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Mødet blev afholdt via Skype den 26. marts 2022 klokken 13-18. 

Tilstede: Bo Kayser (BK) (DOF Storstrøm), Iben Hove Sørensen (IHS) (VU), Simon Siggaard 

Christiansen (SC) (Skagen), John Frikke (JF) (DOF Sydvestjylland), Ole Friis Larsen (OFL) (DOF’s 

hovedbestyrelse), Bent Jakobsen (BJ) (Blåvand) og Sigrid Andersen (SA) (Fuglenes Hus) (En del af 

mødet). 

Afbud: Henning Ettrup (HE) (Danmarks Ringmærkerforening) og Peter Kristensen (PK) (DOF 

Nordjylland). 

Udtrådt af udvalget: Hans Lind (HL) (Gedser). 

Ingen tilbagemelding: DOF’s Feltudvalg. JF meddelte dog, at han havde talt med Anders Wiig 

Nielsen, der som formand for FELTUD. Anders vil sørge for, at der bliver udpeget en repræsentant 

som afløser for Henrik Böhmer. 

Punkt 1. Valg af referent og ordstyrer 

Referent: BK. Ordstyrer: JF. 

Punkt 2. Godkendelse af referat fra forrige møde 

Referatet fra mødet i FSU den 30.-31. oktober 2021 blev godkendt få uger efter mødet og er 

publiceret på FSU-hjemmesiden. 

Punkt 3. Godkendelse/fastlæggelse af endelig dagsorden 

Afspejles i dette referat. Dagsordenen gennemgang blev tilpasset SA’s deltagelse fra kl. 15:00-16:30 

(pkt. 8, 9, 13,14 og 15). 

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

Den 22.-23. oktober 2022 på Blåvand Fuglestation. 

Punkt 5. FSU-kurser 2022 – status og planer 

SC omtalte de sædvanlige ringmærkningskurser, men 

der var ikke nogen konkrete planer om gennemførelse. 

SC og HE har både et begynderkursus og et kursus for 

øvede ringmærkere i tankerne. Desuden også et ’tisk 

kursus’, hvor Ringmærkningsafdelingen også skal være 

med. 

Der er ikke nogen planer om træktællingskurser. OFL og 

BK vil tale sammen om afholdelse af evt. ”Årsmøde” for 

Danske Trækobservatører nær en god fuglelokalitet i 

efteråret 2022. Målgruppen skal være træktællere, som 

allerede er aktive på fuglestationerne og andre steder, 

samt personer på vej til at blive gode træktællere. 

SC omtalte, at der i regi af projektet ”Fugle for alle” vil 

blive afholdt endnu et formidlingskursus i 2023. 

OFL nævnte også, at det er vigtigt, at man rekvirerer flag 

og veste i DOF/Fuglenes Hus, og nævnte også EuroBirdwatch som et godt arrangement. 

Punkt 6. Ringmærkningscentralen, Ringmærkerforeningen og Videnskabeligt udvalg 

IHS: VU vil igen i 2023 afholde Fuglefagligt Symposium, og udvalget kan også overveje at afholde 

endnu en skrive-weekend, hvis der er ønske om det. VU har en pulje på 25.000 kr. pr. år til uddeling 

til faglige projekter, som også kan være på/fra fuglestationerne. 

Figur 1. Logo for Danske 
Trækobservatører. 
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BJ nævnte, at Blåvand for tiden har en ung hollandsk studerende på internship, som vil lave en 

faglig opgave på baggrund af ringmærkningsdata, og SSC fortalte, at Skagen har en fransk 

studerende i samarbejde med Aalborg Universitet.  

SC fortalte, at Ringmærkerforeningens og Ringmærkningscentralens weekend-konference i marts 

var en stor succes med 50-60 deltagere. Her blev der bl.a. rapporteret om EURING’s nye database 

over alle genfund i Europa. 

Fra Ringmærkningscentralen var der meldinger om et nyt formidlingsprojekt, som i løbet af 

2022/2023 skal resultere i materialer, som også kan benyttes af fuglestationerne. 

Ringmærkningscentralen arrangerer åbent hus og ringmærkningens dag den 17. april 2022. Dette 

er dog efterfølgende af fuglestationerne blevet flyttet til 1. maj. En ny følgegruppe for 

ringmærkningen i Danmark er ved at blive etableret. 

Punkt 7. Liste til VU over mulige FSU-projekter på fuglestationerne – status og fremdrift 

IHS: Det har for nylig været møde i VU. VU har fortsat ikke modtaget projektliste fra FSU og beder 

om at modtage den inden FSU-møde i juni 2022. 

JF og BJ vil sammenstille en projektliste og sende til VU senest 1. juni. 

Punkt 8. Indtægtsdækkende virksomhed på fuglestationerne - status 

Gedser (BK): 

• Har fået tilsagn om 37.000 kr. fra Guldborgsund Kommune fra Biodiversitetspulje. Det tog 

to timer at lave ansøgningen. Størstedelen af pengene kommer til at gå til driftsaktiviteter. 

Desuden gennemføres biodiversitetsanalyser og tilhørende formidling. 

• Lokaletilskud fra Guldborgsund Kommune. Der anvendes 2 timer årligt på ansøgning og 

afrapportering. Hidtil 17.000 kr. pr. år til dækning af husleje til Naturstyrelsen på 30.000 kr. 

Da kommunen fremover kun vil se på medlemmer bosiddende i kommunen, forventes 

tilskuddet fra og med 2022 at falde til omkring 4.000 kr. 

• Friluftsrådets Lokalforeningspulje. Blev søgt i 2021. Tidsforbrug 1 time. Som forventet ud 

fra vilkårene modtog Gedser Fuglestation ikke penge, da fuglestationen/DOF Storstrøm har 

modtaget penge de foregående år. 

Blåvand: 

• BJ: Blåvand har fået støtte fra flere sider det seneste år, og der forventes flere indtægter 

fra fugleformidling end tidligere. 

• JF: Der arbejdes fortsat med midler fra Friluftsrådet. 

Skagen (SC): 

• Der er søgt penge til Coronatabsdækning i 2021. 

• Der en indgået aftale med Naturstyrelsen om fra Naturstyrelsen at modtage betaling for 

nogle af de formidlingsaktiviteter, som fuglestationen gennemfører. Aftalen gælder ind til 

videre 25 ture á 800 kr. 

• Desuden er der fortsat planer om at lave/sælge en form for ”Fadderskabsbevis” for en fugl. 

• Har planer om at sælge udstyr – bl.a. ringmærkningsudstyr. 

Alle: Oplysning om mulighed for at give arv til en fuglestation. Gedser har annonceret for det og 

har information på hjemmesiden. Blåvand og Skagen har ikke informeret om det. 

IHS: Vi bør nævne notatet ”Inspirationsnotat om udvikling af indtægtsdækkende aktiviteter på 

DOF’s Fuglestation”, som Mark Desholm sammenstillede i juni 2021 og som frivillige og ansatte 



 

4 

 

brugte meget tid på ved deltagelse i flere workshops. Hvis det ikke bliver brugt, vil det jo have 

været spild af tid. 

Punkt 9. Udvikling af fælles fondsansøgning på tværs af fuglestationerne 

Ansøgningen i 2021 til Nordea Fonden: 

Der var generel utilfredshed med forløbet. Fuglestationerne havde svært ved at finde på noget 

fælles at søge penge til. Den eksterne konsulent havde ikke kendskab til fuglestationsverdenen, 

brugte meget af FSU-medlemmernes tid på diverse møder, og var væk igen, da der var behov for 

én til at følge op på det videre forløb efter indsendelse af ansøgningen. 

Der var enighed om, at vi fremover selv skal have en liste klar med, hvilke ting/projekter vi gerne vil 

have penge til, at vi selv skal trække ansøgningsforløbet igennem, men gerne vil trække på person 

med fondsansøgningserfaring. Vi vil gerne have forankret et sådant ansøgningsforløb hos en fast 

medarbejder i Fuglenes Hus. 

Som svar på FSU’s ansøgning om 132.000 kr. meldte Nordea Fonden tilbage, at de vil give 50.000 

kr., såfremt DOF fremskaffer den resterende del af beløbet. SC oplyste, at han har bestilt to Leica 

infrarød-kikkerter til tilsammen 53.000 kr. Det forventes så, at Nordea Fonden vil betale de 50.000 

kr. Mht. afrapportering til Nordea Fonden påtog SC, OFL og BJ at skrive tekster for de tre 

fuglestationer, og SC sagde, at Niels Eriksen vil sammenstille det til en afrapporteringsrapport.  

Forventede natformidlingsaktiviteter i forbindelse med projektet: 

Skagen (SC): 4-5 natture forventes gennemført. 

Blåvand (BJ): Forventer at lave nogle natture. 

Gedser (OFL): Kan nok klare en tur. 

Det videre forløb: 

Det blev aftalt, at en halv dag på næste møde i FSU vil blive anvendt til formulering af ting, vi gerne 

fælles vil søge om. Det gælder både ”Det store fælles FSU-projekt” og mindre praktiske ting. Målet 

er at være klar med ønsker, når en ansøgningsmulighed viser sig. 

Punkt 10. Status på handlingsplaner og strategi for FSU 2019-24 

Fra alle tre fuglestationer var tilbagemelding, at der ikke var noget nyt. Dog kunne Skagen melde, 

at man har startet på det nye punkttællingsprogram. 

Punkt 11. Nye aktiviteter – nataktiviteter, overvågningsprojekter, m.m.  

Gedser (BK): 

• Helårstælling ved Gedser Odde i 2022 

• Sammenligning af forårstrækket ved Gedser og Hyllekrog i 2022 

• Gennemfører Punkttælling vinter, ynglefugle og nat. 

Blåvand (BJ):  

• Vil lave ynglefugle- og nat-punkttælling i 2022. 

Skagen (SC): 

• Gennemfører Punkttælling vinter, ynglefugle og nat. 

• I forbindelse med vindmølleprojekt skal fuglestationen GPS-mærke større rovfugle. Et 

samarbejde med Sverige og Norge. 

• Sammen med Aarhus Universitet skal der laves 35 dages kombineret radar og laserkikkert-

undersøgelse. 
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• Gennemfører et Mallemuk-projekt med afsøgning af 10 km strand 12 gange på et år. Alle 

døde havfugle registreres, men der er fokus på Mallemukken. Gennemføres sammen med 

Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet og giver 2 x 10.000 kr. i indtægt. 

• Skagen havde besøg af St. Færder Fuglestation i februar, hvor projektet om senderfugle og 

radiomaster blev drøftet. Man vil gerne have flere master, og de meldte, at 10-20% af de 

mærkede fugle bliver ’pinget’ et sted i Europa. St. Færder har søgt penge til flere master, 

og vil f.eks. gerne have Blåvand med. En mast koster ca. 60.000 kr. 

• SC nævnte, at der måske er et større projekt vedrørende lysforurening på vej med Aalborg 

Universitet.  

Natlyt-overvågning: 

OFL: Vi mangler både viden og nogen til at gennemføre gennemlytningen. 

BK: Det er et mål for FSU, at vi fremadrettet både får opbygget ekspertise og kapacitet til at kunne 

gennemføre standardiseret natlyt-overvågning. 

BJ: I efteråret 2021 blev der gennemført mange natlytninger på Blåvand, men endnu ikke 

systematisk sat op. BJ foreslog, at der på et tidspunkt laves et FSU-kursus om emnet. 

Skagen gennemfører natlytninger én gang om ugen i marts-april og igen i august-november. 

Punkt 12. Rekruttering af personale og frivillige - status 

Blåvand (BJ): Ringmærkningssæsonen er rimeligt dækket dog fortsat med huller. Træktællingen er 

også dækket fuldt ud i dette forår. Til efteråret er der også pæn dækning på både træktællinger og 

ringmærkning, men der er huller, som fortsat skal dækkes. 

Skagen (SC): Der er bemandet med 4-5 personer til ringmærkning, træktælling og formidling både 

forår, sommer og efterår. 

Gedser (BK): Både ringmærkning og træktælling ser ud til at være rimeligt dækket. Vores største 

opgave er at overtage HL’s opgaver, idet HL fra nu af stort set kun ønsker at varetage opgaver 

vedrørende ringmærkning. Det går rimeligt godt med at andre overtager opgaverne, men på sigt 

ville det være godt med både en ny stationsleder og en ny ringmærkningsleder. 

Punkt 13. Unge på fuglestationerne – herunder praktikordninger med lokalafdelingerne 

På foranledning af FSU findes der i dag en glimrende ordning, hvor lokalafdelinger efter aftale med 

en fuglestation kan sende en ung på et ophold mod at betale 50 kr. om dagen til mad m.m. til den 

unge og 50 kr. om dagen til fuglestationen for at varetage opgaven og stille faciliteter til rådighed. 

Den ordning er FSU og de tre fuglestationen glad for. Lokalafdelinger har også udtrykt tilfredshed 

med ordningen. De får henvendelser fra og dermed kontakt til unge i deres lokalområde, kan 

hjælpe de unge og få dem til at lave et indlæg om opholdet på fuglestation. Og på sigt kan disse 

unge blive nye aktive i lokalafdelingen. 

DOF København har lavet et forslag til repræsentantskabsmødet i april 2022 om en central pulje til 

finansiering af de unges ophold, så selv eventuelle fattige lokalafdelinger med mange unge 

medlemmer, kan give deres unge muligheden. 

FSU anbefaler, at den nuværende FSU-aftale med lokalafdelingerne bevares. JF har på FSU’s vegne 

leveret et notat om ordningen til repræsentantskabsmødet, og der skal udarbejdes et budskab til 

nye/unge, der vil på fuglestation. 

Punkt 14. Økonomi - status 

Alle tre fuglestationer meddelte, at det går godt. Skagen har dog fortsat underskud, men mindre. 

Stor tak til SA for donationen i anledning af hendes fødselsdag. 
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Punkt 15. Øget synlighed af fuglestationerne i DOF’s medier – artikler, FSU’s hjemmeside m.v. 

Gedser Fuglestation har gjort en del: 

• Ny artikel i DOFT om havdykandetrækket er lige publiceret. 

• I næste nummer af Fugle & Natur kommer der en artikel om, at det er spændende og ikke 

så svært at være træktæller. 

• Ny Facebook-gruppe ”Danske Trækobservatører” blev etableret sidst i 2021. Der er 73 

medlemmer men meget lidt aktivitet. Hvis initiativet, sammen med artiklen i F&N, ikke 

giver resultater i form af fx fem nye træktællere ved fuglestationerne, forventes gruppen at 

blive nedlagt sidst i 2022. 

Andet: 

SA: Fortalte, at der hver mandag holdes møde i Fuglenes Hus, hvor ugens formidlingsindsatser 

aftales. 

OFL: Jeg vil gerne igen bede om, at FSU får mulighed for selv at lægge nyheder ind på den officielle 

DOF Facebook side. Det synes SA lyder som en god idé. 

Punkt 16. Nyt fra de tre fuglestationer 

Skagen (SC): Naturstyrelsen har taget den gamle udstilling i Det Grå Fyr ned og er ved at lave en ny 

med flere fysiske genstande og færre skærme. 

Blåvand (BJ): Der er blevet opsat et fint nyt Svane-køkken til afløsning af det meget nedslidte. Det 

er sket i et samarbejde mellem Varde Kommune og Blåvand Fuglestations Venner. 

Gedser (BK): Arbejdet med at afløse HL som stationsleder går godt fremad. 

For nye se også overfor i dette referat. 

På opfordring fra IHS talte vi lidt om at have bestyrelser, smalle styregrupper og brede styregrupper 

til at lede fuglestationerne. Der kan være fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Det 

vigtigste er at have ledelsen bemandet med de rigtige engagerede og arbejdsomme personer. 

Punkt 17. Kommende arrangementer – fx studietur til Helgoland m.v. 

Det blev aftalt, at JF går videre med at få en studietur til Helgoland på benene med afvikling 23.-25. 

september 2022.  

FSU opfordrer til, at fuglestationerne deltager i EuroBirdwatch 1.-2. oktober 2022. 

Punkt 18. Eventuelt 

Intet af betydning til dette punkt. 
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