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Nyhedsbrev juli 2018 

 

Ny ministeraftale! 

Finansieringen af Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle (PTSY) kommer fra aftalen mellem DOF og 

Miljøministeriet. Den fjerde aftale gældende for 2018-2020 er glædeligvis blevet indgået, og projektet 

kan derfor fortsætte! 

Ændret program for NOVANA siden 2017 

Dog er NOVANA revideret, hvilket har medført store ændringer i, hvad myndighederne efterspørger: 

 Kun oplysninger om Sort Stork, Hvid Stork, Kongeørn, 

Havørn, Fiskeørn, Hedehøg, Vandrefalk, Sorthovedet 

Måge, Perleugle, Mosehornugle og Markpiber  

 Kun oplysninger om sikre/sandsynlige ynglepar i 

fuglebeskyttelsesområder, hvor disse arter er på 

udpegningsgrundlaget 

 Kun registreringer med præcise koordinater på 

ynglepar/kolonier 

Overvågningsprogrammet i Projekt Truede og Sjældne 

Ynglefugle 2018-20  

Det mener vi i DOF/PTSY ikke er godt nok til at følge udviklingen af de sjældne ynglefugle, og vi har 

derfor besluttet at supplere dette, således at vores overvågningsprogram i Projekt Truede og Sjældne 

Ynglefugle 2018-20 nu ser således ud: 

 Vi hverver aktivt artskoordinatorer for de 11 ovenstående NOVANA-arter (det har vi allerede i 

skrivende stund) 

 Man må dog gerne deltage som artskoordinator for andre arter af truede og sjældne ynglefugle, 

kontakt projektledelsen, hvis du er interesseret 

 Vi overvåger projektarterne på alle lokaliteter 

 Årets resultat skal indtastes med koordinater i DOFbasen (som ynglepar-observation), det er 

derfor ikke længere nok at indtaste ynglebearbejdninger på lokalitetsniveau 

o Deadline 1. november 

 Herfra udtrækker Fuglenes Hus data til NOVANA (og andre beskyttelsesformål) 

o Deadline 1. december 

 Alle arter rapporteres med landsbestand (evt. korrigeret for manglende dækning) og publiceres i 

Fugleåret 

 Eventuelle nye og tilfældige ynglefund dokumenteres også i Fugleåret 

 Fortsat årsmøde (hvis vi er nok tilmeldte) 

 Fortsat mulighed for at artskoordinatorerne kan søge økonomisk støtte til særlige aktiviteter 

 

Syngende Markpiber på Anholt 6/6-2009. 

Foto: Christian A. Jensen 
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Hvem kan være artskoordinator for hvad? 

Det betyder, at artskoordinatorerne for følgende arter kan fortsætte i projektet, hvilket de heldigvis 

allerede har sagt ja til: Nordisk Lappedykker, Skestork, Sangsvane, Bramgås, Rød Glente, Blå Kærhøg, 

Plettet Rørvagtel, Hjejle, Sandterne og Høgesanger. 

 

Tabel med resultatet af anonym spørgeskemaundersøgelse blandt artskoordinatorerne foretaget i starten af 2018. 

Dette var hovedgrundlaget for beslutningen om indholdet af det nye Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle 2018-20.

 

 

I Atlas III blev der udpeget artseksperter og artsvalidatorer for en lang række sjældne eller fåtallige 

ynglefuglearter. Mange af disse er naturligvis oplagte kandidater til Projekt Truede og Sjældne 

Ynglefugle. 

Det er arterne og personerne i Atlas III her, det drejer sig om. 

Vi har valgt at give disse person førsteret til at være artskoordinator for deres art, giv blot besked til 

projektledelsen senest 12. august 2018. Derefter vil andre kunne byde ind på arterne. Har du en oplagt 

art, som du ønsker at være artskoordinator for, og som ikke står på listen, skriver du bare med det 

samme. 

Vi har allerede modtaget tilsagn til følgende arter: Nøddekrige (Ole F. Jensen), Stor Tornskade (Ulla 

Munch Hansen), Hvinand (Johannes Bang), Vandstær (Nina R. Larsen) og Lundsanger (Per Schiermacker-

Hansen). Tusind tak for det!  

Vandstær med unge i Sydøstjylland 20/5-2015. Foto: Torben Andersen 

  

Ja Nej Ikke svaret

Jeg vil gerne fortsætte i projektet med min art i 2018 20 0 1

Jeg synes, at vi skal optælle projektarterne over hele landet 14 0 6

Jeg synes, vi skal lave årlige landsbestandsopgørelser for alle projektarter 13 0 7

Jeg synes, at det er negativt, at vi skal registrere ynglefund med eksakte koordinater i DOFbasen 3 0 17

Jeg er interesseret i at deltage i årsmøder 11 3 6

http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/atlas-iii/kontakt/artsvalidatorer
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Årsmøde afholdt i maj 2018 på Mandø 

I weekenden 5-6/5 blev årets møde mellem artskoordinatorer i Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle og 

artseksperter og artsvalidatorer i Atlas III afholdt på Mandø. Det var som altid både hyggeligt og 

lærerigt! Vi hørte bl.a. status for og udfordringer med overvågningen af Mellemflagspætte, Turteldue, 

Lærkefalk, Biæder, Nordisk Lappedykker, Vandrefalk, Hvid Stork, Fiskeørn og Bramgås. Vi så billeder fra 

Nykøbing Falsters slambassiner, fik status fra projekterne, og så var der workshops med skrivning af 

artsopslag til den afsluttende publikation fra Atlas III. Vi havde også god mulighed for at nyde de mange 

fugle på Mandø i det gode vejr, og der var stor begejstring for valget af tidspunkt og sted for årsmødet. 

Mon ikke vi kommer til at gentage den succes til næste år…? 

Klik her for at se, hvad der er indtastet i DOFbasen fra dagene på øen 

 

Deltagere ved årets koordinatormøde på Mandø. Foto: Michael Fink Jørgensen. 

Nye artskoordinatorer, velkommen til! 

Klaus Dichmann er ny artskoordinator for Mosehornugle, og Christian A. Jensen har sagt ja til at holde 

øje med Markpiber. Henrik Haaning takkes for sin mangeårige indsats som koordinator for Dværgmåge. 

Listen over projektarterne og artskoordinatorer kan altid ses her   

Jeg håber, at I får en givtig ynglesæson og god sommer! 

Med venlig hilsen 

Timme Nyegaard, projektleder 

E-mail: timme.nyegaard@dof.dk, tlf.: 33 28 38 23 

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=mellemdato&dato_first=05-05-2018&dato_second=06-05-2018&omraade=stor&stor=452&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/truede-og-sjaeldne-ynglefugle/arter-og-artskoordinatorer
mailto:timme.nyegaard@dof.dk

