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Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle 2013-17 

Nyhedsbrev juli 2015 

 

1. Projektet og artskoordinatorerne 

Der er ikke sket udskiftninger blandt artskoordinatorerne i år og alle arter er dækket. Listen over 

projektarter og deltagere kan altid ses her: 

http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/truede-og-sjaeldne-ynglefugle/arter-og-artskoordinatorer 

 

2. Netværk  

Projektets årsmøde blev afholdt 14.-15. marts på Bogense Hotel. Vi valgte at holde mødet sammen 

med de artsansvarlige i Atlas III, da det viste sig, at samtlige 23 artskoordinatorer i Projekt Truede og 

Sjældne Ynglefugle ligeledes er artsansvarlige i Atlas III. I alt deltog 13 personer i mødet, heraf to 

ansatte fra Fuglenes Hus og syv artskoordinatorer. 

 

Årsmøde for 

artskoordinatorerne i Projekt 

Truede og Sjældne Ynglefugle 

og artsansvarlige i Atlas III. 

 

I dunkle omgivelser, men 

heldigvis med særdeles let 

stemning! 

 

Foto: Benny Kristensen 
 

 

 

 

 

 

Det var to rigtig spændende dage, og vi fik bl.a. præsentationer af: 

 Status for Rød Glente både sommer og vinter 

 DKY’s arbejde samt masser af diskussion af hemmeligholdelse 

 Problemerne med registrering/definering af ynglende engsnarrer 

 Playback og andre alternative registreringsmetoder 

 

Desuden blev vi klogere på: 

 Samspillet mellem Atlas III og Projekt Truede Ynglefugle 

 Ansvarsfordeling/roller i kvalitetssikringen af ynglefugledata i DOFbasen og Atlas III 

 Kriterier for ynglefund 

 Georeferering i Atlas III og DOFbasen 

http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/truede-og-sjaeldne-ynglefugle/arter-og-artskoordinatorer
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Der var masser af livlige diskussioner, alle deltagerne takkes for deres store engagement og ikke mindst 

hyggelige samvær! Og vi håber, at mange flere af jer har lyst til at være med til næste år. Det er planen, 

at vi holder mødet sammen med Atlas III igen i 2016, formentlig i februar/marts. Kom meget gerne 

med ønsker til både form, længde, placering og indhold til undertegnede! 

 

3. Hemmeligholdelse 

DOFs udvalg til Kvalitetssikring af Ynglefugledata (DKY) har revideret listen over de arter, som 
automatisk hemmeligholdes, når de indtastes som ynglepar eller med en ynglefugleadfærdskode i 
DOFbasen. 
 
Følgende arter er allerede nu tilføjet til listen: 

 Sølvhejre 

 Stylteløber  

 Vandstær  

 Stor Tornskade  
 
Den komplette liste kan ses her: 
http://www.dofbasen.dk/opslag/sensitive.php 
 
Følgende arter vil blive fjernet fra listen efter den 15. september 2015 (arter omfattet af Projekt Truede 
Ynglefugle er markeret med fed): 

 Havørn 

 Sort Stork  

 Skestork  

 Sangsvane  

 Blå Kærhøg  

 Steppehøg 

 Lærkefalk 

 Mudderklire 

 Hvidvinget Terne  

 Lunde  

 Slørugle  

 Stor Hornugle  

 Hærfugl  

 Høgesanger  
 
Således vil alle, også tidligere, indtastninger af disse arter blive offentligt tilgængelige efter 15/9-2015, 
med mindre de aktivt er markeret som hemmelige af indtasteren. 
 
Observationer i Atlas III kan ikke manuelt sættes som hemmelige, her følges blot listen over 
automatisk hemmeligholdte arter for alle indtastninger. 
 

Dette er også annonceret her: http://www.dofbasen.dk/news/index.php?nid=149 

 

http://www.dofbasen.dk/opslag/sensitive.php
http://www.dofbasen.dk/news/index.php?nid=149
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4. Overvågning og afrapportering 

Der er foretaget tre overleveringer (1. april, 1. maj og 1. juni) af ubearbejdede yngledata fra DOFbasen 

for 2015 til Naturstyrelsen, i henhold til samarbejdsaftalen mellem Miljøministeriet og projektet. 

 

Den næste og store overlevering (1. december) er af artskoordinatorernes bearbejdede yngledata. I 

den forbindelse vil vi gerne minde alle artskoordinatorer om, at deadline for indtastning af ynglepar-

bearbejdninger for alle ynglelokaliteter er 1. november. I skulle alle have prøvet det før, men hvis I 

har glemt det, kan I kigge i manualen her: 
http://www.dof.dk/images/projekter/truedeynglefugle/dokumenter/Ynglefuglemanual_DOFbasen_revidering.pdf 

 

I er naturligvis også altid velkomne til at kontakte mig, hvis I har brug for hjælp eller har andre 

spørgsmål til projektet. 

 

 
Nordisk Lappedykker. Foto: Albert Steen-Hansen.  

 

 

Mange sommerhilsner fra, 

 

Timme Nyegaard, projektleder 

E-mail: timme.nyegaard@dof.dk, tlf.: 33 28 38 23 

http://www.dof.dk/images/projekter/truedeynglefugle/dokumenter/Ynglefuglemanual_DOFbasen_revidering.pdf
mailto:timme.nyegaard@dof.dk

