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1 Indledning 
 
Formålet med denne tekniske anvisning (TA) er at angive en standardiseret 
og reproducerbar metode til at gennemføre overvågningen af ynglende 
splitterne. Denne TA bygger overvejende på den tekniske anvisning til over-
vågning af ynglefugle under NOVANA i perioden 2004-2009 (Pihl & Kahlert 
2004). 
 
Splitterne er en spredt forekommende, kolonirugende ynglefugl på øer i he-
le Danmark på nær Bornholm. Den yngler i tilknytning til hættemågekoloni-
er. Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1. Bevaringsstatus 
for splitterne blev vurderet, ugunstig, ved en foreløbig vurdering af national 
bevaringsstatus for fuglearter i 2003 (Pihl m.fl. 2003).  
 
 

2 Metode 
 
Overvågning af splitterne gennemføres af Naturstyrelsens (NST) enheder 
gennem optælling af ynglepar i alle ynglekolonier, Intensiv 1.  
 
Intensiv 1 står for opsøgende overvågning af artens bestandsstørrelse (se 
afsnit 2.3.1). Overvågningen består af en basisovervågning og en udvidet 
overvågning.  
 
Basisovervågning 
Basisovervågning omfatter bestandsstørrelse og udbredelse.  
 
Udvidet overvågning 
Da national bevaringsstatus foreløbig er vurderet som ugunstig for splitter-
ne (Pihl m.fl. 2003), gennemføres udvidet overvågning. Overvågningsmeto-
den vil blive revurderet, hvis bevaringsstatus ændres til gunstig. 
 
Ved besøg vurderes nedenstående parametre som angivet i Kriterier for 
gunstig bevaringsstatus (Søgaard m.fl. 2005):  
 
- menneskelig aktivitet 
- prædatorer 
 
På feltskemaet til overvågning af splitterne (bilag 6.1) er der fortrykte lister 
for de parametre der skal overvåges.  
 

2.1 Tid, sted og periode 

Splitterne skal eftersøges i hele landet såvel i som uden for EF-
fuglebeskyttelsesområder. 
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Overvågning af arten gennemføres ved en optælling af ynglekolonier i peri-
oden 10. maj – 20. juni. Dage med vedvarende regn, tåge og eller stærk 
blæst er uegnede til disse observationer. For ynglekolonier, hvor der ikke er 
blevet indsamlet levestedsparametre i yngletiden, gøres dette ved besøg på 
ynglepladsen i perioden 10. – 31. august. 
 
Lokaliteter, der undersøges for ynglende splitterne, består af kendte yngle-
lokaliteter for arten siden 1980 samt potentielle ynglelokaliteter. Potentielle 
ynglelokaliteter udgøres af øer og holme med sparsom vegetation og yngle-
kolonier af hættemåger eller fjordterne. 
 

2.2 Udstyr 

Ved optælling medbringes håndkikkert (7-12 X forstørrelse) og teleskop 
(20-30 X forstørrelse). Derudover medbringes GPS, kort eller ortofoto til 
positionering af observationspunkt og koloni, feltskema og skriveredskaber. 
 

2.3 Procedure 

2.3.1 Stam- og kortdata 

Inden ynglesæsonen udarbejdes en oversigt over relevante ynglelokaliteter. 
Oversigten udarbejdes på baggrund af den lokale viden i NST-enhederne 
suppleret i rimeligt omfang med viden om splitternens forekomst i Dan-
mark, herunder offentliggjorte artikler, atlaskortlægning, DOFs projekt 
Sjældne og Truede Ynglefugle (DATSY) og DOFbasen, eller kontakter til lo-
kale eller DOFs artscaretaker. Oversigten holdes løbende ajourført igennem 
ynglesæsonen.  
  
Det programsatte antal ynglekolonier optælles i år, hvor arten indgår i 
overvågningen. Kolonierne optælles efter denne TA og hvor der forud for 
feltarbejdet er indgået aftaler med f.eks. ringmærkere eller andre optællere, 
kan resultater fra optællinger foretaget af disse bruges som en del af over-
vågningen. 
 

2.3.2 Observationer 

Arealet, hvor arten planlægges eftersøgt, indtegnes på feltkort (landkort el-
ler ortofoto) til efterfølgende registrering som polygon i Danmarks arealin-
formation. Dette kan eksempelvis være den del af ynglelokaliteten der hu-
ser en kendt hættemågekoloni eller på anden måde må antages at være 
egnet til en splitternekoloni. 
 
Ynglelokalitetens stednavn, ansvarlig myndighed for overvågningen og dato 
registreres på feltskema (bilag 6.1).  
 
Selve optællingen kan foretages på to måder: 
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1) Hvis der findes et observationspunkt hvorfra kolonien kan overskues 
uden at kolonien bliver unødigt forstyrret, skal optællingen ske herfra. Af-
standen til kolonien skal være således, at forældrefugle og unger tydeligt 
kan identificeres. 
 
2) Hvis det ikke er muligt at overskue kolonien jf. metode 1), kan man 
langsomt nærme sig kolonien, indtil alle de voksne fugle flyver op. Dette 
punkt bruges efterfølgende som observationspunkt. 
 
Observationspunktet skal altid positioneres med UTM-koordinater 
(UTM32/Euref89). Positioneringen kan foretages direkte ved at anvende 
GPS under optælling eller indtegne positionen på et kort eller ortofoto. Hvis 
observationspunkter indtegnes på kort eller ortofoto positioneres punkterne 
efterfølgende ved hjælp af GIS. Koloniens udbredelse indtegnes på kortet.  
 
Antallet af ynglepar i kolonien optælles og antallet noteres under 1. tælling i 
feltskemaet. I store eller meget tætte kolonier, hvor en sådan optælling ik-
ke er mulig, eller ved metode 2), optælles antallet af voksne splitterner tre 
gange, og alle tre antal noteres i feltskemaet. Efterfølgende beregnes antal-
let af ynglepar i kolonien som det højeste antal gamle splitterner multiplice-
ret med 0,7 (se Hälterlein m.fl. 1995). 
 
Observationer af arten, herunder redefund og observationer af unger, note-
res som dokumentation for ynglefund i bemærkningsfeltet.  
 
Hvis der ses prædatorer eller friske spor af prædatorer under optællingen, 
registreres arten og en evt. ynglestatus i feltskemaet. Spor kan her fx være 
ekskrementer, fodspor eller rævegrave. 
 
 

3 Databehandling 
 
Data fra feltskemaet (Bilag 6.1) og det overvågede område fra feltkortet 
samt optællingspunkter overføres til indtastningsfladen for splitterne i Na-
turAppl (programmet downloades fra Miljøportalens hjemmeside). Brug så 
vidt muligt stednavne fra http://kolkyst.dmu.dk/ ved indtastning af ynglelo-
kalitetens stednavn. 
 
Hvis lokaliteten er overvåget før, anvendes så vidt muligt samme polygon 
som sidst. Vælg ”ved at pege på eksisterende registrering i Naturdataba-
sen” i NaturAppl.  
 
Vejledning til NaturAppl mm. findes på Miljøportalens hjemmeside: 
http://www.miljoeportal.dk/hjaelp/Vejledninger/Sider/Natur.aspx  
 
Registreringer af splitterne, som Fagdatacenter for Biodiversitet (FDC-Bio) 
måtte gøre under overvågnings- eller forskningsaktiviteter, vil være til rå-
dighed for relevante myndigheder eller blive indtastet i Naturdatabasen. 
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4 Kvalitetssikring 
 

4.1 Kvalitetssikring af data og dataaflevering 

I den kommende datatekniske anvisning for kvalitetssikring af terrestriske 
NOVANA-data i Naturdatabasen er der defineret en kvalitetssikringsproce-
dure, der omfatter selve indtastnings- og redigeringsprocessen samt det vi-
dere forløb i forbindelse med godkendelse af data.  
 
Der vil desuden blive udarbejdet en datateknisk anvisning for kvalitetssik-
ring af terrestriske NOVANA-data i naturdatabasen. Nærværende tekniske 
anvisning vil blive opdateret med et link til den datatekniske anvisning, når 
denne foreligger. 
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6 Bilag 

6.1 Feltskemaer 
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Bilag 6.1 se næste side. 
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BILAG 6.1 SPLITTERNE feltskema NOVANA 

Version 2 gældende fra 01.05.2015 

Stamdata 

Dato:     

Ansvarlig myndighed:  Inventør:  

 

Kortdata 

Stednavn:   

Det undersøgte/overvågede område indtegnes på kort til senere registrering som 
polygon i Danmarks Arealinformation. 

 

Overvågningsdata 

Mulig ynglelokalitet besøgt, men ingen ynglepar registreret � 

Ynglefugle Observationspunkt Bemærkninger (f.eks. 
antal rugende fugle, un-
ger mv.) 1. tæl-

ling 
2. tæl-
ling 

3. tæl-
ling 

UTMx UTMy 

            

      

      

Menneskelige aktiviteter på ynglelokaliteten (sæt ring om aktiviteter):  
Helårsbeboelse, Fritidshuse, Anden beboelse, Færdsel til fods/cykel, Færdsel til 
hest, Færdsel med motorkøretøj, Færdsel med løs hund, Lufttrafik, Træfældning, 
Anden hugst, Tilplantning, Rørskær, Dyrkning af areal, Afgræsning med husdyr, 
Anden landbrugsmæssig anvendelse, Militær anvendelse, Jagt, Fiskeri fra kyst/land, 
Fiskeri på vandflade, Rusefiskeri, Bådsejlads med motorkraft, Bådsejlads uden mo-
torkraft, Brætsejlads, Anden sejlads, Bortledning af vand, Tilledning af vand, Anden 
aktivitet, Ingen aktivitet 

Oversvømmelse af redekoloni 

Tegn på oversvømmelse af redekoloni �  

 
Prædatorer på ynglelokaliteten 

Skriv artsnavn efterfulgt af parentes hvori ynglestatus angives (Y = ynglende, I = 
ikke-ynglende, U = ukendt ynglestatus):  
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7 Oversigt over versionsændringer 
 
Version Dato Emne: Ændring: 
2 04.2015 Ressourcesætning Bilag 6.2 udtaget  
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 


