
Årsberetning fra Videnskabeligt Udvalg 2014 
 
 
Siden efterårets repræsentantskabsmøde i efteråret 2013 har Videnskabeligt Udvalg (VU) afholdt 4 
møder. Det primære fokus for udvalgets arbejde i det forgangne år har været: 
 
Nye projekidéer: Udvalget har udarbejdet og fremsendt to forslag til HB, som udfylder huller i 
den nuværende nationale fugleovervågning. Projekterne, der skal forstås som forslag til fremtidige 
aktiviteter, omfatter overvågning af nataktive fugle og almindelige fugles ynglesucces.  
Samarbejde og planlægning af fagseminar mellem VU og DNA: Udvalget har brugt en del 
resurser på at aftale samarbejdsflader og forventningsafstemme med DNA og i fællesskab er der 
nu udarbejdet en samarbejdsaftale. Et af punkterne i denne er afholdelsen af et årligt fagseminar 
med deltagelse af VU og DNA. Det første af sin slags bliver afholdt 25/11 2014 
Indscanning af ældre numre af DOFT til publicering på dof.dk. Udvalget har nu indhenter to 
tilbud samt prøvescan, og dette er fremsendt til videre behandling og evt. godkendelse i HB. 
 
 
VU har rådgivet HB i følger sager: 

• VU har identificeret nogle essentielle mangler i det nuværende DATSY-overvågningsprojekt 
med potentiel betydning for værdien af de data DOF giver til myndighederne. 

• Hvilken systematik DOF bør følge i fremtiden, og hvorledes denne tages i brug. 
• Godkendelse og reguleringen af neonicotinoider (pesticider) 
• Fordel og ulemper ved at introducere "Important Bird and Biodiversity Areas" efter oplæg 

fra BirdLife 
• Beskyttelseszoner omkring rovfuglereder 

 
 
Årets arbejdsindsats har i øvrigt været centreret omkring: 

I. ATLAS III følegruppen og DOFs centrale følgegruppe. Repræsentation i udvalget og 
rådgivning. 

II. Pandion. Repræsentation i redaktionen. 
III. Feltornitologiske projekter i DOF. VU søger fortsat, at understøtte projekter med 

rådgivning og hjælp til publicering. 
IV. Projektmidler. Udvalget har givet tilsagn om støtte til 3 ud af 3 ansøgninger:  

•  Duehøge-undersøgelser i Nordjylland 
•  National hjejletælling 
•  Deltagelse i International Ornithological Congress (IOC) i Japan 

 
 
Udvalgets medlemmer er: Mark Desholm (Rep, udtrådt april 2014), Jan Drachmann (Rep), Henning 
Ettrup (HE, indtrådt 14/11-2013), Jon Fjeldså (HB), Sigrid Ilsøe (Rep) Steffen Brøgger Jensen 
(HB), Jannie Linnebjerg (Rep), Ulrik Skotte Møller (HUSM, indtrådt 4/3-2014), Bo Svenning 
Petersen (HB),  Kasper Thorup (Rep), Ole Thorup (HB) og Anders P. Tøttrup (HB). Som sekretær 
fra Fuglenes Hus fungerer Irina Levinsky har overtaget denne funktion. 
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