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Nyhedsbrev december 2014 

 

 

1. Overvågning og afrapportering 

Den 1. december blev artskoordinatorernes kvalitetssikrede yngledata for 2014 overleveret til 

Naturstyrelsen iht. aftalen mellem DOF og Miljøministeriet. Trods enkelte udfordringer er det 

lykkedes alle artskoordinatorer at bearbejde og indtaste yngleparrene for deres ansvarsarter i 

DOFbasen. Derfor vil vi gerne sige mange tak til samtlige artskoordinatorer og deres tilhørende 

netværk for den store indsats de har ydet.  

 

Nedenstående tabel viser antallet af de artskoordinator-bearbejdede ynglepar og lokaliteter, som 

danner grundlag for dataleverancen til Naturstyrelsen. Antal af ynglepar og lokaliteter, der med 

sikkerhed vides ikke at dække den samlede danske ynglebestand, er angivet i parenteser.  

 

Art Antal ynglepar Antal ynglelokaliteter 

Nordisk Lappedykker 1 1 

Sort Stork 0 0 

Hvid Stork 2 2 

Skestork 213 6 

Sangsvane 5 5 

Bramgås (udenfor Saltholm) (15) (7) 

Rød Glente 59-114 113 

Havørn (56) (56) 

Blå Kærhøg 0 0 

Kongeørn 3 3 

Fiskeørn 4 3 

Vandrefalk 15 13 

Plettet Rørvagtel 63 45 

Hjejle  0 0 

Sorthovedet Måge 14-16 7 

Dværgmåge 1 1 

Sandterne 1-3 2 

Perleugle 7 5 

Høgesanger 0 0 
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Før vi tager hul på næste års ynglesæson vil vi gerne opfordre alle artskoordinatorer, der allerede nu 

kender til felt- og mødeaktiviteter i 2015 som de ønsker tilskud til fra projektet, om at meddele det til 

Timme Nyegaard på nedenstående kontaktoplysninger. Ressourcerne til artskoordinatoraktiviteter er 

desværre begrænsede, så for at sikre at så mange som muligt får gavn af midlerne, vil vi gerne bede 

artskoordinatorer, der ønsker tilskud om at ansøge på forhånd og i god tid.  

 

Sangsvane. Foto: Ulrik Bruun.  

 

 

2. Netværk – årsmødet 2015 

Dernæst skal vi gøre opmærksom på, at projektets næste årsmøde afholdes 14.-15. marts 2015 på 

Bogense Hotel. Det ligger både centralt i landet og tæt på nogle fine fuglelokaliteter, bl.a. det nyligt 

genoprettede naturområde Gyldensteen Strand. Alle artskoordinatorer vil modtage en invitation per 

e-mail først i det nye år, men book datoerne i kalenderen allerede nu! Vi vil meget gerne modtage jeres 

forslag til emner for mødet, så det bliver så relevant og interessant for jer, som muligt! Byd også meget 

gerne ind, hvis du har noget, som du gerne vil præsentere. Send forslag og tanker til 

timme.nyegaard@dof.dk  

 

 

3. Personalia 

Ved årsskiftet udløber Nathia Brandtberg’s stilling som videnskabelig medarbejder i DOF, hun 

takkes varmt for sin indsats i projektet! Det betyder, at al fremadrettet kontakt foregår til 

projektleder Timme Nyegaard indtil andet udmeldes. 

mailto:timme.nyegaard@dof.dk
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Dernæst er der blot tilbage at ønske jer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres indsats 

i 2014 og på gensyn i det nye år! 

 

 
Vinterdværgmåge. Foto: Jan Skriver.  

 

 

Mange julehilsner fra, 

 

Timme Nyegaard, projektleder 

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

 

Nathia Brandtberg, videnskabelig medarbejder 

E-mail: nathia.brandtberg@dof.dk, tlf.: 33 28 38 32 
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