
Gedser Fuglestation

Hvordan arbejder vi?



Gedser Fuglestation (GFU)

• ”Det går godt for GFU!” (betydning)

• Et par udsagn

• Hvorfor går det godt for GFU?

• Håndtering af kriser og muligheder

• Hvad laver GFU?

• Hvem er vi?



”Det går godt for GFU!”

De aktive på GFU

• Hygger os og arbejder

godt sammen om det,

vi har lyst til.

• Vi har penge nok til

det vigtigste.

• Vi kan se, der kommer

resultater af indsatsen

(glade deltagere, lækkert

hus, data bruges.

Besøgende på GFU

• Får formidling af

gode naturoplevelser.

DOF’s ledelse

• Vi kan være stolte af

GFU’s resultater og 

renommé.

• GFU håndterer selv

tingene uden behov

for ledelsesindsats.

Naturstyrelsen Storstrøm

• Naturformidling

• Hjælp til kortlægning

af ynglefugle.

• Positiv omtale af NST

som resultatskaber.

Guldborgsund Kommune

• Naturformidling og 

aktivt foreningsliv



Et par udsagn

• ”Bruger vi DOF’s fuglestationsstrategi i vores arbejde?” ”Nej.”

(Deltagere i GFU styregruppemøde 22-06-2019.)

• ”Hvorfor skal vi måle og veje ringmærkede fugle, når det

ikke bliver brugt til noget?”

(Småbrok mellem ringmærkere på netrunde 2017.)

• ”Vi har knoklet, er blevet beskidte og ømme i vores fritid.

Hvor har det været herligt at få gjort huset flot sammen.

Og opleve brugernes glæde.”

(De frivillige 2018.)



Hvorfor går det godt for GFU?

• De frivillige er i øjeblikket en gruppe, som har det godt

med at arbejde sammen og for sig selv med det, de har lyst til.

• ”Vi (de aktive) kører vores fuglestation, som vi vil uden 

generende indblanding udefra.”

• Vi har de nødvendige penge til det vigtigste.

• Det er selvforstærkende med gode resultater og godt 

arbejdsmiljø. 

Vi har lyst til at gøre det endnu bedre,

og flere får lyst til at være med.



Hvordan håndtere vi kriser?

Hvis ingen kontraktfornyelse NST 2018-2027

• Vi planlægger ud fra, at det ikke sker.

• Vi udskyder dog husistandsættelse.

(GFU styregruppen sidst i 2017.)

Hvis ikke penge nok til fuld drift fra 2020

• Vi beder hovedforeningen om stort nok

tilskud til, at fuld drift kan fortsætte.

• Vi prøver selv at skaffe penge fra andre kilder

Opslidende konflikter mellem de frivillige

• Blev løst pragmatisk med samtaler. 



Hvordan håndtere vi muligheder?

• Vi har en lang liste (nedskrevet og i hovedet) klar med ting,

vi gerne vil og gerne vil have (træktælling, trappestige …)

Vi har ”stumperne” klar til ansøgninger, 

når muligheder opstår.

• Når muligheder opstår, går vi i bare i gang.

Fx standardiseret træktælling med diæter, selv om der kun

var penge til de første 3 år.



Gedser Fuglestation

• Hvad laver vi?

• Ringmærkning

• Træktælling

• Databehandling og publicering

• Formidling

• Pasning af hus og have

• Fuglestationsmiljø



Ringmærkning

• Standardiseret 

(5 timer fra ½ time før solopgang,

mindst 60 m net.)

• Forår 1. marts – 15. juni. 

2.-4.000 fugle.

• Efterår 20. juli – 15. november. 

9.-18.000 fugle. 



Træktælling

• Standardiseret 

(5 timer fra ½ time før solopgang.)

• Forår Hyllekrog ca. 10 februar – 10. juni

500. – 800.000 fugle.

• Efterår Gedser 11. august – 20. december

500.-600.000 fugle. 



Databehandling og publicering

• Årsrapporter om ringmærkning

• Årsrapporter om træktælling

• Analyserapporter

• Artikler til bl.a. Fugleåret

Se det på hjemmesiden

www.gedserfuglestation.dk

http://www.gedserfuglestation.dk/


Formidling

I virkeligheden:

• Åbent Hus forår og efterår

• Formidlingsture Gedser og Falster

• Besøg af skoleklasse og andre

Sociale medier:

• Blog

• Facebook

• Hjemmeside



Pasning af hus og have

• Stor indre istandsættelse 2018

• Topkapning af hele haven 2018

• Etablering af sovesal 1. sal 2017

• Løbende hus-

og havepasning



Fuglestationsmiljø

• Endagsbesøgende kigger forbi og hører nyt.

• Overnattende gæster på førstesalen.

• Arrangementer med overnatning,

mødelokale m.m. Fx.

• DOF Ung

• Operation Overshooter

• Træktællingskursus



Hvem er vi?



Tak for i dag

• Bring det glade budskab om 

Gedser Fuglestations videre.

• Inspirer andre til at bruge 

fuglestationen. 


