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Mødet blev afholdt på Blåvand Fuglestation 22. og 23. oktober 2022. 

Tilstede: Iben Hove Sørensen (IHS) (VU), 

Henning Ettrup (HE) (Danmarks 

Ringmærkerforening), Simon Siggaard 

Christiansen (SC) (Skagen), John Frikke (JF) 

(DOF Sydvestjylland), Bo Kayser (BK) (DOF 

Storstrøm), Bent Jakobsen (BJ) (Blåvand) og 

Jacob Jensen (JJ) (Fuglenes Hus) (Kun lørdag) 

samt Anders Wiig Nielsen (AWN) fra 

Feltornitologisk Udvalg (Kun ved starten af 

mødet.) 

Afbud: Ole Friis Larsen (OFL) (DOF’s 

hovedbestyrelse) og Peter Kristensen (PK) 

(DOF Nordjylland). 

 

Punkt 1. Valg af referent og ordstyrer 

Referent: BK. Ordstyrer: JF. 

Punkt 2. Godkendelse af referat fra forrige møde 

Referatet fra mødet i Fuglestationsudvalget (FSU) den 26. marts 2022 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 

Den 1.-2. april eller 15.-16. april 2023 på Gedser Fuglestation. 

Punkt 5. Fremtidig bemanding af FSU 

Der har været nogle udskiftninger af medlemmerne i FSU det seneste års tid. Vi havde fornøjelsen 

at byde velkommen til Jacob Jensen, som er ny chef for Naturafdelingen i Fuglenes Hus. Desuden 

deltog Anders Wiig Nielsen som ny repræsentant for Feltornitologisk Udvalg. Der er en vakant 

plads for Gedser Fuglestation, fordi Hans Lind har valgt at trække sig ud på grund af alder. 

BK vil undersøge, om Søren Mygind fra GFU’s styregruppe vil være nyt medlem af FSU for Gedser. 

IHS meddelte, at Jan Drachmann har meldt sig som suppleant for IHS fra VU. 

JJ meddelte, at Daniel Palm Eskildsen er hans suppleant fra Fuglenes Hus fremover. 

BK beder om at få revideret den fælles mailliste bag fsu@dof.dk. 

Se udvalgets medlemmer. 

Punkt 6. Samskabende aktiviteter mellem Videnskabeligt Udvalg (VU) og FSU 

IHS, JF og BK havde alle indsendt ønsker til dagsordenen, som blev samlet under overskriften 

”Samskabende aktiviteter mellem VU og FSU”. 

Med udgangspunkt i den projektoversigt, som FSU tidligere på året havde lavet til VU, drøftede VU 

på udvalgets seneste møde (september 2022) mulighederne for et øget samarbejde mellem FSU og 

VU om projekter med tilknytning til fuglestationerne. VU ønsker i første omgang et fællesmøde 

mellem de to udvalg, hvor samarbejdsmulighederne kan drøftes nærmere. 

Fra mødet lørdag på Blåvand Fuglestation. 

https://www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/fuglestationsudvalg/medlemmer-fuglestationsudvalg
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FSU bakker op om denne fremgangsmåde og bad IHS udarbejde et bilag til næste VU-møde, som 

beskriver rammerne for et sådant møde samt forslag til indhold. FSU foreslår et heldagsmøde i det 

tidlige forår 2023, gerne i Odense eller København. Mødet skal gerne munde ud i konkrete 

initiativer, f.eks. dannelse af mindre projektarbejdsgrupper med repræsentanter fra hvert udvalg. 

For at få sat gang i processen og få sat nogle konkrete resultatmål havde BK til FSU-mødet 

udarbejdet et forslag om, at mødet skal findes sted på Fyn i februar 2023, og at der fx kan laves 

følgende samskabte produkter: 

• Analyse af ringmærkningsdata fra 

Blåvand, for at belyse 

langtidstendenser i forårstrækket. 

• Analyse af træktællingsdata fra 

Gedser og Hyllekrog, for at belyse 

forskelle og ligheder for 

forårstrækket. 

• Indsamling af XX-data ved hjælp af 

YY-værktøj fra Skagen, for at belyse 

et eller andet. 

• Nødvendig dækningsgrad for at opnå 

et retvisende billedet af fugletrækket. 

IHS vil tage forslaget med til VU-møde i 

november 2022 og søge at få indkaldt til et 

fællesmøde i første halvdel af 2023. 

Det blev desuden drøftet, hvordan FSU/Fuglestationerne bedst får faglig hjælp fra DOF i fremtiden. 

Med udgangspunkt i en konkret sag, hvor Gedser Fuglestation bad om hjælp fra VU, blev 

mulighederne drøftet, og det blev besluttet at tage sagen op på det kommende fællesmøde 

mellem de to udvalg. 

Punkt 7. FSU-kurser i 2023 

HE forventer, at der afholdes et ringmærkningskursus for begyndere i enten Gedser eller Blåvand. 

HE/SC talte om, at der måske kan afholdes et kursus for øvede ringmærkere. 

KU/RC har meldt ud, at de vil lave et kursus i CES-mærkning. 

JF planlægger at holde et træktællingskursus i 2023. JF taler med OFL om det. 

Punkt 8. Gruppen Danske Trækobservatørers opståen og nedlæggelse 

Se beskrivelse i FSU’s årsberetning for 2022. 

Tusindvis af stære trak ud over Vesterhavet. 

https://www.dof.dk/images/udvalg/fuglestations/dokumenter/FSU_aarsberetning_2022_v01.pdf
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Punkt 9. Resultater fra helårstælling i 

Gedser og sammenligning med Hyllekrog 

forår 

BK gennemgik. Se ”Fugletrækket ved Gedser 

Odde året igennem - med fokus på 

havtrækket. Resultater fra helårstællingen 

2021-22.” og ”Forårstrækkesammenligning 

Gedser - Hyllekrog 2022. Sammenfatning og 

konklusioner.” 

Punkt 10. Hvordan håndteres 

nedgangstider på en fuglestation bedst? 

Blåvand Fuglestation har eksisteret i over 50 

år. Derfra har man erfaringer med, at der er 

årrækker med opblomstring efterfulgt af 

nedgang til lavt aktivitetsniveau. Blåvand er i 

øjeblikket inde i en ny opblomstring.  

Gedser Fuglestation har kun eksisteret er par årtier. Det har været en årrække med vækst og 

professionalisering. Nu ser der ud til at være lidt tilbagegang. Skal man bare håbe på nye bedre 

tider, gøre noget aktivt for at revitalisere fuglestation eller lige frem overveje at lukke den?  

BJ: Blåvand Fuglestation har ikke som i Gedser haft krav fra Varde Kommune (Udlejeren til DOF, selv 

om det er Naturstyrelsen, som ejer fuglestationen.), så man har blot kunnet have lavt 

aktivitetsniveau i perioder. 

BJ: Vi har ændret Blåvand Fuglestation fra at være et ”elitested” til et bredt samlingssted for unge, 

for udlændige, for næsten-nybegyndere, så fuglestationen er blevet meget inkluderende. 

Stationslederen holder sig i baggrunden og lader de unge selv køre tingene, men holder øje på 

sidelinjen. 

JJ: Nogle steder blandt fuglekiggere oplever man desværre stadig en kedelig ”elite”: ”Du skal ikke 

tro, du er noget.” 

JF: Mht. nye aktive. Prik folk ud og spørg, om de har lyst til at være med. 

God diskussion. 

Punkt 11. Indtægtsdækkende virksomhed på fuglestationerne – status 

Fællesansøgning fra FSU til Nordea Fonden: 

• FSU modtog 50.000 kr. fra fonden, som blev brugt til indkøb af to natkikkerter. Siden da har 

fuglestationerne gennemført en række natformidlingsarrangementer.  

- Blåvand: Anvender i efteråret 2022 næsten dagligt (natligt) natkikkerten i forbindelse med 

oplæring af unge på fuglestationen i natringmærkning. 

- Gedser: Har tilbudt natarrangement om natsværmere. Natkikkerten anvendes i 

forbindelse med oplæring i natringmærkning. 

- Skagen: Har gennemført 13 natture og anvender desuden natkikkerten i forbindelse med 

oplæring i natringmærkning. 

Niels Eriksen vil sammenstille en rapport til Nordea Fonden til december 

Gedser (BK): 

Plettet Rørvagtel kunne ses på Grønningen ved Blåvand 
både lørdag og søndag. 

https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/GedserHelrstlling_2021_22_Resultater_v01.pdf
https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/GedserHelrstlling_2021_22_Resultater_v01.pdf
https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/GedserHelrstlling_2021_22_Resultater_v01.pdf
https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/GedserHelrstlling_2021_22_Resultater_v01.pdf
https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/Gedser_Forrstrksammenlign_Ge_Hy_2022_Resultater_v01.pdf
https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/Gedser_Forrstrksammenlign_Ge_Hy_2022_Resultater_v01.pdf
https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/Gedser_Forrstrksammenlign_Ge_Hy_2022_Resultater_v01.pdf
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• Har fået tilsagn om 37.000 kr. fra Guldborgsund Kommune fra Biodiversitetspuljen i 2022. 

Næsten alle aktiviteter på GFU er nu afsluttet og afrapportering finder sted i oktober.  

GFU har fået foreløbigt tilsagn om ca. 43.000 kr. i 2023. 

Eventuel senere fællesansøgning (Alle): 

Der blev talt om, hvad der er brug for på fuglestationerne. Det drejer sig eksempelvis om cykler til 

de frivillige, teleskoper og gerne flere natkikkerter. 

Punkt 12. Status på handleplaner og 

strategi for FSU 2019-24 

Vi gennemgik strategiens hovedpunkter. En 
stor del er allerede gennemført.  

Inden næste møde skal repræsentanter for 
hver af de tre fuglestationer have fremsendt 
en oversigt med status for de enkelte punkter 
i såvel handleplan som strategi. 

Disse oversigter vil blive behandlet på næste 
møde. 

 

 

 

 

Punkt 13. Øget synlighed af fuglestationerne i DOF’s medier – artikler, FSU-hjemmeside m.v. 

(Punktet blev behandlet lørdag.) 

Det blev aftalt, at FSU (JF) tager kontakt til Fugle & Natur (Karina Demuth og/eller Anton Lihn) for 

at få inspireret dem til at lave en artikelserie fra de tre fuglestationer. 

BK: Vi skal have personer fra DOF Ung eller andre unge med til at lave kommunikation på 

Instagram, Twitter, TikTok m.m. Kommunikation fra unge til unge virker bedst. 

IHS: Lad os komme med i arbejdet med at udforme den nye DOF hjemmesideløsning. 

SC: Lad os også lave nogle podcasts. 

Punkt 14. Rekruttering af personale og frivillige 

Sigrid Andersen har lavet en miniundersøgelser ved via mail at spørge en række unge frivillige, som 

har været på Gedser Fuglestation. Af svarene fremgår, at de unge har været meget glade for 

opholdet og syntes, at de havde lært meget. De ville sådan set gerne komme som frivillige igen, 

men regnede ikke med at få tid det/de kommende år. De ønskede ikke at gå ind i styregruppen 

eller anden form for drift/ledelse af fuglestationen. De ønskede, at der kom en yngre, lønnet 

stationsleder. Stor tak til Sigrid Andersen for at have lavet undersøgelsen. 

IHS foreslog, at der kommer en repræsentant fra DOF Ung i FSU. Det blev vedtaget, og JF tager 

kontakt til DOF Ung (Ninna Yasmin Ali) for at tilbyde dem en plads. 

BK: Gedser Fuglestation har svært ved at komme videre mht. frivillige, hvis vi ikke får en lokalt 

tilstedeværende, engageret, yngre stationsleder. Fuglestationen får flere henvendelser fra unge og 

andre, som gerne vil arbejde på fuglestationen, men vi må ofte afvise dem, fordi vi ikke har nogen 

til at tage sig af dem. 

IHS foreslog, at tage Gedser Fuglestations problemer op som en ledelsesmæssig opgave, som kan 

blive behandlet på et fællesmøde mellem FSU og Gedser Fuglestations styregruppe på FSU-mødet i 

april i Gedser.  

Amerikansk Sortand han blev set nær kysten lige syd for 
Blåvand Fyr. 



 

6 

 

Punkt 15. Studietur til Vogelwarte Helgoland i september 2022 

To fra FSU samt et tidligere FSU-medlem og en person knyttet til Blåvand Fuglestation (Blåvand 

Fuglestations Venner) deltog. Turen var en succes og en rapport om turen var rundsendt til FSU 

inden mødet. Se desuden JF’s artikel i DOFT om stedet. 

De offentlige ordninger for unge i Tyskland stiller Helgoland i en rigtig god position i forhold til at 

få personale (FJÔ og BFJ). Det aftaltes, at JF kontakter Jochen Dierschke for at høre, om unge på 

disse ordninger kan aftjene deres år i Danmark? Desuden aftaltes det, at vi forsøger at få Dierschke 

til Danmark i november 2023, så vi kan mødes med ham. 

JF foreslog, at FSU fremadrettet ser på mulighederne for at lave tilsvarende ture til Falsterbo og 

andre nordiske fuglestationer.  

Punkt 16. Ringmærkningscentralen, Ringmærkerforeningen og Videnskabeligt udvalg 

Ringmærkningscentralen (RC) og Ringmærkerforeningen (HE) 

Vi venter på udpegning og indkaldelse af baggrundsgruppe, som kan rådgive RC i forbindelse med 

fremlæggelse af sager i Styregruppen.  

Der skulle på et tidspunkt komme en ny hjemmeside, fuglerejse.dk, om ringmærkningsresultater.  

JF: FSU vil følge op på, om der er ligger nogle procedurer for vores publicering af 

ringmærkningsresultaterne.  

Videnskabeligt udvalg (VU) (IHS) 

Der har været afholdt møde i VU 13. september 2022. Der er i øjeblikket to vakante pladser i 

udvalget. 

I 2023 vil VU igen stå for afholdelse af fuglefagligt symposium. 

Der arbejdes på at igangsætte et rederegistreringsprojekt i DOF.  

Punkt 17. Nyt fra de tre fuglestationer, herunder nye aktiviteter 

Her omtales ting, som ikke allerede er omtalt i årsberetningen fra FSU 2022. 

Blåvand (BJ) 

Fuglestationen bliver bestormet med unge 

folk, som gerne vil være frivillige.  

En frivillig er i øjeblikket i gang med en 

analyse af efterårsringsmærkningsdata for at 

se, hvilke ændringer der for fundet sted over 

en årrække. Den kan ’matche’ den 

bearbejdning af forårsmaterialet, som Menno 

den Uijl fra Holland lavede i sommer. 

Gedser (BK) 

Har haft et godt møde med den nye skovrider 

for Naturstyrelsen Storstrøm, Jane Skov Lind. 

Det er Naturstyrelsen, som ejer 

fuglestationen. 

Fuglestationen har også et udbytterigt, også økonomisk, samarbejde med Guldborgsund 

Kommune. 

Der er lige startet en ny ung træktællingsaspirant, som forventes at hjælpe med til 

standardtællingerne her i efteråret.  

Morgenobs søndag. 

https://www.dof.dk/images/udvalg/fuglestations/dokumenter/FSU_Studietur_til_Helgoland_September_2022.pdf
https://www.dof.dk/images/udvalg/fuglestations/dokumenter/DOFT_2022_2_Helgoland.pdf
https://www.dof.dk/images/udvalg/fuglestations/dokumenter/FSU_aarsberetning_2022_v01.pdf
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Skagen (SC) 

Der er gang i virkelig mange aktiviteter, så her nævnes blot et par eksempler. Der er et par 

specialprojektet med ringmærkning af bl.a. store rovfugle og bjergpibere. Man er i gang med et 

projekt med indsamling af døde mallemukker for undersøgelse af plast i maven. 

Punkt 18. Dialog med Feltornitologisk Udvalg (FeltUd) (Blev holdt først på mødet lørdag.) 

AWN fortalte om FeltUd’s aktiviteter, herunder felttræf, der er årets væsentligste og største 

aktivitet. Af aktiviteter, vi har lavet eller laver i samarbejde med fuglestationerne, kan nævnes 

felttræf i Skagen og Blåvand (BFst, SkaF), trækfuglearrangementet Overshooter med base i GFu, 

åben-ringmærkning og havfugletur i samarbejde med SkaF. 

FeltUd vil gerne fortsat have samarbejde med FSU om sager, der har gensidig interesse, og hvor 

FeltUd har ressourcer til at medvirke.  

FeltUd lægger vægt på, at fuglestationerne fortsat er åbne for fuglefolk, der kigger forbi, således at 

både erfarne og unge fuglefolk føler ejerskab til stationerne og bruger dem. For unges 

vedkommende er dette særlig vigtigt, da det på sigt er dem, der skal føre arbejdet på og omkring 

fuglestationerne videre. 

FeltUd nævnte, at fuglestationerne har mangel på observatører og har fremsat ønsker om bestemte 

tællestandarder i forbindelse med trækobservationer. Det er en meget væsentlig diskussion. En del 

af problematikken kan løses med bedre værktøjer, fx DOFbase-app’s, der understøtter hurtig og 

simpel indtastning efter de ønskede standarder. 

Det blev aftalt, at AWN kommer på mailing-listen til fsu@dof.dk, og at han eller en anden fra 

FeltUd deltager på mindst et FSU-møde om året. 

SC spurgte AWN, om FeltUd kunne deltage på Fuglefestival i Skagen. Dette vil FeltUd som 

udgangspunkt gerne, men det forudsætter, at vi i fællesskab finder aktiviteter, hvori udvalget kan 

understøtte SkaF’s arbejde, men som også rammer FeltUd’s målgruppe. Derfor er fx aftenforedrag i 

maj næppe vejen frem. Denne diskussion og anden idéudvikling må tages i anden forbindelse, da 

der ikke var tid til mere detaljeret diskussion af emnet på mødet. 

Punkt 19. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 
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