
Rapport fra DKY 2015 

Der er nu gået 2 år siden DKY blev nedsat af HB som udvalg. DKY har siden rapporten 

til Hovedbestyrelsen i 2014 arbejdet på at komme i gang med de opgaver, som 

udvalget er sat i verden for at løse. 

Vi har fået udarbejdet vores kommissorium og er endeligt også færdige med at 

revidere listen over hemmeligholdte ynglefugle på DOFbasen, og listen er nu 

offentliggjort. Det har været en meget lang proces, da der er mange instanser og 

interessenter i DOF, som har skullet høres før den endelige beslutning har kunnet 

tages. En yderligere forsinkelse skyldtes også, at HB sendte beslutningen i høring i 

Naturpolitisk – og Videnskabeligt Udvalg. 

Vi har ikke, siden offentliggørelsen af listen over de hemmeligholdte ynglefugle 

umiddelbart efter sommerferien, fået de store protester over beslutningen, men der 

har været to forespørgsler, som gjaldt dels ynglende blå kærhøg og dels vandstær. 

Men begge problematikker er afklaret og har ikke givet anledning til yderligere. 

Problemet vedrørende vandstæren handler primært om begrænsninger i IT 

systemerne. 

Vi er dog ikke kommet nævneværdigt i gang med den opgave, som er DKY’s 

hovedopgave – netop at kvalitetssikre indtastningerne af ynglefugledata i DOFbasen, 

og det skyldes, at IT værktøjet til vores arbejde med at validere data endnu ikke er 

færdigt. Det afventer vi fortsat med stor spænding og forventning. 

Vi har i 2015 mødtes en weekend i juni, hvor vi netop arbejdede med at forberede os 

til den mere driftsmæssige opgave med at tjekke DOF- og Atlasbasen for 

indtastninger, som er fejlagtige eller observationer, som ikke kan godkendes. DKY har 

i den forbindelse udarbejdet faste email-skabeloner, som benyttes ved kontakter til 

diverse observatører, så vi kan sikre en ordentlig skriftlig dialog om 

problemstillingerne. Herudover har vi udarbejdet et dataark, så vi kan trække statistik 

på de behandlede sager. Indtil videre har DKY behandlet 5 sager i 2014 og 10 sager i 

2015 

I Fuglenes Hus har man ønsket at kunne teste IT-systemet, når det var klar til os. Vi 

har derfor udpeget Sten Asbirk og undertegnede til at være testpersoner inden 

systemet sættes i drift. Det skulle være sket i efteråret, men er ikke kommet i gang, 

da der har været problemer med DOFbasen og den nye server. Så DKY venter endnu 

engang på at kunne komme videre. 

DKY har også fået en side på DOF’s hjemmeside under udvalg og grupper, men den 

ligger så langt nede i menuen, at den er svær at finde, så der er ikke mange, der ved, 

at den er der. 



Medlemmerne af DKY er valgt for 2 år ad gangen af Hovedbestyrelsen, og da DKY blev 

nedsat i efteråret 2013, er det tid til nyvalg i 2015. Alle nu sidende medlemmer 

ønsker genvalg, dels fordi vi endnu ikke er kommet rigtig i gang med arbejdet af 

ovenstående årsager og dels fordi, vi synes det er et spændende og vigtigt stykke 

arbejde, der forestår, og herudover har vi arbejdet godt sammen og supplerer 

hinanden godt fagligt. 
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