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Tak for fire flotte feltsæsoner! 

Den 1. marts markerede slutningen på fire forrygende feltsæsoner i Atlas III; dog kan der fortsat og frem til 

den 1. maj indtastes observationer gjort i feltperioden. Som det også kan ses på forsiden af atlasbasen, har 

1463 deltagere tilsammen 

 Indtastet godt 395.000 observationer, heraf 45 % med koordinat 

 Været kvadratansvarlige for 2058 kvadrater 

 Fundet 217 arter af ynglefugle (inkl. kun mulige og sandsynlige) 

 Udført 1586 tidlige yngletids-TimeTælleTure (91 %) 

 Udført 1659 sene yngletids-TimeTælleTure (96 %) 

 Udført 1679 vinter-TimeTælleTure (97 %) 

 Deltaget i syv centralt arrangerede atlaslejre samt et større antal lejre arrangeret af 

lokalafdelingerne 

 Alt i alt en række flotte resultater, som DOF kun kan være særdeles tilfreds med. 

 

Spurvehøg hun. Foto: John Larsen. 
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Vil du være med til at kvalitetssikre kvadrater? 

På årsmødet i Vigsø i januar var der tilslutning til at opfordre atlasdeltagerne til at medvirke til at 
kvalitetssikre artslisterne for de mange atlaskvadrater inden den 1. maj. Masser af deltagere har allerede 
meldt sig hertil, og mange har allerede udført kvalitetssikringen. Hvis du gerne vil medvirke, men endnu 
ikke har meldt sig, så send en mail til thomas.vikstroem@dof.dk og skriv, hvilke(t) kvadrat(er), du gerne vil 
kvalitetssikre. 

 
Artslisterne for de mange atlaskvadrater skal nu kvalitetssikres 

 

Vil du være med til at udføre en TTT-test i landbrugslandet? 

Både projektets styregruppe og dets redaktionsgruppe har gjort opmærksom på, at visse arter som fx 
skovspurv kan være overrepræsenteret på de TTT, der er udført i landbrugslandet, mens fx sanglærke 
omvendt kan være underrepræsenteret. Dette skyldes, at langt hovedparten af alle TTT i landbrugslandet 
har måttet udføres på veje og i skel, da det ikke har kunnet lade sig gøre at gå disse ture tværs gennem de 
dyrkede marker. I ynglesæsonen 2018 vil vi derfor gennemføre nogle TTT-test-ture i landbrugslandet, 
hvor vi sammenligner TTT tværs gennem marker med nærliggende TTT på veje og i skel. Skriv snarest til 
thomas.vikstroem@dof.dk, hvis du vil være med til at udføre én eller flere af disse TTT. Hvis du ligefrem 
også har kendskab til store marker, hvor vi kan få lov at udføre sådanne TTT, hører vi også meget gerne 
om det. 

mailto:thomas.vikstroem@dof.dk
mailto:thomas.vikstroem@dof.dk
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Konceptet for Vinter-TimeTælleTure afprøves i Vestjylland i februar 2014. Foto: Irina Levinsky. 

 

Ændret ynglekriterium 

Efter indstilling fra projektets redaktionsgruppe er der nu foretaget en vigtig ændring i et ynglekriterium 
for Atlas III, således at fugle syngende én gang tæller som sandsynlige ynglefund - i stedet for som hidtil 
kun mulige. Der arbejdes på et notat om argumenterne for ændringen. 
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Som følge af kriterieændringen skal fx. en kurrende klippedue nu kun være hørt en enkelt gang for at tælle som 
sandsynligt ynglende. Foto: Boris Schønfeldt, marts 2017 

 

Resultaterne af motivationsundersøgelsen er nu udgivet 

Spørgeskema- og interviewundersøgelsen, der i 2017 blev udført blandt deltagere i Atlas III og 
Punkttællingsprogrammet, har nu resulteret i en publikation, der kan findes her http://www.dof.dk/om-
dof/publikationer/publikationsbase under 2018. Der skal her fra en stor tak, til alle frivillige, der 
medvirkede; resultaterne vil bl.a. blive brugt af DOF’ ledelse ved planlægningen af kommende 
feltprojekter. 

https://dof.us3.list-manage.com/track/click?u=6546cb02398dd4f08c0f1fbfe&id=f997d212c9&e=64304ea959
https://dof.us3.list-manage.com/track/click?u=6546cb02398dd4f08c0f1fbfe&id=f997d212c9&e=64304ea959
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 Artsekspert Jesper Tofft demonstrerer på et atlas-startmøde i Sønderjylland i marts 2014 hvad der bl.a. kan 
motivere atlasdeltagerne til at medvirke. Foto: Jesper Leegaard 

 

Nyhedsbrevet er forfattet af Thomas Vikstrøm 


