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Årsmøde afholdt marts 2017
I weekenden 25-26/3 blev årets møde mellem artskoordinatorer i Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle
(PTSY) og artseksperter og -validatorer i Atlas III afholdt på Fyn. Det var som altid både hyggeligt og
lærerigt! Bl.a. hørte vi om Sandternens historie i Danmark og Tyskland, tips til overvågning af
Sortspætte, Lille Flagspætte, Trane og Natravn, ringmærkning af Havørne og Vandstærens krav til
yngleområder.

Deltagere ved årets koordinatormøde på Fyn. Foto: Timme Nyegaard

I den mere alvorlige ende, blev der orienteret om det planlagte ændringer af statens fugleovervågning
under NOVANA.
Ændret program i NOVANA – men ingen store ændringer for artskoordinatorerne i år
NOVANA er revideret gældende allerede fra 2017. Det har medført store ændringer i, hvad
myndighederne ønsker af data fra projektet. Fremover ønskes kun oplysninger om sikre/sandsynlige
ynglepar i fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget.
Artslisten er ændret, så det nu kun er følgende projektarter, der ønskes data for: Sort Stork, Hvid Stork,
Kongeørn, Havørn, Fiskeørn, Vandrefalk, Sorthovedet Måge og Perleugle.
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Det betyder, at følgende arter ikke længere er omfattet af dataleverancen: Nordisk Lappedykker,
Skestork, Sangsvane, Bramgås, Rød Glente, Blå Kærhøg, Plettet Rørvagtel, Hjejle, Dværgmåge,
Sandterne og Høgesanger.
Derudover er følgende arter tilføjet til listen: Hedehøg, Mosehornugle og Markpiber.
Da disse ændringer er kommet meget sent i forhold til det planlagte feltarbejde i år, samt et generelt
ønske fra DOF til at overvåge så mange arter så godt som muligt – ikke mindst i dette sidste feltår af
Atlas III – har vi besluttet at fastholde det sædvanlige overvågningsprogram i 2017, suppleret med de
arter ønsket tilføjet af myndighederne. Udrensningen af data i forhold til Fuglebeskyttelsesområderne
foretages i Fuglenes Hus i forbindelse med dataleveringen.
Derudover ønskes der ikke længere leveret udtræk fra DOFbasen i løbet af ynglesæsonen, som Fuglenes
Hus tidligere har foretaget.

Ny ministeraftale?
Finansieringen af Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle kommer fra aftalen mellem DOF og
Miljøministeriet. Den tredje og nuværende aftale udløber i år, og forhandlingerne om den næste er så
småt gået i gang. Men vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvad der kommer til at ske
med projektet fra og med 2018. Det kommer I naturligvis til at høre noget om, så snart det er på plads!

Nye artskoordinatorer, velkommen til!
Som følge af de nye ønsker fra NOVANA, har vi glædeligvis fået
Niels Knudsen til at komme tilbage som artskoordinator for
Mosehornugle, og det samme gælder Lars Maltha Rasmussen for
Hedehøg. Vi har endnu ikke fundet en koordinator for
Markpiber.
Mosehornugle. Foto: Peter Marczak

Hvad skal artskoordinatorerne gøre i 2017?






Fortsæt med at få dækket hele landet så godt som muligt for yngleforekomster af jeres art,
enten på egen hånd eller ved at lave aftaler med lokale folk/grupper og fremsøgning af
relevante informationer på anden måde, især via DOFbasen.
Indtast en ynglebearbejdning i DOFbasen for hver ynglelokalitet senest 1. november 2017. Lav
gerne 0-indtastninger på forladte ynglelokaliteter, hvor der har været aktiv eftersøgning.
Hav ekstra fokus på om jeres ynglefund er indenfor eller udenfor et fuglebeskyttelsesområde.
Tast meget gerne ind i atlasbasen også, særligt for nye ynglekvadrater.

Jeg håber, at I får en givtig ynglesæson, og hvis I har spørgsmål eller problemer, kan I altid kontakt mig.
Med venlig hilsen
Timme Nyegaard, projektleder
E-mail: timme.nyegaard@dof.dk, tlf.: 33 28 38 23
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