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1. Projektet og artskoordinatorer
DOF har med den seneste aftale med Miljøministeriet fået mulighed for at videreføre dele af
foreningens arbejde med Danmarks sårbare ynglefugle. Aftalen omfatter bl.a. levering af data for 19
arter af sjældne ynglefugle til den statslige NOVANA overvågning (det Nationale
Overvågningsprogram for Vandmiljøet og Naturen), samt etableringen/videreførslen af et frivilligt
artskoordinatornetværk for disse arter. Det er derfor med glæde, at vi kan byde velkommen til
DOFs næste fase i Projekt Truede og Sjældne ynglefugle, der forløber i perioden 2013-2017.
Dernæst vil vi gerne byde velkommen til artskoordinatorerne for de 19 arter, der i projektet aktivt
overvåges af DOF. Siden projektets seneste fase, under Caretakerprojektet, er flere nye
artskoordinatorer kommet til. Dette er den samlede liste over arter og artskoordinatorer i projektet:
Nordisk lappedykker:

ingen artskoordinator

Sort Stork:

Jørgen Jensen

Hvid Stork:

Hans Skov

Skestork:

Jan Skriver

Sangsvane:

Bjarke Laubek og Henrik Møller Thomsen

Bramgås (udenfor Saltholm):

Michael Fink Jørgensen

Rød Glente:

Kim Skelmose Madsen og Lars Ulrich Rasmussen

Havørn:

Erik Ehmsen

Blå Kærhøg:

Ulla Munch Hansen

Kongeørn:

Tscherning Clausen

Fiskeørn:

Leif Novrup

Vandrefalk:

Niels Peter Andreasen

Plettet Rørvagtel:

Helge Røjle Christensen og Susanne Bruun

Hjejle:

Egon Østergaard

Sorthovedet Måge:

Lars Hansen

Dværgmåge:

Henrik Haaning Nielsen

Sandterne:

Ole Amstrup

Perleugle:

Klaus Dichmann

Høgesanger:

Per Schiermacker-Hansen

Den samlede liste over arterne og artskoordinatorerne samt deres kontaktoplysninger kan desuden
ses på projektets centrale hjemmeside på www.dof.dk/datsy.
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2. Overvågning og afrapportering
Der er foretaget tre overleveringer (1. april, 1. maj og 4. juni), af ubearbejdede yngledata for
projektarterne fra DOFbasen, til Naturstyrelsen i henhold til finansieringsaftalen.
Den næste overlevering (1. december) er de af artskoordinatorerne bearbejdede yngledata. I den
forbindelse vil vi gerne minde all artskoordinatorer om, at deadline for indtastning af yngleparbearbejdninger for alle ynglelokaliteter, er 1. november. Dette gælder også data allerede
indtastet af andre observatører, da artskoordinators indtastning fungerer som en validering af
yngleobservationer.
At indtaste en bearbejdning af ynglepar i DOFbasen er dog meget nemt: Du skal logge ind i
DOFbasen og gå til indtastningssiden. Her klikker du på fanebladet bearbejdninger (her markeret med
en rød cirkel).

Dernæst udfyldes som minimum de gule, obligatoriske felter, med de bearbejdede yngledata (én
indtastning for hver ynglelokalitet).

I løbet af august har alle artskoordinatorer fået tildelt artskoordinatorrettigheder i DOFbasen, som
giver søgeadgang til evt. hemmelige/følsomme data om den pågældende art. En vejledning til
udsøgning og udtræk af hemmelige/følsomme data fra DOFbasen kan findes på projektets centrale
hjemmeside under linket vejledninger.
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Der er i løbet af Projekt truede og sjældne ynglefugles tidligere faser, udarbejdet artspecifikke
overvågningsvejleder for flere af arterne der indgår i den nuværende fase af projektet.
Vejledningerne ligger på projektets centrale hjemmeside på under linket vejledninger til brug for alle og
vil, så vidt muligt, løbende blive suppleret og opdateret. Husk, at artskoordinatorer altid er
velkommen til at foreslå ændringer til vejledningerne.

Sandterne ved Filsø Mellemsø. Foto: Henrik Brandt.

3. Netværk
Siden projektets start har alle artskoordinatorer modtaget en introduktions e-mail med en personlig
samarbejdsaftale, der bekriver de genside forventninger mellem artskoordinatorer og DOF.
Der planlægges et artskoordinatorårsmøde i starten af 2014. Nærmere besked om tid og sted vil
følge snarest muligt. Mødet vil bl.a. indeholde et kursus i afrapporteringsteknik med fokus på
bearbejdning af yngledata til DOFbasen, samt workshops med fokus på erfaringsudvekslinger
mellem artskoordinatorer. Derudover, vil der være orientering om det kommende Atlas III og hvilke
muligheder det giver artskoordinatorerne for, at indhente data til Projekt truede og sjældne
ynglefugle. Yderligere forslag og ønsker til indhold, er meget velkomne og kan rettes til Heidi
Thomsen på nedstående kontaktoplysninger.
4. Formidling
Projektets hjemmesider, som nås via dof.dk, er blevet opdateret i forhold til formål og arter samt
artskoordinatorer. Alle artskoordinatorer bedes derfor sikre at deres kontaktoplysninger er korrekte
og melde tilbage til Heidi Thomsen på nedenstående kontaktoplysninger, hvis der er fejl eller
mangler i oplysningerne.

Timme Nyegaard, projektleder
E-mail: timme.nyegaard@dof.dk, tlf.: 33 28 38 23
Heidi Thomsen, projektmedarbejder
E-mail: heidi.thomsen@dof.dk, tlf.: 33 28 38 04
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