
DOF-Fyns Ø-undersøgelse 2021-22. Skriftlig beretning 2022. 

2022 var 50-året for DOF-Fyns dannelse. Et af de første store projekter den fynske lokalafdeling satte i søen 

var ø-undersøgelsen fra 1974-76. 2022 var også det afsluttende år for DOF-Fyns anden store ø-

undersøgelse med deltagelse af over 40 fynske ornitologer. Og når vi ser tilbage på året, har satsningen 

været en udpræget succes. Alle de fynske feltfolk kløede på i undersøgelsens andet år så der ikke i sidste 

øjeblik skulle indkaldes nye kræfter. 

Resultaterne fra den to-årige undersøgelse er enestående. Ikke at alt ser godt ud for fuglenes 

vedkommende, men vi har fået indsamlet et datamateriale, der er uden sidestykke. Og har nu overblikket 

over kystfuglenes antal på 108 fynske småøer og 24 kystlokaliteter.  

De mange optællinger fra første år blev bearbejdet ind i et stort excel-ark med mange indgange, hvad 

enten man ville have oplysning om enkeltarter, enkeltlokaliteter, farvande eller hele overblikket over det 

samlede antal registrerede arter med ynglepar for øer eller kyster. Også totalt for undersøgelsen. Denne 

stort anlagte oversigtsreference blev så efter anden ynglesæson udbygget med alle tal fra 2022. Og det blev 

spændende, idet opstillingen og sammentællingen nu kunne sammenligne de to års forekomster, igen for 

arter, lokaliteter og farvande. 

Og bearbejdningen af det store materiale kunne påbegyndes. Vi har hele tiden stilet henimod en bog som 

det synlige slutresultat. Under bearbejdningen har vi lagt vægt på, at oplysningerne fra det store materiale 

bliver præsenteret på en overskuelig måde.  Det har indebåret, at de 108 øer og 24 kystlokaliteter er 

beskrevet ud fra en skabelon, der er sammenlignelig, så man kan læse beskrivelserne enkeltvis. At man så 

at sige kun behøver at læse her, hvis man skal finde alle de relevante oplysninger om ynglefuglenes 

forekomster og ændrede forhold sammenlignet med midt 70’erne, altså for næsten 50 år siden.  

Det siger sig selv, at med så mange enkelte ø-beskrivelser og kystlokaliteter vil det blive et digert værk. Vi 

satser på ca. 352 sider. Det er det sidetal, vi har lavet budget ud fra. Og som vi forsøger at ramme. 

Derfor har vi entreret med layouter Jørgen Peter Kjeldsen, der har fået til opgave at tilrettelægge 

manuskripterne, så målet nås.  Han står for den endelige opsætning og kontakt med trykkeriet Narayana, 

herunder tilbud, papirkvalitet, format, trykning og indbinding m.m.  

Vi er allerede godt på vej. De næsten 140 ø- og kystlokalitetsbeskrivelser er nu udarbejdet og forsynet med 

udvalgte fotos. Adskillige portioner er sendt til layout og de sidste, men afgørende indledende afsnit om 

udvalgte kystfuglearters bestandsudvikling, udbredelseskort og optællingsmetoder, forandringer, 

prædatorer, påvirkninger fra friluftslivets ændringer er under udarbejdelse. Altsammen spejlet i forhold til 

DOF-Fyns første ø-undersøgelse for næsten et halvt århundrede siden. 

Hele arbejdet har i 2022 været ledet af en styregruppe på tre personer, nemlig Lene Parkø, som har været 

forbindelsesleddet mellem ø-undersøgelsen og DOF-Fyns bestyrelse, Leif Bisschop-Larsen og Niels 

Andersen, der har stået for koordineringen af optællingen og derefter for bearbejdningen af materialet. 

Der har været afholdt 6 møder i styregruppen, tre før ynglesæson 2022 og tre efter. Herudover har Leif og 

Niels stukket hovederne sammen talrige gange, når der skulle findes løsninger. Vi har hele tiden søgt en 

autenticitet, så optællerne har været involveret under hele forløbet. 

Senest er det lykkes at få finansieringen på plads med fondsstøtte til layout og trykning, så vi nu med 

sikkerhed kan sige, at bogen ”Kystfugle omkring Fyn 2021-2022. Ynglefugle på 108 øer og 24 

kystlokaliteter” vil blive en DOF-Fynudgivelse i 2023.  

    På styregruppen vegne, Niels Andersen 


