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Fuglestationsudvalget besigtiger det nye 

ringmærkningslaboratorium i Blåvand. 

Formålet med FSU er at lægge strategier for og 

styre udviklingen af DOF’s A-fuglestationer 

(Blåvand Fuglestation, Skagen Fuglestation og 

Gedser Fuglestation), herunder at sikre 

muligheder for erfaringsudveksling og 

nyttiggørelse af viden, inden for rammerne af de 

overordnede mål med stationerne. 

FSU’s hovedaktiviteter i det forløbne år omtales 

under disse overordnede mål. 

(1) at drive centre for videnskabelig indsamling 

af trækfugledata,  

For at kunne indsamle data af høj kvalitet om 

fugletræk er det nødvendigt, at såvel træktællere 

som ringmærkere har den nødvendige 

uddannelse både i selve udførelsen og i 

registrering af de indsamlede data. 

FSU har derfor i det forløbne år påbegyndt 

fastlæggelsen af indholdet i et standardkursus for 

træktællere. 

En tilsvarende proces for ringmærkningen vil 

blive sat i gang i efteråret 2017, og kurser for 

både nye og erfarne ringmærkere vil blive 

udviklet og udbudt. 

Ved at beskrive det nødvendige datagrundlag for 

kommende publikationer om fugletrækket, er 

FSU desuden i gang med at sikre, at de 

nødvendige data registreres, og at det sker på en 

måde, så de let kan sammenstilles og analyseres. 

(2) at formidle fuglesagen for den brede 

offentlighed, 

FSU stod i marts 2017 for et formidlingskursus i 

Blåvand for fuglestationernes personale. Der 

arbejdes med en formidlingshåndbog og 

kommende kurser med fokus på formidling af 

fugletræk, ringmærkning m.v. 

(3) at danne ramme for sociale aktiviteter og 

være mødesteder for aktive medlemmer af DOF 

FSU har ikke aktivt medvirket inden for dette 

område i det forløbne år, men Skagen 

Fuglestation er kommet godt fra start med 

etablering et godt af fuglestationsmiljø. Gedser 

Fuglestation har haft en meget positiv udvikling 

med 10 nye sovepladser og fast tilknyttet 

træktæller og i Blåvand er det gode miljø bevaret.  

(4) at koordinere arbejdet fuglestationerne 

imellem og rådgive hovedbestyrelsen om 

fuglestationer. 

Se ovenfor om kurser og dataregistrering. 

Hovedbestyrelsen har ikke rettet henvendelse om 

rådgivning i det forløbne år. 
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FSU – et netværk for fuglestationsekspertise 

De aktiviteter, som FSU koordinerer og 

igangsætter, vil få betydning for 

fuglestationernes fortsatte udvikling. 

FSU’s møder har også stor værdi i sig selv, fordi 

ledelsen for de tre fuglestationer, repræsentanter 

for de lokale afdelinger af DOF og repræsentanter 

fra Fuglenes Hus lærer hinanden at kende og kan 

udveksle erfaringer. Og så er det meget lettere at 

trække på hinanden i dagligdagen, når vi også har 

været sammen under hyggelige forhold. 

FSU har i den forløbne periode afholdt møder i 

oktober 2016 i Blåvand og februar 2017 i Gedser 

og gør det igen i oktober 2017 i Skagen. 

Kontakt FSU 

Udvalget: 

E-mail: FSU@DOF.DK 

Hjemmeside: http://www.dof.dk/fakta-om-

fugle/fuglestationer/dof-s-fuglestationsudvalg  

Formand: John Frikke, tlf. 20 42 62 65,  

e-mail: john.frikke@mail.dk. 

Sekretær: Bo Kayser, tlf. 51 34 62 78,  

e-mail: bo.kayser@gmail.com. 
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