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1. Overvågning og afrapportering
Den 1. december blev projektets største dataleverance, de af artskoordinator kvalitetssikrede
yngledata for 2013, overleveret til Naturstyrelsen. På trods af enkelte udfordringer er det lykkedes
alle artskoordinatorer at bearbejde og indtastet yngleparrene for deres ansvarsarter i DOFbasen. Det
er i sig selv en stor præstation, som samtlige artskoordinatorer og deres tilhørende netværk kan være
særdeles stolte af!
Tabellen viser antallet af de artskoordinator-bearbejdede ynglepar og lokaliteter der er overleveret til
Naturstyrelsen. Antal af ynglepar og lokaliteter der ikke dækker den samlede danske ynglebestand er
angivet i parentes.
Art

Antal bearbejdede ynglepar

Antal ynglelokaliteter

Nordisk Lappedykker

0

0

Sort Stork

0

0

Hvid Stork

2

2

164-171

7

Sangsvane

3

3

Bramgås (udenfor Saltholm)

(5)

(2)

Rød Glente

(74)

(74)

Havørn

(40)

(40)

Blå Kærhøg

0

0

Kongeørn

3

3

Fiskeørn

4

4

Vandrefalk

13

11

Plettet Rørvagtel

49

28

Hjejle

1-3

1-2

12-16

5-6

Dværgmåge

1

1

Sandterne

1

1

Perleugle

6-7

6-7

Høgesanger

0-1

0-1

Skestork

Sorthovedet Måge
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Før vi tager hul på næste års ynglesæson vil vi gerne opfordre alle artskoordinatorer, der allerede nu
kender til felt- og mødeaktiviteter i 2014 som de ønsker tilskud til fra projektet, om at meddele det
til Heidi Thomsen på nedenstående kontaktoplysninger. Ressourcerne til artskoordinatoraktiviteter
er desværre begrænsede, så for at sikre at så mange som muligt får gavn af midlerne, vil vi gerne
bede artskoordinatorer der ønsker tilskud om at ansøge på forhånd og i god tid.

Sorthovedet Måge i Holmesø. Foto: Lars Krogh.

2. Netværk – årsmødet 2014
Dernæst skal vi gøre opmærksom på at projektets første årsmøde afholdes 1.-2. marts 2014 på
Dalum Landbrugsskole! Alle artskoordinatorer har desuden modtaget en invitation per e-mail.
Tilmelding til årsmødet skal ske ved at udfylde den tilmeldingsblanket der medfølger invitationen og
sende den til Michael Fink (michael.fink@dof.dk) senest 1. februar 2014.
Hidtil har årsmøderne for truede og sjældne ynglefugle været afholdt i forbindelse med
Caretakerprojektet, men for at tilgodese de artskoordinatorer der er involveret i flere af DOF’s
projekter, vil årsmødet i 2014 blive afholdt i forlængelse af det sidste årsmøde for Projekt Fokuseret
Fugleforvaltning. De artskoordinatorer der er involveret i begge projekter har modtaget en særskilt
invitation der omfatter begge årsmøder, for alle øvrige artskoordinatorer har dette ingen betydning.

2011 årsmødet for Caretakerprojektet, der også inkluderede det daværende projekt truede og sjældne ynglefugle. Foto: Kim Skelmose.
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Årsmødet vil bl.a. indeholde en workshop i afrapporterings- og udsøgningsteknik i DOFbasen med
fokus på bearbejdning af ynglepar, samt flere diskussions- og præsentationsoplæg med mulighed for
erfaringsudveksling mellem artskoordinatorer. Derudover, vil der være et oplæg fra Naturstyrelsen
om brugen af projektets data i overvågnings- og forvaltningsøjemed samt orientering om det
kommende Atlas III. Nærmere informationer om programmet og en deltagerlister vil følge i starten
af det nye år.
3. Personalia
Projektleder, Timme Nyegaard, er i størstedelen af første halvår af 2014 på barselsorlov og afløses i
perioden af Heidi Thomsen.

Dernæst er der blot tilbage at ønske jer og jeres kære en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Tak for
jeres indsats i 2013 og på gensyn i det nye år!

Havørn i vinterlandskab. Foto: John Larsen

Mange julehilsner fra,
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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