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Det er som tidligere nævnt besluttet, at det afsluttende atlasårsmøde & projektafslutningskonference 

afholdes på Skærbækcentret syd for Ribe, men det bliver tidligst den sidste weekend i april 2020.  

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 tak! 

 

 

Fiskeørn. Foto: Torben Andersen 

Arbejdet med EBBA2 gør store fremskridt. EBCC har netop indgået aftale med forlaget Lynx Edicions om at 

udgive det kommende værk på 1000 sider. Forlaget har stor erfaring med udgivelser om naturfaglige og 

naturhistoriske emner, specielt indenfor det ornitologiske fagområde og står bl.a. bag den velkendte serie 

Handbook of The Birds of the World (1992-2013).  
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Indtil videre er 385 ud af 554 artsopslag klar til publicering, og der arbejdes herudover med den sidste 

datakontrol i samarbejde med de lokale koordinatorer. 

 

For at arbejdet med EBBA2 overhovedet kan lade sig gøre, er sponsorater essentielle. Fx valgte Dr. Ole P. 

Ostermann, politisk koordinator for biodiversitet og økosystemtjenester, Det fælles forskningscenter (JRC) 

– Europa-kommissionen, således at støtte EBBA2 som sin pensionsgave:  

”Vores kollega, Gregoire Dubois, startede et initiativ til at støtte vigtige projekter i stedet for at modtage en 

gave, når vi går på pension. Jeg besluttede at støtte EBCC og EBBA2, da de er nogle af de få initiativer, der 

giver konkret biodiversitetsstatus og trends for data i tid og rum.” 

For at læse mere om mulighederne for at bidrage kan EBBA2 webstedet nedenfor besøges. 

 

 

Et udpluk af EBBA2 sponsor-arter. https://www.ebba2.info/support-ebba2/ebba2-species-sponsorship/ 

 

https://www.ebba2.info/support-ebba2/ebba2-species-sponsorship/
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Isfugl. Foto: Peter Marczak 

Det schweiziske atlas Swiss Breeding Bird Atlas 2013–2016 - Distribution and population trends of birds in 

Switzerland and Liechtenstein, der blev udgivet i slutningen af 2018, er nu frit tilgængeligt online på fire 

forskellige sprog (engelsk, fransk, tysk og italiensk) og som PDF-download. Læs mere om det schweiziske 

atlas her https://www.vogelwarte.ch/en/atlas/home-page eller hent hele atlasset som PDF. 

  

https://www.vogelwarte.ch/en/atlas/home-page
https://ebcc.us16.list-manage.com/track/click?u=38630e0b560f21593a0832b80&id=a4c3cde35d&e=26c09e39b5


5 

 

 

Isfugl. Foto: Peter Marczak 

 

 


