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Referat fra møde afholdt den 8.-9. oktober 2016 på Blåvand Fuglestation 

Tilstede: Bent Jakobsen (BJ), Hans Lind (HL), Bo Kayser (BK) 

(referent), Henning Ettrup (HE) og Mark Desholm (MD).  

Afbud: John Frikke (JF), Kurt Rasmussen (KR), Simon Christiansen 

(SC), Ole Friis Larsen (OFL) og Henrik Bøhmer.  

Ad. 1. Valg af referent og ordstyrer 

Referent: BK. Ordstyrer: BJ. 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde  

Referat godkendt. 

Ad. 3. Godkendelse/fastlæggelse af endelig dagsorden 

Da MD kun deltog lørdag, blev behandling af punkt 10-12 flyttet frem til behandling efter punkt 5. Nyt 

punkt 7a, ”Nyt fra Nordeafonden”, blev tilføjet. 

Ad. 4. Konstituering af udvalget, herunder valg af formand 

 JF var blevet foreslået som formand med BK som sekretær/praktisk udførende. De blev valgt. Der er ikke 

krav om konstituering af personer til andre roller i udvalget. 

Ad. 5. Fastlæggelse af udvalgets mål og arbejdsopgaver 

Der var generel enighed om, hvad mål og opgaver er. De er i øvrigt beskrevet bl.a. på dof.dk. Her blot lidt 

eksempler. 

BJ: Ringmærkning, trækfugletælling, formidling og forskning. 

BK: Lave konkrete planer for publicering m.m. 

MD: Lav projektorienteret forskning. Giver mulighed for ”indtægtsdækket virksomhed”. I Skagen skal radar 

op til visning af det usynlige træk. Desuden antenne, som kan følge VHF- sender mærkede fugle. De 

mangeårige dataserier er svære at få finansieret via projektpenge eller andre midler. 

MD: Små projekter i Skagen:  

 Ungefugleandel i efterårsfangst.  

 Sjældne fugle. Hvorfor kommer de til Skagen (navigation og adfærd.) 

 

HE: De lange dataserier er nu også vigtige. 

BK m.fl.: Basisdelen med ringmærkning og træktælling er nødvendige for vedligeholdelse af 

fuglestationsmiljø og formidling. 

MD: Ser det som sin opgave at skaffe kontakt til specialestuderende og skaffe projekter til fuglestationerne. 

FSU skal rådgive hovedbestyrelsen (HB). MD: FSU er et netværksudvalg. Vi kan øse af vores viden til HB. 

Ad. 6. Visioner for udvalgets opgaver og resultater fremadrettet 

Figur 1. Mark og Hans. 
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Blev behandlet som del af punkt 5. 

Ad. 7. Hvad vil vi arbejde sammen om fuglestationerne imellem? 

Ud over, hvad der blev behandlet under punkt 5, behandlede vi her under punkt syv de forslag, som SC 

havde indsendt inden mødet. 

”1. Et forum for de aktive på stationerne, hvor der løbene deles viden, aktiviteter, spørgsmål, 

diskussioner m.m. I første omgang vil jeg foreslå et lukket facebook-forum, da det er nemt, ofte tjekkes af 

de fleste af os og kan søsættes ganske hurtigt. Hvis så det udvikler sig kan vi evt. finde en anden placering af 

sådan et forum, men Facebook er en god måde at ”teste” aktivitetsniveuet og behovet for et sådant 

forum.” 

Det blev vedtaget at etableret et sådant forum som en lukket Facebook gruppe. 

”2. Hvordan udnytter vi bedst potentialet for formidlingen til den brede offentlighed på alle tre 

stationer? Her har flere af jer nok nogle gode idéer. Tænker at udveksling af materialer, 

aktivitetsvejledninger kan gavne alle tre stationer. Tror også at sammenlignelige billeder/videoer på 

hjemmesiderne af f.eks. de tre fyrtårne, ringmærkningen, fugletrækket og observatørerne/ringmærkerne 

”in action” kan være tanker som er interessante at lege med.” 

Det blev vedtaget at etablere en sådan udveksling af formidlingsidéer og -materialer. 

”3. Udvikling af viden/færdigheder for den mere snævre kreds af stationsfolk og feltornitologer. 

Tænker vi vil få gavn af at hæve aktivitetsniveauet omkring mere ”nørdede” kurser og foredrag på 

stationerne. Udveksling af ressourcepersoner med specifikke kompetencer til uddannelse af 

personale/kursister/besøgende kan også være givende. Dette tror jeg også vil styrke fuglestationernes 

image overfor den til tider forkælede og dømmende flok af feltornitologer. I tillæg til dette banker mit 

ringmærkerhjerte for at udvikle en fælles digital guide til alders/kønsbestemmelse af de arter som 

ringmærkes på de tre fuglestationer. Det er en krævende og langsigtet opgave, men vil gavne både de 

frivillige på stationerne og imponere feltfolket. En mere ”light” udgave kunne være at de frivillige på 

stationerne løbene præsenterede nogle case-studies på hjemmesiderne med billeder af arterne som fanges 

eller observeres. Det kunne også være rigtig interessant.” 

Det blev afvist at gå videre med idéen om at lave en ”Svensson/Ottenby” 

ringsmærkningsbestemmelsesguide applikation. 

Ad. 7a. Nyt fra Nordeafonden 

Hvor vi tidligere havde fået den opfattelse, at der allerede af afsat 800.000 kr. til fuglestationernes 

videreudvikling, var opfattelsen nu, at der snarere var tale om nogle penge, der evt. kunne tilgå 

fuglestationerne, hvis der var tale om Skagen-relaterede aktivitetet. 

Ad. 8. Hvem gør hvad inden næste FSU-møde? 

Flere gav udtryk for, at der i DOF ofte kun sker noget på selve udvalgsmøder og andre møder, men der ikke 

er ret meget fremdrift imellem møderne. Vi besluttede derfor at prøve at gøre det bedre i FSU 

fremadrettet. Det gør vi bl.a. ved hjælp af denne lavpraktiske liste over, hvem som har påtaget sig at gøre 

hvad. Forhåbentlig vil der desuden være gang i en lang række andre udvalgsrelaterede aktiviteter mellem 

møderne. 
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Lukket Facebook gruppe til dialog/formidling internt i FSU inklusiv DNA, VU og FeltUd 

På forslag fra SC blev det vedtaget at lave en sådan. BK etablerer den. 

Formidlingsmaterialer af fælles interesse 

Gedser har lavet noget. BK har lovet at distribuere det til FSU’s medlemmer. 

Blåvand og Skagen opfordres til også at rundsende deres nuværende og kommende materialer. 

HL rundsender billeder af Gedsers nye ”opsamlingskasser” til fangede fugle, som afventer at blive 

ringmærket. 

BJ rundsender vedtægterne for venneforeningen. 

MD undersøger og melder ud om DOF’s budget for FSU. 

Ad. 9. Fastlæggelse af dato og sted for næste møde 

Mødet er foreslået afholdt 22.-23. april i Skagen. Hvis det ikke er muligt, kan det afholdes i Gedser. 

Ad. 10. Kort status fra fuglestationerne 

Gedser – HL 

Se bilag 1 med HL’s ”årsberetning”. 

Blåvand - BJ 

David og Andreas tog observationer i juli. René tager resten af efteråret.  

Henrik Knudsen har udført ringmærkning såvel forår som efterår. 

Der er etableret en Blåvandsgruppe af frivillige, som er meget aktive. 

Desuden er ”Blåvand Fuglestations Venner” etableret. De har sponsoreret bidrag på omkring 100.000 kr. i 

alt. Nogle at disse penge er brugt til betaling af professionel rengøring af fuglestationen, hvilket tog tre 

dage og var yderst tiltrængt. 

Der er lavet planer for et ”Vestkyst Naturcenter” placeret gravet ind i terrænet øst for fyret. Centret er kun 

på skitseplan endnu. 

Fuglestationen har udarbejdet arbejdsbeskrivelser for de forskellige roller på stationen. 

Et nyhedsbrev udsendes via mail med fire numre pr. år. 

Generationsskiftet er godt i gang. HB (Henrik Böhmer) har overtaget rollen som stationsleder, mens BL 

fortsætter som hjælper og ”emeritus”.  

Skagen - MD 

Fuglestationen skal efter den senest reviderede plan åbne i april 2017 og forventes i hvert fald at åbne i 

løbet af foråret. 

SC skal som stationsleder være med i FSU. Skages skal afgøre, hvem som i øvrigt skal være med. 
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Ad. 11. Formidlingsaktiviteter på de tre fuglestationer 

Blåvand – BJ 

Der laves betydeligt mindre formidling i dag end da BJ 

var ansat som naturvejleder for amtet/kommunen.  

Nu besvares og håndteres henvendelser om 

rundvisninger. Der afholdes Strandskadens Dag. 

Fremadrettet vil det kommende 

ringmærkningslaboratorium og Helgolandsrusen blive 

inddraget i formidlingen. 

Der formidles for omkring 100-300 personer pr. år. 

Gedser - HL 

Der formidles til omkring 800 personer pr. år. 2 Åbent 

Hus arrangementer afholdes som de største aktiviteter. Der afholdes nogle trækfugleture. Desuden sælges 

25-30 formidlingsarrangementer til skoler, højskoler m.fl. 

Skagen – MD 

SC skal udarbejde planer for formidlingen, når han tiltræder jobbet som naturvejleder og stationschef til 

november 2016. 

Naturstyrelsen kommer til at stå for selve trækfugleudstillingen. DOF skal stå for 

trækfugleforskningshistorier, naturformidling, guidede ture (halvdelen af SC’s tid). 

En af SC’s opgaver bliver at opbygge et netværk af frivillige formidlere i Skagen. SC kan bruge noget at sin 

tid til at hjælpe med til opbygning af tilsvarende netværk i Blåvand og Gedser. 

Ad. 12. Ny fuglestationshjemmeside fra DOF 

Gedser Fuglestation og Blåvand Fuglestation har begge etableret nye hjemmesider baseret på den 

skabelon, som Fuglenes Hus stiller til rådighed. Se http://gedserfuglestation.dk/ og 

http://www.blålvandfuglestation.dk/ . 

MD oplyste, at Egon Østergaard (EØ) ønsker, at Skagen Fuglestation snarest etablerer en tilsvarende side, 

når stationslederen, SC, tiltræder i november 2016. Og at EØ ønsker en meget mere fremtrædende 

placering af fuglestationsinformationer på dof.dk.  

Bidrag fra SC modtaget inden mødet: 

”Jeg synes det er vigtigt, at links til de tre stationers hjemmesider bliver mere synlige på både DOF's 

hjemmeside, Pandion og evt. også DOFbasen. Og her tænker jeg, det bør foretrækkes, at vi får en fælles 

indgangsside til alle tre stationer, hvorfra man så hurtigt kan klikke sig videre ind på enten Gedser, Blåvand 

eller Skagen, f.eks. ved at klikke på et logo for hver station.” 

Figur 2. Bent fremviser nyindrettet laboratoriebygning. 

http://gedserfuglestation.dk/
http://www.blålvandfuglestation.dk/
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MD vil arbejde på at gennemføre, at 

fuglestationsinformationer bliver mere synlige på dof.dk, 

altså med på placeringen/præsentationen. 

BK tilbød at lave udkast til indholdet i denne fælles 

fuglestationsinformation, hvilket MD ville være glad for. 

Hoveddelen skal dreje sig om A fuglestationerne, men de 

mindre DOF-tilknyttede stationer skal også nævnes. 

Ad. 13. Eventuelt 

En tak skal rettes til BJ for de praktiske forberedelser og 

afholdelsen af mødet i Blåvand. 

 

 

BK/2016-10-10 

  

Figur 3. Stille og kølig morgenobs søndag. 
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Bilag 1. Kort årsberetning fra Gedser Fuglestation 2016 

Af Hans Lind 

Begge sæsoners ringmærkning blev dækket af danske og udenlandske ringmærkere: Andreas Bennetsen 

Boe tog det meste af foråret, i perioder hjulpet af Johanne Aagaard, Henrik Jørgensen og Hans Lind. Fra 

udlandet skal nævnes László Bózó (Ungarn), Laila Aranda (Spanien) og Mariana Lapa (Portugal), som alle var 

medvirkende til, at standardprogrammet kunne gennemføres. Tre englændere ringmærkede hele efteråret 

fra juli til november: Simon Davies, Alex Penn og Nigel Judson, og i en periode i oktober desuden Lars Ulrich 

Rasmussen. Laila fra Spanien kom tilbage og hjalp til en god måneds tid, og derudover havde vi flere danske 

”lærlinge” med i kortere eller længere sekvenser. Det er jo vigtigt, at vi tænker på fremtiden. Kun meget få 

dage gennem hele året kunne ikke køres standardiseret på grund af dårligt vejr. 

   Fuglestationen har i slutningen af maj samt fra september deltaget i et pilotprojekt vedrørende statistisk 

undersøgelse og indsamling af flåter på udvalgte fuglearter. 

   Der blev i foråret mærket lige knap 3.000 fugle, hvilket er tæt på gennemsnittet for de senere år. På 

nuværende tidspunkt (5/10) har efteråret giver ca. 8.000 mærkninger, men meget kan ske endnu. 

   Observationer forår og efterår har foregået i privat regi, dog med store, sammenhængende perioder, 

hvor der er blevet optalt meget omhyggeligt. Highlights gennem året har været blå glente tre gange (måske 

samme fugl), hvidnæbbet lom, islom, steppehøg, rødstrubet piber, markpiber og biæder. 

   I det sene forår fik vi implementeret den nye hjemmeside, der fungerer med blog, nyheder, galleri og 

annoncering af ture og andre arrangementer. Der er dog stadig plads til forbedringer. 

   Vi har afholdt åbent hus to gange, gennemført 3-4 fugleture og haft mange formidlinger for skoleklasser 

og grupper.  

   En glædelig nyhed er det, at Naturstyrelsen har fundet penge til at indrette det meste af førstesalen til 

sovepladser, og byggeriet er netop gået i gang. Dette vil give os langt bedre muligheder for at kunne 

afholde weekendmøder, have kursus for nye ringmærkere og f.eks. tilbyde arrangementer for DOF-

ungdom. 


