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Introduktion 

Vi er mange, der synes, det er spændende at se 

på fuglenes træk, notere hvad vi ser, snakke med 

andre og lære noget af hinanden. 

På fuglestationerne bruger vi træktælling til at 

følge ændringer i fuglebestandene, så vi er behov 

for trækobservatører. 

DOF’s Fuglestationsudvalg er ved at undersøge, 

hvem der gerne vil være med i en 

trækobservatørgruppe, og hvad vi gerne vil have 

ud af at være med.   

Omkring 50 har indtil videre vist interesse. Vi har 

ringet rundt til nogle af jer, som repræsenterer 

forskellige aldersgrupper, geografisk placering 

m.m. for at høre, hvad I gerne vil have ud af at 

være med i gruppen. Det kan sammenfattes til, at 

vi gerne vil have et forum, hvor vi:  

• Kan få svar på spørgsmål om træktælling 
og trækobservationer. 

• Kan dele oplysninger om projekter, 
resultater og gode oplevelser. 

• Kan træffes med andre til weekend 
årsmøder et godt træksted, høre indlæg 
om træktælling, feltbestemmelse og have 
hyggeligt socialt samvær. 

 

Foreløbig har vi oprettet Facebookgruppen 

”Danske Trækobservatører”, hvor vi kan udveksle 

informationer. Se 

https://www.facebook.com/groups/9850223520

86000  

Du kan desuden læse om gruppen på 

Fuglestationsudvalgets hjemmeside. 

 

Mål 

At vi kan få et fællesskab, en erfaringsudveksling 

og fx adgang til spændende foredrag.  

 

Aktiviteter 

Vi forestiller os noget i retning af: 

Afholde en årlig sammenkomst i en weekend på 

et godt træksted, hvor vi kan udveksle erfaringer, 

høre indlæg om træk, feltbestemmelse m.m. og i 

øvrigt hygge os. 

Lave et forum med en liste over trækobservatø-

rerne med mulighed for kontakt året igennem. 

Oplæring i træktælling med fokus på de alminde-

ligere arter gennem praktik/besøg på fuglestatio-

nerne. 

Målgruppe 

Personer, der ser på træk og registrerer, hvad de 

ser. Både garvede observatører og almindeligt in-

teresserede, som gerne vil lære mere. 

Der fokuseres mest på træktælling ved kysten, 

men også inde i landet. 

Målgruppen er dem, som interesserer sig for de 

almindelige arters træk og tager observation af 

sjældne fugle som et krydderi, men ikke som ho-

vedformålet.  

Målgruppen er både enkeltpersoner, fuglestatio-

ner med trækobservationer som Gedser, Blåvand, 

Skagen, Gjerrild, Hyllekrog og Rørvig. 

  

https://www.facebook.com/groups/985022352086000
https://www.facebook.com/groups/985022352086000
https://www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/fuglestationsudvalg/fsu-tilbyder
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Kende 25 arter, kunne tælle til 100 og stå 

tidligt op om morgenen 

Sådan kan man definere mindstekravene for at 

kunne være trækobservatør ved fx Gedser. Ved 

Gedser tæller vi primært havtrækket. Sekundært 

tælles store landtrækkende arter, mens småfugle 

kun tælles, hvis der er tid til det. For at data for 

en art skal kunne bruges, kan man sætte en 

nedre grænse ved 1.000 individer om året. Ana-

lyse af træktællingsdata viser, at det kun gælder 

for 21 arter i den primære gruppe (især ænder, 

gæs og lommer) og 4 arter i den sekundære 

gruppe (fx trane og spurvehøg). 

Det er derfor vi siger, at det er vigtigere at have 

lyst til at lave træktællingsarbejde og kender de 

vigtigste arter, end det er at kunne bestemme de 

sjældne arter på stor afstand. 

Kontakt DOF’s Fuglestationsudvalg 

Hvis du er interesseret i at være med, har spørgs-

mål, forslag eller andet, er du velkommen til at 

kontakte: 

Bo Kayser, tlf. 51 34 62 78,  

e-mail: bo.kayser@gmail.com 
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