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Foreningens aktiviteter 
 

Januar – juli 2020 
 

Fugletur til Agger Tange 
Lørdag d. 4. januar 2020 kl. 9.00              Mødested:  ”Svanholmhus” 
 
Turledere: Elly Hansen (2946 7553) og Hans Henrik Larsen (2660 8660). 
Arrangeres i samarbejde med BFNs Naturkursers Fuglestudiekreds. 
 
 

Naturoplevelser i 2018-19 
Onsdag d. 15. januar 2020 kl. 19.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller. 

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 2018-19. Foreningens 
medlemmer opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen. 

Dog – hvis der er mere end en halv snes billeder, bedes du kontakte Jørgen Nordkvist på 
nordkvist@mail.dk eller 2342 9768. 

Foreløbige lange indlæg:   Ida og Lars Smith vil fortælle om deres tur til Kreta i april 2019, hvor de 
bl.a. fik set en del orkidéer, smukke landskaber og historiske ruiner. 

Børge Petersen var i oktober og november 2018 tre uger i Ecuador, og han vil fortælle om nogle af 
de mange oplevelser, han havde på den tur. Ecuador har mange forskellige og spændende 
områder, og han besøgte Andesbjergene, Amazonjunglen og Galapagos-øerne med den unikke 
fauna. 

 



Torsdagsmøde i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller 

Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19.30 – 21.30. Forslag til arrangementer i efteråret 2020 
 
Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med forslag til foredrag og ekskursioner i 
perioden fra juli 2020 til december 2020.  
Aftenens tovholdere: Knud-Allan Knudsen, Else Kristensen og Jørgen Nordkvist. 
Evt. kontakt: Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 4165 
 
 

Temaaften om Grønland 

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19.30 i Hummerhuset i Klitmøller 

Knud Knudsen har siden 2005 besøgt Grønland 7 gange. De første ture var planlagt for at finde og 
fotografere de 5 arter af orkidéer, der findes i Grønland. På de efterfølgende ture er kendskabet til 
den grønlandske flora stille og rolig blevet udvidet og særlig den del af floraen, som afspejlet 
Grønlands tilknytning til det nordamerikanske kontinent har været interessant. Den seneste tur i 
2019 gik til den indre del af Godthåbfjorden for at finde og fotografere en af de rigtig sjældne 
blomster i Grønland. Der vil blive vist billeder fra de besøgte lokaliteter og nogle af de spændende 
planter, der kan ses på disse lokaliteter. 

Anna og Svend Hamborg vil vise billeder og fortælle om et grønlandsbesøg i forsommeren 2015. 
Begge er de dybt betagede af den storslåede natur, der blev fotograferet på gåture, på sejlture og 
fra luften i et lille fly. 

 

Søren Tellings digitale naturbilleder 

BFN har fået en ekstern harddisk med afdøde Søren Tellings digitale naturbilleder. Billederne er inddelt i 
følgende kategorier: 

Vilde Blomsters dag i Stenbjerg 2015  Nationalpark: Planter 
BFN: Agger Tange 2008   Nationalparkåbning 
Botanikture: Samsø 2009, Vejlerne 2006,   Plantebilleder sorteret efter familie 
Dover Kil 2007, Ørum Sø,    Ølandstur 2006 
Bløddyr, Fra strand til klithede (planter)  Kinnekulle 2014  
Fugle, Insekter, Krybdyr, Padder, Spindlere  Møn 1/6 2013 
Svampe    Alsbjerg Bakker 8/6 2013 
Gotlandstur 2007, Læsø 2010, 
Landskaber sorteret efter lokalitet 
 
Hvis man har brug for et eller flere konkrete billeder kan man kontakte Jørgen Nordkvist på 
nordkvist@mail.dk eller 97924165 



BFNs ordinære generalforsamling 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Hummerhuset, Ørhagevej 140 i Klitmøller 
lørdag d. 21. marts 2020 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 
13)  

 
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 Hummerhuset, Ørhagevej 140, Klitmøller 
onsdag d. 25. marts 2020 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. 



BFNs 50-års jubilæum 
Lørdag den 4. april 2020 

Denne stolte dag markeres med en bustur til nogle af de lokaliteter, som har været markante i 
foreningens historie. Undervejs fortælles om foreningens indsats.  Efter busturen vil der være 
eftermiddagskaffe i Tved, hvor der kommer et lokalt krondyr på grillen til aften. 

Tilmelding senest den 15. marts sker ved indbetaling for bustur og / eller festmiddag til 
foreningens konto 1551 0006586724. Ved indbetalingen bedes du venligst skrive ”jubilæum” og 
deltagers navn. 

Pris for bustur, inkl. sandwich og 1 øl/vand er 100,- kr. (max. 50 deltagere). 

Pris for festmiddag, grillet krondyr med diverse salater m.m. er 130,- kr. Drikkevarer kan købes til 
rimelige priser. 

Jubilæumsdagens program: 

Tidspunkt Sted 
11.00 Afgang med bus fra Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64 

11.20 Afgang fra Thy Hallen, Lerpyttervej, Thisted 

12.00 – 13.45 Legind Sø, Bjørndrup, Dråby Vig og Buksør Odde. Undervejs 
serveres sandwich og øl/vand. 

14.10 Med Feggesund-færgen 

14.40 – 15.10 Tømmerby Kær 

15.40 Ankomst Lerpyttervej, Thisted 

15.55 Ankomst Tved Gl. Skole 

16.00 – 18.00  Eftermiddagskaffe og hyggeligt samvær på Tved Gl. Skole 

18.00 - ? Festmiddag på Tved G. Skole.  

 
Der er et begrænset antal parkeringspladser ved Tved Gl. Skole, så det vil være rigtig fint, hvis så 
mange som muligt finder ud af noget samkørsel. 

Eventuelle spørgsmål til Jan Salmonsen på salmonsen@pc.dk eller mobil 40 11 34 20. 

  



Livet på øer i havet og øer i landskabet 

Onsdag d. 15. april kl. 19.00 på VUC Thisted, Munkevej 9 lokale C7 

Her vil Michael Krabbe Borregaard, lektor ved Københavns Universitet, ud fra sin forskning 
fortælle om hvordan arter opstår og forsvinder på øer i havet. De fleste oceaniske øer opstår efter 
kraftige vulkanudbrud på havbunden, bliver gradvist koloniseret af dyr og planter, og eroderer 
langsomt bort igen. Sin forskning sætter han i relation til truede arters vilkår på isolerede ’øer’ på 
fastlandet, som vi fx kender det fra NPThy. 

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet. 

Entré: 50 kr. 

 

Ekskursion til Naturperlen Villerslev Mose og  
en af Danmarks nye øer ”Krik Vig Sandø”. 
Søndag den 17. maj 2020. 
 
Program: 
kl. 10.00 - kl. 12.00.  Villerslev Mose, Gundgårdsvej 5, 7755 Bedsted. 

Anni og Thorvald Thommasen vil orientere om deres naturopretning        
overtagelse til i dag. Derefter går vi en tur i området. 

 
-    12.00 - kl. 12.45.  Medbragt mad nydes v/søerne 
 
-    13.15 - kl. 14.00.  Krik Vig Sandø 

Arne Urvang vil fortælle om tilblivelsen af den nye ø og ynglesuccesen   
allerede første sommer. 

 
Turen foregår i privatbiler.     Alle er velkomne. 
 
Turleder: Knud-Allan Knudsen. 
 
På ekskursionsdagen vil mobil tlf. 2293 5967 være åben. 
 
Evt. spørgsmål er velkomne på fastnet 9794 5025 eller mail: nannagad@gmail.com 
 

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



Botanisk ekskursion til Grønnestrand 

 
Lørdag d. 6. juni 2020 kl. 13.30 til ca. 16. 

Grønnestrand er beskrevet i bogen ”Botaniske lokaliteter i Nordvestjylland” side 124. 

Lokaliteten indeholder forskellige naturtyper såsom klithede, forskellige klittyper, rigkær og 
fattigkær samt forskellige klitsøer. Som eksempler på arter vi kan være heldige at se er Purpur-
Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt, Blodrød Storkenæb, Mose-Troldurt, Eng-Troldurt, Tranebær, 
Benbræk samt mange flere. 

Turleder: Jørgen Nordkvist nordkvist@mail.dk  

Mødested: P-pladsen for enden af Grønnestrandvej. 

Medbring: Vandtæt fodtøj og evt. proviant til eftermiddagskaffen 

Tilmelding: Sker til Else Kristensen på else.mk@live.dk eller tlf. 9798 5324 senest  

4/6. Else vil så sørge for evt. fælleskørsel: Fra Kjelstrup Rasteplads senest kl. 12.40. 

Jørgens telefon 2342 9768 er åben hele dagen. 

 

 

De Vilde Blomsters Dag 2020 – Bjålum 
Søndag d. 14. juni kl. 10-12 
 
Kom med ud at se på de spændende planter og det fine landskab i området ved søen Bjålum. 
Naturtyperne er hede, søbred og sø samt kær. Vi vil bl.a. se den endemiske orkidé Thy-Gøgeurt. 
 
Mødested: Bjålumvej 40 7741 Frøstrup 
 
Tidspunkt: Kl. 10-12. 
 
Medbring: Vandtæt fodtøj og evt. frokost. 
 
Turledere: Maria Bartolomé (9196 7420) og Jørgen Nordkvist (2342 9768) 
 
Arrangører: Dansk Botanisk Forening i samarbejde med Biologisk Forening for Nordvestjylland og 
Thisted Kommune. 
 
 
  



Arbejdslørdag på Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64,  
lørdag d. 20. juni 2020 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 

 

 
 

 

 

 

Bliv medlem af foreningen!! 
 

Har du lyst til at blive medlem af Biologisk Forening for Nordvestjylland 
(BFN) kan du indbetale kontingent på 230 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. 97924165, nordkvist@mail.dk 

Knud-Allan Knudsen, tlf. 97945025, nannagad@mail.com 



Kom med BFNs Naturklub ud i naturen, og få fede oplevelser og lær en 
masse om naturen sammen med andre børn. 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 ved Naturcenter Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted (se mere 
her: https://biologiskforening.dk/tved-gamle-skole/), men husk at tjekke programmet. 

BFNs Naturklub har til formål at give børn oplevelser i naturen, og er en selvstændig junioraktivitet 
under BFN. Kontigent er 100kr per år (september til juni). Arrangementer er primært for børn, der 
går i 0. til 6. klasse. 

Naturklubben er nu kommet godt i gang. Der har i sensommer og efterår 2019 været afholdt 5 
arrangementer, og klubben har allerede 16 børn som medlemmer. Endvidere har en del 
forældre/bedsteforældre deltaget. 
 

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Søren Michelsen Krag på 40 29 29 83. 

 

Sæson 2020 Tema Sted Tid 
 
  7. marts 2020 

 
Fuglekasser og insekthoteller 

Naturcenter Tved 
Gamle Skole 

  
 9 – 12 

 
21. marts 2020 

 
Snitteværksted, Tved 

Naturcenter Tved 
Gamle 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 
Gamle Skole 

   
  9 – 12 

   
  6. juni 2020 

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

 
Naturcenter Tved 
Gamle Skole 

 
Program 
kommer 

 

 

 

 

 



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 startede efter sommerferien i 2019, men fortsætter til foråret den 7. marts 2020 og 
der er stadig plads til flere deltagere. 
 
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 

 

 

  



 

BFN’s Naturkurser tilbyder 
 

Fuglestudiekreds forår 2019 
 

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 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 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.  
 

Mødedatoer: Øvede hold:            .14/1 – 4/2 -10/3 – 14/4 – 5/5 – *9/6 

 Begynderholdet:    28/1 – 18/2 – 31/3 – 21/4 – 19/5 – *9/6 

*) Fælles afslutning for begge hold hos Ivan og Elly. i Svankær 

 

Ekskursioner: 

4. januar Agger Tange. Mødested: Svaneholmhus kl. 9.00 
 Turen arrangeres i samarbejde med BFN. 

15. februar. Foderbrætsfugle. Mødested: Kystvejen 75, Svankær kl. 9 

28. marts. Klosterheden. Mødested: Draget Thyholm kl. 8,00 

18. april. Vilsted sø.  Mødested: Kjelstrup rasteplads. kl. 8,00 

23. maj. Vejlerne. Mødested: Tømmerbytårnet kl. 7.30 

9. juni. Afslutning for BFN’s fuglestudiekreds og Natravnetur Tvorup Hul 
 Mødested: Kystvejen 75 Svankær, kl. 19.00 
 

Pris: 100,- kr. (unge under 14 år 50 kr.) til dækning af annonceudgifter mm.  

Bemærk: Man kan deltage på begge hold og på alle ekskursioner for samme pris. 

Studiekredsleder: Elly Hansen tlf. 29 46 75 53  



 

BFN’s Naturkursers kursusprogram fra april til september 2020 

 

Kursus nr. 201 

Tved-Hansted-områdets historie og natur 

12 timer ved Charlotte Boje H. Andersen (Museum Thy) og Henrik Bak (Naturstyrelsen Thy) 

Landskabet i og omkring Hansted Vildtreservat er dramatisk og interessant. 
På kurset behandles områdets foranderlige landskabs- og kulturhistorie, omfattende den tidligere 
kystlinje, landhævning, bebyggelse fra forskellige perioder, sandflugt og tilplantning. Alle disse 
elementer kan vi genfinde i områdets plantager og klitheder, der desuden danner rammen om et 
unikt dyre- og planteliv. 
 
Første gang: På Tved Gl. Skole tirsdag d. 21. april kl. 19.00-21.00.  
Charlotte fortæller om områdets landskabs- og kulturhistorie med fokus på menneskers levevilkår 
før, under og efter sandflugten.  
 
Anden gang: Ekskursion til Nørtorp Voldsted og Tved Kirke tirsdag den 28. april kl. 19.00-21.00  
Vi ser på sporene efter det levede liv i middelalderen, før sandflugten forandrede landskabet. 
Mødested: Nørtorp ved Ræhr (Fyrvej 59), derefter kører vi til Tved Kirke. 
 
Tredje gang: På Tved Gl. Skole tirsdag d. 5. maj kl. 19.00-21.00, hvor Henrik med sit brede 
kendskab til området vil redegøre for den spændende natur i det storslåede landskab. 
 
Fjerde gang: Ekskursion til Sårup/Tved Plantage tirsdag d. 12. maj kl. 18-21, hvor du vil opleve 
mange af skovens fugle, dyr og planter. Turen byder også på besøg ved forladte hustomter og 
andre kulturhistoriske spor i området. 
Mødested: Parkeringspladsen ved Sårup, Sårupvej 62, 7730 Hanstholm. 
 
Femte gang: Ekskursion til Tved Plantage, Langsande og Kokkjær Vand tirsdag d. 19. maj kl. 18-21. 
Her vil Henrik fremvise de indre heder og vådområderne.  
Mødested: Parkeringspladsen ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, 7700 Thisted. 
 
Pris: 360 kr.  
 



 
Kursus 202 

 
Lær de vilde blomster at kende  
  
På kurset vil du lære at genkende en bred vifte af danske vilde plantearter; hvor de typisk vokser 
henne, samt hvad de fortæller os om et område. Der vil være fokus på karakteristiske kendetegn 
af planterne - på en let og forståelig måde. På den måde vil du i din fritid kunne gå ture i naturen 
og kunne genkende arterne samt få en bedre fornemmelse af, på hvilken naturtype du befinder 
dig.   
  
Kurset i botanik begynder mandag den 11. maj kl. 18.00-21.00 på Tved Gamle Skole, 
Hanstholmvej 64, 7700 Thisted    
På denne introduktionsaften vil vi aftale resten af kurset, der foregår i ”felten”, 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.  Aftenen sluttes af med en gåtur, hvor vi ser på 
nogle af de almindeligste planter. 
  
Ekskursionerne foregår derefter på følgende datoer: Mandag d. 18. maj kl. 18-21. Mandag d. 8 
juni kl. 18-21. Mandag d. 15 juni kl. 18-21 Mandag d. 3. august kl. 18-21. Mandag d. 10. august kl. 
18-21. (ekskursionsprogrammet uddeles den første aften)  
   
NB: På ekskursionerne og på introduktionsaftenen bliver der en kaffepause med medbragt kaffe.   
  
Varighed: 18 timer   
 
Lærere: Dorthea Albrechtsen (6126 7644) og María Bartolomé (9196 7420).   
   
Max deltagerantal: 25   
 
Pris: 540 kr.  
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Kursus 203 
 

Den helt kystnære natur - på land, til vands og i luften 
 
8 timer ved David Jessen 
 
Efter dette kursus kan du nyde mere indholdsrige gåture langs stranden gennem mere viden om 
planter, dyr, fisk og fugle samt den 'døde' natur og havets dynamik. Du præsenteres desuden for 
sammenligninger mellem fjordens bløde, artsrige kyster og havkystens barske miljø. 
 
Første gang: På VUC torsdag d. 14. maj kl. 19.00-21.00                                     
David vil give dig en introduktion til de hændelser og de kræfter, der har formet, og til stadighed 
former de vidt forskellige kyster, vi har her i Thy.  
Du vil få et indblik i hvilke vilkår og hvilke kræfter, der bestemmer, hvad der kræves for at leve i de 
vidt forskellige miljøer, der opstår ved kysten.  
Hvilke tilpasninger har de levende organismer, hvordan kan man se det, og hvorfor er det 
fascinerende?  
  
Anden gang: Ekskursion til Vesterhavet d. 21. maj kl.18.00 -21.00, hvor vi tager ud og oplever, 
hvordan de helt spektakulært store kræfter, der konstant påvirker disse kyster, kan observeres 
både på landskab og biologi. Den specifikke lokalitet bestemmer vi selv i slutningen af første 
kursusgang. Der er forskellige typer af kyststrækninger langs Thy´s vestkyst, og vi hitter sammen 
ud af, hvilken/hvilke vi helst vil dykke mere ned i. 
 
Tredje gang: Ekskursion til eksempler på fjordkysten d. 28. maj kl. 18.00-21.00 
Ekskursion til en eller flere meget mere rolige kyststrækninger ved Limfjorden. Her har de levende 
organismer været under mindre voldsomt fysisk pres over længere tid end ved vestkysten. Dette 
giver en helt anden type natur, og det er nogle helt andre tilpasninger, der er afgørende her.  
 
Pris: 240 kr. 
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Kursus 204 

Padder og krybdyr 

8 timer ved Lars Christian Adrados 

Lars vil med sine mange års erfaring give dig en meget kvalificeret indføring i disse vekselvarme 
dyrs liv og levesteder. Han vil især fokusere på arterne: Stor vandsalamander, Markfirben og 
Strandtudse. Han vil desuden fortælle om projektet ’Sårbar natur langs vestkysten’, der går ud på 
at forbedre livsbetingelserne for en række sårbare planter og dyr, bl.a. de tre ovenstående arter. 
På de to ekskursioner kommer du til at opleve dem - på den ene eller anden måde.  

Første gang: På VUC Thisted, Munkevej 9, mandag d. 25. maj kl. 19.00-21.00  
Hvornår, hvor og hvordan finder man arterne? – årscyklus, kendte lokaliteter, tidspunkt på døgnet, 
og artsbestemmelse.  

Arternes status i Thy – hvad ved vi efter mange års overvågning? 

Arternes fremtid i Thy – hvad er forventningerne fremadrettet, efter massiv indsats især i EU-LIFE 
projektet ”Sårbar natur langs vestkysten”?  

Anden gang: Ekskursion til Nørre Vorupør eller sydlige del af Agger Tange – mandag d. 1. juni kl. 
09:00-12:00 
Hvis vejret er med os – dvs.  let sol og tørvejr – eftersøger vi markfirben og måske hugorm når de 
er lettest at finde - under deres solbadning i formiddagstimerne. Er vejret ikke med os til 
formiddagsobservationer, tager vi ekskursionen til et par af de mange lokaliteter hvor 
levestederne i projektet ”Sårbar natur langs vestkysten” er blevet forbedret for især markfirben.  
 
Tredje gang: Ekskursion til nordlige del af Hanstholmreservatet, sydlige del af Lodbjerg Klitheder 
eller sydlige del af Agger Tange – lørdag d. 13. juni kl. 22:00-01:00. 
Så skal der lyttes efter en af nattens smukkeste og mest gennemtrækkende stemmer – 
strandtudsen. Er vejret ikke med os til strandtudselytning, tager vi i stedet nattelysning efter stor 
vandsalamander.   
 

NB: Mødested for ekskursionerne meddeles ca. en uge forinden – baseret på aktuelle 
feltobservationer.  

Pris: 240 kr. 



 

Kursus nr. 205 

Naturpleje – hvor, hvordan og hvorfor plejer vi naturen i Thy. 
 
12 timer ved Henrik Schjødt Kristensen, Naturstyrelsen, Jeppe Pilgaard, NPThy  
og Mathilde Boesen, Thisted Kommune. 

 
Kurset indeholder i alt seks aftner. Tre af aftnerne vil være på skolebænken, og tre vil være i 
felten. Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Nationalpark Thy har hver én aften, hvor de 
fortæller om deres formål, målsætninger, udfordringer, naturprojekter m.m. De tre ture i felten vil 
gå til en række naturprojekter i Thy, hvor henholdsvis Naturstyrelsen, kommunen og 
nationalparken har foretaget naturprojekter af forskellig art. 
 
Første gang: I Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, onsdag d. 3. juni kl. 19.00-21.00. 
Med sin store erfaring i naturforbedringsprojekter vil Henrik fortælle om nogle af de store og små 
projekter, som Naturstyrelsen Thy har gennemført eller har gang i på de statsejede områder. 
 
Anden gang: Ekskursion onsdag d. 10. juni kl. 19.00-21.00 til udvalgte steder, hvor vi ser på 
aktuelle opgaver. Mødested: aftales 3. juni 
 
Tredje gang: I Tved Gl. Skole onsdag d. 17. juni kl. 19.00-21.00. 
Her vil Jeppe som projektleder redegøre for Nationalparkens arbejde med at pleje og forbedre 
naturen i NPThy i samarbejde med Naturstyrelsen, Thisted Kommune og de private lodsejere. 
 
Fjerde gang: Ekskursion onsdag d. 24. juni kl. 19.00-21.00, hvor Jeppe vil vise nogle af de 
igangværende projekter, som bliver udført i nationalparken. 
Mødested: Aftales nærmere onsdag d. 17. juni. 
 
Femte gang: I Tved Gl. Skole onsdag d. 12. august kl. 19.00-21.00.  
Denne gang drejer det sig om naturpleje i kommunalt regi. Naturmedarbejder Mathilde Boesen vil 
på denne aften gøre rede for, hvordan kommunen arbejder for og med naturpleje. Med 
udgangspunkt i konkrete projekter vil hun fortælle om hvilke rammer, retningslinjer og tanker, der 
ligger bag den udførte naturpleje. 
 
Sjette gang: Ekskursion onsdag d. 19. august kl. 19.00-21.00 til et kommunalt faciliteret 
naturplejeprojekt, hvor Mathilde vil fremvise og fortælle om tiltagene i området. 
Mødested: Aftales nærmere onsdag d. 12. august. 
 
Pris: 360 kr. 



 
Kursus nr. 206 
 

Svampekursus   
 
6 timer ved svampekenderen Henning Christensen, Nørre Sundby 

Henning vil guide os igennem den righoldige svampeflora i nationalparkens klitplantager. Vi skal – 
med hovedvægt på de almindelige arter - i fællesskab fordybe os i svampenes spændende biologi 
og økologiske funktioner. Vi skal desuden lære at kende de gode spisesvampe fra de mindre gode 
og især fra de farlige. 
Kurset strækker sig over en weekend og omfatter følgende: en introduktionsaften og en 
ekskursion til en plantage.  

Fredag d. 4. sept. Kl. 19.00-21.00 i Hummerhuset, Klitmøller. 
Gennemgang af: arternes levevis og kendetegn, hvor de findes og hvornår, de gode og de giftige 
samt litteratur om svampe m.m. 

Lørdag d. 5. sept. Kl. 13.00-17.00 til velvalgte lokaliteter.  
Vi skal lære at spotte svampene i naturen og få nogle med hjem i kurven. Mødested aftales fredag. 
Pris: 180 kr. 

Husk: Om søndagen leder Henning i forlængelse af kurset en offentlig svampeekskursion til 
udvalgte steder i Nystrup Plantage kl. 13.00-17.00. 
 
Tilmelding - enten til hele kurser eller på timebasis á 30 kr. - senest 10 dage før kursusstart! 
Til: Jens Handrup: 30 50 69 92, handrup@outlook.dk  
eller online i arrangement-kalenderen på https://biologiskforening.dk/kalender/  
På alle kursusgange er der indlagt pause til at nyde den medbragte forsyning! 
 
 

 

Lån foreningens flagermusedetektor 

BFN er indehaver af en flagermusedetektor, der kan registrere flagermusens lyd. 

Ved hjælp af detektoren kan du finde ud af, om du har flagermus på din matrikel, samt 
artsbestemme dem ud fra lydoptagelserne. Flagermus er aktive samtidig med svalernes 
ankomst. 

Detektoren kan rekvireres hos Jan Durinck, tlf. 23 96 11 55 


