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Møde i Fuglestationsudvalget den 16. – 17. marts 2019 på Skagen Fuglestation 
 
Referat    
 
Deltagere:  
John Frikke (JF, DOF Sydvest), Hans Lind (HL, Gedser Fuglestation), Mark Desholm (MD, Fuglenes Hus), 
Simon S. Christiansen (SSC, Skagen Fuglestation) Henning Ettrup (HE, Videnskabeligt Udvalg) og om 
lørdagen Tage Legaard (TL, Danmarks Ringmærkerforening). 
 
Afbud:  
Bent Jakobsen (Blåvand Fuglestation), Henrik Bøhmer (Feltudvalget), Kurt Rasmussen (SkafVen), Peter L. 
Kristensen (DOF Nord), Bo Kayser (DOF Storstrøm), Iben Hove Sørensen (Danmarks Ringmærkerforening) 
og Ole Friis Larsen (OFJ, DOF Hovedbestyrelsen). 

 
1. Velkomst, valg af referent og valg af ordstyrer (JF) 

JF bød velkommen til FSU-mødet, og takkede for fremmødet samt SSC for arrangementet. 

Ordstyrer: JF. Referent: SSC. 
 
2. Endelig godkendelse af referat fra forrige møde  

Referatet af FSU-mødet på Gedser Fuglestation den 27. – 28. oktober 2019 blev endeligt godkendt. 

 

3. Godkendelse/fastlæggelse af endelig dagsorden  

Punkt. 8 blev tilføjet et pkt. 8d vedrørende VU og mulighederne for et skrivekurus. Desuden blev der tilføjet 
et punkt 18 omkring bidrag til DR’s ”Naturens År 2020”, efter ønske fra DOF’s direktør. 

 

4. Fastlæggelser af dato og sted for næste møde. 

Næste møde afholdes i Blåvand. Forslag til datoer blev 2. - 3. november (alternativt 26. – 27. oktober eller 
9. – 10. november). JF sender en Doodle rundt til alle medlemmer. 
 
5. Status for strategier – FSU’s og de individuelle. 

Alle enheder har nu vedtagne strategier for 2019 – 2024, og der arbejdes lokalt med dem. I forbindelse 
med punktet udviklede der sig en diskussion om standardiseret ringmærkning og de mange parametre, som 
kan have indflydelse på data. 
 
6. Plan for implementering af strategi for FSU 2019-2024 - Handleplanen. 

JF orienterede på baggrund af det forslag til handleplan for ti indsatsområder, som flere af udvalgets 
medlemmer havde udarbejdet siden sidste møde. Målet med handleplanen er, at den kan bidrage til en 
opfyldelse af målene i den allerede vedtagne strategi. 

Aktiviteterne under de enkelte indsatsområder i handleplanen blev gennemgået én for én, og der blev 
diskuteret hvad det i praksis vil betyde for de tre fuglestationer. Der var bred konsensus om at have de 
nævnte aktiviteter. Lidt tilføjelser og ændringer blev skrevet i, og en revideret udgave af FSU-handleplan for 
strategien 2019 – 2024 vil blive sendt rundt til vedtagelse i udvalget, inden den præsenteres for 
styregrupperne/bestyrelserne på de førstkommende møder. 
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7. DOF’s kampagne for fuglestationerne (PR, økonomi m.v.)  

JF fortalte, at HB har indledt en proces for at finde en model, som på sigt kan kanalisere flere midler fra 

DOF til Fuglestationerne. JF undersøger status for arbejdet og orienterer efterfølgende FSU. 

 

8. FSU-kurser: Erfaringer og planer 

 Formidlingskursus i Skagen 14. – 15. marts 2019: Havde desværre for få tilmeldinger til at blive 
gennemført. Planen er at gennemføre det 25. – 27. oktober i stedet, og det finansieres fortsat af 
Skagen Fuglestation. SSC er tovholder og de enkelte repræsentanter for de øvrige fuglestationer 
skal søge deltagere i kredsen omkring deres fuglestation. 
 

 Trækfuglekursus i Blåvand i august 2019: OFJ er tovholder. JF hører med OFJ omkring dato, 
program, finansiering samt om annoncering i Fugle & Natur. JF blokerer efterfølgende pladserne på 
BLF til kursisterne. 
 

 Ringmærkningskursus tilpasset CES-metoden bliver udskudt til juli/august 2020. HE og SSC er 
tovholdere, undersøger finansiering og kontakter Ringmærkningscentralen. 
 
Et Ringmærkningskursus for nye mærkere planlægges gennemført på Gedser Fuglestation den 30. 
august – 1. september 2019. Kurset finansieres af kursisterne med tilskud fra Ringmærkerfor-
eningen og Ringmærkningscentralen. HE er tovholder. 
 

 Et skrivekursus arrangeret af Videnskabeligt Udvalg (VU) tænkes gennemført sidst på året, og HE 
efterlyste nogen som vil samle data sammen og få styr på disse inden kurset. Således tænkes der på 
et skrivekursus hvor data er oprensede og klar til brug! VU har andre deltagere med datasæt på 
bedding, så kurset vil ikke alene være for fuglestationsfolk.   

 
9. Etablering af en observatørgruppe – ’Danmarks Trækfugleobservatørforening’? 

Punktet blev udsat til næste møde. 
 
10. Kort status for fuglestationerne. 

HL, SSC og JF orienterede kort omkring aktiviteter og bemanding. 

Gedser Fuglestation fået bevilget midler til indkøb af havetraktor og computer fra Friluftrådets 
Lokalforeningspulje. Blåvand og Skagen er klar til at søge samme pulje, når der åbnes for ansøgninger igen. 

 GFU er blevet renoveret indvendigt i løbet af 2018/2019, og det er blevet fint og godt. Nyt internet 
installereres nu i foråret. Fuld bemanding på ringmærkningen i foråret 2019.  Træktællingerne i 
foråret køres som sædvanligt af Preben Berg fra Hyllekrog, og bemandingen i efteråret næsten på 
plads. GFU har åbent hus den 28. april. 
 

 Fra SKAF kunne SSC fortælle, at Naturstyrelsen fra 1. januar 2019 har ansat en ny leder af Det Grå 
Fyr, Lene Kappelborg, og at samarbejdet er kommet rigtig godt fra start. Desuden er det besluttet, 
at SKAF VEN bliver lavet om til trækfuglecentrets venneforening og at det fremtidige navn for 
centret bliver ’Skagen Grå Fyr’ – med underafdelinger. Man planlægger at gøre disse ting officielle i 
forbindelse med årets fuglefestival. Ellers sker der rigtigt meget på og omkring fuglestationen, og 
miljøet i huset er godt. 
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 På BLF arbejdes der fortsat sammen med formidlingsvirksomheden NaturKulturVarde under 
Vardemuseerne, og en række formidlingsarrangementer er også planlagt til 2019. Der blev mærket 
3.100 fugle i efteråret 2018 – heraf ca. 700 blåmejser og 350 sortmejser. Desuden blev også 55 
skovsnepper mærket i forbindelse med et særligt projekt. BLF’s Venner har doneret to nye 
køleskabe til stationen og et større antal buske og træer med klup til den nye ruse i Fyrhaven. Den 
10. marts blev der afholdt arbejdsdag med stor succes. En videnskabelig artikel om 
vadefugletrækket genne godt 50 år er på vej i det internationale tidsskrift ’Ardea’. Dækningen af 
ringmærkningen i foråret 2019 er helt på plads, og der arbejdes på at få efteråret på plads også. 
Henrik Böhmer er valgt ind som ny repræsentant for DOF Sydvest i Blåvandgruppen. 

 
11. Formidling på tværs af de tre stationer og mediehåndtering (FB m.v.)  

SSC og Mads Oddershede fra Fuglenes Hus har udarbejdet en Facebook-guideline tilpasset 
fuglestationerne, som nyligt er sendt rundt. Styregrupperne/bestyrelserne implementerer dokumentet som 
en opgave for assistenterne på fuglestationerne.  

Flere omkring bordet efterlyste flere fælles nyhedshistorier på vore egne medier. Øget fokus her på.  

For at bidrage til sammenhængskraften mellem de frivillige på fuglestationerne vil vi afprøve en 
videokonference mellem Blåvand, Gedser Skagen. Den 16. april kl. 19.30 bliver første gang. SSC og Skagen 
ringer de andre op. 

JF laver et oplæg til en fælles folder for de tre fuglestationer, som også lægges ind i de kommende 
ansøgninger om midler fra Lokalforeningspuljen hos FR. 
 
12. Bearbejdning af data/projekter ved fuglestationerne  

TL pointerede, at klimaforandringernes indvirkning på fuglene er et vigtigt emne at arbejde videre med. 

HE orienterede om at VU gerne vil gennemføre et skrivekursus med brug af videnskabelige data i 
november. VU efterlyser i denne forbindelse data fra Fuglestationerne. Se pkt. 8. 
 
13. Unge på fuglestationerne – status og udvikling af rekrutteringen. 

SSC havde noteret sig at Gedser og Blåvand ikke var gearet til at tage imod nye unge i denne sæson grundet 
økonomi. Det positive er, at vi får flere ansøgninger, men vi skal have fundet nogle modeller der gør, at vi 
så kan tage imod dem. En af årsagerne er bl.a., at diæterne er hævet. Følgende initiativer blev aftalt, for at 
løse udfordringen:  

 Blåvand og Gedser undersøger hvilke ændringer der eventuelt kan gøres i budgetterne og i 
arbejdsstrukturerne, som kan gøre det muligt at modtage flere unge fremadrettet på kost og logi. 
 

 Udvalget udarbejder en ansøgning til HB omkring oprettelse af en pulje, der kan finansiere unges 
ophold og uddannelse på de tre fuglestationer. SSC og JF udarbejder et udkast inden endelig 
ansøgning sendes til HB senest oktober (Budget 2020). 
 

 FSU vil foreslå, at lokalafdelingerne bliver inddraget vedrørende behovet for midler til unge på de 
tre fuglestationer. JF og SSC tager initiativ til drøftelserne vedr. mulighederne for finansiering af 
unge på fuglestationerne med henblik på at finde en model, der kan virke allerede fra 2020. 
 

14. Modtagelse af frivillige på stationerne.  

JF: I Blåvand arbejder styregruppen på at skemalægge en vagtplan, hvor folk omkring stationen kommer og 
er sammen med de frivillige, der arbejder på stationen.  
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SSC: Det er vigtigt at man bruger stationernes håndbøger/retningslinjer/kontrakter når nye ankommer til 
stationerne, og sætter dem ind i opgaverne, samt anviser hvor de kan få svar på de fleste spørgsmål i 
dokumenterne. Denne investering er godt givet ud, da de så ved, hvor de kan finde svar på mange af de 
spørgsmål der opstår. På den måde sikres det også, at diverse håndbøger/retningslinjer også bliver brugt. 

JF nævnte at man bør uddelegere opgaver som at opdatere håndbøger m.v., og SSCV nævnte, at Per 
Buchwald måske kan bruges i f.m. at få oversat diverse fuglestationsdokumenter til engelsk. 

JF nævnte også vigtigheden af at der er orden på forsikringsforholdene på de enkelte stationer. Der laves 
kontrakter som måske forpligter mere end vi tror. JF tjekker dette punkt med/hos Lars Engmark og Sigrid i 
Fuglenes Hus. 
 
15. DOF’s hjemmeside om fuglestationerne.  

JF sender en opdatering til FH, der hvor fuglestationerne er omtalt på DOF’s hjemmeside. 
 
16. FSU og FELTUD – samarbejde og netværk  

Udsættes til næste møde. SSC kontakter FELTUD samt OFJ. 
 
17. Kommende arrangementer  

FSU ansøger DOF om midler til en studietur til Helgoland i efteråret 2020, så det kan nå at komme med i 
budget for 2020. JF og SSC er tovholdere. 

VU har givet et tilskud på i alt 10.000 kr. til FSU’s deltagelse ved IBOC (den international fuglestations-
konference) i Eilat i marts/april, hvor SSC og BJ deltager. Det blev besluttet, at de resterende udgifter for 
deltagelsen vil blive dækket af FSU’s budget med op til max. 5.000 kr.  

MD og SSC planlægger at deltage i Falsterbo Birdshow 2019 (30. august – 1. september). Hvis andre fra FSU 
gerne vil med, kan man give besked til MD eller SSC. 
 
18. Naturens År 2020 i DR 

Emnet dækker over, at Danmarks Radio vil markere Naturens År med 5 udsendelser om dansk natur og 
aktiviteter i dansk natur. Det er endnu lidt uklart med indholdet og finansieringen, men DOF’s direktør har 
bedt om inputs fra fuglestationerne. Der er fem temaer, hvoraf de tre er relevante: 1. Naturstafet-ten, 2. 
Natten i naturen og 3. Vild med natur der hvor vi bor. 

Især ture med nat-tema syntes alle omkring bordet var en god idé at bidrage med til Naturens År. 

Hver station beskriver eventforslag som kan passe under dette tema, som derefter samles i et dokument 
som sendes til DOF’s direktør. Tovholdere JF, HL og SSC. Bidragene sendes til JF senest 22. marts. 
 
19. Eventuelt  

JF forhører sig hos FH omkring hvilke forsikringer fuglestationerne/DOF har. Se også pkt. 14. 

HE fortalte, at ’European Breeding Birds Committée’ indsamler penge til publicering af data på alle 
europæiske ynglefugle. 

HL efterlyser en udstoppet ederfugl, som kan bruges til arrangementer i Gedser. 

 

Referent: SSC 


