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Mødet blev afholdt på Gedser Fuglestation den 24. oktober 2020. 

Deltagere: Bent Jakobsen (BJ) (Blåvand), Bo Kayser (BK) (DOF Storstrøm), Hans Lind (HL) (Gedser), 

Henning Ettrup (HE) (Danmarks Ringmærkningsforening), John Frikke (JF) (DOF Sydvestjylland), 

Iben Hove Sørensen (IHS) (VU), Ole Friis Larsen (OFL) (DOF’s hovedbestyrelse), og Peter Kristensen 

(PK) (DOF Nordjylland). 

Deltager via videolink: Simon Christiansen (SC) (Skagen). 

Afbud: Henrik Bøhmer (HBØ) (DOF’s Feltudvalg) og Mark Desholm (MD) (DOF’s Naturafdeling). 

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 21. marts 2020 via Skype 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. 

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

Næste møde afholdes på Skagen Fuglestation 20.-21. marts 2021. 

Efterårsmødet 2021 forsøges afholdt på Helgoland. JF og BK vil lave et oplæg til turen, som bl.a. 

indeholder en motivation og nogle begrundelser samt et budget. JF tager kontakt til Jochen 

Dierschke for information. 

Punkt 5. Status mht. den nye status for de tre DOF fuglestationer  

Fuglestationerne i Blåvand, Gedser og Skagen er fortsat tæt forankrede i lokalafdelingerne og til de 

lokale frivillige. Samtidig har de via FSU en tæt forbindelse direkte til hovedforeningen. Denne 

kombination fungerer fleksibelt og godt. 

Det er vigtigt for FSU, at fx søgningen af fondsmidler koordineres mere og bedre. Til eksempel skal 

integrationen omfatte, at ’Store DOF’ husker at indarbejde/indtænke fuglestationerne i større 

projekter, som finansieres eksternt. 

Fuglestationerne skal højere op på DOF’s dagsorden. 

Punkt 6. FSU – Handleplan for strategi 2019 – 2024 – En status  

BK, BJ og SC gennemgik for henholdsvis Gedser, Blåvand og Skagen status for de enkelte 

indsatsområder. Generelt har der været pæn fremdrift med tanke på, at vi kun er inde i år 2 af de 6. 

OFL vil lave et udkast til standardvejledning til indtastning af træktællinger i DOFbasen. Den skal 

tage udgangspunkt i de eksisterende vejledninger fra Gedser og Blåvand. 

Arbejdet med et fælles idékatalog for oplagte projekter/studier ved de tre fuglestationer skal 

genoptages, og stationerne skal indsende forslag til IHS, som tilbyder at samle dem (se senere). 

Punkt 7. Årsberetning fra FSU til DOF’s repræsentantskabsmøde i november  

JF, BK og SC var kommet med bidrag. Bidrag fra BJ samt fra øvrige udvalgsmedlemmer ventes 

snarest, hvorefter en færdig beretning bliver udarbejdet og sendt til repræsentantskabet inden 1. 

november. 

Punkt 8. Økonomi – herunder håndtering af COVID-19 situationen, fondsansøgninger m.m.  
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Der var en god diskussion om fremskaffelse af penge til de enkelte fuglestationer, til samlede FSU-

projekter og til at bidrage til DOF’s større projekter. FSU vil tage en dialog med HB og Fuglenes Hus 

om det. Desuden vil FSU foreslå, at punktet bliver bragt op på et repræsentantskabsmøde 

Det aftaltes, at JF beder Fuglenes Hus (Lars Engmark) om en aktuel status for FSU’s økonomi, og at 

JF beder om at få overført evt. midler til gennemførelse af bl.a. studieturen til Helgoland i 2021 

(Covid-19-begrundelser). 

Punkt 9. FSU’s samarbejde med FeltUd og VU  

IHS foreslog, at FSU trækker mere på VU fx mht. fuglefaglige projekter. FSU vil sammen med IHS 

lave en liste med eksisterende og mulige projekter blandt andet med henblik på at knytte 

studerende til projekter på fuglestationerne. SC foreslog, at vi indkalder til et 

forskningsudviklingsmøde med VU, hvilket JF vil tage en dialog med Anders Tøttrup om. IHS og HE 

vil også præsentere ideen på VU’s decembermøde. 

Mht. FeltUd ønskes en afklaring på, i hvilket omfang og om hvilke emner FeltUd har interesse og 

kræfter til at deltage i et samarbejde med FSU. JF vil kontakte HBØ om dette. 

Punkt 10. FSU-kurser: Erfaringer og planer  

Ringmærkning for begyndere 

Blev aflyst på grund af COVID-19 restriktioner. Forventes gennemført i 2021. 

CES-fokuseret ringmærkning 

Blev aflyst på grund af COVID-19 restriktioner. Forventes gennemført i 2021. 

Trækfugletælling 

Blev afholdt med succes i Blåvand i august. Særskilt rapport foreligger. Forventes gentaget i 2021.  

Formidlingskurser 

Ingen var planlagt i 2020. FSU tager det op, hvis behovet opstår. 

Videoformidling 

Der var ønske om et sådant kursus bl.a. blandt FSU’s medlemmer. PK, SC og BK har erfaringer med 

videoformidling og kan sætte et lille kursus sammen primo 2021. 

Punkt 11. Unge på fuglestationerne  

Det er især et område, som SC på Skagen Fuglestation er kommet langt med. SC har lavet 

beskrivelser af tre typer af tilbud: Praktik på fuglestationerne. Ung frivillig på en fuglestation. Danish 

Triple. SC har desuden udarbejdet aftaledokumenter, som kan anvendes til hver type engagement.  

Det blev aftalt, at SC vil oprettet et punkt på Skagen Fuglestations hjemmeside, hvorunder 

beskrivelser og dokumenter lægges. Gedser og Blåvand kan derefter lave links til disse 

informationer fra egne hjemmesider. 

Der blev talt om, at vi også skulle arbejde for at få alle lokalafdelingerne til at bringe disse 

informationer på deres hjemmesider. Hvis tilbuddene kun retter sig til medlemmer af DOF Ung, må 

det dog være mere effektivt at sende information direkte ud til dem. 

Som når emnet har været behandlet på tidligere FSU-møder blev det nævnt, at det kan være en 

begrænsning, at den enkelte fuglestation ikke har personer til at tage sig af de unge. Hvis 

situationen skulle opstå, vil vi prøve at henvise de unge til en af de andre fuglestationer. 

Punkt 12. Øget synlighed for fuglestationerne på DOF’s medier  

BK: Egon Østergaard har klart givet udtryk for, at han ønsker sådan en synliggørelse. Hvad med om 

vi ”skubber” artikler/indlæg ind til formidlerne i Fuglenes Hus og de så får til opgave at ”skubbe” 

det videre ud på DOF’s hovedhjemmeside, på selve DOF’s Facebookside, i Fugle & Natur m.m.? 
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Det blev aftalt, at JF skal tage kontakt til Sigrid Andersen for at få formidlerne i Fuglenes Hus til at 

påtage sig denne opgave, og at de skal give en tilbagemelding til FSU om, hvem vi skal kontakte. JF 

skal desuden bede Sigrid Andersen om at sørge for, at indgangen til fuglestationerne altid er synlig 

på forsiden af DOF’s hjemmeside via en boks. Det vil være fint, hvis FSU selv kan opdatere 

boksbillede og underliggende indhold. 

BK påtog sig på FSU’s vegne at indsende/videregive de skitser til historier, som folkene på Gedser, 

Blåvand og Skagen Fuglestation synes kan være interessante. På den måde slipper vi for at påføre 

de aktive på fuglestationerne endnu flere opgaver. 

Det drøftedes, hvorvidt vi skal invitere alle HB-medlemmer til et gratis weekendophold på 

fuglestationerne, så de kan få mere indsigt i enhedernes arbejde og funktioner.   

Punkt 13. Forskningsprojekter 

Oversigt: 

• Aalborg Universitet. Projektgrupper af studerende. Har modtaget ringmærkningsdata fra 

Blåvand, Skagen og Gedser i foråret 2020. Man er kommet et stykke med bearbejdningen, 

men er ikke kommet frem til at lave artikelmanuskripter, rapporter eller lignende. 

• En arbejdsgruppe på Aalborg Universitet arbejder med data indsamlet i Skagen fra 

radiosendere på rødhalse. 

• Blåvand og Skagen Fuglestation hjælper med til at indsamle feltdata om splitternens 

bevægelser og rastepladser til universiteter i Aarhus og Lund.  

• Blåvand og Skagen Fuglestation sætter GPS-sendere på solsorte som den del af ICARUS-

projektet styret af Max Planck Instituttet. 

• Skagen har i foråret indsamlet flåter fra drosler og afrikatrækkere til universitetet i Uppsala 

og til Statens Seruminstitut. 

• Fuglestationerne er gået videre med at registrere træk gennem lydoptagelser af 

nattrækket. BTO/Trektellen har udviklet en standard, som vi vil prøve at følge i Danmark. 

FSU (OFL) vil også udarbejde forslag til standardisering af lydoptageudstyr. 

Punkt 14. Nordisk samarbejde 

SC orienterede om status for forskellige former for samarbejde. 

Punkt 15. Ringmærkningscentralen og ringmærkning i Danmark – en status 

HE oplyste, at økonomien for 2020 lige hænger sammen, og at der nu er skaffet de nødvendige 

ringe hjem. Økonomien for 2021-23 er ikke endeligt på plads, men ringmærkningen forventes at 

kunne fortsætte som hidtil. 

Punkt 16. Netfugl 2.0 og FSU  

MD havde bedst SC spørge FSU, på hvilke måde FSU kunne bidrage med indhold til den 

kommende nye version af Netfugl. I FSU havde vi tilsvarende tænkt, hvordan vi kunne bruge den 

nye formidlingsplatform. På mødet blev der talt om det ønskelige i at blog/dagbog fra de tre 

fuglestationer kommer til at blive vist automatisk på Netfugl via RSS-feeds. Desuden, at 

FSU/fuglestationerne når relevant kan bidrage med artikler til Netfugl. Der blev ikke aftalt noget 

konkret, men interessen var der. 

Punkt 17. Nyt fra de tre fuglestationer  

Der henvises til opsummeringen i årsberetningen fra FSU til repræsentantskabsmødet i november 

2020. 

Punkt 18. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 
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