
Referat af Rørvig Fuglestations Årsmøde 2015

Tid og Sted: Fredag d. 18. september hos Peter Ellegaard Larsen, Amalievej 3, 4581 Rørvig. 
Mødet startede kl. 19:00. 

Fremmødte: PEL, KES, LB, JB, PG, CN.

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: PEL
Referent: CN

2. Godkendelse af referat 2014 
Referat godkendt.

3. Beretning fra bestyrelsen 
a) Indledning (PEL) :
2015 har indtil videre generelt været en usædvanligt fugleår med et forår præget af vestenvind 
og en relativt koldt og insektfattig sommer.
M.h.t.  årsmødet er der forsøgt at leve op til PGs ønsker om status på opfølgning af de enkelte 
punkter.

 b) RFs samarbejde med andre grønne foreninger (LB)
Rørvig Foreningsråd:
Det har været et forholdsvis stille år uden noget særligt at bemærke. 

 c) Igangværende og afsluttede naturpolitiske sager (LB). 
Højsandet etablering af udsigtskilen og effekten på ornitologi og fugle (og anden flora og 
fauna) . Fase 2?:
Der er p.t. i alt blevet afsat 50.000 kr fra kommunen og den resterende beløb skal der søges 
fondsmidler til. Hvis projektet kommer i hus, forventes der først at ske noget i løbet af 2016.

Kystsikring dels ved Dybesø, dels ved Flyndersø:
Der forelå 3 forslag til kystsikring for Dybesø-/Flyndersøkysten:

1) Kystsikring kun ved Dybesøkysten;
2) Kystsikring med dige hen langs Flyndersø, således at indkommen vand ikke oversvømmer 

sommerhusene bag Dybesøkysten:
3) Samlet løsning for kystsikring for hele Dybesø-/Flyndersøkysten.

Kommunen har desværre besluttet at droppe forslag 3 - så vi er i princippet tilbage ved ren 
sikring af bygninger og formodentlig deraf følgende større slid på den omliggende natur. Der 
tales dog om, at der skal ske løbende fodring med materiale (ral/sand?), der hvor der er erosion 
– så måske er der håb om, at der trods alt sker noget positivt. En teori går på, at hvis der 
materiale nok, kan den naturlige strandvold muligvis reetableres ved naturens egne kræfter.

Nyt projekt ved Isefjordsstien ved byen.



Der er et projekt undervejs om etablering af et dige til beskyttelse af de bebyggede områder 
langs med Isefjordsstien. 
RF følger sagen.

d) Lokaliteterne og samarbejde med Naturstyrelsen Vestsjælland  (JB) 
Vi har vendt både Korshage og Slettermosegård:
Korshage: Positiv løbende dialog Naturstyrelsen. Det vurderes generelt at græsningstrykket som 
det nu foregår med heste på Flyndersøengene, er for hårdt og balancerer p.t. på kanten af hvad 
der er godt for naturmangfoldigheden – herunder fuglelivet - på engene. JB vil tage sagen op.
 
Slettermosegård: Intet særligt at bemærke udover at der har været fælles besigtigelsestur og der 
eksisterer en god dialog.

e) DOF: Fugleåret og DOFbasen. (JB/LB)
Intet at bemærke om DOFbasen men Fugleåret er færdigt så husk at bestille. Fuldgyldige DOF-
medlemmer får den gratis og kun portoen skal betales.

f) Medlemsservice: hjemmesiden, nyhedsmails, RF-listen. (KES) 
Et godt hjemmesideværktøj kombineret med brugen af Goggle Doc har åbnet mulighed for at 
alle kom være med i arbejdet (kræver kun kendskab til almindelig tekst behandling).
RF-hjemmesiden fungere godt: den er let at vedligeholde og er stort set selvkørende. Der er 
afholdt et træningsmøde for LB og BV så de kan varetage driften mens KES er bortrejst. 
Da der er blevet meget langt mellem egentlige fuglenyheder på RF-hjemmesiden, bliver 
overskriften ”Nyheder” fjernet, men der kan stadigvæk publiceres relevante tekster om fuglelivet,
feltornitologi, information m.v., der kunne fremover komme til at stå under anden overskrift.

4. Rørvigrapporten 
Træktabeller og andre talmaterialer (LB)
Vi har nu fællesdokumenter om mange emner. Alle kan opdateres (af alle) i real time (her og 
nu). Formålet er dels at sikre, dels gøre gammelt materiale mere tilgængeligt, samt at give 
indholdet på hjemmesiden større bredde. Hvad synes du er spændende – måske skulle flere 
overveje at få ”et dokument”, hvor man deltager med vedligeholdelsen. Mulighederne er 
mange – f.eks. diverse diagrammer i artskartoteket, der alle bør opdateres mindst en gang 
årlig.
Der udtrykkes stor ros af LBs arbejde med træktabeller, og LB vil gerne forsætte.

2014-rapporten: Evaluering.  Planer for 2015-rapporten. (KES, LB, JB)
God tilfredshed med processen og den endelige 2014-rapport. Hvad der skal ske med 2015 
besluttes senere på året. Afhænger dels af den generelle stemning, dels af hvor mange, der vil 
deltage i arbejdet.

Kvalitetsudvalget (JB):
Kvalitetsudvalget (der består af JB, JHC og AT) fungere godt, men det tager nogle ”øretæver” at 
udføre arbejdet.

5. RF-projekter 
a) Fokusarter: Rødrygget Tornskade.  (PEL) 
Totalt set har der været 13 ynglepar, men kun 9 unger er blevet observeret. PEL har lavet et 
notat om dette, som er lagt ud på hjemmesiden. 

b) GeoTagging: F. eks. 8 udvalgte arter. (LB)



Kan bruges til at få bedre styr på både ynglefugle og rastende fugle. Der var f.eks. mange der 
havde glæde af Natravne. Det kan lade sig gøre at geotagge flere fugle af samme art på en tur. 

Observationer af flere fugle af samme art indenfor en DOFbase-lokalitet, kan geotagges i 
DOFbasen på én tur, ved at oprette de forskellige fugle, hver som en ny specifik ’observation’ 
(f.eks. med forskelligt observationstidspunkt). Der opfordres til at geotagge fåtalligt ynglende 
arter, hvilket vil lette behandlingen.
 
c) Feltdækning: Mulige veje til forbedringer? (JB)
Hvad angår trækdækning, er der en tendens til mindre aktivitet i trækperioden. Der opfordres til,
hvis muligt, at koordinere indsatsen på de potentielt gode trækdage.

6. Atlasprojektet – status (LB)
 Se: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_GsI9x4MNEf4cX4cYsPnDL5yJJKoOqdvGUFFhV-
RlfI/edit?usp=sharing
LB har 2, AT og EVR har hver 1 atlaskvadrat i Rørvigområdet. Generelt om det nationale 
Atlasprojekt: typisk problem er at der mangler registreringer af de almindelige arter. 
 
7. Fremlæggelse af regnskab - vedhæftet. (KES).  
Intet særligt at bemærke, regnskabet ser fint ud, og der er pt 57 medlemmer med 3 nye i 2014 men 
ingen indtil videre i 2015.(Siden årsmødet er der kommet to nye medlemmer)

8. Valg til bestyrelsen 
CN og KES er på valg i år og genopstiller. JB, LB og PEL er ikke på valg i år.
CN og KES blev genvalgt.

9. Forslag fra medlemmerne. 
Jørgen Scheel angående isfuglekasser i Hovvig.
En isfuglekasse er relativ dyr (op til 20.000kr), hvilket er meget for ét redekassearrangement, som
andre steder har vist sig ikke at være særligt succesfuld. Evt kan foreningen bidrage med et 
tilskud, hvis de resterende midler kan skaffes via fondsmidler eller på anden vis. Bestyrelsen vil 
overveje forslaget i relation til f.eks. redekasseprojekt for Vendehals og Broget Fluesnapper.

Erik Vikkelsøe Rasmussen har foreslået at inkludere Sneugle og Steppehøne fra slutningen af 
1800-tallet i Rørvigs artsliste (DOF’s gennemgang af ældre kildemateriale).
Dette er allerede sket.
    
10. Planlægning af Årsmødet 2016
Årsmødet 2016 vil blive planlagt i forbindelse med de almindelige bestyrelsesmøder.

11. Evt. 
Værtsparret takkes for det fine arrangement med hus, god spise & drikke. Ellers intet under dette
punkt.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_GsI9x4MNEf4cX4cYsPnDL5yJJKoOqdvGUFFhV-RlfI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_GsI9x4MNEf4cX4cYsPnDL5yJJKoOqdvGUFFhV-RlfI/edit?usp=sharing

