
VI HJÆLPER STORKEN 
TILBAGE TIL DANMARK

Hvad skal der til for at Danmark får flere ynglende 
storke? 
Landbruget i Danmark og i resten af det vestlige Europa, er 
ikke som i storkens storhedstid.
For at Danmark igen skal blive et land storken kan trives i, kræ-
ver det at vi omlægger dele af vores landbrug til at være langt 
mere ekstensivt end det er tilfældet i dag. 
Problemet for storken er, at den ikke kan finde nok føde i det 
intensive landbrug. En storkefamilie med unger i reden, skal 
finde op imod 300 kg. føde i løbet af sommeren. Derfor kræ-
ver det gode fødeforhold, hvis storken skal klare at få opfostret 
sine unger.
Uden pleje gror enge og moser til og bliver dermed utilgæn-
gelige for storken. Hvis storken for alvor skal vinde indpas i det 
danske landskab, skal der tages flere initiativer: 

•  Der er brug for flere paddevandhuller, da padder er nogle af 
storkens vigtigste fødeemner.

•  Ådale skal genoprettes, så vandløb igen kan slynge sig og lave 
sporadiske oversvømmelser om foråret og i forsommeren. Åda-
lene skal dog ikke være så sumpede, at de ikke kan anvendes 
til afgræsning og der ikke kan foretages høslet. Er de det, vil 
de hurtigt omdannes til rørsump, hvilket hverken storken eller 
landmanden kan være interesseret i. 

•  Enge og overdrev skal plejes ved høslet eller ekstensiv afgræs-
ning, således at fødeemnerne bliver tilgængelige for storken

•  Lavbundsjorder skal tages ud af den intensive drift og drænin-
gen stoppes. Disse arealer skal udelukkende drives ekstensivt.

Storkene.dk er en landsdækkende interesseforening 
for den hvide stork, der blev grundlagt i 2007 af en 
gruppe storkeentusiaster. Hos Storkene.dk har vi alle 
det tilfælles, at vi føler at storken og dens leveområ-
der har brug for den allerstørste opmærksomhed. 
Storkene.dk fører fortsat en utrættelig kamp for, 
at vor natur igen kan rumme den flotteste flyver af 
dem alle, nemlig storken. Vi har bevist, at vores ar-
bejde for storken har gjort en forskel for arten, som 
nu har indledt genindvandringen i Danmark. 

Storkene.dk giver storken en stemme!
Uden Storkene.dk havde der næppe været et eneste ynglende 
vildt storkepar i Danmark fra 2012 og frem til nu. Den støtte vi 
yder, gør forskellen på succes og fiasko for et storkepar.
Storken er som bekendt stum, men Storkene.dk giver den en 
stemme!
 
Hvordan gør jeg?
På vores hjemmeside www.storkene.dk kan du se meget mere 
om hvordan du kan støtte os og blive medlem.
 
Donationer
Giv os et økonomisk bidrag. Vi vil være taknemmelige for alle 
bidrag – store som små.
 
Donér via MobilePay: 68396  
mærk indbetaling ”donation”
Du kan også støtte os via en bankoverførsel : 
Danske Bank 
Reg.nr. 1551 Konto nr.: 10228735
 
Bliv medlem
Vi sætter meget stort pris på vores medlem-
mer, som på den måde bakker os op.
Du melder dig ind ved at gå ind på vores 
hjemmeside www.storkene.dk/bliv-medlem

”Jeg havde aldrig 
magtet opgaven med storkeparret,
uden de råd og den støtte jeg har

 fået af Storkene.dk”

Benny Appel, Smedager

”Vi anede intet om 
storke, da storkeparret i 2007 

byggede rede hos os.  Men Storkene.dk 
fik os hurtigt hjulpet til at forstå 

storkenes behov”

Susanne Andersen, Gundsølille

”Fra storkeparret 
landede hos os, til Storkene.dk 

havde lavet en pasningsplan, gik der
kun ganske få dage”

Per Fjeldgren, Flynder

Billeder er taget af: Hans Skov og Vagn Don Gejlskov



Om storken i Danmark
Den hvide stork, er en steppefugl, som indvandrede til Dan-
mark i 1400-tallet, da det danske landskab begyndte at blive 
opdyrket og blev gjort lysåbent. Man formoder, at storke-
bestanden meget hurtigt steg i antal. Antallet af storkepar 
kulminerede i midten af 1800-tallet med ca. 10.000 par! Dan-
mark var på det tidspunkt det land i Europa med den tætteste 
bestand.
 
Efter 1864 gik det meget hurtigt ned af bakke for storken. Med 
tabet af Slesvig Holsten, iværksattes landvindingskampagner. 
For at kompensere for det tabte land, indledtes en omfattende 
dræning af vådområder og søer samt fjorde blev tørlagte og 
heden begyndte for alvor at blive opdyrket.
 
Omkring år 1900 var der formentlig 4.000 par hvide storke, og 
ved den første storketælling i 1934 var der kun 834 par. I 1952 
var antallet faldet yderligere til 222 par.
I 1941 ynglede det sidste par storke på Lolland og i 1964 
forsvandt storken som ynglefugl på Fyn. På Sjælland ynglede 
storken i  Ny Harløse ved Hillerød frem til 1965 og fra det tids-
punkt var det kun Jylland, der havde ynglende storke. I 2000 
ynglede det sidste vilde storkepar i Danmark. Fra 2004 har der 
dog været et ynglende storkepar i Gundsølille på Sjælland, som 
stammer fra det skånske storkeprojekt.
 
Heldigvis er storken i fremgang sydvest for Danmark og fra 
2012 har der igen ynglet vilde storke i Danmark .Således er der 
nu udsigt til en vækst i bestanden herhjemme.

Storkene.dk er med til at gøre en forskel og skabe re-
sultater for både den hvide stork og de andre engfugle
I Smedager i Sønderjylland, har vi sammen med Markus Jeb-
sens Naturfond, etableret en række paddevandhuller omkring 
storkereden, der skal optimere fødemulighederne for storkene 
i området og sætte storkene i stand til at klare sig helt på egen 
hånd.
Det samme arbejder vi på alle steder hvor nye storkepar slår sig 
ned for at yngle. Strategien er at holde hånden under storke-
parrene de første par år de yngler ved hjælp af udlæg af ekstra 
foder og i samme moment forbedre biotopen i de tilfælde der 
er brug for det.
Vi ønsker ikke at tiltrække storke til områder der ikke kan huse 
storke. Har storken kun udsigt til intensivt dyrkede marker, støt-
ter vi ikke opstilling af storkereder, da storkene vil være 100 % 
afhængige af menneskelig hjælp til fodring. 

Din støtte til os, er en støtte til storken
Storkene.dk drives udelukkede af frivillige ulønnede kræfter. Vi 
er ikke en mastodont, med et stort bagland og en stor admi-
nistration. Det kan til tider være en ulempe at være lille, men 
vores størrelse gør os til gengæld smidige, hvilket er en fordel 
når der skal handles hurtigt.
For dig som medlem, er det samtidig en garanti for, at hver en 
krone bruges med omhu. Din støtte går ubeskåret til arbejdet 
for at fremme storkens muligheder i Danmark.
VI garanterer danskerne for, at vi vil gøre alt hvad der står i 
vores magt til, at storken om 20 år er en mere almindelig yng-
lefugl, end da Storkene.dk indledte arbejdet i 2007.
Derfor håber vi meget, at du vil støtte vores sag med et med-
lemskab.
 
Din støtte giver os mulighed for at:
• Opsætte storkereder og vedligeholde samme
• Støtte til nyetablerede storkepar i form af fodring
• Foretage biotopsforbedring omkring storkereder
• Sikre vinterfodringen af fastboende storke
• Arrangere og finansiere ringmærkning af storkeunger
• Vedligeholde hjemmesiden Storkene.dk
• Udføre informationsarbejde om storken i Danmark
• Arrangere rejser til områder med mange storke
• Drive webcams sammen med danske medieselskaber

Storketure
For at udbrede kendskabet til den hvide stork arrangerer 
Storkene.dk hvert år rejser til de områder i Europa, der har 
en stor ynglebestand. 
Se mere om ture på vores hjemmeside www.storkene.dk
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