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Sanglærke. Foto: Torben Andersen.  
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Afsluttende årsmøde og festkonference i 2020!  

Vi er nu i den afsluttende fase af Atlas III-projektet, og afslutningen skal selvfølgelig fejres med et 

kombineret afsluttende årsmøde og projektafslutningskonference. Mødet kommer til at finde sted engang i 

begyndelsen af 2020. Det vil blive holdt over en weekend med mulighed for to overnatninger et sted på 

Fyn. Allerede nu har flere fremsat forslag til indholdet, men vi opfordrer fortsat alle til at komme med ideer. 

Ideerne kan være både til underholdning, mødeemner, oplægsholdere og deltagere (interne såvel som 

eksterne), som bør inviteres. Ligeledes beder vi jer komme med forhåndstilkendegivelse af interesse for at 

deltage på mødet. Dette er selvfølgelig uforpligtende, men er med til at give en ide om hvor mange vi skal 

have plads til. 

Både ideer til indhold og forhåndstilkendegivelser bedes sendt pr. mail til thomas.vikstroem@dof.dk.  

 

 

Havørn. Foto: Erik Biering.  
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I fuld gang med atlasbogen   

Der skrives fortsat løs på atlasbogen. De første udkast til over 200 artsopslag er skrevet, heraf 50 af 

frivillige.. Ligeledes er der fundet reviewere til alle artsopslag, hvor 66 af dem endda har to reviewere, som 

vi gerne ville have. Tak til alle der har meldt sig! Der er samtidigt også indgået en aftale med forlaget om at 

Fuglenes hus selv udarbejder kortene til bogen, hvilket vi er i gang med.   

 

Alle de 18 udvalgte arter færdigbearbejdet 

Alt imens der er skrevet på atlasbogen, har vi også færdigbearbejdet de 18 udvalgte arter til 

bestandskortlægning. Alle 18 arter er således nu færdigbearbejdet, og for de fleste af arterne ser 

resultaterne dækkende og troværdige ud.  

 

 

Rørdrum, en af de 18 arter til bestandskortlægning. Foto: Jan Skriver. 
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Fuld gang i analyser og databearbejdning 

Vi er i fuld gang med at udføre analyser på data fra projektet. Der er fx udført en omfattende analyse af 

mængden af hegn i hvert TTT-kvadrat, og hvordan dette ser ud til at påvirke fuglearterne. Der er desuden 

foretaget konsekvensrettelser i atlasbasen af valideringen af de to tredjedele af alle atlaskvadrater, der 

endte med at blive særskilt kvadratvalideret.  

 

 
 

Gærdesanger. Foto: John Larsen. 

 

Nyt fra EBBA2 

Også atlasbogen over alle de europæiske arters udbredelse og forekomst er nui skrivefasen, og data fra 

EBBA2 bliver et af hovedemnerne for den kommende EBCC-konference. Omkring 50 kunstnere har gennem 

2018 arbejdet på illustrationerne til bogen, og en stor del af disse er nu færdige. Arbejdet med at finde 

artssponsorer til EBBA2 er stadig i gang, og lige nu har 235 ud af 540 arter mindst en sponsor, så der er 

stadig rig mulighed for at bidrage. I øvrigt har februar i det meste af Europa haft  uhørt høje temperaturer i 
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betragtning af, at dette er en vintermåned. Flere steder i Europa har man set eksempler på, hvordan 

fuglene ser ud til at tilpasse sig disse ændringer i klimaet. Fx har man i Holland allerede fundet det første 

vibeæg den 28. februar 2019.   

 

Bird Numbers 2019 

Den 21. European Bird Census Council (EBCC) konference er lige rundt om hjørnet og afholdes i år i byen 

Évora i Portugal. Konferencen løber den 8.-13. april, og her vil DOF deltage med både postere og et 

mundtligt indlæg. Emnet for posterne vil være dels udviklingen af den danske ynglefuglefauna over de 

seneste 100 år, hvor der bl.a. er benyttet data fra Atlas I, II og III, dels motivationen hos frivillige 

fuglekikkere Det mundtlige inlæg omhandler selve Atlas III generelt. s. Vi ser meget frem til at deltage.   

 

 
Vibe med unger. Foto: Steen E. Jensen. 
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Bramgæs. Foto: Albert Steen-Hansen.  

 

 

 

Nyhedsbrevet er forfattet af Kathrine Stener Jørgensen og Thomas Vikstrøm 


