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Referat af mødet i DOF’s Fuglestationsudvalg på Gedser Fuglestation den 25. og 26. februar 2017 

Deltagere: Hans Lind (Gedser Fuglestation), John Frikke og Bent Jakobsen (Blåvand Fuglestation),  

Simon Sigaard Christiansen (Skagen Fuglestation), Ole Fries Larsen (DOF HB), Mark Desholm 

(Fuglenes Hus) og Mathias Blicher Bjerregaard (Feltornitologisk Udvalg). 

1. Valg af referent og ordstyrer 

Ordstyrer:  John Frikke og  referent:  Bent Jakobsen. 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde  

Referatet af mødet i efteråret den 8./9. oktober 2016 i Blåvand blev godkendt uden bemærkninger.  

3. Godkendelse/fastlæggelse af endelig dagsorden 

JF ønskede at få en orientering om status på den eventuelle bevilling til fuglestationerne fra Nordea-Fonden 

på dagsordenen. Desuden blev emnerne ’hjemmesider’ og ’FaceBook-sider’ rykket til senere på 

dagsordenen. 

En henvendelse fra ringmærkerforeningen om optagelse i FSU drøftet under punktet ’Eventuelt’, hvortil 

også et forslag fra FELTUD om udmelding af ringmærkede fugle henlægges.  

4. Fastlæggelser af dato og sted for næste møde 

Næste møde forventes afholdt i Skagen, og JF sender en ’doodle’ ud på følgende datoer: 23./24.9, 

30.9/1.10 og 28./29.10. 

5. Ensartede priser på ydelser fra de tre fuglestationer (HL) 

HL/GFU foreslå, at der så vidt muligt køres med fælles priser på ydelserne på de tre fuglestationer. 

Både Blåvand og Gedser har fået nye brikse, der gerne skulle bevares pæne i mange år frem, så derfor 

vedtages det, at der er obligatorisk brug af lagen. Lagener indgår imidlertid i overnatningspengene. Fælles 

pris for evt. udlejning af dyner, hovedpuder og sengetøj - og pudebetræk sættes til 50,- kr. 

Fælles pris på minikursus i håndtering af fugle - f.eks. til brug for studerende ’ikke-ringmærkere’, der skal til 
udlandet for at deltage i et projekt, hvor vedkommende skal hjælpe med mærkning etc., så man ikke står 
på helt bar bund. Der tages henvendelse til ZM (hvem gør det?) vedr. samarbejdet om personer, som skal 
have intensiv oplæring i ringmærkning. Som udgangspunkt en fast pris, som kan være 500 pr. dag inkl. 
overnatning. Ellers skal der ses på hver enkelt sag, og FSU bør undersøge med ZM (Jesper Johannes) hvad vi 
egentligt må foretage os på baggrund af fugle fanget efter licens fra ZM…  

Fælles pris for institutioners brug af vores faciliteter i forbindelse med prøvetagning (West Nile Virus, 
flåtundersøgelser osv). Mark vil gerne tage kontakt til ZM vedr. problematikken med stationernes arbejde 
for ZM. Simon deltager muligvis. Stationerne skal have ens priser. Det er godt til stationernes CV. Det 
foreslås, at der bliver lavet kurser i prøvetagning af blodprøver på fuglene. Jesper Brinkman kan måske bistå 
i vejledning og evt. kursusleder. 

Fælles diætregler for ringmærkere - skal det fx være samme beløb for A-B-C mærkere som for "plukkere"? 
Der lægges op til at hver station løser diætpengene, som det er bedst. Dog må diætpengene ikke overstige 
150 kr./dag pr. person  
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Gedser forlanger p.t. en måneds indsats, hvis man skal have diæter. Dog kan folk som kender stationen få 
diæter for 14 dage som minimum. 

Emnet tages op som et temapunkt på dagsordenen til næste møde. 

6. Revision af kommissorium for FSU (JF) 

FSU har modtaget et udkast til et revideret kommissorium for udvalget fra HB/Fuglenes Hus. 

Dette blev gennemgået og drøftet af FSU. 

 

Ringmærkerforeningen vil gerne være med i FSU eller alternativt have en observatørpost som 

ressourceperson. OK til RMF med observatørstatus. Det blev foreslået, at FELTUD og VU også 

er ressourcer. HB bliver fuldgyldigt medlem. Antallet af møder skal justeres til 2-3. 

 

Repræsentanter fra styregrupperne i Skagen, Blåvand og Gedser så der er tre fra hver station. 

 

VU kan hjælpe med moniteringsplaner. 

 

Under formål ønskes det tilføjet, at FSU skal koordinere arbejdet på stationerne og rådgive HB 

om fuglestationerne. 

 

JF retter til og sender vore forslag til Egon Ø og Sigrid. 

 

7. Træktælleruddannelse – hvad skal den indeholde? (OFL) 

Der ønskes en idéudveksling og en plan for eventuel etablering. 

En uddannelse kunne omfatte et tilbud til kommende observatører om et basis-kursus i bl.a. at bestemme 

og tælle trækkende fugle. Vi skal ikke have fat i nørderne, men mere grønne fuglekiggere. Alle tre stationer 

skal deltage, og gerne ved en kursusweekend med en lokalkendt som ressourceperson. Hver station har en 

hjemmeopgave med at finde personer og Ole Friis laver et oplæg. 

Uddanne og kvalificere, så det samlede antal af kvalificerede, der er tilknyttet fuglestationerne, øges. 

Eventuelt kurser over 4-6 weekends, hvor alle tre fuglestationer deltager. Det skriftlige oplæg skal omfatte 

generelle emner og specifikke emner, ligesom det bør indeholde 1) En målsætning, 2) Noget om 

målgruppe(r) og  3)Organiseringen. 

8. Rekruttering og håndtering af frivillige (diætmodtagere) (SSC) 

Hvilke typer frivillige ønskes, og hvad kan vi forlange af de frivillige? 

 

FSU skal arbejde med faldgruber og løsningsforslag for stationerne. Stationerne er ikke 

vandrerhjem. 

 

Hvor sker der fejltrin? Hvilke typer af brugere af stationerne ønsker vi? Skal det styres af en 

styregruppe (eller er de eksisterende ledelsesgrupper OK?) ?? 

 

Der efterlyses mere fællesskab om de ting som sker på stationen. Briefing om dagen og hvad 

der skal ske dagen efter. Fælles spisning og/eller fællessamling om aftenen. 
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Hvilken type skal vi gå efter til arbejdet på fuglestationen? Vi kan selv skabe typen. Det må 

gerne være en mere bred type. Tages med i styregrupperne. Fuglestationerne skal være 

faglige centre. 

 

FELTUD gav tilsagn om at vi kunne ringe til dem ved udmelding af sjældne ringmærkede fugle. 

 

9. Nye formidlingsprojekter (SSC/JF) 

Der arbejdes videre med Nordeafonden efter indvielsen af Skagen Fuglestation. 

Formidlingen på/fra de tre fuglestationer er i dag en vigtig del af arbejde, og tanken er, at der skal 

uddannes en række formidlere, som kan tilknyttes stationerne efter behov. Simon har planlagt et 

formidlingskursus i Blåvand i weekenden den 10. - 12. marts, og hver station bedes stille med mindst 2-3 

deltagere – gerne flere! Processen skal med tiden gerne munde ud i en håndbog om formidling på de 

enkelte stationer. 

10. Internationalt samarbejde (SSC) 

Skagen har i efteråret møde med Lista og Ottenby om udveksling af data, og bytning af ringmærkere i en 

uge indbyrdes. Det sker den 18. – 20. september, og der skal drøftes både fagligt og praktisk samarbejde. 

Et godt initiativ, som også bør dyrkes på de andre stationer. Det bør overvejes om én fra de to andre 

stationer burde inviteres med. 

11. De tre fuglestationers moniteringsplaner (SSC) 

Ringmærkning giver ligesom sig selv, mens træktællingerne er en udfordring – fx hvad angår 

observationssteder og tælle-teknikker. Skal testes af de frivillige. Fuglestationen skal indsamle data og finde 

ud af, hvordan de forskellige tællemåder m.v. virker. 

Ved Blåvand arbejdes sådanne ting ind i tælle-manualer som er en del af ’Håndbog for Blåvand 

Fuglestation’. 

Noget er monitering og noget er projekter, og begge dele er oplagte at arbejde med. Evt. søge inspiration i 

Simons arbejdsbeskrivelser, hvoraf det bl.a. fremgår, at han kan hjælpe med formidlingen på de forskellige 

stationer. 

Simon opfordres til at søge hjælp og inspiration via Falsterbos trækprogram og input fra Hans Meltofte. 

12. Kort status fra fuglestationerne 

Skagen: Helgolandsrusen kræver først dispensation fra fredningsnævnet, så den må vente lidt (John sender 

kopi af Blåvands ansøgning til Simon). Morten Jenrich ringmærker, Klaus Malling Olsen rovfugletæller, 

fuglefestival (13./14. maj) og indvielse af udstilling/fuglecenter (12. maj). Dick Forsman og Lars Svensson 

kommer til indvielsen. Lejligheden kommer i brug fra 1. juni 2017. 

Gedser har ringmærkere til hele foråret. Har også en ringmærker til hele efteråret. Åbent hus første 

weekend i maj, ligesom der også arrangeres ’brombærweekend’, hvor de stikkende planter får én over 

nakken! 

Blåvand har ringmærker i foråret 2017 - og måske også efteråret. Søger efter ringmærknings-hjælpere. 

Observatøransøgning er sendt ud, ligesom der er sendt ansøgninger til fonde vedrørende økonomi til 

helgolandsrusen.  Har indgået et samarbejde med NaturKulturVarde om formidling og formidlingsture i 
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hele 2017. Varde kommune er inde over med hensyn til renovering af boligerne, og p.t. kommer der nye 

vinduer og døre i hele huset. Dernæst laves ydervægge og udvendigt træværk, ligesom tagrender m.v. 

udskiftes. Indvendigt har kommunen etableret to varmepumper til aflastning af el-varmen i huset. 

13. Eventuelt 

Mail fra Sigrid om at besøge stationerne. Gedser og Skagen har aftalt besøgsdatoer, og Blåvand skal huske 

at minde Sigrid om ’runden’. 

Brug af de nye hjemmesidefaciliteter og FaceBook drøftet. Meget positivt med de nye hjemmesider! 

Referent: Bent Jakobsen. 


