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FSU- Handleplan for strategi 2019 – 2024:                             (version 07.04.2019) 

Indsatsområderne 1 – 10 er formuleret i forlængelse af strategien for de danske fuglestationer og danner 

grundlag for en række tilknyttede forslag til aktiviteter og handlinger, som skal bære implementeringen af 

strategien. 

Indsatsområde 1: 

At der så vidt muligt gennemføres standardiserede tællinger af trækfugle og standardiseret ringmærkning 

ved de tre fuglestationer.  

Aktiviteter: 

1. Eksisterende moniteringsplaner evalueres og udvikles senest 2020.  

2. At styregrupperne og stationslederne vil prioritere træktællingerne, så perioderne 1. marts – 15. 

juni og 1. august – 15. november dækkes med observationer senest ved udgangen af 2024. 

Indsatsområde 2: 

At indsamlingen af data vedrørende trækfuglene målrettes mest muligt, så udbyttet af indsatsen og den 

tilgængelige økonomi bliver bedst muligt.  

Aktiviteter: 

1. En oversigt over output og hvad data bruges til for de forskellige indsamlingsprojekter udarbejdes i 

2020, så vi får et samlet overblik over hvilke områder dataindsamlingen bidrager til. 

2. I 2021 bruges oversigten til en evaluering af indsatserne og til at pege på udviklings-potentialer 

med. 

3. Frem mod 2024 udføres en cost-benefit-analyse på hvad vi får ud af de forskellige indsamlinger af 

data (fagligt, socialt, økonomisk og formidlingsmæssigt).  

Indsatsområde 3: 

At fuglestationerne i højere grad får kvalitetssikret de indsamlede data, så de kan gøres tilgængelige og 

publiceres. 

Aktiviteter: 

1. Ringmærkningsdata korrekturlæses løbende gennem året af frivillige på eller omkring stationen – i 

samarbejde med stationslederen. Indsendes hvert ½ år til Zoologisk Museum. 

2. At strømline valget af biometriske data i forbindelse med ringmærkning og forsøge gøre det ens på 

stationerne. 

3. Indtastede observationer korrekturlæses mindst én gang om året. 

Indsatsområde 4: 

At fuglestationerne deltager i flere forskningsprojekter.  

Aktiviteter: 
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1. Udvikling af mindst ét nyt forskningsprojekt på hver station ved udgangen af 2020. 

2. Udvikling af mindst ét nyt fælles forskningsprojekt på de tre fuglestationer inden udgangen af 2024. 

3. Igangsætte fuglefaglig gruppe på tværs af de tre fuglestationer, der har til formål at inspirere og 

facilitere videnskabelig brug af fuglestationsdata. 

4. Der udarbejdes et fælles idékatalog over mulige fremtidige ornitologiske fagprojekter for f.eks. 

bachelor- og masterprojekter udført på og med stationernes data.  

Indsatsområde 5: 

At fuglestationerne kommer endnu bredere ud med formidling gennem arrangementer, tryksager og i 

medierne. 

Aktiviteter: 

1. Mindst to arrangementer på tværs af stationerne inden 2024. 

2. Afprøve mindst to nye former for ture og/eller arrangementer. 

3. Pressestrategi udarbejdes for alle tre fuglestationer. 

4. Mindst to opslag på FaceBook om ugen fra hver station i marts – november.  

5. Live-video fra felten afprøves på alle tre stationer. 

6. Anvendelse af sprogformer, som ikke ekskluderer folk med en bredere interesse. 

7. Digital formidling af temaer som dækker trusler mod naturen/fuglene og samfundsrelevante 

problemstillinger 

Indsatsområde 6:  

At der oplæres et tilstrækkeligt antal trækfugletællere, ringmærkere, formidlere og databearbejdere til, at 

fuglestationernes aktiviteter kan gennemføres.  

Aktiviteter: 

1. Nuværende frivillige opkvalificeres gennem tilbud om mindst et årligt kursus. 

2. Fuglestationerne sørger løbende for vejledning og undervisning af de diætaflønnede (personligt 

eller gennem materialer som fx håndbøger, specifikke manualer, formidlingskasser). 

3. Udvikling af standardiserede undervisningsmaterialer for trækfugletællere, ringmærkere og 

formidlere ved de tre fuglestationer. 

4. Der gennemføres daglige fællesmøder for overnattende på alle tre fuglestationer. 

Indsatsområde 7: 

At fuglestationerne rekrutterer flere og nye frivillige til at hjælpe med driften af fuglestationerne, 

afholdelse af arrangementer m.m.  

Aktiviteter: 
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1. Frivillige, som ikke på forhånd har erfaring med ringmærkning/observationer, skal tilknyttes og kan 

også være på diæt. Mindst 10 i perioden. 

2. Udveksling af frivillige og diætaflønnede mellem stationerne (gennem en jobbørs?). 

3. Vejledning til stillingsopslag og kontrakter for ansatte (arbejdsopgaver) udarbejdes. 

4. Brugen af frivillige udvikles i samarbejde med vennegrupper/venneforeningerne. 

Indsatsområde 8: 

At der i nødvendigt omfang forberedes og gennemføres et generationsskifte på fuglestationerne.  

Aktiviteter: 

1. Inden udgangen af 2024 har bestyrelserne/styregrupperne rekrutteret mindst 3 nye, yngre 

medlemmer. En liste over de nye aktives opgaveportefølje udarbejdes. 

2. Opgaver, også af ledelsesmæssig karakter, overgives fra de nuværende aktive omkring 

fuglestationerne til andre ved udgangen af 2024. En liste over disse opgaver og deres tovholdere 

skal udarbejdes og rundsendes. 

3. I 2024 har hver station i gennemsnit tre unge langtids-frivillige assistenter (mindst én måneds 

ophold) i perioden 15. marts – 15. november 

Indsatsområde 9: 

At fuglestationerne sikres den nødvendige økonomi til driften – i form af både interne og eksterne midler.  

Aktiviteter: 

1. Udvikling af indtægtsgivende aktiviteter prioriteres højt (arrangementer, projekter, merchandise 

m.v.). 

2. Tilskuddene fra DOF til de enkelte fuglestationer øges i muligt og nødvendigt omfang, så 

basisfunktionerne (observationer og ringmærkning) som minimum kan gennemføres på forsvarlig 

vis. 

3. Der søges oprettet en pulje internt i DOF til at dække ophold og uddannelse af børn og unge på 

fuglestationerne. 

4. Lokale fonde søges årligt. 

Indsatsområde 10: 

At DOF/fuglestationerne sikres så langvarige lejekontrakter på de ejendomme, som hver enkelt fuglestation 

anvender. 

Aktiviteter: 

1. Ledelsen i DOF og styregrupperne/bestyrelserne for de enkelte fuglestationer indleder snarest 

muligt dialog med ejerne af de bygninger og ejendomme, som fuglestationerne har til huse i. 

Dialogen skal have sigte mod at få så gunstige og så langvarige lejekontrakter som muligt. 

./. 


