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Indledning 
 

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af de fugletællingerne, som ”Ringkøbing K – gruppen” har 

foretaget i 2021. Gruppen havde sin første tælling i november 2015. I perioden 2016 – 2018 + i 2020 er der 

foretaget 9 totaltællinger pr. år, mens der i 2019 + her i 2021 er optalt 10 gange. 

 

Ringkøbing K 

 
Ringkøbing K er en bydel opstartet i 2015 i Ringkøbings sydlige del på 84 hektar, som er ejet af Realdania og 

Ringkøbing-Skjern kommune i fællesskab med henblik på, at det tidligere landbrugsareal over en længere 

årrække, skal bebygges med et større antal boliger, tillige med at der er tænkt bæredygtighed og bynære 

naturarealer og aktiviteter ind for de beboere, som kommer til at bo i området og andre besøgende. 

 

I oktober 2021 var 26 beboere klar til at flytte ind i et nyt byggeområde ”Fjordudsigten”, som er et alment 

boligbyggeri ejet af Ringkøbing-Skjern kommune hvor der er bygget 47 almene lavenergi boliger. Ved 

udgangen af året er der omkring 50 beboere i Ringkøbing K. 

 

 

”Fjordudsigten” 2021 – byggeplads, januar 
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Tællegruppe og tællinger 

 
I 2021 er der foretaget 10 fugletællinger. Tællingerne er foretaget i januar, februar, marts, april, maj, juni, 

august, september, oktober og november med start fra Heboltoft 54.   

 

Starttidspunkterne på tællingerne var i januar + november kl. 9.00, februar, september + oktober kl. 8.00, 

og de resterende kl. 7.00 og turene varede i intervallet 2 til 3 timer. 

 

Området er blevet optalt på samme måde hver gang, hvilket vil sige at vi er startet med udgangspunkt fra 

Heboltoft 54, gået forbi søerne tæt på parcelhusene og øst over ad ”Strandvejen” og herefter videre mod 

arealerne øst for banen, hvorefter turen er gået retur igen og sydover mod den store sø, rundt om den og 

retur af grusvejen ”Strandengen” midt i arealet tilbage til Heboltoft 54.   

 

    

 

Stære og stæreunger - juni 
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Ringkøbing K gruppen består af 8 personer: Hanne Albertsen + Bent T. Nørgaard, Jonna Odgaard, Nancy og 

Bjørn Møller, Børge Vistisen, Lene Ørskov, Lars Holm Hansen. Der har været fra 1 til 6 deltagere på årets 

tællinger, som alle er foretaget på lørdage.  

 

Tællegruppen har haft nogle gode tællinger i 2021 og antallet af fuglearter har været højere end de 

tidligere år, i intervallet fra 27 arter i januar til 54 arter i juni, hvilket tillige er en tangering af 

rekordtællingen fra maj 2020, hvor der også blev registreret 54 forskellige fuglearter. 

 

Her oversigt over gennemsnitlig antal fuglearter pr. tælling for de enkelte år, og det kan ses at 2021 har 

været suveræn med en stigning på over 5 arter mere pr. tælling end 2020, som også var rekord. 

Sammenlignes med de 2 første år, ja så ser vi nu gennemsnitlig 10 fuglearter mere pr. tælling. 

       

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

39,1 33,7 31,1 32,4 27,9 29,3 

 
 

Fuglene  

 

På de 10 fugletællinger i 2021 blev der iagttaget hele 97 forskellige fuglearter, hvilket er hele 9 arter mere 

end sidste år, hvor antallet ligeledes var rekord med 88 arter. 

 

Herunder oversigten for de enkelte år og der ses en klar stigende tendens i 2020 og 2021. 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

97 88 81 77 75 76 

 

 

I løbet af året fik Ringkøbing K gruppen på tællingerne registreret ikke mindre end 12 forskellige nye 

fuglearter og de nye arter er spredt ud, så tællegruppen faktisk havde 1 eller 2 nye arter for Ringkøbing K 

på alle tællinger i 2021, bortset fra april og november. 

 

o Canadagås (juni) 

o Dværgmåge (august) 

o Havørn (januar) 

o Hjejle (marts) 

o Klippedue/Tamdue (september) 

o Klyde (august) 

o Lille Korsnæb (juni) 

o Mursejler (maj) 
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o Rovterne (august) 

o Skægmejse (september) 

o Stor Skallesluger (februar) 

o Strandhjejle (oktober) 

 

Med 12 nye fuglearter på årets tællinger har vi på tællegruppens nu 57 fugletællinger i alt registreret 122 

forskellige fuglearter.  

 

 

Stor Flagspætte unge, var sammen med forældrene + en søskende - august  

 

Antallet af fuglearter set i Ringkøbing K er hen over året steget fra 125 forskellige med udgangen af 2020 til 

138 ved udgangen af 2021, hvoraf de 12 nye jo er set i forbindelse med gruppens tællinger.  

 

Den eneste nye art som er registreret i DOF-basen for Ringkøbing K i 2021 af andre er: Slørugle. 

 

Der er foretaget 511 indtastninger af fugle i 2021 og i alt 2.571 siden lokaliteten blev oprettet ifølge DOF-

basen.  
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7 fuglearter blev i 2021, iagttaget på alle 10 tællinger: Engpiber, Gråand, Gærdesmutte, Råge, Solsort, Stær 

og Sølvmåge, mens yderligere 8 blev set på 9 tællinger: Blishøne, Blåmejse, Bogfinke, Gråkrage, Ringdue, 

Sanglærke, Stormmåge og Tårnfalk. Årets højdespringer er Gærdesmutte, som er set på alle tællinger i 

2021, mens den de øvrige år er registreret mellem 3 og 6 gange pr. år. 

 

Herunder ”TOP 10” over hvilke fuglearter som er talt på flest optællinger og listen er stort set artsidentisk 

med den for 2020: 

Solsort  56 

Ringdue 55 

Sølvmåge 54 

Råge 54 

Gråkrage 49 

Musvit 48 

Tårnfalk 48 

Gulspurv 47 

Gråand 47 

Stær 47 

 

 

Antalsmæssigt var følgende højest på listen i 2021: 

Bramgås 2077, Råge 368, Stillits 359, Stær 300, Gråand 182. 

4 af disse var også på tilsvarende liste i 2020: Stær, Bramgås, Råge og Stillits, mens det er første gang at 

Gråand har været på antals-listen, hvilket skyldes at den har været registreret på alle årets tællinger i et 

antal mellem 5 og 67 fugle pr. tælling, hvor sidstnævnte tal er mere end dobbelt så højt som det 

næsthøjeste på 33 individer i september 2017. 

     

Highlights 

 

Dette er afsnittet hvor nogle af ”de gode fugleoplevelser” nævnes, som er oplevet i årets løb på gruppens 

tællinger i Ringkøbing K.  

 

• 23. januar havde vi årets første tælling og det blev en god start, da vi på denne tur for første og 

hidtil eneste gang på tællingerne i Ringkøbing K var så heldige, at der kom en ørn forbi. En fin yngre 

Havørn, som vi vurderede til at være i 3. kalenderår, kom flyvende ned over området og heldigvis 

var et kamera hurtigt klar, så den kunne foreviges, mens den store fugl fløj hen over terrænet. 
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       Havørn – januar 

 

 

• Vi havde som tidligere skrevet en del nye arter i 2021 og en af disse fra august tællingen, var da vi 

var i gang med at tælle mågerne i den store sydlige sø, hvor der sad en del på række hen over 

broen. Pludselig, da vi var i gang med Hættemågerne, opdagede vi, at der var et par måger, som var 

væsentlig mindre end disse og ja, så var Dværgmåge også registreret i Ringkøbing K. I øvrigt 

registreredes hele 6 forskellige mågearter den dag. Svartbag, Sildemåge, Sølvmåge og Stormmåge 

var de øvrige. 

 

• Med de åbne enge og søområder, som er skabt i Ringkøbing K, er der nogle fuglearter, som har fået 

forbedrede forhold og i det lys er det også særdeles interessant at følge med i hvilke arter, som så 

begynder at bruge området til at yngle i. 

 

En art som antagelig er begyndt at yngle, er Engpiber, som vi i 2015 og 2016 kun registrerede 4 af 

hvert år, men både i 2019 og 2021 har vi haft den på alle tællinger, således også om sommeren og 

en vurdering er at den yngler med min. 1 par i området hvor kreaturerne går. 
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Engpiber - maj 

 

• Blåhals registreredes på 3 tællinger i 2021, hvoraf den ene observation 29. maj var 1 voksen fugl 

med føde i næbbet, hvilket vil sige at den havde unger.    

 

• Bynkefugl observeredes også med mindst 2 par i 2021 og på august tællingen registreredes 3 1K 

fugle, så denne art har også haft succes. 

 

• På maj tællingen havde vi en fin Gul Vipstjert syngende i kreatur-fennen, så måske også en engfugl, 

som vi kommer til at se mere til de kommende år. 
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• Tårnfalk havde også ynglesucces i 2021 – 2 unger blev set på vores august tur. 

 

• I kategorien andre arter har vi mødt Rådyr på 4 tællinger og Hare på 3. I august talte vi 7 

Skrubtudser og et par Vinbjergsnegle. Af sommerfugle blev det til 6 arter: Admiral, Almindelig 

Blåfugl, Dagpåfugleøje, Nældens Takvinge, Stor Kålsommerfugl og Tidselsommerfugl, samt den 

dagaktive Gammaugle, som er en natsværmer. 

 

 

 

                                                               Vinbjergsnegl 

 

Omtale af fuglearterne i Ringkøbing K 

 

Her forsættes føljetonen om fuglearterne i Ringkøbing K!  

 

Blishøne 

 

Denne art er rimelig almindelig i Danmark, dog lidt mere spredt i Vestjylland, da der ikke er så mange søer i 

vores landsdel, som i det øvrige land. Arten er den af sumphønsene som lever mest åbenlyst og da den bl.a. 
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lever af bundvegetation, er den faktisk indikator på at søernes beskaffenhed er af en vis kvalitet, når den er 

der. 

 

I Ringkøbing K registrerede vi ikke arten de første par år, da søerne var ny opgravede. Maj 2018 blev den 

første gang optalt på en totaltælling og efterfølgende havde vi den på yderligere én tælling dette år, mens 

de seneste 3 år har givet følgende: 2019 – 7, 2020 – 6 og endelig her i 2021 – på hele 9 tællinger, så 

Blishøne er efterhånden blevet en fast bestanddel af området. De tilsvarende registreringer af antal fugle 

samlet, viser samme opadgående tendens: 2018 – 6, 2019 – 19, 2020 – 27 og i 2021 blev det til 56 individer 

på tællingerne. 

 

 

 

Blishøne er iagttaget i de 2 største søer og ifølge DOF-basen og vores data, så har den taget Ringkøbing K til 

sig som ynglelokalitet! Der er yngleregistreringer, voksne fugle med unger registreret i 2018 (par med 3 

unger), 2019 og igen i 2021 (par m. 3 unger).    

• Vurderingen er at der yngler 1 – 3 par i Ringkøbing K. 

 

• Højeste antal registrerede fugle på vore tællinger er: 16.10.2021 – 12 fugle og 18.9.2021 – 10 fugle. 
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Gulspurv 

 

Arten er en værling og ikke en spurv som navnet antyder, den er en almindelig fugl om end den er gået 

noget tilbage de seneste årtier hvor den lever, hvilket vil sige i landbrugslandet og områder hvor skov og 

krat veksler med beplantninger, som hegn og overdrev, samt i skovlysninger og yngre granbeplantninger. 

 

Gulspurv er standfugl, men ændrer strategi hen over året, i yngleperioden lever de i territorier med han og 

hun, mens den i efterår/vinter samles i småflokke, hvor de flyver rundt i landskabet og fouragerer hvor der 

er føde at finde. Grundlæggende er Gulspurv frøspiser, men i sommerhalvåret suppleres tillige med en del 

insekter. 

 

               

                                                        Gulspurve 

Gulspurv har været i området inden det blev til Ringkøbing K.  

 

Registreringer for Gulspurv ser således ud: 

År 2015/16 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal registrering på tællinger 9 9 9 8 5 7 

Antal fugle 70 58 25 27 21 22 
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I alt er Gulspurv registret på 47 af 57 tællinger med en lidt vigende tendens de senere år, hvor vi ikke har 

registreret så mange fugle, som de første par år.  

Selvom der er færre registreringer og færre syngende fugle end i 2016 og 2017 må vurderingen være at der 

stadig er enkelte ynglepar i området, men da den om vinteren gerne vil fødesøge på kornstubmarker og er 

afhængig af at kunne finde frø af planter vil Gulspurv umiddelbart også kunne nyde gavn af det nye tiltag 

fra 2021 hvor vegetationsstriber på arealerne får lov at blive stående.    

 

Sangere 

Vi har hen over årene mødt en del forskellige små sangere, som alle er trækfugle da de lever af insekter og 

derfor er de kun i landet i sommermånederne og specielt er det lettest at registrere dem, når de ankommer 

fra sidst i marts, april og maj måned alt efter arten, hvor de tillige er meget lydaktive i form af deres vidt 

forskellige sange, som igen forstummer hen over sommeren, når de er færdige med at yngle.  

 

Gransanger 

En lille grøn sanger, som er den første som returnerer fra varmere himmelstrøg, hvor man fra sidst i marts 

eller de første april dage kan høre dens enkle, men umiskendelige og ret let genkendelige sang ”tjif-tjaf, tjif-

tjaf”, når den flyver rundt i buske og træer og leder efter de første insekter. 

 

I Ringkøbing K er Gransanger den mest registrerede sanger, alt i alt har vi mødt den på 24 tællinger gennem 

årene og er ret stabil, da den alle år er registreret på 3 – 5 tællinger i perioden marts til september i et antal 

mellem 1 og op til 6 fugle, hvor max. antal var i april 2021. Gransanger yngler i Ringkøbing K. 
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Gulbug 

 

En af de lidt større sangere, også grønlig, men som navnet antyder, så har den et gulligt bryst og er en art, 

som emitterer andre fugle arter, men der er alligevel nogle artstypiske toner i dens sang og fuglefolket 

kender den som ”pive-dyret”. 

 

Gulbug har vi registreret i 2020 og 2021 i Ringkøbing K og det er i ny plantningen og træhegnet mellem 

”Havtorn” og banen. 

 

Gærdesanger 

 

En art, som lever ret skjult i træer og buske og oftest finder man den, når den synger sin ”klaprende sang”, 

som ikke er særlig kraftig.  

 

Vi har kun registreret Gærdesanger på 7 tællinger i alt, men sjovt nok har vi haft den alle år fra 2016 – 2021 

og individmæssigt er det også kun en fugl ad gangen, på nær 1. maj 2016, hvor vi havde 4 fugle, hvilket 

skyldes at de har været ret sangaktive på dette tidspunkt, hvor de lige er kommet eller det har været nogle 

trækfugle, som har opholdt sig på lokaliteten. 

 

De 2 seneste år har vi haft Gærdesanger på juni tællingen, hvilket indikerer at arten yngler i området. 

 

Havesanger 

 

En grå sanger, som ikke har mange kendetegn, men synger godt og dens sang betegnes som ”en rislende 

kilde” og kan være ret lang. Arten lever ret skjult i træer og buske. 

 

I alt 4 registreringer, 1 i hver af årene fra 2018 – 2021 og de seneste 3 år er det i juni tællingen og derfor 

tyder det også på at denne art yngler i Ringkøbing K området. 

 

Kærsanger 

 

En sanger som færdes i buske og træer i fugtige og frodige områder, nær sø og å.  

 

Vi har kun registreret Kærsanger i Ringkøbing K én gang, nemlig i juni 2020. Dog skal siges at arten er mest 
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sangaktiv i de meget tidlige morgentimer og om aftenen og sågar kan den pludseligt synge midt om natten, 

så den passer ikke så godt ind i vores tælletider.  

 

 

Løvsanger 

 

Endnu en af de små grønne sangere, som ligner Gransanger utroligt meget, bortset fra at denne har lyse 

ben, mens Gransanger har sorte. Til gengæld er deres sange vidt forskellige. 

  

Arten er registreret i alt 10 gange indtil videre og vi har registreret den alle år i intervallet fra 1 – 3 gange pr. 

år. 

 

Munk 

 

Munk har en vidt lydende sang og som ofte høres fra træernes kroner og så er det en af de få sangere hvor 

man kan see forskel på han og hun, i det hannen har en sort kalot og hunnens er brun. 

 

Vi har registreret Munk i alt 11 gange gennem årene i et antal på 1 – 3 fugle på de enkelte tællinger og 

sandsynlig yngler den i området. 

 

Rørsanger 

 

Denne sanger er grålig uden ret mange kendetegn og færdes i sivene langs søerne, hvorfra dens meget 

monotone sang kan høres. 

 

Rørsanger er registreret én gang på juni tællingen i 2020. 

 

Sivsanger 

 

Også denne art kan godt lide at færdes i rørskoven langs søer og åer. Dens sang ligner rørsangerens, men er 

mere livlig og indeholdende forskelligartede tonespring og så har den også sangflugt og selve fugle har en 

ret tydelig øjenbrynsstribe. 
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Sivsanger er registreret i alt 5 gange på gruppens tællinger med i alt 8 eksemplarer og vil tro den har ynglet 

i området de sidste par år. 

 

Tornsanger 

 

Tornsangeren ynder det åbne land med spredte buske, hvorfra den ofte sidder i toppen og synger, samt 

den har en ”lidt hoppende sangflugt” og af den årsag er arten den mest synlige af vore sangere og det er 

den også i Ringkøbing K, hvor vi godt nok kun har registreret den på 11 tællinger i alt.  

 

Tornsangeren kommer ret sent fra vinterkvarteret, hvilket vil sige omkring 10 maj og derfor er det oftest 

kun på maj/juni tællingerne den registreres. Det ser ud til at Ringkøbing K passer den rigtig godt og navnlig 

efter at beplantningerne er blevet højere, så har den indfundet sig, med en stigende bestand til følge, 

nedenstående diagram viser det tydeligt. Antagelig 8 – 10 par i området.  

År 2015/16 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal registrering på tællinger 1 1 2 2 2 3 

Antal fugle 1 1 9 24 24 26 

 

 

Tornsanger - juni 
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Herunder skema for tællingerne i 2021: 

 

Art - Dato 23.1. 27.2. 27.3. 24.4. 29.5. 19.6. 8.8. 18.9. 16.10 27.11. 
Total 
2021 

Agerhøne         2 2         4 

Allike 1 1   1   12     9 9 33 

Almindelig Ryle                     0 

Bjergirisk                     0 

Blishøne 8   1 4 1 4 8 10 12 8 56 

Blisgås 23 17                 40 

Blåhals       2 2 1         5 

Blåmejse 1 2 1 3 1 5 1 5   2 21 

Bogfinke 4 3 4 4 3 3   3 5 3 32 

Bomlærke   1   2 6 2 2   4   17 

Bramgås 1383 195 12           407 80 2077 

Bysvale             2       2 

Bynkefugl         2 2 6       10 

Canadagås           8         8 

Digesvale         23 5 1       29 

Dobbeltbekkasin   1         1 3 28 1 34 

Dompap   1   1         1   3 

Dværgmåge             2       2 

Engpiber 7 4 1 4 1 2 1 18 3 6 47 

Fasan     1 3 1     1     6 

Fiskehejre 3   1     4   1 2   11 

Fuglekonge                     0 

Gransanger     1 6 5 3 3       18 

Gravand                     0 

Grønb. Rørhøne                     0 

Grønirisk   3   1 2 2 1     1 10 

Gråand 20 14 12 10 5 10 9 13 67 22 182 

Grågås 20 6 10   89 15 16 5 19   180 

Gråkrage 10 3 1 3 5 7 2   3 2 36 

Gråspurv   2   1             3 

Gul Vipstjert         1           1 

Gulbug         2 3 1       6 

Gulspurv   4 2 1   1 1   3 9 21 

Gærdesanger           1         1 

Gærdesmutte 4 1 2 1 2 1 1 1 3 3 19 

Gøg         3 2         5 

Havesanger           1         1 

Havørn 1                   1 

Hjejle     15               15 
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Husrødstjert                     0 

Husskade 1     2   2 1 3   4 13 

Hvid Vipstjert     1 2 6 5         14 

Hvidklire                     0 

Hvinand                     0 

Hættemåge     1 2 2 1 24 4 3   37 

Isfugl                     0 

Jernspurv     1               1 

Klippedue/Tamdue               1     1 

Klyde             24       24 

Knarand 2   1       2 2 4 1 12 

Knopsvane 6 2 2 2   2   2 2 8 26 

Kortnæbbet Gås   18                 18 

Kragefugl sp.                     0 

Krikand               5     5 

Kvækerfinke                     0 

Kærsanger                     0 

Landsvale       1 12 7 20 2     42 

Lille Flagspætte                     0 

Lille Gråsisken                     0 

Lille Korsnæb           2         2 

Lille Lappedykker     1         2 1   4 

Lille Præstekrave           2         2 

Løvsanger         2           2 

Misteldrossel   1               1 2 

Mudderklire             4       4 

Mursejler         1 2         3 

Munk         2 1 1       4 

Musvit   4 4 4 6 3 1 4 1   27 

Musvåge 3 1   2 1 1   1 2   11 

Pibeand                     0 

Ravn           3         3 

Ringdue   4 7 6 9 8 15 17 26 3 95 

Rovterne             2       2 

Rødben             1   1   2 

Rødhals   1 3 3 1     1 1   10 

Rødrygget Tornskade                     0 

Rødstrubet Lom                     0 

Rørhøg           1         1 

Rørsanger                     0 

Rørspurv   4 5 4 4 9 7       33 

Råge 42 32 14 15 22 43 10 121 46 23 368 

Sangdrossel   2 3 3 4 2         14 

Sanglærke 1 18 10 15 20 18 2 3 4   91 

Sangsvane 23 1               4 28 
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Sildemåge       1     1       2 

Sivsanger       1     1       2 

Sjagger                   10 10 

Skarv         4 1 5     2 12 

Skeand                     0 

Skovpiber         2 1         3 

Skestork                     0 

Skovskade               1 1   2 

Skovspurv   4   1   8 5 1     19 

Skægmejse               4     4 

Småspove                     0 

Solsort 15 8 3 2 8 10 11 6 3 8 74 

Sortstrub. Bynkefugl 2 1 1 2         2   8 

Spurvehøg           1         1 

Spætmejse 1                   1 

Stenpikker               4     4 

Stillits             10 339 1 9 359 

Stor Flagspætte     1       4       5 

Stor Skallesluger   2               1 3 

Stormmåge 5 2 7 2 1   1 2 62 16 98 

Storspove       1   1         2 

Strandskade                     0 

Strandhjejle                 1   1 

Stær 1 5 6 8 23 160 6 62 26 3 300 

Sumpmejse   1                 1 

Svaleklire             1       1 

Svartbag     3       1 1   3 8 

Sølvmåge 3 4 3 5 8 6 26 5 7 6 73 

Taffeland     2               2 

Topmejse                     0 

Tornirisk   1   11 27 11 17 16     83 

Tornsanger         9 10 7       26 

Trane                     0 

Troldand                   1 1 

Tyrkerdue           1 3 3     7 

Tårnfalk 2 2 2 1 2 1 4   2 2 18 

Vibe   3 3 3 3 1         13 

Vindrossel                 39   39 

                      0 

Arter pr. gang 27 39 37 41 44 54 47 37 35 30   

 

12 nye fuglearter på vore tællingerne i 2021 markeret med rødt! 

 



19 
 

Udviklingen i Ringkøbing K  

 

Der har i 2021 været større bygge aktivitet end de tidligere år og antal beboede huse stiger stødt, men 

umiddelbart ser det ikke ud til at have indflydelse på områdets fugleliv og er overbevist om at nogle 

fuglearter vil vi oftere støde på, da ”husene” er en ny biotop i området, som åbner mulighed for nogle arter 

til måske at finde nye ynglemuligheder, eksempelvis for en art som Skovspurv. Ofte vil der være nogle som 

fodrer fuglene og det finder Blåmejse og Musvit m.fl.  hurtigt ud af. Beplantningerne i form af buske og 

træer rundt om husene, eksempelvis ved ”Strandkanten” har helt tydeligt ført til, at der ses et stigende 

antal Solsorte og ligeså nogle af sangerne på tællingerne nu i forhold til de første år. 

 

 

   Rådyr - maj  

 

Vi har i 2021 været involveret i forskellige aktiviteter i Ringkøbing K, da der har været en del interesse for 

vores optællinger af fuglene i naturboligområdet i nu 6 år. Vi synes selvfølgelig også selv det er interessant 

at gå de månedlige ture, som jo aldrig er ens fordi vi følger årstidernes skiften og ligeså grundet områdets 

beliggenhed tæt på fjorden, som derved er en ledelinje for fuglene, samt søerne, som tillige trækker 

forskellige vandfugle til, hvilket tilsammen gør at ”Ringkøbing K gruppen” på et så forholdsvis lille område 

nu har talt 122 forskellige fuglearter på vore tællinger, samt der er registreret 138 fuglearter i alt i området.    
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Realdania lavede på baggrund af vores udgivne rapport nr. 5 en pressemeddelelse ”Naturbydelen tiltrækker 

nye fuglearter” og denne afstedkom flere henvendelser:  

Først en omtale i Dagbladet Ringkøbing-Skjern på baggrund af pressemeddelelsen og dernæst et indslag i 

TV-Midtvest, som var med i ude området og samme aften kunne indslaget ses i æteren. På maj tællingen 

var en journalist fra Dagbladet Ringkøbing-Skjern med os på tur og han var begejstret, så 31 maj var artiklen 

”På en indbringende tælletur med entusiastiske fuglekiggere” på forsiden, samt 2 hele sider inde i avisen 

om maj-tællingen, samt facts og oplevelser om tællegruppen. 

 

På maj tællingen blev vi opmærksomme på at nogle Digesvaler havde forelsket sig i nogle stejle jordbunker 

og havde gravet huller, som de gerne ville yngle i. Vi kontaktede straks Realdania om udfordringen og der 

blev lavet en lynaktion for at gøre entreprenøren opmærksom på dette, så Digesvalerne kunne få lov til at 

beholde jorddyngerne til yngletiden var omme.  

  

 

                 Her en vegetationsstribe, som har fået lov at stå - september 

 

På baggrund af vores skriv om slåningen af arealerne i Ringkøbing K om efteråret i vore årsrapporter, var vi 

også i dialog med Realdania og Ringkøbing-Skjern kommune i 2021 bl.a. på et ”Net møde” i august hvor det 
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blev aftalt, at der i de kommende år skal undlades, at hele arealet slås ad én gang og dette skal gøres ved at 

lade striber af vegetation stå, således at der i længere tid vil være frøstande til fugle og gemme- og 

levesteder for insekter og andre af områdets dyr, så som hare, padder, mus, mv., i forhold til at hele 

området indtil videre er blevet skårlagt over det hele i samme ombæring. I 2021 er arealet blevet slået i 

samme højde med skårlæggeren, men der blev endvidere aftalt, at man kunne slå arealerne i 

differentierede højder, som skulle tilgodese forskellige planter og padder jf. en rapport udgivet af 

Naturstyrelsen. Fuglene vil også have glæde af der ikke slås helt i bund over det hele. 

 

Det bliver interessant at se hvordan det kommer til at virke! 

 

Ved skovsøen nær banen havde vi ligeledes påpeget, at de plantede træer snart vil omkranse den helt og 

derved vil man nærmest ikke kunne se den mere, og derfor opfordrede vi til at der skulle ryddes et stykke 

af træerne på sydsiden og dette er så gjort her i efteråret. 

 

 

Skrubtudse - august 
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Ringkøbing K gruppen har også i 2021 nydt tællingerne og håber 2022 bliver lige så interessant. Det er 

bedst at være mindst 2 – 3 tællere pr. gang, da alle ikke kan være med hver gang, så er det godt at være 

nogle stykker. Vi har været 8 i 2021, men pga. flytning er der frafald og derfor må evt. interesserede som 

gerne vil gå med på vore månedlige ture, meget gerne give et praj til en fra Ringkøbing K gruppen og 

forhøre om, hvornår vi går næste gang. 

 

God fornøjelse       

  

Foto i ”Årsrapport 2021 - Fuglene i Ringkøbing K”:   

 

Lars Holm Hansen – side 2, 3, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 19. 

 

Link til: 

Naturbydelen tiltrækker nye fuglearter: 

https://realdania.dk/nyheder/2021/04/naturbydelen-tiltraekker-nye-fuglearter 

Artikel i Dagbladet: 

https://dbrs.dk/artikel/et-paradis-for-fugle-og-fugleelskere-naturbydelen-ringk%C3%B8bing-k-

tiltr%C3%A6kker-nye-fuglearter 

Indslaget i TV-Midtvest: 

https://www.tvmidtvest.dk/ringkoebing-skjern/fra-ploejemarker-til-fugleparadis-ny-bydel-har-givet-vild-

rekord-i-ringkoebing 

 

Link til Ringkøbing K – Facebook: 

https://www.facebook.com/naturbydelen/ 

 

Link til Dofbasen, med alle indtastede fugle iagttagelser i 2020: 

https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2020&aa

r_second=2020&omraade=lokalitet&hiddenlok=901655&obstype=observationer&species=alle&sortering=d

ato 

 

https://realdania.dk/nyheder/2021/04/naturbydelen-tiltraekker-nye-fuglearter
https://dbrs.dk/artikel/et-paradis-for-fugle-og-fugleelskere-naturbydelen-ringk%C3%B8bing-k-tiltr%C3%A6kker-nye-fuglearter
https://dbrs.dk/artikel/et-paradis-for-fugle-og-fugleelskere-naturbydelen-ringk%C3%B8bing-k-tiltr%C3%A6kker-nye-fuglearter
https://www.tvmidtvest.dk/ringkoebing-skjern/fra-ploejemarker-til-fugleparadis-ny-bydel-har-givet-vild-rekord-i-ringkoebing
https://www.tvmidtvest.dk/ringkoebing-skjern/fra-ploejemarker-til-fugleparadis-ny-bydel-har-givet-vild-rekord-i-ringkoebing
https://www.facebook.com/naturbydelen/
https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2020&aar_second=2020&omraade=lokalitet&hiddenlok=901655&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2020&aar_second=2020&omraade=lokalitet&hiddenlok=901655&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato
https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=maanedaar&aar_first=2020&aar_second=2020&omraade=lokalitet&hiddenlok=901655&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato

