Referat fra møde i DOF’s udvalg til Kvalitetssikring af Ynglefugledata (DKY)
29. - 30. marts 2014 i Odense.
Mødedeltagere: Luise Ekberg, Klaus Dichmann, Jesper Leegaard, Sten Asbirk og Michael Fink
Referent: Michael Fink

1. Velkomst og aftale dagsorden og proces.
2. Kommissorium
Kommissoriet blev godkendt på HB mødet 21. marts og er efterfølgende blevet
opdateret. Kommissoriet bør hurtigst muligt lægges på DOF.DK.
MF sørger for dette.
3. Hemmeligholdelse
Forslag til liste over fugle, som skal hemmeligholdes i Atlas- og DOF basen.
DKY ønskede at præsenterer en liste på DOFbasen med de ynglende arter som bliver
offentliggjort. Arter som ikke findes på denne liste, kan derfor ikke ses på DOFbasen,
med mindre man har rettigheder til dette.
Kriterierne for at figurer på positiv-listen er som udgangspunkt, at arten har ynglet i en
periode på mindst 10 år i træk (samme kriterier som benyttes i den nationale rødliste)
Arter som vurderes særligt sårbare, yngler sporadisk eller er nye ynglearter for landet vil
ikke blive vist, med mindre det enkelte ynglefund vurderes, at kunne tåle en
offentliggørelse. Det samme gælder fx almindelige arter som ændrer udbredelse
radikalt.
Ønsker en observatør at hemmeligholde et ynglefund af en ”almindelig” art, skal der
være mulighed for dette.
DKY vil løbende følge udviklingen for udvalgte arter og beslutte om der skal ændres på
kriterierne for offentliggørelse. Ynglepar af arter man kan forestille sig at lukke op for,
par for par, kunne fx være Havørn, Kongeørn, Sandterne. Det skal undersøges om
DOFbasen giver teknisk mulighed for dette. Og også om DOFbasen kan håndterer en
hemmeligholdelse på lokalafdelingsniveau?
I forhold til den nuværende liste på DOFbasen vil disse arter ikke vises på positivlisten:
Nordisk Lappedykker – sporadisk ynglende
Sort Stork – yngler ikke i DK
Havørn – nye redesteder bliver hemmelige?
Blå Kærhøg – ustadig ynglende
Kongeørn – nye redesteder bliver hemmelige?
Fiskeørn – nye redesteder bliver hemmelige?
Vandrefalk – nye redesteder bliver hemmelige
Hjejle
Mudderklire – sporadisk ynglende
Sandterne
Rovterne

Hvidvinget Terne – yngler ikke i DK
Lunde – yngler ikke i DK
Slørugle – evt nogle offentlige ynglepladser?
Slørugle, Almindelig (guttata)
Stor Hornugle - evt nogle offentlige ynglepladser?
Kirkeugle
Mosehornugle
Perleugle
Biæder – ustadig ynglende og følsom
Hærfugl – sporadisk ynglende
Vandstær
Markpiber
Høgesanger – sporadisk ynglende
Stor Tornskade
Der er formodentlig flere forskellige interessenter som har meninger om dette (fx
projekt Ørn folk, Timme/DOFbasen, Knud Flensted) så der vil nok komme forskellige
input til ovenstående – Hvordan oplyser DKY om dette? Michael bem..
4. Informationsmateriale
Information om DKY sendes pr mail til Hovedbestyrelsen, Lokalafdelingerne og
Artskoordinatorer. Derudover skrives artikel til Fugle og Natur samt Pandion (Jesper, er
sket)
Måske dette også skal udsendes i Atlas nyhedsbrev? (Michael bem.)
Når DOFs redesignet hjemmeside er kørende på et tidspunkt i juni, skal DKY have
informationsplads her.
Udkast til standard skrivelser i forbindelse med sagsbehandling udarbejdes
5. DKY’s arbejdsform
Fremadrettet: Landet deles op som DOFs lokalafdelingsgrænser mellem DKY’s
medlemmer således at spørgsmål om specifikke arter i en region, besvares af den
ansvarlige:
• Jesper: DOF Nordjylland, DOF Nordvestjylland og DOF Vestjylland
• Klaus: DOF Sydvestjylland, DOF Sydøstjylland, DOF Sønderjylland
• Luise: DOF Fyn, DOF Nordsjælland og DOF København
• Sten: DOF Vestsjælland, DOF Storstrøm og DOF Bornholm
Bagudrettet: Klaus udarbejder en tekstskabelon som skal bruges ved kontakt til en
observatør (er sket)
Medlemmer af DKY skal have DOFbase rettigheder til at kunne udsøge al relevant data!
Der var ønske om undervisning i konflikthåndtering og Kim Skelmose blev forslået, evt
som emne på næste DKY møde.
Michael udarbejder liste med relevante personer som dækker alle artskoordinatorer
samt personer som har udarbejdet moniteringsvejledninger. Listen gemmes i Dropbox.

6. DKY’s samarbejde med ATLAS ledelsen
Overordnede spørgsmål om DKY’s arbejde besvares af Luise. Spørgsmål om specifikke
arter henvises til DKY’s interne regionsopdeling – se ovenfor..
7. Evt.
Økonomi. Michael præsenterer et regnskab for dette møde og sammen med Luise søges
efterfølgende om flere midler, så der kan afholdes 2 møder/år.

