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Nyhedsbrev, december 2016 

 

 

Overvågning og afrapportering 

Så har vi afleveret de data, som aftalen mellem DOF og Miljøministeriet beskriver, tusind tak til alle jer, der 

har bidraget! Data er rapporteret i form af bearbejdede ynglepar i DOFbasen på de respektive lokaliteter, 

hvilket giver nedenstående totaler (totaler, der med sikkerhed vides ikke at være dækkende for 

landsbestanden, er angivet med parenteser). 

Art Antal ynglepar 2016 Antal ynglelokaliteter 2016 

Nordisk Lappedykker 0-1 0-1 

Sort Stork 0 0 

Hvid Stork 3 3 

Skestork 266 7 

Sangsvane 6-9 8 

Bramgås (udenfor Saltholm) (109-112) (7) 

Rød Glente - - 

Havørn - - 

Blå Kærhøg 0 0 

Kongeørn 3 3 

Fiskeørn 5 3 

Vandrefalk 19 16 

Plettet Rørvagtel 98-104 37 

Hjejle  0 0 

Sorthovedet Måge 14-19 13 

Dværgmåge - - 

Sandterne 0-1 1 

Perleugle 8-11 6 

Høgesanger 0 0 

 

Der var 3 par af Hvid Stork i 2016 (inkl. det domesticerede par på Sjælland), hvilket det er mange år siden, 

der sidst har været i Danmark. Igen i år var der 5 ynglepar af Fiskeørn, og for en gangs skyld et lille fald i 

antallet af ynglende Vandrefalke fra 21 par sidste år. Plettet Rørvagtel havde et godt år med 98-104 

territorier. 
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Jeg skal opfordre alle artskoordinatorer, der allerede nu kender til felt- og mødeaktiviteter i 2017, som 

ønsker tilskud til fra projektet, om at meddele det til Timme på nedenstående kontaktoplysninger. 

Ressourcerne til artskoordinatoraktiviteter er desværre begrænsede, så for at sikre at så mange som muligt 

får gavn af midlerne, vil jeg gerne bede de artskoordinatorer, der ønsker tilskud, om at ansøge på forhånd og 

i god tid. Cirka 1. februar giver vi svar på indkomne anmodninger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorthovedet Måge omgivet af 
Hættemåger. Foto: John Larsen. 

 

Personalia 

Det var et stort chok, at Lars Hansen, Nyborg, døde af cancer i løbet af sommeren. Lars har ydet en stor 

indsats for fuglene i årevis, bl.a. for Sorthovedet Måge, som han var artskoordinator for i hele 16 år. Jacob 

Sterup, ligeledes fra Fyn, har meldt sig som ny artskoordinator for arten, velkommen til ham i projektet. 

Kim Skelmose og Lars Ulrich Rasmussen har trukket sig som artskoordinatorer for Rød Glente, de takkes for 

deres store indsats i projektet. De erstattes af Per Rasmussen, Årslev, velkommen til! 

Opdateret oversigt over alle projektarter og artskoordinatorer kan altid ses her: 

http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/truede-og-sjaeldne-ynglefugle/arter-og-artskoordinatorer 

 

Netværk – årsmødet 2017 

Næste koordinatormøde bliver holdt i weekenden 25.-26. marts på Fangel Kro lige syd for Odense, og det gør 

vi igen i år sammen med artsvalidatorerne i Atlas III. Vi starter lørdag ved 10-tiden og slutter efter frokost 

søndag, DOF dækker udgifter ifm. arrangementet. Tilmelding kan sendes allerede nu til Michael. Husk at 

angive særlige forhold (vegetar, allergier o. lign.) og om du overnatter. Send også gerne forslag til 

mødepunkter og oplæg til os. 

Tilbage er blot at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår! 

Michael Fink Jørgensen 

E-mail: michael.fink@dof.dk, tlf.: 3328 3821 

Timme Nyegaard, projektleder 

E-mail: timme.nyegaard@dof.dk, tlf.: 3328 3823 

Projektets hjemmeside: http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/truede-og-sjaeldne-ynglefugle 
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