft i ind- og udland i 

2014/15. Foreningens medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og 

småt fra naturen.  

Foreløbige indlæg: Ib Nord Nielsen vil berette om og vise billeder fra en 4800 km 

lang rejse i 2014 i det vestlige USA, hvor der besøges 6 nationalparker samt 

storbyerne Los Angeles og San Francisco. 

Elly Hansen viser billeder fra Extramadura fra en tur  sidst i april. Extramadura er 

et område i det sydvstlige Spoanien og er et af Europas bedste fugleområder. 

Kontakt: Knud-Allan Knudsen, nannagad@gmail.com, tlf. 97945025 

 

Sensommermøde 
Lørdag d. 24. oktober kl. 12.00 – ca. 17.00 i Hummerhuset. 

Mødet starter med frokost. 

Resten af programmet annonceres i august nummeret af BFN-Nyt 
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En aften med Poul Hald-Mortensen 
Tirsdag den 3. november 2015 kl. 19.30 i Hummerhuset 

 

Poul Hald viser billeder og fortæller om fugle og pattedyr i Afrika. Allerede i sin 

studietid var Poul Hald-Mortensen på en længere DOF-tur til Kenya, Tanzania og 

Uganda. Og som biolog hos Aage V. Jensens Fonde fik han senere lejlighed til flere 

rejser til Den sydafrikanske Republik og Botswana. Denne aften vil han gerne 

videregive lidt af sin fascination af denne spændende verdensdel. 

 

Kontakt: Nanna Gad, nannagad@gmail.com,  tlf. 9794 5025 

 

 

 

 

 

BFNs Naturkurser tilbyder 
 
 

Bierne på forårstræk 
 

3 lektioner ved Knud Søgaard 

Lørdag d. 16. maj 2015 kl. 10 - 13 

 

Vi besøger en bigård i en gammel herregårdshave midt i Thy. Øland, Hørstedvej 

12, 7752 Snedsted. 

Bierne er i fuld gang med forårstrækket på vinterraps, mælkebøtte og æble. 

Vi ser på aktiviteten på flyvebrættet med biernes indbæring af nektar og pollen og 

åbner for et bistade for at se nærmere på, hvordan bifamilien er organiseret. 

Vi hører om, hvordan bierne ellers klarer sig gennem året.  

Undervejs vil vi nyde den medbragte kaffe og te og smage på forskellige 

honningprodukter. 

 

Tilmelding til: Jens Handrup: handrup@dlgtele.dk  eller ring på 97936610 / 

30506992 senest 1. maj. 

Pris: 90 kr. 

Arrangører: Danmarks Naturfredningsforening Thy og BFN’s Naturkurser 

 

 

 

Lær de vilde blomster at kende 
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Kursus begynder mandag d. 11. 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: 

 

Tirsdag d. 26. maj kl. 18-21 – Gærup Fjordskrænter 

Tirsdag d. 2. juni kl. 18-21 – Krægpøt og Harboslette 

Mandag d. 8. juni kl. 18-21 – Vådområderne ved Vullum sø  

Lørdag d. 8. august – ekskursion til Klim Bjerg og tilstødende områder. 

(ekskursionen varer 6 timer) 

Mandag d. 17. august kl. 18-21 – Ålvand Klithede. 

  

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 vadefugle 
Kursus begynder onsdag d. 12. august 2015 kl. 19.00 på Koldby Skole 

 

Vi vil lære om feltkendetegn hos nogle af de mange vadefugle, som ses i august. Vi 

starter med en aften på Koldby skole, med teori. Lørdagen efter tager vi til Agger 

Tange, hvor vi skal opleve vadefuglene i naturen. Agger Tange er i august måned et 

vigtigt fourageringssted for de mange vadefugle, som passerer landet på træk. 

Derfor vil vi netop på denne tid opleve fuglene i alle dragter. Lige fra de helt unge 

fugle til de gamle fugle, som er i gang med at skifte fra sommer- til vinterdragt.  

Kurset henvender sig til alle fugleinteresserede. 

 

Program: 

Onsdag d. 12. august kl. 19.00-21.30 på Koldby Skole 

Lørdag d. 15. august kl. 8,00 – 12,00. 4 timer på Agger Tange. 

 

Varighed: 6 ½ time (=8 lektioner) 

 Lærer: Mette H. Hansen tlf. 20614698 og 61302004 

Pris: 240 kr. 

Tilmelding: Sker til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk, tlf. 97936610 

/30506992 senest onsdag d. 5. august 
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Naturpleje af lokaliteter med høj botanisk værdi 
 

 4 lektioner ved Hamish Stewart, Naturplejenetværk for Nordvestjylland. Mob.: 

24415779. Email: hds@naturplejenet.dk 

 

Et kursus over 2 aftener, med fokus på naturpleje af den lysåbne natur. Vi ser, med 

eksempler fra Thy-Mors området, på nødvendigheden af naturpleje, hvordan det 

udføres, de foreløbige resultater og hvem der er aktive på området.  

  

Første aften Mandag d. 24. august 2015 kl. 19.00 – 21.00 på VUC, Thisted. 

Introduktion til naturpleje. Eksempler på lokaliteter.  

Anden aften onsdag d. 26. august 2015 kl. 19.00 – 21.00. Besøg til Skibsted Fjord 

naturpleje projekt, samt til Oldtidshøjene, hvor et plejeprojekt er i gang. Mødested: 

Tranekær Hole ved spejderhuset Knøsen. 

 

Tilmelding til: Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk eller ring på 97936610 / 

30506992 senest 15. august. 

Pris: 120 kr. 

Arrangører: Danmarks Naturfredningsforening Thy og BFN’s Naturkurser 

 

 

 

 

                         

                                                     

Fuglestudiekreds i foråret 2015 

 
Studiekredsen starter 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. 

 

Mødeaftener:              Det øvede hold:   13/1 – 17/2 – 10/3 – 14/4 – 12/5 – *16/6 

 

Begynderhold:     27/1 -  24/2 – 24/3 – 21/4 – 26/5 -*16/6 

 
*Fælles afslutning for begge hold hos Elly, Kystvejen 75, Svankjær 

 

 

 

 

 



Ekskursioner: 

 

 

                                23. maj       Stubbegård sø. Mødested: Spar i Koldby kl  7,00 og      

Draget Thyholm kl. 7,20. 

 

16. juni        Natravnetur til 

 Tvorup hul.   Efter fuglestudiekredsens 

fællesafslutning i Svankjær 

                                            hos Ivan og Elly. 

 

Ture og ekskursioner efterår 2015. 

 
Mødeaftener: Det øvede hold:     11/8 - 15/9 - 6/10 - 10/11 og *8/12 
                       Begynderhold:       18/8 - 22/9 - 20/10 - 24/11 og *8/12 

 
                       Mødet den 8/12 bliver holdt fælles for begge hold, som en  slags 

juleafslutning. 
Møderne starter kl. 19,00 på Koldby skole og slutter kl. 21.30. 
Indgang fra Kastanievej. 
 
Ekskursioner:         Fredag den 28. august.       Agger  Tange.  (Gåsetur)                           
   Mødested:  Første p-plads på højre  hånd kl. 20.00                                                                                                                                           
.                              Turen er åben for alle  BFN- medlemmer. 
 

Lørdag den 12. september:       Harboøer Tange. 
Mødested: Krydset ved Cheminova kl. 8,45.                                                  
(Færgen går fra Agger kl. 8.20 for dem der vil den vej.) 

 
Lørdag den 10. oktober:               Hanstholm. 
Mødested: Ved fyret kl. 8,00. 

 
Lørdag den 14. november:          Skjern enge. 
Mødested: Spar i Koldby kl. 8,00 og Draget Thyholm    

kl. 8,25 

 

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

 

Studiekredsledere ekskursionsledere: Elly Hansen (2946 7553) 

 og Hans Henrik Larsen ( 2660 8660)  

  

 

 



 

 

 

 

Modulopbygget kursus om Nationalpark Thy (NPThy) 
 
Kurset består af 7 moduler. Man kan frit vælge hvilket / hvilke kurser man ønsker 

at deltage i. Hvert modul varer mellem 4 og 8 timer. 

Min/max deltagerantal i hvert modul: 8/30 

Tilmelding til modul 1 – 4 til Jens Handrup på: handrup@dlgtele.dk eller tlf. 

30506992 / 97936610 med oplysning om modul nr. senest d. 30. april. 

Tilmelding til modul 5 – 6 senest d. 31. juli,   modul 7 senest 5. august 

Pris: 30 kr. pr. time. 

 

 

Modul 1:   Landskabernes tilblivelse 

4 timer ved Bo Fink 

På kurset får du belyst de geologiske forklaringer på landskabernes 

opståen og dannelse i Nationalpark Thy. Efter den teoretiske 

gennemgang opnår du ved selvsyn i felten en god forståelse for 

landskabets spændende historie. 

Første mødegang: På VUC i Thisted onsdag d. 20. maj kl. 19.00 

Anden mødegang: Foregår i felten onsdag d. 3. juni kl. 19.00. 

Mødested: Lodbjerg Fyr 
 

Modul 2:  Guldsmede 

6 timer ved Hans Henrik Larsen 

Et begynderkursus, hvor du får kendskab til nogle af de forskellige 

danske guldsmede. Du kommer blandt andet til at lære noget om deres 

levesteder og fødegrundlag, men primært om deres kendetegn. 

Første mødegang: På VUC i Thisted onsdag d. 27. maj kl. 19.00 

Øvrige mødegange: Foregår i felten lørdag d. 6. juni kl. 10.00 og 

lørdag d. 8. august kl. 10.00 Mødesteder aftales nærmere tiden. 

 

Modul 3: Botanikken i Nationalpark Thy 

8 timer ved Sabine Stosiek 

På kurset finder vi et udpluk af de vilde planter, hvor du får belyst noget 

om: deres kendetegn, hvor du kan finde dem, om de er truede eller en 

trussel samt deres levevis og plads i økosystemet m.m. – krydret med 

små historier. 

Første mødegang: På VUC i Thisted onsdag d. 17. juni kl. 19.00 

Øvrige mødegange: Foregår i felten efter nærmere aftale onsdagene 

24/6 og 1/7 



 

 

 

Modul 4: Snapseurter 

6 timer ved Søren Kiel 

På kurset får du kendskab til hvilke forskellige snapseurter, du kan 

finde i naturen. 

I juni ser vi på urterne, og i september er der mere fokus på frugter og 

bær til krydring af snaps – men også til andre formål.  

Første mødegang:  Foregår i den sydlige del af NP-Thy onsdag d. 10. 

juni kl. 19.00. Mødested:  Parkeringspladsen ved kystvejen på 

vestsiden af Ove Sø. 

Anden mødegang: Foregår ved Tvorup Hul, Tvorupvej lørdag d. 5.  

september kl. 9.00.   

 

 

Modul 5: Søerne i nationalparken 

4 timer ved Jørgen Nordkvist 

På kurset belyses følgende 3 emner:  

Den botaniske undersøgelse af søerne i nationalparken.  

Planerne om at skrabe bundmaterialet af en sø samt etablere en ny sø på 

Ålvand Klithede. Undersøgelserne af Tvorup Hul: Hvorfor er søen 

blevet så brunvandet, og hvad kan der gøres ved det? 

Første mødegang: På VUC i Thisted onsdag d. 19. august kl. 19.00 

Anden mødegang: Foregår i felten lørdag d. 29. august kl. 9.00 

 

 

Modul 6: Hvad kan du finde på stranden 

4 timer ved Søren Kiel 

På dette kursus belyses de store forskelle på livsbetingelser og opskyl i 

strandkanterne ved Vesterhavet og Limfjorden.  

Én mødegang: Foregår i felten på strandene omkring Agger Tange 

lørdag d. 15. august kl. 12. Mødested: Kulhuset, Krik 

 
 
Modul 7:    Natlige oplevelser ved Lodbjerg 

                     3 timer ved Arne Urvang og Jens Handrup 
                     Overvær ringmærkning af Natravne og trækkende sangfugle, oplev  
                     nattens lyde, få mere viden om morgenstundens fugle, se stjerneskud  
                     på stribe og bliv klogere på nattehimlen. Med teleskob finder vi f.eks. 
                     Andromedagalaksen – i det perfekte vejr og tilfældigvis uden Månens 
                     forstyrrende lys                                                                                                            
                      Lørdag d. 15. august kl. 05.00 til 08.00 



                     Tilmelding: Senest 5. august til Jens Handrup på handrup@dlgtele.dk 

                           eller 30506992                              
                     Pris: 90 kr. 
                     Mødested: Lodbjerg Fyr 
                     (Aflysning eller flytning i tilfælde af umuligt vejr.) 
  

Arrangører: Danmarks Naturfredningsforening Thy og BFN’s Naturkurser  
 
 
Bestyrelsens beretning for 2014 
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 10 møder. 
 
Medlemsarrangementer 
Årets første medlemsaktivitet var en fugletur til Agger Tange allerede 4. januar.  
Fotoaften med medlemmernes naturoplevelser har stor interesse blandt foreningens 
medlemmer og afvikles derfor 2 gange om året. Til arrangementet den 23. januar var der 40 
deltagere. 
Der var 70 fremmødte den 30. januar til et arrangement i Karby om strandenge, og 5. februar 
var 11 mødt op i Hummerhuset til en lysbilledforedragsaften om Ghana. 
27. februar kunne deltagerne bygge fuglekasser i Svinkløv Plantage.  
Der var 30 deltagere til den ordinære generalforsamlingen, som fandt sted den 22. marts i 
Hummerhuset. 
Selvom der blev udført et stort rydningsarbejde ved Grærup Fjordskrænter den 5. april, så var 
der kun 3 delagere i arrangementet. Ugen efter var der også naturpleje på programmet – denne 
gang ved Aaby Bjerg. 
Der var ekskursion til Dansk Skaldyrscenter i Nykøbing den 26. april med 16 deltagere, og den 4. 
maj var der fugletur til Højris med 8 deltagere. 
Den 7. maj var der ved Vestervig Kloster orientering om et Hare- og Agerhøneprojekt i Sydthy 
for de 16 fremmødte deltagere. 
Flora- og fuglestemmetuden til Tved den 24. maj havde samlet 21 deltagere. 
I Kristi Himmelfartsferien 29. maj – 1. juni deltog 21 personer i den botaniske tur til Kinnekulle i 
Sverige. 
Der var 2 arrangementer på de vilde blomsters dag den 15. juni. Dels til Sårup skrænten og dels 
til Fosdal Plantage med 9 deltagere. 
I Nationalparken har der den 27. juli været en sommercamp for studerende inden for 
naturområdet. De 22 deltagere fik lejlighed til at se, hvordan ringmærkning foregår på såkaldte 
Constant Effort Sites.   
26. august var der ekskursion til Hjardemål Klitplantage med 9 deltagere.  
Der var 25 deltagere til en ekskursion til Livø den 31. august. Der var forskellige aktiviteter på 
dagen: Ringmærkning, orientering om sommerfugle og botanisk tur. 
9 personer var mødt op til torsdagsmødet den 4. september i Hummerhuset. Emnet var 
kommende arrangementer i foreningen. 
Og 6. september var der ekskursion til Sennels Hede, hvor sidste års modtagere af Naturprisen 
fortalte om deres arbejde med naturpleje. Der var 13 deltagere. 
Årets svampetur den 21. september til Nystrup Plantage blev noget af et tilløbsstykke med 115 
deltagere.  
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Den 27. september var der leslåning ved Aaby Bjerg. 
Årets anden arrangement med medlemmernes naturoplevelser fandt sted den 8. oktober i 
Hummerhuset. Der var 20 deltagere. 
Til sensommermøde den 25. oktober var der 25 deltagere.  
Årets sidste arrangement – julemødet i Hummerhuset 4. december – samlede 19 deltagere. 
 
Medlemstal 
Vi har fastholdt medlemstallet, som i 2014 har været på 438. Medlemmerne er stadig velkomne 
til at få ekstra eksemplarer af Naturnyt til uddeling blandt potentielle medlemmer.  
 
Hummerhuset 
Om sommeren er trafikforholdene ved det gamle fiskerleje i Klitmøller ret kaotiske, og 
forskellige foreninger i Klitmøller har derfor foreslået, at der anlægges en vej på stranden fra 
Hummerhuset og sydpå. Vi er blevet spurgt, om vi vil støtte initiativet, men det vil BFN ikke. 
Vi kan ikke medvirke til begrænsninger i eksisterende fredninger, og vi mener, at 
trafikproblemerne må løses på anden må. 
Vi har i årets løb indkøbt 30 stole, som kan sættes op i loungen og bruges under foredrag og 
lignende. Desuden har vi indkøbt AV udstyr, og det nye bogværk Naturen i Danmark. 
 
Naturnyt 
Foreningens medlemsblad udkom som sædvanligt med 3 numre på i alt 72 sider med 
spændende artikler om den nordvestjyske natur. BFN-Nyt udsendes som indlæg i bladet med 
informationer om foreningens 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 
 
I årets løb har Henning Søndergaard udviklet på hjemmesiden, og vi prøver til stadighed at gøre 
den bedre. Forslag til ændringer og forbedringer modtages med tak. 
Du har også mulighed for at tilmelde dig en service på siden, så du automatisk modtager en 
huskemail nogle dage inden arrangementerne.  
 
BFN’s Forlag 
Forlaget er stadig i god gænge og kører særdeles fornuftigt, og vi har i 2014 haft den største 
omsætning i forlagets næsten 40 årige historie. 
I 2014 er der udgivet 2 nye bøger: ”Giftige planter”, som er en nyudgivelse og ”Danmarks 
græsser”, som er udkommet i en ny revideret udgave med udbredelseskort. For det kommende 
år er der også planer om udgivelser. En stor tak til forfattere og bestyrer af forlaget. 
 
BFN’s Naturdata 
Aktiviteten har fortsat særlig fokus på de mere eller mindre stedfaste forekomster, som kan 

danne grundlag for en videre overvågning af de udvalgte arters trivsel.  Databasen indeholder 

nu omkring 26.500 registreringer i BFN’s arbejdsområde af især sjældnere plantearter. For 2014 

har antallet af indberetninger imidlertid været under normalen, hvorfor alle opfordres til at 

videregive oplysninger om deres særlige iagttagelser fra det forløbne år.  

 



Som i tidligere år er oplysningerne i vores database fremsendt til områdets kommuner, 

Nationalpark Thy, Naturplejenetværket for Nordvestjylland samt Naturstyrelsen Thy. Hos 

Naturstyrelsen Thy indgår oplysningerne bl.a. som en vigtig del i skovens ”Pas på-kort”. 

 
I samarbejde med Nationalpark Thy er projektet ”Naturens besøgsvenner” kommet godt i gang 

med de botaniske overvågninger i nationalparken. Ud fra BFN’s Naturdata er udvalgt omkring 

225 særlige forekomster, som skal tilses hvert 4. år. Med deltagelse af 13 hold blev den første 

fjerdedel af forekomsterne besøgt i 2014. Projektet er opdelt således, at Nationalparken sørger 

for det organisatoriske - BFN sørger for opsamling og opbevaring af data - mens Naturstyrelsen 

Thy iværksætter påpegede naturplejeopgaver, hvor det er muligt.  

 

 
 

BFN’s Naturkurser 
 
Der har i 2014 været i alt 108 kursister, fordelt med 25 på kursus om vilde blomster og 83 
kursister på 8 forskellige moduler på Nationalpark kurserne. De gennemførte moduler er 
Birkemus, Landskabernes opståen i Nationalparken, Botanik, Mennesker og livsformer, 
Flagermus, Kronhjorte, Svampe og Mosser. 
Desuden har der været 33 deltagere i fuglestudiekredsen. 
 
Sabine Stosiek har ønsket at stoppe som skoleleder, og Jens Handrup har overtaget posten fra 1. 
januar 2015. Tak til Sabine for hendes indsats og velkommen til Jens som ny skoleleder. 
 

 
Nationalparken 
I 2014 indledtes arbejdet med at revidere den gældende nationalparkplan. Der er nedsat 5 
arbejdsgrupper, og BFN er repræsenteret i de tre af grupperne. Det drejer sig om Naturgruppen, 
hvor Lars Smith er medlem, Formidlingsgruppen med Jens Handrup som medlem og endelig 
Friluftsgruppen med Knud-Allan Knudsen som medlem. Da Knud-Allan i en længere periode har 
været udrejst, har formanden været stand in på de fleste møder. 
Arbejdsgrupperne har arbejdet hen over vinteren og de afslutter deres arbejde i løbet af marts 
2015. Herefter er repræsentantskab og bestyrelse, som er tovholder på processen indtil den 
endelige plan er vedtaget senest 1. april 2016. 
Der har i februar 2015 været en workshop for arbejdsgrupperne, og selv om det ikke er alle 
ønskerne fra naturfolkene, som bliver opfyldt, er der håb om, at de beskyttede arealer udvides 
en smule, og at den fremtidige forvaltning af publikumsarrangementer tager større hensyn til de 
sårbare dele af Nationalparken. 
Den endelige plan foreligger først til næste forår, så vi skal jo ikke glædes os for tidligt. Men BFN 
og andre gode kræfter har ydet en stor indsats ved at være aktiv i procesforløbet. Så vi har gjort 
vores bedste for at påvirke planen i den rigtige retning.  
 

 
Ringmærkning 
Her kommer en tekst fra Jan. 
  

 



Naturpris 
I 2013 gik BFN’s Naturpris til Karen Kusk og Henrik Frost Nielsen, Sennels Hede 17, 7700 Thisted 
for på deres ejendom at have udfør en række gode tiltag, der på bedste måde har gavnet 
områdets vilde flora og fauna. Dels i haven med beplantning, vandhul, fuglekasser m.m., dels 
ved naturpleje på den tilhørende strandeng. 
 
BFN’s økonomi  
I 2014 har BFN modtaget en arv på 50.000 kr. Det er vi meget taknemmelige over men også 
ydmyge i forhold til, at pengene skal bruges på den rigtige måde. Bestyrelsen lægger derfor op 
til, at vi under eventuelt på dagsordenen i dag kan få medlemmernes holdning hertil. Altså 
hvordan anvendes midlerne bedst til glæde for naturen og i respekt for arveladeren? 
 
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 
 
 
 
BFNs Naturkurser  
Bestyrelsen valgte Niels Chr. Kristensen Thisted som ny formand. Nyvalgt til bestyrelsen blev 
Holger Mouritsen, Visby. Bestyrelsen har konstitueret sig med Elly Hansen, Svankjær som 
næstformand, Ulla Yde, Skovsted som sekretær, Nanna Gad, Villerup som kasserer og 
presseansvarlig og Else Kristensen, Kilsgård som arrangementsansvarlig, samt Arne Urvang, 
Nykøbing Mors. Suppleant er Jørgen Nordkvist, Thisted.  
  

 

 

 

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” af spændende nye fund til en 

rubrik på hjemmesiden med titlen ” sidste nyt fra felten”. 

 

 

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

 



 

 
 

 

Bliv medlem af foreningen!! 
Har du lyst til at blive medlem af Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) 

kan du indbetale kontingentet på 210 kr. på konto: 1551 0006586724 

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. 9792 4165, nordkvist@mail.dk eller 

Knud-Allan Knudsen, tlf. 9794 5025, nannagad@gmail.com 

 

 

 

Tilmeld dig nyhedsmail:  
BFN har fået ny hjemmeside (www.bfn-nyt.dk). Hvis du tidligere har været 

tilmeldt nyhedsmail, fungerer ”den gamle nyhedsmail” ikke længere, ligesom 

Jørgen Nordkvists ”private nyhedsmail” ikke længere fungerer. Hvis du ønsker at 

modtage ”reminders” om kommende arrangementer, bedes du på ny tilmelde dig 

nyhedsmail på den nye hjemmeside: www.bfn-nyt.dk  

 

 

 

Mød os også på facebook og kom gerne med din 

egen kommentar. 
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