Strategi for Gedser Fuglestation 2019-24
Hvad vil vi opnå de næste seks år og hvordan?
Et notat fra Gedser Fuglestation
af Bo Kayser

DOF Ekstern Version 2
Januar 2019
Gedser Fuglestation
Dansk Ornitologisk Forening

Strategi for Gedser Fuglestation 2019-24
Hvad vil vi opnå de næste seks år og hvordan?

Indhold
1.

INDLEDNING ............................................................................................................................. 3

2.

TILBAGEBLIK ............................................................................................................................ 3

3.

VISION, MÅL OG MIDLER 2019-24 .......................................................................................... 4
3.1

Vision ................................................................................................................................ 4

3.2

Budget .............................................................................................................................. 5

3.3

Hovedaktivitetsplan 2019-24 ............................................................................................ 6

2

Strategi for Gedser Fuglestation 2019-24
Hvad vil vi opnå de næste seks år og hvordan?

1. Indledning
Vi er ved at nærme os afslutningen af den nuværende planlægningsperiode for DOF’s strategi for
fuglestationerne, som går fra 2015 til 2018. Dette notat beskriver Gedser Fuglestations strategi og
planer for planperioden fra 2019 til 2024.
Det har været vigtigt for os, at der er os, som skal gennemføre strategien i praksis, som også har
skrevet den og opstillet målene for vores eget arbejde. Alle medlemmer af styregruppen har
bidraget med idéer og med forslag til aktiviteter og til, hvordan de kan gennemføres. Desuden er
andre aktive omkring fuglestationen kommet med forslag af forskellig slags.
Disse mange forskellige input er samlet vores nye strategi.

2. Tilbageblik
Den første strategi for Gedser Fuglestation dækkede perioden 2015-18. På det tidspunkt opstillede
vi visionen:
•
•
•
•

Vi ønsker at udnytte fuglestationens geografiske placering, tekniske faciliteter og
tilknyttede personer til at indsamle data af god forskningsmæssig kvalitet om fugletrækket i
området.
Vi ønsker at bidrage til, at de indsamlede data bliver bearbejdet til viden af såvel eksterne
personer som af personer tilknyttet fuglestationen, og at denne viden bliver tilgængelig i
form af artikler eller anden form for formidling.
Vi ønsker, at personer tilknyttet fuglestationen i dens omgivelser formidler viden om
fugletrækket og fugleforskningen samt begejstring for fugle til forskellige målgrupper.
Vi ønsker at give DOF’s medlemmer mulighed for at være med til fuglestationens
aktiviteter og fællesskab for derved at give dem viden om og interesse for
fuglestationsarbejdet.

Vi opstillede en række mål:
•
•
•
•
•
•

Ringmærkning
Som minimum at gennemføre den standardiserede ringmærkning med måling, vejning
m.m. både forår efterår.
Træktælling
Indføre standardiseret træktælling om efteråret ved Gedser Odde og samarbejde med
”Hyllekrog Fuglestation” om træktælling om foråret.
Bearbejdning og publicering af indsamlede data
Sørge for, at de indsamlede data fra ringmærkning og træktælling gøres tilgængelige.
Formidling til forskellige målgrupper
Gennemføre formidling både direkte til folk og via diverse medier.
Give DOF-medlemmer muligheder for at være med
Skabe et godt fuglestationsmiljø, hvor medlemmer og andre kan være med i livet på
fuglestationen.
God økonomi
Sørge for at fremskaffe de nødvendige penge til at gennemføre de ønskede aktiviteter.

Og vi fik nået de opstillede mål og mere til:
•
•

•

Ringmærkning
Den standardiserede ringmærkning er blevet gennemført i alle årene, og meget mærkning
er blevet gennemført ud over det. Ringmærkerne har modtaget diæter for deres arbejde.
Træktælling
I efteråret 2017 startede vi med standardiseret træktælling. Træktællerne har modtaget
diæter for deres arbejde. Vi har dialog med Hyllekrog Fuglestation om træktælling om
foråret.
Bearbejdning og publicering af indsamlede data
Bearbejdning og publicering af data om træktælling fra 2004 og frem blev påbegyndt i
efteråret 2017. Årsrapporter er udgivet for årene 2004 til 2018, og en større bearbejdning
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•

•
•
•

er i gang. Bearbejdning af data fra ringmærkningen blev påbegyndt i foråret 2018.
Årsrapporter for årene 2007 til 2017 er udgivet.
Formidling til forskellige målgrupper
Formidling direkte til folk både på fuglestationen, på Gedser Odde og andre steder er
gennemført i det planlagte omfang alle årene. Formidlingen via medier er udvidet både via
hjemmeside, sociale medier og den skrevne presse.
Indretning af 10 sovepladser på første sal
Et stort ønske blev indfriet da vi i samarbejde med Naturstyrelsen kunne indvie en
nyindrettet første sal med 10 sovepladser.
Give DOF-medlemmer mulighed for at være med
Antallet af besøgende og overnattende er steget gennem årene. Og med de 10
sovepladser på første sal er vi kommet yderlige et stort skridt i den rigtige retning.
God økonomi
Fuglestationen havde i 2015 penge nok til at gennemføre aktiviteterne med ringmærkning
og pasning af hus og have. Det krævede flere penge at udvide aktiviteterne med betalt
træktælling og med indretning af førstesalen med 10 sovepladser.
I 2017 gav DOF os ekstraordinært 25.000 kr. i tilskud. Det gav os mod på at starte den
diætbetalte træktælling om efteråret op. Fondsmidler fra bl.a. Charlotte Schmidts Fond har
gjort det muligt for os at betale for træktællingerne et par år frem. Tilskud fra fonde har
også muliggjort, at vi kunne betale vores del for indretningen af førstesalen. De fortsatte
lokaletilskud fra kommunen og betaling for projektarbejde har også hjulpet med. Så alt i alt
har fuglestationen haft en sund økonomi i perioden.

Disse resultater er opnået takket være en stor indsats og et godt samarbejde mellem de mange
aktive ved Gedser Fuglestation. Det gælder både ringmærkere, træktællere, formidlere, dem, der
hjælpe med det praktiske i huset og på grunden og mange flere. Resultaterne var heller ikke
opnået uden det gode samarbejde med Naturstyrelsen Storstrøm og Guldborgsund Kommune og
den økonomiske støtte vi har fået fra fonde m.m. En stor tak skal lyde for hver jeres bidrag.

3. Vision, mål og midler 2019-24
3.1

Vision

På det overordnede plan kan vores visioner for den kommende periode udtrykkes:
•

•
•
•
•
•

Vi ønsker at fortsætte med at udnytte fuglestationens geografiske placering,
tekniske faciliteter og tilknyttede personer til at indsamle data af god
forskningsmæssig kvalitet om fugletrækket i området. Det gælder både data fra
træktælling, fra ringmærkning og fra specialundersøgelser.
Vi ønsker i høj grad at bidrage til, at de indsamlede data bliver bearbejdet og
publiceret, så denne viden bliver tilgængelig for diverse målgrupper.
Vi ønsker, at personer tilknyttet fuglestationen i dens omgivelser formidler viden om
fugletrækket og fugleforskningen samt begejstring for fugle til forskellige
målgrupper. Desuden, at de formidler tilsvarende via diverse medier.
Vi ønsker at fortsætte med at give DOF’s medlemmer mulighed for at være med til
fuglestationens aktiviteter og fællesskab for derved at give dem viden om og
interesse for fuglestationsarbejdet.
Vi ønsker at sikre fuglestationens fremtidige drift ved at videreudvikle gruppen af
aktive og bidragydere. Vi ønsker at sikre en god økonomi gennem støtte fra diverse
kilder.
Vi ønsker som noget nyt at arbejde på, at Gedser Fuglestation bliver en integreret
del af et større natur- og formidlingsområde på Gedser Odde.
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3.2

Budget

Vi har udarbejdet et budget for hele perioden fra 2018 til 2024. Et budget er et godt værktøj til at
synliggøre, hvad det vil koste at gennemføre de aktiviteter, som skal til for at opnå de ønskede
resultater. Det er et godt redskab til at se, hvad vi skal fokusere på at gøre for at skaffe de
nødvendige penge. Og det er et godt værktøj til gennem planperioden af følge med i, hvordan det
går i forhold til, hvad vi havde håbet på.
Omkostninger til indsamling af fugledata
Vi ønsker både at kunne betale diæter for en fast træktæller, for en fast ringmærker og desuden
have penge til betaling for en halv person til, som enten kan fungere som træktæller eller
ringmærker. Derfor har vi i budgettet regnet med 1,25 træktæller og 1,25 ringmærker.
Omkostninger til bearbejdning af data
Vi ønsker at sikre, at den ønskede bearbejdning af indsamlede fugledata bliver gennemført. Derfor
har vi afsat 20 dages diæter til det formål.
Omkostninger til formidling i felten og via medier
Vi ønsker at sikre, at der er formidlere til rådighed til at gennemføre både det formidlingsarbejde, vi
har forpligtet os til over for Naturstyrelsen, og det formidlingsarbejde, vi i øvrigt gerne vil have
gennemført. Derfor har vi afsat 40 dages diæter til det formål.
Meromkostning til Naturstyrelsen for leje m.m.
I de foregående fem år har vi betalt 20.000 kr. om året til Naturstyrelsen for leje af fuglestationen.
Denne kontrakt udløb ved udgangen af 2017. I den ny kontrakt for årene 2018 til 2017 er huslejen
hævet til 30.000 kr. om året. Herudover ønsker Naturstyrelsen af modtage 25% af vores indtægter
fra overnatninger og lokaleudlejning.
Vi ønsker at sikre, at vi kan gennemføre det ønskede aktivitetsniveau trods den forventede store
ekstrabetaling til Naturstyrelsen.
Merindtægter i form af højere tilskud fra DOF
Vi vil bede DOF om at stille Blåvand og Gedser Fuglestation lige mht. midler til at gennemførelse af
aktiviteter efter betaling af husleje. På Blåvand Fuglestation betaler man ikke leje for at anvende
fuglestationen og har dermed det fulde tilskud fra DOF til rådighed til at gennemføre aktiviteter. Vi
ønsker, at DOF dækker Gedser Fuglestations omkostninger til husleje, så vi har det samme
tilskudsbeløb fra DOF til rådighed til gennemførelse af aktiviteter.
Vi er bl.a. afhængige af tilskuddet fra DOF for at kunne betale for diæter. Tilskud fra andre kilder
må som regel ikke anvendes til aflønning og drift.
Merindtægter fra ”Gedser Fuglestations Venner”
For at sikre yderligere indtægter har vi i 2018 etableret ”Gedser Fuglestations Venner”. Det skal
være en støttegruppe af uformel struktur, som hvert år vil blive opfordret til at give støtte af en
passende størrelse til fuglestationen. Vi forventer en vis indtægt derfra i 2019 og et pænt fast beløb
fra 2020 og frem.
Indtægter fra fonde
For at sikre yderlige indtægter vil vi gøre mere ud af at finde mulige fonde og søge om midler fra
dem.
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3.3

Hovedaktivitetsplan 2019-24
Ringmærkning, træktælling, bearbejdning og formidling

Vi skal løbende arbejde for at have de nødvendige ornitologer at trække på til at håndtere disse
opgaver. HL og BK har især ansvaret for denne opgave.
Vi skal selv gøre noget for at inspirere nye til at være med og oplære dem lokalt.
Vi skal sende personer på Fuglestationsudvalgets kurser og i øvrigt hjælpe med til disse kurser.
Nye idéer og nye frivillige
Vi skal tage en snak med yngre ornitologer med erfaring fra andre fuglestationer. Det kunne være
Anders Odd, Andreas Boe og Anton Liebermann. Det skal både være til inspiration til
videreudvikling og for at skaffe idéer til at få nye ornitologer interesseret i af arbejde for Gedser
Fuglestation. JA er ansvarlig for denne opgave.
Gedser Fuglestation som integreret del af ”Gedser Odde Naturpark”
HD vil arbejde videre med en vision om, at der etableres et samlet natur- og formidlingsområde lidt
som Ölands Södra Udde, hvori Gedser Fuglestation skal indgå som et centralt element mht.
formidling og trækfugleforskning.
Gedser Fuglestations Venner
Med BK som ansvarlig blev Gedser Fuglestations Venner etableret i 2018. HD vil udarbejde
”Vennebevis 20xx”. Der vil være tale om en uformel gruppering, hvor interesserede blot hvert år
bedes om at indbetale fx 200 kr. som mindstebeløb og gerne mere.
Gedser Fuglestations Venner skal løbende ”passes” og vedligeholdes.
Kontrakter, aftaler m.m.
MT, BK og HL skal løbende sørge for, at vi lever op til indgåede aftaler, at de, hvis ønskes, fornys,
og at nye attraktive aftaler indgås.
Finansiering
3.3.6.1

Søgning af fonde

MT, HL og BK vil medio 2019 mødes for at tale om, hvordan vi kan komme i gang med bedre
fondssøgning. Der vil derefter blive nedsat en arbejdsgruppe, som hvert år skal stå for søgning af
midler indtil de ønskede beløb er opnået.
3.3.6.2

Flerårig aftale om tilskud fra DOF

Med BK som ansvarlig har GFU tage kontakt med formand og direktør i DOF med henblik på
indgåelse af flerårig aftale. Hovedbestyrelsen og repræsentantskabet er ved at udarbejde en model
for en sådan finansiering.
Vedligeholdelse og forbedring af fuglestationen
Med GJ og HL som ansvarlige skal hus og have vedligeholdes, løbende forbedres og løbende
tilpasses nye behov. Der er allerede indkommet mange konkrete forslag.
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