
 

 

Hvilke fugle har du på din jord? 

Kære lodsejer 

Lige nu registrerer Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) frivillige de danske fugles udbredelse i alle Danmarks afkroge.  

Adgangen til din jord er meget vigtig for, at projektet giver brugbare resultater. 

Vi håber, du vil bakke op om projektet ved at tage godt imod den frivillige, som gerne vil registrere, hvilke fugle der 

yngler eller ses på din jord. 

Sådan foregår det 

En af vores lokale frivillige vil komme rundt på den jord, du ejer, eller en del af den. Den frivillige vil komme nogle 

gange, primært om foråret, for at observere og registrere fuglene. 

Vi anmoder de frivillige om, at de skal bede lodsejeren om lov til at gå de steder, hvor det er nødvendigt med 

tilladelse.  

Din viden er vigtig 

Vi bliver også glade, hvis du selv vil dele den viden, du har om fuglene på den jord, du ejer. Det kan du gøre ved at 

indtaste de fuglearter, du har set, på www.dofbasen.dk/atlas. Du behøver ikke være tilmeldt Atlas III. 

Spørgsmål? 

Har du spørgsmål, kan du sikkert få svar på dem på www.dof.dk/atlas. Ellers kan du kontakte den lokale frivillig, som 

er  

 
__________________________________________________________________________________ 
Navn, e-mail og evt. mobil herover 

 

På forhånd tak for et godt samarbejde. 

 

Med venlig hilsen, 

 

Egon Østergaard 

Formand for Dansk Ornitologisk Forening 

 

http://www.dofbasen.dk/atlas
www.dof.dk/atlas


 

 

Fakta om Atlas III 

 Atlas III er en undersøgelse af de danske fugles udbredelse.  

 Resultaterne fra atlasundersøgelsen bidrager til beskyttelse af Danmarks fugleliv. 

 Undersøgelsen udføres af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond og er 
den tredje af sin art.  

 Undersøgelsens feltarbejde finder sted i perioden den 1. marts 2014 til den 1. marts 2018   

 DOF har inddelt Danmark i 2246 kvadrater på hver 5 x 5 km. Deltagerne i undersøgelsen har ansvar for at 
dække ét eller flere kvadrater.  

 Atlasundersøgelsen har tre overordnede formål: 
 

 At belyse ændringer i alle de danske fugles udbredelse 

 At give de første kvalificerede bud nogensinde på bestandsstørrelserne for de almindeligste fuglearter 

 At kortlægge ynglebestandene af 18 udvalgte, fåtallige fuglearter 

 

 


