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Mødet blev afholdt på Blåvand Fuglestation 30.-31. oktober 2021. 

Tilstede: Bo Kayser (BK) (DOF Storstrøm), Henning Ettrup (HE) (Danmarks Ringmærkerforening), 

Simon Siggaard Christiansen (SSC) (Skagen) (En del af mødet via Skype), John Frikke (JF) (DOF 

Sydvestjylland), Ole Friis Larsen (OFL) (DOF’s hovedbestyrelse), Bent Jakobsen (BJ) (Blåvand), Hans 

Lind (HL) (Gedser) og Sigrid Andersen (SA) (Fuglenes Hus). 

Afbud: Iben Hove Sørensen (IHS) (VU) og Peter Kristensen (PK) (DOF Nordjylland. 

Ingen tilbagemelding: Henrik Böhmer (DOF’s Feltudvalg). 

 

Fra mødet 30. oktober 2021. Foto: Bent Jakobsen. 

1. Administration 

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 20. marts 2021 via Skype blev godkendt få uger efter mødet og er 

publiceret på FSU-hjemmesiden. 

Punkt 3. Godkendelse/fastlæggelse af endelig dagsorden 

Afspejles i dette referat. 

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

26.-27. marts 2022 på Skagen Fuglestation. 
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2. Nye overvågningsaktiviteter på fuglestationerne 

Dagsordenens punkt 5 og yderligere aktiviteter  

BK havde stillet spørgsmål om, hvorvidt fuglestationerne skulle gå i gang med følgende nye former 

for overvågningsaktiviteter:  

• Nattræk af fugle ved analyse af nat-lyt optagelser (Natlyt) 

• Nattræk/omkringflyvning af flagermus ved analyse af lydoptagelser 

• Forekomst af flyvende insekter ved analyse af indhold i fælder 

Det blev vedtaget ikke at gå videre med igangsætning af registrering af flagermus eller insekter.  

Natlyt 

Det blev vedtaget, at vi på alle tre fuglestationer vil gå i gang med standardiseret Natlyt, såfremt vi 

kan skaffe de nødvendige penge til udstyr og diæter samt de nødvendige personer til at optage, 

analysere, indtaste og bearbejde resultaterne. Det blev aftalt, at der i givet fald skal laves mindst én 

ugentlig Natlyt-optagelse dækkende mindst standardperioderne for ringmærkning/træktælling 

forår og efterår. 

Natlyt har allerede været afprøvet i Blåvand, Gedser og Skagen. Da Natlyt-data ikke umiddelbart 

kan tilgå DOFbasen, så køres der indtil videre med indtastning i trektellen.nl. 

Det blev aftalt, at BK skal udarbejde projektbeskrive med materialer, metoder, dataregistrering ( Evt. 

oprettes en ny metode = Natlyt i DOFbasen?). Projektbeskrivelsen skal skrives, så den kan anvendes 

som del af ansøgning til fx et treårigt pilotprojekt. 

Status pr. 15. november 2021: BK har udarbejdet og rundsendt notatet ”Standardiseret lydoptagelse 

og registrering af fuglestemmer”. BK har desuden talt med OFL og andre, som har erfaringer med 

Natlyt. Det viser sig, at vi endnu ikke er så lagt med at kunne tolke Natlyt lydoptagelserne, at et 

pilotprojekt med egentlig overvågning af nattrækket kan igangsættes. Analysen viste desuden, at 

det er meget få arter, hvis træk ikke i forvejen er dækket af andre moniteringsformer, som i givet 

fald vil kunne moniteres ved hjælp af Natlyt. Det kan derfor konkluderes, at det ikke på nuværende 

tidspunkt er relevant at ansøge om penge til et treårigt pilotprojekt. Det kan i øvrigt oplyses, at der 

på Punkttællingsårsmødet 13.-14. november 2021 blev etableret en gruppe af Natlyt interesserede, 

og at BK indgår som kontaktperson til FSU i denne gruppe. 

Punkttælling 

Det blev vedtaget, at der fremover ved hver fuglestation skal gennemføres årlige punkttællinger. 

Der findes følgende sæsontyper af punkttællinger: Tidlige yngletid, Sen yngletid, Vinter og 

Nattælling. Det blev aftalt, at hver fuglestation som minimum skal gennemføre én type 

yngletidstælling samt en vintertælling og en nattælling. 

Denne nye aktivitet sættes i gang fra og med vintertællingerne 2021/22. Ruten på mindst 10 

punkter skal lægges nær fuglestationen. 

Resultaterne skal indtastes i DOFbasen. 

Registrering af ynglefugle nær fuglestationen 

Det blev vedtaget, at der fremover ved hver fuglestation skal gennemføres årlige registreringer af 

ynglende fugle i området nær fuglestationerne. Aktiviteten skal sættes i gang i ynglesæsonen 2022. 

Hver enkelt fuglestation kan vælge optællingsmetode og område. Der kan fx anvendes den 

klassiske kortlægningsmetode eller afprøves rederegistrering efter metode under overvejelse af 

Videnskabeligt Udvalg. 

Registreringerne skal i første omgang indtastes i DOFbasen som bearbejdninger for det 

pågældende område. 
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Status pr. 15. november 2021: Gedser Fuglestations styregruppe har behandlet spørgsmålet. Det 

blev vedtaget, at igangsætning af yngle-/rederegistrering vil afvente igangsætning af eventuelt 

projekt fra DOF’s Videnskabeligt Udvalgs side.  

3. Rekruttering af frivillige 

Punkt 7. Fremtidig rekruttering 

For at kunne gennemføre de mange aktiviteter, som fuglestationerne gerne vil, og som de har 

forpligtet sig til, er der behov for det nødvendige antal frivillige, som har evner, tid og lyst til at løse 

opgaverne. FSU prøver derfor at få gennemført nogle ting, som kan føre til opbygning af en 

tilstrækkeligt stor pulje af frivillige med kompetencer inden for fx træktælling, ringmærkning, 

formidling, pasning af hus og have. 

Ringmærkere 

Mht. ringmærkere har vi haft gode erfaringer med de kurser, som Ringmærkerforeningen og 
Ringmærkningscentralen har gennemført. En del af deltagerne er blevet eller er på vej til at blive 
ringmærkere på fuglestationerne. 

Træktællere 

Mht. træktællere har vi kun haft en lille succesrate med at få deltagerne i FSU’s træktællingskurser 

til at blive træktællere ved fuglestationerne. 

Vi vil derfor prøve en ny tilgang for at få flere erfarne trækobservatører til at arbejde som frivillige 

på fuglestationerne.  

Vi vil prøve at opbygge et træktællernetværk, så træktællerne kan komme til at føle en fælles 

identitet og et fællesskab med andre træktællingsinteresserede, på samme måde, som 

ringmærkerne har Ringmærkerforeningen. 

Det blev aftalt, at SSC fra Skagen, BJ fra Blåvand og BK fra Gedser skal sammenstille en liste med 

navne, mailadresser og telefonnumre på de rimeligt dygtige og stabile træktællere de kender. Det 

drejer sig ikke bare om personer, som har talt træk for fuglestationen, men også personer, som for 

sig selv laver træktælling. 

SSC og BJ skal sende disse oversigter til BK senest 15. november 2021. BK vil derefter telefonisk 

kontakte personerne og høre om deres interesser for deltagelse i og indhold i sådan et 

træktællernetværk. BK vil desuden spørge disse personer, hvem de ellers kan pege på som 

interesserede og kompetente til netværket, og så efterfølgende tage en snak med dem. 

BK tilstræber senest ved udgangen af januar 2022 at lave en sammenstilling til FSU af 

tilbagemeldingerne og et forslag til videre aktiviteter såsom årsmødeweekend. 

Formidlere 

Vi talte om, at fuglestationerne kan bruge de gode undervisningsmaterialer, som SSC tidligere har 

udarbejdet. Det er ikke undervisningsmaterialer, der mangler, men i langt højere grad frivillige 

undervisere/formidlere. 

4. Økonomi 

Punkt 14. FSU’s forventninger til tilskud fra DOF til Blåvand, Gedser og Skagen fuglestation i 

2022 

SA havde fremsendt DOF’s budgetudkast for 2022 og 2023, som skal vedtages med eventuelle 

ændringer i november 2021 af repræsentantskabet. Det fremgik, at der hvert af årene i tilskud fra 

DOF er afsat 125.000 kr. til henholdsvis Blåvand og Gedser og 283.000 kr. til Skagen. Dermed er der 

for at dække omkostningerne behov for, at fuglestationerne selv skaffer: Blåvand: 61.000 kr., 
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Gedser: 70.000 kr. og Skagen: 337.000 kr. Disse penge skal skaffes ved hjælp af fuglestationernes 

såkaldte indtægtsgivende aktiviteter. 

Punkt 6. Indtægtsgivende aktiviteter på DOF’s fuglestationer 

SA orienterede om, at DOF’s ledelse vil bede FSU om at sammenstille planer for, hvilke typer af 

indtægtsgivende aktiviteter den enkelte fuglestation planlægger at gennemføre, og hvor store 

overskud disse aktiviteter forventes at give. Fuglestationerne kan til inspiration anvende Mark 

Desholms notat ”Idékatalog til udarbejdelsen af forretningsmodeller for DOF’s A-fuglestationer”. 

Det blev vedtaget på mødet, at SSC for Skagen Fuglestation, BJ for Blåvand og BK for Gedser skal 

sammenstille en kort oversigt over planlagte indtægtsgivende aktiviteter og det forventede 

overskud ved hver af disse. Hver fuglestation skal sende denne forretningsplan til JF senest 15. 

december, hvorefter JF skal sende den samlede oversigt til SA senest 20. december. 

Andet om økonomi 

SA nævnte, at adgang til visse fondes ansøgningsskemaer på nettet kræver adgang med 

virksomheds-NemID. BK og SA kan se på disse fonde og adgange, og skabe et overblik. 

SA oplyste, at Nordea Fonden har en pulje, vi evt. kan søge med en fælles ansøgning. Fristen er 26. 

november 2021. SA vender tilbage med mere info. 

SA omtalte, at den nuværende såkaldte ”Ministeraftale” mellem DOF og staten om tilskud til nogle 

af DOF’s projekter, kun løber i 2021. Det var forventet, at den for at blive synkroniseret med 

NOVANA-aftalen skulle være flerårig fra 2022 og frem. DOF har dog fået oplyst, at den for 2022 

også vil blive etårig og sandsynligvis blot blive en fremskrivning af 2021-aftalen med en 2 pct. 

nedsættelse af beløbet. 

Mht. arv omtalte SA, at beløbet altid formelt set skal gå til hovedforeningen, da vi på den måde kan 

undgå at betale arveafgift. Såfremt det af testamentet fremgår, at arven skal gå til noget specifikt 

som fx en af fuglestationerne, kommer pengene naturligvis til at gøre det. 

Det blev aftalt, at JF og BK inden 15. november for FSU laver et fælles oplæg til en fælles tekst, hvor 

diverse interessenter kan gøres opmærksomme på mulighederne for at testamentere en arv til en 

fuglestation. BK vender teksten med jurist og medlem af HB Nils-Erik Norsker. Herefter kan teksten 

lægges på hver af de tre fuglestationers hjemmesider. Teksten skal indeholde et link til DOF’s 

hjemmesides arvside https://stoet.dof.dk/arv-og-testamente/. 

Status pr. 15. november 2021: Teksten er udarbejder, godkendt af Nils-Erik Norsker. Den er lagt på 

Gedsers hjemmeside. 

SA og SSC nævnte, at en fundraiser, Karina Goyle, er blevet engageret af DOF til på konsulentbasis 

at yde assistance til at lave projektansøgninger, fundraising m.m. 

5. Øvrige emner 

Punkt 8. Strategien for FSU 2019-2024 – Handlingsplan og aktiviteter 

BK: Gedser gav status på FSU’s forårsmøde, og der er ikke ændringer siden da. 

JF: Blåvand har ikke behandlet emnet på det seneste. 

SSC fra Skagen var ikke med i mødet ved behandlingen af dette punkt. 

Punkt 9. Blogskrivning på fuglestationerne 

OFL og SSC har hver for sig lavet gode oplæg til, hvordan blogindlæg kan opbygges. Disse er 

modtaget af FSU’s medlemmer. Vejledningerne (eller en af dem) skal indgå i håndbøgerne på alle 

tre fuglestationer. 

https://stoet.dof.dk/arv-og-testamente/
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Punkt 10. Døde fugle på stationerne 

SSC fortalte om, hvordan Statens Naturhistoriske Museum gerne vil modtage udvalgte af de døde 

fugle, som findes af fuglestationerne. Han fortalte om lagring og journalisering af fuglene i 

fuglestationens fryser. Det blev foreslået, at noget lignende gøres på de andre fuglestationer 

(procedure i håndbøgerne). SSC rundsendte efterfølgende forslag til journal m.m. 

Punkt 11. Ringmærkning – Hvad må vi prøve at fange?  

Den standardiserede ringmærkning er en af hovedsøjlerne i A-fuglestationernes aktiviteter. Ud over 

at gennemføre ringmærkningen i henhold til den enkelte fuglestations standard, hvad må vi så lave 

af fangstaktiviteter? Og hvad må vi ikke? 

BK havde set lidt på beskrivelserne fra Ringmærkningscentralen og Statens Naturhistoriske 

Museum. Standardmærkningen ved fuglestationerne foregår under ”Projekt Monitering”.  

Vi havde en god snak om vigtigheden af at leve op til retningslinjerne for ringmærkningen. 

Fuglestationerne er opmærksomme på problemstillingen og sender i nødvendigt omfang 

ansøgninger til Ringmærkningscentralen.  

Punkt 12. Nyt fra Ringmærkningscentralen, Ringmærkerforeningen og Videnskabeligt 

Udvalg  

HE for Ringmærkerforeningen: Der er kommet godt gang i møder med Ringmærkningscentralen. 

HE for Videnskabeligt Udvalg: Glæder sig til her i november 2021 at modtage en konsolideret 

projektliste fra FSU. 

Punkt 13. Liste til VU over mulige FSU-projekter på fuglestationerne 

JF har liste med projekter fra Skagen. BK sender liste til JF med projektforslag fra Gedser, hvorefter 

JF senest 15. november sender samlet liste for de tre fuglestationer til HE. 

Punkt 15. Nyt fra de tre fuglestationer 

For nyt fra fuglestationerne henvises til FSU’s årsrapport for 2021. 

Punkt 16. Eventuelt 

En god formulering fra OFL: ”Du behøver ikke at være en dygtig ornitolog for at arbejde som 

frivillig på en fuglestation – men du bliver det af at være der!”. 

HE var blevet spurgt, om der kunne vises lister med, hvad der er ringmærket på fuglestationerne de 

seneste to uger? BK: Hvis fuglestationerne taster deres ringmærkningsantal ind i DOFbasen via 

deres fuglestationsbrugerkode, kan det let laves. 

JF om Videnskabelig Udvalgs fuglefaglige symposium i Dalum 29. oktober: JF vil i mail til deltagerne 

fortælle om mulighederne for, at forskere m.fl. kan anvende data fra fuglestationerne og indgå i 

samarbejde med dem. 

Status pr. 15. november 2021: JF har udsendt en god inspirationsmail og fået flere positive 

tilbagemeldinger. 

 

BK/2021-11-15 

https://www.dof.dk/images/udvalg/fuglestations/dokumenter/FSU_aarsberetning_2021_v01.pdf

