Årsberetning fra Videnskabeligt Udvalg 2013
Siden efterårets repræsentantskabsmøde i 2012 har Videnskabeligt Udvalg (VU) afholdt 4 møder.
Det primære fokus for udvalgets arbejde i det forgangne år har været:
Den danske fugleovervågning. Udvalget har analyseret den nuværende nationale fugleovervågning
og identificeret to områder, hvor der moniteres utilfredsstillende på nuværende tid. Det drejer sig om
forekomsten af nataktive arter og ynglesucces for de almindelige ynglefugle. VU har på den
baggrund udarbejdet konkrete anbefalinger til forbedring af fugleovervågningen på disse to områder i
form af skitser til projekter, som DOF kan i gangsætte i tilfælde af, at foreningen får denne mulighed.
De to projektforslag bliver indsendt til HB i løbet af efteråret 2013.
Principper for uddeling af støtte til faglige projekter. Udvalget har over flere møder diskuteret
sådanne principper, hvilket har resulteret i opdatering af opslaget, der bliver bragt i DOFs medier.
DATSY. VU har identificeret mangler i det nuværende DATSY-overvågningsprojekt med potentiel
betydning for værdien af de data DOF giver til myndighederne (notat indsendt til DNA).
Udvalgets funktion i DOF. Efter selvevalueringen i 2012 og en revision af udvalgets kommissorium
i 2013 har VU efter selv-analyse udbedt sig møde med HB. Nu afventer VU et opfølgende møde med
Egon Østergaard i oktober 2013.
Hjemmesiden. VU har opdateret hjemmesiden med beskrivelser af udvalgets medlemmer.
Kommissorium. Udvalget har opdateret sit kommissorium efter ønske fra HB.
VU har rådgivet HB i følger sager:
• Anvendt systematik i DOF.
• Relevansen af en opdateret systematisk liste over forekomsten af de danske fuglearter.
• Fremtiden og værdien af DOFs fuglestationsarbejde.
• Muligheder og konsekvenser for deltagelse i landsdækkende databaser for biodiversitet.
Årets arbejdsindsats har i øvrigt været centreret omkring:
I. Fuglestationsudvalget, ATLAS III følegruppen og DOFs centrale følgegruppe.
Repræsentation i udvalget og rådgivning.
II. Caretakerprojektet. Rådgivning i forbindelse med rapportering.
III. Pandion. Repræsentation i redaktionen.
IV. Feltornitologiske projekter i DOF. VU søger fortsat, at understøtte projekter med
rådgivning og hjælp til publicering.
V. Indscanning af ældre numre af DOFT til publicering på dof.dk. Udvalget indhenter
tilbud på opgaven som i 2013 vil bliver forelagt HB til beslutning.
VI. Projektmidler. Udvalget har givet tilsagn om støtte til 3 ud af 4 ansøgninger om udførsel af
faglige projekter i 2013:
• Undersøgelse af kønsratioen hos ederfuglebestanden der trækker forbi Hyldekrog,
Lolland.
• Fortsættelse af undersøgelser af landsvalens ynglesucces og redepræference i og
omkring Svendborg (Sydfyn).
• Duehøgeundersøgelser i Nordjylland.
Udvalgets medlemmer er: Mark Desholm (Rep), Jan Drachmann (Rep), Jon Fjeldså (HB) Marie
Frandsen (udtrådt 10/6 2013), Sigrid Ilsøe (indtrådt ved selvsupplering 11/9 2013, Rep) Steffen
Brøgger Jensen (HB), Kaj Kampp (udtrådt 28/11 2012), Jannie Linnebjerg (Rep), Bo Svenning
Petersen (HB), Lars Ulrich Rasmussen (udtrådt 28/1 2013), Kasper Thorup (Rep), Ole Thorup (HB)
og Anders P. Tøttrup (HB). Som sekretær fra Fuglenes Hus fungerede Henning Heldbjerg frem til
september 2013, hvorefter Irina Levinsky har overtaget denne funktion.
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