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På grund af corona-situationen kan arrangementer blive aflyst. Tjek derfor det enkelte arrangements 
status på BFNs hjemmeside biologiskforening.dk  

Indendørs arrangementer kan eventuelt kræve tilmelding, så vær opmærksom på det. 

 
 

Arbejdslørdag på Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted 
Lørdag den 19. juni 2021 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 
 



 

De vilde Blomsters Dag 2021 - Ove Sø 
Søndag den 20. juni kl. 10.00 – 12.00 
Hold øje med hjemmesiden for Dansk Botanisk Forening (DBF) for at se, om der er krav om tilmelding og 
et forsamlingsloft. 
 
Vi besøger Orkidé-engen ved Sønderhå Plantage i det smukke landskab ved Ove Sø. Området rummer 
rigtig mange sjældne, fredede og rødlistede arter som eksempelvis Maj-Gøgeurt, Purpur-Gøgeurt, 
Kragefod, Eng-Nellikerod, Vibefedt, Loppe-Star m.fl. 
 
Vi vil også besøge det privatejede areal, som støder op til engen mod syd. Her kan I se og høre om, 
hvordan lodsejeren sammen med projektet RigKilde LIFE har sløjfet de gamle dræn i engen til gavn for de 
værdifulde rigkær og dets vilde blomster. 
 
Mødested: P-pladsen ved Sønderhå Plantage – nærmeste adresse er Sønderhå Hedevej 16,  
7752 Snedsted. 
Turleder: Heidi Marie K. Andersen (mobil 2939 7681) 
Medledere: Matilde Boesen (Thisted Kommune) og Dorthea Albrechtsen (BFN) 
Medbring: Plantelup, gummistøvler og proviant. 
Arrangører: Dansk Botanisk Forening i samarbejde med Thisted Kommune og 
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN). 
 
 
 

Generalforsamling i BFNs Naturkurser  
UDSAT 
Generalforsamlingen i marts blev udsat pga. corona-restriktionerne. 
Ny dato endnu ikke fastsat, men annonceres på BFNs hjemmeside. 
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. 



 
 

Eftersøgning og registrering af den sjældne sommerfugl Hedepletvinge 
Fredag den 6. eller 13. august alt afhængigt af vejret. 

Program: 
Kl. 9.30-10.00:  Velkomst og info 
Kl. 10.00-12.00:  Eftersøgning af larvespind på den kendte lokalitet ved Vullum Sø 
Kl. 12.00-15.00:  Vi fordeler os ud på potentielle lokaliteter. 
Mødested: Den lille vendeplads på nordsiden af Vullum Sø kl. 9.30 
Der vil være frokost til de fremmødte. 
I Naturnyt maj 2018 kan du læse mere om projektet ”Hedepletvinge-genfundet efter 25 år” forfattet af 
Dorthea Albrechtsen. 
Tilmelding: sker til Dorthea Albrechtsen på da@thisted.dk eller 9917 2220/6126 7644 senest d. 31. juli. 
Husk at oplyse din mailadresse og telefonnummer, så du kan få besked om, hvorvidt det bliver d. 6. eller 
d. 13. august 2021. 
 
 

BFNs ordinære generalforsamling 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64,  
lørdag den 21. august 2021 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 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 

 
Vedr. pkt. 5: Forslag om ændring af vedtægter 
Bestyrelsen foreslår, at foreningens vedtægter §9, punkt 8 ændres således: 
Nuværende formulering: Valg af bestyrelsessuppleant for ét år ad gangen. 
Forslag til ny formulering: Valg af 1-2 bestyrelsessuppleanter for ét år ad gangen. 

 
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 



 

Se og hør flagermus i Thy - International Bat Night 
Lørdag d. 28. august kl. 20-22 
 
Sted: Nors Sø – badepladsen (200 m fra Agerholmvej 17, 7700 Thisted) 
Turledere: Elsemarie Kragh Nielsen (4047 8475) og Jan Dürinck (2396 1155) 
Medbring: Kaffe, kraftig lygte og evt. høretelefoner 
 
Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Biologisk Forening for Nordvestjylland indgår 
i et fælles projekt om at skaffe mere viden om flagermus i Thy. Projektet er støttet af 15. juni Fonden. 
Denne aften hører du om den nyeste viden og projektets foreløbige resultater om flagermusarter og 
deres udbredelse generelt i Thy, og inden for Nationalpark Thys grænser. Du hører om deres levevis, og vi 
forsøger at opspore flyvende flagermus ved brug af lytteudstyr og store lygter. 
 
Flere lande deltager denne aften i International Bat Night, som arrangeres af Bat Conservation Trust. 
 
 

Svampetur – Tved Plantage 
Søndag d. 5. september kl. 13.00-16.00 
 
Mødested: P-plads ved Tved Kirke, Hanstholmvej 57, Tved, 7700 Thisted 
Turledere: Ditte Svendsen (BFN) og Ib Nord Nielsen (BFN og DN Thy) 
Tilmelding: Ib Nord Nielsen – ib.nord.nielsen@gmail.com  – max 30 deltagere 
Medbring: evt. svampeflora, kurv, kniv og egnet fodtøj 
Arrangører: Biologisk Forening for Nordvestjylland, Danmarks Naturfredningsforening Thy samt 
Foreningen til Svampekundskabens Fremme 
Alle er velkomne 
 
 

Torsdagsmøde i Hummerhuset, Ørhagevej 189, Klitmøller 
Torsdag d. 23. september 2021 fra kl. 19.30 – ca. 21.30 
 
Forslag til arrangementer i foråret 2022 Medlemmerne opfordres til at møde op og komme med  
forslag til foredrag og ekskursioner i perioden fra juli 2021 til december 2021. 
 
Aftenens tovholdere: Else Kristensen, Knud Allan Knudsen og Jørgen Nordkvist. 
EVT. kontakt:  Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 4165 
 



 

Temaaften om Hawaii-øerne 
Onsdag d. 29.september 2021 kl. 19.30 i Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, Tved 
 
Jørgen Nordkvist vil fortælle om: 
Hawaii-øerne – Opståen, historie, kultur og sprog samt ikke mindst natur. 
Opståen, historie, kultur og sprog. 

a) Hvordan er øerne opstået? 
b) Øernes historie fra de første menneskers indvandring ca. 300 AD til i dag. 
c) Kultur og sprog. 
d) Befolkningens sammensætning i dag. 

 
Øernes natur 
Øgruppen er nok den mest isolerede øgruppe på jordkloden. Derfor har øerne fungeret som et 
evolutionsværksted, hvor der er udviklet mange endemiske arter (arter der kun findes på et begrænset 
område). 47 % af blomsterplanterne er endemiske. F.eks. er der 110 forskellige arter af Lobelioid-
underfamilien, som bliver bestøvet af fugle tilhørende den endemiske underfamilie hawaiian 
honeycreepers. 
 
Desværre er 47 % af blomsterplanterne indførte/indslæbte. De indførte arter udgør en trussel mod de 
hjemmehørende arter. Naturen er meget varieret med mange naturtyper lige fra tropisk regnskov over 
tørskov til subalpine/alpine områder. 
EVT. kontakt: Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 4165 
 
 
 

Sensommermøde 2021 
Lørdag d. 30. oktober kl. 12.00 – ca. 16.00 
Programmet vil kunne ses i september nummeret af BFN – Nyt. 
 
 
 

Temaaften om naturen i det vestlige USA 
Onsdag d. 10. november 2021 kl. 19.30 i Hummerhuset i Klitmøller 
 
Poul Nystrup Christensen har været rundt i områder ikke alt for langt væk fra staten Colorado og har 
besøgt naturområder i det sydvestlige Utah (Zion og Bryce), nationalparken Yellowstone, samt 
naturlokaliteter i South Dakota. Desuden har han besøgt en del naturlokaliteter i Colorado. 
 
Jørgen Nordkvist har besøgt en ørkennationalpark i Californien samt Sequoia Nationalpark. Desuden vil 
han fortælle om forskellige kystområder i Californien, Oregon og staten Washington. Hovedfokus vil ligge 
på kystområderne langs Stillehavet. 
 
EVT. kontakt: Jørgen Nordkvist, tlf. 9792 4165. 



 

Årets naturoplevelser i 2020-2021 

Onsdag d. 24. november 2021 kl. 19.30 i Hummerhuset, Ørhagevej 189 i 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 2020 eller 2021. Foreningens medlemmer 
opfordres til at møde op og fortælle om stort og småt fra naturen. Dog hvis du har mere end en halv snes 
billeder bedes du kontakte Jørgen Nordkvist på nordkvist@mail.dk eller 2342 9768. 

Foreløbige lange indlæg: 

Anna og Svend Hamborg vil fortælle om en tur til Gambia. De besøgte i februar 2020 Gambia i 
Vestafrika. Gambia er mindre end Jylland, men rummer et utal af spændende fugle, både arter vi ikke 
kender på vore breddegrader, men også en del af vore trækfugle på deres vinterophold. 
Samtidig vil de fortælle lidt om samfundet og en meget imødekommende befolkning, som er let at 
kommunikere med, da det er en gammel engelsk koloni, og derfor er engelsk stadig det officielle 
fællessprog. 
 
Børge Petersen vil fortælle om det tropiske paradis Seychellerne. Der vises billeder fra hovedøen Mahe 
og fra fugleparadiset Bird Island, hvor der ud over mange fugle også er havskildpadder og kæmpe 
landskildpadder. Der er mange endemiske arter på øerne, og Børge vil vise nogle af dem. 
 
 

Julemødet 

Onsdag den 1. 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 konkurrence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bliv medlem af foreningen!! 
Har du lyst til at blive medlem af Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) kan du indbetale 
kontingent på 250 kr. på konto: 1551 0006586724. 

Du kan melde dig ind via BFN’s hjemmeside: www.biologiskforening.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@gmail.com  



 

Så er vi klar med Fotosafari for juniorer sæson 2021-22 
Fotosafari for juniorer (max: 15 og minimum 8 deltagere) 
o Er du glad for at fotografere 
o Kan du lide naturen 
o Er du mellem 9 og 19 år 
o 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 19. maj kl. 17.00 hvor vi tager til Bulbjerg og fotograferer rider mm. I ugen op til hver 
begivenhed vil der blive sendt en mail med oplysninger om mødested. 
o Der kan forekomme ændringer i forhold til det planlagte. 
o Først og fremmest er vi afhængige af tørvejr, og dernæst så kan corona situationen komme til at 

spille ind. Så se i din mailboks fem dage før hver safari. 
 
Undervisere: 
Jan Durinck, Louise Klopcke og Jytte Gellert Krogh. 
Desuden vil der komme gæstelærere, som har stort kendskab til naturen og fotografering. 
 
Fotoemner: 
o landskabsfotografering 
o macro 
o arbejde med lys og lukkertid 
o redigering 

 
Hvordan 
Vi mødes på forskellige lokaliteter, hvor vi vil komme tæt på naturen. 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). 
 
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. 
 
Feed-back. Efter hver safari kan du indsende fem billeder til Jytte, som så giver dig feed-back på dem. 
 
Tilmelding 
Du tilmelder dig for hele perioden, og du skal være tilmeldt 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, hvad du vil tage billeder med, 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. 
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. 
 
Konkurrencen 
Sæsonen afsluttes med en fotokonkurrence. Konkurrencebetingelser udmeldes senere. 
 
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 eller det kan downloades fra https://biologiskforening.dk 
 
Pris for deltagelse: 
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. Et medlemsskab giver dig også mulighed for at deltage i de mange spændende 
arrangementer, som BFN tilbyder. 
 
Giro: kortnr.: +01+6 58 67 24 eller Bank: kontonr: 1551 0006586724 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BFNs Naturklub 
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/). 

BFNs Naturklub har til formål at give børn oplevelser i naturen, og er en selvstændig junioraktivitet 
under BFN. Kontigent er 100 kr. per år (september til juni).  

Arrangementer er primært for børn, der går i 0. til 6. klasse. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Karen på mobil 60930849 eller på mail 
karenluiserindom@gmail.com 

Sæson 2021 Tema Sted Tid 

20. marts 2021 Byg din egen fuglekasse Naturcenter Tved Gl. Skole 9 – 12 

10. april 2021 Krible – krable i søen Naturcenter Tved Gl. Skole 9 – 12 

24. april 2021 Tur til Vejlerne – fugle og natur Bygholmskjulet ved 
hovedvej A11 9- - 12 

8. maj 2021 Snitteværkstedet Naturcenter Tved Gl. Skole. 9 – 12 

29. maj 2021 Vilde planter – tegning og 
bestemmelse Naturcenter Tved Gl. Skole. 9 – 12 

12. juni 2021 Netfangst af insekter Naturcenter Tved Gl. Skole 9 – 12 

 



 

Naturcamp i Naturcenter Tved Gl. Skole uge 27 
5. -9. juli 2021 klokken 9:00 – 15:00 

 
Hvem: Børn fra 6 – 12 år.  
Hvor: Naturcenter Tved Gl. Skole, Hanstholmvej 64, 7700 Thisted 
Hvad: Fælles udforskning af naturen om formiddagene med naturkyndig vejledning om 5 forskellige 
emner på 5 dage. Fælles middagsmad. Eftermiddage med kreative værksteder i tilknytning til dagens 
emne. 
 
Man melder sig til hele ugen. Det koster 250 kroner, som går til forplejning og materialer. Man tilmelder 
sig hos Thisted Kommune og betaler her ved tilmelding. Det er kommunen, der styrer tilmeldingen og 
her gælder først til mølle-princippet. Vi har sat et max deltagertal til 20. Fra den 2. juni kan man tilmelde 
sig ved at følge dette link http://www.thistedfritid.dk/Deltager-tilmelding. 
 
Forældre/bedsteforældre må gerne ledsage børn, men de tilmelder sig og betaler særskilt til BFN. 
Se kontaktoplysninger nederst. 
 
Vi har 5 dage og 5 emner: Skoven - Fisk - Flora - Fugle - Flyvende insekter 
Dagsrytmen er ens de forskellige dage. 
Tema og menu, samt værksteder veksler fra dag til dag. 
Man melder sig til for hele ugen, da det giver det bedste sociale samspil. 
 
Dagsrytmen ser ud som beskrevet med mandag den 5. juli som eksempel. 
 
Mandag den 5. juli: Skoven 
 Faglig formiddag: 
9:00 – 9:05  Velkomst og gennemgang af dagens program 

9:05 – 10:20  Vi lærer om nåletræer, samt klitplantagerne og deres betydning. 

10:20 – 10:40  Pause med saft, boller og frugt 

10:40 – 12:00  Vi lærer om løvtræer. Vi samler og bestemmer blade og frø i mindre grupper 

12:00 – 13:00  Middagspause med mad, fri leg og fortælling. Pitabrød med kylling og salat. 

13.00 – 14.30 Kreativ eftermiddag:  

 Vælg: a) Vi snitter i træ b) Vi lærer at lave bål c) Vi bygger huler i træer 

14:30  Fælles afslutning med pandekager ved bålet 

15:00  Farvel og tak for i dag. 

 
Er der spørgsmål til Naturcampen er man velkomne til at henvende sig til Karen på mobil 60930849  
eller på mail karenluiserindom@gmail.com  
Ret til forbehold for ændringer i indhold. 
 
Vel mødt!! 
Alle de frivillige bag Naturcampen. 



 
 

BFN’s Naturkurser tilbyder 
Fuglestudiekreds efterår 2021 

 
Coronasituationen er stadig usikker, men jeg håber vi har nogenlunde normale tilstande, så vi kan starte 
fuglestudiekredsen op igen efter sommerferien, med de restriktioner der måtte være til den tid. 
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.  
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 
 

Datoerne bliver: Det store hold:  17/8, 14/9, 12/10, 16/11, *7/12 

Begynderholdet: 24/8, 28/9, 26/10, 23/11, *7/12 

*Fælles afslutning for begge hold, med foredrag, æbleskiver og hyggeligt samvær. 

 

Ekskursioner: 

15. maj  Skjern Enge. Mødested: Draget Thyholm. kl. 7.00. 

8. juni  Natravnetur, Mødested: Sted og tid aftales 

28. august  Agger Tange. kl. 8.00 

18. september Ulvedybet, Kjelstrup p-plads kl.7.00 

16. oktober.  Veststadil Fjord, Draget Thyholm kl. 7.30 

20. november. Hanstholm Havn og Roshage, Roshage kl. 8.00 



 

BFN’s Naturkursers kursusprogram 

fra maj til september 2021 
Du kan finde opdateret kursusliste på https://biologiskforening.dk/kursusprogram_for_bfnsnaturkurser  

 
Kursus 212 

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 10. 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. 31. maj kl. 18-21. 
mandag d. 7. juni kl. 18-21. 
mandag d. 21. juni kl. 18-21. 
mandag d. 9. august kl. 18-21. 
mandag d. 23. 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. 



 

Kursus 213 
Den helt kystnære natur - på land, til vands og i luften 

6 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: torsdag d. 27. maj kl.18.00 -21.00, 
Ekskursion til Vesterhavet, hvor vi tager ud og oplever, hvordan de helt spektakulært store kræfter, der 
konstant påvirker disse kyster, kan observeres både på landskab og biologi. 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. 
 
Anden gang: Ekskursion til eksempler på fjordkysten torsdag d. 3. juni 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. 
NB: På ekskursionerne bliver der en kaffepause med medbragt kaffe. 
 
Pris: 180 kr. 
 

Kursus 214 
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, tirsdag 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 – tirsdag 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. 12. juni kl. 22:00-01:00. 
Så skal der lyttes efter en af nattens smukkeste og mest gennemtrængende 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. 215 
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 udvalgte 
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. 2. 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. 9. juni kl. 19.00-21.00 til udvalgte steder, hvor vi ser på aktuelle 
opgaver 
Mødested: aftales 2. juni 
 
Tredje gang: I Tved Gl. Skole onsdag d. 16. 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. 23. 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. 16. juni. 
 
Femte gang: I Tved Gl. Skole onsdag d. 11. 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. 18. 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. 11. august. 
 
Pris: 360 kr. 
 
 

Kursus 216 
Guldsmede og vandnymfer 

8 timer ved Jørgen Peter Kjeldsen 
Odonatolog (guldsmedeekspert) Jørgen Peter vil efter en introduktionsaften tage os med på to 
ekskursioner til gode lokaliteter på forskellige årstider – én i maj og én i august. Ud over det vi ser, vil han 
med sin store erfaring (blandt andet undersøgelser af guldsmedefaunaen i Vejlerne og i Nationalpark 
Thy) fortælle mere bredt om de forskellige guldsmedearters udbredelse i Thy, samt deres levevis og 
adfærd. 
 
Første gang: på VUC, Munkevej 9, onsdag d. 26. maj kl. 19.00-21.00, hvor Jørgen Peter bl. a. vil vise 
billeder og fortælle om guldsmedearternes kendetegn og levesteder – med særligt henblik på dem vi kan 
forvente at finde i felten. 
 
Anden gang: Ekskursion til Vangså Klithede og Vang Sø lørdag d. 29. maj kl. 13.00-16.00. Her kommer vi 
til at opleve nogle af de tidlige guldsmedearter som Fireplettet Libel, og et bredt udvalg af vandnymfer, 
bl.a. er der chancer for rødlistearten Huevandnymfe, der har en meget kort flyvetid sidst i maj og først i 
juni, og som det har vist sig har nogle af de bedste danske forekomster i Vejlerne og Thy. 
 
Mødested: P-pladsen ved Røstrimme-søerne på Trapsandevej, 1,4 km øst for Kystvejen. 
Tredje gang: ekskursion til Isbjerg og Nors Bagsø lørdag d. 14. august kl. 13.00-16.00, hvor vi i højere 
grad kommer til at opleve sommerens større guldsmede, såsom Stor Kejserguldsmed og forskellige 
mosaikguldsmede. Også her vil Jørgen Peter supplere med sin store viden på området. 
Mødested: P-pladsen ved Isbjerg. 
 
PS. På ekskursionerne er det vigtigt at deltagerne møder op i gummistøvler, da vi skal færdes på våde 
steder for at se guldsmedene. Medbring gerne kikkert – og kaffe. 
Pris: 180 kr. 



 

Kursus 217 
Svampekursus 

 
6 timer ved Ditte Svendsen (tidl. skovrider i Naturstyrelsen) 
Ditte 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. 3. 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. 4. 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 er der i forlængelse af kurset en offentlig svampeekskursion til udvalgte steder i 
Tved Klitplantage kl. 13.00-16.00 

 
 
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! 
 

 


