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Temadag:  

Punkttællinger v. Thomas Vikstrøm og Daniel Palm Eskildsen.  

Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 16 - 21 på Værkerne i Sorø. 
  
DOF Vestsjælland og DOF Storstrøm vil gerne invitere både nuværende tællere og alle andre 
interesserede til en temadag om punkttællingerne af de almindelige danske ynglefugle. 
 
Om eftermiddagen fra kl. 16 til ca. 18 demonstreres det, hvordan man kan lave punkttællingerne, 
og deltagerne kan selv prøve det. 
 
Herefter byder vi de tilmeldte til hele arrangementet på smørrebrød på Værkerne. 
 
Om aftenen kl. 19 - 21 holdes der indlæg og diskussion om det nuværende projekt, nyhederne i 
Punkttælling 2.0 og meget mere. 
Man kan vælge at deltage i hele temadagen eller kun eftermiddag eller aften. 
 

 
 
Supplerende information: 
Punktællingsprogrammet er en af de DOF-aktiviteter, der har vundet størst anvendelse i 
naturforvaltningen, især er det anerkendt som et vigtigt redskab i naturovervågningen. Tallene 
benyttes bl.a. i publikationerne: “Tal om natur og miljø” fra Danmarks statistik og “Miljøindikatorer” 
fra Miljøministeriet samt i Miljøministeriets rødliste over truede dyr og planter i Danmark.  
 
Desuden indgår der data fra punkttællingerne i et fælleseuropæisk indeks, der udarbejdes for at 
beskrive og sammenligne bestandsudviklingen for de enkelte arter i forskellige områder af Europa. 
Punktællingerne er blandt de ældste fugleoptællingsprogrammer i Europa.  
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Det bærende element i punkttællingsprogrammet er de frivillige optællere, der udfører tællingerne 
under vejledning af lokale koordinatorer fra DOF’s afdelinger. Punkttællingsprogrammet 
koordineres fra Fuglenes Hus i samråd med folk fra forskningsverdenen og myndighederne. 
 
DOF udvikler i disse år med støtte fra Aage V. Jensens Naturfond Punkttælling 2.0 nye apps, så 
det bliver nemt at registrere med smartphones og tablets. Der bliver muligheder for simplere 
tællinger uden forpligtelser, samtidig med, at projektets kerne med de klassiske punkttællinger 
bevares og udbygges. 
  
Punkttællingsprogrammet blev i 2021 således udvidet med flere aktiviteter, der bygger videre på 
de 2 klassiske typer af punkttællinger. Nu kan tællerne vælge tidlig ynglefugletælling, sen 
ynglefugletælling, vintertælling, nattælling og spontantællinger 
 
For at inspirere nye og gamle medlemmer til at blive fugletællere og for at udbrede kendskabet til 
de nye punkttællingsprogrammer afholder DOF Vestsjælland informationsmøde med Thomas 
Vikstrøm og Daniel Palm Eskildsen på Værkerne d. 29. marts. 
Det tager kun nogle få timer 1 eller 2 gange om året at være punkttæller 
 
Tilmelding: 
Tilmelding skal ske til Else Marie Jespersen på tlf. 2192 6115.  
Man kan deltage i hele temadagen eller kun eftermiddag eller kun aften.  
Alle tilmeldte er velkomne til spisningen 
 
Arrangementet er gratis. 
  
Tilmeldingsfrist: 22. marts 
  
Mødested: P-pladsen ved Værkerne, Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø - 
samme sted fra kl 18 i lokale 202 (1. sal),  
  
  
Else Marie Jespersen 
Koordinator for punkttællerne  
DOF Vestsjælland 
Tlf. 2192 6115 
 

 


