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1. Indledning 

2022 har været et år ret gennemsnitligt år uden de store overraskelser eller begivenheder. 

I denne årsberetning kan du læse: 

• Om 2022 

• Om vi nåede målene 

• Lidt om fremtiden 

 

God fornøjelse. 

DOF Storstrøms bestyrelse 

 

2. Om 2022 

Vi laver mange forskellige ting i DOF. Vi gør det for at skabe bedre forhold for fuglene og for at give 
vores viden og gode oplevelser videre til andre. 

Vi overvåger fuglelivet for på den måde at indsamle viden. Den viden bruger vi til at inspirere 
befolkningen og til at rådgive politikere og forvaltningen. Den viden kan politikerne bruge til at 
beslutte ting, som kan forbedre forholdene for fuglene. 

Denne model kan vi bl.a. bruge, når vi vil 
undersøge, om vi i DOF Storstrøm får 
håndteret alle de vigtige områder. De fleste 
områder har vi klaret godt i 2022, hvilket vil 
fremgå af årsberetningen. Det, at få bragt 
vores budskaber hele vejen frem til 
lokalpolitikerne og få dem til at vedtage 
forbedringer for naturen, er vi dog heller ikke i 
år kommet så langt med. 

2.1 Overvåge 

Størstedelen af de frivilliges arbejdsindsats 
går med at indsamle viden om fuglene. 

Overvågningen drejer sig fx om: 

• Gedser Fuglestation træktælling og 
ringmærkning 

• Hyllekrog/Saksfjed træktælling 

• Punkttællinger 2022 (2021): Tidlig yngle 9 (6), Sen yngle 23 (25), Nat 2 (0), Vinter 
(2021/22) 26 (23). I alt 60 (54). En pæn fremgang i forhold til året før. 

• Redekasser til Stor Skallesluger 
111 (111) ynglepar (mulig, sandsynlig & sikker) i DOF Storstrøm i 2022 (2021) i 219 (199) 
kasser. 

• Yngle- og rastfugletællinger for Guldborgsund Kommune 

• Ynglefugletællinger og Pas-På-Kort for Naturstyrelsen 

 

Punkttælling ved Gedser Odde. Foto: Bo Kayser. 
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2.1.1 Gedser Fuglestation – Feltarbejde, forskning og 
formidling 

Som de foregående år har vi både tænkt fremadrettet, håndteret 
den daglige drift og anvendt de data om fugletrækket, som vi har 
indsamlet gennem årene.  

Feltarbejde 

Gedser 
Fuglestation 
ville i år gerne 

have udfyldt to huller i vores viden. Hvordan 
forløber trækket hele året igennem? Hidtil har 
vi kun dækket fra august til december. 
Hvordan er forårstrækket ved Gedser Odde i 
forhold til ved Hyllekrog. Tre frivillige har derfor 
gennemført en ”helårstælling”, hvor vi mindst 
én gang i hver 10-dages-periode fra sidst i 
december til først i august har gennemført 
standardiseret træktælling. 

Det viste sig, at der er træk hele året: 
Forårstræk marts-april, fældningstræk for især 
Ederfugl i juni og efterårstræk september-
november. De sydtrækkende fugle december-
februar er nok reelt kompensationstræk for 
vestenvindens drift af de rastende fugle. Læs mere i ”Fugletrækket ved Gedser Odde året igennem 
– med fokus på havtrækket”.  

Tilsvarende blev der i marts-maj gennemført 
sammenligning af trækket ved Gedser og 
Hyllekrog ved med samme observatører af 
gennemføre mindst én standardtælling i hver 
10-dages-periode. 

Det var lidt overraskende, hvor ens tallene var, 
når samme metode og samme observatører 
blev brugt de to steder. Læs mere i 
”Forårstræksammenligning Gedser - Hyllekrog 
2022”. 

Desværre kom der et hul i årrækken med data fra 
hele den standardiserede efterårstræktælling fra 
august til december ved Gedser Odde. I efteråret 
2022 var dækningen i august lille og i september 
og december rimelig. Der var kun fast dækning i 
oktober.  

Ringmærkning er gennemført efter standarden. 
Den nye natkikkert er anvendt nogle gange til om 
natten at forsøge at fange rastende fugle på 
stranden, så de kunne blive ringmærket. 

Som en ny aktivitet for Gedser Fuglestation har vi 
gennemført Punkttælling med både vinter-, sen-
yngle- og nattælling. 

Korrigeret antal trækkende fugle ved Gedser Odde året 
igennem 

Sammenligning af gennemsnitligt antal trækkende fugle 
pr. 5-dagestælling ved Gedser og Hyllekrog. 

På denne septemberdag blev der ivrigt set på træk ved 
Gedser Odde, men ingen har villet påtage sig at 
gennemføre de standardiserede træktællinger. Foto: Bo 
Kayser. 

https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/GedserHelrstlling_2021_22_Resultater_v01.pdf
https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/GedserHelrstlling_2021_22_Resultater_v01.pdf
https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/Gedser_Forrstrksammenlign_Ge_Hy_2022_Resultater_v01.pdf
https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/Gedser_Forrstrksammenlign_Ge_Hy_2022_Resultater_v01.pdf


 
Årsberetning 2022 - DOF Storstrøm 

 
 
 

4 

 

Finansiering 

Finansiering af de igangværende aktiviteter er gået godt det seneste år. Med tilskud fra DOF, 
kommunen, fra frivillige og fonde har økonomien hængt sammen.  

Som noget nyt har Gedser Fuglestation i 2022 fået tilskud fra Guldborgsund Kommunes 
biodiversitetspulje. Tak for det. Der skal laves naturpleje og formidling om biodiversitet på 
fuglestationsområdet.  

Revitalisering af Gedser Fuglestation 

Vi skal på en eller anden måde have en yngre fuglestationsleder, som kan tiltrække unge og yngre 
frivillige. Det skal gerne findes sted senest i 2025. Det skyldes, at den nuværende lejekontrakt med 
Naturstyrelsen løber ud i 2027, og på det tidspunkt skal fuglestationen gerne have et nyt hold klar, 
som vil kunne varetage opgaverne i en kontraktperiode fra 2028 til 2037. Hvordan en sådan 
foryngelse på Gedser Fuglestation kan finde sted, ved vi ikke. Hvis det ikke lykkes, kan der i stedet 
komme en årrække med et lavere aktivitetsniveau eller i værste fald en opsigelse lejekontrakten.  

2.1.2 Projekt Stor Skallesluger 

I DOF Storstrøms område blev der i 2022 registreret ca. 111 ynglende par af Stor Skallesluger af 
den samlede bestand i Danmark på ca. 162-165. Det er nogenlunde på niveau med 2021.  

 

Ynglende Stor Skallesluger i DOF Storstrøm. 

Den kommende ynglesæson står for døren, og som tidligere opfordres alle til at melde om 
observationer af mulige ynglende Stor Skallesluger, meget gerne i DOFbasen eller til DOF 
Storstrøm. 

2.2 Viden 

I 2022 har man på Gedser Fuglestation foretaget en såkaldt helårstælling ved Gedser Odde og en 
sammenligning af foråstrækket ved Gedser og Hyllekrog. Resultaterne af disse analyser er 
publiceret på fuglestationens hjemmeside: 

• Fugletrækket ved Gedser Odde året igennem – med fokus på havtrækket  

• Forårstræksammenligning Gedser - Hyllekrog 2022 

2.3 Inspirere 

I DOF Storstrøm havde vi for 
ture, møder og kurser ikke opsat 
mål, da interessen for denne 
type arrangementer blandt 
deltagere og arrangører har 
været faldende igennem nogle 
år. 

 

 

 

https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/GedserHelrstlling_2021_22_Resultater_v01.pdf
https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/Helarstaelling/Gedser_Forrstrksammenlign_Ge_Hy_2022_Resultater_v01.pdf
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2.4 Rådgive 

I 2022 har DOF Storstrøms kommunerepræsentanter i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, 
Næstved og Faxe Kommune fortsat deres naturpolitiske arbejde, som bl.a. omfatter information og 
rådgivning om fuglenes forhold til den kommunale forvaltning. 

2.5 Forbedre 

2.5.1 Status fra 
Fugleværnsfondens reservater 

I DOF Storstrøms område ejer 

Fugleværnsfonden 6 reservater. 
På områder med aktive grupper 
er der også i år blevet 
gennemført pleje af områderne. 

I 2022 har reservaterne – efter 
afmeldingen af restriktionerne 
under covid-19 pandemien - 
genoptaget formidlingsarbejdet 

og fået stor opmærksomhed. 

På Ravnstrup Sø har der været adskillige besøgsarrangementer i årets løb. Håret Judasøre (En 
sjælden svamp.) tur med 15 deltagere. Redekassedag med fremstilling af redekasser til eget brug 
med 20 deltagere. Fuglestemme ture – flere – for de morgenduelige med begyndelse klokken 03. 
Stor interesse med 20-40 deltagere. Fuglefoderdag, hvor der blev lavet fuglefoder, informeret om 
fuglefoder og afsluttedes med en travetur på lokaliteten samt et besøg hos reservatets ringmærker. 
20 deltagere. Arbejdsgruppen har været aktiv med vedligeholdelse af stier og gangbrædder, 
høslet, beskæring og fremstilling af brænde. Reservatet har desuden hjælp af får, der holder 
græsset kort. 

På Nyord enge har arbejdsgruppen haft Åbent Hus den sidste søndag i måneden i det nye 
fugletårn gennem det meste af året. Der har været stor interesse med målrettet besøg fra det 
meste af Sjælland samt mange besøg af forbipasserende – hver gang med 30-60 personer. Men 
også på andre dage er fugletårnet meget anvendt. Arbejdsgruppen har i sommerhalvåret en 
hverdag i måneden arbejdet med vedligehold og forbedringer på lokaliteten. 
Kampestensbelægningen til tårnet er blevet omlagt, og der er foretaget omfattende beskæringer af 
træer og buske.  

Fuglelivet har været påvirket af en omfattende og langvarig udtørring af loer og vandhuller, men en 
vurdering af evt. ændringer i yngletiden afventer den årlige optællingsrapport. 

De øvrige reservater har også genoptaget aktiviteterne, men der er ikke tilgået oplysninger til brug 
for årsberetningen. Interesserede henvises derfor til Fugleværnsfondens egen hjemmeside og 
dens kommende årsberetning for 2022. 

2.6 Organisation og administration 

Bestyrelsen med repræsentanter fra aktive grupper og projekter har fungeret godt. 

Økonomistyring og anden administration i lille administrationsgruppe kører godt. 

  

https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/fondens-organisation


 
Årsberetning 2022 - DOF Storstrøm 

 
 
 

6 

 

3. Nåede vi målene? 

 

 

De fleste af de mål, som DOF Storstrøm havde stillet op for 2022, nåede vi. Som sidste år kneb det 
især med at få skaffet backuppersoner til nogle af opgaverne og at finde en naturpolitisk 
koordinator.  

4. Videre frem 

Vi vil gerne: 

• Fortsætte med det meste som hidtil. 

• Lave større og bedre aktiviteter for medlemmer og andre.  

• Bruge noget af vores formue på at hjælpe steder, hvor der er behov for pengene, og hvor 
pengene vil blive brugt til gavn for fuglene og de naturinteresserede. 


