
Referat fra møde i DOF’s udvalg til Kvalitetssikring af Ynglefugledata (DKY)  
7. september 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. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Hemmeligholdelse 

• DOFbasen/Atlas basen. Hvem skal kontrollerer data, DKY eller Atlas projektet? 
Afklares på møde med Atlas styregruppen senest i november. 

• Atlas årsmødet. Luise deltager som DKY repræsentant. Der er stadig en ledig DKY 
plads på mødet. Jesper deltager som Atlas lokalkoordinator.  
Luise kontakter Irina vedr. DKY præsentation til mødet. 

• Hvornår er Atlas validatorene i gang ift. DKY? Dette afklares på møde med Atlas 
styregruppen i november. 

• Vedr Havørn. DKYs anbefaling er, at offentliggøre ynglende Havørne.  
Luise kontakter Erik Ehmsen (Kim Skelmose, HB er nu leder af Projekt Ørn efter 
Lennart Pedersen, MF bem.) om DKYs beslutning og ønske.  
Indstillingen er, at Projekt Ørn årligt udarbejder en liste til orientering, til DKY med 
offentlige reder samt reder som ønskes hemmeligholdte. Artskoordinator for 
Havørn indtaster ynglepar i DOFbasen og angiver hvilke som bør hemmeligholdes. 

• Revision af Listen med hemmeligholdte ynglefugle på DOFbasen. 
Skestork, Sangsvane og Lærkefalk har alle ynglet fast mindst 10 år og skal derfor af 
listen. Nye på listen er Sølvhejre og Stylteløber. 
 
Den nye liste med hemmeligholdte ynglefugle på DOFbasen ser således ud: 
Nordisk Lappedykker – 
Hemmeligholdes 
Sølvhejre - Hemmeligholdes 
Sort Stork – Slettes fra listen 
Skestork - Slettes fra listen 
Sangsvane – Slettes fra listen 
Havørn – Hemmelig ind til videre.  
 Venter på oplæg fra Projekt Ørn. 
Blå Kærhøg – Slettes fra listen 
Steppehøg – Slettes fra listen 
Kongeørn – samme som havørn 
Fiskeørn – samme som havørn 
Lærkefalk – Slettes fra listen 
Stylteløber – Hemmeligholdes 
Mudderklire – Slettes fra listen 

Sandterne – Hemmeligholdes 
Rovterne – Hemmeligholdes 
Hvidvinget Terne – Slettes fra listen 
Lunde – Slettes fra listen 
Slørugle - Slettes fra listen 
Stor Hornugle – Slettes fra listen 
Kirkeugle – Hemmeligholdes 
Mosehornugle – Hemmeligholdes 
Perleugle – Hemmeligholdes 
Biæder – Hemmeligholdes 
Hærfugl – Slettes fra listen 
Vandstær – Hemmeligholdes 
Høgesanger – Slettes fra listen 
Stor Tornskade – Hemmeligholdes 
 

 



Luise kontakter HB ved endelig godkendelse af listen. Herefter opdateres den på 
DOFbasen.  
 

3. Status for behandling af sager 
Michael uddelte udtræk fra DOFbasen med antallet af indtastede ynglepar pr art. Listen 
blev gennemgået og der blev lavet en fordeling over de fejlindtastede arter og hvem som 
følger op dem. Listen vedlægges udsendelsen af referatet, men er desværre ikke helt 
opdateret med ansvarsfordelingen!  
Klaus udarbejder forslag til standarttekst.  
Det blev vedtaget, at gennemgangen af de udvalget arter på listen bør være afsluttet  
1. februar 2015. 
 

4. Henvendelse fra DOF Sønderjylland v. Bjarne Nielsen. 
Jesper skriver til Irina Levinsky, som svarer Bjarne Nielsen på hans henvendelse til 
Atlasledelsen – er sket. 
 

5. Status for it-redskaber 
Afleveringen af det lovede modul til kvalitetssikring på DOFbasen er endnu ikke færdigt! 
Sidste nyt (23.10.14) er, at DOFs it-studentermedhjælper Andreas arbejder på projektet og 
færdiggørelsen forventes kort efter jul senest. 
 
Det er ønsket, at Timme udarbejder en beskrivelse af hvordan modulet forventes at 
komme til at virke. 
 

6. Indtastning i registreringsskemaet 
Det er vigtigt, at vi registrerer de sager vedr. indtastninger, vi har haft, så DKY kan 
dokumentere det arbejde, der bliver lavet. Klaus har til dette formål udarbejdet et 
registreringsskema, som vi alle skal benytte. Skemaet blev gennemgået på mødet. 
 

7. Næste møde 
Luise udsender en Doodle. 

 


