Referat fra Rovfuglegruppens årsmøde d. 2. november 2013
kl. 10.30 – 15.30 på Nødebo Kro i Nødebo, Fredensborg.
Deltagere: Per Ekberg (sekretær), Johannes Bang (styregruppemedlem), Søren
Andersen, Niels Peter Andreasen, John Holm, Lennart Pedersen, Flemming Broksø,
Holger Hansen, Steen Kryger, Finn Eriksen, Jørgen Jensen, Jan Tøttrup Nielsen, Luise
Ekberg og fra HB deltog Hans Meltofte i stedet for Marco Brodde.
Dagsorden:
1. Valg af referent.
2. Kl. 10.35 -12.15 Hvad skal vi med rovfuglegruppen - gruppedrøftelse
Valg af yderligere et styregruppemedlem
3. Kl. 12.00 – 12.15 En kort gennemgang af rovfuglesituationen i jeres
ansvarsområder. Nævn det vigtigste!
4. Kl. 12.15 – 13.00 Frokost
5. Kl. 13.15 – 15.25 Studietur i skoven
6. Kl. 15.30 Tak for i dag

Ad.1 Luise Ekberg blev valgt til referent
Ad.2 Deltagerne drøftede i tre grupper, hvordan de kunne se rovfuglegruppen i
fremtiden. Konklusionerne fra de enkelte grupper var flg.:
Gruppe 1:








Der er behov for samarbejde på tværs af rovfuglegruppen – evt. gennem et
socialt medie som Yammer.com.
o Der afleveres en årsrapport over de arter vi arbejder med.
o Afleveres primo oktober
o De samlede data sendes til DOF og rovfuglegruppens medlemmer
Under rovfuglegruppens formål skal formidling af rovfuglene i pressen erstattes
af ”Indsamling af data om rovfuglenes situation i Danmark”
Der skal være en bedre koordinering af de forskellige grupper, som arbejder
med rovfugle (Projekt Ørn, Glentegruppen, Fokuseret fugleforvaltning).
Evt. tiltrækning af nye via PR i programmer som Søren Ryges/Bonderøven.
Sekretæren for rovfuglegruppen taler på rovfuglegruppens vegne eller formidler
kontakt til andre i gruppen hvor det er naturligt.
Det er vigtigt, at vi rekrutterer medlemmer som både har interessen og er
aktive i gruppen

Gruppe 2:
Formål: Gruppens medlemmer skal være aktivt beskæftigede med rovfuglenes
beskyttelse og indsamling af data.
Formidling: Der skal udarbejdes en årlig statusrapport, som skal offentliggøres på
”Nettet”.
Organisation: Alle medlemmer skal registreres på rovfuglegruppens hjemmeside
med pågældende arter (fokusarter) – (arbejdsgruppe i DOF regi).
Årsmøde: På årsmøderne skal der være vægt på inspiration for deltagerne gerne i
form af foredrag og netværksdannelse.
Afgrænsning: Der skal være en opdeling i f. eks. Arter og
regioner/lokaliteter/landsdele. Det vil være praktisk!
Herudover skal der arbejdes for afstand (beskyttelseszoner) til rovfuglereder og
besluttes, hvordan vi arbejder med sårbare data – skal det ind i et detaljeret
kommissorium?

Gruppe 3:
Der skal findes en datakoordinator for rovfuglegruppen, således at de samlede
data fra rovfuglegruppen kan formidles og anvendes videnskabeligt.
For at lette arbejdet for rovfuglegruppens medlemmer, skal der udarbejdes en
skabelon til indsættelse af data:




Beskrivelse af området data er indsamlet i
Metoden for indsamling af data
Resultater
o Bestandstal
o Produktionstal

Data skal leveres til DOF?

Opsamlingen på gruppearbejdet og konklusionen blev, at styregruppen skal arbejde
med at implementere følgende i praksis:


Rovfuglegruppen skal formidle data om ynglefuglebestand, ungeproduktion
m.m. samlet til en årsrapport. Data skal især gælde de almindelige rovfugle,
som ikke er dækket af de øvrige rovfugle projekter. Data skal sendes i oktober
til Jan Tøttrup Nielsen, som samler data om de alm. arter (duehøg, spurvehøg,
musvåge, hvepsevåge, rørhøg og tårnfalk) og bearbejder dem til en rapport,









som omhandler den årlige status. Denne rapport lægges på nettet
(hjemmesiden) og offentligøres i FUGLEÅRET. Der vil ikke blive lagt rå-data ud
på nettet (det er meget vigtigt). Jan Tøttrup Nielsen derudover forsøge at
samle alle de data, vi har (1972-2013) dvs. bestandstal og evt. ungeproduktion
til FUGLEÅRET 2013.
Udarbejde metode og skabelon til ovenstående, så indsamlingen af data bliver
ensartede og en lettelse af arbejdet for rovfuglegruppens medlemmer. Jan
Tøttrup Nielsen og Hans Meltofte udarbejder forslag til dette.
Der skal være en bedre og mere kontinuerlig kommunikation mellem
rovfuglegruppens medlemmer i løbet af året og det skal ske gennem en
forbedret hjemmeside/udvikling af en ny hjemmeside og mere uformelt
gennem det sociale medie Yammer.dk.
Der skal fortsat være et årligt møde. Mødet skal så vidt muligt holdes mere
centralt for alle medlemmer, dvs. helst på Fyn. Mødet skal så vidt muligt holdes
den første weekend i november – men kan flyttes, hvis den ligger ubelejligt i
forhold til repræsentantskabsmøde eller lignende. Mødet skal indeholde faglige
emner, som kan udvikle rovfuglegruppens medlemmer og ikke som hidtil være
en gennemgang af data fra de enkelte medlemmer, da data allerede er
indsamlet i oktober. Der vil så være større mulighed for at arbejde videre med
de data og drøfte fremadrettede tiltag til f.eks. beskyttelse.
Rovfuglegruppens medlemsliste skal gennemgås og de medlemmer, som ingen
har hørt fra skal kontaktes med henblik på fortsat medlemskab af gruppen. Det
er aftalt, at man skal være interesseret og aktiv i rovfuglegruppen for at kunne
være/forblive medlem. Med mellemrum skal styregruppen foranstalte en artikel
til Fugle og Natur, så det bliver muligt at rekruttere nye medlemmer til
rovfuglegruppen. Derved kan gruppen også få fat i medlemmer, som ellers
ingen har tænkt på.

Valg af yderligere styregruppemedlem: Steen Kryger blev valgt.

Ad.3 Lennart Pedersen fortalte om ringmærkede havørne og den viden
ringmærkningen har affødt.
Ad.5 Skovturen udgik dels på grund af regnvejr og dels fordi, der var en meget
engagerende debat om gruppens virke.

