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BFN-Nyt 

2/2019 
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 

 
Oktober 2019 – januar 2020 

 
 
 

 

Naturoplevelser i 2018 
Onsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted 

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 2017-2019. Foreningens 
medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen. 

Foreløbige indlæg: 

Ib Nord Nielsen og Jørgen Nordkvist vil fortælle om en botanisk tur til Dolomitterne i sommeren 
2019. Dolomitterne ligger i de italienske Alper, hvor jordbunden mange steder består af 
dolomitkalk, hvilket giver livsbetingelser for mange interessante planter. 

Maria Bartolomé vil fortælle om en tur til Kazakhstan, som hun foretog i 2017 sammen med sin 
mand René. Kazakhstan er arealmæssigt klodens 9. største land og indeholder mange forskellige 
naturtyper såsom steppe, ørken og bjergområder. 
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Sensommermøde 

Lørdag den 26. oktober 2019 kl. 12 – ca. 16  

i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64 

 

Program: 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13.30 Michael Strårup (tidligere specialestuderende ved Aarhus Universitet) fortæller 
om sine undersøgelser af 50 søer i Nationalpark Thy samt andre botaniske 
oplevelser i Thy. 

Kl. 14.30 Kaffe 

Kl. 15.15 Svampe i Nationalpark Thy: 

Afdøde arkitekt Per Kohrtz Andersen (1941-2015) Klitmøller, som i en årrække 
var tilknyttet Thisted Museum, udførte fra omkring 1980 en lang række 
fremragende akvareller af svampe fra Thy. 

Med velvilje fra arvingerne har BFN fået mulighed for at udgive en svampebog 
med i alt 176 illustrationer. Teksten er under udarbejdelse af Knud Knudsen og Ib 
Nord Nielsen, og bogen forventes klar til udgivelse sidst på året. 

Ib Nord fortæller om bogens tilblivelse og giver eksempler på bogens mange 
svampeillustrationer og tekster. 

Kl. 16.00 Afslutning. 
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Temadag 

Naturpleje – rewilding og andre muligheder 

Lørdag den 2. november 2019 kl. 10 – 15.30 i VUCs kantine (Munkevej 9, Thisted) 

 

Program: 

10.00 Velkomst 

10.15-11.00 Camilla Fløjgaard, forsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. 

Vild natur i Danmark 

11.00-11.15 Pause 

11.15-12.00 Hans Peter Hansen, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.  
Problemer, udfordringer og konflikter vedrørende rewilding. 

12.00-12.45 Frokostpause. Der sælges øl og vand i pausen. 

12.45-13.30 Jacob Skriver, Driftsleder, Aage V. Jensen Naturfond, Lille Vildmose. 

Praktiske erfaringer med rewilding i Lille Vildmose. 

13.30-14.00 Kaffepause 

14.00-14.45 Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen. 

En bred vifte af naturplejemuligheder 

14.45-15.00 Pause 

15.00-15.15 Poul Hald Mortensen, biolog, mag. scient. 

Opsummering 

 

Ordstyrer: Knud-Allan Knudsen 

Entre: 100 kr., der dækker frokost og eftermiddagskaffe. 

Tilmelding: Til Jens Handrup på handrup@outlook.dk eller 3050 6992 senest d. 31. oktober. 

Arrangører: Thisted Folkeuniversitet, Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks 
Naturfredningsforening Thy og Nationalpark Thy VENNER. 
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Julemødet 

Onsdag den 4. december kl. 19.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, 7700 Thisted 

Foreningens traditionsrige julemøde, hvor det faglige træder til side for det sociale. Der vil blive 
serveret gløgg og æbleskiver og ellers hygget med snak og en lille konkurrance. 

Tilmelding ikke nødvendigt. 

Evt. henvendelse til Poul N. Christensen tlf. 22157738 

 

 

Fugletur til Agger Tange 

Lørdag den 4. januar 2020 kl. 9.00  -  Mødested Færgelejet 

Turleder Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (2660 8660). Arrangeres i samarbejde 
med BFNs Naturkurser – Fuglestudiekreds 

 

 

BFN´s 50års jubilæum 

Lørdag den 4. april 2020 

Se programmet i næste nummer, - men reserver allerede nu datoen. 
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BFNs Naturklub for Børn 

Kom med BFNs Naturklub for Børn ud i naturen, og få fede oplevelser og lær en masse om naturen 
sammen med andre børn. I 2019/2020 skal vi bl.a. undersøge vandhuller, fiske og på svampetur. 
Voksne er velkomne i selskab med børn. Vi mødes 1. og 3. lørdag i måneden, mellem kl. 9 og 12, 
undtaget juli og de koldeste måneder. Sædvanligvis mødes vi i Naturcenter Tved Gl. Skole, 
Hanstholmvej 64, 7700 Thisted (se mere her: https://biologiskforening.dk/tved-gamle-skole/), men 
husk at tjekke programmet. 
 
BFNs Naturklub for Børn har til formål at give børn oplevelser i naturen, og er en selvstændig 
junioraktivitet under BFN. Kontingent er 100 kr. per år (september til juni). Arrangementer er 
primært for børn, der går i 0. til 6. klasse.  
 
Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Søren Michelsen Krag på 40 29 29 83.  Se hele programmet 
nedenfor. 

Sæson 2019/2020 Tema  Sted Tid 

7. september 2019 Opstart, krible krable i søen og bål Naturcenter Tved Gl. Skole 9 – 12  

21. september 2019 Svampetur    Naturcenter Tved Gl. Skole 9 – 12  

5. oktober 2019 Vinterfodring  Naturcenter Tved Gl.Skole 9 – 12 

2. november 2019 Naturskitser Naturcenter Tved Gl. Skole 9 – 12 

16. november 2019 Juledekorationer, juleafslutning Naturcenter Tved Gl. Skole 9 – 12 

7. marts 2020 Fuglekasser og insekthoteller Naturcenter Tved Gl. Skole 9 – 12 

21. marts 2020 Snitteværksted, Tved Naturcenter Tved Gl. Skole 9 – 12 

18. april 2020 
Aftentur til Vejlerne for at høre 
Rørdrum 

Kærup Holme, Vejlerne 19 – 21  

2. maj 2020 Fisketur til Førby sø Førby sø, ved Søhytten 9 – 12  

16. maj 2020 Træer i Tved Naturcenter Tved Gl. Skole 9 – 12  

6. juni 2020 
Afslutning i Tved med overnatning i 
shelters. Evt. med natfangst af 
insekter og flagermus. 

Naturcenter Tved Gl. Skole 
Program 
kommer 
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Pressemeddelelse 

Naturklub i Thy - børn i Thy får et nyt og naturligt tilbud 
 
Biologisk forening for Nordvestjylland, i daglig tale BFN, etablerer nemlig BFNs Naturklub. 
Naturklubben er for børn i alderen 6-12 år, og vil få tilholdssted ved BFN’s Naturskole i Tved gamle 
skole. Her kan børn mødes to lørdage om måneden og få naturoplevelser sammen.  Programmet 
byder på bl.a. krible krable tur til vandhuller, fisketur og shelter overnatning. Voksne er selvfølgelig 
velkomne ifølge med børn. 
 
En af tankerne bag naturklubben er at give børnene kendskab til naturen i Thy gennem oplevelser 
og mødet med engagerede voksne. BFNs medlemmer har nemlig gennem årene opbygget en 
kæmpe viden om naturen i Thy. Mange af medlemmerne har været med siden de var børn og 
unge. BFN havde en ungdomsafdeling i 80erne. Det er nu tid at tænke på de næste generationer.  
  
Naturklubben etableres i samarbejde med Søren Krag, naturvejleder i Thisted kommune. ”Vi vil 
rigtig gerne inspirere børn til at opleve, undersøge og udforske den fine natur vi har så meget af i 
Thy. Både den nære natur lige udenfor vores dør, og den vilde i fx Nationalpark Thy”, siger 
naturvejleder Søren Krag, Thisted kommune. Thisted kommunes engagement er gennem et 
løntilskud støttet af Friluftsrådet. 
 
”BFN har altid arbejdet aktivt for naturformidling f.eks. ved udgivelse af bøger og gennemførelse af 
kurser og studiekredse, så det er helt naturligt og i overensstemmelse med vores formål at lave 
aktiviteter målrettet børn og unge”, siger BFN’s formand Poul Nystrup Christensen. ”Og der er rigtig 
gode muligheder i Tved Gamle Skole, både ude og inde”, slutter han. 
 
Naturklubben starter efter sommerferien i den 7. september. 
 
For yderligere information: 
Poul Nystrup Christensen, formand for Biologisk Forening 
pnystrup@live.dk 75162819 | 22157738 
Søren Michelsen Krag, Naturvejleder, Kultur og Fritid, Thisted Kommune  
jsmk@thisted.dk 9917 2243 | 4029 2983    
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Fotosafari for juniorer 
Fotosafari for juniorer (max: 15 og minimum 8 deltagere)  
 

• Er du glad for at fotografere 

• Kan du lide naturen 

• Er du mellem 9 og 16 år 

• Vil du lære om naturfotografering fra erfarne fotografer 
Så er det her noget for dig 
 
BFN (Biologisk Forening for Nordvestjylland) inviterer dig til at lære at tage gode billeder, og få en 
masse viden om naturen. Startdato er den 7. september kl. 7.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, 
Klitmøller. Tilmelding: se nedenfor 
 
1. Undervisere: 
Jytte Gellert Krogh underviser i fototeknik og er leder af alle fotosafarier 
Gæstelærere, som har stort kendskab til naturen og fotografering 
 
2. Fotoemner: 

• Biodiversitet/kreativitet 

• Naturpleje 

• Vand i bevægelse 

• Makro 

• Former i naturen 
 
3. Hvordan 
Vi mødes på forskellige lokaliteter, hvor vi vil komme tæt på en natur, som vi ellers ikke ser.  
Transporten til stederne skal du selv sørge for. 
Hver gang kan du udvælge et billede og få det gratis printet hos Photocare i Thisted.  
Billedet kan indgå i konkurrencen ( se den omtalt nedenfor). 
 
4. Udstyr 
Hvis du har et kamera, nyt eller gammelt, eller en mobiltelefon/Ipad, som kan tage billeder, så tag 
det med.  
Hvis ikke du har nogen af delene, så kan du låne et kamera. 
Ved tilmelding skal du oplyse, hvad du tager billeder med, eller om du vil låne et kamera. 
 
5. Tilmelding 
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Du tilmelder dig for hele perioden, og du skal tilmelde dig senest en uge før første gang  ved at 
sende en sms til: 24 93 50 41 eller mail til: jytte.gellert@me.com . 
 
Husk at oplyse, hvilket kamera ect. du har eller om du vil låne et kamera.  
Det er efter først til mølle princippet, når der er 15 deltagere, så lukkes der for tilmelding.  
Skriv også, om du tager en voksen med. 
 
Bemærk: 
Har du brug for at melde afbud en af gangene, så skal det om muligt gøres senest tre dage før 
safarien finder sted.  
Hvis der er mere end 50% fravær, så aflyses safarien. 
 
6. Voksne er velkomne til at deltage i fotograferingen 
Du er også velkommen til at tage en voksen med på safarien. Også den voksne er velkommen til  at 
medbringe et kamera. Men det er I unges billeder, som indgår i konkurrencen og undervisningen vil 
tage udgangspunkt på jeres niveau. 
 
7. Konkurrencen 
Sæsonen afsluttes med en fotokonkurrence. Du må sende tre billeder fra hvert fotoemne. Gennem 
sæsonen må du sende billeder ind til konkurrencen. Disse billeder bliver lagt på 
https://www.rigkildelife.dk/foto-kaer-og-vaeld/bfn-fotosafari/, hvor de vil blive bedømt af fire 
dommere. Der kåres en vinder inden for hvert fotoemne, og hovedpræmien er et gavekort på 1000 
kr. til Photocare. Du får meget mere at vide om det, når vi ses. 
 
Vigtigt 
For at dine billeder må udstilles og vises på nettet skal dine forældre skrive under på, at de giver 
deres tilladelse.  Jeg har en skrivelse med, som skal underskrives. 
 
Gratis for medlemmer af BFN 
Det er gratis at deltage hvis du er medlem af BFN.  
Ellers er prisen 200 kr. 
Et års medlemskab til BFN koster for unge under 21 år kr. 100,00 
Giro : kortnr. : +01+6 58 67 24 eller 
Bank: kontonr:  1551 0006586724 
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BFN’s Naturkurser tilbyder 
 
 

Fuglestudiekreds efterår 2019 
 
Alle aftener foregår på Koldby skole i lokale 35, fra kl. 19,00 til 21.30. 
Indgang fra Kastanievænget. 
 
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 fællesholdet 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 vores 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.  
 

17. september Ole Amstrup fortæller om fuglelivet på Tipperne. 

Ole Amstrup er ansat som observatør/forskningsassistent 
på Den økologiske feltstation Tipperne. I perioden 1994-
2007 var han ansat under Danmarks Miljø Undersøgelser 
(DMU), men fra 2008 blev han ansat under Amphi Consult, 
der varetager opgaver for førstnævnte firma. 

8. oktober John Kyed, Hanstholm. 

John vil fortælle om feltkendetegn på måger. John har 
boet i Hanstholm i mange år, og han ved en masse om 
mågernes mange svære dragtkendetegn. 

12. november Vejlerne før og nu. 

 Driftsleder Niels Dahlin Lisborg vil fortælle om Vejlernes 
historie og sit arbejde som driftsleder der. 

 

*10. december Aftenens program er ikke helt fastlagt, men det er sikkert 
at Anna og Svend Hamborg kommer og viser billeder og 
fortæller om en DOF tur til Bulgarien og Grækenland 
foråret 2019. 
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 Det er også sikkert at vi slutter aftenen med æbleskiver og 
hygge, som vi plejer. 

 

Begynderholdet:  24/9 - 22/10 – 19/11 – *10/12 

*Fælles afslutning for begge hold med æbleskiver- 

 

Ekskursioner: 
14. sept.  Vejlerne.   Mødested: Tømmerby tårnet kl. 8.00 

26 okt. Hanstholm og Roshage.  Mødested: Roshage kl. 8,00 

16. nov.  Agerø.  Mødested: Agerøvej 32, Karby. kl. 9.00 

(der hvor vejen går ned til fugleskjulet) 

 

På alle ture:  Medbring varmt tøj, fornuftigt fodtøj og måske en kande kaffe og en madpakke. 
Formiddagsturene forventes at slutte omkring kl. 12. 
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