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FSU- Handleplan for strategi 2019 – 2024:                             (version 13.11.2019) 

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. 

Denne version rummer forslag til konkrete aktiviteter til implementering af handleplanen – aftalt ved 

mødet i FSU den 2.-3. november 2019. 

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. 

Vi vil se på moniteringsplanerne. OFL vil sammenstille en plan gældende for Blåvand og Gedser 

mht. træktælling. HE vil lave en tilsvarende for ringmærkning. OFL og HE skal sende 

sammenfatningerne til FSU og VU til kommentering. 

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. 

SSC vil rundsende den seneste skabelon for indsamlingsprojekter til FSU. Hver fuglestation 

udfylder og indsender regnearket. 

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. 
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På både Gedser og Skagen tjekkes kvaliteten af ringmærkningsdata. 

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

stationerne. 

De tre fuglestationer anvender allerede stor set de samme standarder for biometriske data. 

3. Indtastede observationer korrekturlæses mindst én gang om året. 

Der foretages periodisk kontrol af indtastede trækobservationer. Det er foreslået, at tællerne selv 

bør tjekke egne indtastninger fra dagen før. 

Indsatsområde 4: 

At fuglestationerne deltager i flere forskningsprojekter.  

Aktiviteter: 

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

Hver station beskriver et forslag til mindst et forskningsprojekt inkl. budget og tidsplan til 

drøftelse ved FSU-mødet 2020-1. 

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

Det tilstræbes, at derpå alle tre fuglestationer igangsættes telemetriprojekter i 2020. Det kan fx 

være deltagelse i det internationale projekt med automatisk registrering af mærkede fugle via 

modtagere opsat i master.  

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. 

I 2020 deltager alle tre stationer i mindst to offentlige arrangementer – hhv ’EuroBirdwatch’ om 

efteråret og ’World Migratory Bird Day’ i maj.   

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

Der laves ’World Migratory Bird Day’ alle tre steder, men det kan også være kurser eller Foredrag 

for offentligheden, nat-arrangementer (evt. med DR-projektet). En ny måde at arbejde på er at 

inddrage frivillige i processen. Nogle kan lave tegnekurser, nogle holde mini-foredrag om 

relevante emner og andre igen måske foto-kurser. 

3. Pressestrategi udarbejdes for alle tre fuglestationer. 
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Skagen har én, og i 2020 formuleres der også for Gedser og Blåvand. Der er forskellige tilgange til 

at producere pressemateriale, men det er vigtigt, at det ikke behøver at være et stort værk. 

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

Skagen leverer stort set allerede to opslag om ugen, og Gedser er tæt på. Blåvand strammer op 

på det, så alle tre stationer leverer to FB-opslag – i al fald i de ’aktive’ perioder, men også gerne 

uden for sæsonerne. Der er gode historier hele året. 

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

Afprøves på alle tre stationer i 2020. Giver megen opmærksomhed. Skal balanceres, så man ikke 

kun rammer nørderne, og mængden skal afbalanceres med hjemmeside og Facebook. 

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

Udadvendt formidling tilpasses til enhver tid sprogligt, så bredden i befolkningen nås med 

budskaberne. Passe på med fagudtryk og negative overskrifter!  

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

problemstillinger. 

Alle tre stationer indstiller sig på også at formidle den brede naturbeskyttelse, samtidigt med at 

der kan fokuseres på specifikke ting. 

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. 

FSU tilbyder kurser om arbejdet med trækfugle hvert år. En igangværende indsats. 

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

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

Sker løbende. Introduktion og guidning af nye diætlønnede er yderst vigtigt. Blåvand har en 

håndbog med basisviden og holder ’MUS-samtaler’ med de ansatte. Gedser benytter et opslag på 

hjemmesiden om frivillighed ved fuglestationen. 

3. Udvikling af standardiserede undervisningsmaterialer for trækfugletællere, ringmærkere og 

formidlere ved de tre fuglestationer. 

Denne proces er sat i gang, og udviklede materialer (PowerPoints m.v.) gemmes og kan kopieres . 

Der satse på at lave et kompendium, som måske kan lagres på en fælles platform i DOF 

(fildelingssystemet?). 

4. Der gennemføres daglige fællesmøder for overnattende på alle tre fuglestationer. 
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Skagen praktiserer dette i sæsonen, og tjeklisten her fra distribueres til Gedser og Blåvand. 

Gedser og Blåvand arbejder på det, og holder nu regelmæssige møder og har øget 

kommunikationen mellem de ansatte og styregrupperne (fx MUS-samtaler). 

Indsatsområde 7: 

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

afholdelse af arrangementer m.m.  

Aktiviteter: 

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

også være på diæt. Mindst 10 i perioden. 

Stationerne arbejder hele tiden på at få flere ringmærkere og observatører. Staben skal udvides. 

Der gøres opmærksom på, at unge under 15 år kan udløse et krav om børneattester på de øvrige 

på stationerne og på, at ’ikke-autoriserede’ ikke må pille fugle ud af net og ringmærke.  

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

Er sket mellem Gedser og Skagen. Udvikles yderligere i 2020 og frem. Netværkssamarbejde 

internt og i Norden. Der udvikles et praktiktilbud med fx 10 dage hvert sted. 

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

Udarbejdes snarest og senest med udgangen af 2020. Skagen har en skabelon til en kontrakt. 

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

En løbende proces, som der arbejdes på alle tre steder. 

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 tre yngre 

medlemmer. En liste over de nye aktives opgaveportefølje udarbejdes. 

Blåvand fornyes med et yngre medlem af Blåvandgruppen og der søges videre. Skagen og Gedser 

arbejder også på foryngelse i ledelsen.   

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. 

Der arbejdes på at udvikle nye ledere på alle tre fuglestationer. 

3. I 2024 har hver station i gennemsnit tre unge frivillige (mindst én måneds ophold) i perioden 15. 

marts – 15. november. 

Kan allerede delvist opfyldes. 
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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.). 

Der er et klart fokus fra alle tre fuglestationers side på dette punkt, og der laves en liste over 

tiltag til SA og REP 2020-1. 

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. 

Er kommet på plads – forudsat endelig godkendelse af REP 2019-2. 

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

fuglestationerne. 

Prioriteres højt. I 2020 tilbydes kurser og ophold for yngre medlemmer af DOF. Et tilbud til 

lokalafdelingerne om at vi kan tage unge ind på stationerne udarbejdes og rundsendes. 

4. Lokale fonde søges årligt. 

Fundraising er en nødvendighed for alle tre fuglestationer og prioriteres højt. Venneforeningerne 

inddrages i arbejdet. Gedser og Blåvand har fået tilskud fra lokalafdelingspuljen i 2019. 

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. 

De enkelte fuglestationer skal i højere grad have opmærksomhed på kontakt og samarbejde med 

de lokale enheder af Naturstyrelsen. 

./. 


