Årsberetning fra Videnskabeligt Udvalg 2012
I det forløbne år har Videnskabeligt Udvalg (VU) oplevet en del omvæltninger. Flere gode kræfter er
forladt udvalget, men heldigvis har vi formået at supplere med nye friske kræfter. Desuden har
udvalget fået ny formand. Alle takkes varmt for deres indsats i udvalget.
Siden efterårets repræsentantskabsmøde i 2011 har VU afholdt 4 møder. Det primære fokus for
udvalget har været:
(1) Den danske fugleovervågning. Udvalget har arbejdet på, at identificere huller i den danske
fugleovervågning og arbejder på konkrete anbefalinger til forbedring af den fremtidige
fugleovervågning.
(2) Selvevaluering og revision af kommissorium. HB pålagde udvalget disse to opgaver i 2012, og
processen har medført mange berigende diskussioner internt i udvalget. Nu afventer VU et
opfølgende møde med HB i marts 2013.
Årets arbejdsindsats har i øvrigt været centreret omkring:
(1) Skriveworkshop. 10.-11. november 2011 i Middelfart med 5 faglig interesserede DOF’ere,
deres indsamlede data og 5 VU medlemmer. Der arbejdes aktuelt på 2 artikler.
(2) Fuglestationsudvalget. Repræsentation i udvalget og rådgivning.
(3) Atlas III. Deltagelse i følgegruppen.
(4) Caretakerprojektet. Rådgivning i forbindelse med rapportering.
(5) Fokuseret Fugleforvaltning. Repræsentation i arbejdsgruppe vedr. Vandrefalk.
(6) Pandion. Repræsentation i redaktionen.
(7) Feltornitologiske projekter i DOF. VU søger fortsat, at understøtte projekter med
rådgivning og hjælp til publicering.
(8) DOFT og VU på dof.dk. Udvalget arbejder fortsat på at få alle tidligere årgange af DOFT
lagt frit tilgængeligt på Internettet.
(9) Projektmidler. Udvalget har støttet 4 ud af 5 ansøgninger om midler til udførelse af faglige
projekter i 2012 (se neden for).
Uddeling af projektstøttemidler:
Videnskabeligt Udvalg har givet tilsagn om at støtte 4 videnskabelige projekter:
(1) Kørsel i forbindelse med et Duehøge-projekt i Nordjylland.
(2) Kørsel i forbindelse med en undersøgelse af den sønderjyske tranebestand.
(3) Transportudgifter til projekt som undersøger kommunikation parrene imellem ind og ud ad
redekasser hos musvit. (se mere her: http://pandion.dof.dk/kort-nyt/musvitterv%C3%A6rner-ogs%C3%A5-om-privatlivets-fred-0 )
(4) Indkøb af kunstige reder til Landsvaler til brug for undersøgelse af landsvalens ynglesucces
og redepræference i og omkring Svendborg (Sydfyn).
Faglig rådgivning:
Gennem året har VU diskuteret og rådgivet DOF i forbindelse med foreningens faglige projekter,
bl.a. Villumprojektet, punkttællingerne, trækfugleprojektet, DOF-basen og biblioteket i Fuglenes
Hus.
Udvalget:
Udvalgets medlemmer er: Mark Desholm (indtrådt 21.6.2012, på valg (vælges af
Repræsentantskabet, Rep)), Jan Drachmann (valgt ind af Rep), Marie Frandsen (Rep), Steffen
Brøgger Jensen (indtrådt 21.6.2012, valgt ind af HB), Kaj Kampp (HB), Jannie Linnebjerg
(indtrådt 8.3.2012, på valg (Rep)), Hans Meltofte (udtrådt pr. 21.6.2012), Bo Svenning Petersen
(HB), Lars Ulrich Rasmussen (Rep), Iben Hove Sørensen (udtrådt pr. 13.12.2011), Kasper Thorup
(Rep), Ole Thorup (HB) og Anders P. Tøttrup (formand fra 21.6.2012, HB). Som sekretær fra
Fuglenes Hus fungerer Henning Heldbjerg.
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