
Den fynske ø-undersøgelse 2021-22. 

DOF-Fyns store ø-undersøgelse er kommet rigtig godt fra start. 2021 var første år i felten for de mere end 

40 fynske deltagere og dækningen af de mere end 100 øer og 23 kystlokaliteter er gået over forventning og 

lover godt for 2022. I undersøgelsens første år har dækningen nærmet sig 100 % og der er blevet ført 

næsten 28.000 ynglefuglepar fordelt på 120 arter i bogen og vi står allerede med et stort datamateriale, 

som efter ynglesæsonen 2022 i sagens natur vil være dobbelt så stort.  

Et datamateriale, der allerede har været efterspurgt og i foreløbig udgave på opfordring er distribueret ud 

til interessere myndigheder og forskningsinstitutioner, det være sig kommuner, statslige styrelser og DCE, 

nationalt Center for Miljø og Energi. 

Vi har til Naturstyrelsens projekt Better Birdlife afleveret en delrapport fra 12 øer og kystlokaliteter, som 

kunne danne en slags skabelon for den videre bearbejdning, når 2022-optællingerne kommer i hus. Vi 

regner således med at gå i gang med den endelige bearbejdning og udarbejdelsen af undersøgelses-

rapporten i større bogform senere på året 2022. Det er er stort og meget spændende arbejde. Her er det 

meningen, at de vigtigste kystfugles situation vil blive analyseret og at øernes aktuelle tilstand for fuglene 

vil blive beskrevet så resultaterne kan bruges naturpolitisk til gavn for fuglene fremover. 

Der har i løbet af året været orienteret meget om ø-undersøgelsen både i DOF’s publikationer og på DOF-

Fyns hjemmeside, som har været anvendt til at få de foreløbige resultater ud til medlemmerne, ligesom vi i 

styregruppen har inddraget optællerne løbende i projektudførelsen i undersøgelsens første år.  

Det har været glædeligt at være vidne til den store opbakning og entusiasme, de mange deltagere har 

kunnet opvise. Vi er i styregruppen stolte over tilslutningen og engagementet og er slet ikke i tvivl om, at ø-

undersøgelsen for DOF’s fynske lokalafdeling samtidig har været en stor styrkelse for feltarbejdet, for 

sammenholdet og for den fynske fuglesag som sådan, og for vores anseelse og position som seriøs part i 

debatten om fynsk natur fremover. 

Deltagerne har løst deres opgave med stor seriøsitet. De har samtidig også givet udtryk for, at oplevet en 

stor tilfredshed med at have et mål turene ud i afkrogene af fynsk natur, måske til steder, de aldrig tidligere 

har besøgt og samtidig se deres indsats anvendt til fuglenes bedste. At være en uundværlig lille brik i det 

store puslespil giver mening, lyder meldingen fra mange.  

Ø-undersøgelse er nok DOF-Fyns største lokalt arrangerede optællingsopgave og meningen er at kunne 

følge, hvordan de mange kystfuglebestande aktuelt trives, men også at måle resultaterne op imod den 

tilsvarende undersøgelse, der foregik i midten af 1970’erne. Siden da er der som bekendt løbet meget vand 

i stranden, og følgende 5 muligheder vil kunne belyses, om der er sket indvandring eller forsvinden af arter, 

om der er fremgang eller tilbagegang for de enkelte arter, eller om der tegner sig et billede af stabile 

bestande. 

Der har i 2021 været afholdt syv møder i styregruppen, de fleste i sidste halvår, da skemaerne fra de to 

optællinger var sendt ind og arbejdet med resultaterne kunne begynde at tage form.  

Ø-undersøgelsen følges tæt og der støttes op af DOF-Fyns bestyrelse, hvor Lene Parkø er udpeget til at 

være bestyrelsens forbindelsesled til styregruppen. Hun arbejder også aktivt med opgaverne og med at få 

det videre forløb på skinner til den afsluttende sæson i 2022. I øvrigt har styregruppen i 2021 bestået af 

Kurt Due Johansen (indtil april), Steen Lauritsen, Leif Bisschop-Larsen og undertegnede. 
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