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Nattergal. Foto: Peter Dam.  

 

Arbejdet med atlasbogen 

Fra det igangværende omfattende arbejde med atlasbogen kan det denne gang nævnes at der for alle arter 

omfattet af TTT siden sidst er udarbejdet tæthedskort og bestandsestimater. 

DKY har besluttet, at udbredelsen af biæder som den eneste art skal sløres på atlasbogens udbredelseskort, 

for at beskytte denne art. 

91 artsopslag er blevet strømlinet og sendt til review, 70 er kommet retur fra review, 34 er omarbejdet i en 

endelig udgave, og 9 er sendt af sted til forlaget. 
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Rødstjert. Foto: Albert Steen Hansen.  

 

Afsluttende atlasmøde i 2020 

Det er nu besluttet, at det afsluttende atlas-årsmøde samt projektafslutningskonference, afholdes på 

Skærbækcentret syd for Ribe, i løbet af det nye år. 

For at få en ide om hvor mange, vi skal have plads til, vil vi gerne bede om (uforpligtende) 

forhåndstilkendegivelser af interesse for at deltage, tak! Skriv til thomas.vikstroem@dof.dk 

Mange af jer har også allerede for længst fremsat forslag til forskelligt indhold på årsmødet, men alle er 

fortsat meget velkomne til at indsende yderligere forslag til mødeemner, underholdning, oplægsholdere og 

deltagere (interne såvel som eksterne), som bør inviteres – på forhånd også tak for det! 

 

mailto:thomas.vikstroem@dof.dk
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Gøg. Foto: Heidi Quist.  

 

Nyt fra EBBA2 

 

Med stor hjælp fra frivillige og nationale koordinatorer, er al data nu blevet valideret og det er ikke længere 

muligt at kvalitetstjekke og ændre I data. 

 

Under en EBBA2-workshop ved den seneste EBCC-konference i Évora blev det vedtaget, at det nu ikke 

længere er muligt at foretage revisioner, dette for at kunne overholde fristen for udgivelsen i slutningen af 

2020. Det europæiske koordinationsteam vil internt i EBBA2 sørge for de sidste rettelser, og der arbejdes 

derudover hen mod den afsluttende produktionsfase af alle kort.  

På trods af, at det ikke længere er muligt at revidere data, kan man som online-bruger, stadig gå ind og 

følge udviklingen på https://mapviewer.ebba2.info/atlas/login. Kortene her er dog udelukkende til internt 

brug og må hverken publiceres eller visualiseres andetsteds inden udgivelsen. 

 

https://mapviewer.ebba2.info/atlas/login
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Stære. Foto: Jan Skriver.  

 

 

Nyhedsbrevet er skrevet af Nina Yasmin Ali og Thomas Vikstrøm 


