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Mødet blev afholdt som videomøde den 21. marts 2020. 

Deltagere: Bent Jakobsen (BJ) (Blåvand), Bo Kayser (BK) (DOF Storstrøm), Henning Ettrup (HE) 

(Danmarks Ringmærkningsforening), John Frikke (JF) (DOF Sydvestjylland), Simon Christiansen (SC) 

(Skagen), Iben Hove Sørensen (VU), Ole Friis Larsen (OFL) (DOF’s hovedbestyrelse), Mark Desholm 

(MD) (DOF’s Naturafdeling) og Peter Kristensen (PK) (DOF Nordjylland). 

Afbud: Henrik Bøhmer (DOF’s Feltudvalg) og Hans Lind (HL) (Gedser). 

Punkt 1. Valg af referent og ordstyrer 

Referent: BK. Ordstyrer: JF. 

Punkt 2. Godkendelse af referat fra forrige møde 

Referatet af mødet i FSU den 2.-3. november 2019 på Blåvand Fuglestation blev godkendt få uger 

efter mødet og er publiceret på FSU-hjemmesiden. Ingen yderligere bemærkninger fra udvalget. 

Punkt 3. Godkendelse/fastlæggelse af endelig dagsorden 

Efter tilføjelse og omflytning af et par punkter blev dagsordenen vedtaget. Den fremgår af 

nedenstående. Dagsordenen er forkortet i forhold til tidligere, da mødet blev afholdt som en 

tretimers videokonference. 

Punkt 4. Fastlæggelse af dato og sted for næste møde i FSU 

Næste møde afholdes på Gedser Fuglestation 24.-25. oktober 2020. 

Punkt 5. Erfaringer med status som selvstændig ”fuglestationslokalafdeling” i stedet for at 

høre under en lokalafdeling  

Den formelle ændring har ikke ført til større ændringer i praksis. Både Gedser og Blåvand 

Fuglestation har fra og med 2019 regnskaber og fra og med 2020 budgetter adskilt fra henholdsvis 

DOF Storstrøm og DOF Sydvestjylland, og begge har formelt set en kasserer, som dog er den 

samme som for lokalafdelingen. For Skagen Fuglestation er der ikke sket ændringer i forhold til 

tidligere. 

Alle tre fuglestationer er i gang med at søge økonomisk støtte udefra. 

Punkt 6. Bidrag fra FSU med punkter til DOF’s rammestrategi for 2021 til 2024  

Vi kom ved fælles hjælp frem til følgende punkter, som JF vil sammenstille og sende til DOF’s 

direktør, Sigrid Andersen: 

• DOF ønsker at udbygge sin satsning på at have fuglestationerne i Blåvand, Gedser og 

Skagen som ornitologiske fyrtårne, hvor foreningens medlemmer kan mødes i lærerige 

miljøer og danne fællesskaber for fremtiden. 

• Fuglestationerne skal fortsætte udviklingen som faglige centre for trækfugleforskning med 

dataindsamling og formidling. Der skal etableres et tæt samarbejde med 

forskningsverdenen såvel nationalt som internationalt. 

• DOF’s fuglestationer vil i særlig grad satse på at bidrage til unge medlemmers start på et liv 

med interessen for fugle. 

• DOF vil øge udbyttet af de mange kompetencer, der er samlet i DOF’s faste udvalg. Der 

skal opnås en synergieffekt ved at tæt samarbejde mellem bl.a. Fuglestationsudvalget, 

Videnskabeligt Udvalg og Feltudvalget. 

Punkt 7. Kommende FSU-kurser  

Ringmærkningskurser for begyndere (HE): 

Danmarks Ringmærkningsforening og FSU vil gennemføre et sådant kursus i år. Tid og sted er 

endnu ikke fastlagt. 
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CES-fokuseret ringmærkningskursus (SC): 

SC har en aftale med ZM om kurset, og det vil forhåbentlig blive tilbudt for erfarne ringmærkere 

over 5 dage i august 2020 i Skagen. ZM har ikke givet tilsagn om støtte, så FSU skal skaffe de 6-

7.000 kr., som kurset formentligt vil koste. 

Træktællingskursus for træktællere (OFL/JF): 

Planlægges gennemført i august 2020 i Blåvand. OFL og JF laver et oplæg med form, tidsramme og 

økonomi snarest muligt.  

JF nævnte, at FSU har fået en frivillig donation fra DOF Østjylland på 15.000 kr. til arbejdet i 2020, 

og foreslog, at pengene bl.a. kan bruges på disse uddannende kurser. Alternativt søges der om 

ekstern finansiering (fonde m.v.), så DOF Østjyllands donation kan indgå som driftsmidler i stedet 

for. 

Der var debat om, hvorvidt vi skulle afholde to typer af kurser: 

• Kurser for frivillige, som vi gerne vil have til at arbejde for fuglestationerne. Det kan være 

kurser i ringmærkning, træktælling og formidling. Disse kurser skal være mere eller mindre 

gratis for deltagerne. 

• Kurser om diverse spændende fugleemner for betalende deltagere som en form for 

indtægtsgivende virksomhed. 

Punkt 8. Samarbejde med Aalborg Universitet – og fugledatabrugere generelt 

MD oplyste, at lektor Dan Bruhn fra Aalborg Universitet er ved at etablere en 

fugleforskningsgruppe på universitetet, og at det er i den forbindelse, at de gerne vil have 

samarbejde med de tre fuglestationer. Det var godt nyt, og der blev i en fart givet adgang til og 

overdraget mange års ringmærkningsdata fra de tre fuglestationer. 

JF nævnte, at en sådan udlevering af unikke data fra DOF’s fuglestationer ikke bør ske uden 

forudgående aftaler om bl.a., hvad data præcist skal og må bruges til, aftaler om tidsfrister og 

aftaler om publiceringen af eventuelle resultater (hvor, hvem og hvordan). Det er vigtige kriterier, 

som kan sikre, at vi ikke bare forærer data væk betingelsesløst. Vi skal sikre, at fuglestationerne og 

DOF får noget ud af samarbejdet.    

Der var enighed om, at vi meget gerne vil have, at de data, vi indsamler på fuglestationerne, bliver 

anvendt. Det gælder både til forskning udført af universiteter og anden anvendelse. 

MD vil udarbejde en standardaftale, som vi kan bruge i sådanne situationer.  

JF nævnte, at vi: 

• Både skal satse på at medvirke til forskningsprojekter, hvor man ser på historisk 

indsamlede data, 

• Og på fremadrettede fællesprojekter med dataindsamling og bearbejdning. 

MD nævnte, at vi tidligere havde aftalt at udarbejde et katalog over oplagte forskningsemner, som 

kan bidrage til at tiltrække bl.a. universiteterne – både forskere og studerende. Dette katalog skal 

der arbejdes videre med. 

Punkt 9. Unge på fuglestationerne og Danish Triple 

Det blev aftalt, at SC sammenfatter nuværende beskrivelser af sådanne tilbud om ophold for unge 

og ikke-så-unge på fuglestationerne. OFL og Blåvand (BJ og JF) vil sende fotos til SC til dette notat. 

De færdige materialer vil blive publiceret på FSU’s hjemmeside. 

Med hensyn til Danish Triple, altså en pakke, hvor især unge kan opholde sig på alle tre 

fuglestationer på skift, er der interesse for at gennemføre forslaget. Gedser er dog i øjeblikket 
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presset af at håndtere en kraftig aflastning af HL som fuglestationsleder og kan derfor ikke rigtigt 

overskue at stille ”pædagog” til rådighed for tiden. Altså en person, som sørger for, at de unge får 

et godt og meningsfuldt ophold. OFL påtog sig at varetage en sådan opgave i Gedser, når han har 

mulighed for det. 

Punkt 10. West Nile prøvetagning i 2020 - Hvad, hvordan og til hvilken pris? 

Der har fra fuglestationernes side været utilfredshed med den betaling, de har modtaget for at 

varetage opgaven med at tage blodprøver af fugle til ZM’s West Nile Projekt. SC kom med et 

forslag om, at vi for 2020 skal kræve at få mindst 5.000 kr. pr. fuglestation samt dækning af 

omkostninger til porto, kørsel m.m. Der var enighed om, at SC går videre med dette forslag over for 

Ringmærkningscentralen. SC melder tilbage til GFU og BLF (og FSU). 

Punkt 11. Eventuelt 

Ændringer for Ringmærkningscentralen under Statens Naturhistoriske Museum (SNM) 

HE orienterede om vedtagne kraftige nedskæringer i SNM’s tilskud til ringmærksningsarbejdet 

samt fyring af en vigtig medarbejder i Ringmærkningscentralen. Ringmærkerforeningen arbejder på 

en ny model for styringen af ringmærkningen, som sikrer det fremadrettede arbejde. 

Nye projektaftaler til DOF 

MD havde gode nyheder mht. nye projektaftaler, som DOF har indgået: 

• Etablering af integration mellem DOFbasen og den kommende artsportal. 

DOF har fået 0,5 mio. kr. fra Aage V Jensen Naturfond til dette arbejde. 

• Udvikling af Punkttælling 2.0. En fornyet og udvidet dataindsamlingsplatform.  

DOF har fået 5 mio. kr. fra Aage V Jensen Naturfond til dette arbejde. 

• Naturformidling på tværs af generationer. 

DOF har fået 4 mio. kr. fra Nordeafonden til dette arbejde. Det er et fireårigt projekt. 

Pengene skal bl.a. bruges til at dække halvdelen af lønomkostningerne til SC. Derved får 

DOF’s fuglestationsøkonomi en tiltrængt hjælp. 

Erfaringer med at holde FSU-møde som videokonference 

Vi afholdt videokonferencen ved hjælp af Skypes mødefunktionalitet med 8 samtidige opkoblinger. 

Rent teknisk fungerede det fint. Der var stor taledisciplin blandt deltagerne, så vi let kunne høre, 

hvad alle deltagere sagde. Det fungerede bl.a. godt, fordi vi i forvejen har arbejdet meget sammen 

ved fysiske sammenkomster.  Der var enighed om, at mødeformen var egnet til kortere møder med 

konkret indhold, der skal tages stilling til. Videokonferencer er ikke velegnede til de 

længerevarende weekendmøder. Man går også glip af størstedelen af den sociale kontakt samt den 

inspirations- og oplevelsesmæssige del af sådanne sammenkomster. 
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