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Et aktivt Fuglestationsudvalg (FSU) 

De seneste år har FSU bl.a. fungeret: 

 Som en drivkraft, der har udstukket 
retningen i form af en strategiplan for 
DOF’s fuglestationer. 

 Som en enhed, der har planlagt og 
gennemført tiltag, som er naturlige og 
nødvendige i henhold til strategien. 

 Som et netværksmødested for 
repræsentanter fra de tre A-
fuglestationer og ekspertise fra DOF til 
inspiration for de involverede. 

I november 2018 vedtog DOF’s repræsentantskab 

den strategi for A-fuglestationerne, som FSU 

havde udarbejdet.  

I 2019 har FSU konkretiseret, hvordan strategien 

kan gennemføres. Det skete i form af notatet 

”Handleplan for fuglestationsstrategi 2019-2024”. 

Der blev afholdt kursus for nye ringmærkere i ring-

mærkningslaboratoriet i Gedser. 

Oplæring af en ny generation af fuglestations-

folk 

Vi kan have nok så mange gode faciliteter og 

midler til at drive fuglestationerne med, men 

uden de nødvendige folk, går det ikke. FSU har 

derfor også i år satset på afholdelse af følgende 

kurser: 

 I august skulle der have været afholdt et 
træktællingskursus i Blåvand, men det 
måtte desværre aflyses bl.a. grund af 
manglende økonomi. Gennemføres i 
2020. 

 Der blev i et samarbejde mellem FSU, 
Ringmærkerforeningen og Ring-
mærkningscentralen på Statens Natur-
historiske Museum afholdt ringmærker-
kursus på Gedser Fuglestation i måneds-
skiftet august/september. Tilslutningen 
var af forskellige årsager ikke overvæl-
dende, så det overvejes nu, hvordan der 
fremadrettet skal rekrutteres til kurserne, 
så flere kommer med. 

 Skagen Fuglestation udbyder på vegne af 
FSU et formidlingskursus i november. 

 

I 2020 har FSU planer om afholdelse af et ring-

mærkningskursus med fokus på CES-metoden. 

Desuden et ringmærkningskursus for øvede og et 

træktællingskursus. 

Videnskabelig indsamling af fugledata og publi-

cering af resultater 

De hastige ændringer af klimaet har gjort lange 

tidsserier med standardiseret indsamlede 

fugledata endnu vigtigere.  

Blåvand og Gedser Fuglestation har også i år fået 

dækket både forår og efterår med standardiseret 

ringmærkning og træktælling. I Skagen er nye 

ringmærkningsområder etableret, og perioderne 

med daglige tællinger er blevet dækket bedre og 

med flere observationsdage.  

Der er i 2019 blevet udgivet en artikel i det 

videnskabelige tidsskrift ’Ardea’ om vadefugle-

trækket ved Blåvandshuk i årene 1964-2017. 

Artiklen bygger på observationer af 1,5 million 

trækkende vadefugle. Samtidig bragte Dansk 

Ornitologisk Forening nr. 2 i 2019 en artikel med 

titlen: ’Strandskadetrækkets dagsrytmer ved 

Blåvandshuk og Revtangen i Norge’.  
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Årsrapporter med resultater fra Gedser er 

udgivet og kan læses på fuglestationens 

hjemmeside. 

 

Træktælling ved Gedser Odde. Notesbogen er blevet 

elektronisk. Observationerne tastes direkte ind i en app 

på mobiltelefonen. 

Gang i forskning og formidling ved alle tre 

fuglestationer 

I Skagen er faglige feltprojekter med bl.a. 

overvågning af nattrækket med optagere og 

studieprojekter fra Aalborg universitet tilføjet 

den hidtidige portefølje af projekter. I 2020 har 

Skagen Fuglestation fået bevilget penge til at 

udvide et radiotelemetriprojekt. Der vil blive sat 

radiotags på udvalgte fugle. 

I Blåvand er der foretaget nogle forbedringer af 

Blåvandrusen, så den kommer til at fungere 

bedre. Der ligger en invitation til deltagelse i et 

projekt vedrørende radiopejling af trækfugle, 

som der arbejdes videre på. Fra oktober 2019 

bliver der også sat fokus på nattrækkende fugle, 

som en del af en europæisk indsats. 

Alle tre fuglestationer deltog i begyndelsen af 

oktober i BirdLife-arrangementet, EuroBirdwatch 

2019, som endnu en gang tiltrak rigtigt mange 

besøgende på de tre udposter i kongeriget. 

Formidlingen i Blåvand og Gedser foregår i 

samarbejde med lokale myndigheder som 

NaturKulturVarde og Naturstyrelsen Storstrøm. 

I Skagen har flere lokale og regionale DOF-med-

lemmer og frivillige på fuglestationen end 

nogensinde før været turledere, hvilket har skabt 

endnu mere interesse for fuglestationens arbejde 

blandt både DOF’s medlemmer og besøgende. 

Fra Blåvand Fuglestation er der i perioden 

udsendt tre nyhedsbreve, og et fjerde er på 

trapperne. 

Israelske Lisa Flam giver den gas, når hun formidler om 

ringmærkningen på Blåvand Fuglestation. 

 



Dansk Ornitologisk Forenings 

Fuglestationsudvalg 
Årsberetning november 2018 til oktober 2019 

 

   3 af 3 
 

Trækkende knortegæs ved Blåvandshuk. 

 

Bedre økonomisk sikkerhed for fuglestationerne 

På forårsrepræsentantskabsmødet i 2019 blev 

det vedtaget, at  5 % af kontingentindtægterne, 

omkring 280.000 kr. om året, fremover skal gå til 

driften af A-fuglestationerne. Desuden skal 

næsten 1,7 mio. kr. af en arv, som DOF har mod-

taget, ligeledes indgå. 

DOF’s ledelse gav på repræsentantskabsmødet 

udtryk for, at foreningen vil give fuglestationerne 

et løft. 

Simon fortæller om forbitrækkende suler og andre 

trækfugle på Skagens Odde. 

 

 

 

A-fuglestationerne, Fuglestationsudvalget og 

DOF’s ledelse arbejder derfor i øjeblikket på at 

finde frem til, hvordan tilstrækkeligt med penge 

kan findes til, at fuglestationernes drift kan leve 

op til målene fastsat i fuglestationsstrategien og 

gerne rent faktisk give fuglestationerne et løft.  

 

Kontakt Fuglestationsudvalget: 

E-mail: FSU@DOF.DK 

Hjemmeside: http://www.dof.dk/aktiv-i-

dof/grupper-og-udvalg/fuglestationsudvalg   

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

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

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

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