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Mødet blev afholdt via Skype den 20. marts 2021. 

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

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

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

(MD) (DOF’s Naturafdeling). 

Afbud: Bent Jakobsen (BJ) (Blåvand), Hans Lind (HL) (Gedser) og Peter Kristensen (PK) (DOF 

Nordjylland). 

Det blev bemærket, at der heller ikke til dette møde var modtaget nogen form for tilbagemelding 

fra Henrik Bøhmer (HBØ) (DOF’s Feltudvalg). JF vil kontakte Feltudvalget for at høre, om udvalget vil 

tilknytte en anden person til FSU. 

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 24. oktober 2020 i Gedser 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 Blåvand Fuglestation 30.-31. oktober 2021. 

Punkt 5. FSU-kurser i 2021 – status og planer  

HE: Ringmærkerforeningen er i samarbejde med Ringmærkningscentralen ved at udvikle på 

ringmærkerkurserne, og der forventes afholdt kursus for begyndere til efteråret 2021. Desuden er 

der planer om et kursus øvede ringmærkere. Nærmere følger. 

OFL: Vil gerne gennemføre træktællingskursus i Gedser i oktober 2021. JF samarbejder gerne igen. 

Punkt 6. Nyt fra Ringmærkningscentralen, Ringmærkerforeningen og Videnskabeligt Udvalg  

HE: Ringmærkerforeningen har haft en del møder med Ringmærkningscentralen, og samarbejdet 

udvikler sig stille og roligt. Foreningen har i år givet penge til CES-mærkningerne, bl.a. til nye net. 

IHS: Det fuglefaglige symposium, som VU skulle have afholdt i 2020, vil i stedet blive forsøgt 

gennemført i september 2021. VU har uddelt mindre beløb til nogle projekter, bl.a. til Christians Ø 

Fuglestation. 

Punkt 7. Liste til VU over mulige FSU-projekter på fuglestationerne 

Med henblik på et kommende møde mellem FSU og VU, skal listen over mulige projekter ved 

fuglestationerne gøres færdig. Skagen og Gedser har leveret. JF vil tilføje dem fra Blåvand og senest 

sende den samlede liste til VU 15. april 2021. 

SC kunne fortælle, at han er i dialog med ZM om årest West Nile Virus-undersøgelser. Han regner 

med, at der kommer noget op at stå.  

Punkt 8. Udvikling af fælles fondsansøgning på tværs af fuglestationerne 

JF åbnede punktet med at sige, at det er et længe næret ønske med et stort, fælles projekt med 

fælles økonomi, og at det skal prioriteres højt i FSU’s arbejde i det kommende år.   

SC: Det er en god idé, men hvad skal projektet omfatte, og hvem skal vi søge penge hos? 
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En række idéer blev nævnt, men ingen konkrete projektforslag fremkom. 

MD foreslår, at de fem aktuelle workshops om indkomstskabende virksomheder ved 

fuglestationerne følges op i april med at holde et par målrettede  e-workshops om emnet. Fuglenes 

Hus er med, og ønsker også en stor ansøgning! 

Det blev også drøftet, om Aalborg Uni kan være en god partner i et stort fuglestationsbaseret 

projekt. Hvad kan vi? Hvad vil vi? Skal afklares. 

Der udspandt sig en længere snak om emnet, og SC påpegede bl.a., at kurser og 

undervisningstilbud kan være en vej til indtægter. BK foreslår faglige projekter med forskere og 

bearbejdninger – gerne med eksterne, relevante partnere. 

IHS ønsker et klart link til VU, og OFL peger på, at der måske er midler at hente hos f.eks. Nordisk 

Råd til store projekter. MD og SC påpeger, at der skal laves planer og strategier, og at det er vigtigt 

at få HB med på vognen. 

SC foreslår, at der laves en dansk trækfugleportal, hvilket der er god opbakning til. HE foreslår 

offentlige foredrag med frivillig betaling – gerne med fokus på humaniorer. 

Det konkluderes, at MD indkalder til 2 workshops i april om emnet. Hver fuglestation lister 2-3 

idéer op og sender dem til MD 

 

Punkt 9. FSU – Handleplan for strategi 2019 – 2024 – En status  

Det blev aftalt, at hver af de tre fuglestationer skal udarbejde en status før næste FSU-møde. Denne 

status kan anvendes som oplæg til næste møde i FSU, som forhåbentligt bliver fysisk. 

Punkt 10. FSU’s forventninger til tilskud fra DOF til Blåvand, Gedser og Skagen Fuglestation i 

2022 

FSU forventer, at DOF vil bruge 5%-midlerne (fra kontingentindtægterne) samt resten af arven til at 

give tilskud til de tre fuglestationer. Af hensyn til planlægningen på hver af de tre fuglestationer er 

det vigtigt at have en indikation af, hvor mange penge hver fuglestation kan forvente at få i tilskud i 

2022. JF vil derfor snarest tage kontakt til Sigrid Andersen dels for at få oplyst, hvor stort et 

restbeløb af arven, der forventes at være tilbage til 2022, dels aftale møde om indarbejdelse af de 

af fuglestationerne ønskede tilskudsbeløb i DOF’s budget for 2022. 

FSU vil vise, at man kærer sig om situationen og om fremtiden. 

JF tager desuden kontakt til Lars Engmark for at få en status for FSU’s økonomi. 

Punkt 11. FSU’s forslag til fordeling af kontingentindtægter (de 5%) mellem Blåvand, Gedser 

og Skagen 

Langsigtet budgetsikkerhed er vigtig for den enkelte fuglestation. Der var derfor forslag om, at FSU 

skulle tage stilling til, om udvalget ville anbefale, at DOF fordeler de ca. 330.000 kr. årligt ligeligt 

med en tredjedel til hver. Alternativt, at FSU vælger ikke at ville anbefale en fordelingsnøgle. Dette 

blev foreslået bl.a. for at undgå, at de tre fuglestationer indbyrdes skulle begynde at ”slås” om 

tilskudskronerne. 

Flere mødedeltagere fandt, at modellen med en tredjedel til hver var en god pragmatisk løsning. 

Andre talte om løsninger baseret på tilskudsfordeling i forhold til fuglestationernes omkostninger, 

altså deres budgetter. 

Der blev ikke vedtaget et fælles forslag fra FSU til DOF’s ledelse om en ønsket fordeling af 5%-

midlerne. 

Punkt 12. Workshops om indtægtsskabende aktiviteter på fuglestationerne  
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Intet nyt i forhold til, hvad vi har behandlet på de omtalt workshops. Se også pkt. 8. 

Punkt 13. Planer om indførelse af nye teknologier til trækfuglemonitering  

BK: Vi hænger lidt fast i kun at lave ringmærkning og træktælling, hvor ringmærkningen vel 

gradvist vil få en mindre betydning i forhold til nye værktøjer. Hvordan kommer vi med på vognen? 

JF: Udbredelse af nogle af de nye værktøjer, som Skagen allerede forsøger at bruge, til Gedser og 

Blåvand, vil være godt. 

MD talte om muligheder for at projekt med et højteknologisk trækovervågningsnetværk, f.eks. som 

automatiske registreringer af trækfuglene (f.eks. ’ruse-registreringer’ af småfugle, der ’siver’ 

gennem landskabet). 

IHS nævner også den længe ønskede radar-overvågning, måske i et samarbejde med VU? 

SC fortalte, at deres radiomast til registrering af mærkede fugle har kostet ca. 25.000 kr. i 

etablering, og at 20 sendere kan fås for ca. 30.000 kr. 

JF foreslog, at dette emne inddrages i samarbejdet med VU. 

Punkt 14. Øget synlighed af fuglestationerne i DOF’s medier  

Der blev talt om ønsker om bedre synlighed via bl.a. DOF’s hjemmeside, DOF’s Facebook side, 

Netfugl, Fugle & Natur og DOFT. Som udgangspunkt blev konklusionen, at vi selv må skrive de 

indlæg, som vi gerne vil synliggøre fuglestationerne med. Hvis opslag ønskes bragt på DOF’s 

Facebook side, skal DOF’s journalist Anton Lihn kontaktes. Automatisering af synliggørelse af de 

mange indlæg, som fuglestationerne i forvejen laver, er ønskelig. 

For at få nyheder fra fuglestationernes blogs på Netfugl som nyheder blev det aftalt: At MD taler 

med Jens Søgaard Hansen (IT-konsulent) om at få etableret RSS feeds direkte fra fuglestationernes 

blogs til nyheder på Netfugl. OFL vil kontakte Jens for at få oplyst, hvilket format overskriften i 

bloggen skal have for at blive vist korrekt i disse feeds. 

Det blev ligeledes konkluderet, at FSU’s egen hjemmeside og FSU-info på dof.dk skal opdateres. 

Jeres bidrag med nyt indhold kan sendes til BK. 

Har man nyheder til dof.dk, skal de sendes ind via web@dof.dk. 

Punkt 15. Nyt fra de tre fuglestationer 

Skagen: Det kører godt med fire unge i gang. Diverse projekter kører som hidtil. 

Gedser: Ringmærkningen foregår som den skal. Har fået publiceret én artikel i Fugle & Natur om 

ringmærkningsresultater. To artikler er på vej i DOFT. 

Blåvand: Har haft en forårs-arbejdsdag, som var lidt corona-ramt. Nyhedsbrev nr. 17 er udsendt i 

vinter. Vi har haft personale noget at vinteren, hvor der er foretaget lidt ringmærkning og 

havobservationer for første gang i mange år. Foråret ser meget lovende ud, da der har været stor 

søgning til stationen. Udover at vi får en ringmærker fra England, som bliver måske ind i juli, så 

kommer flere unge DOF’ere. Bl.a. en observatør med tilskud fra en lokalafdeling. Det bliver 

spændende, da det er første gang i mange år vi får genoptaget forårsobservationerne. Vil gerne 

arbejde videre med ”natlyt”-projektet. 

OFL anbefaler, at anvende vejledningerne fra Trektellen.nl og BTO, og at anvende samme slags 

parabol på alle tre fuglestationer.  

Punkt 16. Kommende arrangementer 

Vi talte også på dette møde om ønsket om at tage på en FSU-tur til Helgoland. Målet er nu, at det 

kan ske i foråret 2022 som en selvstændig aktivitet, der ikke afholdes sammen med et FSU møde. JF 

tjekker økonomien til sådan en tur. 
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Punkt 17. Eventuelt 

SC talte om ønsket om at få yngre mennesker i fuglestationernes styregrupper/bestyrelser.  

Flere kom med forskellige input. 
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