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1

Indledning

I dette notat beskrives efter anmodning fra Miljøstyrelsen (MST) en metode
til overvågning af søer, hvor formålet er at tilvejebringe data, der kan benyttes
til at opgøre ekstern næringsbelastning forårsaget af ynglende og rastende
fugle. Dvs. tilførsel af næringsstoffer fra søernes omgivelser, fordi fuglene tager på fourageringstræk væk fra søerne. Problemstillingen samt eksempler på
beregning af sådanne næringstilførsler er beskrevet af fx Sørensen (1997) og
Hahn m.fl. (2008). Søndergaard & Lauridsen (2014) giver en bredere sammenfatning af problemstillingen.
Sidst i notatet gives en beskrivelse af baggrundsmaterialet, der ligger til grund
for metoden. Denne omfatter:
En gennemgang af fuglearter, der grundet deres habitatvalg, fouragerings- og
rasteadfærd samt antal i landet regelmæssigt må formodes at kunne tilføre
søer betydelige mængder af næringsstoffer via ekskrementer, de efterlader i
søerne. Nogle arter er relevante fordi de yngler i eller ved søer, mens andre er
relevante fordi de dag- eller natraster i søer, dvs. de returnerer til søen med
tarmsystemet fyldt og i løbet af rasteperioden tømmer ufordøjede dele af
tarmindholdet ud i søerne, hvorved de tilfører en ekstern belastning af bl.a.
kvælstof og fosfor.
En gennemgang af hvilket tidspunkt der skal overvåges (på året og på døgnet), og hvad der ligger til grund for anbefalingen.
En gennemgang af materialet der ligger til grund for anbefalingen af 8 tællinger fordelt over 9 måneder.
Gennemgangen udmunder i, at der ved opgørelse af fuglebestandene skal
være fokus på følgende arter i henholdsvis yngle- og rasteperioderne.
Ynglefugle:
Skarv
Hættemåge
evt. andre måger (kystnære søer)
evt. grågås

Rastefugle

Overnatning

Skarv

x

Sangsvane og pibesvane

x

Gæs (alle arter)

x

Hvinand og toppet skallesluger

x

Måger (fem arter)

x

Troldand og taffeland

Dagrast

x

Notatet afsluttes med en databaseret vurdering af hvorvidt data fra DOFbasen kan lægges til grund for beregningerne, hvor konklusionen er, at det
næppe er tilfældet for særligt mange søer, da alt for få optællinger udføres i
de relevante timer af døgnet.
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Det er derfor DCE’s vurdering at et overvågningsprogram, der sigter mod at
tilvejebringe viden om fugles eksterne bidrag af næringsstoffer til søer kræver
en målrettet indsats, der har det helt specifikke mål at tælle dagrastende fugle
og overnattende fugle i ’én arbejdsgang’ per sø – op til 8 gange per år.
Ved metodebeskrivelsen er der taget udgangspunkt i en række søer, forfatterne har et konkret eget kendskab til, dvs. søer i omegnen af Aarhus, ved
Roskilde Fjord og i Vejlerne. Metodebeskrivelsen er lavet med eksempler og
bemærkninger om forhold, der skal tages højde for ved optælling, så den efterfølgende kan benyttes ved enhver sø.
Efterfølgende er der skitseret et konkret program for 24 søer, hvor SVANA i
Vandområdeplanerne har anført en undtagelse for opfyldelse af god tilstand
begrundet i belastning fra naturligt forekommende fugle. Disse søer omtales
nedenfor som fokussøer.
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2

Metode til registrering af ynglende,
overnattende og dagrastende fugle

2.1

Tid og sted

Tidspunktet for optællingerne afhænger af om der skal optælles yngle- og/eller rastefugle ved søen.

2.1.1 Ynglende fugle
Det vurderes især at være ynglende skarv og hættemåge, der er relevante som
potentielle ’næringsbelastende’ fugle i tilknytning til søer i Danmark. Enkelte
steder kan grågæs med deres gæslinger også være relevante.

2.1.1.1 Skarv
Den samlede danske ynglebestand af skarv er hidtil blevet overvåget årligt i
forbindelse med diverse forvaltningsplaner for arten. Dette vil også gælde for
ynglesæsonen 2017. Det er imidlertid uafklaret om der også vil blive gennemført optællinger af kolonierne årligt i de kommende år, da dette ikke fremgår
af den aktuelle forvaltningsplan fra august 2016 (Miljø- og Fødevareministeriet 2016). Hvis den nationale overvågning videreføres vil data herfra kunne
benyttes som input til beregninger af belastninger i relevante søer.
Hvis skarvoptællingsprogrammet ikke videreføres efter 2017, kan der foretages optælling med den hidtidige benyttede metode for overvågning af ynglende skarv. Det er en absolut væsentlig art at få optalt, da den aktuelt yngler
ved 7 af de 24 fokussøer.
Skarv: Opgørelse af antal ynglepar
Antallet af ynglende skarver opgøres som det antal beboede reder, der registreres ved én optælling omkring det tidspunkt, hvor antallet af reder forventes at kulminere. I enkelte kolonier kan der gennemføres flere tællinger gennem sæsonen, og da benyttes det højeste antal. Ved optællingen medregnes
kun beboede reder, som er mindst kvart færdigbyggede. Når rederne er placeret i træer, er det praktisk at registrere antallet af reder træ for træ inden for
nærmere definerede delområder. Formålet hermed er naturligvis – ud over
muligheden for at kunne sammenligne delområder år for år – at have kontrol
på tællingen undervejs samt at organisere optællingen, så alle reder tælles,
men kun én gang. Alle kolonier bør så vidt muligt optælles forholdsvis tidligt
på ynglesæsonen, dvs. mellem slutningen af april og midten af maj. Der kan
imidlertid være tilfælde, hvor den enkelte koloni etableres sent på sæsonen,
og optællingstidspunktet tilpasses da derefter.
Tidsforbruget per koloni er meget forskellig fra lokalitet til lokalitet, pga. koloniernes størrelse og tilgængelighed, men der bør i gennemsnit afsættes 6
timer pr. koloni (heri indregnet tid til transport og organisering af data).

2.1.1.2 Hættemåge og andre ynglende måger
Hættemåge overvåges, i lighed med de andre mågearter, ikke systematisk
som ynglefugl i Danmark. Der er dog gennemført enkelte nationale kortlægninger og optællinger af bestanden, senest i 2010, som en del af ’projekt kolonirugende kystfugle’ (Bregnballe m.fl. 2015). Metoden beskrevet nedenfor er
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baseret på erfaringerne fra denne i kombination med anbefalinger fra overvågningsmetoderne, der benyttes i TMAP (det trilaterale Vadehavssamarbejdes overvågningsprogram) (Hälterlein m.fl. 1995).
Hættemåge: Metode til opgørelse af antal ynglepar
Der gennemføres to optællinger henholdsvis i første og anden halvdel af maj.
Ved begge besøg foretages en optælling af de fugle, der står eller ligger i kolonien samt de fugle der flyver rundt over kolonien. Så vidt muligt foretages der
tre tællinger under hvert besøg. Det højeste antal benyttes. Såfremt fuglene i
kolonien ikke kan ses fra de benyttede optællingspunkter, kan man kortvarigt
forsøge at få fuglene i kolonien på vingerne. Da tælles fuglene, mens de er i
luften. Der kan med fordel suppleres med at tage fotos af kolonien og/eller af
fuglene, når de er i luften. Herefter kan fuglene på fotoet tælles. I de tilfælde,
hvor det er nødvendigt at få fuglene i kolonien på vingerne, vil det ofte være
nødvendigt at være to personer, så den ene person kan få fuglene på vingerne,
mens den anden person (på afstand) kan tælle fuglene, mens de er i luften (eller
fotografere dem). En anden supplerende mulighed er at tage lodrette (eller næste lodrette) fotos af kolonien ved brug af en drone. Benyttes en drone skal der
indhentes tilladelse, og dronen skal flyves i en højde, hvor fuglene ikke går på
vingerne pga. dronen. I enkelte tilfælde (typisk i mindre kolonier) kan antallet
af ynglepar opgøres ved at gå kolonien igennem og tælle antallet af anlagte reder (tomme reder tælles med). Da skal opholdet i kolonien være så kortvarigt
som muligt og bør ikke overskride en time.
Ved opgørelsen af antal ynglepar benyttes det højeste antal fugle, der blev
registreret ved ynglesæsonens besøg. Dette tal ganges med 0,7 for at omregne
til antal ynglepar. Herved korrigeres for at en del af de aktive ynglefugle vil
være ude for at søge føde, når kolonien bliver talt op. Faktoren 0,7 er vurderet
som værende den mest retvisende værdi ud fra en række undersøgelser (Hälterlein m.fl. 2005). Det beregnede antal par kan efterfølgende ganges med 2
for at beregne antallet af fugle.
Ved kystnære søer kan andre arter af måger forekomme som ynglende. De vil
i givet fald skulle optælles samtidigt med hættemågerne, og deres bestand
estimeres med samme metode.
Det vurderes, at der vil være et tidsforbrug på 2 aktive tælletimer ved hver
tælling i maj, altså 4 timer i alt for søer på op til 1,5-2 km2. Hertil skal så lægges
tid til transport samt håndtering af data. Det anbefales at placere den sene
maj-tælling i yderpunkterne af døgnet, så der ved denne også kan foretages
overnatningstælling, efter metoden beskrevet nedenfor i afsnit 2.1.2.

2.1.1.3 Ynglende grågæs
Grågæssene vil normalt have gæslinger når den sidste rastefugletælling udføres i medio april (se nedenfor) og med sikkerhed når optællingen af hættemåger foretages i maj.
Den letteste metode til optælling af grågås er ved de fleste søer at foretage en
minutiøs afsøgning af enge, marker og uopvoksede rørsumpe med teleskop
fra gode udsigtspunkter søen rundt, hvorefter det ved lokalisering af grupper
af grågæs afgøres, om det er ungeførende gæs (antal par og samlet antal gæslinger optælles) eller rastende ikke-ynglende fugle (optælles ligeledes).
Tidsforbruget indgår under ynglefugletællingen af hættemåge i maj/rastefugletællingen i april.
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2.1.2 Rastende fugle
DCEs vandfugleovervågning er primært rettet mod Fuglebeskyttelses- og
Ramsarområderne, større søer og kystområderne udenfor Fuglebeskyttelsesområder. Det betyder, at vi for mange og især mindre søer ikke har en konkret
viden om, hvilke arter der forekommer hvor og hvornår. Derfor anbefales det
at gennemføre et fuldt overvågningsprogram for alle fokussøer.
Der foretages optælling af rastende fugle 8 gange fra medio august til medio
april, med ca. 5 ugers interval mellem tællingerne. Dvs. optællingerne anbefales udført på følgende datoer +/- 7 dage:
15. august, 19. september, 24. oktober, 28. november, 2. januar, 6. februar, 13.
marts og 17. april. Dertil kommer en tælling ultimo maj, i forbindelse med
hættemågetællingen omtalt ovenfor i afsnit 2.1.1.2.
Herved sikres det, at alle relevante arters topforekomster rammes ved optællingerne, og at beregningen af antallet af fugledage for året bliver rimeligt
præcis.
Det tidligere søovervågningsprograms anbefaling om at undlade tælling i
vintermånederne (Lauridsen m.fl. 2004) kan ikke anbefales. Det skyldes at:
• de største antal af sangsvaner og troldænder forekommer ved midvinter
• stadigt stigende antal af gæs overvintrer i de hyppigere mildere vintre, og at
• gæs og svaner ofte overnatter stående på isen på større, frosne søer.
Tællingerne af til- eller udtræk af overnattende svaner, gæs og måger foretages hvis muligt fra et højt beliggende punkt i landskabet, der giver overblik
over størstedelen af søen eller hele søen. Det kan være fra en høj, et fugletårn
ved søen, eller et lidt højere beliggende parkeringsanlæg. Alternativt fra en
søbred med godt udsyn.
Det anbefales, at optællingerne udføres af fag- eller feltornitologer med betydelig erfaring både med artsbestemmelse og optælling af større fugleflokke.
Derved tages der højde for: a) at større søflader kan overvåges af én person,
b) at tællingerne ind imellem skal udføres under dårlige belysningsforhold,
og c) at indtræk af overnattende fugle ofte vil ske fra mange retninger samtidigt og ligeledes vil fuglenes udtræk om morgenen oftest ske i mange retninger. Disse omstændigheder betyder bl.a., at der ikke vil være tid til at overveje
artsbestemmelse og individantal særligt længe per fugleflok, hvorfor rutine
er væsentlig.
Tællingerne foretages i morgentimerne fra 1 time før solopgang til 1 time efter, alternativt 1 time før til 1 time efter solnedgang.
Morgentællinger er givetvis bedst (se nedenfor), men man skal ved den enkelte sø være opmærksom på lysforholdene og landskabet omkring søen, før
man vælger tidspunkt, da det er vigtigt at undgå modlys.
Hvis det observationspunkt, der vurderes at være bedst til at danne overblik
over søen, ligger nordøst-sydøst for denne vil morgenoptælling være at foretrække på grund af medlysforhold. Hvis det derimod ligger nordvest-sydvest
for denne vil aftentælling givetvis være bedre. Observationspunkter beliggende så der kan observeres fra nord mod syd eller omvendt kan benyttes
morgen eller aften.
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Ved morgentælling: Optællingen indledes i det første daggry ved at optælleren
med håndkikkert og teleskop skanner søen og danner sig et overblik over,
hvor der ligger overnattende flokke af svaner, gæs, eventuelt hvinænder samt
toppede skalleslugere og/eller måger. Herefter benyttes de første 1 ½ times
optælling til at optælle flokke af arterne efterhånden, som de forlader søen,
for at trække til fouragering i oplandet. Ideelt bestemmes arterne til artsniveau, men det kan pga. lys være nødvendigt at bestemme til artsgruppering,
hvorefter den forventeligt dominerende arts (fremhævet med fed) biometriske data benyttes til estimering af næringsbelastning:
• Gulnæbbet svane (sangsvane/pibesvane)
• Grå gæs (grågås, sædgås, kortnæbbet gås, blisgås). Bramgæs og canadagæs vil normalt kunne bestemmes ud fra kald.
• Hvinand/toppet skallesluger (det vurderes ud fra lokalitetsspecifikke
artsbestemte fugle, hvilken art der dominerer)
• Større måge (svartbag, silde- og sølvmåge)
• Mindre måge (storm-/hættemåge) (for disse to arter vurderes ud fra lokalitetsspecifikke artsbestemte fugle, hvilken art der dominerer).
Den sidste halve time benyttes til at optælle tilbageværende flokke af sangog pibesvaner (vigtigt at adskille disse fra knopsvaner, da sidstnævnte oftest
vil blive i søen), gæs, måger samt trold- og taffelænder, der er ankommet til
dagrast. Ved apriltællingen sondres mellem ynglende grågæs og rastende
grågæs (se afsnit 2.1.1.3).
Ved aftentælling: Tællingen gennemføres i omvendt rækkefølge. Man anvender
den første halve time til optælling af dagrastende trold- og taffelænder, allerede
ankomne svaner, gæs og måger, hvorefter perioden fra ½ time før solnedgang
til 1 time efter benyttes til optælling af fugle, der kommer til natterast.
Tidsforbruget på 2 aktive tælletimer vurderes at være tilstrækkelig for søer på
op til 1,5-2 km2, forudsat observatøren har betydelig erfaring med optælling
af større antal og bestemmelse af fugle på større afstand.
Det er afprøvet i praksis af forfatterne ved Egå Engsø (1,15 km2) fra fugletårnet
på sydsiden, hvorfra man kan overskue hele søen samt ved Årslev Engsø (1,17
km2), hvor man fra fugletårnet ved Constantinsborg kan overskue det meste
af søfladen. De to søer er næsten lige store, men Egå Engsø er nærmest trekantet hvorimod Årslev Engsø er mere aflang, hvilket gør at man ikke kan
overskue hele Årslev Engsø (Figur 2.1 og 2.2).
Forfatterne har ikke erfaring med optælling af overnatningstræk til/fra Selsø
(0,9 km2) og Store Kattinge Sø (0,7 km2) ved Roskilde Fjord, men kun med
optælling i dagtimerne. Her er der tale om to søer, hvor optælling af de dagrastende fugle fordrer tælling fra to punkter, da det er svært at overskue hele
søfladen fra et punkt. Man vil sandsynligvis godt kunne overvåge indtræk til
eller udtræk fra søerne fra et velvalgt højdepunkt. På søer af denne størrelse/arondering må man antage, at der skal bruges en ekstra time til optælling (Fig. 2.3 og 2.4).
Ved endnu større eller aflange søer samt søer med en kompleks kystlinje med
flere forgreninger, som fx Solbjerg-Stilling Sø (3,8 km2) vil det næppe være
fyldestgørende at optælle fra færre end 3 punkter (Fig. 2.5). Det skyldes, at det
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kan være svært at overskue alle søens tre ’bassiner’ fra mindre end tre punkter, både pga. søens længde, størrelse og form – samt pga. fuglenes fordelingsmønstre i søen.
Her vil en totaloptælling af dagrastende dykænder (på samme dag) skulle
kombineres med 2-3 eller flere overnatningstællinger. En koordineret indsats
med flere samtidige observatører vil være den bedste optællingsmetode. Ved
en stor men rund og lettere overskuelig sø som Tissø (12,3 km2) kunne man fx
forestille sig, at en overnatningstælling ideelt udføres af mindst 2 observatører samtidigt, alternativt af samme observatør fra et punkt mod vest om aftenen og overnatningstælling fra et punkt mod øst den efterfølgende morgen.
Ved de efterfølgende beregninger antager man, at de overnattende fugle ikke
har flyttet sig i løbet af natten, og derfor kan lægges sammen.
Andre eksempler på søer, hvor optælling fra kun ét punkt vil være utilstrækkelig er Horsens Nørrestrand (1,32 km2), Maribo Søndersø (8,5 km2) og Tystrup-Bavelse Sø (7,5 km2).

Figur 2.1. Eksempel på optællingspunkter ved Egå Engsø. Det meste af søen kan overskues fra fugletårnet på sydsiden, men
rastefugle-tællingen bør suppleres med et besøg i nordøsthjørnet af søen, især hvis der skal tælles troldænder. Den gule bue
repræsenterer 1 km afstand fra fugletårnet, vist med en gul firkant. Den anden gule firkant viser et supplerende optællingspunkt
til rastefugle-tællingen. Baggrundsfoto er Danmarks Digitale Ortofoto DDO@land 2014 (© COWI, gengivet efter tilladelse).
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Figur 2.2. Eksempel på optællingspunkter ved Årslev Engsø, bestående af to fugletårne vist med gule firkanter. Det meste af
søen kan overskues fra fugletårnet beliggende centralt på sydsiden, men rastefugle-tællingen bør suppleres med et besøg i det
andet fugletårn beliggende længere mod sydvest, da der er et ‘lukket hjørne’ der ikke kan ses fra det centrale tårn. Den gule
bue repræsenterer 1 km afstand fra det østligste af de to fugletårne mod syd. Baggrundsfoto er Danmarks Digitale Ortofoto
DDO@land 2014 (© COWI, gengivet efter tilladelse).
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Figur 2.3. De gule punkter viser de tre faste tællepunkter DCE benytter ved NOVANA rastefugletælling, da man faktisk ikke kan
overskue hele søen fra mindre. Især det nordlige naturgenoprettede bassin skal tælles nordfra pga. pilebuske mv. Punktet anført fra vest er dog ikke afprøvet i praksis og kan måske benyttes til overnatningstællinger. Den gule bue repræsenterer 1 km
afstand fra punktet mod vest. Baggrundsfoto er Danmarks Digitale Ortofoto DDO@land 2014 (© COWI, gengivet efter tilladelse).
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Figur 2.4. De gule firkanter viser de to faste tællepunkter DCE benytter ved NOVANA rastefugletælling, hvor den nordlige er et
fugletårn. Punktet anført med rødt mod vest er ikke afprøvet i praksis og kan måske benyttes til overnatningstællinger. Den gule
bue repræsenterer 1 km afstand fra punktet mod vest. Baggrundsfoto er Danmarks Digitale Ortofoto DDO@land 2014 (©
COWI, gengivet efter tilladelse).
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Figur 2.5. Solbjerg-Stilling Sø er et eksempel på en sø, hvor end ikke to optællingspunkter kan dække søfladen, grundet dens
størrelse. Punkterne anført er ikke afprøvet i praksis, men kan måske benyttes til overnatningstællinger. Den gule bue repræsenterer 1 km afstand fra hvert punkt. Baggrundsfoto er Danmarks Digitale Ortofoto DDO@land 2014 (© COWI, gengivet efter
tilladelse).
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Figur 2.6. Tissø er et andet eksempel på en sø, hvor end ikke to optællingspunkter kan dække søfladen, grundet søens størrelse. Der forekommer større flokke af gæs på marker både nord, sydvest og sydøst for søen, så de to anførte punkter er faktisk
næppe tilstrækkelige til en total dækning. Punkterne anført er ikke afprøvet i praksis, men kan måske benyttes til overnatningstællinger. Den gule bue repræsenterer 1 km afstand fra hvert punkt. Baggrundsfoto er Danmarks Digitale Ortofoto DDO@land
2014 (© COWI, gengivet efter tilladelse).
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3

Fokussøer

Miljøstyrelsen har i Vandområdeplanerne anført en undtagelse for opfyldelse
af god tilstand begrundet i belastning fra naturligt forekommende fugle i 24
søer (Figur 3.1).

Figur 3.1. Beliggenheden af 24 søer, hvor MST i Vandområdeplanerne har anført en undtagelse for opfyldelse af god tilstand
begrundet med belastning fra naturligt forekommende fugle. De 24 søer er også vist i luftfotos i Bilag 1.

I tabel 3.1 er der givet en samlet oversigt over søerne. Heraf fremgår det, at
blot en af søerne, Arup Vejle, er markant større end 1 km2, men det vurderes,
at denne kan optælles af 1 observatør fra det gamle fugletårn på østsiden (Jørgen Peter Kjeldsen, pers. medd.). De resterende søer er så små, at de alle kan
tælles fra 1 punkt af 1 observatør. Dvs. at 10 årlige tællinger (1 ynglefugle-, 1
kombineret raste/ynglefugle- og 8 rastefugletællinger) a 2 timers varighed
hver er tilstrækkelig til overvågning. To søer kan tælles sammen (Klæggravene i Storenge 6A og 6B). Det samlede skønnede timebehov til optælling er
derfor 460 timer per år.
Det bør overvejes at gennemføre overvågningen minimum to sæsoner, for
også at få en idé om år til år variation.
Dette timetal inkluderer ikke overslag over kørselstid, da det er uafklaret om
man skal lave et optællingsprogram foretaget af frivillige eller professionelle
tællere fra MST, DCE eller tilknyttede konsulenter.
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Dertil kommer tid til koordination, databaseopbygning og vedligeholdelse
(ikke skønnet) samt indtastning af data (estimeret til 57,5 timer).
Tabel 3.1. Oversigt over fokussøerne. Lbnr. henviser til kortet i Figur 3.1. og Bilag 1. ID er søens nr. i MSTs sødatabase. Tællepunkter angiver, hvor mange observationspunkter der vurderes at være behov for til tællingerne. Under skarv er det noteret om
arten ynglede i 2016 (eller tidligere)(Bregnballe & Nitschke 2016). Under hættemåge er det noteret om arten ynglede i 2010
(Bregnballe m.fl. 2015), hvor en parentes om Ja angiver, at stednavnet i databasen med kolonierne ikke med sikkerhed viser at
arten ved den konkret sø, eller nær ved denne, hvorfor det sagtens kan være en ynglelokalitet andre år. Under svaner/gæs er
det noteret med et Ja, hvis DCE har konkret kendskab til overnattende flokke af enten gulnæbbede svaner og/eller gæs. Tilsvarende for dagrastende troldand. Tre søer anført som højvandsrast er beliggende ved Vadehavet.
Hætte-

Svaner/

Trold-

Højvands-

Areal km2

punkter

TælleSkarv

måge

Gæs

and

rast

Arup Vejle

3,68

1

Ja

(Ja)

Ja

20

Sokland

0,13

1

645

Vestereng

0,62

1

(Ja)

Ja

4

630

Sø v. Lønborg Gård

0,52

1

(Ja)

Ja

5

54

Klæggrav i Overenge 7A

0,15

1

Ja

6

55

Klæggrav i Storenge 6A

0,07

0,5

Ja

7

56

Klæggrav i Storenge 6B

0,11

0,5

Ja

8

23

Tofte Sø

0,80

1

Ja

9

419

Kielstrup Sø

0,35

1

Ja

Lbnr ID

Navn

1

248

2
3

Ja

Ja

10

568

Rugård Nørresø

0,36

1

11

569

Rugård Søndersø

0,06

1

12

119

Hindemaj

0,41

1

13

121

Hopsø (Genner Bugt)

0,10

1

Ja

14

114

Gråsten Slotssø

0,17

1

(Tidligere)

15

128

Kær Vig

0,06

1

16

159

Vælddam

0,07

1

17

188

Brahetrolleborg Slotssø

0,05

1

18

197

Nørresø

0,69

1

Ja

(Ja)

Ja

Ja

19

189

Brændegård Sø

1,08

1

Ja

(Ja)

Ja

Ja

20

221

Østerø Sø

0,23

1

21

680

Sømose

0,07

1

Ja

Ja

22

697

Fuglesø, Bognæs

0,03

1

23

827

Ulse Sø

0,51

1

24

941

Hundsemyre

0,13

1

Tællepunkter i alt

(Ja)

(Ja)

10

Tællinger i alt

230

(Ja)

Ja

Tidsforbrug per tælling

2

Timeforbrug (tællinger)

460

timer

Indtastning (15 min. per tælling)

57,5

timer

16

Ja

(Ja)

23

Tællinger per år:

(Ja)

(Tidligere)

4

Baggrundsmateriale for anvisningerne

4.1

Relevante fuglearter/grupper

Nedenfor beskrives arter/artsgrupper af fugle, der grundet deres fourageringsadfærd og antal i landet regelmæssigt må formodes at kunne tilføre søer betydelige mængder af næringsstoffer via ekskrementer, de efterlader i søerne.
NOVANA-programmet for overvågning af fugle har primært fokus på overvågning af Bilag 1 arter, udpegningsgrundlagene i konkrete fuglebeskyttelsesområder samt overvågning af nationale ansvarsarter jf. gullisten (Stoltze &
Pihl 1998). Skarv indgår i den forbindelse kun i få fuglebeskyttelsesområders
udpegningsgrundlag og hættemåge i ingen, hvorfor NOVANA-programmet
kun i begrænset omfang understøtter overvågning af de to arters ynglebestande i relation til søer i Danmark. Der skal derfor laves et målrettet program
for arterne.

4.1.1 Ynglende skarver
Skarver der yngler i kolonier ved søer kan udøve en betydelig næringsbelastning med en nettotilførsel af næringsstoffer, hvilket er forsøgt kvantificeret af
fx Fyns Amt (1994) for Brændegårdssøen på Sydfyn.
Den danske bestand af skarver moniteres årligt og blev i 2016 opgjort til 31.682
par (83 kolonier), hvoraf 13.183 par (40 kolonier) var i tilknytning til søer – resten var i skove (væk fra søer), på øer og holme (Bregnballe & Nitschke 2016).
Så længe det nationale moniteringsprogram for arten fortsættes, vil man kunne
benytte data herfra til at estimere næringsbelastninger fra en skarvkoloni.

4.1.2 Ynglende hættemåger og andre måger
Hættemåge er den eneste måge der yngler i større antal ved søer i Danmark,
og derved potentielt kan tilføre næringsstoffer til disse i større mængde. Ynglebestanden har været stærkt faldende siden 1970’erne og blev senest i 2010
opgjort til 67.300 ynglepar (Bregnballe m.fl. 2015), hvoraf ca. 2/3 ynglede
kystnært (mindre end 1 km fra kysten). Arten er således forsvundet som ynglefugl ved et større antal søer i hele landet, og antallene markant reduceret
ved andre, fx Brabrand Sø og Utterslev Mose.
Stormmåge og de andre større arter svartbag, sildemåge og sølvmåge yngler
næsten udelukkende kystnært på øer og holme samt på havnearealer og hustage i nogle byer. Med enkelte undtagelser er de ynglende større måger således næppe relevante i forhold til næringsstoftilførsel i ynglesæsonen (Grell
1998, Bregnballe & Lyngs 2014), men man skal være opmærksom på, at de
store mågearter skal være flere år gamle før de begynder at yngle, hvilket gør
at der altid er en pulje af ikke-ynglende yngre måger fra den danske bestand,
der opholder sig i landet i sommermånederne.

4.1.3 Ynglende grågæs
Bestanden af ynglende grågæs i Danmark er stærkt stigende (Fenger m.fl.
2016), og arten kan ved enkelte søer forekomme i antal i yngleperioden, der
kan påvirke disses næringsforhold.
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4.1.4 Overnattende skarver
Uden for yngletiden er der i DOFbasen eksempler på, at større antal af skarver
flyver til overnatning fra kysten ind i nogle søer, fx Stubbe Sø på Djursland
og Bøgeholm Sø på Nordsjælland, og dermed potentielt kan tilføre søer næringsstoffer, også udenfor yngletiden. Hvor udbredt fænomenet er vides ikke
med sikkerhed, da der kun er relativt få observationer indtastet i DOFbasen.
Det vurderes, at det især kan være en relevant problemstilling i tilknytning til
nuværende eller tidligere ynglekolonier, hvor skarverne har tradition for at
overnatte, ikke kun i yngletiden. Bregnballe & Nitschke (2016) indeholder en
oversigt over lokaliteter, hvor der har været ynglekolonier de seneste fem år.

4.1.5 Overnattende sang- og pibesvaner
Danmark udgør det vigtigste overvintringsområde for den Nordvesteuropæiske bestand af sangsvaner, og bestanden optælles årligt ved midvinter i NOVANA-programmet. Ved den seneste bearbejdede tælling i januar 2015 blev
der opgjort en national total på lige knap 63.000 fugle (Holm m.fl. 2016). Det
er det højeste antal, der er registreret i Danmark siden de systematiske vandfugletællinger blev indledt i 1965, og det afspejler den stadigt stigende bestandsstørrelse som følge af, at arten koloniserer stadigt flere yngleområder
som den var fortrængt fra pga. menneskelig forfølgelse.
Arten forekommer jævnt fordelt over hele landet og kan derfor potentielt påvirke søer overalt.
Pibesvaner fra den Nordrussiske ynglebestand trækker gennem Danmark på
vej til/fra overvintringsområder i Holland og Storbritannien, men større antal
kan også forekomme i Danmark i milde vintre. Arten overvåges i NOVANA
årligt ved midvinter og hvert andet år i november. Antallene er generelt meget lavere end for sangsvane, men lokale forekomster i Nord-, Vest- og Sønderjylland samt på dele af Sjælland kan udgøre betydende antal set i forhold
til næringsbelastning af enkelte søer.
Arternes antal, fænologi, udbredelse, habitat- og fødeøkologi blev beskrevet i
detaljer af Laubek (1995a, 1995b), baseret på data fra 1991-1993. DCE har ikke
nogen grund til at formode, at det overordnede billede som beskrives er væsentligt forandret, bortset fra at der er sket omfordelinger i udbredelsen og
arterne har taget majsstub-marker i brug som fourageringshabitat (Holm m.fl.
2015). Aktuelle udbredelser vurderes derfor ud fra de nyeste NOVANA data.
Begge arter overnatter på søer eller i beskyttede lavvandede kystområder. Tællingerne af svanerne foretages i dagtimerne og har hidtil været fokuseret på
kortlægning af fuglenes fordelinger ud over fourageringsområderne, hvorfor
DCE både for svaner og gæssene, der omtales nedenfor, ikke har NOVANAbaserede data, der kortlægger overnatningspladser for de to artsgrupper.

4.1.6 Overnattende gæs
Med enkelte undtagelser er bestandene af gæs, der raster i Danmark, stærkt
stigende – med flere bestande der er flerdoblet over de seneste 35 år (Pihl m.fl.
2013, Asferg m.fl. 2016). Det samme gælder ynglebestanden af grågæs, der er
omtrentlig femdoblet fra 1982 til 2015 (Fenger m.fl. 2016). Danmark er således
et af de vigtigste rasteområder for grågæs fra den Nordvesteuropæiske ynglebestand, kortnæbbede gæs fra Svalbard-ynglebestanden, bramgæs fra den
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russiske ynglebestand, sædgæs fra yngleområder i Fennoskandien og Rusland samt norske og svenske ynglebestande af canadagæs.
Alle gæssene optælles årligt i NOVANA-programmet ved midvinter. For
nogle af arterne har der også været udført årlige optællinger andre måneder,
således kortnæbbede gæs og bramgæs i marts og grågæs i september. I det
aktuelle NOVANA-program vil disse arter dog kun blive overvåget hvert andet år. Arternes udbredelse præsenteres på årlige kort i NOVANA-rapporterne, hvorfra det overordnede udbredelsesmønster kan sammenfattes, jf.
Holm m.fl. (2016).
Grågås er udbredt i hele landet, dog med større forekomster i Nordvestjylland
og Sydøstdanmark, kortnæbbet gås i Nord-, Vest- og Sønderjylland, sædgås
og canadagås i Nord- og Vestjylland og på Øerne, samt bramgæs over det
meste af landet, fraregnet Østjylland.
Gæssenes fænologi, udbredelse og habitatøkologi blev sammenfattet af Jørgensen m.fl. (1995), men for flere af arterne er der publicereret adskillige supplerende videnskabelige publikationer fra DCE’s vandfugleforskere, som opdaterer viden. Det generelle billede er, at stadigt flere af gæssene er skiftet fra
typisk at fouragere på ferske enge, strandenge og vedvarende græsmarker til
at fouragere på vinter- og vårsæds samt vinterrapsmarker og på korn- og
majsstubmarker. Canadagæs og sædgæs træffes også lokalt på kartoffel- og
roespild. Et stadigt stigende antal overvintrer i landet, på grund af den forøgede hyppighed af mildere vintre.
Alle arterne overnatter på søer eller i beskyttede lavvandede kystområder.

4.1.7 Dagrastende trold- og taffelænder
Trold- og taffelænder kommer til Danmark i større antal fra yngleområder
nord- og øst for landet for at overvintre. Begge arter er fåtallige ynglefugle i
Danmark. Deres antal og fordeling overvåges ved de landsdækkende midvintertællinger, der gennemføres ca. hvert tredje år i NOVANA-programmet. De
seneste færdigt-bearbejdede data er fra 2013-tællingen, hvor der blev optalt
henholdsvis 101.700 trold- og 7.700 taffelænder, antal der for begge arter var
noget lavere end ved de foregående landsdækkende tællinger i 2004 og 2008
(Pihl m.fl. 2015). Taffeland overvåges derudover årligt i oktober. Antallet af
begge arter er stærkt varierende fra år-til-år, hvilket bl.a. afspejler vinterens
hårdhed, men givetvis også andre faktorer, da de samme variationer i antal
ses for taffeland i oktober (Holm m.fl. 2016).
De to arter er udprægede natfouragerende fugle. De foretager fourageringstræk fra fx søerne ved Roskilde Fjord ud i fjorden (O.R. Therkildsen & T.E.
Holm, DCE upubl. data), fra søer og havnebassinerne ved København ud til
Saltholm (Christensen & Noer 1994) samt fra Maribosøerne på Lolland til områder både nord og syd for øen (Skov m.fl. 1998, FEBI 2013).
Om dagen raster de i søer eller beskyttede vige m.v. langs kysten. Begge arter
forekommer i relativt store antal lokalt i flere søer, især på Øerne samt i det
østlige Sønderjylland (Pihl m.fl. 2013). Arternes fænologi i disse landsdele er
beskrevet fra bl.a. det Sydfynske Øhav, flere af søerne på Vestsjælland, Maribosøerne, området omkring Sydøstsjælland og Øresund (Petersen 1995, Rasmussen 1997, Jørgensen 1991, Madsen m.fl. 1992a, Andersen-Harild 1991).
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4.1.8 Natrastende hvinænder og toppede skalleslugere
Toppede skalleslugere og hvinænder kommer til Danmark i større antal fra
yngleområder nord og øst for landet for at overvintre. Toppet skallesluger er
også udbredt som ynglefugl i det meste af landet og hvinand lokalt på Sjælland (Grell 1998). Deres antal og fordeling overvåges som trold- og taffeland
ved de landsdækkende midvintertællinger.
De to arter er dagfouragerende og forekommer jævnt udbredt i hele landet.
De forekommer i langt størst antal i relativt lavvandede fjorde, bugte og vige
samt i det Sydfynske Øhav og Smålandsfarvandet.
Lokalt foretager tusindtallige flokke overnatningstræk ind i søer i baglandet.
Det er kendt fra søerne i de Vestlige og Østlige Vejler samt Ulvedybet, hvor
begge arter overnatter i store antal (fx Nielsen 1998, Ulvedybsgruppen 2003).
Hvorvidt det samme er tilfældet i kystnære søer i andre egne af landet er
uvist. En søgning i DOFbasen med 15 års data fra 2000-2015 indikerer ikke, at
det er et udbredt fænomen, men det kan skyldes at få ornitologer foretager
tællinger i tidspunkterne omkring solopgang og -nedgang (jf. eksemplet med
sangsvane, figur 4.1, der omtales nedenfor). Toppet skallesluger er i DOFbasen kun registeret overnattende i større antal fra søerne ved Limfjorden,
nævnt ovenfor, men hvinand også fra Kilen ved Struer, Nakkebølle Inddæmning på Sydfyn, Hovvig ved Isefjorden og Klydesøen på Vestamager. Det kan
således være et overset og mere udbredt fænomen i flere kystnære søer.
Arternes fænologi i Limfjordsregionen er beskrevet både for fjorden (Madsen
m.fl. 1992b) samt fra Vejlerne og Ulvedybet (Nielsen 1998, Ulvedybsgruppen
2003) og for de østligere dele af landet i publikationerne omtalt ovenfor under
trold- og taffeland.

4.1.9 Overnattende måger
Fem arter af måger forekommer regelmæssigt i større antal i Danmark, svartbag, sølvmåge, sildemåge, stormmåge og hættemåge. Alle arterne har ynglebestande på flere tusind par i landet, men derudover foregår der både et stort
gennemtræk af måger, som opholder sig i Danmark forår og efterår, og der
forekommer større overvintrende bestande af måger fra nordlige yngleområder (jf. genmeldinger af ringmærkede fugle, Bønløkke m.fl. 2006).
Den samlede bestand af arterne er svær at opgøre. Store andele af mågerne
flyver ind i land for at fouragere om dagen, hvilket gør at de ikke opfanges af
de landsdækkende tællinger af vandfugle som udføres ved en kombination
af land- og flybaserede tællinger om dagen. Derfor er mågerne ikke stærkt
repræsenteret i NOVANA-programmet.
I to vintre blev der på initiativ af Dansk Ornitologisk Forening gennemført
optællinger af den overvintrende bestand af storm- og hættemåge. Den ene
vinter var meget kold, den anden mild – og det gav sig udslag både i meget
store forskelle i udbredelse mellem årene og i mågernes antal. Der blev optalt
henholdsvis 17.600 og 133.400 stormmåger og 17.300 og 41.700 hættemåger i
vintrene 2011/12 (kold) og 2012/13 (mild)(Meltofte 2014).
Den talrigeste af arterne er dog sølvmåge, men dens samlede vinterbestand
er ikke kendt.
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De største antal af arterne forekommer, bedømt ud fra systematiske tællinger
i Vadehavet (Laursen & Frikke 2013) og på Tipperne (Meltofte & Amstrup
indsendt), dog ikke ved midvinter, men sensommer, efterår og forår, hvorfor
disse perioder er vigtigere til overvågning af arterne.

4.2

Tidspunkt på året for overvågning

I afsnittet ovenfor omtales for hver art/artsgruppe en eller flere kilder, der
beskriver arternes fænologi i landet. Ud fra disse er der i Tabel 4.1 givet en
sammenstilling over, for hvilke måneder det vurderes relevant at foretage optællinger af overnattende fugle. De anbefalede måneder omfatter måneder,
hvor der bedømt ud fra de publicerede fænologikurver hyppigt forekommer
mere end 25 % af årets maksimumforekomst i landet. Tabellen indeholder en
sondring mellem arter/måneder, der bør overvåges
• nationalt, dvs. enhver sø kan være rasteplads for større antal af arterne i
måneden
• regionalt, dvs. søer i bestemte dele af landet kan være rasteplads for større
antal af arterne i måneden
• lokalt, dvs. enkelte søer kan lokalt være rasteplads for større antal af arterne i måneden.
Eksempler på regionale forekomster er fx større koncentrationer af taffeland i
Maribosøerne, Nakskov Indrefjord (hvis den opfattes som en sø) og flere af
de større søer på Sydfyn – da langt det meste af landets rastebestand findes
på under 10 lokaliteter både ved midvinter og i oktober (jf. fx Pihl m.fl. 2015,
Holm m.fl. 2016).
Eksempler på lokale forekomster vil fx være fældeforekomster af grågås ved
fx Saltbækvig i juni-juli og føromtalte lokale forekomster af overnatningstræk
af hvinand og toppet skallesluger.

4.3

Tidspunkt på døgnet for overvågning

I den foreslåede metode for overvågning af fugle i søerne er det anbefalet, at
tællingerne bør foregå i tidsrummet fra 1 time før og efter solopgang, alternativt 1 time før og efter solnedgang. Altså en samlet optællingsindsat på 2 timer, hvorefter det antages at trafikken af fugle til/fra søerne stort set ophører.
Dette er begrundet med forfatternes egne erfaringer af optælling af måger og
dykænder på overnatningstræk til Tipperne (fast del af observatørernes arbejdsprogram på Tippernes feltstation i 1980’erne), sangsvaners ind- og udtræk fra fourageringsområder ved Overgaard Gods ved Mariager Fjord (Larsen & Clausen 1998), erfaringer fra tidsbudgetstudier af fx knortegæs ved
Agerø (Clausen 1998) samt med indtræk af grågæs og måger til/fra Årslev
Engsø og Egå Engsø ved Aarhus (fritid).
Anbefalingen understøttes også af andre, meget erfarne ornitologer, som har
arbejdet med fugletællinger i relation til overnatningstræk eller bare er meget
aktive i felten og har en solid fornemmelse for fuglenes bevægelser i det danske landskab. Det gælder kollegerne Rasmus Due Nielsen, Thomas Kjær Christensen og Ib Krag Petersen fra DCE samt vore eksterne konsulenter Henrik
Haaning Nielsen og Jørgen Peter Kjeldsen, der begge har et indgående kendskab til søerne i Vejlerne og gæs og svaners bevægelser i hele Nordvestjylland.
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Tabel 4.1. Oversigt over måneder hvor man kan forvente at større antal af rastende vandfugle flyver til overnatning eller dagrast i søer i Danmark. De viste måneder forekommer ud fra en
gennemsnitbetragtning typisk med en fjerdedel eller flere af årets topforekomst i Danmark. Sondringen mellem Nationalt, Regionalt og Lokalt er beskrevet i teksten ovenfor. Fænologien for
svartbag og sildemåge er ikke vist, da de givetvis kun forekommer i mindre antal i søerne, men vil være omtrentlig sammenfaldende med fænologien for henholdsvis sølv- og stormmåge.
Art

Januar

Februar

Marts

Sangsvane

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Pibesvane

Regionalt

Regionalt

Regionalt

Regionalt

Grågås

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Sædgås

Regionalt

Regionalt

Regionalt

Kortnæbbet Gås

Regionalt

Regionalt

Regionalt

Regionalt

Bramgås

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Kanadagås

Regionalt

Regionalt

Regionalt

Troldand

Regionalt

Regionalt

Regionalt

Taffeland

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Hvinand

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Toppet skallesluger

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Sølvmåge

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Stormmåge

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Hættemåge
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April

Maj

Juni

Lokalt

Juli

Lokalt

August

Nationalt

September

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

November

December

Nationalt

Nationalt

Regionalt

Regionalt

Regionalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Regionalt

Regionalt

Regionalt

Regionalt

Regionalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Regionalt

Regionalt

Lokalt

Regionalt

Regionalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Lokalt

Nationalt

Lokalt

Oktober

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

Nationalt

I princippet kan det være underordnet om man benytter 2-timers vinduet om
morgenen eller aftenen. Men undersøgelser af sangsvaners ind- og udflyvning ved Overgaard Gods tyder på, at svanerne oftere forlader natrastepladsen i mere lys (tættere på solopgang) end de returnerer i (altså længere efter
solnedgang). Det samme har Jørgen Peter Kjeldsen (pers. medd.) erfaret med
gæs der trækker til/fra overnatningspladser i Vejlerne. Derfor synes morgentællinger at være et bedre valg, fordi det sikrer bedre lys til optællingerne.
Om det er lokalitetsspecifikt vides dog ikke. I forhold til præcision af optællingerne kan det dog i nogle tilfælde vise sig mere hensigtsmæssigt at foretage
registreringerne ved indtrækket om aftenen, fordi udtrækket om morgenen i
visse tilfælde sker over et ganske kort tidsinterval og i form af udtræk af meget store flokke. Derimod kan indtrækket forløbe mere gradvist og bestå af
mindre flokke, så det alt i alt er nemmere at få et præcist tal for det samlede
antal individer, der overnatter i søen.

4.4

Hyppighed for overvågningen

I årene 1978-2003 drev staten en feltstation på Vejlerne, hvor der året rundt
blev gennemført systematiske optællinger af alle søerne i hver 5-dags periode,
altså 73 gange per år.
Dette meget omfattende materiale fra den intensive overvågningsperiode er benyttet til at vurdere, hvor ekstensivt et optællingsprogram DCE vurderer man
kan benytte til at beregne relativt præcise estimater over næringsstoftilførslen.
Næringsbelastningen fra fuglene estimeres ud fra bl.a. viden om antallet af
overnatninger eller dagrast fuglene foretager per art per år. Dvs. der skal beregnes fugledage, som i teorien er integralet under en kurve, der viser antallet
af fugle per dag i løbet af året. I praksis beregnes typisk middelantal per måned, ganget med antallet af dage i måneden, og disse månedlige tal summeres
så over et år. Med 73 jævnt fordelte tællinger kan det også beregnes som middelværdien af de 73 tællingers antal x 365 dage.
Clausen & Holm (2011) har med udgangspunkt i et tilsvarende datasæt fra
Tipperne vist, at færre tællinger i løbet af året bevirker, at man underestimerer
middel af årlige maksimumforekomster af pibeand og stor skallesluger, særligt hvis der udføres mindre end én månedlig tælling.
Til dette notat blev der derfor uddraget data fra Vejlernes databaser for at se
hvordan fugledageberegningen påvirkedes af at reducere datasættet. Data
blev analyseret for sangsvane, grågås, troldand, stormmåge og hættemåge,
som er fem relativt talrige arter i Vejlerne – og samtidigt arter, der ofte vil
forekomme i de fleste søer.
Tabel 4.2 viser, hvordan antallet af beregnede fugledage i 1978-2003 afviger
fra det beregnede antal i det fulde datasæt (baseret på 73 årlige tællinger). Ved
10 årlige tællinger, jævnt fordelt over året og dermed næsten identisk med det
foreslåede overvågningsprogram i dette notat, er der ud fra en gennemsnitsbetragtning afvigelser mellem -16 og +12 %, men den årlige afvigelse kan
være betydelig (varierende fra -66 til +116 %). Ved blot 5 tællinger bliver afvigelserne generelt endnu mere markante.
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Derfor kan det ikke anbefales, at reducere et tællingsprogram til så få tællinger som 5 per år, hvilket er baggrunden for anbefalingen om 8 rastefugletællinger fra medio august til medio april samt 1 tælling i forbindelse med ynglefugletællingen i maj.
Tabel 4.2. Beregning af hvor meget en fugledageberegning, baseret på henholdsvis 10 og 5 årlige tællinger, afviger fra et beregnet antal, som er baseret på 73 årlige tællinger fra 1978-2003 i Vejlerne. Middelafvigelsen er den gennemsnitlige afvigelse.
Mininumafvigelsen er den største procentuelle underestimering af antallet af fugledage i de 26 år. Maksimumafvigelsen er den
største procentuelle overestimering af antallet af fugledage i de 26 år.
Sangsvane

Grågås

Troldand

Hættemåge

Stormmåge

0%

-4%

12%

-16%

3%

-66%

-23%

-29%

-59%

-44%

90%

28%

76%

28%

116%

10 tællinger
Middelafvigelse
Minimumafvigelse
Maksimumafvigelse

5 tælllinger
Middelafvigelse

7%

-20%

-1%

-64%

25%

Minimumafvigelse

-61%

-78%

-76%

-90%

-45%

Maksimumafvigelse

152%

22%

70%

16%

293%

4.5

Muligheder for overvågning ved hjælp af DOFbasen

4.5.1 Begrænsninger i forhold til adfærd og tidspunkt på døgnet
Der er i forbindelse med projektet her foretaget en screening af mulighederne
for at ekstrahere data fra DOFbasen med henblik på at vurdere antallet af
fugle, der tilfører søerne næringsstoffer.
Det væsentlige spørgsmål i den forbindelse er, om de frivillige optællere, der
bidrager til DOFbasen, indrapporterer data på en måde, så de kan benyttes til
at estimere antal af gulnæbbede svaner, gæs og måger, der flyver ind til søerne for at overnatte.
Dette er undersøgt ved at uddrage alle observationer af de potentielt overnattende arter, som har en (næsten) landsdækkende udbredelse, dvs. sangsvane,
grågås og de fem arter af måger, som i øvrigt også er blandt de talrigeste arter
i artsgrupperingerne beskrevet ovenfor.

4.5.1.1 Sangsvane
I 2015 er der foretaget 11.961 indrapporteringer af sangsvane i DOFbasen omfattende 700.147 sangsvaner.
I DOFbasen kan observatørerne tilføje adfærdskategorier, hvoraf tre kategorier umiddelbart indikerer, at der er tale om fugle optalt i tilknytning til en
overnatningsplads.
• Rastende på overnatningsplads
• Trækkende mod ”retning” til/fra overnatning (hvor ”retning” kan være
én af otte verdenshjørner, øst, nordøst, nord osv.)
• Trækkende til/fra overnatning (uden en specificeret retning).
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I 2015 er der blot indrapporteret 134 observationer af i alt 25.402 fugle med
disse adfærdskategorier, svarende til 3,6 % af de indrapporterede fugle. Dvs.
at det er et meget begrænset materiale, der for en given sø vil kunne bruges
direkte som et mål for antal overnattende fugle.
Som tidligere nævnt blev der i januar 2015 optalt en rastende bestand på næsten 63.000 fugle. Hvis man antager, at svanernes fænologi er uforandret siden
1991-1993, hvor Laubek (1995a) foretog sin detaljerede undersøgelse af arten
i Danmark, så kan man ved forholdstalsberegning estimere, at en sangsvanebestand af denne størrelse foretager 4,82 millioner overnatninger i søer eller
kystnære vådområder i Danmark. Dvs. de 25.042 indrapporterede sangsvaner
med kendt overnatningslokalitet i DOFbasen blot repræsenterer 0,5 % af de
overnatninger svanerne foretager i Danmark løbet af et år.
En stor andel af disse overnatter ikke i søer, men i lavvandede kystområder.
Fx flyver hele bestanden, der fouragerer på landbrugsarealer i omegnen af
Mariager og Randers Fjorde ud til overnatningspladser i fjordene eller langs
Kattegatkysten udenfor disse (Larsen & Clausen 1998). Men det ændrer ikke
på at større antal af sangsvaner overnatter i søer i fx de indre dele af Jylland
og i kystnære søer potentielt i hele landet.
De dominerende adfærdskategorier der indrapporteres i DOFbasen er fouragerende fugle (dvs. typisk optalt på agerjord), rastende fugle (kan godt være
overnattende, men også dagrast) samt trækkende flokke med forskellige retningsangivelser.
Fugle der anføres som rastende kan jo i princippet være fugle, der raster i en
sø. Der er 4.247 observationer af 244.378 sangsvaner, der er indrapporteret
med kategorierne
• Rastende
• Rastende, derefter trækkende mod ”retning” (hvor ”retning” kan være en
af otte verdenshjørner, øst, nordøst, nord osv.).
og som samtidigt er indtastet med et tidspunkt (hvilket langt fra alle observationer er i DOFbasen).
Det er selvfølgelig et noget større materiale, som ved en minutiøs gennemgang ville kunne tilvejebringe et datasæt, der siger noget om rastende sangsvaner i et antal søer.
Men langt størstedelen af de indrapporterede rastende sangsvaner er rapporteret i dagtimerne – og ikke i timerne lige omkring solopgang og – nedgang
(Fig. 4.1).
Det er derfor ikke DCE’s vurdering, at det vil tilvejebringe et datagrundlag
der på nogen måde er omfattende, endsige præcist, nok til at vurdere svanernes næringsbelastning i et stort antal søer.

25

Figur 4.1. De blå prikker angiver klokkeslæt for observationer af sangsvaner indrapporteret til DOFbasen i 2015 med adfærdskategorien ’Rastende’ eller ’Rastende, derefter trækkende mod et verdenshjørne’). De fuldt optrukne røde linjer angiver henholdsvis solopgang og -nedgang. De stiplede linjer en time før/efter disse. Solopgang for Odense, midt i landet, efter Almanak
(http://www.torbenhermansen.dk/almanak/almanak.php). Hakkene skyldes skifte til og fra sommertid, idet det antages at ornitologerne, der indrapporterer i DOFbasen, benytter den aktuelle tidsangivelse.

4.5.1.2 Grågås
I 2015 er der foretaget 33.149 indrapporteringer af grågås i DOFbasen omfattende godt 4,6 millioner grågæs.
Af disse er der i 2015 blot indrapporteret 34 observationer af i alt 37.819 fugle
med de tre adfærdskategorier som umiddelbart indikerer, at der er tale om
fugle optalt i tilknytning til en overnatningsplads. Dvs. bare 0,8 % af de indrapporterede fugle.
Ved de seneste tællinger af grågås blev der registreret henholdsvis 81.000 grågæs i januar og 120.000 i september 2015. Hvis det antages at fænologien for
grågås i august-december svarer til den beskrevne for reservatnetværket
(Clausen m.fl. 2004) samt at det antal, der blev registreret i januar, bliver i
landet til april, kan man med forholdstalsberegning estimere et antal grågåsovernatninger på omkring 26,3 millioner per år. Dvs. de 37.819 grågæs med
kendt overnatningslokalitet indrapporteret i DOFbasen repræsenterer blot 0,1
% af de overnatninger gæssene foretager i løbet af et år.
Der er ikke foretaget en beregning af rasteforekomster i forhold for grågås
(svarende til den viste i Figur 4.1. for sangsvane), men det vurderes umiddelbart, at den samme problemstilling med for få observationer i timerne omkring solopgang og -nedgang også gælder for grågås.
Konklusionen er, at der i DOFbasen kun er et meget begrænset materiale for
grågås, der kan bruges direkte som mål for et antal overnattende fugle i søer.
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4.5.1.3 Måger
I DOFbasen er der i 2015 indrapporteret knap 4,75 mill. måger af de fem almindeligste arter.
Akkurat som for sangsvane og grågås er det dog et yderst begrænset materiale, der direkte indikerer, at fuglene er optalt i tilknytning til en overnatningsplads. Af Tabel 4.3 fremgår det, at under 500 måger gennemsnitligt er indrapporteret som overnattende per dag i løbet af året.
Tabel 4.3. Antal af de fem almindeligste måger i Danmark, som er indrapporteret i DOFbasen i 2015. Nederste del angiver,
hvor mange der er indrapporteret i tilknytning til en overnatningsplads. Antallene ’per dag’ er summen af rapporterede
fugle/365.

Indrapporteret i alt
per dag

Heraf overnattende
per dag

Hættemåge

Stormmåge

Sildemåge

Sølvmåge

Svartbag

2.094.327

1.221.746

53.641

1.268.494

108.076

5.738

3.347

147

3.475

296

30.477

140.353

54

16.401

1.164

83

385

0
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4.5.1.4 Øvrige arter
Der er ikke foretaget tilsvarende bearbejdninger for de andre arter som ovenfor omtales som mulige kilder til ekstern næringsstofbelastning i søer. Det
vurderes dog, at der for pibesvane og de andre arter af gæs umiddelbart er
den samme problemstilling, som beskrevet for sangsvane og grågås.
For troldand og taffeland kan der være bedre data fra en del søer i DOFbasen,
fordi disse arter kan optælles om dagen.

4.5.2 Begrænsninger i forhold til lokalitetsangivelse
De senere år har DOF både centralt og lokalt arbejdet med at lave et bedre
system, der beskriver den ’enkelte lokalitet’ som observatører kan indrapportere observationer fra. Det gør at langt de fleste af landets søer i dag indgår
som velafgrænsede lokaliteter i DOFbasen, nogle søer endda med opdelinger
i delområder.
Det er dog ikke ensbetydende med, at data fra DOFbasen kan bruges uden
kendskab til begrænsningerne.
Fx er der oprettet fire lokaliteter i DOFbasen på Bygholm-engen i Vejlerne.
Henholdsvis, Bygholm-engen, Vestsø, Midtsø og Østsø. Søerne er interessante fordi netop disse i basisanalysen for området nævnes som søer, hvor
man antager, at der er ’problemer’ med næringsbelastning (Miljøministeriet
2013). Et udtræk af samtlige indrapporterede svaner og gæs fra Bygholm-engen og søerne indenfor tidsintervallet 1. januar 2015 - 4. december 2016 viser,
at 107 observatører har indrapporteret fra Bygholm-engen, 43 fra Midtsø (som
ligger foran fugleskjulet på Bygholm-dæmningen), 16 fra Østsø og 22 fra
Vestsø), hvilket kunne tyde på, at et flertal af observatører ikke sondrer og
bare taster tal for hele området.
En anden kendt problemstilling fra DCE’s brug af data fra DOFbasen er, at
mange observatører ikke altid rapporterer med 100 % skarp adskillelse mellem nabolokaliteter.
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Et godt eksempel herpå er fra Ulvedybet, hvor en del observatører indrapporterer tal fra både søsiden og fjordsiden af Ulvedybsdæmningen. Tal indrapporteret fra ”Ulvedybet”, som burde være fra søen, tilføjes således en kommentar om, at fuglene lå på fjordsiden. Dvs. at alle data fra søer, der ligger
umiddelbart ud til kysten så vidt muligt skal screenes for den slags problemstillinger i datasættet.
Det vil derfor ved brug af data fra DOFbasen skulle vurderes om sådanne
problemstillinger gør sig gældende i den konkrete sø, der ønskes vurderet.
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