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Der blev afholdt kursus for nye ringmærkere i 

laboratoriet i Blåvand. 

I det forløbne år har Fuglestationsudvalget (FSU) 

bidraget med indsats inden for fuglestationernes 

tre overordnede målområder: 

• Videnskabelig indsamling af 

fugledata 

• Formidling af fuglesagen 

• At være samlingssteder for DOF-

medlemmer med interesse for 

trækfugle 

 

Desuden har udvalget set fremad og udarbejdet 

en strategi for fuglestationerne for perioden 

2019-2024. 

Videnskabelig indsamling af fugledata – og 

publicering af resultater 

Gedser Fuglestation har gjort store fremskridt. 

Den standardiserede trækfugletælling, som 

påbegyndtes i efteråret 2017, er fortsat i 2018 

med fuld dækning. Årsrapporter om såvel 

trækfugletællinger som ringmærkning for årene 

2007 til 2017 er udgivet i år. Desuden er en større 

analyse af ringmærkningen 2007-2017 udgivet. 

 

Analyserapport fra Gedser om ringmærkningen 

fra 2007 til 2017. 

I Blåvand er dataindsamlingen fortsat som de 

foregående mange år. En større afhandling, 

’Vejrets indflydelse på efterårstrækket af 

vadefugle ved Blåvandshuk 1963-2017’,  er i år 

blevet publiceret i DOFT. Desuden har Blåvand 

Fuglestation taget en nyopført Helgolandsruse i 

brug i 2018. 

I Skagen er der i 2018 udført en række projekter 

sammen med eksterne samarbejdspartnere – 
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specielt universiteterne, hvor mange af 

resultaterne fra feltarbejdet enten er publiceret 

eller bliver det i 2019. Det gælder bl.a. monitering 

af skarver og blodprøvetagning for Vest Nil Virus. 

Desuden er der opsat en radiomodtagerstation, 

en radar, 3D kameraer, og der arbejdes med 

natoptagere. Den standardiserede 

ynglefugleovervågning gennem ringmærkning er 

genopstået på en ny lokalitet, efter at et 

naturgenopretningsprojekt forhindrede at 

fortsætte i det gamle område. Desuden er der 

indgået samarbejde med Aalborg Universitet, 

hvor studerende i efteråret analyserer på 

ringmærkningsdata tilbage i tid. 

Formidling om fugletræk 

Fuglestationerne er blevet stærkere på 

formidlingssiden. Det stigende antal ture og 

arrangementer har haft vidt forskellige 

målgrupper, og givet oplevelser for alle deltagere 

– høj som lav. Brugen af de sociale medier er 

skærpet og blevet en integreret del af arbejdet på 

stationerne. Naturstyrelsen har fået installeret en 

radar i Skagen, som kan registrere de 

forbitrækkende fugle og vise trækket på en 

skærm. FSU vil arbejde for, at der etableres links, 

så man i Blåvand og Gedser også kan illustrere 

fugletrækket med den teknologi. 

 

I Skagen er man begyndt at monitere nattrækket 

med optagerudstyr. 

Attraktive samlingssteder på fuglestationerne 

I Blåvand er de mange års traditioner med 

besøgende trækfugleinteresserede fortsat, og i 

Skagen er det lykkedes at skabe et 

læringsfællesskab, hvor mennesker med vidt 

forskellig baggrund og alder sammen 

gennemfører og udvikler stationens virke. Noget, 

som mange af DOF’s medlemmer også har nydt 

godt af gennem årets løb. 

I Gedser har det, at der nu både fast er 

træktællere og ringmærkere på fuglestationen, 

og det, at der er ti gæstesovepladser, gjort, at der 

kommer flere besøgende. De besøgende ved nu, 

at der altid sker noget og altid er nogen at tale 

med. 

Udvide antallet af trækfugletællere og 

ringmærkere 

Nogle af forudsætningerne for at kunne udføre 

videnskabelig indsamling af fugledata er, at 

fuglestationerne har adgang til tilstrækkeligt 

mange trækfugletællere og ringmærkere, som 

gerne vil arbejde for dem. For at hjælpe med til at 

sørge for det, har FSU udviklet et kursus for 

trækfugletællere, som blev afholdt første gang i 

Gedser i oktober. Desuden har FSU i samarbejde 

med Danmarks Ringmærkningsforening og 

Ringmærkningscentralen i september afholdt et 

kursus for nye ringmærkere i Blåvand. 

Skabe økonomisk sikkerhed for fuglestationerne 

Hver af de tre fuglestationer gør en indsats for at 

skaffe penge fra fonde m.m. Fondene giver dog 

sjældent penge til at dække driftsomkostninger 

som husleje og diæter. FSU har derfor indsamlet 

budgetoplysninger fra fuglestationerne og givet 

DOF’s ledelse anbefalinger til, hvilke bidrag 

fuglestationerne bør gives og hvorfor. Målet fra 

FSU’s side er at sikre fuglestationerne den 

nødvendige økonomi nogle år ud i fremtiden.  
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Kontakt FSU 

Udvalget: 

E-mail: FSU@DOF.DK 

Hjemmeside: http://www.dof.dk/aktiv-i-

dof/grupper-og-udvalg/fuglestationsudvalg   

Formand: John Frikke, tlf. 20 42 62 65,  

e-mail: john.frikke@mail.dk. 

Sekretær: Bo Kayser, tlf. 51 34 62 78,  

e-mail: bo.kayser@gmail.com. 
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