
Flora Fauna aktivering eller jagt 

Af OZ7AEI, Jakob Pedersen, Vibevej 4, 7500 Holstebro, mail@oz7aei.dk 

Er du en af de mange radioamatører der ikke har mulighed for opsætning af 

antenner på hjem-QTHen ? Så kunne Flora Fauna aktivering fra din bil måske være 

sagen. 

Eller en af dem, hvis antennefarm blot består af en simpel lavt hængende tråd ? Så 

Kan det sagtens lade sig gøre at være med på Flora Fauna toplisterne. Over 95% af 

alle aktiveringerne ligger i Europa, så store antenner og PA-trin er bestemt ikke 

nødvendigt. Men selvfølgelig ej heller en ulempe. ☺ 

 

(Billede Antenne) 

Antenner til Flora Fauna 

aktiveringer kan være 

meget simple. Her er det 

en 9 m glasfibremast med 

en 80/40m krydsdipol med 

fælles fødepunkt i toppen.  

På midten af masten er der 

endnu et fødepunkt med 

en lodret tråd samt 3 

radialer. Så kan jeg også 

være QRV på 20m. 

Antennerne / radialerne 

virker samtidig som 

barduner, der holder 

masten oprejst. 2 stk. coex 

kabler går til stationen. 

Dette setup kan let rejses 

ene mand. 

 



Det vi kalder et Flora Fauna område, er et område der har en eller anden form for 

fredning. Området for tildelt et reference nummer bestående af det enkelte lands 

prefix efterfulgt af FF og et løbenummer. Her i landet er der mange af sådanne 

områder, som kan få et nummer. Eneste krav er blot, at en eller anden vil aktivere 

dem. 

World Wide Flora Fauna (WWFF) er en sammenslutning af koordinatorer fra de 

enkelte DXCC-lande. Hvert land kan have 2 repræsentanter. OZ er repræsenteret 

med OZ3FI / Finn og undertegnet. 

 

(Billede WWFF) 

World Wide Flora Fauna. 

 

WWFF er opbygget omkring en fælles online logdatabase. Her bliver aktivatorernes 

logs uploaded efter endt aktivering. På denne måde bliver jægernes kontakter 

bekræftet. Det vil sige, at man ikke skal vente i op til flere år på et QSL-kort, for at få 

en QSO / et Flora Fauna område bekræftet.  WWFF LogSearch ligger på 

http://logsearch.wwff.co/index.php.  

 
(Billede LogSearch) 

Man starter med at registrere sig som bruger af WWFF LogSearch. Denne proces kan 

godt tage et par dage.  

 



Alle kan bruge databasen kvit og frit. Dog kræver det en gratis registrering, hvis man 

skal have det fulde udbytte. Under registreringen skal man indtaste call, navn og 

mail adr. Man modtager hurtigt en bekræftelses mail på at processen er sat i gang. 

Når registreringen er godkendt kommer der atter en mail. Da det hele er manuelt 

arbejde, kan der godt gå et par dage. 

Når man er registeret bruger kan man indtaste sit call og se hvilke områder man har 

bekræftet. Hvis man har bekræftet nok områder, er der en del diplomer der kan 

ansøges. Her kan man sende applikation direkte fra LogSearch. Bemærk alle 

diplomer er gratis og sendes via e-mail som pdf-fil eller lignende. Så man skal blot 

selv printe ud, hvis diplomet skal pynte vægen. 

 

(Billede Search Results) 

Efter at have modtaget 

mail vedr. at 

registreringen er 

afsluttet, kan man 

indtaste sit Call i Search-

feltet. Efterfølgende 

kommer dette 

skærmbillede. Klikker 

man på ”Apply for 

WWFF-H (xxx)” ansøger 

man WWFF diplomet, 

som er en gratis pdf-fil.  

 

Der er tale om 2 typer diplomer WWFF og National diplomer. For det første WWFF 

diplom skal du blot have kørt 10 områder fra et hvilken som helst DXCC land. Da der 

i sommerhalvåret som regel er 10-15 stationer fra forskellige områder i gang, skulle 

dette være ret let. Man kan også ansøge Nationale diplomer. Her har OZFF Group et 

diplom program, hvor første diplom starter med 5 kørte OZFF områder. Det er 

således kun Flora Fauna områder fra Danmark der tæller med her. Du kan læse mere 

om de danske diplomer på www.ozff.dk. Dette er OZFF Groups hjemmeside. 



 
(Billede Show Programs and Awards) 

Klikker man på “Show Programs and Awards” kommer dette skærm-billede frem. 

Han kan man ansøge de danske eller andre landes diplomer, som også er gratis. 

 

OZFF Group er stiftet i 2011 af 5P0O / Steen og undertegnet. Det levende i gruppen 

er en Yahoo gruppe hvor alle interesserede kan tilmelde sig. Her kan aktivatorerne 

sende informationer ud til jægerne. Derved øges pile-uppen. Man kan finde alle 

oplysninger på gruppens hjemmeside. 

 

(Billede OZFF) 

OZFF Group – Den danske del af WWFF. 

 

Hvis man ønsker informationer fra alle aktivatorer WW, kan man også klikke ind på 

WWFF Forum http://forum.wwff.co/. Her kan man også registrere sig. Dette giver 

mulighed for at selv udsende information eller lignende. 

 
(Billede WWFF Forum) 

Man kan sagtens få informationer fra WWFF Forum. Men en god idé vil være at 

registrere sig. Bemærk LogSearch og Forum er to selvstændige systemer – Man skal 



derfor registreres begge steder. 

 

Hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med den varme ende af en til tider ret 

kraftig pile-up, så kan du aktivere en af de mange danske Flora Fauna områder. På 

www.ozff.dk kan man under linken OZFF arealist finde en Google Earth fil samt en 

Excel-fil med kortlinks til alle OZFF områder. I skrevne stund er der 105 områder på 

listen (inkl. OX og OY). Det er muligt at få tilføjet nye områder til listen. Det kræver 

blot at området bliver aktiveret. 

Inden en aktivering er det en god idé at annoncere aktiviteten, således at diverse 

jægere har mulighed for at være klar. Dette kan gøres på OZFF Groups Yahoo 

Gruppe eller WWFF Forum. 

Alt udstyr skal befinde sig i området, hvor man ofte kan finde en offentlig 

parkeringsplads. I vinterhalvåret kan det være en fordel at operere fra en bil. Men 

når vejret tillader det, er der nu ikke noget så ”skjønt” som at sidde under åben 

himmel med radioen. 

For ikke at lave for mange gentagelser her i OZ vil jeg gerne henvise til min artikel 

omkring Portabel aktivering fra OZ marts 2012. Her beskrives hvilket udstyr jeg 

personligt anvender. Men med en 12 v akkumulator, Laptop med N1MM og et par 

simple antenner kommer man langt. 

Når alt udstyr er opstillet finder man en fri frekvens. I Flora Fauna regi findes der 

nogle anbefalede omkringliggende frekvenser (14.244 / 14.044 – 7.144 / 7.024 – 

3.744 / 3.544). Her vil en del jægere lytte. CQ opkald kan eks. Være således : ”CQ CQ 

here is OZ7AEI/P OZ7AEI/P from OZFF-018 QRZ”. Når først ens aktivering bliver 

spottet er det med at holde på hat og briller. QSO raten ligger ofte på over 100 

QSOer den første time. Min personlige rekord er på 170 QSOer på en time. 

De danske regler er ret simple. Når man har kørt 44 QSOer, kan man sige at man har 

aktiveret området. Det er bestemt ikke OZFF Groups anbefaling at gå QRT efter 44 

QSOer på et enkelt bånd. Hvis man er i gang 2-3 timer på 2-3 bånd (eks. 20m, 40m 

og evt. 80m) har alle i mulighed for at komme i loggen. På den anden side er en lille 

aktivering på et enkelt bånd pga. tidspres eller lignende bedre end slet ingen 



aktivering. Hvis det er for at prøve hvad det er for noget, kan man selvfølgelig starte 

med et enkelt bånd eller hvad man nu har antenner til. 

 

(Billede GPA30) 

Hvis man vil prøve kræfter 

med Flora Fauna 

aktivering, kan man jo altid 

starte med det man lige 

har ved hånden. 

 

Efter endt aktivering sender man loggen i ADIF-filformat til undertegnet + en form 

for dokumentation. Dette kan være et billede af en håndholdt GPS med koordinater 

eller et skilt. Jeg vil så efterfølgende uploade loggen til WWFF LogSearch. Som 

tidligere nævnt er det LogSearch der bekræfter områderne og ikke QSL-kort. Mange 

sender nu også QSL-kort. 

Der findes også Diplom programmer for aktivatorerne. Disse kan også ansøges via 

LogSearch. 



Skulle man nu have QTH eller lejet sommerhus i et fredet område er det også tilladt 

at køre fra hjemmet / sommerhuset. Man behøver ikke at være /P. Er man campist, 

så ligger der også mange campingpladser i fredede områder. Bemærk dog at mine 

erfaringer med amatørradio og nabocampingvognenes 

bredbåndsantenneforstærkere er en dårlig cocktail.  

Skulle denne artikel have givet inspiration, hvad enten det er som jæger eller 

aktivator, er man altid velkommen til at kontakte undertegnet.  

På www.ozff.dk kan man finde danske manualer vedr. Flora Fauna aktivering / jagt, 

opsætning af N1MM samt meget mere. 

God aktivering / jagt !!! 

 


