
Nordlangelands Fuglestation 

Strategi og drift 

Februar – Juni 2016 

 

 

 

 

 

 

Af Eske F Morthensen 

 



 

 

1. Indledning. 

Formålet med dette notat er at give en beskrivelse af visioner og strategi for nordlangelands 

fuglestations virke. Desuden at give en overordnet beskrivelse af, hvordan strategien 

gennemføres i praksis. 

Startegien kan beskrives med 3 hovedaktiviteter 

● Mærkning af rastende fugle 

● Optælling af trækkende fugle 

● Formidling om fugletræk 

Gruppen der står for drift og ledelse af fuglestationen, forsøger løbende at forbedre den måde 

aktiviterne gennemføres på, således at formidlingen bliver til gavn og inspiration for flere. 

 

2. Historie 

Nordlangeland har dannet ramme om ringmærkning om foråret i perioden 1967 – 1969 samt i 

1985. 

3. Vision 

Nordlangeland er interessant på grund af sin beliggenhed. Vil man fra Østersøen til 

Kattegat/Nordsøen, virker farvandet mellem Langeland-Fyn og Langeland-Lolland som en 

naturlig tragt. Mange vandfugle vil derfor komme tæt på Nordlanglands top om foråret. 

Ligeledes vil rov- og småfugle benytte sig den geografiske placering. Der er udtræk dels ved 

Hou nordstrand, men også ved Hou østerstrand og Hou vesterstrand. Her skal der tages højde 

for vindforholdene. 

Med udgangspunkt i fuglestationens placering, interesse blandt aktive feltornitologer og 

ringmærkere, har fuglestationens styregruppe formuleret følgende vision. 

● At gøre foråret 2016 til et forsøgs år henimod at fastetablere en kommende fuglestation. 

Resultatet af indsatsen sat op mod de resultater der opnås med ringmærkningen og 

trækfugletællingerne afgør om projektet skal videreføres. 

● Vi ønsker at udnytte fuglestationens geografiske placering til at indsamle data af god 

kvalitet om fugletrækket i området. 

● Vi ønsker at personer tilknyttet DOF-fyn formidler viden om fugletrækket samt begejstring 

for fugle til forskellige målgrupper. 



● Vi ønsker at give DOF-fyn medlemmer mulighed for at være med til fuglestationens 

aktiviteter og fællesskab. 

  

4. Mål 

Indsamling af fugledata 

      Mærkning af fugle. 

Standardringmærkningen ved Nordlangelands fuglestation foregår i perioden 1 marts til 15 

juni. Net åbnes senest 30 minutter før solopgang og der ringmærkes minimum i 5 timer. Ud 

over den standardiserede mærkning kan mærkning foretages uden for standardperioderne 

efter ringmærkernes ønske og i forbindelse med formidlingsarrangementer. 

Data om mærkede fugle bliver indtastet i DOF-basen og lokal mærkningsdatabase. Der 

rapporteres til zoologisk museums ringmærkningsafdeling efter de til en hver tid gældende 

retningslinier. 

Optælling af trækfugle. 

På nuværende tidspunkt er der ikke fastlagt en konkretiseret standardoptællings procedure. 

Nordlangelands fuglestation vil lægge sig op af Keldsnor fuglestations optællingspolitik. En 

optimal dækning kunne være optælling af samtlige arter en stor del af dagen. 

Ved en enkelt obersevatør foretages observation fra Hou Nordstrand. Ved 2 eller flere 

observatører kan der foretages observationer fra flere observationspunkter. 

Data om optælling af trækfugle bliver indtastet i DOF-basen samt i lokal oprettet 

trækfugledatabase. 

Formidling til forskellige målgrupper. 

Det er fuglestationens mål at foretage formidling om fuglestationens aktiviteter i særdeleshed 

om fuglesagen generelt over for diverse målgrupper. Fuglestationens ledelse og øvrige 

tilknyttede personer vil gennemføre formidlingsarrangementer. Disse arrangementer vil være 

● Fremvisning af mærkning, fugletræk m.m. 

● Spontane arrangementer indkaldt med kort varsel. 

Give DOF-fyn medlemmer mulighed for at være med. 

Fuglestationen vil give DOF-fyn medlemmer mulighed for at opleve og deltage i 

fuglestationens arbejde. Dette kan være. 

● At medlemmerne besøger fuglestationen og kan få forevist, hvordan mærkning og 

optælling foretages. 



● At Medlemmerne tilmelder sig som mærkere eller observatører. Der vil blive lagt en 

kalender ud på www.doffyn.dk. 
 

5. Organisering og drift 

For at kunne leve op til fuglestationens mål er der behov for en organisation, som kan 

håndtere både den overordnede styring og den daglige drift. Nordlangelands fuglestation er 

underlagt DOF-fyn. 

Ledelsesstruktur. 

Øverste styrende organ er styregruppen. Den består af 3-5 medlemmer, hvor 1 medlem er fra 

DOF-fyns bestyrelse. Styregruppen optager medlemmer efter behov og supplerer sig selv. 

Styregruppen vælger en stationsleder blandt gruppens medlemmer. Stationslederen er 

kontaktperson til lokalbestyrelsen. 

Styregruppen afholder 2 møder. Der udarbejdes dagsorden til og referat fra møderne. 

Referatet sendes til formanden for lokalbestyrelsen. 

Styregruppen har det daglige ansvar for Nordlangelands fuglestation. Den udarbejder plan for 

ringmærker- og obeservatørbemandinger og for formidlingsarrangementer. 

Ringmærkningsleder og trækfugletællingsleder. 

Begge ledere er automatisk medlemmer af styregruppen.  

Ringmærkningslederen er til enhver tid ansvarlig for at ringmærkningen følger gældende 

lovgivning, zoologisk museums retningslinier for ringmærkning. Ringmærkningslederen skal 

annoncere efter ringmærkere til mærkningsarbejdet på fuglestationen. 

Trækfugletællingslederen skal annoncere efter observatøre til fuglestationen.  

Begge ledere er ansvarlige for der indrapporteres til Dof-basen. 

Formidlingsgruppen. 

Stationslederen vil samarbejde med DOF-fyns formidlingsgruppe med henblik på 

formidlingsarrangementerne. En del af formidlingen vil foregå via internettet. 

 

 
  

 

http://www.doffyn.dk/


 

 

 

 

 

  

 


