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1. Projektet og artskoordinatorerne
Det er med stor glæde at vi i første del af 2014 har kunnet byde velkommen til to nye
artskoordinator i projektet. Clausjannic Labuz, er ny artskoordinator for Rød Glente og udgør
derved sammen med Kim Skelmose Madsen og Lars Ulrich Rasmussen et nyt stærkt Rød Glente
trekløver. John Hansen, som også tidligere har været engageret i frivilligt arbejde i DOF, er ny
artskoordinatoren for Nordisk Lappedykker der tidligere har været uden artskoordinator.
Dermed har alle de 19 arter, der i projektet aktivt overvåges af DOF, nu en artskoordinator. Den
samlede liste over arterne og artskoordinatorerne samt deres kontaktoplysninger kan desuden ses på
projektets centrale hjemmeside på www.dof.dk/datsy.
2. Netværk
Projektets første årsmøde blev afholdt 1.-2. marts på Dalum Landbrugsskole i forlængelse af det
sidste årsmøde for Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. På mødet indgik blandt andet en workshop i
afrapporterings- og udsøgningsteknik i DOFbasen, med fokus på bearbejdning af ynglepar, samt
flere diskussions- og præsentationsoplæg med fokus på projektets nye form, hemmeligholdelse og
Atlas III.

2014 årsmødet for Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle og Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Foto: Jørn Dyhrberg Larsen

I alt deltog 13 personer, heriblandt 3 medarbejdere fra Fuglenes Hus. Desværre var flere af
artskoordinatorerne forhindret i at deltage, men på trods af det lave deltagerantal var det et godt og
udbytterigt årsmøde.
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3. Formidling
Som supplement til artskoordinator vejledningen til indtastning af bearbejdede yngleobservationer,
er der udarbejdet en generel vejledning til rapportering af ynglefugle i DOFbasen. Vejledningerne
ligger på projektets centrale hjemmeside 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.
4. Overvågning og afrapportering
Der er d.d. foretaget to overleveringer (1. april og 1. maj) af ubearbejdede yngledata fra DOFbasen
for 2014 til Naturstyrelsen, i henhold til samarbejdsaftalen mellem Miljøministeriet og projektet.
Udtrækkene fra DOFbasen viser blandt andet, at der er rapporteret ynglefugle af Sorthovedet Måge
fra ni lokaliteter, sammenholdt med i alt 5-6 bearbejdede lokaliteter for hele 2013 – en spændende
udvikling som vi ser frem til at få resultatet af når indtastningerne bearbejdes i oktober.

Sorthovedet Måge i Holmesø. Foto: Lars Krogh.

Nu da årets ynglesæson er gået i gang 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 Timme Nyegaard 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.
5. Personalia
Der er med stor skam at vi må meddelelse at projektmedarbejder, Heidi Thomsen, ved udgangen af
maj stopper i DOF og derved også i projektet. Heidi har fået tilbudt en spændende Ph.d. ved
Københavns Universitet om papegøjer i Costa Rica. Vi ønsker hende alt held og lykke med de nye
udfordringer!
Derudover kan vi berette at projektet fået ny ansvarsperson i Naturstyrelsen. Ansvarshavende vil
fremover være Niels Kurt Nielsen som overtager fra Erling Krabbe.
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Mange forårshilsner 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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