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Materialer og metoder  
Optællingen blev foretaget 12. maj 2016 i tidsrummet 12:30-14:30 af dronefører Lars Maltha Rasmussen, 

Tidal Consult og Max E. Nitschke.  

Vejret var godt til optælling og til flyvning med drone: Vind: øst 6m/s, aftagende, sol 2/8, 12 °C, klart vejr. 

Tilladelse til flyvning og færdsel i beskyttelsesområdet var på forhånd indhentet af Thomas Bregneballe, 

AAU, og inden vi gik ind i området aftaltes med opsynsmand Jørgen Jørgensen, hvordan optællingen skulle 

foregå. Jørgen Jørgensen stillede endvidere velvilligt en jolle til rådighed.  

 

Figur 1. Dronen monteret med de to kameraer.  

Dronen er typen 3DR Solo, påmonteret to kameraer Figur 1:  

Et GoPro Hero 4 Black, som optager en video og kontinuerligt streamer til en notepad, som hjælp til den 

visuelle navigering og som viser hvad kameraet optager. På denne notepad kan dronens placering hele 

tiden følges på et satellitfoto. GoPro-kameraet er placeret i et gyroophæng der kan tiltes fra vandret til 

lodret under flyvningen og som sikrer et helt stabilt og roligt billede. Videokvaliteten sættes til 2.7K, 60 fps, 

medium, screen resolution 2704x1520.  

Et Mapir Survey1 kamera, RGB visible light monteres under dronen til lodret fotografering. Dette kamera 

sættes til at tage et foto hvert 3. sec. Opløsning: 12 Megapixels (4,032 x 3,024). Optic: 60° HFOV (31mm), 

f/2.8 Aperture, -0.85% Extreme Low Distortion (Non-Fisheye) Glass Lens.  

Dronen kan med lethed transporteres I en rygsæk, hvilket gør det let at transportere den med jollen til 

bestemmelsesstedet.  



Vi gjorde landgang fra en jolle på den sydligste spids af Kollerne Figur 2 og Figur 4. 

 

Figur 2. Optællingsområdet Kollerne. Landgangsstedet på sydspidsen af Kollerne I Stavns Fjord er markeret med en cirkel.  

Det var lavvande og vi vadede ind på næsten tør grund for at have en fast og vandret flade at starte og 

lande på. Dette er vigtigt, da dronen skal bruge nogle minutter på at finde satellitter og skal imens stå 

stabilt og vandret. Startstedet har positionen 5°54.4 N 10°39.82. Forberedelserne varede ca. 15 min. Det er 

også vigtigt at dronen har plads til at lande automatisk, hvis radioforbindelsen skulle svigte, hvilket kræver 

en cirkel med diameter på maks. 2 m.  

 

Figur 3. Dronen af typen 3DRSolo i lufte.  

  



 

Figur 4. Start- og landingssted set fra dronen. Pilen angiver vores ståsted, og prikken dronens start- og landingssted.  



 

Figur 5. Forberedelsen af flyvningen og landingspladsen ved Kollerne i Stavns Fjord. Dronen ses i baggrunden. Foto Max 
Nitschke.  



 

 

Figur 6 og 7. Kollerne set fra båd på en afstand hvor skarverne ikke forstyrres. En optælling uden landgang vil ikke være mulig.  

 



Der var ingen reder af skaver på den nærmeste knold med vegetation, men to par svartbage som ynglede 

her, gik på vingerne og blev holdt i luften under vores tilstedeværelse.   

Max foretog observationer af fuglene medens jeg koncentrerede mig om at styre dronen. Da dronen 

lettede observerede Max at en ederfugl lettede fra reden og denne fugl kan også ses på videoen. Derefter 

bragtes dronen til en højde af 50 m og herefter blev dronen styret manuelt hen over kolonien mod den 

fjerneste ende. Der var herefter ingen synlig reaktion fra skarverne under dronens overflyvning. Man ser 

også på videoen at nogle skarver lander i kolonien under selve passagen af dronen. Der var heller ingen 

måger der fattede interesse for dronen under overflyvningen. Da en skarv der kom over kolonien omtrent 

på højde med dronen (dvs. 50 m) og som måske var på vej fra Yderste Holm til fourageringsområder mod 

øst, lavede den en lille korrigeringsmanøvre da den formentlig opdagede dronen. Det er dog vanskeligt at 

vurdere afstanden mellem skarven og dronen, men umiddelbart så det ikke ud som om der var fare for en 

kollision 

Da det fjerneste punkt på ruten over Kollerne var nået, blev dronens flyvehøjde sænket fra 50 m til 40 m 

højde for at studere skarvernes reaktion på den lavere flyvehøjde på turen tilbage. Max kunne i kikkerten 

se at nogle skarver nu kiggede op, men derudover var der ingen synlig reaktion. 

Selve flyvetiden var sammenlagt 8 min. Sammenpakningen af udstyret skete på under 5 min, hvorefter vi 

forlod stedet efter et ophold på sammenligt under 30 min.  

For at begrænse antallet af fotos der benyttes til optællingen, da det er en tung og tidskrævende proces at 

stiche fotos, har jeg fravalgt fotos med vand og udvalgt de fotos hvor det var tydeligt, at der var skarver 

med reder på. Herefter har jeg opdelt kolonien i 8 områder. Jeg har derefter stiched og oprettet fotos for 

de 7 grupper i kolonien med ynglende skarver. Alle fotos, såvel de rå som stichede og fotos brugt til 

optælling står til rådighed for AAU.  

Jeg har derefter optalt skarverne på de fotos der blev optaget med det lodret monterede kamera. 

Optællingen blev foretaget ved at markere hver rede med en farvet plet, for på den måde at kunne 

kontrollere at alle reder er blevet talt med og at fugle uden reder ikke tælles med.  

 

Figur 8. Kollerne opdelt I 8 underområder hvor skarverne yngler.  

  



Tabel 1: Antal skarver i de enkelte delområder samt total. I 2015 blev der optalt 727 skarver på Kollerne.  

Delkoloni Antal reder 

1 341 

2 47 

3 19 

4 128 

5 8 

6 39 

7 227 

Total 809 

 

Max foretog umiddelbart en sammentælling af skarverne ud fra videoen, som han standsede og talte på. 

Denne optælling gav i alt 713 skarver på rede. Det er muligt at tælle skarvrederne på videoen, hvis man har 

overblik over områdets struktur (Figur 9).   

 

Figur 9. Optælling af reder fra videoen foretaget af Max.  

Forskellen på tallene fra lodretfotos og det tal Max kom til ved optælling på videoen, skyldes formentlig 

dels tidsforbruget dels en forskel i vurderingen af hvad der er reder. Den skarpe sol kastede skygger fra 

stenene der kan opfattes som en rede, og der opholder sig en del skarver i kolonien som ikke ligger på rede. 

Desuden er nogle reder svære at se og man kan tro det blot e r en fugl uden for reden. Det er dog også 



klart, at en optælling på fotos bliver mere præcis ved at bruge mere tid, og ved at studere fotos i høj 

opløsning.  

 

Figur 10: Foto-capture fra videoen af delområde 1.  

 



Figur 11. Enkelt lodretfoto af delområde 1 optaget med Mapir-kameraet. 

 

Figur 12. Det stichede foto af delkoloni 1. Optællingen kan foretages manuelt eller elektronisk. Optællingen af denne delkoloni 
gav 341 reder.  

 

Figur 13. Delkoloni 4 blev ikke fuldt ud dækket af lodretfotos. Derfor optaltes de resterende på fotos på videooptagelsen. Se 
Figur 14.  



 

Figur 14. Delkoloni 4 til højre og 5 tv. dækket af videokameraet. En farvet prik angiver optælling af en rede. Farven skifter for 
hver 50 optalte.  
 

Yderste Holm 
Da vi kortvarigt lavede landgang på Yderste Holm benyttede jeg lejligheden til at tage en serie fotos med 

dronen fra 60 m højde. Flyvningen blev ikke foretaget med henblik på optælling og dækning af området, 

men udelukkende for at få nogle repræsentative optagelser fra luften. Herunder et par eksempler på 

stichede fotos og et enkelt lodretfoto.  

 

Figur 15. Et stiched foto af en del af kolonien på Yderste Holm  



 
Figur 16. Et stiched foto af en del af kolonien på Yderste Holm  

 

Figur 17. Et lodretfoto fra yderste Holm.  

  



Konklusion 
Optællingen blev foretaget med et minimum af forstyrrelse af fuglene. Vi havde valgt at foretage en 

manuel styring af dronen og derfor var det nødvendigt at have start og landingsplads i tilknytning til 

optællingsområdet. Det fjerneste punkt i kolonien ligger ca. 550 m fra start stedet, og det er også på 

grænsen af hvad der er muligt når man skal overholde bestemmelsen om at foretage en visuel flyvning.  

Erfaringen fra denne optælling viser at det er en metode der er meget skånsom over for de ynglende fugle. 

Alternativet til at optælle på fotos fra drone vil være at gå gennem kolonien. Det ville dels have betydet at 

skarverne ville blive forstyrret, dels ville hovedparten af de ynglende ederfugle blive jaget af reden, med 

risiko for efterfølgende prædation. En redegennemgang på Kollerne ville skønsmæssigt tage 30-40 

minutter.  

Optællingen på fotos kan evalueres af flere personer, og dokumentationen kan gemmes. Desuden får man 

et meget præcist billede af koloniens udstrækning, der vil variere med antallet af reder i kolonien. Da 

rederne i kolonierne er fordelt med nogenlunde samme tæthed, vil koloniernes udbredelse stå i relation til 

antallet af par.  

Alternativet til den benyttede metode med manuel styring af dronen vil være at lave et programmeret 

survey. Dette kan gøres vha. programmet Tower, hvor man på forhånd planlægger en rute, hvor der flyves 

på en fastlagt transekt, med en bestemt højde og fart. Dette har den fordel, at man får ensartet billedserie 

med et fast overlap på f.eks. 70 %. Disse fotos kan derefter geo-refereres og stiches, hvilket befordrer 

processen med sammentælling på fotos. Det er oplagt at udføre begge metoder ved en kommende 

lejlighed, for at kunne sammenligne metoder og arbejdsgange i billedbehandling og optælling.  

Det vil endvidere være muligt at opnå fotos i endnu bedre kvalitet med det benyttede udstyr.  

Det vil være muligt at styre dronen i en afstand af mindst 800 m, men det er klart, at på afstande over 400-

500 meter vil man miste visuel kontakt til dronen. Det vil i praksis være muligt at starte et survey fra Besser 

Rev, hvis nærmeste sted ligger ca. 450 m fra Kollerne. Dog vil det fjerneste sted da ligge 950 m fra 

startstedet, hvilket forudsætter at man programmerer dronen til at fortsætte surveyet, også selvom man 

skulle miste radioforbindelse til dronen. Denne type flyvning er det ikke muligt at foretage lovligt med de 

gældende danske regler for flyvning med drone, der forudsætter konstant visuel kontakt med dronen, og at 

man skal kunne overtage styringen med dronen, hvis det er påkrævet f.eks. hvis et fly nærmer sig.   



 

Figur 18. Dronen ses som en prik hvor den flyver over Kollerne. Foto: Max E. Nitschke. Fuglene i kolonien er helt upåvirkede af 
denne flyvning i 40 m højde.  


