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Fugles påvirkning
Søers eutrofieringsgrad kan påvirkes af fugle 
ved at næringsstoffer tilføres og recirkule
res så næringsstoftilgængeligheden øges. 
Næringsstofferne tilføres søerne når fuglene 
fouragerer i oplandet og udskiller fækalier 
under ophold i søen. Et eksempel er gæs, 
der græsser på vinterafgrøder og overnatter 
i flokke på søerne eller skarver, der flyver 
vidt omkring under fødesøgning og fører 
næringsstoffer med tilbage til kolonier og 
ynglepladser ved søer. Næringsstoftilgænge
ligheden i søerne øges når næringsstoffer 
indbygget i organisk materiale omsættes af 
fuglene og frigives i søen som forbindelser der 
er lettilgængelige for fytoplankton. Fuglene 
kan også direkte påvirke de trofiske niveauer i 
søerne. F.eks. kan overgræsning af makrofyter 
fjerne disses gavnlige sedimentstabiliserende 
og iltende effekter. Selektivt pres fra fugle 
på fisk, zooplankton og filtratorer, kan også 
være afgørende for om en sø befinder sig i en 
klarvandet eller uklar tilstand /1/. Ydermere 
kan fodring af fugle i bynære søer eller i søer 
med jagtmæssige interesser også udgøre et 
eksternt bidrag/2/.

De fleste undersøgelser viser dog, at fugle 
generelt udgør et begrænset bidrag til den 
samlede eksterne næringsstofbelastning. Fug
lebestande kan dog lokalt udgøre en væsentlig 
kilde, især i forbindelse med søer, der bruges 
som rastepladser langs trækruter eller i søer 

med kolonier af ynglende fugle /1,3/. Næ rings
stoftilførslen fra nogle fuglearter øges også 
med klima og ændrede produktionsformer. 
Således har indførslen af vinterafgrøder i land
bruget påvirket bestandsstørrelsen og adfær
den hos bl.a. grågås, der i stigende antal træk
ker igennem og overvintrer i Danmark, da 
milde vintre og let fødetilgængelighed har 
gjort det muligt. Især oligotrofe søer og søer 
med et lille vandvolumen og lang opholdstid, 
samt søer med et lille opland er sårbare over
for næringsstoftilførslen fra fugle /3/. 

Derfor har vi i perioden 20162017 under
søgt fuglenes rolle som ekstern næ rings stof
kilde i den lavvandede Østerø Sø.

Østerø Sø
Østerø Sø er en 23 ha lavvandet sø på Knuds
hovedhalvøen ved Nyborg. Den har en gen
nemsnitsdybde på 0,6 m. Østerø Sø opstod 
som følge af misvedligeholdte dræn og har 

haft næsten uændret størrelse siden 1954 
mens området har været afvandet i perioden 
18421940. Vandet i Østerø Sø er brakt med 
svingende salinitet fra 8  20 ‰. Østerø Sø 
modtager vand fra et begrænset opland på 
30 ha og tilføres havvand ved sporadiske høj
vandshændelser. I de dybeste områder i søen 
ligger bunden dog 3040 cm over normalt 
hav niveau. Opholdstiden i Østerø Sø blev i 
vores studie estimeret til 115 dage, men der 
er ikke tale om en konstant vandudskiftning
srate, men derimod er der en meget lav vand
udskiftning i løbet af sommerhalvåret og få 
episoder med meget store vandudskiftninger i 
løbet af vinterhalvåret, bl.a. i forbindelse med 
storme.

Østerø Sø er et vigtigt raste og fourage
rings  område for kystfugle. Der er registreret i 
alt 227 fuglearter af Dansk Ornitologiske For
ening (DOF), og i vores studie observerede vi 
26 arter i og ved søen. Antallet af ynglende 

Fugle som ekstern næringsstofkilde

Den økologiske tilstand i søer er i høj grad afhængig af den eksterne 

tilførsel af næringsstoffer. Når en søs næringsstofbalance bestemmes, 

er det sjældent at bidrag fra fugle inkluderes i de eksterne kilder. Men 

i nogle søer, kan afføring fra fuglene udgøre en betydelig næ rings stof

tilførsel, der dog kan være vanskelig at estimere præcist. I denne arti

kel undersøges betydningen af fugle for Østerø Søs tilstand.

Thor KolaTh Jensen, sara egemose, 
Frede ØsTergaard andersen & 

Kasper reiTzel

Figur 1. Lille ø ude i Østerø Sø benyttet som rasteplads af blandt andet skarver. Drone-
billede taget af Niels Svane.
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fug learter er dog faldet drastisk siden 1960 
hvor 21 arter af kystfugle benyttede søen, 
mens kun 4 almindelige arter blev observeret i 
2011. Faldet i fuglenes artsrigdom kan skyldes 
flere ting, såsom opførelsen af Storebælts
broen, rydningen af en nærliggende hætte må
gekoloni, og eutrofieringen af Østerø Sø med 
dertilhørende tab af nicher og fødekilder /4/.

Næringsstoftilstand 
Næringsstofindholdet i Østerø Sø er steget 
siden 1984 jf. de nationale målinger. I dag er 
Østerø Sø hypereutrof med høje klorofyl a 
og næringsstofkoncentrationer året rundt, 
se Figur 2. I løbet af vinter og forår 201617 
observerede vi ikke klorofyl a koncentratio
ner <250 µg/l og fosforindholdet, med en 
middelkoncentration på 0,81 mg/l, bestod 
primært af partikulært bundet fosfor (72 %) 
og fosfor bundet i opløste organiske forbin
delser (25%), mens koncentrationen af opløst 
uorganisk fosfat var lav (3 %). På trods af den 
store mængde alger i vandet er sedimentet 
sandet og har et lavt indhold af organisk 
bun det fosfor. Dette kan skyldes en hurtig re
cirkulering, hvor tilgængeligt fosfor indbygges 
i nyt organisk materiale så snart det frigives, 
da søens sediment ofte resuspenderes og da 
vandfasen er opblandet konstant.

Tilførsel af næringsstoffer med fugle
Det er ikke helt lige til at estimere det  
ek ster ne bidrag af næringsstoffer en sø modta
ger via fugle. Mængden af næringsstoffer, der 
udskilles pr. dag, varierer meget fra art til art 
og afhænger især af kropsvægten og fødens 
sammensætning. Udskillelsen af næringsstof
fer pr. kropsvægt stiger med andelen af føden, 
der udgøres af animalske fødeemner, da fæ
ka lier fra kødædende fugle indeholder høje 
koncentrationer af let tilgængelige kvælstof 
og fosforforbindelser. Derimod er tilgængelig
heden af næringsstoffer i ekskrementer fra 
overvejende planteædende fugle mindre og 
frigives over tid via mineralisering, hvilket kan 
påvirke makrofyter som følge af akkumulering 
af organisk materiale i sedimentet /3/. Den 
daglige udskillelse af næringsstoffer varierer 
også indenfor de enkelte arter afhængig af 
individets størrelse, alder og adfærd, samt 
kvaliteten og mængden af fødeudbuddet, 
der varierer fra dag til dag og i høj grad er 
sæsonafhængigt. På baggrund af dette kan der 
findes gennemsnitlige værdier for den daglige 
tilførsel af næringsstoffer for hver fugleart, og 
man kan opstille modeller, der tager højde 
for sæsonvariationerne /5,6/. For at kunne 
estimere tilførslen af næringsstoffer til en loka
litet korrekt, er det nødvendigt at vide hvilken 
andel af føden, der optages, og hvilken andel 

af fækalierne, der udskilles, udenfor og inden
for den pågældende lokalitet. Dette vil for 
hver fugleart afhænge af lokalitetens størrelse 
og specifikke placering. 

For at kunne beregne den samlede årlige 
eksterne næringsstoftilførsel fra fuglene er 
næste skridt at finde antallet af fugledage ved 
lokaliteten. Antallet af fugledage for en art af
hænger af antallet af individer og den tidsperi
ode, hvor de befinder sig på lokaliteten. Det 
vil sige, at når der observeres 20 grågæs i 24 
timer er der tale om 20 fugledage for grågås. 
Det er et stort og tidskrævende arbejde at op
tælle og registrere fugle på en lokalitet, især 
da de ikke er stationære og kan bevæge sig 
over store afstande. Antallet af fugledage er 
derfor estimater på baggrund af registreringer, 
hvor øget antal og detaljeringsgrad af registre
ringerne forbedrer estimatet. Registreringer af 
individantallet vil oftest udgøre et øjebliksbil
lede og da antallet af en art på lokaliteten kan 
variere betydeligt gennem døgnet, vil det 
kræve mange registreringer at få et sikkert  
estimat for den daglige fuglebestand ved en 
lokalitet. Derudover skal der tages højde for 
fuglebestandens sæsonvariation, hvilket kræ
ver registreringer gennem hele året. Endelig 
er det svært at estimere det præcise antal af 
fugle i store eller tætte fuglebestande hvorfor 
dette ofte vil være et skøn. Derfor vil den ek
sterne tilførsel af næringsstoffer fra fugle til 
søer ofte bero på relativt grove estimater.

Fuglenes bidrag
Fuglebestanden ved Østerø Sø blev undersøgt 
i 201617 via ugentlige registreringer. Derud
over er registreringer af fugleobservationer 
samlet af DOF på DOFbasen benyttet til at  
estimere fuglebestanden, hvor der for Østerø 
Sø er foretaget registreringer helt tilbage til 
1960.

Tilførslen af næringsstoffer til Østerø Sø er 
beregnet for 6 udvalgte arter, der optræder 
hyppigt ved Østerø Sø og som i andre under
søgelser har udgjort en betydelig ekstern næ
ringsstofkilde /1,5,6/. De undersøgte arter er 
Grågås, Troldand, Skarv, Hættemåge, Pibeand 
og Stær. Grågås og pibeand ernærer sig ved 
græsning af plantemateriale, der hovedsageligt 
græsses på land. Derfor regnes der med at 100 
% af føden optages uden for Østerø Sø, mens 
det estimeres at 60 % af de udskilte nærings
stoffer ender i søen, som er erfaringen fra an
dre overnatningssøer /7/. Skarv ernæres især 
af fisk og troldand af muslinger. Da hverken 
fisk eller muslinger er fundet i Østerø Sø un
der studiet i 201617 estimeres det derfor at 
100 % af føden findes uden for Østerø Sø. 
Føden for både Hættemåge og Stær udgøres 
hovedsageligt af invertebrater, men er meget 

varieret. I denne undersøgelse regnes der 
med at 50 % af føden findes uden for søen og 
at 75 % af de udskilte næringsstoffer ender i 
Østerø Sø /5,6/.

Antallet af fugledage for hver af de 6 arter er 
estimeret pr. år ved at finde det gennemsnit
lige antal individer pr. dag for hver måned og 
gange op med antallet af dage pr. måned. Her 
er registreringer af antallet af individer fra 
DOFbasen benyttet og for at øge antallet af 
registreringer til at vurdere antallet af indivi
der pr. dag blev der benyttet data fra flere 
efterfølgende år for at styrke estimatet. Til be
regninger af fuglenes næringsstofbidrag be nyt
tes middelværdien af hver måneds individan
tal. Som det fremgår af Figur 3. er der stor 
usikkerhed på antallet af registrerede indivi
der af en art. Dette kan skyldes fuglenes høje 
mobilitet, men kan også skyldes at regi stre rin
ger fra DOF angiver minimumsværdier. 
Hvilket betyder at registreringen af f.eks. én 

Fugle og næring

Figur 2. A) Total fosfor (TP) koncentrationer 
angivet i mg P/L. B) Total kvælstof (TN) 
angivet i mg N/L. C) Klorofyl a koncentratio-
nen (µg/L) målt hen over året i Østerø Sø 5 
gange i perioden 1984 til 2019. Målingerne 
fra 1984, 2007 og 2013 er nationale målin-
ger som er indhentet via Danmarks areal-
information. Målingerne i vinterperioden 
2016 – 17, samt målingen februar 2019 er 
foretaget af Syddansk Universitet. Fejllinjen 
angiver standardafvigelsen mellem 3 sta-
tioner i 2016-17 og 5 stationer i 2019.
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skarv på DOFbasen angiver, at der på den 
pågældende dag blev observeret skarv på 
lokaliteten, men at observatøren ikke nød ven
digvis har talt det samlede antal af individer. 
Registreringen tæller således kun som om der 
var én skarv og medfører dermed en undere
stimering af antallet af individer inden for den 
pågældende periode.

Ud fra den gennemsnitlige daglige tilførsel 
og det estimerede antal fugle fra de 6 udvalgte 
fuglearter blev det beregnet at Østerø Sø 

tilføres 68±16 kg år1 fosfor og 284±64 kg 
år1 kvælstof i perioden 20112017. Dette er 
dog et minimumsestimat jf. ovenstående fejl
kilde fra DOFdatabasen, og det faktum at kun 
6 arter er inkluderet i beregningen. Dog ud
gjorde disse arter 71 % af fuglebiomassen regi
streret gennem studiet i 201617.

Andre bidrag
Udover næringsstoftilførslen fra fugle er 
Østerø Sø udsat for atmosfærisk deposition 

og tilførsel via afstrømning fra oplandet, hvor 
den eksterne tilførsel er beregnet på bag
grund af erfaringstal og arealet af Østerø Sø og 
oplandet /8,9/.  Desuden vil der med havvand, 
også blive tilført næringsstoffer, som beregnes 
ud fra næringsstofindholdet målt i havvandet 
og estimater for tilførslen af havvand under 
studiet. Fuglenes næringsstofbidrag estimeres 
til at udgøre 72 % af den eksterne tilførsel af 
fosfor og 26 % af den eksterne tilførsel af kvæl
stof til Østerø Sø, se Tab. 1.

Fugle og næring

Figur 3. Individantallet pr. dag overfor de 6 undersøgte fuglearter ved Østerø Sø - grågås, troldand, skarv, hættemåge, pibeand og stær. 
Årstidsvariationen for hver art er lavet på baggrund af registrerede observationer indhentet fra DOF-basen i perioden 2011-17, samt egne 
fugletællinger fra februar til april 2017.
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Fugle og næring

Som det fremgår af Figur 4A., tilføres stør
stedelen af næringsstoffer til Østerø Sø via 
skarv (62% af fosfor og 63% af kvælstof), grå
gås (14% af fosfor og 26% af kvælstof), og hæt
temåge (18% af fosfor og 4 % af kvælstof). De 
resterende arter bidrager kun med få procent 
af tilførslen. Bestandene af skarv og grågås ved 
Østerø Sø er steget siden 1984, hvor de første 
målinger af næringsstoffer blev foretaget i 
søen, men bestandene af disse 2 arter er også 
øget markant på landsplan i samme periode 
/3/. Derimod er bestanden af hættemåge, 
stær, troldand og pibeand uændret eller faldet 
ved Østerø Sø i samme periode. Som det 
fremgår af Figur 4B. er der en korrelation mel
lem antallet af fugledage for skarv og grågås 
og de målte fosforkoncentrationer i søen, der 
indikerer en sammenhæng mellem bestands
udviklingen af disse fuglearter og eutrofierin
gen af Østerø Sø.

Konklusion
Som det fremgår af vores undersøgelse fra 
Østerø Sø kan fugle udgøre et betydeligt 
bi drag til den eksterne næringsstoftilførsel. 
Der er dog tale om et estimat, der ville kunne 
forbedres ved at inddrage flere fuglearter. 
Men da de få arter, der er store og/eller 
fo re kommer i stort antal, ofte udgør en 
meget stor andel af næringsstofstilførslen 
vil tilføjelsen af små og mindre hyppige ar
ter ikke medføre væsentlige ændringer i 
det estimerede input fra fuglene, men til 
gengæld kræve en forholdsvis stor ekstra 

undersøgelsesindsats. Bedre estimater over 
tilførslen fra fugle vil især kunne opnås ved 
at forbedre estimatet af fugledage, hvilket vil 
kunne gøres med systematiske registreringer 
og bedre registreringer af bestandsvaria tio
nerne over døgn og sæson. Systematiske un
dersøgelser af fuglebestanden for en lokalitet 
vil være yderst arbejdskrævende, men vil 
mu ligvis kunne gøres mere overkommelig 
ved brug af remotesensing platforme, såsom 
droner og brug af billedgenkendelsesværk
tøjer vil også muliggøre mere præcis estime
ring af individantallet af store forsamlinger af 
fugle /10/.

Et vigtigt spørgsmål er hvad der kan gøres 
for at reducere den eksterne tilførsel af næ
ringsstoffer fra fugle og om der i det hele 
taget skal gøres noget? Fuglene udgør en vig
tig del af økosystemet, som der skal være 
plads til, men når få arter er årsag til eutrofie
ringen, vil den eksterne belastning muligvis 
kunne reduceres gennem regulering af disse 
arter og medføre et mere diverst økosystem.  
Arter, såsom skarv og flere arter gæs er dog 
fredet og kræver dispensation til regulering. 
Udgør fuglene derfor en naturlig næ rings stof
kilde, som må tolereres selvom årsagerne til 
bestandsændringerne skyldes ændringer i 
landbrugspraksis og klima? 

Når f.eks. oligotrofe lobeliesøer eutrofieres, 
kunne en løsning være etablering af nærlig
gen de designerede fuglesøer, som tiltrækker 
fuglene evt. kombineret med bortskræmning 
af fuglene fra de værdifulde naturlige søer /3/. 

Udfordringen er om sådanne tiltag vil være 
mulige eller give mening for mindre værdi
fulde søer, som Østerø Sø, eller om det må ac
cepteres at de befinder sig i en dårlig økolo
gisk tilstand som følge af den høje eksterne 
næringsstoftilførsel fra fugle.
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Figur 4. Procentvis tilførsel af fosfor og kvælstof fra stær, troldand, hættemåge, skarv, pibe-
and og grågås. B) Korrelation mellem årsgennemsnittet for totalfosforkoncentrationen, som 
funktion af antallet af fugledage for skarv og grågås fra samme år som næringsstofkoncen-
trationerne er målt. Antallet af fugledage er dog samlet for en kort periode, af registreringer 
fra flere år både før og efter året hvor næringsstofkoncentrationerne blev målt, for at opnå 
mere sikre estimater af antallet af fugledage.

Fugle Hav Atmosfærisk deposition Opland 

kg P år-1 68 19 5 3

% af ekstern P tilførsel 72 20 5 3

Kg N år-1 284 267 253 300

% af ekstern N tilførsel 26 24 23 27

Tab. 1. Eksterne fosfor (P)- og kvælstof (N)- bidrag til Østerø Sø


