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Projekt Truede og Sjældne Ynglefugle 2013-17 

Nyhedsbrev oktober 2014 

 

 

1. Generelt 

 

DOF har fået ny hjemmeside, som stadig er under udarbejdelse. Det betyder at tidligere udsendte links 

i de fleste tilfælde ikke længere fungerer. Den nye hjemmeside er opbygget ud fra DOF’s fire 

hovedegrene; beskyttelse, viden, oplevelser og aktivering af frivillige. Projektets hjemmeside er 

placeret under vidensdelen (Fakta om fugle) og kan findes på følgende link: http://www.dof.dk/fakta-

om-fugle/truede-og-sjaeldne-ynglefugle 

 

 
Blå Kærhøg han. Fotograf: Bo Tureby Hansen. 

 

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 af artskoordinatorernes bearbejdede yngledata. I den 

forbindelse vil vi gerne minde alle artskoordinatorer om, at deadline for indtastning af ynglepar-

bearbejdninger for alle ynglelokaliteter, er 1. november. Dette gælder også data allerede indtastet 

http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/truede-og-sjaeldne-ynglefugle
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af andre observatører, da artskoordinators indtastning fungerer som en validering af 

yngleobservationer.  

 

Nedenfor ses en kort introduktion til, hvordan du kan indtaste en bearbejdning af ynglepar i 

DOFbasen. Yderligere information kan findes i indtastningsmanualen: 

http://www.dof.dk/images/projekter/truedeynglefugle/dokumenter/Ynglefuglemanual_DOFbase

n_revidering.pdf 

 

Det er samtidig slut på første sæson med dataindsamling i Atlas III, som de fleste af jer sikkert har 

været involveret i. Det var måske også værd at kigge i atlasdatabasen efter evt. indtastninger af jeres 

art: http://dofbasen.dk/atlas/ 

 

Har du brug for hjælp er du meget velkommen til at kontakte projektets videnskabelige medarbejder 

Nathia Brandtberg på telefon 33 28 38 32 mellem kl. 9 og 15 eller sende en mail til 

nathia.brandtberg@dof.dk  

 

Indtastning i DOFbasen 

At indtaste en bearbejdning af ynglepar i DOFbasen er 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). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dof.dk/images/projekter/truedeynglefugle/dokumenter/Ynglefuglemanual_DOFbasen_revidering.pdf
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Alle artskoordinatorer har 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 under vejledninger på projektets hjemmeside, 

http://www.dof.dk/images/projekter/truedeynglefugle/dokumenter/Vejledning_for_artsansvarlige

_caretakerer_i_udtr%C3%A6k.pdf 

 

 

3. Netværk 

 

Næste årsmøde for artskoordinatorer vil blive afholdt den 14.-15. marts 2015 på Bogense Hotel på 

Fyn, sæt kryds i kalenderen nu! Tilmelding og dagsorden vil blive udsendt senere. 

 

Den samlede liste over projektarterne og artskoordinatorerne samt jeres kontaktoplysninger kan ses 

på projektets hjemmeside, http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/truede-og-sjaeldne-ynglefugle/arter-

og-artskoordinatorer. Kontakt os endelig, hvis der er rettelser til listen. 

 

 

4. Formidling 

 

Resultater fra projektets første tre faser, 1998-2012 blev udgivet i Dansk Ornitologisk Forenings 

Tidsskrift 108, nr. 1, 2014. Her kom det bl.a. frem, at sjældne fuglearter knyttet til lysåbne naturtyper 

som heder, enge og overdrev går tilbage i det danske landskab, læs evt. mere her 

http://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1291 

 

Hele artiklen kan downloades her: 

http://www.dof.dk/images/projekter/truedeynglefugle/dokumenter/DOFT_1_2014.pdf 

 

Hvis du har brug for et trykt eksemplar, kan du kontakte os. 

 

 

Mange efterårshilsner fra, 

 

Timme Nyegaard, projektleder 

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

 

Nathia Brandtberg, videnskabelig medarbejder 

E-mail: nathia.brandtberg@dof.dk,  tlf.: 33 28 38 32 
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