
DOFbasen Fyn 2022 

DOFbasen er DOFs internetbaserede database. Den er landets førende til brug for indtastning af 

fugleobservationer. 

Observationer fra Fynsområdet kan indtastes fra ca. 2.500 lokaliteter. I løbet af 2022 er der oprettet 

mange nye, og der er nu tegnet lokalitetsgrænser for næsten alle lokaliteter. Så uanset, hvor du ser en 

fugl på Fyn, så skulle det gerne være let at vælge den rette lokalitet. 

Der er indtastet over 134.000 observationer på Fyn i 2022, hvilket er det hidtil næststørste antal, kun 

overgået af ”corona-året” 2020. Hele 703 observatører har bidraget, hvoraf de 400 har indtastet 10 eller 

flere observationer. De ti flittigste bidragydere har tilsammen indtastet godt 58.000 observationer, 

svarende til 43 % af det samlede antal. Grågås, Havørn og Ringdue var de hyppigst indtastede arter. 

En ting, der desværre halter noget, er indtastninger af ynglefugletællinger (antal ynglepar). Blot 323 

indtastninger af disse vigtige data er i skrivende stund kommet ind fra Fyn i 2022, hvilket er det laveste i 

mange år. 

Mange spændende fugle er indberettet fra Fyn i 2022. De fleste af de helt sjældne sås kun af nogle få 

heldige, eksempelvis Prærietrane, Sortvinget Braksvale, Hvidskægget Terne, Slangeørn, 

Nonnestenpikker, Gråsejler og Himalayasanger. Flere personer havde til gengæld held med den 

Gåsegrib, der holdt til ved Ravnholt nogle dage omkring månedsskiftet maj/juni, og denne er indtastet af 

mere end 60 observatører. 

Man kan bidrage til DOFbasen ved at indtaste sine observationer enten på hjemmesiden eller i en app, 

der findes både til android og iphone. DOFbase-appen er dog desværre ved at være forældet og 

fungerer ikke optimalt hos alle, men en ny web-baseret app (PWA) er under udvikling. 

Observationer indtastet i DOFbasen bruges til mange forskellige formål lige fra nyhedsformidling til 

videnskabelige artikler. Observationer i DOFbasen tilflyder bl.a. arter.dk og Eurobirdportal.  

Tak til alle, der indtaster i DOFbasen. 
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