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Indledning 
Guldborgsund Kommune har fra sin biodiversitetspulje 

givet støtte til, at Dansk Ornitologisk Forening på 

Gedser Fuglestation gennemfører aktiviteter, som skal 

forbedre biodiversiteten i området og inddrager 

borgere i dette arbejde. I denne rapport sammenfattes 

resultater og aktiviteter fra 2022.  

Kortlægning af biodiversitet på 

græsområder på Gedser Fuglestation 
Der blev gennemført undersøgelser 26. juni og 27. 

august 2022 og suppleret med observationer fra 

resten af året. 

Karplanter 
Arterne blev kortlagt ved hjælp af en modificeret 

udgave af NOVANA’s prøvetagningsmetode for 

habitatdirektivets naturtyper. 

Resultater fra undersøgelser 26. juni 2022 

Undersøgelse udført 26. juni 2022 klokken 8.30 til 

13.00. 4/8, 21-26 grader, S 3 m/s, 3 km sigt. 

Karplanter på græsarealerne 
For delområde 1, havens græsarealer, var Shannon 

biodiversitetsindeks 1,28, mens det for delområde 2, 

græsningsfolden, var 1,73. For detaljerede resultater 

se nedenstående tabel. 

Dagsommerfugle på græsarealerne samt fugle 

fouragerende på eller i luften over græsarealerne 
Havens græsarealer 

Sommerfugle set i forbindelse med græsarealerne: 

Admiral 1, Lille Kålsommerfugl ca. 10, Nældens 

Takvinge ca. 3 og Græsrandøje ca. 5. 

Fouragerende fugle på eller over græsarealerne: Ingen. 

Græsningsfolden 

Sommerfugle set i forbindelse med græsarealerne: Lille Kålsommerfugl ca. 20, Græsrandøje ca. 50, Alm. 

Blåfugl ca. 5 og Tidselfugl 1. 

Fouragerende fugle på eller over græsarealerne: Landsvale ca. 5. Bysvale ca. 5 og Gul Vipstjert 1 

 

Figur 1. Delområder og prøvefelter fra 26. juni 2022 for de 
botaniske undersøgelser. 

Figur 2. Undersøgelse på strandoverdrevet 26. juni 2022. 
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Resultater fra undersøgelser 27. august 2022 

Undersøgelse udført 27. august 2022 klokken 10.00 til 13.00. 4/8, 19-24 grader, Ø 3 m/s, 3 km sigt. 

Karplanter på græsarealerne 
For delområde 1, havens græsarealer, var Shannon biodiversitetsindeks 1,35, mens det for delområde 2, 

græsningsfolden, var 1,51. For detaljerede resultater se nedenstående tabel. 

Dagsommerfugle på græsarealerne samt fugle fouragerende på eller i luften over græsarealerne 
Havens græsarealer 

Sommerfugle set i forbindelse med græsarealerne: Ingen. Området blev undersøgt af Hans Lind 28. august 

(10.30 - 12.00, skydække vekslende, i gennemsnit 4/8, 8-7 m/s VNV, ca. 19 grader.), hvor der blev set 

Admiral ca. 5, Lille Kålsommerfugl 1. 

Fouragerende fugle på eller over græsarealerne: Ingen. 

Græsningsfolden 

Sommerfugle set i forbindelse med græsarealerne: 

Ingen. Området blev undersøgt af Hans Lind 28. august 

(10.30 - 12.00, skydække vekslende, i gennemsnit 4/8, 

8-7 m/s VNV, ca. 19 grader.), hvor der blev set 

Tidselsommerfugl ca. 5, Lille Kålsommerfugl 1. 

Fouragerende fugle på eller over græsarealerne: Stillits 

20, Alm. Bynkefugl 2, Sortstrubet Bynkefugl 3, 

Rødrygget Tornskade 3 og Grønirisk 1. 

 
Figur 3. Rødrygget Tornskade. 
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Formidlingsarrangementer 
Der blev gennemført formidlingsarrangementer på 

dagene med undersøgelser 26. juni og 27. august 

2022. Her fik fremmødte fortalt om Guldborgsund 

Kommunes projekt og fik mulighed for at være med i 

undersøgelsesarbejdet. 27. august kom Folketidende 

med journalist og fotograf og lavede historie om 

projektet. 

Desuden stor Gedser Fuglestation for følgende 

formidlingsarrangementer i Gedserområret for DOF 

Storstrøm i 2022: 26. marts forårstur med 

Ederfugletræk, 1. maj Åbent Hus på fuglestationen, 3. 

september natsværmeraften på fuglestationen, 25. 

september Åbent Hus på fuglestationen og 1. oktober EuroBirdWatch arrangement på Gedser Odde. 

Slåning og høbortkørsel fra 

strandoverdrev 
I midten af september blev overdrevet slået og høet 

kørt bort. 

Slåning af græsområder i skovdelen 
Området bliver slået med havetraktor efter behov, ca. 

en gang om måneden. 

Topkapning i skovdelen 
Er planlagt til at finde sted i november-december 

2022. 

Aktiviteter i lokal 

pasningsarbejdsgruppe 
En gruppe på 5-10 ældre personer mest fra Guldborgsund Kommune har sørget for pasning af området. 

Efter behov, ca. månedlig i vækstsæsonen, er græsarealer i haven blevet slået og buskadser trimmet. 

Gruppen deltog desuden i forbindelse med oprydning efter topkapningen. 

Videre forløb de kommende år 
Processen med at forbedre biodiversiteten tager flere år. Gedser Fuglestation håber derfor, at projektet 

også kan modtage støtte de kommende år. 

  

Figur 5. Overdrevet efter slåning og bortkørsel af hø i 
september. 

Figur 4. Åbent Hus på fuglestationen den 25. september 2022. 
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