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Indledning 

I 2013 rekvirerede Naturstyrelsen en undersøgelse af relationen imellem 
graden af menneskelige aktiviteter på havet og forekomster af fældende 
havdykænder i juli og august/september måneder 2014 og 2015. Dette notat 
gennemgår de indsamlede resultater for sæsonen 2014 samt indledende ana-
lyser af data. 

Som undersøgelsesområde valgtes Sejerøbugten. Undersøgelsesområdet 
omfatter hele bugten, afgrænset mod vest af en linje fra vestspidsen af Røs-
næs, over vestspidsen af Sejerø til Odden Færgehavn på Sjællands Odde, og 
dækker et areal på godt 645 km2. 

Projektets resultater bygger på henholdsvis beskrivelser af fordelingen af 
fugle i undersøgelsesområdet og kortlægninger af menneskelige aktiviteter 
på havet indenfor undersøgelsesområdets grænser. 

Havdykande-arterne sortand Melanitta nigra, ederfugl Somateria mollissima, 
fløjlsand Melanitta fusca og toppet skallesluger Mergus serrator var beskrevet 
som fokus-arter for undersøgelsen. Af disse var sortand og ederfugl langt de 
hyppigst forekommende arter.  
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Metode og materiale 

Sejerøbugten udgør projektets undersøgelsesområde. Området blev valgt 
fordi det har en kendt forekomst af fældende havdykænder. Området omfat-
ter hele Sejerøbugten, afgrænset mod vest af en linje fra vestspidsen af Røs-
næs via vestspidsen af Sejerø til Odden Færgehavn (Figur 1). I løbet af peri-
oden fra juli til primo september 2014 indsamledes henholdsvis informatio-
ner om fuglens antal og geografiske fordeling i undersøgelsesområdet samt 
informationer om den geografiske og tidsmæssige fordeling af menneskelige 
aktiviteter på havområdet. 

 
Fuglenes fordeling i området blev kortlagt ved tre optællinger på følgende 
tre datoer: 17. juli 2014, 8. august 2014 og 3. september 2014. Kortlægninger-
ne blev foretaget fra fly med et meget højt-opløseligt Vexcel Ultracam XP 
kamera. Billederne har en geografisk opløsning på 3 cm, og er geo-oprettede 
til orthofotos.  

 

Figur 1. Projektets undersøgelsesområde i Sejerøbugten. Transekt linjerne for optællinger af fugle er vist, ligesom placeringen 

af en radar til kortlægning af menneskelige aktiviteter på havområdet er indikeret. Endelig er Fuglebeskyttelsesområde nr. 94, 

"Sejerø Bugt og Nekselø” angivet. Områdets bathymetri er også angivet. 
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Optællinger af fugle 

Arbejdet med optællingerne af fugle kan opdeles i to hovedfaser, nemlig op-
tagelse af billederne og den efterfølgende analyse af billederne. 

Optagelse af orthofotos 
Optællingerne af fugle blev foretaget tre gange i undersøgelsesforløbet, på 
datoerne 17. juli, 8. august og 3. september 2014 (Figur 2-4, Tabel 1). Optæl-
lingerne blev gennemført vha. digitale orthofotos.  

Et fly-båret kamera af typen Vexcel Ultracam XP blev fra en højde af 475 me-
ter anvendt til at tage billeder af vandfladen. Billederne har en meget høj op-
løsning, 17.380 x 11.380 pixels i fire bånd. Billederne blev optaget med en 
geografisk opløsning på 3 cm, og hvert billede dækker således et havområde 
på ca. 520 x 340 meter. Billederne optages langs de nord-syd-gående præ-
definerede transektlinjer (se Figur 1). Der var et godt 50 % overlap imellem 
billederne i flyveretningen. Dette overlap sikrer at man til analyser af bille-
derne kan anvende den del af billedet, der er mindst påvirket af modlys, 
uden derved at miste betydelig dækningsgrad. 

Fuglene blev identificeret og lokaliseret ud fra disse billeder. Udstrækningen 
af de analyserede vandområder kunne etableres ved at oprette polygoner 
der beskriver periferien af de anvendte orthofotos 

Alle billeder blev geo-oprettede til orthofotos, og leveret til AU i et 16 bit 
TIFF format.  

Fotograferingerne gennemførtes af COWI. 

Analyser af orthofotos 
Analyserne af billederne foregik i en række procedurer.  

Definering af analyse-areal 

Først anvendes ArcGIS til at definere hvert enkelt billedes udstrækning som 
en vektor polygon. Derefter fraklippes den sydlige del af billedet der over-
lapper med et nabo-billede. 

For hvert billede beregnes den horisontale vinkel til solen, beregnet for den 
aktuelle geografiske position og tid. Den del af et billede der vender mod so-
len, fraklippes. Dette areal er i høj grad sammenfaldende med arealet for 
overlap imellem nabo billeder. 

Ved denne proces fås en vektorpolygon for hvert billede, der angiver det areal 
der efterfølgende anvendes til at søge efter fugle i billederne (Figur 2-4). 
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Figur 2. Angivelse af de områder 

hvor fugle blev kortlagt ud fra 

orthofotos ved optællingen i 

Sejerøbugten den 17. juli 2014. 

Billeder der blev analyseret med 

den automatiserede eCognition 

metode er angivet med mørk grå, 

mens billeder der blev analyseret 

ved en manuel gennemgang er 

markeret med en lys grå farve. 

Figur 3. Angivelse af de områder 

hvor fugle blev kortlagt ud fra 

orthofotos ved optællingen i 

Sejerøbugten den 8. august 

2014. Billeder der blev analyseret 

med den automatiserede eCogni-

tion metode er angivet med mørk 

grå, mens billeder der blev analy-

seret ved en manuel gennem-

gang er markeret med en lys grå 

farve. 
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Under optællingen den 3. september var det militære restriktionsområde EK 
R 11 aktivt, og de dele af transekterne der ligger indenfor dette område kun-
ne derfor ikke dækkes (Figur 4). Ud over dette blev alle transekter dækket 
ved optællingerne. 

Ved hver af optællingerne blev der optaget imellem 2.414 og 2.027 billeder. 
Arealet af den analyserede del af disse billeder udgjorde 105,67 km2 for op-
tællingen den 17. juli 2014, 136,27 km2 for optællingen den 8. august 2014 og 
105,96 km2 for optællingen den 3. september 2014 (Tabel 1). 

Automatiseret udtrækning af fugle-kandidater 

Det er uhyre tidskrævende at finde fugle i billederne ved en manuel gen-
nemgang. Derfor anvendes et software ved navn eCognition til at finde ele-
menter i billederne, der potentielt kan være fugle. Ved hjælp af en serie algo-
ritmer finder eCognition elementer i billederne som kan være fugle, som 
kaldes fugle-kandidater. Disse elementer eksporteres fra programmet som 
GIS polygontemaer. 

Efterfølgende gennemgås hver af de udtrukne fugle-kandidater manuelt. In-
formationer om artsnavn, adfærd tilskrives polygoner som er fugle. Desu-
den tilskrives hver fugl en information om graden af sikkerhed for bestem-
melse af arten. Desuden tilskrives informationer om køn og alder hver dette 
er relevant. 

Figur 4. Angivelse af de områder 

hvor fugle blev kortlagt ud fra 

orthofotos ved optællingen i 

Sejerøbugten den 3. september 

2014. Billeder der blev analyseret 

med den automatiserede eCogni-

tion metode er angivet med mørk 

grå, mens billeder der blev analy-

seret ved en manuel gennem-

gang er markeret med en lys grå 

farve. 

Tabel 1. Antallet af optagede orthofotos for hver af de tre optællinger i Sejerøbugten i 

perioden juli til september 2014, med angivelse af arealet af analyserede dele af billeder-

ne samt angivelse af hvilken del af dette areal, der blev analyseret ved en manuel gen-

nemgang. 

Dato 

Antal  

billeder 

Analyseret areal  

(Km2) 

Heraf manuelt gennemgået 

(Km2) 

17. juli 2014 2414 101,83 46,37 

8. august 2014 2176 131,30 44,89 

3. september 2014 2027 101,59 65,14 
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Manuel analyse af billeder 

Den normale procedure er at 10 % af billederne gennemgås manuelt i deres 
helhed af en ekspert. Resultatet anvendes som en kvalitetskontrol af den au-
tomatiserede eCognition proces. Hvis eCognition finder mindst 90 % af de 
fugle som den manuelle gennemgang finder, så erklæres produktet god-
kendt, og fuglene kortlægges på grundlag af det automatiserede produkt. 

Ved den manuelle gennemgang af billederne etableres et sæt af hjælpe-
polygoner, der muliggør en enkel og ensartet gennemgang af billederne. Bil-
lederne gennemgås på en stor PC-skærm med god opløsning. Billederne 
gennemgås i en skala på 1:200, og hjælpe-polygonet sikrer at den menneske-
lige observatør ledes igennem alle dele af billedet i en ArcGIS procedure. 

Fundne fugle bliver digitaliseret, og bliver påført informationer om art, ad-
færd, køn og alder samt en information om graden af sikkerhed for identifi-
kationen af arten. 

Ved analysen af billederne fra Sejerøbugten viste det sig at den automatisere-
de eCognition proces ikke kunne imødekomme kvalitetskravet om at finde 
mindst 90 % af fuglene. Problemet viste sig især at knytte sig til meget mørke 
fugle, som for eksempel sortand og fløjlsand. Idet netop disse er nøglearter for 
dette projekt blev det besluttet at udtage alle billeder hvor der enten ved den 
manuelle gennemgang af 10 % af billederne eller i eCognition processen var 
fundet sortand eller fløjlsand. Derefter blev alle billeder indenfor en radius af 
1 km udvalgt til ekstra manuel gennemgang. Således blev der ved de tre op-
tællinger gennemgået 46,37 km2, 44,89 km2 og 65,14 km2 for hhv. optællinger-
ne den 17. juli, den 8. august og den 3. september (Figur 2-4, Tabel 1). 

Kortlægning af menneskelige aktiviteter 
Kortlægningen af de menneskelige aktiviteter blev gennemført ved hjælp af 
en FURUNO skibsradar, der var placeret på nordspidsen af Nekselø. Rada-
ren blev monteret i en lukket trailer og placeret på nordspidsen af Nekselø 
(Figur 5). Opstillingen blev foretaget med tilladelse fra Fredningsnævnet for 
Vestsjælland i dispensation af 4. juli 2014. 

Trafikken af store og små fartøjer blev kortlagt ud til en radius på 12 nauti-
ske mil svarende til ca. 20 km. Det dækkede område omfatter således hele 
undersøgelsesområdet i Sejerøbugten, på nær et mindre areal nord for vest-
spidsen af Røsnæs (Figur 6). 

En PC indsamlede screen dumps af radar hvert 3. minut i form af jpg raster 
filer. Radarskærmen var sat til at gemme spor efter skibstrafikken i fem mi-
nutter. Et software udviklet til formålet transformerede skibstrafikken fra ra-
ster format til vektorformat, således at ethvert punkt blev tilskrevet informa-
tioner om lokalisering, dato, tid og signalstyrke. Et kvadratnet med celle-
størrelser på 500x500 m blev oprettet på GIS platformen, og graden af men-
neskelig aktivitet kunne beskrives som længden af tilbagelagt sejlads pr. cel-
le i et givet tidsinterval. 
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Radaren er digital, og signalet går direkte til en PC skærm. PC-en er tilgæn-
gelig via net forbindelse, der er oprettet via en trådløs router og en retnings-
bestemt antenne. På den måde kan radaren fjern-opereres. 

Radaren blev indstillet til automatisk at lave et screen dump af radarskær-
men hvert tredje minut. Signaler på radaren blev indstillet til at gemme sig-
nalet i fem minutter, og derved lave en blå ”hale” på bevægelige objekter (se 
Figur 6). Screen dumps blev gemt som jpg raster filer. 

Med hjælp fra Alexandra Institut blev der udviklet et software med det spe-
cifikke formål at overføre informationer om tilstedeværelse af skibe og både 
i undersøgelsesområdet fra raster formatet til et vektor format i form af et 
punkt tema. Hvert punkt fik tilskrevet et ID for en specifik bådpassage, samt 
informationer om geografisk placering, dato, tid og signalstyrke. Punkter for 
hver bådpassage kan konverteres til et vektorlinjelag. 

Figur 5. AU's FURUNO radar, 

placeret på nordspidsen af Nek-

selø. Sejerø ses i baggrunden. 

Figur 6. Et eksempel på et 

screen dump fra radaren. Place-

ringen af Røsnæs, Sejerø, Sjæl-

lands Odde og Ordrup Næs er 

angivet. Skibe og både kan ses 

som røde prikker med blå haler. 

For eksempel ses en hurtig syd-

østgående båd og en langsom-

mere vestgående båd syd for 

Sjællands Odde, samt flere både 

forladende havnen på Sejerø. 
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For hele undersøgelsesområdet blev der oprettet polygon grid celler på 500 x 
500 meter. Disse anvendes til at klippe linje laget med beskrivelse af båd- og 
skibstrafikken på hver celle. Herved kan længden af båd- og skibstrafiklinjer 
beregnes og anvendes som udtryk for graden af menneskelig aktivitet i den 
pågældende celle (Figur 7). 

 
Radaren indsamlede data fra den 15. august til den 4. september 2014. 
Screen dumps blev indsamlet hele døgnet, men ikke kontinuert hele perio-
den. Regn forstyrrer signalet på radar skærmen, og data om bådtrafikken 
kan under sådanne forhold ikke registreres. 

I området meget nær radaren opstår en række forstyrrende objekter, og data 
fra dette område udelades derfor. Desuden er der en radar ”skygge” nord 
for Sejerø samt nordøst for Ordrup Næs. Data fra disse områder vil blive ud-
taget af materialet. 

 

Figur 7. Eksempel på båd-trafik 

liner i Sejerøbugten, genereret fra 

radar screen dumps. Et grid celle 

lag på 500 x 500m anvendes til at 

summere trafik intensiteten. 
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Resultater 

Der blev indsamlet data til beskrivelse af fuglenes antal og fordeling i Seje-
røbugten ved tre lejligheder, og der blev indsamlet data om de menneskelige 
aktiviteter i undersøgelsesområdets havområde i 21 dage. 

Beskrivelser af fuglefordelinger 
Der blev ved de tre optællinger af fugle registreret i alt 38 arter af fugle samt 
9 grupper af arter, f.eks. ”Andefugl sp.” for observationer af ænder, der ikke 
kunne artsbestemmes. Desuden blev der registreret Marsvin og Spættet Sæl 
samt én sæl, der ikke kunne bestemmes til art (Tabel 2). 

De hyppigst registrerede arter var sortand (6.172 individer) og ederfugl 
(1.798individer). Der blev kun observeret 127 fløjlsænder og 75 toppede skal-
leslugere. Den eneste anden art der blev registreret med over 1.000 individer 
over de tre optællinger var skarv, med 1.117 individer. 

Endvidere skal det bemærkes at der blev registreret et bemærkelsesværdigt 
stort antal gråstrubede lappedykkere i undersøgelsesområdet, nemlig 479 
individer, hvoraf 397 individer blev registreret ved optællingen den 3. sep-
tember 2014. Også registreringen af 63 lommer, 62 ubestemte rødstrubet-
/sortstrubet lom samt en artsbestemt sortstrubet lom, var uventet for årsti-
den. Lommerne er talrige i Sejerøbugten efterår, vinter og forår, men et 
sommer-antal i denne størrelse var uventet. 

I det følgende vil denne rapport udelukkende beskæftige sig med de arter, 
der er fokus for nærværende projekt, nemlig ederfugl, sortand, fløjlsand og 
toppet skallesluger. 
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Tabel 2. Antallet af registrerede fugle- og havpattedyr-arter i Sejerøbugt undersøgelses-

området ved tre optællinger på datoerne 17. juli, 8. august og 3. september 2014. 

Art Total

17. juli 

2014

8. august 

2014

3. september 

2014

Lom sp. 62 4 13 45

Sortstrubet Lom 1  1  

Gråstrubet Lappedykker 479 21 61 397

Toppet Lappedykker 2  1 1

Lappedykker sp. 41 36 3 2

Skarv 1117 138 519 460

Fiskehejre 2  1 1

Andefugl sp. 3   3

Knopsvane 48 16 28 4

Grågås 44 41  3

Canadagås 10 2 8  

Gravand 20 16  4

Gråand 120 7 29 84

Krikand 32   32

Knarand 2   2

Troldand 6  4 2

Ederfugl 1798 366 827 605

Sortand 6172 2629 715 2828

Fløjlsand 127 16 23 88

Dykand sp. 20  14 6

Toppet Skallesluger 75 4 12 59

Spurvehøg 1 1   

Blishøne 87 37 31 19

Strandskade 32 29 1 2

Vibe 75 3 69 3

Strandhjejle 3  3  

Hjejle 16  14 2

Stor Regnspove 12 2 2 8

Lille Kobbersneppe 2   2

Sortklire 1  1  

Rødben 14 6 8  

Hvidklire 12 8 4  

Almindelig Ryle 254 1 252 1

Klyde 490 272 214 4

Småvader sp. 383 2 33 348

Stormmåge 80 50 20 10

Sølvmåge 299 58 70 171

Sildemåge 8 1 3 4

Svartbag 53 6 21 26

Hættemåge 500 336 93 71

Måge sp. 780 108 187 485

Havterne 6 5 1  

Hav-/Fjordterne 12 8 4  

Splitterne 31 5 9 17

Terne sp. 201 14 130 57

Alk/Lomvie 55 19 13 23

Tejst 3   3

Spættet Sæl 8 3 2 3

Marsvin 28 5 3 20

Sæl sp. 1  1  
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Ederfugl 

Ederfugle forekommer i undersøgelsesområdet både som ynglefugle og som 
fældende fugle. Der blev registreret i alt 366, 827 og 605 ederfugle ved de tre 
optællinger hhv. 17. juli, 8. august og 3. september 2014 (Tabel 2). 

Ved optællingerne den 17. juli og den 8. august 2014 blev de fleste individer 
registreret i den sydlige del af området, sydvest for Nekselø (Figur 8 og 9). 
Deres fordeling blev mere spredt over området i løbet af perioden, og ved 
optællingen den 3. september blev arten registreret hyppigere omkring Seje-
rø og i områdets nordøstlige dele (Figur 10). 

Der var lille forskel imellem den gennemsnitlige dybde hvor ederfuglene blev 
observeret imellem optællingerne. Den 17. juli var den gennemsnitlige dybde 
9,3 m, den 8. august 9,1 m og den 3. september var den 9,6 m. For det samlede 
data sæt blev 61 % af de registrerede ederfugle observeret på dybdeintervaller 
imellem 6 og 12 m, og 83 % i dybdeintervallet fra 4 til 14 m (Figur 11). 

 

Figur 8. Den geografiske forde-

ling af 366 registrerede ederfugle 

ved optælling af fugle i Sejerø-

bugten den 17. juli 2014. Ud-

strækningen af det analyserede 

havområde er angivet. 
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Figur 9. Den geografiske forde-

ling af 827 registrerede ederfugle 

ved optælling af fugle i Sejerø-

bugten den 8. august 2014. Ud-

strækningen af det analyserede 

havområde er angivet. 

Figur 10. Den geografiske forde-

ling af 605 registrerede ederfugle 

ved optælling af fugle i Sejerø-

bugten den 3. september 2014. 

Udstrækningen af det analysere-

de havområde er angivet. 
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Sortand 

Sortand forekommer i undersøgelsesområdet som fældende og overvintren-
de, men ikke som ynglende. Der blev registreret i hhv. 2.629, 715 og 2.828 
Sortænder ved de tre optællinger den 17. juli, 8. august og 3. september 2014 
(Tabel 2). 

Ved optællingerne den 17. juli og den 8. august 2014 blev sortænder registre-
ret i temmelig koncentrerede områder, og med fordelingsmønstre der ligner 
hinanden meget (Figur 12 og 13). Ved disse optællinger fandtes koncentrati-
oner nær kysten i områdets sydlige dele, på positioner imellem Sejerø og 
Røsnæs halvøen samt farvandet imellem Sejerøs sydøstspids, Sjællands Od-
de og Ordrup Næs. 

Under optællingen den 3. september 2014 var sortænderne meget mere 
spredt forekommende i undersøgelsesområdet, med koncentrationer i far-
vandet imellem Sejerøs sydøstspids, Sjællands Odde og Ordrup Næs samt et 
område nord for Røsnæs halvøen (Figur 14). 

Der var lille forskel imellem den gennemsnitlige dybde hvor sortænderne 
blev observeret imellem optællingerne. Den 17. juli var den gennemsnitlige 
dybde 13,1 m, den 8. august 11,8 m og den 3. september var den 12,7 m. For 
det samlede data sæt blev 71 % af de registrerede sortænder observeret på 
dybdeintervaller imellem 10 og 16 m (Figur 15). 

Figur 11. Dybdefrekvensfordelin-

gen af i alt 1.798 registrerede 

ederfugle under tre optællinger af 

vandfugle i Sejerøbugten i juli til 

september 2014. 
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Figur 12. Den geografiske forde-

ling af 2.629 registrerede sort-

ænder ved optælling af fugle i 

Sejerøbugten den 17. juli 2014. 

Udstrækningen af det analysere-

de havområde er angivet. 

Figur 13. Den geografiske forde-

ling af 715 registrerede sortæn-

der ved optælling af fugle i Seje-

røbugten den 8. august 2014. 

Udstrækningen af det analysere-

de havområde er angivet. 
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Fløjlsand 

Fløjlsand forekommer i undersøgelsesområdet som fældende og overvintren-
de, men ikke som ynglende. Der blev registreret i hhv. 16, 23 og 88 fløjlsænder 
ved de tre optællinger den 17. juli, 8. august og 3. september 2014 (Tabel 2). 

Fordelingen af de registrerede fløjlsænder har store ligheder med fordelin-
gen af sortand. Fuglene forekom fortrinsvis i farvandet nord for Røsnæs 
halvøen under optællingerne den 17. juli og den 8. august 2014 (Figur 16 og 
17), mens de ved optællingen den 3. september blev set mere spredt i under-
søgelsesområdet (Figur 18).  

På grund af det relativt beskedne antal registreringer er der ikke lavet be-
skrivelse af fuglenes dybdefrekvens fordeling. 

Figur 14. Den geografiske forde-

ling af 2.828 registrerede sort-

ænder ved optælling af fugle i 

Sejerøbugten den 3. september 

2014. Udstrækningen af det 

analyserede havområde er angi-

vet. 

Figur 15. Dybdefrekvensfordelin-

gen af i alt 6.172 registrerede 

sortænder under tre optællinger 

af vandfugle i Sejerøbugten i juli 

til september 2014. 
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Figur 16. Den geografiske forde-

ling af 16 registrerede fløjlsænder 

ved optælling af fugle i Sejerø-

bugten den 17. juli 2014. Ud-

strækningen af det analyserede 

havområde er angivet. 

Figur 17. Den geografiske forde-

ling af 23 registrerede fløjlsænder 

ved optælling af fugle i Sejerø-

bugten den 8. august 2014. Ud-

strækningen af det analyserede 

havområde er angivet. 
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Toppet Skallesluger 

Toppet Skallesluger forekommer i undersøgelsesområdet både som ynglen-
de, fældende og overvintrende. Der blev registreret hhv. 4, 12 og 59 Toppede 
Skalleslugere ved de tre optællinger den 17. juli, 8. august og 3. september 
2014 (Tabel 2). 

De toppede skalleslugere blev hovedsagelig registreret kystnært under op-
tællingerne den 17. juli og den 8. august 2014 (Figur 19 og 20), mens arten 
var mere spredt forekommende over undersøgelsesområdet ved optællin-
gen den 3. september (Figur 21). 

På grund af det relativt beskedne antal registreringer er der ikke lavet be-
skrivelse af fuglenes dybdefrekvens fordeling. 

 

Figur 18. Den geografiske forde-

ling af 88 registrerede fløjlsænder 

ved optælling af fugle i Sejerø-

bugten den 3. september 2014. 

Udstrækningen af det analysere-

de havområde er angivet. 

Figur 19. Den geografiske forde-

ling af 4 registrerede toppede 

skalleslugere ved optælling af 

fugle i Sejerøbugten den 17. juli 

2014. Udstrækningen af det 

analyserede havområde er angi-

vet. 
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Beregning af tætheder og totale antal fugle 

På baggrund af antallet af registrerede ederfugle, sortænder, fløjlsænder og 
toppede skalleslugere samt beregning af arealet af det analyserede billede-
område kunne beregninger af tætheder og totale antal beregnes.  

Ederfugle forekom i tætheder på imellem 3,59 og 5,96 individer/km2, og be-
regnet total antal på imellem 2.318 og 4.063 individer i undersøgelsesområ-
det (Tabel 3). 

Sortand forekom i tætheder på imellem 5,45 og 27,84 individer/km2, og be-
regnet total antal på imellem 3.512 og 17.955 individer i undersøgelsesområ-
det (Tabel 3) 

Figur 20. Den geografiske forde-

ling af 12 registrerede toppede 

skalleslugere ved optælling af 

fugle i Sejerøbugten den 8. au-

gust 2014. Udstrækningen af det 

analyserede havområde er angi-

vet. 

Figur 21. Den geografiske forde-

ling af 59 registrerede toppede 

skalleslugere ved optælling af 

fugle i Sejerøbugten den 3. sep-

tember 2014. Udstrækningen af 

det analyserede havområde er 

angivet. 
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Fløjlsand forekom i tætheder på imellem 0,16 og 0,87 individer/km2, og be-
regnet total antal på imellem 101 og 559 individer i undersøgelsesområdet 
(Tabel 3). 

Toppet skallesluger forekom i tætheder på imellem 0,04 og 0,58 indivi-
der/km2, og beregnet total antal på imellem 25 og 375 individer i undersø-
gelsesområdet (Tabel 3). 

 

Beskrivelse af den geografiske fordeling af menneskelige  
aktiviteter 
Registreringen af båd- og skibstrafikken i undersøgelsesområdet blev gen-
nemført i perioden fra den 15. august til den 4. september. Skibstrafikken 
var mest intensiv langs sejlads-korridorer i farvandet, men sejlads udenfor 
disse forekom også.   

Den mest intensive besejling i området var langs færgeruten imellem Sejerø 
og Havnsø, men også indsejlingen til Odden Færgehavn var intensiv. Dette 
område ligger imidlertid lige på kanten af undersøgelsesområdet. Desuden 
var der høj besejlingsfrekvens i en vestgående korridor fra Sejerø havn, og 
en mindre intensiv korridor mod sydvest fra Sejerø havn (Figur 22). Endelig 
var der forhøjede besejlingsfrekvenser for sejlruten rundt om det meget 
grunde Sejerø Sydøstrev samt ruten vest om Ordrup Næs. 

Der var mindre intensiv båd- og skibstrafik langs mere diffuse korridorer fra 
Odden sydpå mod Sejerø og Havnsø samt en diffus rute fra Havnsø, nord 
om Nekselø og mod vestspidsen af Røsnæs (Figur 22). 

Det skal bemærkes at visse områder af undersøgelsesområdet ikke kunne 
dækkes tilfredsstillende af radaren fra dens position på nordspidsen af Nek-
selø. Det drejer sig om området syd og øst for Nekselø, hvor de høje partier 
af øen skygger for signalet. Det samme gør sig gældende i området nord for 
Sejerø, som ligger i radarskygge og den nordøstligste del af undersøgelses-
området, der ligger i radarskygge bag Ordrup Næs. Endelig er data fra det 
helt nære område omkring radaren belastet af forstyrrelser fra f.eks. bølger, 
hvorfor det var svært at skelne båd trafik fra støj. 

De hér beskrevne sejladsaktiviteter er beregnet på baggrund af det samlede 
data sæt fra perioden 15. august til 4. september 2014. Mere detaljerede be-
skrivelser af aktiviteterne, baseret på specifikke perioder over undersøgel-
sesperioden samt specifikke tidspunkter på døgnet, vil blive beskrevet i den 
endelige rapport for projektet. 

Tabel 3. Beregnede tætheder og totale antal af ederfugl, sortand, fløjlsand og toppet skallesluger for hver af de tre optællinger, 

gennemført 17. juli, 8. august og 3. september 2014 i Sejerøbugten. 

Dato 17. juli 2014 8. august 2014 3. september 2014

Art 

Tæthed

(N/Km2) N

Tæthed 

(N/Km2) N

Tæthed 

(N/Km2) N

Ederfugl 3,59 2.318 6,30 4.063 5,96 3.841

Sortand 25,82 16.652 5,45 3.512 27,84 17.955

Fløjlsand 0,16 101 0,18 113 0,87 559

Toppet Skallesluger 0,04 25 0,09 59 0,58 375
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Relationen imellem fordelingen af sortand og båd trafikken 
Beskrivelsen af relationen imellem fordelingen af fældende havdykænder og 
menneskelige aktiviteter vil i dette notat begrænse sig til en præsentation af 
data, uden statistiske analyser. Sådanne analyser vil indgå i den endelige 
rapport. 

Idet sortand er langt den hyppigst forekommende fugleart i undersøgelses-
området gennemgås her fordelingen af sortænder ved hver af de tre optæl-
linger i 2014, plottet ovenpå beskrivelsen af intensiteten af båd- og skibstra-
fikken i undersøgelsesområdet for perioden 15. august til 4. september 2014. 

Sortændernes fordeling ved optællingerne den 17. juli og den 8. august 2014 
var langt mere arealmæssigt begrænset (Figur 12 og 13) end det var tilfældet 
for fordelingen ved optællingen den 3. september (Figur 14). Det skal be-
mærkes at antallet af registrerede sortænder er næsten ens for datoerne 17. 
juli og 3. september. Det formodes at en langt større andel af de registrerede 
sortænder ved optællingerne den 17. juli og 8. august var i aktiv svingfjer 
fældning, mens en langt større andel af fuglene registreret ved optællingen 
den 3. september var flyvedygtige. Sortændernes fordeling under de to før-
ste optællinger falder i høj grad sammen med områder med begrænset båd- 
og skibstrafik (Figur 23 og 24), mens de formodet flyvedygtige fugle, regi-
streret ved optællingen den 3. september, havde mulighed for at udnytte en 
større del af undersøgelsesområdet, idet de kan undgå farer ved at flyve 
væk. Af samme grund forefindes sortænderne ved denne optælling i højere 
grad i områder med forhøjede grader af menneskelige aktiviteter (Figur 25). 

De indsamlede data indikerer at sortænderne foretrækker dybdeintervallet 
10 til 16 meter, indenfor hvilket 71 % af de observerede fugle blev registreret. 
Netop dette dybdeinterval dækker en betydelig del af undersøgelsesområ-
det (Figur 26), og sortænderne udnytter en meget begrænset del af dette are-
al. Dette forhold indikerer at andre faktorer end dybden har indflydelse på 
fuglenes fordeling. Beskrivelsen af båd- og skibstrafikkens intensitet forven-
tes at udgøre en betydelig variabel til at beskrive fordelingsmønstret.   

Figur 22. Intensiteten af båd- og 

skibstrafik i Sejerøbugt undersø-

gelsesområdet for perioden fra 

15. august til 4. september 2014, 

beregnet som den summerede 

afstand tilbagelagt pr. grid celle. 
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Figur 23. Den geografiske forde-

ling af 2.629 registrerede sort-

ænder ved optælling af fugle i 

Sejerøbugten den 17. juli 2014, 

plottet på beskrivelse af intensite-

ten af båd- og skibstrafik i områ-

det. 

Figur 24. Den geografiske forde-

ling af 715 registrerede sortæn-

der ved optælling af fugle i Seje-

røbugten den 8. august 2014, 

plottet på beskrivelse af intensite-

ten af båd- og skibstrafik i områ-

det. 
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Figur 25. Den geografiske forde-

ling af 2.828 registrerede sort-

ænder ved optælling af fugle i 

Sejerøbugten den 3. september 

2014, plottet på beskrivelse af 

intensiteten af båd- og skibstrafik 

i området. 

Figur 26. Den geografiske forde-

ling af dybdeintervallet 10-16 

meter i Sejerøbugten (angivet 

med rød farve). 
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Diskussion 

Fordeling og antal af havdykænder 
Den fundne fordeling af fældende sortænder i Sejerøbugten har store lighe-
der med den fordeling der blev beskrevet ved optællinger af fældende vand-
fugle i Danske farvande i 1960’erne (Joensen 1973). Ved en optælling af fæl-
dende vandfugle i Danske farvande i sommeren 2006 blev der beskrevet 
koncentrationer af sortand i undersøgelsesområdets sydlige del, mens kun 
mindre antal blev observeret i farvandet imellem Odden, Sejerø og Ordrup 
Næs (Petersen og Nielsen 2011). Det beregnede antal sortænder i undersø-
gelsesområdet for sommeren 2014 er imidlertid betydelig højere end nogle af 
de tidligere estimater. Joensen (1973) beskrev antal på ca. 3.000 sortænder i 
området, og ved optællingen i sommeren 2006 beregnedes et samlet antal på 
2.114 individer i området.  Det højere beregnede antal sortænder for optæl-
lingerne i 2014 formodes at skyldes at optællinger vha. digitale orthofotos er 
betydelig mere præcise end de traditionelt anvendte metoder. 

Optælling af netop fældende sortænder med menneskelige observatører fra 
fly er en stor udfordring, specielt fordi sortænderne er meget sårbare overfor 
forstyrrelser i netop denne periode, og i stor grad dykker ved tilstedekomst af 
farer. Derfor forventes det at mange sortænder vil være neddykket ved over-
flyvningen, og derfor ikke optalt af observatørerne. Ved anvendelse af digitale 
orthofotos til optællingerne, som anvendt i dette projekt, registreres fuglen fra 
meget større højde (fra 475 m højde, sat i relation til de 76 m højde som obser-
vationer med menneskelige observatører gennemføres fra), og graden af for-
styrrelse af sortænderne formodes derfor at være væsentligt reduceret.  

Fordelingen af ederfugle stemmer både overens med de fordelinger som Jo-
ensen (1973) beskriver og som beskrevet ud fra optællinger i 2006 (Petersen 
og Nielsen 2011). De her beskrevne antal er i samme størrelsesorden som op-
tællingerne fra 1960’erne, hvor der blev beskrevet antal på omkring 5.000 
ederfugle i Sejerøbugten, men væsentligt lavere end det antal der blev be-
regnet ud fra optællinger foretaget i sommeren 2006, hvor et antal på 10.245 
individer i undersøgelsesområdet blev beregnet. 

Den aktuelt fundne fordeling af fløjlsand er vanskelig at sammenligne med 
andre optællinger pga. det meget lave antal registrerede individer. Ved op-
tællingerne i 1960’erne blev der estimeret et antal på ca. 8.000 fløjlsænder, og 
altså således flere fløjlsænder end sortænder dengang. Det er langt fra til-
fældet ved denne optælling, hvor kun meget små tætheder af fløjlsand blev 
registreret. 

Det beregnede antal toppede skalleslugere i Sejerøbugten i 2014 er lavt, hvil-
ket det også var ved optællingerne i 1960’erne. Toppet skallesluger er van-
skelig at registrere, både ved optællinger fra fly med menneskelige observa-
tører og ved hjælp af orthofotos.  

Ekstraktion af fugle fra orthofotos 
Det var ved projektets planlægning intentionen at ekstrahere fugle fra de digi-
tale billeder ved hjælp af den automatiserede eCognition metode. Metoden vi-
ste sig desværre at have svært ved at identificere specielt de små og mørke 
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fugle, som f.eks. sortand og fløjlsand. Det var derfor nødvendigt at gennemgå 
alle billeder med potentielle forekomster af disse arter manuelt. Det kan imid-
lertid ikke udelukkes at mindre koncentrationer af sortænder/fløjlsænder kan 
være tabt i nogle af de billeder der er bearbejdet med eCognition metoden. Det 
skønnes dog at det kun i meget ringe grad vil være tilfældet. 

Det var forventet at sortænderne ikke ville reagere på overflyvningen ved en 
flyvehøjde på 475 meter. Ved gennemgang af billederne var der klare indi-
kationer for at nogle grupper af fugle dykkede ved overflyvningen. Under 
gunstige vejrforhold kunne mønstre af ”dykke-huller” i vandet observeres 
for områder hvor sortænder forekom. Fordelingen af ”hullerne” indikerede 
at det var dykkende fugle, om end fuglene ikke kunne ses i billederne. Det 
er vanskeligt at klarlægge i hvor stor grad dette forekom, men at dømme fra 
de manuelle gennemgange af billederne er det ikke et generelt problem.  

De optagne billeders kvalitet var vekslende imellem områder og optællings-
datoer. I nogle tilfælde kunne det være vanskeligt at skelne sortand og fløjlsand. 
Det kan derfor ikke udelukkes at nogle fløjlsænder er registreret som sortand.  

Relationen imellem fugletætheder og båd trafikken 
Der er i dette notat ikke gennemført statistiske evalueringer af relationen 
imellem tætheder af de fire arter af havdykænder og niveauet for den men-
neskelige aktivitet. Sådanne analyser vil blive foretaget på grundlag af det 
samlede data sæt efter endt bearbejdning af billederne fra tre optællinger i 
sommeren 2015. 
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Konklusion 

Den hyppigst forekommende havdykand i Sejerøbugten var sortand, med 
beregnede totale antal på op til næsten 18.000 fugle. Den næst-hyppigste art 
var ederfugl, med op til godt 4.000 individer i projektets undersøgelsesom-
råde. Der blev registreret meget færre fløjlsænder og toppede Skalleslugere, 
med beregnede totale antal på op til hhv. 559 og 375 individer. 

Fordelingen af sortand og ederfugl var meget klumpet ved de to første af tre 
optællinger, foretaget hhv. den 17. juli og den 8. august 2014. Ved den tredje 
optælling, gennemført den 3. september 2014, var fordelingen af begge arter 
mere spredt i undersøgelsesområdet. Skiftet fra klumpet til spredt fordeling 
formodes at være relateret til at mange fugle er i aktiv fældning, og derfor 
uflyvedygtige, ved de to første optællinger, mens en større andel af fuglene 
ved den sidse optælling havde gendannet svingfjer og genetableret flyve-
dygtighed. 

De registrerede sortænder og ederfugle selekterede specifikke vanddybder. 
Således blev 71 % af de observerede Sortænder registreret på dybdeinterval-
let fra 10 til 16 m, og 61 % af ederfuglene blev registreret på dybdeintervallet 
fra 4 til 14 m.  

Sortænderne udnytter imidlertid kun en lille del af det tilgængelige dybde-
interval imellem 10 og 16 m, og således må andre faktorer have indflydelse 
på fuglenes fordeling. De indsamlede resultater indikerer at niveauet for in-
tensiteten af båd- og skibstrafik har indflydelse på sortændernes fordeling, 
og i særdeleshed i juli og august måneder, hvor en større del af fuglene for-
modes at være uflyvedygtige pga. fældning. 
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