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Ydelsesbeskrivelse
Nr.

Spørgsmål

Svar

1.

I udbuddet pkt. 2.3 står, at "Radarerne
skal kunne række over hele strækningen
over Lillebælt…".

Hele 1.afsnit i kap 2.3. Opsætning
m.v., med sætningen ”Radarene skal
kunne række over …….. småfugle
mv.” slettes og erstattes af følgende
tekst:

Det vil være vanskeligt uden en radar
placeret i midten af Lillebælt at dække
hele strækningen. Det foreslås derfor,
at formuleringen ændres til: "Radarerne
skal kunne dække så stor en del af
strækningen over Lillebælt, at de
væsentligste fugletræk på tværs og på
langs vurderes at være dækket."

”Radarerne skal kunne dække så stor
en del af strækningen over Lillebælt,
at de væsentligste fugletræk på
tværs og på langs vurderes at være
dækket.”

2.

Er der i forbindelse med
efterårsregistreringer udarbejdet en
mere detaljeret vejledning eller anden
afrapportering, der kan gøres
tilgængelig for nye tilbudsgivere?

Rapport for forårstrækket er under
udarbejdelse og vil være klar i inden
start på fugletræksundersøgelse
forår 2018 – men ikke inden
tilbudsfristen for dette udbud.

3.

I udbudsmaterialet står: Der skal
anvendes to landbaserede radarer, dels
på Fyn og på Als. Skal det forstås
derhen at der på både Fyn og på Als skal
opstilles både en horisontal radar til at
dokumentere trækket ude over havet
samt en vertikal stillet radar der kan
følge det fugletræk, særligt af
småfugle, der foregår om natten? Altså
samlet set 4 radarer ?

De 2 radarer er påbudt i forhold til
udbuddet. Radarerne skal sække
skiftevis horisontalt og vertikalt i
løbet af perioden.

4.

Vi forstår, at der skal placeres radarer
på henholdsvis Als og Fyn. Er det
korrekt, at disse i princippet er
ubemandede, bortset fra alm. drift og
vedligehold i løbet af trækperioden?

Ja, dette er korrekt.

5.

Er det korrekt, at der ikke på
efterårstællingerne er anvendt laser
rangefinder til at registrere trækretning
og -højde på fagtrækkende fugle, dvs.
at der alene benyttes ”almindelige”
kikkerter?

Ja, dette er korrekt.

6.

Udgøres bemandingen ved
efterårstællingerne af en eller to mand
på henholdsvis Als og Fyn? Vi ønsker, af
hensyn til sammenligneligheden mellem
de to sæsoner, at anvende samme
feltindsats om foråret som den, der blev
anvendt om efteråret.

Det horisontale træk, der fås fra
radaren, skal verificeres ved ca. 15
observationer fra Als.
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