
 

    

DOF's Fuglestationsudvalg 

 
Referat fra møde 10.-11. marts 2018 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Version 1 

             DOF’s Fuglestationsudvalg 

                          Marts 2018 

 

 



1. Indledning 

Mødet blev afholdt på Blåvand Fuglestation 10.-11. marts 2018 

Deltagere: Bent Jakobsen (BJ) (Blåvand), Hans Lind (HL) (Gedser), Bo Kayser (BK) (DOF 
Storstrøm), Henning Ettrup (HE) (VU), John Frikke (JF) (DOF Sydvestjylland), Simon Christiansen 
(SC) (Skagen Fuglestation), Ole Friis Larsen (OFL) (DOF’s hovedbestyrelse), Henrik Bøhmer (HB) 
(DOF’s Feltudvalg) og Brian Skræm (BS) (DOF Nordjylland) og Iben Hove Sørensen (IHS) 
(Danmarks Ringmærkerforening).  

Afbud: Kurt Rasmussen (KR) (SKAF Ven) og Mark Desholm (MD)/Daniel Palm Eriksen (DPE) 
(DOF’s Naturafdeling). 

2. Administrative punkter 

2.1.1 Valg af referent og ordstyrer 

Referent: BK. Ordstyrer: BJ. 

2.1.2 Eventuelle kommentarer til referat fra forrige møde 

JF: Vi skal sørge for, at det er den endelige version, som ligger på hjemmesiden. 

2.1.3 Godkendelse/fastlæggelse af endelig dagsorden 

Efter mindre rokeringer blev dagsordenen vedtaget som anvendt i dette referat.  

2.1.4 Fastlæggelse af dato og sted for næste møde 

Det blev aftalt, at næste møde vil blive afholdt 27.-28. oktober 2018 på Gedser Fuglestation. 

3. Praktisk resultatskabende punkter 

3.1 Afholdelse af kurser 

Som udgangspunkt er deltagelse i kurserne her i starten gratis for de deltagere, som samtidig 
påtager sig at arbejde fx 4 uger for fuglestationerne. Andre deltagere og på senere kurser skal 
deltagerne betale en pris, som i det mindste dækker omkostningerne. 

Der kan afholdes kurser på to niveauer: Nybegyndere og øvede. 

3.1.1 Træktælling 

Første kursus afholdes 6.-7. oktober 2018 på Gedser Fuglestation med OFL som kursusansvarlig. .  

Indhold bl.a.: Fra notesbog til publikation. Teori og praktisk tælling af fugleflokke/trækkende fugle. 
Fjernbestemmelse af fugle. Lad deltagerne tælle enkeltvis og indtaste i DOFbasen ved kursusstart 
og ved kursusslut for at se effekten af kurset. 

Afholdes i første omgang for øvede ornitologer. 

3.1.2 Ringmærkning 

Første kursus afholdes (21.--23. september 2018 på Blåvand Fuglestation med Blåvand 
Fuglestation som kursusansvarlig og med HE som kursus koordinator. 

Dette første kursus afholdes for begyndere. 

Til efteråret 2019 afholder SC et kursus for trænede ringmærkere i Skagen. 

IHS/HE: Kurset er klar. Ringmærkningscentralen skal inviteres til at deltage (Jesper Johannes 
Madsen). 

JF: Kurset skal tilpasses fuglestationsmærkning. Indlæg om fx standardmærkning kan holdes af 
fuglestationens ringmærkningschef. Der skal også undervises i fangst i ”Blåvandrusen”. 

 



3.1.3 Formidling 

Kursus afholdes 10.-12. august 2018 i Skagen med SC som kursusansvarlig. SC finder passende 
overnatningssteder. SC udsender snarest program til kommentering i FSU. 

Indhold bl.a.: Aktiviteter udendørs. 

Ca. 10 deltagere. Hver fuglestation prøver at finde 3-4 deltagere. Det må meget gerne være nogle 
nye deltagere, som kan gøre puljen af formidlere større. 

3.1.4 Databearbejdning og publicering 

Kurset tænkes afholdt i 2019 med BK som tovholder og involvering fra VU. Anders Tøttrup er 
foreslået som indlægsholder.  

BK: Et lavpraktisk kursus om udtræk fra DOFbasen og ringmærkningsdatabasen, oprensning af 
data, grafer, statistik og skrivning af publikation. 

FSU tager emnet op igen på mødet i Gedser til efteråret. 

3.1.5 Blodprøvetagning 

Der blev talt om, hvorvidt vi skal afholde sådan et kursus. Vi går videre med sagen. 

3.2 Egen hjemmeside 

Vi ønsker selv at kunne redigere dof.dk’s del om Fuglestationsudvalget. Det har Fuglenes Hus 
givet tilsagn om, at vi kan få lov til. BK bliver redaktør med BS som backup.  

Når BK har fået adgang og har lavet tilretning af indholdet, afstemmer JF og BK, hvilke versioner af 
dokumenter, der skal linkes til. 

4. Styringsdokumenter 

4.1 Strategi 2019-24 

DOF’s ledelser har bedt om, at der udarbejdes strategidokumenter for 2019-24 både for den 
enkelte A-fuglestation og på overordnet niveau. Vi talte om, hvordan fuglestationerne bedst får 
nogle styringsdokumenter, som de rent faktisk selv vil bruge. Formen må være op til den enkelte 
fuglestation: Aktivitets-/handlingsplan eller et strateginotat eller begge dele. Vi skal dog efterkomme 
HB’s ønske om levering af 3 + 1 strategi(er). Der var enighed om, at den overordnede strategi, som 
FSU skal udarbejde, skal være kortfattet og netop overordnet. Til styringen af vores arbejde vil det 
være hensigtsmæssigt desuden af have en handlings-/aktivitesplan, som vi kan følge op på. 

De tre fuglestationer skal have indsendt hver deres reviderede strategier til FSU senest 1. maj. 

Overordnet strateginotat: Alle bidrag til det foreliggende udkast sendes til JF og BK senest 18. 
marts. SC vil også være med til at redigere, og JF og SC koordinerer og rundsender et udkast til 
færdigt dokument. 

Når både fuglestationernes og den overordnede strategi er på plads, sammenstiller BK bidragene 
til et samlet dokument, som skal sendes til DOF’s ledelse. 

4.2 Resultatstyret drift af fuglestationerne 

BK’s notat blev diskuteret. Der var enighed om, at det indholder mange gode forslag, som vi kan 
have glæde af. Notatet og idéen følger FSU op på ved kommende møder.  

5. Andet 

5.1 Godkendelse af mødereferater 

JF henstillede til FSU, at proceduren ændres således, at udkast til referat fra det enkelte møde 
udsendes til FSU kort tid efter mødet, hvor efter FSU-medlemmerne har 2 uger til at give 
tilbagemeldinger. Derefter publiceres det tilpassede referat som det godkendte referat. Dette blev 
vedtaget af FSU. 



5.2 Mere involvering fra DOF’s Naturafdeling (DNA) 

BJ efterspurgte mere aktiv involvering og besøg fra DNA på fuglestationerne.  

BK mener, at medarbejdere i DNA er projektfinansierede og derfor kun i meget begrænset omfang 
må bruge tid på opgaver, de ikke får penge for. 

OFL lovede at tage det op internt i DOF, men det blev også påpeget, at pilen vender begge veje. 
Action fra begge sider er påkrævet! 

5.3 Projektliste for fuglestationerne til universiteterne 

Det forlyder, af DNA er ved at lave en sådan for Skagen Fuglestation. JF vil skrive til DNA og VU 
om, at FSU ønsker at bidrage til en sådan liste, som gerne skal gælde alle tre A-stationer. JF bad 
os sende forslag til ham snarest. 

5.4 Økonomi, diæter, overnatningspriser m.m. 

JF motiverede punktet ved bl.a. at påpege, at FSU i grunden ikke kan vedtage ændringer/forhold, 
der har økonomiske konsekvenser for den enkelte station/den enkelte styregruppe/den enkelte, 
ansvarlige DOF lokalafdeling. FSU kan derimod og med god grund drøfte og indstille til sådanne 
ændringer og beslutninger – fx om diætpenge og overnatningspriser. 

OFL: Hvis diæter anvendes andre steder i DOF, så bør vi koordinere med dem. 

SC: Der skal være økonomisk dækning fra hovedforeningen, hvis Skagen Fuglestation skal hæve 
diætsatserne. Skagen giver 150 kr. pr. dag i 2018, hvor Blåvand og Gedser giver 200 kr. pr. dag. 

Der var enighed om, at FSU ikke kan beslutte diæt- og prisændringer for fuglestationerne. Det må 
være den enkelte fuglestations styregruppe, lokalafdelingernes bestyrelser eller evt. 
hovedforeningen, som skal godkende sådanne ændringer. 

5.5 Restopfølgning fra foregående møde 

5.5.1 Fælles aktiviteter for de tre fuglestationer 

Vi ønsker at gennemføre flere ting samtidig på alle fuglestationerne, så der kan annonceres bredt 
for dem. Vi aftalte konkrete tiltag. 

5.5.1.1 EuroBirdwatch 2018 

JF foreslog, at alle tre fuglestationer deltager med arrangementer 6. oktober 2018. Dette blev 
vedtaget. 

World Migratory Bird Day blev også drøftet. Det er den 12. maj og 13. oktober i 2018. Ingen aftaler.  

5.5.1.2 Åbent Hus 

JF foreslog, at man prøver at koordinere nogle fælles åbent hus datoer, så det er noget der sker 
samtidigt på alle tre fuglestationer. 

Gedser har allerede fastsat to datoer i 2018 – søndag den 29. april og søndag den 30. september. 

Vi prøver alle at holde Åbent Hus arrangement søndag den 30. september 2018 og gerne både 
forår og efterår 2019, evt. på World Migratory Bird Day. 

5.5.2 Trækfugleambassadører 

Skagen Fuglestation vil bruge sådanne i 2018. Gedser ønsker det ikke, og Blåvand har endnu ikke 
taget stilling. BJ nævnte, at Blåvand i fremtiden fx kunne bruge det flotte og let tilgængelige 
vadefugletræk i juli/august til ambassadør-arrangementer. 

5.5.3 Praktikanter på fuglestationerne 

SC: I Skagen får vi både praktikanter fra lokale folkeskoler og fra DOF Ung. SC foreslog, at de 
andre fuglestationer gør det sammen. Blåvand og Gedser havde svært ved at se, hvordan de 
skulle kunne afse tid til at give praktikanter en god oplevelse og nurse dem rigtigt. 



5.5.4 Annoncering efter personale til fuglestationerne 

SC fortalte lidt om sine erfaringer med at søge via sit personlige kontaktnetværk med personer hos 
de andre fuglestationer i fx Sverige og Norge. 

JF: Lad os lave en fælles liste over, hvem fra de andre fuglestationer i verden, vi kan kontakte fx 
om at dele Facebook-opslag af stillinger. SC blev bedt om at lave sådan en liste og sende den til 
FSU.  

5.5.5 Studietur for FSU til Helgoland 

JF vil prøvet at få sådan et besøg på plads til afholdelse i april 2019. 

5.6 Kort nyt fra fuglestationerne 

5.6.1 Gedser 

Ringmærkning: Foråret er dækket og efteråret er det næsten. 

Træktælling: Foråret er dækket via Hyllekrog Fuglestation (Preben Berg). Efteråret er næsten 
dækket. 

Afventer indgåelse af ny lejekontrakt med Naturstyrelsen. Dette udskyder også krævet indre 
vedligehold og forbedringer af huset. 

5.6.2 Blåvand 

Ringmærkning: Foråret er dækket. Rusen forventes taget i brug fra 17. marts. Efteråret er endnu 
ikke dækket af aftaler. 

Træktælling: Foretages ikke om foråret. Efteråret endnu ikke dækket af aftaler. 

Der er planer om store ombygninger i samarbejde med Varde Kommune. Også her afventer det 
videre arbejde et salg af fuglestationen fra Naturstyrelsen til Varde Kommune til en rimelig pris. 
Den nuværende kontrakt med Naturstyrelsen udløber i 2028. 

5.6.3 Skagen 

Der foregår endnu ikke hverken standardiseret ringmærkning eller træktælling. 

Ringmærkning: Foråret er dækket. Efteråret er endnu ikke dækket af aftaler. 

Træktælling: SC prøver at indgå aftale med lokale ornitologer og besøgende om at lave tællinger, 
så der i hvert fald kan lægges dagstotaler for rovfugle i DOFbasen. 

SC vil lave en simpel seddel til træktællerne om, hvordan de skal indrapportere i DOFbasen, hvis 
deres tal skal kunne bruges. FSU synes, at det er en god idé, som vi andre passende også kan 
bruge. 

Lejeaftale med Naturstyrelsen er fortsat ikke indgået her et år efter starten for Skagen Fuglestation. 
Også ved dette møde mentes indgåelse af en aftale at være tæt på. 

5.7 Eventuelt 

SC nævnte, at de savner at se mere engagement og fysiske besøg fra medlemmer af DOF’s 
hovedbestyrelse. OFL vil tage det op på HB-møde. 

JF takkede for et godt møde. 


