
 

      

Gedser Fuglestation 

Gedser Fyrvej 4 

4874 Gedser 

CVR-nummer 30228820 

Indsigelse mod etablering af Gedser Ø 

Hermed fremsendes Gedser Fuglestations indsigelse mod Guldborgsund Kommunes planer om etablering 

af en ny ø, beliggende sydøst for Gedser Odde.  

Ifølge forslaget til den nye kommuneplan skal øen etableres: 

• 1. med bæredygtighed som omdrejningspunkt 

• 2. som kystbeskyttelse af Sydspidsen 

• 3. med produktion af grøn energi baseret på vind og sol mm. 

• 4. med aquaindustri 

Lad det være sagt med det samme: Som en del af en grøn organisation (DOF-Storstrøm) går Gedser 

Fuglestation ind for vedvarende energi: Sol, vind, bølgeenergi, biomasse etv. men der må være mening 

med galskaben, og det vil jeg prøve at udbygge nedenfor. 

Gedser Fuglestation har i mange år - i samarbejde med frivillige observatører - overvåget fugletrækket, der 

hvert forår og efterår har passeret forbi Danmarks sydligste punkt. Det er en form for frivillig 

miljøovervågning, hvor man efter standardiserede principper kan holde øje med fuglebestandene i 

Østersøområdet. Fuglene er en vigtig indikator på, hvordan miljøet har det. Trækket er i hovedsagen talt 

op i de første 5 timer fra lidt før solopgang og frem. Alene efterårstrækket fra august til december beløber 

sig til ca. en halv million fugle (mest havfugle), se f.eks. 2018-optællingen her:  

https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/GedserTraektaelAarsrap2018_v01.pd
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Optællingen på Gedser Odde foregår ved Marinestationen, hvor man har den fordel, at man er hævet de 6-

8 meter over havniveau, hvilket gør, at udsynet er langt bedre, end hvis man står nede på stranden.  

Havfuglene, som under trækket fortrinsvis flyver over vand, vil med pålandsvind for det meste trækker 

ganske tæt på Gedser Odde, der jo rager langt ud i Østersøen. Men med en stor ø ud for sydspidsen vil de 

fleste trække syd om øen og dermed komme på meget længere afstand fra det nuværende sydligste punkt 

ved Marinestationen. Det vil i den grad forringe mulighederne for at identificere fuglene på den langt 

større afstand og dermed vil man få et forkert billede af det reelle antal trækfugle og hvilke arter det drejer 

sig om.  

Endnu værre vil det være at plastre en sådan ø til med kæmpestore vindmøller, som jo vil komme til at 

ligge ganske tæt på kysten i modsætning til de nuværende Rødsand-møller. Resultatet vil være mange 

https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/GedserTraektaelAarsrap2018_v01.pdf
https://www.gedserfuglestation.dk/images/Resultater/Traektaelling/GedserTraektaelAarsrap2018_v01.pdf


kollisioner med trækfuglene og ødelæggelse af den flotte udsigt over Østersøen, som lokale og i sandhed 

også turister nyder godt af. 

En sådan ø vil uvægerlig give ændrede strøm- og bølgeforhold på strækningen ind mod Gedser Havn og 

Rødsand med f.eks. erosion og tilsanding til følge. Rødsands vigtige fugleliv kunne også nemt blive påvirket 

i uheldig retning. 

Kystsikring: Jeg kan godt se, at en ny ø ved Gedser Odde vil komme til at virke som kystsikring, men det må 

kunne gøres på en måde, der ikke er så indgribende over for landskabet. Hvis det handler om, hvad man 

skal gøre af det materiale, der bliver til overs i forbindelse med Femern Bælt-projektet, så synes vi det var 

bedre at fremtidssikre diverse diger på Lolland-Falster ved at forhøje digekronerne, lige som man gjorde 

for få år tilbage på Amager med restmaterialet fra Metro-byggeriet.  

Derfor: Nej tak til Gedser Ø! 

Gedser Fuglestation har ringmærket fugle på arealet ved Gedser Fyr siden årtusindskiftet, og det er 

foregået standardiseret de sidste 11-12 år. Ringmærkningen er, lige som trækfugletællingen, led i den 

frivillige miljøovervågning, bare for småfugleområdet. Fuglestationen har i samhørighed med andre 

fuglestationer i Østersøregionen – f.eks. Falsterbo og Ottenby – kunnet dokumentere op-og nedgange i 

småfuglebestandene, og en del af disse ændringer er resultat af de forandringer, som klimaet undergår i 

disse år.  

En ny, stor kunstig ø ved Gedser Odde vil i den grad påvirke småfuglenes træk- og rastmønstre og sætte en 

stopper for den lange tidsserie af standariseret ringmærkning, som vi har udført i de sidste mange år. 

Gedser Odde vil ikke længere være første landkending for fuglene om foråret eller sidste stop før turen 

over Østersøen om efteråret, og derfor: 

Endnu en gang: Nej tak til Gedser Ø 

 

Med venlig hilsen, 

Hans Lind 

 

Leder af Gedser Fuglestation 

 


