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Jacob Birkler, dansk filosof,Jacob Birkler, dansk filosof,
forfatter, debattør, og medlem afforfatter, debattør, og medlem af
Det Etiske Råd siden 2010, hvorDet Etiske Råd siden 2010, hvor
han sad som formand i periodenhan sad som formand i perioden
2011-2016.2011-2016.
Jacob Birkler har arbejdet med etikJacob Birkler har arbejdet med etik
og anvendt filosofi i sundhedsfagligog anvendt filosofi i sundhedsfaglig
praksis, samt undervist på talrigepraksis, samt undervist på talrige
sundhedsuddannelser. Under helesundhedsuddannelser. Under hele
Covid19-pandemien, har hanCovid19-pandemien, har han
skrevet flere indlæg om etiskeskrevet flere indlæg om etiske
overvejelser vi alle, men isærovervejelser vi alle, men især
sundhedspersonalet, har stået i, isundhedspersonalet, har stået i, i
forbindelse med pandemien.forbindelse med pandemien.

Denne aften præsenteres vi for enDenne aften præsenteres vi for en
lang række etiske spørgsmål, oglang række etiske spørgsmål, og
inviteres selvfølgelig i dialog herom.inviteres selvfølgelig i dialog herom.  
"En virus kender ingen grænser. Men"En virus kender ingen grænser. Men
kan en virus også flytte de etiskekan en virus også flytte de etiske
grænser?grænser?  
Corona-pandemien har ikke aleneCorona-pandemien har ikke alene
udfordret vores normer og værdier,udfordret vores normer og værdier,
men skaber samtidig en række nyemen skaber samtidig en række nye
etiske dilemmaer, som verden ikke føretiske dilemmaer, som verden ikke før
har set. Dilemmaer som eksempelvishar set. Dilemmaer som eksempelvis
omhandler prioritering, grænseover-omhandler prioritering, grænseover-
skridende hjælp, overvågning, øko-skridende hjælp, overvågning, øko-
nomi vs. menneskeliv."nomi vs. menneskeliv."
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Hvad fik viHvad fik viHvad fik vi   
med os fra coronaen?med os fra coronaen?med os fra coronaen?
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Elof Westergaard og Jakob Lohse mødes tilElof Westergaard og Jakob Lohse mødes til
en Tænkepause og en samtale om, hvad vien Tænkepause og en samtale om, hvad vi
fik med os fra Coronaen. Hvad der var skidt,fik med os fra Coronaen. Hvad der var skidt,
men også hvad der var godt, og som vimen også hvad der var godt, og som vi
måske bringer med os videre.måske bringer med os videre.
Aftenen vil starte med en samtale mellemAftenen vil starte med en samtale mellem
Jacob Lohse og Elof Westergaard, hvor viJacob Lohse og Elof Westergaard, hvor vi
som gæster efterfølgende også bydes ind isom gæster efterfølgende også bydes ind i
samtalen.samtalen.

Biskop Elof Westergaard er uddannetBiskop Elof Westergaard er uddannet
teolog fra Århus Universitet i 1991. Hanteolog fra Århus Universitet i 1991. Han
blev ordineret som præst i blev ordineret som præst i RibeRibe
DomkirkeDomkirke. Efterfølgende var. Efterfølgende var    sogne-sogne-
præst i præst i HusbyHusby og  og Sønder NissumSønder Nissum
sogne. Senere var han præst i sogne. Senere var han præst i MariehøjMariehøj
SognSogn i Silkeborg og desuden  i Silkeborg og desuden provstprovst i i
Silkeborg ProvstiSilkeborg Provsti..
Under coronanedlukningen skrev ElofUnder coronanedlukningen skrev Elof
Westergaard dagbog, som senere erWestergaard dagbog, som senere er
udgivet under titlen udgivet under titlen Sørgesange fra Ribe.Sørgesange fra Ribe.

Byrådsmedlem Jakob Lose erByrådsmedlem Jakob Lose er
iværksætter, direktør i it-virksom-iværksætter, direktør i it-virksom-
hederne Webitall og HallMonitor samthederne Webitall og HallMonitor samt
medlem af Esbjerg Byråd siden 2002,medlem af Esbjerg Byråd siden 2002,
hvor han sidder som medlem afhvor han sidder som medlem af
Økonomiudvalget samt medlem afØkonomiudvalget samt medlem af
Børne- & familieudvalget.Børne- & familieudvalget.

Den sydøstlige trækkoridor ind i Vadehavet
Vi har under de standar-
diserede træktællinger på 
Fanø Fuglestation gennem 
de seneste fire år afdæk-
ket et meget udpræget 
trækmønster for primært 
sydtrækkende svaner, gæs 
og ænder. Især indeholder 
dette fænomen et meget 
tankevækkende forhold. 
Der trækker et markant 
mindre antal fugle ind gen-
nem Grådyb og rammer 
Hjerting, hvilket er delvist 
uforståeligt. Men alt – også 
i naturens verden har en 
årsag.

Årsagen skal med stor 
sandsynlighed findes i 
målområdet for fuglenes 
træk. De kommer fra ark-
tiske og højarktiske yng-
leområder, og har Sneum 
Enge, Kammerslusen, Bal-
lum Enge, Højermarsken 
og Magrethekogen samt 
sandsynligvis det øvrige 
tyske og hollandske vade-
hav som målområde. Der-
for venter de med at flyve 
ind i Vadehavet, til de kan 
se deres målområde. Især er 
det trækket af pibeænder, 
spidsænder, mørkbuget 

knortegås, bramgås, grågås 
samt i mindre omfang sva-
ner, der udviser en tydelig 
tendens blandt de arter, der 
er foretaget målinger på. På 
optimale dage i september 
til november kan der træk-
ke op til 8000 af disse arter 
ind i Vadehavets indre spi-
sekamre. 

Fuglene kommer ofte 
vinkelret ind fra Nordsøen, 
og det medfører, at de er 

mindre synlige i Blåvand 
og andre steder langs vest-
kysten, og også ned langs 
Skallingen. Ved Galgerev 
kan fra observationsposten 
på Høneklitten på Fanøs 
sydspids ses tre overord-
nede scenarier i det videre 
træk mod øst ind mod ra-
stepladserne, der har føl-
gende billede:

1. Ved svage vinde under 
5 m/s fra øst går hoved-

trækket ind i Galgedyb, og 
kan med lethed observeres 
fra trækobservations lo-
kaliteten på toppen af Hø-
neklitten på en afstand af 
9-1200 meter (den øverste 
røde indflyvningspil)

2. Ved mere markante 
østenvinde over 6 m/s kom-
mer fuglene også vinkelret 
ind på kysten, men trækker 
i læ af Langejord ned langs 
denne, og trækker ind en-

ten over Langejords sydlige 
del eller direkte ind i Knu-
dedyb i en afstand af 4500-
9000 meter (den næst øver-
ste indflyvningsmarkering)

3. Ved alle vestlige vin-
de trækker fuglene ofte vi-
dere ned fra Galgedyb på 
vestsiden af Langejord og 
trækker så sandsynligvis 
ind syd for Rømø i det stør-
ste af de fire store priegler, 
der af- og 
tilvander 
Vadehavet 
bag lagune-
øerne Fanø, 
Mandø og 
Rømø. Sel-
ve indtræk-
ket kan 
ikke iagtta-
ges fra træ-
kobservati-
onsstedet, 
men bygger 
på en an-
tagelse, da 

det ligger mere end 30 kilo-
meter fra Fanø

Vi delte gerne disse fanta-
stiske oplevelser med vores 
naboer i 6710 på jeres hjem-
mebane, men besøg os på 
vores åbne facebookside, og 
kom endelig til Fanø og se 
dette fantastiske fænomen:  
www.facebook.com/
groups/224889424358221

Tekst og foto: Søren Brinch

Vadehavets fugle

Udsnit af 
kort over 

fugletrækket. 

Bramgæs i formation.


