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Forord
Fugle er liv og glæde!
Fuglenes synlighed og artsvariation, sang og skønhed gør dem til de mest fantastiske repræsentanter
for biodiversiteten i naturen.
At se på fugle er at glædes over mangfoldigheden i naturen og undres over alle de komplekse
sammenhænge derude. Det er denne glæde og deraf følgende engagement, som har drevet frivillige
ornitologer fra de 10 fynske kommuner til sammen at skabe denne bog. Fuglene og naturen er for
mange af os fuglefolk vores halve liv, og for de fleste holder dette dybe engagement faktisk hele
livet igennem. Men med glæden følger også efterhånden en meget stor bekymring for at vores børn
og børnebørn ikke kommer til at opleve vibernes glade forårskald og akrobatiske flugt over de
kvægafgræssede enge.
Fuglene kommer af sig selv, når vi genskaber naturområder af høj kvalitet. Men genskabelsen af
naturen sker ikke af sig selv – så langt fra! Så denne bog er også en anerkendelse af alt det positive,
og til tider vanskelige arbejde for naturen, som foregår hos statslige og kommunale myndigheder,
fonde og private lodsejere på Fyn. Derfor tager denne bog også netop udgangspunkt i beskrivelser
af områder, som er blevet genskabt med succes for naturen, hvor fuglefolk og alle andre borgere
kommer og oplever glæden ved fuglene og naturen.
Naturværdier, naturoplevelser og naturglæde er en kæmpemæssig ressource for alle borgere i de 10
fynske kommuner. I fremtiden kommer eksisterende og nye naturområder også til at spille en meget
stor rolle i forhold til at håndtere virkninger af klimaændringerne.
Vi vil derfor med denne bog gerne kvalificere samtalen om naturen på Fyn yderligere, og dermed
også inspirere og facilitere staten, kommunerne og andre aktører, som forvalter vores landskab til at
genoprette, genskabe og pleje endnu mere god natur til gavn for klimaet, fuglene og til glæde for
menneskene.
God læselyst!
- og god tur derude…
Henrik Kalckar Hansen
Formand for DOF Fyn

Januar 2020

Hvinand, hun og han. Foto: Steen Lauritsen.
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Foto: Steen Lauritsen.

”Fyn blev finere” - en indledning
Af Steen Lauritsen

Der er i de senere tiår sket en bemærkelsesværdig ændring på nogle områder i vores
opfattelse af og behandling af naturen.
Der er i perioden gjort et meget stort arbejde for at genetablere naturområder eller
omlægge driftsarealer på en sådan måde, at naturindholdet forøges.
Det er nogle af disse spændende naturprojekter , som vi vil sætte fokus på i denne bog,
ved at beskrive gode eksempler fra alle de fynske kommuner på fremragende genskabte
naturområder.
De positive resultater skal i fokus og værdsættes, den nye natur skal opleves og nydes.
Indsatsen har gavnet naturen.
Samtidig kan de gode eksempler forhåbentligt også inspirere til, at der fortsat bliver gjort
en målrettet og aktiv indsats for etablering eller forbedringer af endnu flere naturområder. Der er stadig brug for en meget stor indsats for at hovedparten af naturtyperne og
arterne i Danmark kommer i den gunstige bevaringstilstand1, hvilket Danmark har
forpligtet sig til.
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”En diset efterårsmorgen ved
Gyldensteens Engsø kan man kun se
de allernærmeste fugle i søen. Til
gengæld høres tydeligt Gråandens
hæse rap og Pibeandens fløjten
sammen med vinterens vellyd i form
af Sangsvanens trompeteren. Lidt
efter lidt fjernes disen af solens
varme, lyset trænger igennem, og
flere og flere fugle bliver synlige.
Fuglene bevæger sig roligt rundt på
søen uden at blive forstyrret, det er
deres verden, det er deres fristed.
Gråand. Hannen har det flaskegrønne hoved fra oktober til
næste års fældning i maj. Og i flere måneder derefter er den
mere beskeden i farverne, men når drifterne stiger og
pardannelsen så småt begynder i efteråret, så ses hannerne
atter i fuld ornat. Foto: Steen Lauritsen.

Ren livsbekræftelse, ro til sjælen i en
ellers travl og krævende verden, er
hvad man kan opleve en sådan
morgen ved Gyldensteens Engsø, som
er et af de fine naturgenoprettede
områder på Fyn.”

Gennem de seneste årtier er der blevet
genskabt mange nye naturområder rundt omkring i hele det fynske område. Områder, hvor naturen
har fået førsteprioriteten, og hvor resultatet har været nye leve- og opholdssteder for en lang række
planter og dyr. En del af disse områder har tiltrukket fugle i stort omfang, både regnet som antal
arter og antal fugle. Naturen i disse områder har på mange måder fået gode forhold og rige muligheder for at udvikle sig til mere robuste og vilde områder; områder med muligheder for spændende
naturoplevelser og -aktiviteter af forskellig art.
Jævnligt hører vi samtidig den ene dårlige nyhed efter den anden om naturens tilstand – 3 millioner
ynglefugle er forsvundet fra landbrugslandet i Danmark over de seneste 40 år2, antallet af insekter
er voldsomt reduceret3 herunder forsvinder specielt bierne4, hvilket potentielt kan få alvorlige
konsekvenser for produktionen af mange fødevarer. Småbiotoper er forsvundet i stort omfang,
naturarealer mindskes, opdeles og isoleres, skovdriften intensiveres og medfører mindre plads til
naturen, flismaskinerne omformer rub og stub til brændsel, så intet træmateriale efterlades til de
naturlige nedbrydningsorganismer.
Alt sammen virker deprimerende i relation til naturens tilstand her i landet. Det går absolut den
forkerte vej på rigtig mange områder. Der bliver slet ikke gjort nok for at sikre biodiversiteten og
bevare vores natur i en acceptabel tilstand.
Men, der gøres trods alt en hel del for at vende afviklingen af naturen til en udvikling og genskabelse af ny natur.
At stoppe op og se på de mange positive tiltag, der er blevet gennemført for at forbedre vores naturs
tilstand, kan mentalt være meget sundt, og give energi og mod til at fortsætte og forstærke arbejdet
til gavn for vores fælles natur.
Det er det, vi ønsker at formidle med denne bog, nemlig at fremhæve, beundre og beskrive nogle af
de mange vellykkede tiltag til forbedring af naturen på Fyn. Vi vil beskrive naturgenopretninger og
naturplejeforanstaltninger fra det fynske område. En række forskelligartede naturområder er blevet
skabt eller genskabt.
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Lille Præstekrave, spiller syg for at aflede fjender fra ungerne. Den Lille Præstekrave haler ind på den
Store. Mens Stor Præstekrave er trængt som ynglefugl, vinder den Lille frem. Den kan ses i grusgrave, på
store gårdspladser og på marker, hvor der sås åbne rækkeafgrøder. Kendelig på kaldet, adfærden og
selvfølgelig den gule øjenring. Foto: Erik Thomsen.

Områdebeskrivelserne senere i bogen er udtryk for en glæde over og ros af de resultater til de
forbedringer af naturen, som er opnået. Samtidig er det en anerkendelse af de initiativer og den
indsats, som ligger bag naturgenopretningen – endelig er beskrivelserne også en hyldest af de lodsejere, enkeltpersoner, fonde og offentlige myndigheder, som har gjort naturgenopretningerne
mulige.
Vi fokuserer især på disse foranstaltningers virkninger på fuglene, der her anvendes som indikator
for naturens tilstand. Fugle vil i kraft af deres store bevægelighed hurtigt reagere på ændringer i
naturen; skabes nye og for den enkelte art velegnede naturområder, så indfinder arten sig hurtigt og
udnytter de nye muligheder. Bliver et område derimod mindre gunstigt for en art, så forsvinder den
og finder måske frem til et andet og bedre område. Forarmes en arts levesteder generelt, så vil
fuglene ikke kunne finde andre bedre levesteder, hvilket resulterer i en nedgang i den samlede
bestand, som den vi ser for mange fuglearter i dagens Danmark.
Hver områdebeskrivelse suppleres med en beskrivelse af og en fortælling om en enkelt fugleart - en
”signaturfugl”- der har nydt fremme af netop dette områdes forbedrede naturtilstand. Herved
illustreres en del af effekten af naturgenopretningen helt konkret, samtidig med at vi fortæller lidt af
artens historie.
Alle de naturgenoprettede områder, som beskrives her i bogen, har haft en positiv indvirkning på
bestandene af mange ynglefugle samt træk- og overvintrende fugle. Naturgenopretningerne har stor
værdi for fuglene; men ikke kun fuglene har profiteret af de nye naturområder, det gælder også en
lang række andre organismer.
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Naturen er et fantastisk sted at være, opleve, indsnuse, føle og mærke. Mennesker, som ikke har haft
sådanne fornemmelser for og oplevelser i naturen, lever et ufuldstændigt liv, idet vi alle er rundet af
den natur, som vi er omgivet og afhængig af. Hvis man ikke har erfaret, hvor fantastisk naturen er,
så vil klimakrise, forurening, ødelæggelse af naturområder og den katastrofalt hurtige uddøen af
arter på jorden aldrig få den placering i vore tanker og handlinger, som er nødvendig for, at vi
sammen kan vende udviklingen, således at vore børn og børnebørn også vil kunne opleve en rig
natur. De nye naturområder på Fyn er alle med til at udvide mulighederne for at få lidt af naturen
”ind under huden”.
På Fyn findes en lang række fugletårne eller observationsplatforme, som giver glimrende muligheder for at komme tæt på fuglene og iagttage disse. Da kendskabet generelt til en del af disse
fugletårne erfaringsmæssigt er utilstrækkeligt, så har vi for hver kommune samlet en oversigt over
fugletårne i kommunen og beskrevet disse. Vi fremlægger således en samlet oversigt over de i dag
eksisterende fugletårne på Fyn.
Fra side 37 og frem beskriver vi nogle af de gode tiltag, der er foretaget på Fyn for at forbedre
mange områders naturtilstand – Fyn blev finere. Beskrivelserne er udvalgt således, at der for hver
kommune på Fyn er beskrevet et værdifuldt naturgenoprettet område til gavn for fuglene.
Beskrivelserne er meget forskellige – tilsvarende som naturområderne er det - både i form og i
sprogligt udtryk, hvilket afspejler forfatternes egne oplevelser og prioriteringer af naturindholdet i
det enkelte område. Vi mener, det er en styrke at formidle naturbeskrivelser og -oplevelser på
mange, personlige måder. Forfatterne til områdebeskrivelserne er nogle af de personer, som repræsenterer DOF Fyn i de fynske kommuners Grønne Råd. Det Grønne Råd er et forum for samarbejde
og gensidig orientering mellem kommunen og de foreninger og organisationer, der beskæftiger sig
med beskyttelse af naturen.

Fiskehejren nyder godt af de mange nye genoprettede søer med gode fourageringsmuligheder. Foto: Steen
Lauritsen.
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Hvid Vipstjert. Den smukke Hvide Vipstjert er en succeshistorie i Danmark. Mange af åbentlandsfuglene er
trængte, men Hvid Vipstjert er det modsatte. Den klarer sig godt. Havrevimpen er dens gamle fynske navn og
som forårsbebuder blev den hilst velkommen af sædemanden på markarbejdet. Foto: Bent Staugaard.

Det er vores håb, at vi samtidig får formidlet noget af den viden om og værdi af naturen, som er så
væsentlig for fremtidig handling for skabelse af flere og bedre naturområder på Fyn.
Endelig glemmer vi ikke, at der stadig er lang vej inden vi har afbødet mange af de ødelæggelser af
naturen, som vi som samfund – bevidst, uagtsomt eller af uvidenhed - har foretaget specielt inden
for de seneste hundrede år. Derfor afsluttes bogen med et afsnit, hvor det at Fyn blev finere bliver
sat i relief af de fortsatte mangler eller opgaver, der stadig findes på naturområdet; ...men ikke fin
nok.

Fuglene
Botofte Skovmose (side 65) blev genskabt som et vådområde i 2010. Fuglene indtog hurtigt området
og skabte et fugleeldorado med mange forskellige almindelige og sjældne fugle.
Blandt ynglefuglene kom Skarven til allerede i 2013. Skarven har tidligere været efterstræbt og
udryddet i Danmark; den er heldigvis igen vendt tilbage til landet som en udbredt ynglefugl.
Skarven er en spændende, men også stadig en omstridt fugl. Lidt af historien om Skarven i
Danmark fortælles sammen med omtalen af Botofte Skovmose.
Fugle og alle andre levende organismer stiller en række krav til ”det økologiske rum” for at trives i
et område5:
•

Adgang til føde og vand

•

Passende arealstørrelse og struktur i området (både fysisk og biologisk struktur)

•

Sikring mod forstyrrelser (rovdyr, konkurrenter, menneskelige aktiviteter)
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Gravand. Der kan være en grund til at slå et vingeslag for Gravanden. Efter fredningen for næsten 100 år
siden steg antallet gradvist, men siden 1970’erne er bestanden atter halveret til det nuværende niveau på ca.
1.200 par i hele landet. Foto: Erik Thomsen.

Er nogle af disse parametre ikke optimale i et naturområde, så vil artsantal og antal af individer af
de enkelte arter påvirkes negativt.
Bestanden af mange almindelige ynglefugle er over de seneste årtier aftaget i større eller mindre
grad her i landet. Dette er bedst dokumenteret gennem Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) punkttællingsprogram6, som har været gennemført hvert år siden starten i 1975/767.
Fuglene er som helhed trængte i den danske natur, først og fremmest på grund af menneskelige
aktiviteter. Store naturarealer er gennem tiden inddraget til veje, byer, andre anlæg og ikke mindst
til landbrugsproduktion. Skovenes drift er blevet mere og mere målrettet produktion af gavntræ og
brændsel i ensartede skove uden tilstrækkelig naturlig omsætning af gamle, døde træer og andet
ved.
Naturområderne er blevet opsplittet på mindre og mindre arealer med større og større indbyrdes
afstand. Samtidig er kvaliteten af mange naturområder blevet forringet i en sådan grad, at både
artsantal og populationsstørrelser af nogle af arterne er så reducerede, at arternes overlevelse på
stedet er truet. Kvalitetsforringelserne kan skyldes mange forskellige forhold – som for eksempel
forstyrrelser, tilførsel af næringsstoffer via luft og vand eller ved direkte udspredning, tilgroning på
grund af manglende afgræsning, fjernelse af dødt organisk materiale specielt i form af dødt ved,
tilførsel af giftstoffer i form af sprøjtemidler enten ved direkte sprøjtning eller ved afdrift med
vinden.
Mange af de plantearter, som påvirkes af disse forringelser, er såkaldte nøjsomhedsplanter, der ikke
kan klare sig i konkurrencen med andre arter, når området udsættes for øgede mængder af næringsstoffer. Vegetationen ensrettes og bliver højere og mere dækkende, når tilførselen af næringsstoffer
stiger. Samtidig forsvinder mange insekter på grund af, at deres værtsplanter forsvinder. Fuglene er
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blandt andet afhængige af forskellige insekter og plantefrø som føde, hvorfor mange fugle også vil
reagere ved at forlade området,
Bestandsudviklingen for Viben i Danmark er en god illustration af effekten af en negativ udvikling i
artens økologiske rum - som følge af dræning, mekanisk bearbejdning af markerne, sprøjtning,
afgrøde valg m.m. - på de arealer, hvor Viben yngler/ynglede tidligere8. Viben er valgt som signaturfugl for naturgenopretningen Sybergland (side 57).
Vi holder i denne bog fokus på fuglene, dels fordi disse har vores store interesse, og dels fordi
fuglene, som allerede nævnt, hurtigt reagerer på ændrede forhold i yngle- og vinterområderne.
Ændringer i fordeling, artsantal og størrelser af bestandene konstateres let, da fuglene er relativt
lette at registrere.
De områder, der beskrives i bogen viser tydeligt, at de hver især har medført en stigning dels i
antallet af fuglearter, som kan ses i områderne, og dels i forøgelsen af bestandene af mange arter.
Mange af de naturområder, som er blevet genoprettet på Fyn, er blevet til fremragende fuglelokaliteter. Faktisk er nogle af de allerbedste fuglelokaliteter på Fyn netop opstået som følge af en aktiv
naturgenopretning.
Gyldensteen Strand (side 85) er et af de mest vellykkede fynske naturgenopretningsprojekter set ud
fra et fugleperspektiv. Ynglefugle samt trækfugle og overvintrende fugle har i stort antal indtaget de
nye områder og udnyttet de nye muligheder, som områderne tilbyder9. Det er simpelthen fantastisk.
Samtidig er området anlagt på en sådan måde, at publikum har mange gode muligheder for at
opleve fuglene dels fra stier og veje og dels fra flere forskellige velegnede fugletårne.

Vibe. Samlet set er tre ud af fire Viber forsvundet fra Danmark over de seneste 45 år. Det er især i
landbrugslandet, Viben er gået dramatisk tilbage. Fra at være en folkekær forårsbebuder er Viben nu
kommet ind i den danske Rødliste som sårbar. Foto: Claus Dalskov.
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Selv om mange ynglefugle generelt er
gået tilbage i Danmark, så har der i de
seneste årtier også været nogle meget
klare eksempler på arter, som er blevet
hyppigere, og andre er igen vendt
tilbage som ynglefugle efter, at de har
været udryddet over en længere periode.
Enkelte nye ynglefugle registreres med
mellemrum i Danmark; en udvikling
som kan have flere mulige årsager,
herunder de igangværende klimaforandringer.
Havørnens genkomst som ynglefugl i
Danmark er en formidabel succeshistorie, som er kendt og værdsat af de
fleste.
Vandrefalk og Fiskeørn er to andre
rovfugle, der tilsvarende Havørnen igen
er blevet danske ynglefugle. Den Røde
Glente er i de senere år heldigvis også
blevet hyppigere i det fynske område.
Disse rovfugle ses hyppigt i flere af de
naturgenoprettede områder beskrevet
her. Havørne yngler bl.a. tæt på Lindkær
ved Ravnholt (side 95), Søen ved
Valdemars Slot (side 110), Føns Vang
Sø (side 77) og Vitsø (side 126).
Andre eksempler er Grågås, der har haft
betydelig fremgang som ynglefugl,
mens Bramgås og Sølvhejre er nye
ynglefugle her i landet.
Grågåsen er i Atlas III undersøgelsen10
registreret som ynglefugl fra næsten
hele Fyn.
Vi venter stadig på, at Bramgås og
Sølvhejre skal blive fynske ynglefugle.
Bramgåsen ses i vinterperioden i endog
meget store flokke på Fyn.

En Fiskeørn med en fisk i fangerne blev spottet af en
Havørn, som derefter meget målrettet jagtede den,
overtog fisken og vendte om. Foto: Steen Lauritsen.
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Sølvhejren er set hyppigere og hyppigere på Fyn enkeltvis eller i flokke på
helt op til 16 fugle.

Bramgås, ses hver vinter i endog meget store antal mange steder på Fyn. Foto: Steen Lauritsen.

Sølvhejre – første sikre ynglefund i Danmark i 2014. Foto: Steen Lauritsen.
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Naturområder

Brændegård sø er et af de fynske fugleområder, hvor der næsten altid er garanti for gode fugleoplevelser.
Foto: Steen Lauritsen.

Naturen og naturområderne er – set over et lidt længere tidsperspektiv – konstant under forvandling
og udvikling, også uden menneskets indgriben. Uden tvivl skyldes de fleste dramatiske ændringer i
naturen i dagens Danmark dog menneskelige påvirkninger og indgreb. Resultatet heraf er både
forbedringer og forringelser af naturkvaliteten.
Lindkær ved Ravnholt (side 95) var tidligere et stort eng- og moseområde, som i 1953 blev
afvandet, hvorefter området anvendtes til dyrkning af landbrugsafgrøder. Nu er området igen blevet
enge og moser som resultat af et projekt til reduktion af næringsstofudledning til vandmiljøet.
Et varieret område er opstået med muligheder for oplevelsesrige ture for alle. Fuglene har ligeledes
taget området til sig; eksempelvis yngler Tranen her nu. Tranen, der er en sky fugl, som kræver ro i
yngleperioden. Den er blevet mere talrig, som ynglefugl i Danmark i de sidste par årtier, blandt
andet i nogle af de genoprettede naturområder, som her i Lindkær.
Det fynske landskab er gennem de sidste århundreder voldsomt forandret, idet naturområder og
naturelementer er forsvundet eller forringet ved omfattende inddæmninger, dræning, fjernelse af
store og små søer, nedlæggelse af hegn og diger, tilgroning på grund af ændret anvendelse eller
pleje, ved tilførsel af næringsstoffer og brug af sprøjtemidler, samt ved inddragelse af naturområder
til bebyggelse, veje m.m.
Alene på Nordfyn er der i perioden mellem 1750 og 1950 inddæmmet en række områder med et
samlet areal på ca. 3.500 ha11. Herved er mange mindre øer forsvundet og store lavvandede kystområder er blevet tørlagte, hvorved fuglene dels har mistet uforstyrrede ynglepladser på øerne og dels
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mistet mange vadeflader med rige fødemængder. Naturgenopretningen ved Gyldensteen Strand
(side 85) er et eksempel på et vellykket projekt, som har bragt noget af den tidligere varierede
kystnatur tilbage i området.
Det største antal inddæmninger i Danmark skete i tiårene mellem 1850 og 1890, men helt op til
1970 blev der stadig foretaget inddæmninger. Først herefter er der sket en holdningsændring dels til
landbrugsværdien af nogle af de inddæmmede jorder, og dels til de naturværdier, som blev mistet
og som potentielt kan genskabes i områderne.
Mange mindre åer er blevet rørlagte, andre er blevet udrettede og uddybede, så vandet mere effektivt kan fjernes fra landbrugsjorden. Herved er mange våde enge forsvundet og erstattet af dyrkede
marker.
Engene nord for Nørre Broby (side 45) og Stavids Å og ådal (side 101) er begge områder, hvor
åerne er blevet genslyngede over en længere strækning og med etablering af nye eller mere våde
engarealer til følge. Naturkvaliteten har igen fået høj prioritet i disse områder.
Mindre søer er forsvundet, dels som følge af den omfattende og effektive dræning af landbrugsjordene, og dels tidligere også som følge af opfyldning med affald, sten og jord. Hegn forsvinder i takt
med at markerne lægges sammen til større og større enheder. Med flismaskinernes indtog går det nu
også mange steder ud over enkeltstående træer og buske. Resultatet er, at naturen er blevet mindsket
i areal og mere og mere ensrettet.

Engpiber. En dejlig fugl, som i fuglebogen beskrives med "et sødt, men udtryksløst ansigt" og samtidig "den
mest anonyme og karakterløse piber”. Karakterløs eller ej, så er den stilfærdige Engpiber en fugl tilknyttet
det åbne lands enge, og i de senere år også ynglende i de mange marker med frøgræs. Hvis der altså også er
vand i nærheden. Foto: Bent Staugaard.

16

Nogle naturtyper er blevet sjældnere eller naturkvalitetsmæssigt forringede med tab af arter og med
reducerede bestandsstørrelser af de fleste tilbageværende arter til følge. Et antal andre arter er
tilpasset de nye tilstande, og vil derfor dominere på mange af disse arealer.
Det mest groteske – set med nutidens øjne - i denne udvikling er, at en stor del af naturødelæggelserne delvist blev betalt af samfundet via vore skatteindbetalinger. De uendelig mange ødelæggelser
af små og store naturområder blev i stor udstrækning kun gennemført, fordi det kunne betale sig for
lodsejeren med de statslige tilskud12. På tilsvarende vis betales i dag en del af omkostningerne ved
genopretningen af de mange naturområder med offentlige midler – danske eller EU midler.
I dag mangler naturen først og fremmest plads, men vandet skal også tilbage i naturområderne,
forstyrrelser, indgreb og påvirkningerne fra randzonerne skal tilpasses det enkelte naturområdes
tolerancer, og endelig skal naturområderne have tid til at udvikle sig.
De mange naturgenoprettede områder omtalt i denne bog, er sammen med en række andre tilsvarende genoprettede naturområder med til at vende denne negative udvikling for naturen på Fyn.
Tilbagegang er her vendt til fremgang i form af øget naturareal og øget naturkvalitet. En stor indsats
har givet positive udslag i form af mere og mangfoldig natur, som bl.a. fuglene har nydt godt af.
Eksemplerne viser, at det ikke er for sent at gøre en indsats, og at den rette indsats har en tydelig og
positiv virkning på naturkvaliteten og generelt giver muligheder for få gode oplevelser for den
enkelte besøgende.

Sanglærke. Selvom der er blevet meget længere mellem Sanglærkerne, er den stadig en udbredt fugl over det
åbne land. En gang Danmarks suverænt mest almindelige fugl, nu fortrængt af Solsort og Bogfinke.
Sanglærken er nu kommet på den danske Rødliste som næsten truet. Foto: Bent Staugaard.
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Biodiversiteten

Rødben er en fugl, der er ved at være forsvundet fra indlandets enge, hvor en uhensigtsmæssig drift har gjort
livet svært for den charmerende vadefugl. Samlet set tæller den danske bestand godt 7.000 par, men det er
mere end en halvering over de seneste 30 år. Flere naturgenoprettede våde enge, er en del af svaret. Foto:
Kurt Due Johansen.

Søen ved Valdemars Slot (side 110) viser, at etablering af nye naturområder påvirker artsantal og
populationsstørrelser lokalt. Siden søen blev skabt i 2005 er næsten 150 arter af fugle registreret i
Dofbasen på lokaliteten – heraf eksempelvis alle de 5 arter af danske lappedykkere.
I disse år er der meget fokus på biodiversitet – eller biologisk mangfoldighed, som det også
betegnes. Danmark er gennem FN og EU forpligtiget til at standse tilbagegangen i biodiversiteten
her i landet13. Oprindeligt skulle tilbagegangen i biodiversiteten være stoppet i 2010, men da dette
ikke lykkedes for EU-landene, blev tidsfristen udskudt til 2020, hvilket ser ud til at være endnu en
tidsfrist, som ikke kan overholdes – med andre ord er truslen mod biodiversiteten langt alvorligere
end forventet og/eller gør landene, og herunder Danmark, slet ikke nok for at opfylde deres forpligtelser på dette område. En indberetning i 2019 til EU14 over habitatarter i Danmark viser fortsat at
bevaringsstatus for størstedelen af arterne er ugunstig.
Biodiversitet er et begreb, som det kan være svært at få hold på og endnu sværere at måle. FN's
biodiversitetskonvention fra 1992, som Danmark har tiltrådt15 anvender følgende definition:
”biologisk mangfoldighed: mangfoldigheden af levende organismer fra alle kilder, herunder
bl.a. terrestriske, marine og andre akvatiske økosystemer og de økologiske strukturer, de
indgår i; dette omfatter mangfoldighed inden for de enkelte arter og mellem arterne samt
økosystemernes mangfoldighed.”
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Biodiversiteten kan således opgøres på 3 niveauer: genetisk inden for en art, på artsniveau eller på
naturtype niveau.
Tiltrædelse af konventionen indebærer at Danmark:
• ”er klar over den biologiske mangfoldigheds iboende værdi og den økologiske, genetiske,
sociale, økonomiske, videnskabelige, pædagogiske, kulturelle, rekreative og æstetiske værdi,
som må tillægges den biologiske mangfoldighed og dennes bestanddele,
• Bekræfter, at landene har ansvaret for at bevare deres biologiske mangfoldighed og for at
udnytte deres biologiske ressourcer på en bæredygtig måde,
• Er betænkelige ved, at den biologiske mangfoldighed er i stærk tilbagegang som følge af
visse menneskelige aktiviteter,
• Mærker sig, at det er afgørende at foregribe, forhindre og bekæmpe årsagerne til et betydeligt svind i eller tab af biologisk mangfoldighed, og dette ved kilden,
• Tillige mærker sig, at mangel på videnskabelig sikkerhed i tilfælde, hvor der er fare for
stærk nedgang i eller tab af den biologiske mangfoldighed, ikke må bruges som påskud til at
udsætte foranstaltninger til at undgå eller mindske denne fare,
• Endvidere mærker sig, at den grundlæggende forudsætning for bevaring af den biologiske
mangfoldighed er in-situ bevaring af økosystemer og naturlige levesteder og opretholdelse
og genetablering af levedygtige populationer af arter i deres naturlige omgivelser,
• Er besluttet på at bevare og udnytte den biologiske mangfoldighed på et bæredygtigt
grundlag til gavn for den nuværende og de kommende generationer”
Danmark er et af de lande med den allerstørste udnyttelse af det samlede areal til landbrugsformål,
hele 62 pct. af vores land var i 2017 opdyrket med landbrugsafgrøder. Danmarks Statistik beskriver
udviklingen i landbrugsarealet således:
”Gennem Årene er Danmarks landbrugsareal faldet. I 1920, det år da Sønderjylland vendte
tilbage til Danmark, dyrkede de danske landmænd 3,2 mio. ha, og det er nu næsten 100 år
senere faldet med lidt over 0,5 mio. ha. Der findes ikke sikre tal for, hvad der er sket med disse
arealer, men det ligger dog fast, at det danske skovareal er vokset med ca. 300.000 ha siden
1920. Ligeledes er betydelige arealer inddraget til byudvikling og udbygning af infrastruktur.”16.
I samme periode er produktiviteten på de dyrkede arealer mere end tredoblet, som følge af tekniske
og dyrkningsmæssige forbedringer samt brug af kemiske bekæmpelsesmidler og øget brug af kunstgødning. Både bekæmpelsesmidler og kunstgødning påvirker alle naturområder i Danmark i større
eller mindre grad i kraft af direkte spredning af disse stoffer eller via vand og luft.
I perioden fra 2011 til 2016 er arealet med lysåben natur vokset fra 8,2 pct. af landets areal til 8,6
pct.17 De mange naturgenoprettede lysåbne naturområder afspejles således også i statistikken.
Planter, som kun kan klare sig under forhold med ringe mængder af næringsstoffer i form af
kvælstof- og fosfatforbindelser – nøjsomhedsplanter – vil forsvinde ved stor tilførsel af næringsstoffer til de næringsfattige biotoper, hvor de vokser. Næringsfattige biotoper er ofte lig med stor
biodiversitet. Ved stor næringsstoftilførsel overtager færre, stærkt voksende plantearter området og
skygger/udkonkurrerer nøjsomhedsarterne – biodiversiteten falder drastisk.
På tilsvarende vis medfører bekæmpelsesmidlerne – primært på landbrugsarealerne, men også som
følge af spredning til de omgivende naturarealer - nedgang i arts- og individantal af insekter,
svampe, planter, pattedyr m.m. alt efter det anvendte middel. Igen falder kompleksiteten og biodiversiteten i området; økosystemerne forsimples.
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Med færre plantearter følger også færre insektarter, fugle osv. Kompleksiteten og biodiversiteten i
området falder, hvilket er dokumenteret gennem den store Biowide undersøgelse af Danmarks
biodiversitet:
”nogle af de resultater vi har fundet er trivielle, men når man som forsker leder efter
dokumentation for banale sammenhænge som alle er enige om, viser det sig ofte, at der ikke
findes empirisk evidens for disse. Eksempelvis kunne vi godt have gættet på at store, almindelige, længelevende og hjemmehørende plantearter byder på flere levesteder for dyr og svampe
end andre planter, men nu kan vi faktisk også vise at det forholder sig sådan.
Tilsvarende har vi kunnet vise, at planter helt generelt er gode indikatorer for den øvrige biodiversitet.
Men vi har også kunnet vise, at det forudsætter at man udnytter hele den økologiske information som ligger i plantelisten og ikke nøjes med at tælle plantearterne.”18
Der er således en åbenbar konflikt mellem landbrug og biologisk mangfoldighed (biodiversitet)19.
Er fugle gode indikatorer for biodiversiteten i et område? Nej ikke specielt, men de er gode indikatorer for, om der sker ændringer i et naturområde. Både ved forarmning af naturområder og ved en
berigelse af naturindholdet i et område, så vil man let kunne iagttage, at der finder eller har fundet
en forandring sted, ved at observere bestandene af de forskellige fuglearter i området. Fugle er
mobile og søger naturligt hen mod områder, der er optimale for dem med hensyn til føde, ynglemuligheder, skjul osv. De har stor spredningsevne først og fremmest over land, mens spredning over
vandområdet varierer kraftigt fra art til art. Enkelte arter afviger fra dette generelle billede af
fuglenes mobilitet, idet nogle arter er meget stedfaste eller sjældent passerer vandområder – eksempelvis Topmejse.

Topmejsen er meget lokalt og sparsomt udbredt. Man finder den oftest i tilknytning til nåletræsbevoksninger.
En lille fugl, der er svær at stå for. Foto: Bent Staugaard.
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Spætmejsen gemmer vinterforråd i revner og sprækker i træerne. Foto: Bent Staugaard.

Stær i forårets festdragt klar til sang og til at gøre indtryk på hunnerne. Foto: Steen Lauritsen.
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Vil de naturgenoprettede fynske områder have en effekt på biodiversiteten? Det kan besvares med et
klart ja.
De genoprettede områder er ikke nye og unikke naturtyper i Danmark og derfor heller ikke
områder, som vil kunne forventes umiddelbart at tiltrække arter, der ikke allerede findes i landet.
Lokalt kan områderne dog helt klart medvirke til en øget lokal biodiversitet på arts – eller naturtypeniveau.
Desuden vil det øgede naturareal, dels sikre bedre spredningsmuligheder for en række arter, og dels
medvirke til, at de enkelte arters bestande i området kan vokse. I sidste ende bliver naturen i
området mere robust og vil kunne klare større negative påvirkninger i en periode. Med andre ord er
de nye naturområder medvirkende til at stabilisere biodiversiteten.
På sigt kan nogle af områderne meget vel gennem en naturlig succesion udvikle nicher, som kan
tiltrække nye arter, hvis de har mulighed for at nå frem til området.
På den måde har de nye, genoprettede naturområder stor betydning for bevarelsen af den eksisterende biodiversitet.

Blishønen er meget territorial. Det betyder drabelige kampe om grænsedragningen. For os mennesker kan
det være underholdende at se på. For Blishønen er det øjensynligt et spørgsmål om overlevelse. Foto: Erik
Thomsen.
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Natur(hen)synet

Under flytning af nogle fliser fik jeg åbnet op for reden af en Halsbåndmus. Den voksne mus gik straks i
gang med at flytte ungerne til et mere sikkert sted. Da 4 unger var blevet flyttet var reden tom, men musen
fortsatte med at søge rundt i området indtil den fandt endnu en unge lidt borte fra reden. Halsbåndmusen
havde styr på antallet af unger og omsorg for dem på trods af, at jeg befandt mig lige ved siden af den og
nød oplevelsen. Musene - hele 4 arter har jeg set – har også deres naturlige plads i min have. Foto: Steen
Lauritsen.

Den måde vi opfatter naturen på, vores natursyn, er bestemmende for, den måde vi tager hensyn til
naturen på, og for den forståelse vi har for betydningen af de påvirkninger, vi påfører naturen.
En gang var opfattelsen, at naturen var til for menneskets skyld, og det var nærmest en ”pligt” at
underlægge naturen vore hensigter. Naturen var ”uendelig” og vi kunne højst påvirke den lokalt.
Der var et klart skel mellem menneske og natur, forstået som alle andre levende organismer –
mennesket var centrum:
”.. naturvidenskaben ser kun på verden, som noget mennesket kan anvende til sine formål.
Den måler det målelige og gør det ikke-målelige måleligt. Måle betyder at formulere lovmæssigheder, vise hvilke love der hersker i naturen – fordi vi kan få herredømme over naturen ved
at kende dens love. Naturvidenskaben er udtryk for en bestemt interesse: menneskets interesse i
at få magt over verden og beherske den, kontrollere den og lægge den til rette efter, hvad
mennesket mener er vigtigt, værdifuldt og rigtigt….
…. Det, som underkastes den naturvidenskabelige måling, bliver genstand eller objekt. Dvs.
det bliver dødt stof eller materiale.”20
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”Den instrumentelle tilgang til naturen er i høj grad forankret i en naturvidenskabelig opfattelse af verden som oplyst og kontrollerbar. Ifølge denne opfattelse producerer menneskets
udnyttelse af naturen risici, men disse kan styres på grundlag af videnskabelige risikovurderinger. Kritikken af den instrumentelle tilgang hævder omvendt, at såvel natur som samfund
er præget af komplekse sammenhænge, der er vanskelige at erkende, og fremhæver forsigtighed og omsorg for naturens sårbarhed som grundprincip i omgangen med naturen”21
Den tid er forbi, hvor vi kan tillade os, at opfatte naturen som værende væsensforskellig fra mennesket og som værende til alene for menneskets formål og udnyttelse22.
Vores udnyttelse og påvirkninger af naturen er nu så omfattende, at vi er i gang med på katastrofal
vis at ødelægge og forandre naturområder, udrydde arter og påvirke det globale klima.
Samtidig må vi erkende, at jo mere vi undersøger naturen, jo mere kompleks og sårbar viser den sig
at være. Klimaproblematikken er en daglig bekræftelse af dette.
Undersøgelser af naturområder viser, at der eksisterer meget komplekse samspil og indbyrdes
afhængigheder mellem organismerne i de enkelte økosystemer. Uddør en art i området, kan det
undertiden have katastrofal betydning for andre arter. Et eksempel på samspillet mellem to
fuglearter kan være Sorthalset Lappedykker, der fortrinsvis yngler i mindre søer sammen med
Hættemågekolonier, og som flytter, hvis Hættemågerne forlader området. I Søen ved Valdemars
Slot (side 110) kunne dette samspil mellem to fuglearter opleves på nært hold, inden Hættemågerne
flyttede ynglekolonien bort fra søen i 2018.

Gråkragen er en forkætret fugl, men ofrer man den lidt mere end overfladisk opmærksomhed, vil den
overraske med mange menneskelignende egenskaber. Kløgt, tilpasningsdygtighed og regelmæssighed, for at
nævne nogle – og det passer os nok ikke helt. Foto: Erik Thomsen.
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Renafdrift i en skov, hvor der i et område domineret af asketræer eksisterede en meget rig orkidéflora. Hvilke
omkostninger blev knyttet til tabet af naturkvaliteten? Foto: Steen Lauritsen.

Selv om vi ikke til fulde forstår kompleksiteten i naturområderne og samspillet mellem organismerne, så har vi tilstrækkelig viden til at kunne handle med større hensyntagen til naturen, end det
sker i dag. Med andre ord, vi har tilstrækkelig viden, men mangler i nødvendigt omfang viljen til at
forhindre tilbagegangen i naturen. Naturgenopretningerne viser, at vi nu er på rette vej og har en
vilje og styrke til at reducere de negative tendenser.
Naturen er ikke længere kun en råvare, men har værdi i sig selv, samtidig med at vi er ved at
erkende, at vi på mange måder er dybt afhængige af naturen.
En illustration af denne ændrede opfattelse af naturens egen værdi er Gyldensteen Strand (side 85),
hvor landbrugsarealer opstået ved inddæmning af et havområde nu igen, som det første sted, er
blevet åbnet op for havet. Naturen bliver ”sat fri” til igen at udvikle sig på egne betingelser23.
Vi må bort fra, at naturen bare skal tilpasses vore formål, og i stedet inddrage naturens ”behov”,
som en værdi, der medtages i vore (økonomiske) planer og aktiviteter. At ødelægge naturområder er
ikke gratis i økonomisk forstand, men i dag indgår det ikke på tilstrækkelig og relevant vis i det
økonomiske beslutningsgrundlag. Det kan skyldes, at det er svært, at fastsætte værdien af et tab af
natur - eller også kræver politikerne ikke, at økonomerne udarbejder og anvender brugbare teorier
og beregningsmetoder for det i praksis. Der er dog ændrede signaler på vej for området fra den
nuværende regering24.
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Professor Jesper Jespersen kritiserer i en artikel i Altinget25 finansministeriets regnemodel bl.a. med
følgende:
”..den øgede miljøbelastning har ligeledes en stribe dokumenterede negative konsekvenser;
men finansministeriets regnemetoder stiller sig hindrende, idet indtægterne af forebyggelse er
forsvindende små.
Miljøinvesteringer kan ikke betale sig. Det er næsten som at overvære et absurd teater, hvor
det skal blive rigtig slemt (og muligvis uopretteligt), før investeringerne kan betale sig.
Det skyldes blandt andet den høje rente. Den nedvurderer betydningen af vores børns og
børnebørns livsvilkår…. alt, hvad der sker om mere end 50 år, stort set er værdiløst!”
Og hvad med naturen, behandles den ligeså stedmoderligt – eller værre - i regnemodellen? 26
Danmarks Statistik har beskrevet metoder og muligheder i forhold til et Grønt nationalregnskab27.
Der er på baggrund heraf lavet et Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015, som belyser
sammenhængen mellem økonomi og miljø28. Herefter blev projektet opgivet af den daværende
regering i 201729.
Klimakrisen viser med al tydelighed, at den måde vi har behandlet naturen og miljøet på, har store
økonomiske omkostninger. Samfundet betaler eksempelvis i dag store beløb til at omlægge
lavbundsarealer fra landbrugsdrift til natur eller mere naturnær drift, blandt andet også af klimahensyn. Tab af biodiversitet skal stoppes, hvilket også indebærer store omkostninger for samfundet.

Tårnfalk, er knyttet til åbne arealer langs veje og i landbrugsområder, Det er den hyppigste falkeart i
Danmark. Tårnfalken benytter gerne opsatte redekasser til rede, men også til overnatningssted om vinteren.
Foto: Leif Bisschop-Larsen.
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Hvilken værdi har naturen for befolkningens sundhed og velvære? Havde det omkostninger for
samfundet, at Urfuglen uddøde i Danmark? Hvilken værdi har det, at Havørnen igen er blevet en
udbredt ynglefugl i Danmark?
Hvis vi indregnede værdien af natur og naturkvalitet i samfundsøkonomien på relevant vis, så ville
samfundet i højere grad end i dag vægte naturhensyn sammen med vækst i de aktiviteter, som vi
foretager os i det danske samfund.
Det vi i daglig tale omtaler som natur, består af landskabet, de fysiske forhold og en lang række af
forskellige organismer, som i samspil med hinanden udgør det, vi ser, når vi kigger ud over et
område. Natur er også i det små, som når vi for eksempel ser på resterne af en halvt nedbrudt
træstamme i skovbunden. Organismerne indgår - både som levende og efter de er døde – i et meget
kompliceret samspil med hinanden, hvor energi og stoffer omsættes og udnyttes i et stadigt
kredsløb.
Når vi laver indgreb i naturen på den ene eller den anden måde, betyder indgrebet basalt, at vi
påvirker livsvilkårene for de organismer, som findes i eller udnytter området på et eller andet
tidspunkt.
I stedet for, at vi udnytter det levende indtil sidste individ af en art, så skal vi beskytte arterne, fordi
de alle – på forskellig vis - er værdifulde i sig selv. Vi forstår ofte først betydningen af de enkelte
arter, når de ikke længere indgår i de økologiske sammenhænge i et større eller mindre naturområde; udryddelse af enkelte nøglearter kan helt forrykke balancen i et område.
Måske skal vi i sammenhæng med inddragelse eller udnyttelse af naturområder overveje slet ikke at
tale om natur, men i stedet tale om liv - om de organismer, der udgør det, vi kalder natur. Ordet
natur skaber en vis mental afstand til de enkelte levende organismer. At nedlægge eller forringe et
naturområde er et mere acceptabelt eller mindre ”provokerende” udtryk end at sige, at man
udrydder eller ødelægger livsvilkårene for en række konkrete organismer for at kunne anvende
området eller materialerne på en måde, som vi har besluttet os for.
Naturgenopretning er et klart udtryk for, at vi - som individer og som samfund - nu erkender, at vi
dels har et ansvar for naturen og dels skal gøre en aktiv
indsats for at genskabe robuste naturområder i vort land.
Mange af de største - og for fuglene allerbedste - naturgenoprettede områder i det fynske område er skabt på initiativ af
Aage V. Jensens Naturfond eller af Fugleværnsfonden. Det er
specielt disse fondes store indsats, som i dag giver os
fremragende muligheder for at opleve fuglene i store
uforstyrrede naturområder.
Vi mangler endnu at se Den Danske Naturfond fremkomme
med et større, markant naturprojekt i det fynske område. DOF
Fyn udarbejdede og fremsendte ved fondens start et større
inspirationskatalog over 20 prioriterede forslag til områder,
hvor Den Danske Naturfond med fordel kunne tage nogle
initiativer30.

DOF Fyns inspirationskatalog med
forslag til Den Danske Naturfond.

Alle de beskrevne områder her i bogen er med til at sikre
højere naturkvalitet og øgede naturarealer; det viser helt
konkret, at vi har påtaget os ansvaret og ændret vores
holdninger til naturen og udnyttelsen af denne.
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Skeand. Navnet og næbbet. Den karakteristiske profil ses både i flugt og til vands. Foto: Bent Staugaard.

Gråand. Familieidyl med fælles pleje af fjerdragten. Foto: Erik Thomsen.
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Anvendelse af naturen

Eksempel på en lille ø tæt på land og uden forstyrrende færdsel i fuglenes yngletid - Galgeholm i Kertinge
Nor ved Munkebo - hvor der findes en koloni med et par hundrede ynglende Stormmåger. Foto: Steen
Lauritsen.

Der er ingen tvivl om, at det at komme ud og opleve og opholde sig i naturen betyder rigtig meget
for de fleste mennesker, hvilket bekræftes gennem spørgeskemaundersøgelser af befolkningen31.
Sybergland (side 57) er et godt eksempel på hvordan man ved planlægningen af et nyt naturområde
har sikret forskellige, gode oplevelsesmuligheder for de besøgende – stisystemer, fugletårn, shelter
m.m. Samtidig er der tænkt over fordelingen af de forskellige aktiviteter, hvorved sikres relativ
uforstyrrethed for fuglene i dele af området. Et flot nyt naturområde, som fuglene lige fra starten har
taget i besiddelse i stort tal.
Vi bruger naturen på mange forskellige måder - lige fra kun at iagttage og undersøge naturen over
forstyrrelse af naturen i form af forskellige aktiviteter til indgreb i naturen i form af udnyttelse af
naturressourcerne ved jagt, fiskeri, høst og skovhugst. Der er stor forskel i den måde vi ”belaster”
naturen på, alt efter de aktiviteter vi foretager os. Der kan også opstå konflikter imellem udøvelsen
af forskellige former for aktiviteter i naturområderne.
Samtidig er der også stor forskel på de forskellige naturområders tolerance overfor menneskelige
aktiviteter. Naturområderne må derfor beskyttes alt efter deres tolerance og efter det formål, som
området er underlagt. For fuglene kan en af de væsentlige belastninger være tilstedeværelse og
aktiviteter tæt på ynglepladser og vigtige fødesøgningsområder. Specielt for vadefugle og andre
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jordrugende fugle kan menneskelig forstyrrelse i yngletiden få stor negativ indflydelse på ynglesuccesen.
Udenfor yngletiden er jagt nok den aktivitet, som har størst forstyrrende påvirkning af fuglene, dels
ved at de dræbes og nogle anskydes, og dels ved at fuglene forstyrres i deres fødesøgning eller hvile
og må bruge energi på at flyve et andet sted hen. Dertil kommer, at fuglene bliver mere sky i deres
forhold til menneskene: fuglenes flugtafstand øges og hermed mindskes mulighederne for at opleve
fuglene (se endvidere side 150 ff).
Engene nord for Nr. Broby (side 45) er et område med et rigt fugleliv herunder i perioder rastende
og overvintrende ænder og gæs. Det er let at iagttage, hvorledes fuglene forstyrres og trækker bort
fra området i jagtperioden for først at vende tilbage igen i større antal efter jagtperiodens ophør.
På den anden side er jagt en traditionel måde at opleve og udnytte naturen på, og området er
lovmæssigt reguleret med henblik på ikke at skade populationerne af de enkelte jagtbare fugle (se
dog også bemærkningerne herom under Taffelanden, side 132). Det væsentligste for fuglene i
forhold til jagtudøvelsen er derfor, at der findes tilstrækkeligt mange, store arealer, som friholdes for
enhver form for jagt året rundt, således at der kan fastholdes robuste bestande her i landet af ynglefugle samt træk- og rastende fugle.
Gyldensteen Strand (side 85) er et område uden jagt på fuglene, hvilket giver sig udslag i, at der året
rundt er muligt at opleve en lang række af fuglearter og ofte i meget store antal individer. En af
Fyns allerbedste fuglelokaliteter. Generelt er naturgenoprettede større søer og vådområder, hvor der
ikke foregår jagt, nogle af de mest fuglerige områder på Fyn i jagtperioden.
Sejlads, kitesurfing og ophold på og omkring mindre, ubeboede øer kan ved uhensigtsmæssig
adfærd være stærkt forstyrrende for både ynglende, fødesøgende og rastende fugle. Jordrugende
eng- og strandfugle er specielt udsatte ved forstyrrelser i yngleperioden.
Adgang til naturen skal være så åben, som det er muligt ud fra hensynet til naturen. Adgang kan lige
så vel være gode muligheder for iagttagelser fra anlagte stier eller fra et fugletårn, og behøver
nødvendigvis ikke bestå i muligheden for året rundt at bevæge sig frit ind gennem et område.
Zonering af de forskellige anvendelser af naturområderne vil ofte være den mest optimale løsning af
hensyn til de forskellige ønsker om oplevelser og brug af området. Ved mange af de genoprettede
naturområder, er der taget hensyn til naturen ved at styre belastningen fra menneskelige aktiviteter
gennem anvendelse af stianlæg, fugletårne og hegnede områder. Samtidig er mulighederne for at få
nogle gode naturoplevelser i områderne til stede.

Sortgrå Ryle er den nordligste overvintrende
vadefugl. Årlig vintergæst på Fyn.

Fotos: Steen Lauritsen.
f
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Typer af genoprettede naturområder
Naturgenopretning defineres her som et tidsbegrænset, fysisk indgreb i landskabet, der skal skabe
et nyt naturområde eller genskabe en tidligere naturtilstand på en given lokalitet. Naturgenopretning
- i denne betydning - medfører således, at der opstår et nyt naturområde, men ikke nødvendigvis et
område svarende til det, der en gang tidligere har eksisteret netop der.
Når en lokalitet er blevet naturgenoprettet, kan den ofte ikke overlades til sig selv, hvis den nye
naturtilstand skal sikres og fremmes. En vedligeholdelse i form af en tilpasset naturpleje er
nødvendig – i det mindste i en (længere) periode. Undtagelsen fra plejebehovet er områder, hvor
hensigten er at skabe vild, selvforvaltende natur - eksempelvis selvsået naturskov og genskabte
havområder på tidligere inddæmmede arealer.
Naturpleje defineres som et vedvarende eller tilbagevendende indgreb på en lokalitet, der skal
fremme eller bevare en given naturtilstand, som ellers ikke vil kunne opretholdes.
Naturgenopretning og naturpleje er således to begreber og aktiviteter, der er tæt knyttet til hinanden
og kan være svære at adskille fra hinanden – dog er de adskilte i den tidsmæssige dimension.
Projekter for naturgenopretning af et område skal klart definere, om og i givet fald hvilken form og
hyppighed naturplejen skal have. Plejeplanen bør være klar og starte fra dag 1 efter naturgenopretningen er afsluttet. Kun herved kan den nye naturtilstand vedvarende fastholdes efter gennemført
naturgenopretning af en lokalitet. Det er samtidig nødvendigt at fastlægge behov for og omfang af
begrænsninger eller reguleringer af adgangen til det nye område.

Pleje af opvæksten på ø i Mellemstykket, Ølund. Foto: Steen Lauritsen.
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Med den her beskrevne opfattelse af begrebet naturgenopretning vil mange forskellige naturområder på Fyn kunne medtages i denne bog. Mange indsatser til forbedring af naturens tilstand, til
fremme af biodiversitet eller skabelse af stabile bestande af de eksisterende arter i området vil
kunne være relevante.
Efterfølgende gives en kort gennemgang med fokus på betydningen for fuglene af de typer af naturgenopretninger, der er taget i anvendelse ved de områder, som omtales senere i bogen:
•
•
•
•
•
•
•

Genskabelse af tidligere søer og etablering af nye søer
Etablering af nye, små øer til ynglefugle
Genskabelse af tidligere vådområder – enge, moser, strandenge, skovsumpe m.m.
Genslyngning af åer
Genskabelse af overdrev og andre lysåbne arealer
Genskabelse af tidligere havområder
Kvælstofprojekter med skabelse af våde enge og eventuelt søer

Genskabelse af søer
Ferskvandssøer udgør en væsentlig andel af de naturgenoprettede områder. På Fyn er en række
større og mindre søer genopstået på denne måde.
For at give fuglene optimale forhold skal de genskabte søer have flest mulige af de følgende karaktertræk32:
•
•

•
•

Lang, bugtet kystlinje
Øer, med bugtede kyster og med lavvandede arealer langs dele af kysten. Materialet, som
øerne opbygges af må ikke være næringsrigt, da det vil medføre alt for voldsom vækst af
vegetationen; vegetationen skal fra starten plejes med regelmæssige mellemrum, så den ikke
mindsker fuglenes muligheder for anlæggelse af reder
Varierende vanddybde med lavvandede kystområder
Afgræssede engarealer op til søen giver fødegrundlag for mange arter af fugle

Fremragende naturgenoprettede søer på Fyn er Føns Vang Sø (side 77), Ferskvandssøen ved
Gyldensteen Strand (side 85), Søerne i Sybergland (side 57), Lindkær ved Ravnholt (side 95),
Botofte Skovmose (side 65), Vitsø (side 126) og Søen ved Valdemars Slot (side 110).
Flere andre områder kunne også fremhæves såsom Ølundområdets søer nær Otterup, Sundet ved
Faaborg og Nørreballe Nor på Langeland. Alle disse søer er eksempler på rigtig gode, fuglevenlige
naturgenoprettede områder.

Etablering af nye småøer til ynglefugle
I mange projekter til genskabelse af søer indgår etablering af en eller flere småøer med henblik på at
give ynglepladser til specielt måger, terner samt vade- og andefugle.
Vegetationen på de nye øer har også betydelig indvirkning på øernes egnethed for fuglene, som
beskrevet ovenfor. Øerne skal være tilstrækkeligt sikret mod ræve, som ellers hurtigt vil kunne
rydde rederne i en ynglekoloni, hvis de fik adgang dertil. De rævesikre småøer er af uvurderlig
betydning for ynglende fugle, såfremt øerne samtidig friholdes for al færdsel i yngleperioden.
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Rørhøne. Hed tidligere Grønbenet Rørhøne og er altid et muntert bekendtskab i gadekæret og andre mindre
vandhuller. Uden vand i landskabet, ingen rørhøns. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

På øen i Søen ved Valdemars Slot (side 110) etablerede Hættemåger en koloni, som blandt andet
betød, at Sorthalset Lappedykker og Sorthovedet Måge begyndte at yngle her. Hættemågerne forlod
i 2018 søen. På øerne i Kystlagunen ved Gyldensteen Strand (side 85) har Havternen etableret
Nordfyns største ynglekoloni.

Genskabelse af vådområder
Enge, moser, strandenge m.m. er naturtyper, som præges af vand i det mindste i store dele af året.
Samtidig er det lysåbne naturtyper, som vil blive ødelagt ved større opvækst af træer og buske.
Arealerne må derfor nødvendigvis plejes ved slåning og/eller ved afgræsning.
Genskabelse af vådområder er nok den hyppigste form for naturgenopretning sammen med genskabelse af søer. Vådområder bliver ofte en naturlig del i forbindelse med flere af de andre typer af
naturgenopretninger.
Vådområder indgår i mange af de her beskrevne naturgenopretninger - Gyldensteen Strand (side
85), Stavids Å og ådal (side 101), Sybergland (side 57), Ravnholt (side 95), Engene nord for Nr.
Broby (side 45)33, Botofte Skovmose (side 65), Vitsø (side126) og Helnæs Made (side 37).

Genslyngning af åer
Når en å genslynges påvirkes ikke kun selve åen, men også de omgivende arealer. Genslyngningen
nedsætter hastigheden af vandet i åen, da åens fald fordeles over et længere forløb. Vandstanden
stiger, og de omgivende arealer vil blive mere våde i længere tid af året – der skabes mere våde
enge eller helt nye enge.
33

Forudsat at engarealerne bliver plejet ved afgræsning eller slåning, så vil der blive skabt nye yngleområder for de trængte engfugle. Derimod vil områderne hurtigt vokse til og mulighederne for
fuglene forringes drastisk, hvis plejeforanstaltningerne udelades. Se beskrivelsen af Engene nord
for Nr. Broby (side 45).

Genskabelse af havområder
Kystlagunen i Gyldensteen Strand (side 85) er det eneste eksempel herhjemme på et genskabt
havområde. De eksisterende diger blev fjernet, hvorved havet igen fik fri adgang til det bagvedliggende område. Området får lov til at udvikle sig uden indgreb.
Kystlagunen har lige fra åbningen af diget været udlagt som Vildtreservat uden færdsel og jagt. Det
har betydet, at det nye havområde har haft en mærkbar effekt på fuglelivet34.

Kvælstofprojekter
Vådområder udført som kvælstofprojekter finansieret under Vandmiljøplan II har primært til formål
at reducere udledningen af kvælstof til havmiljøet. Kvælstofforbindelser omsættes til frit kvælstof i
våde enge og søer.

Vandstær er en spændende vintergæst i de fynske vandløb. Man kan let iagttage Vandstæren på tæt hold, blot
man bevæger sig stille og roligt i området, hvor den er. Sten ude i vandløbet med mange fugleklatter på er et
godt tegn på, at der sandsynligvis er Vandstær i området. Foto: Steen Lauritsen
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I projekter med genslyngede vandløb hæves vandstanden i åen, så engene oversvømmes i perioder
med stor vandføring i åen.
Vådområdeprojekterne kan udformes, så projektet også medfører en naturgenopretning, hvor
naturen og specielt fuglene tilknyttet enge og søer kan tilgodeses bedst muligt35 inden for de
gældende regler f.eks. ved at etablere øer i søerne og enge med lavvandede søer i yngletiden.
Muligheden for at finansiere naturgenopretning som vådområder har eksisteret i mere end 20 år og
er baggrunden for mange af de genoprettede fynske søer og genslyngede vandløb.
Naturgenopretning omtalt i denne bog, som er udført som vådområdeprojekt med søer, er Føns
Vangs Sø (side 77), Botofte Skovmose (side 65), Vitsø (side 126), Lindkær ved Ravnholt (side 95) og
Søen ved Valdemars Slot (side 110), mens Engene nord for Nr. Broby (side 45) og Stavids Å (side
101) er udført som vådområder med genslyngning af vandløbene og hævet vandstand.
Ulempen ved vådområdeprojekter er, at der ikke kan pålægges ejerne krav om pleje af de nye
naturarealer eller restriktioner på jagt.
En multifunktionel jordfordelingspulje, som er under overvejelse i den nuværende regering, vil ved
sin gennemførelse give nye muligheder for at inddrage naturhensyn i projekterne.
Vi forsøger her, at sætte ord på noget af det som de, der lagde jord til projekterne, har medvirket til
at skabe, og som vi alle, som samfund kan være stolte af.

Dobbeltbekkasinen har det forholdsvis længste næb i den danske fugleverden. Næbbet er følsomt og kan i
nedboret tilstand finde byttedyr, åbne yderste halvdel og pågribe byttet nede i blødbunden. Foto: Bent
Staugaard.
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Oversigtskort:
Her blev Fyn finere - og signaturfuglene

36

Assens Kommune
Helnæs Made – naturperlen i Assens kommune
Af Mads Syndergaard

Foto: Mads Syndergaard
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Made er et fynsk ord, der stammer fra olddansk. Det er beslægtet med det engelske
meadow og det tyske matte, og bruges om et græsbevokset, ofte fugtigt område. På
Fyn udtales ordet ofte ”Ma’e”; her betegner det især et strandengsareal.
På Helnæs ligger Assens Kommunes fineste ”Ma’e”. Den del, der ejes af Naturstyrelsen er på 280 ha, og den har været drevet med naturen som omdrejningspunkt
siden 2012.
Geologi, historie og anekdoter
Efter sidste istid var Helnæs Made en lavvandet bugt. Efterhånden som Lillebælt åd sig ind på
skrænterne N og S for bugten, aflejredes stadigt længere buede strandvolde fra S mod N, og den
således afsnørede bugt tilsandede og blev mere og mere lavvandet. I 1780’erne besluttede den
lokale rigmand, storkøbmand, skibsreder med mere Niels Ryberg på det daværende Frederiksgave
Gods (nu Hagenskov Gods) at hjælpe naturen på vej, ved at lukke den sidste åbning mod havet og
så småt begynde at pumpe vandet ud af den derved opståede strandsø. Niels Ryberg havde udviklet
sin interesse for landvindingsprojekter gennem kontakten med Schimmelmand-greverne i Kronjylland – det var dem der stod for afvandingen og dræningen af de store søer i Lille Vildmose, som
også sidenhen er blevet givet tilbage til naturen. Både Ryberg og Schimmelmand-familien havde i
øvrigt tjent en del af formuen på datidens meget lukrative trekantshandel med Vestafrika og Vestindien, hvor europæiske eksportvarer sejledes til Vestafrika for der at blive udvekslet med slaver.
Disse sejledes over Atlanten til sukkerplantagerne i den nye verden, og de samme skibe bragte
sukkeret til Europa, hvor der var en umættelig appetit på dette nye luksusprodukt.
Efterhånden som teknologiske fremskridt gjorde pumperne mere effektive op gennem nittenhundredetallet, blev hele Helnæsmaden afvandet, drænet og opdyrket, så kun de oprindelige strandvolde
længst mod vest, og nogle områder der anvendtes til ralgravning mod sydvest, undgik ploven.
I 1996-97 blev en mindre del af Maden overtaget af det daværende Skov- og Naturstyrelsen og
udlagt til naturprojekt, og i 2009 købte staten en af Helnæs’ store gårde, hvorved man dels gennem
dette direkte køb, dels gennem en større jordfordeling, fik resten af maden på fællesskabets hænder.
I 2012 høstedes det sidste korn på maden, og allerede samme efterår begyndte man at få vished for
det store naturpotentiale som her var under udvikling.
Dengang Maden som helhed var under ploven, pumpedes vandet til kote - 1,75.

Beskyttelsesstatus
Helnæs Made er en del af Natura2000 område ”124”, der også omfatter hele havområdet V for
Maden, til en afstand af ca. 3 km fra kysten. Derudover er store dele af området §3 beskyttet, på
grund af tilstedeværelsen af de beskyttede naturtyper Strandeng, Rigkær, Surt overdrev, Kalk
overdrev, Tidvist våd eng, Mose og Sø. De tidvis våde enge har på Helnæs Made deres største
samlede udbredelse på Fyn.
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Helnæs Made er ejet af Naturstyrelsen og drives med naturen som omdrejningspunkt. Foto: Mads
Syndergaard.

Genopretningsprojekt, drift
Projektet er gennemført som et EU-LIFE tiltag i årene 2010 til 2013. Vandstanden i området er
hævet fra den fremherskende kote -1,75, som var en realitet efter afvandingen, til i dag maksimalt
kote -0,8. Fordi store dele af området ligger under havets overflade, er der ikke udsigt til at
pumperne på et tidspunkt ikke vil være nødvendige længere – arealets status som §3 område
tilsiger, at tilstanden skal bevares som den er, og det kan kun opnås med pumpernes hjælp. Pumpestationen finder vi i det nordvestlige hjørne af Maden, og et sindrigt system af kanaler og opstemninger sørger for det rette vandniveau i de forskellige dele af området.
Flere stigbord rundt i området giver mulighed for finjusteringer, efterhånden som ny viden om
områdets biologiske og hydrologiske dynamikker indhøstes. Af hensyn til arterne strandtudse
(Epidalia calamita) og stor vandsalamander (Tristurus cristatus) er der gennemført opgravning/
afskrab rundt omkring, for at skabe de lavvandede vandhuller som især førstnævnte er knyttet til.
Området helårsafgræsses ekstensivt med ”robuste kvægracer”, således at plantedækket i februar/
marts er minimalt, og vedopvækst kan holdes nede, men ikke mere end at de mange sjældne
blomster får en chance for at blomstre og sætte frø i vækstsæsonen. Tilskudsfodring undgås så vidt
muligt undtagen i hårde vintre, og selv her må den kun finde sted på arealer der tidligere har været
brugt til agerjord, for at holde tilførslen af næringsstoffer udefra på et minimum. Som en del af
driften gennemføres af og til rydninger af vedopvækst og opvækst af Rynket rose (Rosa rugosa), og
det afryddede materiale fjernes inden afbrænding, igen af hensyn til den næringsfattige natur i
området. Når der ind imellem høstes hø i området, fordi kreaturerne ikke kan følge med tilvæksten,
fjernes høet også fra markerne.
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Almindelig Ryle/Engryle (Calidris alpina) er én af de arter som man håber vil vende tilbage til Maden som
ynglefugl. Den er talstærkt til stede i træktiden. Foto: Mads Syndergaard.

Prøver har i øvrigt vist, at fosforindholdet i jorden er så forholdsvis lavt, at det ikke er nødvendigt at
udføre særlige tiltag for at nedbringe dette yderligere – biologerne har helt enkelt vurderet, at den
ønskede overdrevsvegetation har gode forhold med den sammensætning af næringsstoffer som
allerede findes i jorden.

Fuglelivet
Allerede inden Helnæs Made blev omlagt fra landbrugs- til naturområde, rummede arealet store
flokke af rastende gæs i vinterhalvåret, ligesom de uopdyrkelige arealer i SV-enden havde enkelte
ynglepar af de danske strand- og strandengsarter, såsom Dobbeltbekkasin, Rødben, Strandskade,
Vibe og Stor Præstekrave. Der blev i halvtredserne, hvor dræning og indvinding til landbrug ellers
var på sit højeste, tilmed registreret ynglende Engryle, Stor Kobbersneppe og Brushane, og håbet er
at disse sjældne ynglefugle over tid vil vende tilbage. En art der allerede er dukket op som ynglefugl
er Klyde, og der er muligvis potentiale for at også Stor Kobbersneppe, som yngler både i Jylland og
på Sjælland, men formentlig endnu ikke på Fyn, kan vende tilbage.
Efter 2012 er området i vinterhalvåret blevet fast tilholdssted for store flokke af især Grå- og
Bramgæs, og der ses af og til mindre flokke af Blisgæs. Både Sang- og Pibesvaner gæster området,
og det er sikkert Fyns bedste lokalitet for Mosehornugle om vinteren – måske slår et par sig ned for
at yngle en dag? Hjejler og Viber raster i pæne flokke om efteråret, Havørne ses dagligt i Maden
hele året, og Vandrefalke næsten lige så ofte, ligesom både Rørhøg og Blå Kærhøg er til stede hhv.
om sommeren og om vinteren. Endelig benyttes Maden som rasteplads for flokke af Pibe-, Grav- og
Skeænder, og havet vest for Maden rummer Toppet Skallesluger, store flokke af Ederfugle, og af og
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til smågrupper af Havlit. Engene gæstes af Gul og Hvid Vipstjert, og i trækperioderne ofte af
Stenpikker.
Det er bl.a. potentialet som ynglelokalitet for den rødlistede (EN – endangered) Mosehornugle som
har været med til at trække EU LIFE-midler hjem til finansiering af naturgenoprettelsesprojektet på
Helnæs Made – nu mangler vi blot beviser for at arten har tænkt sig at samarbejde.

Flora
Helnæs Made rummer flere sjældne orkideer: ægbladet fliglæbe, kødfarvet gøgeurt, maj-gøgeurt,
sump-hullæbe og ikke mindst mygblomst, der kun findes ét andet sted på Fyn, og i øvrigt er opført
som ”EN”, endangered eller truet, på EU’s Rødliste. Vandstandshævningen i forbindelse med naturgenoprettelsen i 2012 har udvidet det område som er interessant for disse arter, og de har kvitteret
med at vende tilbage i pæne tal. For at sikre arealerne mod tilgroning udføres egentlig landskabspleje, både maskinelt og med kødkvæg. I erkendelse af at det er helårsafgræsning der virkeligt gør
en forskel når køer skal bruges til naturpleje, har Naturstyrelsen selv indkøbt 5 dyr af den robuste
race Galloway – disse går sammen med flere andre robuste racer, og sørger for at arealerne græsses
i bund sidst på vinteren, så den lysåbne tilstand kan bevares. Samtidig holdes det samlede
græsningstryk relativt lavt, så kvæget ikke nedtramper og æder alle de sjældne planter i vækstsæsonen.

Mosehornugle (Asio flammeus) på en hegnspæl i Maden. Nogle vintre kan der være 5+ ugler i området på
en gang. Foto: Mads Syndergaard.
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En Mosehornugle flyver over Maden på en diset vinterdag. Bemærk de gule øjne, det lyse ansigt og den
hvide bagkant på vingerne. Foto: Mads Syndergaard.

Padder
Helnæs Made rummer arterne strandtudse og stor vandsalamander. Status for begge arter synes at
være ukendt (efterår 2018).

Vandplanter
En stor del af det aflejrede materiale i den gamle fjord som sidenhen blev til Helnæs Made, består af
gamle muslingeskaller. Disse er som bekendt næsten udelukkende opbygget af kalk, der som
materiale har sat sit tydelige præg på miljøet rundt om i Maden. I de kalkrige søer finder vi således
de sjældne Kransnålalger, der netop er knyttet til et kalkrigt miljø, og i næringsfattige småsøer
tillige søpryd, svømmende sumpskærm og vandportulak.

Signaturfugl: Mosehornugle
Mosehornuglen er måske den enkeltart der tiltrækker flest fuglekiggere til Helnæs Made, i hvert
fald i vinterhalvåret. De senere år har der hvert år været kortere eller længere perioder, hvor indtil
flere individer har holdt til i de nordlige og vestlige dele af Maden, og selvom det hvert år har været
muligt at tilbringe mange timer derude uden at møde uglerne, har mange alligevel fået uforglemmelige oplevelser med dem. Området har på mange måder karakteristika som burde gøre det til et
oplagt sted for Fyns måske første ynglepar i en årrække, men indtil videre har der så vidt vides ikke
været ”bid”.
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Mosehornuglen er en meget sjælden ynglefugl i Danmark, med måske færre end ti par totalt, de
allerfleste af disse i Vestjylland. I træk- og vinterperioden står det lidt bedre til; her kan man være
heldig at møde disse dagaktive og karismatiske ugler rigtig mange steder, men selvfølgelig især
fouragerende over gode strandengsområder. De mætte ugler sidder ofte gemt i det lange, visne græs
på jorden, og er så ualmindeligt svære at opdage, men når de bliver sultne begynder de at bevæge
sig rundt over området. Så kan man være heldig at se dem komme elegant flaksende på karakteristisk uberegnelig kurs, afbrudt af pludselige drej mod jorden hvis noget spiseligt dukker op. Byttet
bliver ofte fortæret siddende på prominente pladser i terrænet, så alt i alt gælder det om at træffe
uglerne når de er sultne, hvis man vil have et godt kig på dem.
De ugler der opholder sig i Danmark om efteråret og vinteren er sikkert trækgæster fra den skandinaviske halvø. De ankommer sent om efteråret, og rejser tidligt nordpå igen, så de bedste måneder
at lede efter dem, på Helnæs og andre steder, er vintermånederne december, januar og februar. De
fleste ugler dukker op efter gode ynglesæsoner i Norge og Sverige, og Mosehornuglen kan lægge
helt op til 14 æg, hvis der er rigeligt med føde, så bestanden kan virkeligt tage nogle gevaldige
udsving.
Identifikation af Mosehornugle kan være lidt drilsk hvis man ikke har øvelsen; den kan forveksles
med Skovhornugle, der er identisk i størrelse, og ligner meget når den kommer flyvende. Skovhornugle har dog orange øjne i modsætning til Mosehornuglens gule, den har længere ”horn” på toppen
af hovedet, og den er generelt lidt mørkere i fjerdragten. Det mest anvendte kendetegn vil dog ofte
være tidspunktet på dagen, og lokaliteten, fordi Mosehornugler er dagaktive og desuden jager i det
åbne landskab, mens Skovhornugler mest er nataktive, og jager i lysninger i skoven. Ingen af sidstnævnte kan dog anvendes som sikre ID-kendetegn, fordi Skovhornugler selvfølgelig også af og til
flyver om dagen, og Mosehornugler af og til fouragerer i lysninger i skoven. Men hvis man ser en
ret lys, langvinget ugle på jagt over strandengen – så er det sikkert en Mosehornugle!

Andre relevante naturgenoprettede projekter fra Assens Kommune
Vandløb og vådområder
•
•
•
•
•
•
•
•

Holmehave Bæk ved Voldsgaard; Genslyngning og etablering af kvælstofvådområde.
Verninge Mose; Nyt vandløb anlagt, med tidvise oversvømmelser af omliggende arealer. Kvælstofprojekt.
Rævedamsafløbet ved Tommerup; Blotlæggelse af rørlagt vandløb gennem Tommerup By, og
genslyngning med henblik på klimatilpasning.
Høsletbækken ved Skydebjerg; Nyt kvælstofvådområde på 33,2 ha. Retablering af overfladenært
vandløb, oversvømmelse af lavtliggende enge.
Åsemosebækken ved Nårup; Kvælstofvådområde på 75 ha. Vandløbsretablering og bundhævning
fører til hyppigere oversvømmelser af lavtliggende engområder.
Brende Å ved Neverkær Mose; Lavbundsprojekt på 140 ha, hvor Brende Å føres tilbage til sit oprindelige leje i området, og omdrift ophører.
Puge Mølle Å ved Turup; Kvælstofvådområde på ca. 61 ha. Puge Mølle Å genslynges, dræn
afbrydes osv.
Aborg Minde; Kvælstofvådområde på 115 ha. Vådområdet strækker sig langs ca. 2 km af Puge
Mølle Å. I projektet omdannes dyrkede arealer og arealer med græs til våde og fugtige enge. Skal
hegnes og afgræsses.

Andre områder mm.
•
•

Ungersbjerge ved Helnæsbugten; Samarbejde mellem kommunen og en lodsejer. Strandtudse og i
øvrigt fuglevenlig drift. Afgræsning.
Fiskeholm ved Brunshuse; Fjernelse af opvækst fordi Sorthovedet måge har haft svært ved at finde
plads til rederne. Har virket i 2018.
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•
•
•

•
•

Torø ved Assens; Skrab til Strandtudse, afgræsning.
Jordløse Bakker; Hegninger til afgræsning af gode overdrev (bevarelse).
På Bågø er der udlagt et område til ny natur(strandeng/strandoverdrev). Det har gjort det muligt at
hegne et større strandengsområde, så det nu afgræsses og er mere egnet som yngle- og rasteområde
for strandengsfuglene.
Der er sat et hold får ud på Bastholm for at sikre bedre forhold for at fugle kan yngle på øen.
Og så er der opsat kasser til Vandrefalk i Assens (2 stk.), til Slørugle langs kysten i åbne stalde (ca.
10 stk.) og til Stor Skallesluger langs kysten i høje træer (ca. 15 stk.).

Fugletårne i Assens Kommune
Af Niels Andersen
Der er i Assens Kommune 3 fugletårne.
To er placeret på Baagø. Det kan synes som en flot gestus, at de
24 fastboende har hele to fugletårne, et ved Vestermosen og et
ved Noret, men Baagø ligger i Natura 2000 området Lille Bælt
med et rigt fugleliv. Ifølge oplysninger fra brochurer o. lign, så
kan man i det sydligste tårn ved Vestermosen følge med i livet i
mosen, hvor der ofte ses usædvanlige arter som Silke- og
Sølvhejre, Skestork, Havørn m.v. Der yngler Rødben, Klyde,
Rørhøg og andre almindelige kystfugle, og der er en lille Hættemågekoloni.
På vej nordud for byen i retning af Sommerodde passerer man
platformen ved Noret, som er et lavvandet brakvandsområde med
forbindelse til Lillebælt. Det lave vand med den bløde bund indeholder store mængder af smådyr.
Det er et rigt spisekammer for mange vade-, måge- og andefugle. Noret rummer pæne mængder af
rastende vadefugle i sæsonen, Rørhøgene jager over de tilgrænsende enge. Fuglene ses på lang
afstand her, så teleskop er klart at anbefale.
Fugletårne i Assens Kommune

Det tredje fugletårn er placeret ved Haarby Vådområde. Det har måske snarere karakter af en observationsplatform. I 2014 gennemførte lodsejere i samarbejde med Assens Kommune et projekt på 32
ha af ådalen, hvor åen blev genslynget og lavvandede søer etableret. Fra udsigtsposten er der fin
oversigt over vandfladen, og der kan ses mange fugle i det ret nyetablerede område. I yngletiden
forekommer Strandskade, Vibe og Lille Præstekrave i området.

Vestermosen og Noret, Baagø.

Fotos: Niels Andersen.
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Haarby Vådområde.
Foto: Per Toft Johansen.

Faaborg-Midtfyns Kommune
Enge nord for Nr. Broby – genskabte enge omkring Odense Å
Af Niels Andersen

Engene nord for Nr. Broby ligger som et helle midt i landbrugslandet og tiltrækker mange specielle fugle.
Foto: Viggo Lind.

Som et paradisisk helle breder vidtstrakte enge omkring Odense Å sig, byder sig til med afveksling
i et smilende, men intenst dyrket fynsk landskab, så her tiltrækkes et specielt og artsrigt fugleliv.
Her er permanent vand, mose, eng, overdrev og landbrugsland, kort sagt, et varieret udbud af
forskellige habitater, og det er tydeligt, at her vil man naturen det godt. Det kvitterede fuglene straks
for, da der i området nord for Nr. Broby op mod Lundegaard blev lavet naturgenopretning i 2009.
Ser man på listen over de mange hyppige fuglearter, er det påfaldende, at de forskellige arter når
deres maksimum ikke bare et enkelt år, men at der i hvert af de 10 år siden projektets færdiggørelse
har indfundet sig nye fuglearter, eller at de eksisterende når nye højder.

Beskrivelse
Odense Å-dalen ved Nr. Broby er blevet genoprettet ved at gensno Odense Å, som den så ud før et
afvandingsprojekt for 50-60 år siden. Desuden er vandløbsbunden blevet hævet og det har betydet,
at der er genopstået et større engområde, både med tørre og våde engpartier. Dertil opstår spontant i
vinterhalvåret en del oversvømmelser, der så henligger som lavvandede søer vinter og forår. De
tørrer som regel ud i løbet af sommeren, men der er enkelte permanente søer. Den slags landskab er
en mangelvare, så engene falder bogstaveligt på et tørt sted for fuglene. De fleste engarealer plejes,
det være sig ved høslæt eller afgræsning med både får og kreaturer.
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Der er dog også arealer, der ikke plejes. Derved opstår et mosaiklandskab, hvor der er mange økologiske nicher tilstede og dermed også mulighed for at et rigt fugleliv kan etablere sig med mange
forskellige arter.
Der er dog en slange i paradiset, nemlig jagten. Det betyder, at fuglene ikke har fred om efteråret og
de store tal for rastende fugle opnås derfor udenfor den normale jagttid. Der hersker en iøjnefaldende mangel på rastefugle, så snart jagten sætter ind på svømmefugle og gæs fra september og et
halvt år frem.

Ynglefugle
I modsætning til mange andre genoprettede vådområder, er der rent faktisk indvandret en del
vadefugle til området. Vadefugle er ellers trængte og truede, ja nogle arter kan efterhånden helt
forsvinde fra det danske landskab pga. især opdyrkning, tilgroning og mange rovdyr. I området
yngler nu Vibe, Rødben og Lille Præstekrave. Desuden yngler Gråstrubet Lappedykker, Grågås,
Gråand og Blishøne. På de store enge finder vi Sanglærke og Engpiber. Plettet Rørvagtel ynglede i
2018 og som noget nyt er den Sydlige Blåhals i de senere år indvandret til området.

Trækfugle
For at sige det ligeud, så er jagten helt
styrende for hvilke fugle, der anvender
området og hvornår. I jagttiden er området
stort set tomt for rastende gæs og ænder, som
først vender tilbage, når området er jagtfrit
efter 1. februar.

År

I forårsperioden ses igen pæne flokke af
svømmeænderne Pibeand, Krikand og
Gråand samt fåtalligt Atlingand og
Spidsand. I forårs- og sensommerperioden
ses store flokke af Grågæs i området, især
hvis der samtidig er vand på engene. Der ses
regelmæssigt flokke af rastende Sangsvaner i
området. De lavvandede søer og våde enge
tiltrækker pæne flokke af Vibe, Hjejle,
Tinksmed, Hvidklire, Brushane og flere andre
vadefuglearter.
De mange fugle i træktiden tiltrækker så også
rovfugle, hvorunder Havørnen og den Røde
Glente er de mest spektakulære. Derudover
ses mere almindelige rovfugle som Blå
Kærhøg, Rørhøg, Musvåge og Tårnfalk.
Tallene i tabellen til højre er faktisk store tal
for en indlandslokalitet, der er angivet årstal,
art og maksimumsforekomst.
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Art

Antal

2015

Knopsvane

54

2017

Sangsvane

111

2019

Blisgås

260

2009

Grågås

750

2012

Gravand

60

2019

Krikand

400

2014

Spidsand

14

2018

Skeand

26

2018

Atlingand

5

2016

Blishøne

200

2012

Temmincksryle

16

2015

Brushane

52

2012

Tinksmed

62

2016

Rødben

16

2012

Hjejle

500

2012

Vibe

520

2011

Lille Præstekrave

16

2011

Hættemåge

800

2015

Landsvale

60

2013

Sjagger

800

2012

Stær

1.000

Særlige arter
Ud over disse trækfugle er der set en del specielle arter, hvoraf flere er sjældne, da de stiller store
krav til omgivelserne, i parentes årstallet: Hvid Stork (2018), Sølvhejre (2019) Trane (2017), Sort
Glente (2019), Plettet Rørvagtel (2018), Mosehornugle (2015), Odinshane (2015), Sorthovedet
Måge (2016), Hvidvinget Terne (2014), Græshoppesanger (2019) og Flodsanger (2013).

Natura 2000-område
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare
og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for
EU-landene. Engene ved Nr. Broby er en del af Natura 2000 netværket og hører således til blandt
kronjuvelerne af dansk natur.

Hvorfor så fuglerigt?
Indtil nu kan området mønstre 150 forskellige fuglearter, nogle almindelige forekommer i ualmindeligt store mængder, mens andre er sjældne. Alle tilgodeses af den målrettede indsats for naturen
på stedet.
Engene mellem Nr. Broby og Lundegaard ligger i et område med meget få andre enge, hvorfor
alene tilstedeværelsen af store, fugtige og afgræssede enge virker tiltrækkende på de trækfugle, der
flyver hen over området. Af særlig betydning er det, at nogle af engene er fugtige, og at der på
engene er lavvandede søer. Langt de fleste fugle ses i forårs- og sommerperioden, da jagten holder
gæs og ænder væk i jagtsæsonen.
For publikum er der gode muligheder for at nyde naturen og fuglelivet gennem et veludviklet stinet,
der samtidig fører forbi et fugletårn med 8 oplysningstavler om ”EU Life Nature Projekt-REGAIN.
Nye vådområder Genslynget Odense Å.” Her fortælles alt om projektet, men også om planter, fugle
og andet dyreliv.
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Der ses på billedet de våde enge og kreaturafgræsning. To vigtige faktorer for et rigt fugleliv. Foto: Niels
Andersen.

Du finder frem til området fra rundkørslen i Nr. Broby ved at tage
Østerågade, til højre ad Kohavegyden og snart viser et lille skilt vej til en Pplads. Her er du allerede midt i området, og fugletårnet rager op som et
pejlemærke til besøget.
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Signaturfugl: Engsnarre
Engsnarren er en meget hemmelig fugl i det danske landskab. Den er meget sjælden, idet den stiller
specielle krav til sit levested, den lever meget skjult og den flygter ved at løbe væk i vegetationen i
stedet for at flyve op. Derudover ’synger’ den meget sent om natten, hvor de fleste mennesker
sover. Den er altså ikke nogen publikumsvenlig fugl, men alligevel skal den med i beskrivelsen af
engene ved Nr. Broby som områdets signaturfugl, da den har en spændende udbredelseshistorie.
Den er endvidere en art, der er med på EF’s Fuglebeskyttelsesdirektiv som såkaldt Bilag I art, dvs.
en art for hvilken der skal træffes særlige beskyttelseshensyn. I de senere år har den måske fundet
fodfæste i de naturgenoprettede enge ved Odense Å, hvor den to år i træk har bidraget til sommernattens kogleri.

Engsnarren er en specialist
Engsnarren er egentlig en vandhønsefugl – sammen med bl.a. Blishøne og Grønbenet Rørhøne - der
lever i det åbne landskab. Den yngler fortrinsvis i fugtige enge med en naturlig og varieret engflora
upåvirket af kunstgødning og sprøjtegifte. Den trives sågar i kulturpåvirkede områder, men tolererer
ikke tidlig høslæt i yngleperioden. Det kan være et pejlemærke i driften af engene ved Nr. Broby, at
den tolererer ekstensiv græsning eller sent (august) høslæt, men ikke trives i kulturgræsser.
Det er en trækfugl, der efter endt yngleperiode i september trækker til overvintringsområderne i det
østlige Afrika syd for Sahara. Den kendes mest på hannens parringskald, der er et karakteristisk
crex crex, og som har givet fuglen dens videnskabelige navn. Stemmen høres næsten udelukkende i
aftenskumringen og om natten. Derfor ses den kun meget sjældent, den holder sig desuden godt
gemt i tæt vegetation, hvor den skjult løber væk fremfor at gå på vingerne, derfor skræmmes den
kun sjældent op. Sker det, ses en flagrende flugt, og de rødbrune vinger lader ingen i tvivl om, at
noget specielt er foregået lige for øjnene af en.
Herhjemme formodes
bestanden i dag at ligge
på omkring 200 par,
men er svær at opgøre,
dels på grund af artens
skjulte levevis, men
ligeså meget fordi
uparrede, syngende
hanner kan skifte plads i
løbet af ynglesæsonen.
Der er således en vis
usikkerhed omkring
ynglebestandens
størrelse, hvilket
skyldes, at registreringen sker ved også at
tælle crex’ende hanner,
som ikke nødvendigvis
har en mage.
Engsnarre i sit rette element. Foto: Per Poulsen.
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Engsnarre. Det er sådan, man ser en Engsnarre, når den tilfældigvis flyver op for ens fødder. Her
bemærkes de for arten karakteristiske kanelfarvede vingefelter tydeligt, hvilket udelukker den Agerhøne,
som man ellers troede det var. Foto: Helge Sørensen.

Bestanden
Tidligere har man antaget, at bestanden lå på hele 10.-20.000 par i år 1900, men den aftog kraftigt
fra 1920 og frem, Tilbagegangen skyldtes utvivlsomt mekaniseringen af landbruget og nedgangen i
antallet af egnede ynglelokaliteter. Mekaniseringen af høslæt medfører således ofte, at fuglene
bliver dræbt af slåmaskinen, fordi de trykker sig. Og samtidig aftog arealer med vedvarende græs,
ligesom arealerne i stigende omfang gødedes og pesticidbehandledes. I starten af 1970’erne anslås
bestanden at have ligget på omkring 25-100 par, yderligere faldende til 20-30 par frem mod midten
af 90’erne.
Herefter skete der igen en stigning frem mod 2003, hvor der registreredes 500 syngende hanner i
alt. Genindvandringen skyldes nok i hovedsagen ’overproduktion’ i landene sydøst for Danmark,
samt den udbredte braklægning, som gav egnede ynglelokaliteter. Det diskuteres i øvrigt, hvorvidt
stigningen også kan tilskrives intensiveret eftersøgning af denne nataktive art, men der skønnes at
være tale om en reel fremgang.
Stigningen fulgtes dog atter af op et brat fald til 150-200 syngende hanner i 2004, et niveau, der nok
har holdt sig siden, men med kraftige fluktuationer (således mere end 300 fugle i 2007). Tilsvarende
fluktuationer har kunnet følges i de nordiske nabolande, og fremgangen frem mod 2003 menes at
hænge sammen med en stigning i Østeuropa efter sammenbruddet i landbruget der, som skabte gode
ynglebiotoper. Den efterfølgende tilbagegang i bestanden kan hænge sammen med forringelser af
de nyopståede ynglebiotoper. Tilbagegangen er især sket som følge af den intensiverede landbrugsdrift, hvor især tilgroning, opdyrkning og dræning af de fugtige enge, og at tidspunktet for græs- og
høslæt falder stadig tidligere på året.
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Den danske Engsnarrebestand er i internationalt perspektiv af beskeden størrelse, da alene den
europæiske bestand er vurderet til 1,3-2,0 mio. par i 2004 (BirdLife International 2004). På verdensplan er Engsnarren ikke truet (IUCN 2012), men alt tyder på, at den er gået tilbage i det vesteuropæiske udbredelsesområde de sidste 10-15 år, og i Danmark er arten opført på den nye danske rødliste
(2019) som ‘sårbar’ (VU).
Den engelske bestand, som er artens vestligste forekomst, er nok værd at fremhæve, idet det med en
målrettet indsats med engsnarrevenlig drift af kerneområderne er lykkedes at få vendt tilbagegangen
i begyndelsen af 1990erne til en fremgang. Engsnarrevenlig høproduktion 3-doblede således
bestanden i et engelsk forsøgsområde.

Hvis man vil hjælpe Engsnarren
For at hjælpe Engsnarren i forbindelse med driften på engene er flg. forhold væsentlige:
Høst så sent som muligt, helst efter 1. august.
Undgå brug af gødning og pesticider.
Kør fra den ene side til den anden eller fra centrum af mark og ud.
Lad en bræmme på ca. 1 meter stå uslået ind til naboparcellen, og lad nogle pletter i
lavningerne stå uslået.
• Hvis man opdager et kuld unger, så læg høstruten om, så de kan få tid til at skjule sig.
• Høst engen i etaper over en længere periode, f.eks. 14 dage.
• Kreaturgræsning på Engsnarrens yngleplads bør kun ske efter høslæt og bør ikke på noget
tidspunkt overstige 0,25 ungkreatur/ha.
•
•
•
•

Høstmetoder. Engsnarren lever meget skjult og flyver sjældent op når den forstyrres. Ungfugle, der er under
en måned gamle, og fugle der fælder fjerdragt, er slet ikke i stand til at flyve og trykker sig, når de forstyrres.
Derfor dør mange Engsnarrer i forbindelse med høslæt. Ved at høste fra centrum af marken og ud A), eller
ved at høste fra den ene side af marken til den anden B), mindskes risikoen for at dræbe Engsnarrer
væsentlig.
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For at hjælpe Engsnarren, kunne de nævnte forhold også indarbejdes i driftsplaner for engene ved
Nr. Broby. Her kunne man i området lade indgå en stormasket mosaik med forskellige græsprofiler,
dels afgræsning, dels forskudt høslæt (må foretages først i august og dermed acceptere en forringet
foderværdi til følge, da foderværdien af hø falder fra ca. 20. juni og frem). Endvidere kunne det
være en forudsætning, at høslæt foretages efter den foreskrevne ’Engsnarre-metode’, det vil sige
’inde fra og ud’ i spiral. Der bør også være partier i mosaikken, hvor slåning helt undlades og
erstattes af afpudsning hvert 2. år, selvfølgelig efter yngletiden. Forskudt høslæt vil også kunne
gavne en art som Dobbeltbekkasin. Undladelse af gødskning og pesticidanvendelse vil gavne alle
engfugle.
Disse forslag med en målrettet drift bør forsøges i engene nord for Nr. Broby, så Engsnarrens crex
crex kunne genlyde i de lyse midtfynske nætter med fornyet styrke.

Engsnarre. I perioden efter 2007 har udbredelsen af Engsnarren været stigende, men fluktuerende. Det er
især intensivt landbrug og pesticider, der påvirker bestanden af Engsnarre, men også dræning, eutrofiering
og græsningsophør spiller ind. Foto: Per Poulsen.
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Fugletårne i Faaborg-Midtfyn kommune
Af Niels Andersen
Der er pænt med fugletårne i Faaborg-Midtfyn
Kommune; i alt 5 fugletårne, eller fugleskjul:
•

et på engene nord for Nr. Broby

•

to fugleskjul ved Bøjden Nor

•

et på Lyø ved Vestersjo,

•

et ved Arreskov Sø.

Engene ved Nr. Broby

Fugletårnet på engene ved Nr. Broby er placeret ude midt i det hele og således synligt på lang afstand. Ved
tårnet er der informationsmateriale, og man har et fint overblik over engene fra tårnet. Foto: Niels
Andersen.
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Bøjden Nors to fugleskjul
Klydeskjulet og Bjergandeskjulet ligger blot
325 m fra hinanden. Kortet til venstre viser
Bøjden Nor området med angivelse af Klydeskjulet til venstre på kortet og Bjergandeskjulet til højre.
Det er Fugleværnsfonden, der driver Bøjden
Nor, og her har man rejst de to fugleskjul tæt
ved hinanden, Klydeskjulet ligger tættest på
Dyndkrogens P-plads N:6106161 E:568917
(UTM32 ETRS89).

Klydeskjulet er handicapvenligt med adgang
for kørestolsbrugere. (OBS! Stien kan
desværre være ufarbar for kørestole om
vinteren, hvis det har regnet meget). Her er der
under tag frit udsyn til vandfladen og en lav ø.
Bjergandeskjulet lidt længere mod øst har
plexiglas som ruder, så her kan man sidde i læ.
Da begge skjul ligger på en bakke, kommer
man højt nok i vejret til det gode udsyn i
medlys.
Det er kun tilladt at færdes på stierne i reservatet. Der er ingen adgang til foldene.
Udsigten fra Klydeskjulet.

Vejbeskrivelse: Følg rute 8 fra Faaborg mod
Bøjden. I udkanten af Bøjden by - på venstre
hånd - viser skilte ad Dyndkrogvej til to Ppladser, hvorfra en natursti fører til to
fugleskjul, Klydeskjulet og Bjergandeskjulet.

Bjergandeskjulet. Fotos: Niels Andersen.
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Klyde har lagt navn til et af fugleskjulene ved Bøjden Nor. Foto: Bent Staugaard.

Bjergand har lagt navn til det andet fugleskjul ved Bøjden Nor. Foto: Erik Thomsen.
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Lyø
Ved Vestersjo i fuglereservatets sydlige grænse blev der i
2001 af Fyns Amt etableret et fugletårn. Her kan man komme
tre meter til vejrs og få et godt kig ud over vådområdet
Vestersjo ved Lyø Rev. Der er et meget spændende fugleliv
og man kan observere fuglelivet ved søen og nyde den
smukke udsigt ud over havet mod Horne Land og Nordals.

Begge fotos: Niels Andersen.

Arreskov Sø
10 trin op og Arreskov Søs vandflade med et rigt fugleliv
ligger for dine fødder. Rejst af Naturstyrelsen. Arreskov Sø er
Fyns største sø med et areal på over 300 ha. Søen er
lavvandet med en gennemsnitsdybde på ca. 2 m. Der er et rigt
fugleliv, der kan observeres fra fugletårnet på søens vestside
ved Sollerup Skov. Det meste af søen tilhører Arreskov Gods,
den sydlige del er delt på flere bredejere. Fra fugletårnet er
der en fin udsigt mod Arreskov Slot, og til en stor del af søen.
Der er flere gode stier i området.

Vejbeskrivelse: Fra vejen mellem Odense og Faaborg drejes ad Sollerupvej mod Korinth ca. 7 km
før Faaborg. Fra P-pladsen i Sollerup Skov følges stien (1 km) gennem skoven og engene til
fugletårnet ved søens bred.

Troldand. I de kolde måneder samles Troldænderne på vandfladen. Dette syn kan bl.a. opleves ved
Arreskov Sø og Bøjden Nor. Foto: Leif Bisschop-Larsen.
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Kerteminde Kommune
Sybergland – et malerisk landskab er blevet genskabt
Af Mogens Ribo Petersen

Historien
Området var i gamle dage en del af et smalt sund, der adskilte Hindsholm fra resten af Fyn. I 1812
etablerede man de første dæmninger og i 1926 lykkedes det at dræne området helt. Området ligger
under havniveau, og det tidligere sund drænes nu effektivt af en kanal og pumper der sender vandet
ud i Storebælt.
I 2004 havde Fyns Amt tanker om at genskabe det meste af området som omfatter 139 ha. Disse
planer kuldsejlede og da den nye kommunalreform var en realitet, blev der banet vej for et betydeligt mindre projekt kaldet Sybergland.
Oprindeligt var det tanken, at dette område skulle bestå af lavvandede søer og enge. Sådan skulle
det ikke gå. Undervejs blev der lavet en ny lokalplan, der tillod etablering af en ny golfbane syd for
Sybergland. De skulle bruge jord i store mængder. Nu står golfbanen Great Northern færdig og de
har undervejs hentet 400.000 m3 jord fra det, vi mente burde være sjappede enge og småsøer.
Tiden har dog vist at, det ikke gik så galt, som vi havde frygtet. Sybergland er blevet til en fornemt
afgræsset eng med en stor bestand af Viber og orkideer og i natursøen raster masser af fugle. Vi
forventer at området vil blive endnu bedre, når fugleøerne er etableret.
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Luftfoto fra 2017. Matrikel 2a er engområdet. Bemærk at ca 20 % af området står
under vand. Søen markeret med "1" er den kunstigt gravede "natursø". Materialet
blev brugt til golfbanen i bunden af billedet. Yderst til højre ”3” ses aktivitetssøen,
der er tiltænkt rekreative formål.

Nutiden
Området kan opdeles i 2, hvoraf det første område er engområdet (Tårup inddæmmede strand).
Området er blot omkring 33 ha og var indtil for få år siden en tør tilgroet eng. Takket være en
ihærdig indsats fra Kerteminde kommunes biologer og et fortræffeligt samarbejde med et lokalt
landmandspar, som driver ”Sybergkvæg", er der nu skabt et område, der blandt andet rummer
kommunens største vibebestand.
Området er størstedelen af året et sjappet område med perfekt afgræsning - netop som vi drømte om
da vi arbejdede med projektet i en større skala. Kommunens biologer har målrettet plejen af
området på en måde, så der kunne skabes en kraftigt voksende bestand af Viber, strandtudser og
orkideer. Landmandsparret fra Sybergkvæg har en stor interesse i naturpleje og er derfor i stand til
hele tiden at målrette afgræsningen.
Det andet område er "natursøen". Denne er sammen med "aktivitetssøen" kunstigt gravet og
adskilles mod nord fra engområdet af en kunstig dæmning der holder vandet i kote 0.
Dybe søer og kunstige dæmninger er en realitet nu og langt fra de tanker, vi oprindeligt havde med
området. De kunstige søer tiltrækker heldigvis mange rastende fugle, end vi havde frygtet. Etableringen af kommunens største ferskvandssø lige på en vigtig trækrute, er blevet taget godt imod af
fuglene.
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Vinterfoto fra Tårup by. I baggrunden ses de oversvømmede enge foran "natursøen". Foto: Mogens Ribo
Petersen.

Her i efteråret 2019 er status på projektet, at der er lavet aftale om etablering af 3 mindre fugleøer. I
områdets vestlige del etableres et fugletårn betalt af Aage V. Jensens fonde. Herfra er der perfekt
aftenlys til vadeflader og den ene fugleø hvor Fjordternerne forhåbentlig snart etablerer sig. Endelig
er der lavet aftale om et fint stiforløb og et mindre fugletårn i tilknytning til sheltere i den nordlige
del af området.

Fuglene
Sybergland har kun eksisteret i Dofbasen siden 2016 og materialet er derfor sparsomt. Det
forventes, at der vil komme flere ynglefugle, når der etableres fugleøer i Sybergland i 2019. De
vigtigste ynglefugle er (max antal par):
Gråstrubet lappedykker

2

Lille præstekrave

1

Grågås

1

Vibe

12

Rørhøg

1

Rødben

2

Rørhøg

2

Gul Vipstjert

1

Klyde

1
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Vestlige del af engene i en tør sommer. Foto: Mogens Ribo Petersen.

Rastende fugle
Gæssene har indfundet sig på de lave enge. Foreløbig er der set op til 750 Bram- 74 Blis- og 540
Grågæs i området. Svømmeænder ses i pæne tal. Pibeand 320, Krikand 240, Skeand 36 og Knarand
65 er pæne tal i Kerteminde kommune, som er fattig på ferskvandsenge og søer.
Vadefugle som Brushane 18, Svaleklire 5, Tinksmed 18 og Temmincksryle 5 har nu haft glæde af
engene, og man må forvente, at der vil indberettes langt større tal i Dofbasen, når fuglefolket har
"opdaget" lokaliteten. Her i oktober 2019 er der set 114 arter i området.

Øvrige arter i området
Naturplejen har givet gode vilkår for maj- og kødfarvet gøgeurt. Plettet gøgeurt er for nylig dukket
op her som det eneste sted i kommunen. Dukatsommerfuglen er kun fundet her på Fyn.
Endelig er der en stor bestand af strandtudser - godt hjulpet på vej af små vandhuller gravet netop til
dem.
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Østlige del af engområdet ved vintertide. Størstedelen er oversvømmet. Foto: Mogens Ribo Petersen.

Adgangsforhold
Her i oktober 2019 mangler der stadig en del arbejde før projektet er færdigt. En ny parkeringsplads
blev indviet 11/10 2019 og det samme med en bro, så man kan gå hele vejen rundt om aktivitetssøen.
Herunder er skitseret forfatterens bedste bud på, hvordan Sybergland kommer til at se ud senest i
2020.
Fugleøer forventes etableret/renoveret i slutningen af 2019. Et stort fugletårn sponsoreret af Aage V.
Jensens fonde kommer til at ligge i den vestlige (og fuglerigeste) del af området med perfekt lys om
eftermiddagen. Et mindre fugletårn/platform etableres nord for aktivitetssøen.
Et stisystem er etableret rundt om aktivitetssøen. En længere sti (markeret med rødt på figuren
herunder) er ikke helt færdig, hvorfor der tages forbehold for linjeføringen. Denne sti giver adgang
til det store fugletårn og giver mulighed for en flot ca 8 km lang rundtur via Over Kærby, rundt om
Golfbanen og videre i udkanten af Kerteminde tilbage til parkeringspladsen.
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Gul Vipstjert er den typiske engfugl og har dermed et skæbnesammenfald med mange af de andre
åbentlandsfugle fra bondelandet. Tilbagegangen synes dog at være bremset op, og engens guldklump finder i
stigende grad rapsmarkerne interessante. Foto: Bent Staugaard.
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Signaturfugl: Vibe

Viben har især som forårsbebuder haft en stor plads i vores kultur. Læg mærke til flyvekunstnerens brede
vinger, i bestemmelsesguiden ofte betegnet som stegepander. De brede vinger yder stor luftmodstand og det
forklarer, at den ikke flyver langt væk om vinteren. Foto: Erik Thomsen.

I 2016 blev en ellers helt ukendt lokalitet pludselig den mest værdifulde ynglefuglelokalitet for
Viben i Kerteminde kommune. Den ellers helt tilgroede eng på Tårup Inddæmmede Strand (nu
Sybergland) var som forvandlet. Helt tilbage i 2014 startede kommunens 2 biologer Martin Køhl
Søholm og Søren Bay indhegningen af det 33 ha store kommunalt ejede område. Disse biologer har
heldigvis hele vejen igennem været dedikerede for at skabe det bedst mulige Sybergland. Dette var
også starten på et godt samarbejde med landmandsparret Lene Gommesen og Peter Bisgaard, som
har en stor viden og interesse for naturpleje, og os fra de grønne organisationer. Skotsk Højlandskvæg blev sat ud på arealet og genskabte engen.
I 2016 kvitterede ikke mindre end 12 par Viber ved at etablere sig her. De fik oven i købet pæn
ynglesucces, da der er lav bestand af f.eks. ræve i området. I de følgende år har der været omkring 8
par Viber området, og kun i det knastørre år 2018 var det tvivlsomt, om de fik unger på vingerne.
Viben trænger virkelig til flere af den slags succeshistorier. På landsplan er bestanden reduceret til
blot 25 % af hvad den var i 1975. I Kerteminde kommune er det samme historie. Tilgroning,
dræning, uhensigtsmæssig græsning og et alt for intensivt landbrug har nærmest udryddet arten fra
mange af de lokaliteter, hvor der for et par årtier siden var solide bestande.
I en tid hvor tilbagegangen for naturen synes ustoppelig, giver den genvundne natur her i Sybergland håb. Det kan faktisk lade sig gøre at vende udviklingen.
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Vibe med unge. Foto: Steen Lauritsen.

Erkendelsen af at naturen er vigtig, har nu bred opbakning. Vi tror at Vibens fremgang blot er det
første varsel om et vendepunkt, der peger i retning af en bedre natur i Kerteminde Kommune.
Samarbejdet omkring Sybergland mellem kommunen og de grønne organisationer blev på mange
måder et vendepunkt. Vi - i blandt andet DOF - er blevet taget seriøst fra kommunens side og vi har
fået opfyldt mange af vores ønsker. Samarbejdet er også gået den anden vej: Da kommunen ønskede
at lave en Natur- Miljø- og Bæredygtighedspolitik, gik vi naturligvis ind i dette arbejde og har nu et
tæt samarbejde med politikere og forvaltning om at komme med et oplæg til denne politik. De
mange Viber er kun en begyndelse. Det gode samarbejde mellem to biologer, et landmandspar og os
fra de grønne organisationer, har nu bredt sig dybt ind i byrådet og på tværs af partiskel.

Fugletårne i Kerteminde kommune
Kerteminde Kommune har på nuværende tidspunkt ingen fugletårne, men som det fremgår af
teksten til Sybergland, er der et par under etablering. Det første bliver opført i den sydvestlige del af
Sybergland.
Desuden planlægges en platform ved aktivitetssøen op ad shelterområdet. Platformen vil også
kunne anvendes til observationer af fuglelivet uden at forstyrre fuglene.
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Langelands Kommune
Botofte Skovmose – fra dårlig landbrugsjord til fugleeldorado
Af Claus Dalskov

Det store sø-område set fra Gl. Skolevej okt. 2018. Foto: Claus Dalskov.

Har man indenfor de seneste år besøgt Botofte Skovmose, kan man ikke undgå at bemærke det rige
fugleliv, der udspiller sig på det tidligere afvandede lavbundsareal. Hundredvis af ande- og
mågefugle fouragerer dagligt og skarver, lappedykkere, rovfugle, hejrer og småfugle udnytter
områdets tilbud af føde og redemuligheder.
Her jager det lokale Havørnepar, og Rørdrummens hule trutten kan høres i forårstiden. Fuglefolk og
-fotografer indfinder sig hvert år og får fine oplevelser i notesbogen og på kameraet.

Afvandingen
Botofte Skovmose blev afvandet i 1940-erne efter et noget problemfyldt forløb. Området blev dog
aldrig egnet som dyrkbar landbrugsjord, men henlå som brakarealer med pilekrat og enkelte tørvegrave. I den sydvestlige del, hvor nu P-pladsen ligger, havde Tranekær Kommune etableret en losseplads, der fungerede til sidst i 1970-erne.
Man kan læse meget mere om hele denne historie i Kjeld Hansens bog: Det Tabte Land36.
Fuglelivet veksler året igennem med de største koncentrationer af fugle i yngletiden fra marts til
juli. En Hættemågekoloni og Skarver lægger sammen med Grågæs et lydtæppe over området her i
forårsmånederne. Hen på sommeren stilner det hektiske fugleliv noget af, men stadig kan man få
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fine fugleoplevelser ved et besøg. Allerbedst sidst på eftermiddagen eller på en lun sommeraften,
hvor medlyset fra solen giver farver til området, og fuglene er lettest at se og bestemme. De bedste
udkigspunkter findes langs Gl. Skolevej og ved P-pladsen på Bukkeskovvej.

Botofte Skovmose er et lavbundsområde øst for
Tranekær by.







Området blev i forbindelse med Vandmiljøplan 2
gennemført som et vådområdeprojekt, der fjerner
ca. 8 tons kvælstof årligt fra tilstødende dyrkede
arealer.
Projektet var færdigt i 2010.
Området omfatter ca. 79 ha. Halvdelen som sø og
de resterende som våde og tørre enge.
I skrivende stund er der set 166 forskellige
fuglearter i Botofte Skovmose fra 2010 – 2018.
Man kan ikke gå ind i området - kun ud på
halvøen fra P-pladsen.

Havørneparret på isen i marts 2013. Havørne ses næsten dagligt i og ved Botofte Skovmose. Blishøns og
Skarveunger udgør en væsentlig del af ørnenes menukort. Hunnen til højre på billedet døde marts 2017 –
antagelig af fugleinfluenza. Foto: Claus Dalskov.
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I efterårstiden kan man nogle dage være heldige at se trækket af rovfugle, gæs, duer og småfugle
over området. Om efteråret afholdes der også af og til jagter, og i dagene derefter er der ret fugletomt ved Skovmosen. Er der isdækket i vintertiden, vil der ligeledes kun være få fugle.
Søerne er rige på fisk, så både Lappedykkere og Skarver har gode fødemuligheder. Pibeænder og
Grågæs græsser på de våde og tørre enge sammen med kreaturerne. I store dele af året huser
området større antal af svømme- og dykænder, hvoraf en del også yngler.
Toppet Lappedykker.
Den Toppede Lappedykker har gode forhold
i de fiskerige søer. Specielt den store
nordlige sø huser mange fisk.
De første år kun 1-2 par, men antallet er
steget, så der de seneste år har været 10-13
ynglepar.
Gråstrubet Lappedykker er ligeledes talrig
med 10-15 ynglepar.
2-3 par Lille Lappedykker yngler i området.
Toppet Lappedykker. Foto: Claus Dalskov.

Knarand.
Knarænder ses næsten hele året i
Skovmosen. Kun i enkelte af vintermånederne savnes de.
Knarænderne yngler med få par.
Max-antal sete fugle er 187 d. 15. august
2013.

Genopretningen

Knarand, han. Foto: Claus Dalskov.

Områdets største lodsejer Lars Chr. Prytz
henvendte sig i 2003 til det daværende Fyns Amt med ideen om et vådområdeprojekt. Amtet kunne
hurtigt se ideen med at få lavet et Vandmiljøplan II-projekt i Botofte Skovmose og gik straks i gang
med projektet. Med Kommunalreformen i 2007 blev projektet overtaget af Skov- og Naturstyrelsen,
og i efteråret 2009 afsluttede man anlægsarbejdet. I løbet af vinteren og foråret blev området fyldt
op med vand.
Lars Prytz har siden sat kreaturer på de våde og tørre enge, så store dele af disse nu afgræsses.
Der sker meget naturligt en tilgroning af dele af arealerne, dels langs bredderne, hvor Bredbladet
Dunhammer og Tagrør har bredt sig, og dels på de små øer, hvor det især er Skræpper og Lådden
Dueurt sammen med Pilebuske, der tager over.
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Botofte Skovmose juni 2008, set fra nordvest.

Botofte Skovmose d. 6. marts 2010.

Botofte Skovmose maj 2010.

Botofte Skovmose september 2019. Alle 4 fotos: Claus Dalskov.
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Fuglelivet
Ret hurtigt efter etableringen af vådområdet indfandt fuglene sig. Rigtig mange forskellige arter
indenfor vandfuglene, som det ofte ses ved nye vådområder.
Mange forskellige organismer i vandet og langs bredderne giver føde til de mange arter.
Efterhånden indfinder der sig en balance i økosystemet. Det betyder, at nogle arter har fine fødemuligheder, andre får efterhånden ringere vilkår og forsvinder.
Hættemågerne ynglede allerede i 2010 med 12 par. I løbet af årene steg antallet og kulminerede i
2017 med mellem 1300 og 1500 ynglepar. Hættemågernes forsvar af kolonien gavner en række
andre fuglearter, som nyder godt af mågernes forsvar.
Sorthalset Lappedykker har ynglet et par år, men er nu forsvundet igen. Viber, Rødben og Strandskader bruger hvert år mågernes beskyttelsesskjold.
Skarverne indfandt sig som ynglefugl i 2013 med nogle få par. Bestanden er siden steget år for år,
så der i 2019 ynglede ca 250 par.
Skarver bruger de gamle piletræer og buske, der stort set er vanddækkede. Det betyder, at de
efterhånden vil forsvinde. Spændende hvor Skarverne så vil slå sig ned.

Skarven er ikke kun en sort ålekrage. Dens fint afstemte farver under rette lysforhold gør Skarven til et
dejligt møde. Og så er den på næsten alle måder forskellig fra andre arter. Indfødsret i Danmark har den
med sin 8.000 årige næsten ubrudte tilstedeværelse som ynglefugl. Foto: Erik Thomsen.
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Fuglearterne
Her en liste med alle de 166 arter, der er set i Botofte Skovmose fra 2010 – 2019. Sorthovedet Måge er en af områdets
sjældenheder, der har ynglet med op til 2 par. De har dog ikke været i Skovmosen de sidste par år.
( De sjældnere arter er fremhævet med grønt, ynglefugle med rødt.)
Lille Lappedykker

Hvepsevåge

Dobbeltbekkasin

Skovpiber

Musvit

Toppet Lappedykker

Sort Glente

Lille Kobbersneppe

Engpiber

Træløber

Gråstrubet Lappedykker

Rød Glente

Småspove

Gul Vipstjert

Rødrygget Tornskade

Sorthalset Lappedykker

Havørn

Storspove

Hvid Vipstjert

Stor Tornskade

Skarv

Rørhøg

Sortklire

Silkehale

Husskade

Rørdrum

Blå Kærhøg

Rødben

Gærdesmutte

Allike

Silkehejre

Duehøg

Hvidklire

Jernspurv

Råge

Sølvhejre

Spurvehøg

Svaleklire

Rødhals

Sortkrage

Fiskehejre

Musvåge

Tinksmed

Nattergal

Gråkrage

Skestork

Fjeldvåge

Mudderklire

Rødstjert

Ravn

Knopsvane

Fiskeørn

Sorthovedet Måge

Bynkefugl

Stær

Sangsvane

Tårnfalk

Dværgmåge

Stenpikker

Gråspurv

Sædgås

Dværgfalk

Hættemåge

Solsort

Skovspurv

Blisgås

Lærkefalk

Stormmåge

Sjagger

Bogfinke

Grågås

Vandrefalk

Sildemåge

Sangdrossel

Kvækerfinke

Canadagås

Agerhøne

Sølvmåge

Vindrossel

Grønirisk

Bramgås

Fasan

Svartbag

Græshoppesanger

Stillits

Knortegås

Vandrikse

Rovterne

Sivsanger

Grønsisken

Nilgås

Grønbenet Rørhøne

Splitterne

Kærsanger

Tornirisk

Gravand

Blishøne

Fjordterne

Rørsanger

Bjergirisk

Pibeand

Trane

Havterne

Drosselrørsanger

Stor Gråsisken

Knarand

Strandskade

Dværgterne

Gulbug

Lille Gråsisken

Krikand

Stylteløber

Sortterne

Gærdesanger

Dompap

Gråand

Klyde

Hvidvinget Terne

Tornsanger

Kernebider

Spidsand

Lille Præstekrave

Huldue

Havesanger

Gulspurv

Atlingand

Stor Præstekrave

Ringdue

Munk

Rørspurv

Skeand

Hjejle

Tyrkerdue

Gransanger

Taffeland

Vibe

Gøg

Løvsanger

Troldand

Islandsk Ryle

Natugle

Fuglekonge

Ederfugl

Dværgryle

Mursejler

Grå Fluesnapper

Sortand

Temmincksryle

Stor Flagspætte

Skægmejse

Hvinand

Krumnæbbet Ryle

Sanglærke

Halemejse

Lille Skallesluger

Almindelig Ryle

Digesvale

Sumpmejse

Toppet Skallesluger

Brushane

Landsvale

Sortmejse

Stor Skallesluger

Enkeltbekkasin

Bysvale

Blåmejse
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Sølvhejre ses jævnligt og Silkehejre og Skestork er set enkelte gange her i 2018. Stylteløber blev set
i en uges tid i august 2013, hvor en voksen fugl og en unge fra samme år holdt til i søområdet ved
P-pladsen.

Fremtiden
Botofte Skovmose vil givetvis også
de næste mange år være det fine
fugleområde, som det er i dag.
Umiddelbart er der ikke trusler, som
kan ændre det billede. Engene
afgræsses med kvæg og heste, og
lodsejeren slår ind imellem bredvegetationen på de områder, hvor der ikke
er græssende dyr.
Bredvegetationen har dog gjort, at
vadefuglene, der tidligere sås i
træktiden, nu er forsvundet, da de
mudrede lavvandede bredder ikke
findes mere.

Stylteløber. Foto: Claus Dalskov.

Som nævnt er der kun ringe adgang
for besøgende, og større dele af især det østlige og sydøstlige område kan heller ikke ses fra de
offentlige veje.
Et stort ønske kunne derfor være, at der blev åbnet nogle enkelte korte stier eller stiforløb. Da
området er privatejet og indhegnet, er der dog næppe de store muligheder herfor.

Signaturfugl: Skarv
Skarven som ynglefugl i Botofte Skovmose
Som nævnt ovenfor ynglede de første Skarver i Botofte Skovmose i 2013. I årene efter steg
bestanden støt og i 2019 taltes 286 ynglepar. Bestanden henter en stor del af føden i Storebælt, men
fisker også i søerne i Botofte Skovmose.
Den danske bestand af Skarver kulminerede i 2000 med godt 40.000 ynglepar. Antallet er siden
faldet, så der i 2019 taltes knap 30.500 par. De flere og flere Havørne i Danmark har givetvis haft en
negativ indvirkning på Skarvernes ungeproduktion. Også i Botofte Skovmose tager det lokale
Havørnepar af og til en Skarv eller en Skarvunge, men antallet af ynglende Skarver stiger dog
stadig år for år.
I efteråret 2019 blev der givet tilladelse til regulering af Skarv i Botofte Skovmose. Reguleringen –
eller jagten – betød ca. 30 skudte Skarver.
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Skarver ved Botofte Skovmose. Foto: Claus Dalskov.

Skarven på Langeland
Skarven har en tidligere historie som ynglefugl på Langeland, idet den i 1930-erne vendte tilbage
som dansk ynglefugl. Skarven forsvandt omkring 1870 efter årtiers efterstræbelse. Frem til 1876 var
der en koloni ved Haderslev, der dog ikke var dansk område på det pågældende tidspunkt.
I 1938 vendte Skarven tilbage som dansk ynglefugl ved
Tranekær Borgsø ( Borresø). Det første år var der et halvt
hundrede fugle og 14 reder ved kolonien. Året efter var der
36 reder.
Fuglelivet ved Borresø var ved kendelse af
Fredningsnævnet af 6. jan. 1930 blevet fredet, dog så
”Stokand - Andrikker og Krager” måtte beskydes. Det gav
selvfølgelig problemer i forhold til bekæmpelsen af
Skarverne, der de første år havde fred til at etablere sig ved
søen.
Sagen førte til en omfattende korrespondence mellem
grevskabet , Danmarks Narurfredningsråd, ansatte ved
Zoologisk Museum og Ornitologisk Forening. Fra
grevskabets side var det først og fremmest skovrider
Fløytrup, der var involveret, men også forstassistent –
senere skovfoged - Wognsen deltog.
Den legendariske skovrider E. St.
Fløytrup. (1885-1962).

Brevvekslingen og et mindre skrift af forstassistent
Wognsen giver et nogenlunde overblik over antallet af
ynglende Skarver ved Borresø.
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Imidlertid bliver kolonien delt i 1945, da der pga. ”lidt uro i Tranekær Slotsøs omgivelser” bliver
dannet en udflytterkoloni på en nærliggende banke med høje bøgetræer.
Følgende redetal findes i diverse breve mm.:
År

Antal reder ved
Borresø

Antal reder på
nærliggende banke

1938

14

1939

36

1940

24

1941

22

1942

Ingen tal

1943

122

1944

Godt 300

1945

Ingen tal

Ca. 100

1946

Få reder

Ingen tal

1947

0

Stor koloni

1948

0

0

Udflytterkolonien kan beskydes udenfor
yngletiden, men ammunitionsmangel i
slutningen af krigen og tiden derefter
gør bekæmpelsen vanskelig, så først i
1948 har man fået bugt med den ”afskyelige” fugl.

Langelandsturen
De første år er der blandt ornitologer stor interesse for den tilbagevendte fugl, og DOF planlægger
en 3-dags tur til Langeland i pinsen 11-13. maj 1940, hvor Skarvkolonien er ” den store Kanon”.
Efter en del korrespondence frem og tilbage om besøget, overnatning og frokoster, udsendes
programmet 8/4 1940. Bemærk datoen!
Af programmet fremgår det, at deltagerne ankommer lørdag d. 11. maj med færgen fra Svendborg
kl. 12:53. Eftermiddagen tilbringes ved Tranekær bla. med besøg ved Skarvekolonien. Man
overnatter i Rudkøbing.
Søndag tilbringes på Sydlangeland, hvor lærer Alfred Nielsen, Tryggelev er behjælpelig med turen.
Man forventer mange vadefugle og Grønspætte!
Mandag formiddag atter ved ved Tranekær af hensyn til deltagere, der ikke kunne nå frem lørdag,
og eftermiddagen på Tåsinge. Derefter middag på Christiansminde og hjem.
Muligvis kan indtræffende omstændigheder nødvendiggøre programændringer, anføres det!
10. april aflyser Bernt Løppenthin, der er formand for ekskursionsudvalget, turen til Langeland!
I 1942 lykkes det dog for foreningen at gennemføre en tur til Langeland. Dog kun et kort visit ved
Tranekær, hvor man foruden Skarvkolonien forventer at se Grønspætte og Pirol.
De første år var det interessen for den nye ynglefugl i den danske fugleverden, der skinner igennem
brevvekslingen, og mange koryfæer er på banen. Overretssagfører Peter Olufsen fra B&O dynastiet,
Poul Jespersen formand i DOF fra 1941 -1951, Finn Salomonsen, konservator Ulrik Möhl-Hansen,
der er interesseret i skudte fugle til udstopning og skindlæggelse, svenske Dr. Bengt Berg, der er
interesseret i æg og endelig Ragnar Spärck optræder i korrespondencen eller besøger Skarvkolonien.
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Skarv. Det er modstridende, at Skarvens fjerdragt ikke er vandskyende, men det kan give den en hurtigere
og mere ubesværet jagt på fiskene under vandet. Det er samtidig årsagen til, at vi ofte ser Skarven sidde og
tørre vingerne på synlige steder, såsom pæle og sten. Foto: Erik Thomsen.

Også fuglefotografen Arthur Christiansen er på pletten. Han besøger Tranekær i maj 1940 og får
taget en del fotos herfra. I 1943 laver han en film om Skarverne ved Tranekær Borgsø. Den kan ses
på Filmcentralens hjemmeside37.
I august 1943 skriver den senere formand for
DOF Finn Salomonsen til skovrider Fløytrup
og takker for ” en fornøjelig dag” hos skovrideren og foreslår samtidig, at grevskabet søger
Naturfredningsrådet om dispensation til at
beskyde Skarverne, så der kun forbliver en ca.
100 par tilbage. Der går dog 2 år inden man,
også presset af Lohals og Spodsbjerg fiskeriforeninger ansøger om dispensation til at
beskyde Skarvkolonien i Borresø. Dispensationen gives, men som skovrideren skriver:”
den blev aldrig bragt i anvendelse”.

Skarvkolonien ved Tranekær. Foto: Arthur
Christiansen 1940.

Skovrideren forventede at decimeringen af
Borresø-bestanden skulle finde sted i foråret
1946, men ingen ynglepar slog sig ned her. Alle fuglene fortrak til kolonien på den nærliggende
banke, hvorfra de blev fordrevet i 1947. 1947 blev således det sidste år i denne omgang med
ynglende Skarver på Langeland.
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Fugletårne og fugleskjul på Langeland.
Af Claus Dalskov

Her i 2019 er der 5 fugletårne/fugleskjul på
Langeland, alle beliggende på Sydlangeland.
Et fugletårn ved Gulstav Mose, 2 fugleskjul ved
Tryggelev Nor, et fugleskjul ved Salme Nor og
ligeledes et ved Rebjerg Sø ved Skovsgaard.

Det nye fugleskjul ved Tryggelev Nor
Det nye skjul ved Tryggelev er det første skjul i
Danmark, hvor man kan komme ganske tæt på
fuglene. Skjulet er flydende og med envejsruder,
der tillader de besøgende at betragte fuglene på
nært hold. Fuglene kan til gengæld ikke se folk
gennem glassene.

Det smukke flydende fotoskjul set fra vandsiden.
Foto: Claus Dalskov.

Her ses det nye skjul indefra.
Da skjulet er flydende følger det med de skiftende
vandstande i noret. Man vil således altid være
næsten i niveau med vandspejlet, når man sidder
inde i skjulet.
Det giver nogle anderledes og spændende muligheder for at fotografere fuglene, end man kan få i
et traditionelt fugleskjul.
Foto: Claus Dalskov.
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Det store fugleskjul i Tryggelev Nor.
I Tryggelev Nor ligger det store skjul tæt ved
Trehøje, som er navngivet sådan pga. de 3
broncealderhøje, der ligger lige øst for skjulet.
Herfra er der fin udsigt over den største af søerne
i Tryggelev Nor.

Det store skjul ved Trehøje.

Det gamle skjul ved Salme Nor

Det gamle sjul ved Salme Nor.

Salme Nor skjulet er bygget med træluger der kan
åbnes og hægtes fast i loftet, mens man kigger ud.
Her er et kig ud over vandfladen i Salme Nor. Fra
skjulet ses oftest vandfugle som ænder, gæs,
svaner, blishøns, hejrer og en del vadefugle.De 3
skjul ved Salme og Tryggelev Nor ejes alle af
Fugleværnsfonden og kan nemt nås fra P-pladsen
ved Tryggelev Nor. Fra Rudkøbing- Bagenkop
vejen er der - mellem Nordenbro og Magleby skiltet mod Tryggelev Nor.

Fugletårnet ved Gulstav Mose
Det nye fugletårn ved Gulstav Mose blev indviet
i 2018. Tårnet er meget solidt og giver et fint
udsyn over Gulstav Mose og et godt kig mod
nord med bla. Fakkebjerg.
Der er nem adgang fra P-pladsen ved Gulstavvej
til tårnet, der ejes af Fugleværnsfonden.
Det nye fugletårn ved Gulstav Mose.

Fugleskjulet ved Rebjerg Sø
Fugleskjulet ved Rebjerg ejes af Danmarks Naturfond, der også ejer Skovsgaard Gods på hvis jord
skjulet er bygget. Fra Kågårdsvej fører en lille vej
ind til en P-plads i skoven, hvorfra der er nem
adgang til skjulet. Fra skjulet er der udsigt over
Rebjerg Sø. Søen huser en række almindelige
vandfugle som f.eks. Gråstrubet Lappedykker,
Blshøne, Gråand, Taffeland mm.
Alle fotos: Claus Dalskov.
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Middelfart Kommune
Føns Vangs Sø – Fyns næststørste sø blev skabt
Af Ib Bager
Føns Vangs Sø ligger idyllisk lige nord for landsbyen Føns med en lille bebyggelse ved vestenden,
Ronæsbro. Syd for søen ligger et lille bakkeparti,
Springbakken, der leder til Føns Plantage og den
bagvedliggende Gardersø. Føns Vangs Sø adskilles
kun fra Gamborg Fjord af en dæmning med vejen,
der forbinder Ronæs med Føns. Herfra er der kun
ca.1.000 m. til Føns Vig. Alt dette udgør reelt én
samlet biotop. Mod nord er der almindeligt agerland
og mod øst grænser søen op til Assensvejen.
Trods pumpning i de efterfølgende 50 år var der
kun ca. 30 ha tilbage, der stadig blev dyrket i
slutningen af 1980’erne. De resterende ca. 70 ha lå
hen som græsenge, der var omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Med tiden havde engene sat sig,
fordi humusjorden sank sammen på grund af udtørringen, men vel også i takt med at drænrørene fra
1937 gradvis ophørte med at fungere.
Omkring århundredeskiftet begyndte Fyns Amt at arbejde særdeles aktivt med at genskabe vådområder som bidrag til statens indsats for et renere vandmiljø.

Føns Vangs Sø, set fra vest mod øst. Foto: Viggo Lind.
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Blishøne. Man skal vist være en Blishønemor for at holde af fugleverdenens mindst søde unger, til gengæld
er de charmerende, Bliskyllingerne. Foto: Erik Thomsen.

Føns Vang blev tidligt udvalgt, og efter flere forhandlinger om en frivillig aftale med områdets otte
lodsejere, kunne pumpestationen nedlægges i december 2005, hvor Fyns Amt omskabte det 110 ha
store engområde som Fyns næststørste sø.
Projektet var baseret med teoretisk bortfjernelse af 17 tons kvælstof årligt. Prisen for hele herligheden blev 6,5 mio. kr., hvoraf staten betalte knap to mio., mens amtet leverede de resterende 4,5
mio. Pengene blev fortrinsvis brugt til kompensation til lodsejerne. Lokaliteten udgør en del af EUhabitatområde nr. 96. Der var altså ikke tale om at lade det offentlige erhverve området, og det er
stadig i privat eje.
Når det gælder fuglelivet, har den nye sø givet fuld valuta for pengene, bl.a. fordi man anlagde to
rævesikrede øer i søen, hvoraf kun den ene nu til stadighed er synlig. Diversiteten på og om søen er
meget stor. Mest iøjnefaldende er den daglige tilstedeværelse af Havørne, hvilket skyldes ikke
mindre end to ynglende par i søens umiddelbare nærhed. Supplerende ses forår og efterår altid
trækkende Fiskeørne. Dernæst kan man ikke undgå at bemærke det altid store antal Grågæs, som
kan svinge fra nogle hundrede i yngletiden til mere end to tusind i forårs- og efterårstrækkene.
Dertil kommer i trækperioderne Bramgæs, Canadagæs og Blisgæs. Søen har i de sidste par år
udviklet sig til et foretrukket sted for lappedykkere og ses typisk i 2. halvår i et ret stort antal.
Toppet og Gråstrubet Lappedykker yngler ved søen, mens Sorthalset og Lille Lappedykker besøger
søen forår og efterår.
Føns Vangs Sø er også hjemsted for mange andearter. Henover året ses Gråand, Troldand, Krikand,
Taffeland, Hvinand, Pibeand, Gravand, Knarand, Skeand; de fleste set ynglende ved søen, dog ikke
hvert år for alle arter. Dertil kommer i nogle år Sortand og Bjergand på træk.
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Gråstrubet Lappedykker klarer sig i disse år godt. Den er blandt vores mest almindelige lappedykkere, hvor
den forekommer på mindre vandflader end den toppede. Udbredelsen er østlig og vestgrænsen går ned
gennem Danmark. Foto: Steen Lauritsen.

LIFE+ Nature Kystfugle Vestlige Østersø
Efter et langt tilløb og mange forhindringer er det nu endelig lykkedes at få finansieret et større
projekt, der i Lillebælt og Østersøen skal forbedre levevilkårene for kystfuglene.
I spidsen for projektet står Middelfart Kommune, som over de næste syv år vil gennemføre
indsatser for 62 millioner kroner, der skal forbedre levevilkårene for en række truede kystfugle. I
denne sammenhæng er det af særlig betydning, at jagten på Føns Vangs Sø frikøbes for de næste 20
år. Indtil nu har søen i jagtsæsonen september til februar stort set været tømt for fugle i modsætning
til forårs- og sommermånederne, hvor der ofte er flere tusinde fugle i søen. Desværre kommer der
nok til at gå et par år, før det hele er faldet på plads, og fuglene kan få fred.
Der vil blive etableret to nye fugleøer i Føns Vang, forhåbentlig i 2020, som en del af Better Birdlifeprojektet.

Observationssteder
Søens fugle kan med fordel observeres fra tre lokationer, som er angivet på billedet herunder. Den
bedste er fra søens vestlige ende fra Ronæsbrovej og den gamle mølle. Her vil man erfaringsmæssigt få de bedste oplevelse. Desuden vil man blot ved at vende sig 180 grader få en meget fin observation ud over Gamborg Fjord.
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Fra Føns Kirke på sydsiden af søen får man et flot overblik over en stor del af søen, herunder den
lille holm i søens vestlige del, hvor der ofte raster mange forskellige variation fugle, og hvor der er
en lille Skarvkoloni om foråret/sommeren. Her sidder Havørnene ofte på lur eller fortærer det
allerede fangede bytte. I de sidste tre år er ikke kommet Skarvunger på vingerne, idet ørnene
systematisk har taget al yngel.
Endelig er der opført et fugletårn i søens østlige ende, som giver et godt overblik over denne del af
søen med mulighed for mange gode observationer. Herfra går der en trampesti mod syd til Springbakken. Herfra kan man vælge at gå ned i Føns Plantage eller til den ”Morten Korchske” landsby,
Føns, og fortsætte ned til Føns Strand. Men afsæt god tid. Der er meget at se på undervejs, herunder
en stor diversitet af fuglearter.

Signaturfugl: Havørn
Beskrivelse
Havørnen er Nordeuropas største rovfugl, og med sit gigantiske vingefang er fuglen imponerende at
skue. Den er kendt som "den flyvende dør" pga. det store vingefang på op til 2,4 m., de stive, brede,
rektangulære vinger og den korte, kileformede hale, som er hvid hos udvoksede fugle. Næbbet er
kraftigt og dolkformet og hos de voksne fugle lysende gult, mens ungfuglenes næbfarve er grålig.
En udfarvet, voksen Havørn er også karakteriseret ved et lyst hoved, mens ungfuglenes fjerdragt er
ensfarvet brun. På vingernes underside har unge Havørne dog ofte lyse tegninger, der kan ses på
nært hold. Fuglens længde er 70-90 cm.

Levested
Havørnen er en vidt udbredt rovfugl, som forekommer fra Sydgrønland i vest gennem et bredt bælte
østpå gennem Europa og Asien til Stillehavskysten. Langt de fleste havørne i Europa findes i Norge
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(1.500 til 2.000 par38) og i landene omkring Østersøen samt i Østeuropa. De fleste danske ørnepar
findes på Lolland og i Sydsjælland, men er også stærkt stigende her på Fyn samt en del steder i
Jylland.
Havørne bliver kønsmodne i en alder af 5-7 år, hvor fuglene danner par og finder territorier, som de
holder hele deres liv. Ungfuglene strejfer derimod mere omkring, og der går endvidere et meget
svagt træk af skandinaviske fugle gennem landet i april samt oktober/november. Ud over den
danske ynglebestand overvintrer fugle fra nabolandene også i Danmark. De optræder især i fjorde,
ved større søer og ved lavvandede kyster og sunde, hvor der opholder sig større mængder af
overvintrende gæs og svømmefugle.

Føde
Havørnen har et jagtterritorium på 15 – 70 km2. . Dens føde består af fisk, ca. 60%, mellemstore
fugle og pattedyr såsom Blishøne, Gråand, hare, måge, gås, Skarv og Fasan samt ådsler, fordelt på
500 g. fisk eller 300 g. fugl/pattedyr pr. dag. Fordelingen afhænger dog meget af biotop og tilgængelig føde. Fuglen har en lidt speciel jagtteknik, hvad angår svømmefugle, idet den ved at flyve lavt
ned over fuglen gentagne gange presser den til at dykke. På den måde udmatter Havørnen sit bytte,
som pga. udmattelsen kan blive et let offer. Det er dog langt fra altid, at det er byttedyret, der bliver
træt først. Havørne kan maksimalt løfte sin egen vægt, som for hanner er 5 kg og hunner 7 kg.

Bestandsudvikling
Grundet den intense rovfuglebekæmpelse, som fandt sted sidst i 1800-tallet, blev fuglen udryddet
allerede omkring år 1900. Heldigvis er Havørnen genindvandret i 1990'erne, og den er gået støt

Havørn i sit rette element spejdende efter bytte. Foto: Keld Skytte Petersen.
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frem lige siden. I 2017 fik 62 par mindst 98 unger på vingerne. 81 par Havørne fik 122 unger ud at
flyve i 2018. Ved den gennemførte ørnetælling i 2018 blev der talt 375 Havørne i Danmark et lille
fald i forhold til 2017, hvor der blev talt 395 havørne. I 2019 blev der konstateret endnu et fald til
303. Bestanden trues bl.a. af bevidst forgiftning i form af udlægning af Carbofuran. På Fyn/
Langeland er der mindst seks verificerede tilfælde. Krybskytteri er ikke dokumenteret på Fyn, men
fundet af en Kongeørn skudt med 20 hagl i Nordjylland må da vække til eftertanke. Ligeledes er der
i februar 2019 fundet en skudt Havørn på Lolland. Havørnen var ikke ukendt for offentligheden, der
har haft mulighed for at følge den pågældende ørn på DOF’s webcam siden 201339. Endelig gør
også fugleinfluenza indhug i bestanden.
Havørnen får ét kuld unger om året. I perioden ultimo februar - primo april lægges der 1-3 æg, som
klækkes efter en rugetid på 35-36 dage. Ungetiden er 78-80 dage for hanner og 92-95 dage for
hunner og er helt afhængige af deres forældre minimum i de første 3 mdr. Kommer de først godt på
vingerne, kan de se frem til en levealder på ca. 30 år
Reden er kæmpestor, 300-500 kg. Den er som oftest høj og bred med tydelig krans af indflettede
kraftige grene. Den placeres i en stor grenkløft i løvtræer eller langs en stamme i et nåletræ. Reden
er opdelt i to sektioner, en sove/hvileplads til æg, unger og rugende fugl og "spisebordet”. Her
samles alle knogler og madrester. Ungerne lærer hurtigt at sortere i det og lægger pænt knogler osv.
til side, når de har spist.
Redelokaliteten ligger oftest i nærheden af gode jagtområder, dvs. kystnært, ved fjorde, større søer
eller brede åløb.

Havørn har slået en Blishøne, dens foretrukne bytte i vinterhalvåret. Foto: Keld Skytte Petersen.
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Føns Vang. Foto: Ib Bager.

Forskning
To havørne-unger, begge hunner, Gunhild og Elna, ved Evensø nær Præstø Fjord fik i 2017, da de
50 dage gamle, påmonteret GPS-sender m. solceller. Sender og sele vejer i alt 80 gram. Reden sad i
et træ i cirka 30 meters højde, hvorfor ungerne blev hentet ned på jorden, så GPS-senderne kunne
sættes på. Elna blev fundet død 10. februar 2018 i skovene øst for Slagelse. Hun viste sig at være
ramt af fugleinfluenza af typen H5N6, der ikke før er set i Danmark. I 2018 fik yderligere 10 unger
GPS-sendere påmonteret fordelt på alle landsdele. Påsætning af GPS-sendere er fortsat i 2019. Der
er allerede nu indhentet værdifuld viden om deres færden. Det er ganske overraskende, hvor vidt
omkring de kommer allerede inden for det første år af deres levetid.

Fugletårne i Middelfart Kommune
Fugletårnet ved Føns Vangs Sø finder man i søens østlige ende, som giver et godt overblik over
denne del af søen med mulighed for mange gode observationer.
Hvordan finder man vej til fugletårnet?
Hvis man kommer fra motorvej A20, så tag afkørsel 57, Nørre Aaby, og kør ca. 5 km. i retning af
Assens. Så finder man søen på højre hånd. Hvis man kommer syd fra ad Assensvejen, så se efter
skiltene til Føns. Så føres man enten direkte til kirken eller fugletårnet. Endelig, hvis man kommer
ad Gl. Assensvej fra Middelfart, så følg skiltene mod Føns. Så kommer man direkte til
observationsområdet på Ronæsbrovej.
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Fugletårnet ved Føns Vangs Sø. Foto: Ib Bager.

Fugletårnet i Kingstrup Mose finder du i sydkanten af Ejby, 16 km sydøst for Middelfart. Der er i
mosen anlagt en natursti på 4,8 km.
Du finder stien, hvis du drejer af ved afkørsel 56, Ejby, på den fynske motorvej, E20, og kører mod
Ejby. Herefter kører du ca. 2 km., til du ser skiltet ”Ejby Mose”. Så ligger P-pladsen ca. 200 m.
nede ad vejen.

Fugletårnet i Ejby Mose
ligger inde i selve
moseområdet, som består
af en mosaik af
mosenatur, tørvesøer,
vandløb, ferske enge
samt højderygge med
agerland. Det samlede
område er på ca. 270 ha,
hvoraf størstedelen af
arealerne tilhører private
lodsejere. Vis hensyn, og
hold dig til den afmærkede rute, da der også
kan forekomme bundløse
Fugletårnet i Kingstrup Mose. Foto: Ib Bager.
huller flere steder. Der er
i alt 4,8 km gult
40
afmærket rute . Du kan vælge at gå en runde i Ejby Mose, krydse åen og gå en runde i Kingstrup
Mose, eller kombinere dem. Turen kan forlænges ved at følge grusvejene til Kingstrup. Færdsel er
tilladt til fods eller på cykel.
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Nordfyns Kommune
Gyldensteen Strand – naturen blev sat fri og vandet lukket ind igen
Af Kurt Holm

Fortiden
Besøgte man kysten ved Gyldensteen Strand for ca. 150 år siden, ville man opleve et ganske andet
landskab end det man ser I dag.
Her bestod søterritoriet ud for Gyldensteen Gods af en
bred lavvandet laguneagtig fjord, afgrænset mod
Kattegat af moræneøer, - nemlig Langø, Lindholm,
Store Stegø og Lille Stegø.
Fjorden var de dybeste steder mere end 3 meter dyb,
men gik man langs bredderne, fandt man store vige med
lavt vand og et myldrende dyreliv.
En driftig greve på Gyldensteen så muligheder for at
indvinde land i dette område og fik anlagt diger mellem
Store Stegø, Lindholm og Langø. Desuden omlagde man
tilløbene til Kragelund Møllebæk og Ålebækken og ved
hjælp af to Hollandske pumpemøller tørlagde man
fjorden. Resultatet var våde enge der kunne benyttes til
høslet og græsning.
Gammelt kort over området inden
inddæmningerne.

På grund af digegennembrud i 1945 og 1954 var det
nødvendigt med en forstærkning af digerne. Det
nuværende areal blev delt i to med et tværdige, der
skulle spærre for indtrængende vand, hvis der trods alt

skulle ske et gennembrud af havdiget.
På grund af den urentable kvægdrift, besluttede godset at dræne området i perioden 1959-60. Der
blev desuden plantet en række læhegn i området. Der blev også I 1960`erne opført to nye pumpestationer, så det meste af Gyldensteen Strand kunne opdyrkes.
Da Aage V. Jensens naturfond I 2011 overtog området på ialt 611 ha, henlå det som store herregårdsmarker, gennemskåret af levende hegn og enkelte jagtremiser.

Projektet
Hovedformålet med fondens erhvervelse af området var at få nogle erfaringer med, hvad der sker
når man giver inddæmningerne tilbage til havet. Vender faunaen og floraen tilbage ? Eller kan det
ikke lade sig gøre på landbrugsjord ?
For at finde ud af det har man valgt at samarbejde med Syddansk Universitet (SDU) og Dansk
Ornitologisk Forening (DOF). Dette samarbejde har blandt andet betydet, at man 2 år inden etableringen har nået at måle “tingenes tilstand”, inden vandet kom tilbage til området.
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Juni 2010. Luftfoto over hele Gyldensteen området inden naturgenopretningen. Foto: Viggo Lind.

Luftfoto over hele Gyldensteen området, nu situation. Foto: Viggo Lind.
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SDU har bl.a. registreret jordens indhold af næringsstoffer og kulstof og som en reference undersøgt
havet umiddelbart uden for projektområdet.
DOF har siden begyndelsen lagt sig fast på et undersøgelsesprogram, som går ud på at inddele
området i en række delområder. De optælles fra faste tællepunkter en gang om ugen såvel før som
efter at vandet kom på. Resultatet fra 2012 – 2015 er afrapporteret i en større rapport41.
Det er DOF`s håb, af resultatet fra fugleovervågningen kan bruges umiddelbart af forskerne fra
SDU.

Delområderne
Kystlagunen (210 ha)
Etableringen af kystlagunen skete ved at gennembryde de gamle diger. Tilbage står nu den oprindelige ø Lindholm, som var en del af diget. Desuden har man bibeholdt en mindre digestrækning der
nu henligger som en ø.
Samtidig er der etableret en række øer til glæde for ynglefuglene samt udlagt meget store sten, som
sæler og Skarver nyder godt af.
Lagunen, hvoraf der blotlægges en del ved ebbe, er meget lavvandet. De dybeste områder er der,
hvor man har hentet råstoffer til digerne. Her er der en dybde på ca. 3 meter.
Området er af staten udlagt som vildtreservat uden jagt. Det betyder, at der ikke er adgang, hverken
til fods på landjorden eller ved sejlads på vandet. Dog er der adgang på det østlige dige til fods.
En del af området bliver afgræsset af ungkreaturer. Det gælder den sydlige ende af kystlagunen og
det nordøstlige område.
Kystlagunen er i verdensklasse, idet det er verdens største uddigningsprojekt.
Engsøen (ca. 245 ha)
Den gamle adgangsvej til Langø og Eriksholm er bevaret og der er lagt et dige umiddelbart vest for
vejen, med det formål at adskille søen fra kystlagunen.
Det var forholdsvis enkelt at etablere søen, da der blot skulle slukkes for pumperne. Dog var der
først etableret en banket mod Kragelund Møllekanal og mod tilkørselsvejen.
Søen er dybest på midten. Mod syd og nord er den meget lavvandet så dele bliver blotlagt i
sommerperioden. I den tørre sommer 2018 var ca 1/3 af søen tørret ud.
I Engsøen er der lavet 6 øer for at tilgodese de kolonirugende fugle. Der er smalle strandenge mod
nord og syd. Dem mod syd bliver afgræsset til glæde for en række fuglearter.
Der blev meget hurtigt etableret en vegetation på søbunden. Det er blandt andet vigtigt for ynglende
lappedykkere, Blishøns og svaner samt svømmeænder i træktiden.
Engområdet nord for tærskeladen (ca. 20 ha)
Fra den tidlige vinter til ca. 1. juni er halvdelen af området oversvømmet og står som en lavvandet
sø. Resten er eng, som afgræsses.
Reservatet (ca. 95 ha)
Centralt beliggende i området er der en 14 ha stor lagunesø, omgivet af ca. 75 ha enge der
afgræsses. Resten er kanaler og rørskov. Reservatet henligger stort set som før erhvervelsen.
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Reservatet. Foto: Kurt Holm.

Resultatet - Hvad betyder det for naturen og fuglelivet
Det salte område – ynglefugle:
Fuglene er koncentreret på øerne i kystlagunen. Her yngler Ederfugl, Toppet Skallesluger, Gravand,
Strandskade , Stormmåge, Sølvmåge, Svartbag og Havterne. Havternekolonierne er de største på
Nordfyn.
Det salte område – trækfuglene:
Som de talrigeste fugle i træktiden ser man Hvinand, Toppet Skallesluger og Ederfugl. Desuden ses
Fiskeørnen hvert år i august-september måned. Øerne er vigtige højvands rastepladser for Grågås,
Vibe og Hjejle.
De ferske områder – ynglefugle:
Den talrigeste ynglefugl er Hættemågen, der har etableret en stor
koloni (6-700 par) . Desuden er der en Stormmåge koloni.
Der er 4 arter lappedykkere, foruden Gråand, Knarand, Skeand og
Atlingand.
Af vadefugle yngler Klyde, Rødben, Vibe, Strandskade og Lille
Præstekrave.

Toppet Skallesluger, han. Foto:
Poul Brugs Rasmussen.

De ferske områder – trækfuglene:
Mest karakteristisk i træktiden er de store gåseflokke samt, – efter
fynske forhold, – de store flokke af svømmeænder.
88

Hele året ses Havørnene dagligt i området. Det lokale ørnepar finder sin føde i dette område.
Ved Eriksholm er der etableret et formidlingscenter
(Naturrum) med toiletter, P-plads og andre faciliteter.
Området har i den grad tiltrukket såvel nordfynboer
som turister fra hele landet og udlandet. Siden etableringen besøges området af ca. 50.000 mennesker om
året.

Formidlingscenteret. Foto: Kurt Holm.

Signaturfugl: Klyde
Klyden er en karakteristisk fugl fra Gyldensteen Strand.
En af de fugle, jeg tror de fleste lægger mærke til når de kommer til Gyldensteen Strand, er Klyden.
Man ser den mange gange i Engsøen, når man kører over dæmningen mellem Kystlagunen og
Engsøen.
Der er tale om en fugl, der er utrolig let at kende. Forveksling er for en gangs skyld ikke mulig. Ca.
43 cm fra næb til hals, sort – hvid fjerdragt og langt opadkrummet næb. Vingefanget er 77-80 cm og
den vejer som voksen ca. 400 gram.

Klydefamilien er på vandring henimod et bedre sted til fødesøgning. Der er næsten altid tre æg i et kuld, så
her har forældrene fået fuld valuta. Det kniber tit med ungeoverlevelsen.. Foto: Erik Thomsen.
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Klydeunge. I Danmark yngler ca. 2.500 par Klyder, gerne i kolonier på afsides holme Foto: Bent Staugaard.

Det lange opadbøjede næb har givet den tilnavnet ”Skomagerfuglen”, efter den krumme syl
skomagerne brugte tidligere. Næbbet benyttes på en for fugle lidt speciel måde. Indvendig er
næbbet tæt besat med lameller og ved at feje det fra side til side, gennem det øverste mudderlag på
bunden, fanger den insektlarver, krebs og bløddyr. Samtidig går fuglen frem gennem vaden og
”skummer” således bunden for smådyr.
Hver fugl synger med sit næb, det gør Klyden også, den er let at kende på ”stemmen.” Det er et
blødt ”klyyt – klyyt.” Det høres næsten kun på ynglepladsen i forbindelse med kurmageri og som
territorieforsvar af æg og unger - det sidste i en mindre blød og mere ophidset udgave.
Klyden er ikke i Danmark hele året, den er nemlig en trækfugl. Den ankommer fra sit vinterkvarter i
Vestafrika eller Sydeuropa i marts måned. Det foretrukne opholds- og ynglested for klyder er strandenge og andre vådområder, gerne med småøer, hvor de kan være i fred for ræve. Her yngler de i
større eller mindre kolonier med 10-12 meter mellem rederne. Det er de små øer i Engsøen og
fødemulighederne, der har tiltrukket klyderne til området.
Æglægningen starter i anden halvdel af april og klækningen i midten af maj. Kort tid efter at
ungerne er kommet ud af æggene, følger de forældrefuglene ud på vadefladerne, eller til fugtige
steder med mange insekter. Her opretholder de gamle fugle territorier til ungerne og forsvarer dem
med stor aggressivitet.
I august forlader Klyderne igen landet. Først ungerne og lidt efter følger forældrefuglene efter.
Inden de gamle fugle trækker syd på, samles de i meget store flokke i Vadehavet, ofte omkring
Rømø dæmningen. Her gennemfører de en fældning af hele fjerdragten i løbet af månederne juli,
august og september.
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Klyde og Strandskade markerer, at de er uenige om tilstedeværelsen af den anden i yngleområdet eller
omkring ungerne. Foto: Bent Staugaard.

I Kystlagunen ynglede der 8 par Klyder i 2014 og 57 par i 2015. Disse fugle fik kun ganske få
flyvefærdige unger. I Engsøen ynglede Klyden også fra 2014 med 47 par, og der kom mange unger
på vingerne. I 2015 ynglede der 22 par, men ingen unger kom på vingerne. I Reservatet ynglede
Klyden i 2013 med 11 par, 2014 med 8 par. Siden da har Klyden forsøgt at yngle hvert år, men der
kommer kun få unger på vingerne sandsynligvis på grund af ræve, der tidvis ved lav vandstand kan
vade over til øerne. Når det sker, er Klydeungerne et let bytte.
Klyderne har i 2016 og i 2017 forsøgt at yngle i Kystlagunen og i Engsøen og i et af årene også i
den temporære sø. Ingen af årene har Klyderne fået unger på vingerne. I den temporære sø blev der
faktisk udruget unger, men ungerne døde. Dels på grund af rovdyr/rovfugle og dels på grund af
udtørring af søen.

Sammenfatning
Gyldensteen Strand har udviklet sig til et område i særklasse ikke kun på Fyn men i hele Danmark.
Dette gælder både hvad angår ynglefugle og trækfugle. For at underbygge dette kan det oplyses, at
der i området findes meget store forekomster af svømmeænder. På de bedste dage er der set 7.500
svømmeænder på en gang. Der er ikke set større forekomster, i det vi kan benævne som det gamle
Fyns Amt.
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Den spraglede sort-hvide fjerdragt gav i gamle dage Klyden navnet Brogeblit. Foto: Kurt Due Johansen.

Fugletårne i Nordfyns Kommune
Af Niels Andersen
I beskrivelsen over Gyldensteen, blev der flere gange omtalt fugletårne, som vigtige poster, hvis
man vil iagttage et uforstyrret fugleliv; hele 4 fugletårne af meget forskellig karakter er placeret i
området. Yderligere 6 fugletårne er opstillet i Nordfyns Kommune.
Gyldensteen:
Ved Kystlagunen er der etableret to fugletårne. Et i den sydvestlige del af området - det store tårn
og infocenter ved Dæmningsminde (nr. 1) - og et i den nordøstlige del af området - det er den tidligere pumpestation, som er omdannet til fugletårn (nr. 2).

1) Dæmningsminde
GPS: P-plads 55.567926 10.486291

2) Pumpetårnet.
GPS: P-plads: 55.579812 10.159663
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Ved Engsøen er der etableret et fugleskjul (nr. 3) i Vester Egense plantage i søens sydøstlige del.
Ved Reservatet er den gamle pumpemølle nu indrettet som udsigtstårn (nr. 4) og giver et godt kik
ud over Reservatet og store dele af Gyldensteen Strand. Desuden kan man mod nord se Æbelø og
tilliggende øer og holme.

3) Vester Egense Plantage ved Engsøen.
GPS :P-plads: 55.570778 10.193284
Foto: Kurt Holm.

4) Langø Mølle.
GPS: P-plads: 55.579812 10.159663
Foto: Kurt Holm.

Havterne. En yderst elegant fugl med imponerende flyveegenskaber. Trækker til området omkring Antarktis
og tilbage igen hvert år. Grønlandske Havterner har rekorden for længst årlige træk, nemlig i gennemsnit
71.000 km hvert år. Foto: Steen Lauritsen.
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Derudover er der i det nordfynske placeret to tårne – ved Dallund Sø (nr. 5) og ved Flyvesandet
(nr. 6) - som begge måske er mindre kendte:

5) Dallund Sø.
GPS: P-plads: 55.486054 10.280112

6) Flyvesandet.
GPS: P-lomme: 55.619055 10.295598

Der er yderligere 4 fugletårne/observationsposter ved Odense Fjord – på Vigelsø (nr. 7 og 8) og øst
for Otterup ved de omfattende naturgenopretninger ved Ølund (nr. 9) og 4-Talsstranden (nr. 10).

7) Vigelsø ved lagunen mod syd.
GPS: P-plads Klintebjerg Havn: 55.478492
10.452799 Foto: Kurt Due Johansen.

8) Vigelsø ved Gåsebadet.
GPS: P-plads Klintebjerg Havn: 55.478492
10.452799 Foto: Kurt Due Johansen.

9) Ølundgård.
GPS; P-plads: 55.504335 10.486291

10) 4-Talsstranden.
GPS: P-plads: 55.504957 10.480313
Foto: Kurt Holm. (nr. 5, 6, 9 og 10).
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Nyborg Kommune
Lindkær ved Ravnholt - både kvælstofprojekt og dejlig fuglelokalitet
Af Kurt Due Johansen

Det er bl.a. dette syn der møder dig, når du besøger Lindkær. Døde træer og yppige pilebuske ude i vandet
samt en tør rørbræmme omgivet af enge. Foto: Kurt Due Johansen.

Beskrivelse
Indtil 1953 var Lindkær et stort eng- og moseområde med tørveskær. Området blev bl.a. brugt som
græsningsområde for en stor jersey-besætning. I 1953 var en stor afvanding af området færdig, og
området var nu blevet så tørt, at det kunne bruges til ”almindelig” planteavl med f.eks. korn og roer.
Lindkær er i dag et vådområde, der er genoprettet som et vandmiljøprojekt for at uskadeliggøre
kvælstof, der ellers ville ende i havet, hvor det gør skade. Arealet henligger som 34 ha tørre, 19 ha
våde enge med et centralt område på 31 ha fri vandflade om vinteren, mindre om sommeren på
grund af udtørring. Områdets centrale dele står stadig med delvis udgåede træer og ser virkelig
spændende ud. Derudover er der større krat af pil og diverse træer og buske. Store dele af områdets
vegetation holdes lav ved afslåning om efteråret.
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Adgang til området. Du når Lindkær ved at køre mod Ravnholt Gods. Der kan parkeres ved den gamle
smedje, hvorfra der går en skovvej ned i området. Når du er kommet ned i området, bør du ikke gå længere
end til randen af søområdet.

Fuglelivet
Ynglefuglene. Lindkær virker som kvælstofprojekt, da der uskadeliggøres rigtig mange kilo
kvælstof. Men, det virker også på en anden måde. Området har nemlig udviklet sig til en virkelig
fornem fuglelokalitet. Det tog ikke mange øjeblikke før Tranen og Havørnen tog området til sig.
Kort tid efter at vådområdeprojektet var gennemført, indvandrede Tranen som ynglefugl og sandelig
om ikke også et Havørnepar indvandrede til den nærliggende skov. Det er klart, at vådområdet med
sine mange fugle er en stor fødekilde til Havørneparret – uden vådområde ingen Havørne – eller
Traner. Udover disse to spændende ynglefuglearter yngler der diverse lappedykkere, Knopsvane,
Grågås, svømmeænder og Blishøns.
Meget småfuglerigt område. Et kor af småfuglestemmer slår nærmest én i møde når man går ned i
området. Det noget tilgroede område tiltrækker allehånde sangere og andre småfugle. Derudover
kan bl.a. Huldue høres.
Fint til fouragerende svaler. Udover ynglefugle, der findes i selve Lindkær, gæstes det våde og
urte/græsrige område, der ikke sprøjtes eller gødskes, af rigtig mange fouragerende svaler, især i
blæsende og eller regnfuldt vejr. Da kan der fouragere flere hundrede svaler af alle tre arter, men
især Landsvale og Bysvale, over det insektrige område. Desuden kan der også ses pænt med
Mursejlere.
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Ravn. Selvfølgelig ses Ravnene hyppigt ved Lindkær, som jo er en del af Ravnholt Gods. Faktisk ses de ofte i
stort antal. Her har et par af Odins fugle sat hinanden stævne i en stubmark. Foto: Erik Thomsen.

Trækfuglene. Lindkær med de store omgivende skove og marker ved Ravnholt, er et af Fyns bedste
rovfugleområder. Det er ikke usædvanligt at se mange arter, især om efteråret. Et besøg i september
kan godt give 10 rovfuglearter, f.eks. Musvåge, Hvepsevåge, Spurvehøg, Duehøg, Lærkefalk,
Tårnfalk, Fiskeørn, Havørn, Rørhøg og Rød Glente.
Trækfuglene – også vadefugle gæster området. Foruden rovfugle ses også vadefugle i mindre
antal, f.eks. Vibe, Dobbeltbekkasin, Hvidklire, Tinksmed, Temmincksryle, Svaleklire, Lille Præstekrave, Brushane og Sortklire.
Andre spændende fugle. Med så spændende et område og med så relativt mange besøgende ornitologer, er der naturligvis også set ekstra spændende fugle i området. Det er f.eks. Grønspætte, Lille
Flagspætte, Rødtoppet Fuglekonge, Sort Glente. Kongeørn, Sædgås, Blisgås, Stor Tornskade og
Sølvhejre. Der er iagttaget 165 arter i området42.
Godt til dagsommerfugle. Et så stort udyrket område, med læ fra skoven der omgiver Lindkær, og
rigtig mange blomster, er der naturligvis også mange dagsommerfugle af flere arter. Bl.a. er kejserkåben iagttaget i området.

Signaturfugl: Trane
Tranen en kæmpesucces i europæisk og dansk naturforvaltning.
Tranen er en stor, storkelignende fugl med lange ben og lang hals. Vingefanget er 180-220 cm.
Føden er varieret og består bl.a. af insekter, mindre dyr, plantedele, korn og kartofler.
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Tranen er efterhånden blevet knap så kræsen med hensyn til ynglelokalitet, idet den nu tager alle
typer af tilgroede moser i brug. Historisk set har der ynglet mange Traner i Danmark, hvad flere
lokalitetsnavne er et vidnesbyrd om, f.eks. Tranekær. Den forsvandt som ynglefugl midt i 1800tallet og genindvandrede først i 1952 med et enkelt ynglefund i Vendsyssel.
I 1970’erne og 1980’erne ynglede årligt tre til fire par i hele landet. Den danske ynglebestand steg
gennem 1990’erne og i dag er der tæt ved 500 ynglepar!
Desuden yngler Tranen i store dele af Nordeuropa. F.eks. er der 15.000-20.000 ynglepar i Sverige.
Tranen på Fyn. Man skulle helt frem til 2011 før fremgangen på landsplan smittede af på Fyn. Det
år var der to ynglepar, et ved Tranekær og et ved Ravnholt. Sidstnævnte yngleplads har været besat
siden, parret ved Tranekær udeblev i 2013 og 2014, til gengæld har der været to par i 2017 og 2018,
Ravnholt området med Lindkær kunne byde på to par i 2017. I 2018 var tranebestanden på Fyn på 8
par. På Fyn er kerneområdet Ravnholt og området omkring Arreskov Sø samt Langeland.

Tranen udenfor yngletiden
Tranerne samles historisk set på særlig gunstige fødepladser uden for yngletiden. I Danmark ses
arten især i Vejlerne i Thy, særlig i sensommeren og efteråret, hvor der kan ses op til 200 Traner.
Uden for Danmark ses helt anderledes store koncentrationer af Traner. Om efteråret ses især store
antal af Traner i Nordtyskland, herunder især i Østersøområdet. Desuden er der store rastepladser i
Frankrig og Spanien.
Om foråret er især Hornborgasjön i Sverige en kendt rasteplads, hvor op til mere end 20.000 Traner
kan ses raste og æde. I de senere år er også området ved Kristiansstad, Pulken, blevet et kendt tranerastested. Begge steder fodres Tranerne med korn. Tranerne er her en stor attraktion, både for de
lokale og for tilrejsende turister.

Traner. Det lokale ynglepar fra Lindkær med unge. Foto: Leif Sørensen.
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Trane. Tranens store silhuet er efterhånden ved at være et velkendt syn på Fyn. Alle billederne er taget lokalt
og fortæller, at der også kommer unger ud af anstrengelserne. Den store fugl færdes meget diskret på
ynglepladsen, men i træktiden føjes også dens højlydte trompeteren til oplevelsen. Foto: Bent Staugaard.

Traneunge. Foto: Bent Staugaard.
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Fugletårne i Nyborg Kommune
Af Niels Andersen
Der er blot et enkelt fugletårn i
Nyborg Kommune. Det er placeret
ved det gode vådområde Østerø Sø
yderst ude på Knudshoved.

Det enlige fugletårn i Nyborg Kommune er hensigtsmæssigt
placeret ud til åbent vand. Foto: Steen Lauritsen.

Området består af en stor sø med
tilhørende strandenge. Det er en
meget fuglerig lokalitet, hvor der
gennem årene har været set ikke færre
end 228 forskellige fuglearter,
herunder flere meget sjældne: Rødhovedet And, Hvidøjet And, Blåvinget
And, Sort Stork, Silkehejre, Kærløber,
Odinshane, Hvidvinget Terne,
Steppehøg, Rødhovedet Tornskade,
Hvidbrynet Løvsanger, Hvidhalset
Fluesnapper, Gulirisk og Hortulan.

Splitterne, var tidligere ynglefugl i Nyborg Kommune. Indtil 1969 var den fast ynglefugl i de store
mågekolonier på Lindholm. Øen var kommunalt ejet og blot 3 ha stor, men ikke desto mindre husede den
foruden 150 par Splitterner op til 1.000 par af både Hættemåge og Stormmåge. Lindholm blev inddraget til
havneanlæg. Har kommunen givet fuglene en erstatningsø? Foto: Erik Thomsen.
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Odense Kommune
Stavids Å og ådal – genslyngningsprojekt med perspektiv
Af Kurt Due Johansen

Stavids Å med angivelse af vigtige lokaliteter.

Stavids å med sin ådal er blevet mere fuglevenlig efter genopretningsprojekt. Men plejen er meget
mangelfuld.
Stavids Å udspringer ved Andebølle Mose, som ligger ved den lille landsby Andebølle, 3 kilometer
nord for Vissenbjerg. Stavids Å løber gennem et relativt kuperet terræn og afvander et område på
13.400 ha.
Omkring Stavids Å var der tidligere betydelige eng- og moseområder. Mange af disse blev afvandet
og drænet i forbindelse med at Stavids Å blev rettet ud og uddybet fra tilløbet af Tværskov Mølle Å
og til broen ved Bogensevej i Næsby i 1943-44.
Tidligere lå der ved Stavids Å den store sø, Næsbyhoved Sø på 165 ha, som var Nordfyns største sø.
Søen blev afvandet i 1798-1863.

Genopretnings-projektet
I forbindelse med overgødskningen af vore fjorde og øvrige farvande, blev tanken født om at
genskabe afvandede vådområder for at udnytte dem til at uskadeliggøre næringsstoffet kvælstof,
som gør stor skade i vores fjorde.
Efter mange års forberedelser, herunder svære forhandlinger med de 38 lodsejere, blev Stavids Å
”sluppet fri” igen i 2011-12.

101

Den gensnoede del af Stavids Å med søer og våde enge. Foto: Viggo Lind.

Projektet omkring Stavids Å går ud på, at en strækning på 7,6 kilometer af vandløbet – fra Dybvad
Bro ved Amager/Trøstrup - tilnærmelsesvist har fået sine gamle slyngninger igen og at vandløbsbunden er hævet. Ved at genslynge Stavids Å er vandløbet blevet 1.108 meter længere.
Samtidig med genslyngningen af åen er der genskabt 100 ha vådområder eller eksisterende vådområder er gjort vådere. Man regner med at Stavids ådalen vil skåne Odense Fjord for 22-24 tons
kvælstof.
I forbindelse med genslyngningen af åen er der udlagt sten og gydegrus, bl.a. af hensyn til gydende
havørreder.
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Dagens Stavids Å
Fra udspringet i Andebølle Mose løber Stavids Å gennem skov, krat og marker. 1-2 kilometer fra
udspringet, ved Skovmøllen, ligger der et mindre engområde. Herefter løber åen til den lille herregård Rugård, hvor Stavids Å er opstemmet til en møllesø. Herfra løber åen til Sasserod og videre i
sydkanten af Morud Skov, igennem Morud by og videre gennem Langesø Skovene. Hvor Stavids Å
løber ud af Langesø skovene ligger der nord for åen et stort moseområde, Rue Mose (Kule Mose –
kært barn har mange navne). Lige her løber Sværup Mølleå til Stavids Å og det samme gør
Tværskov Mølleå. Ganske kort efter tilløbet af Tværskov Mølleå støder vi på lokaliteten Dybvad
Bro, hvor genopretningsprojektet starter. Genopretningsprojektet er som nævnt 7,6 kilometer langt.
Efter de 7,6 kilometer, som nu består af enge og moser, i et genslynget vandløb, støder projektet på
den del af åen man ikke har rørt ved, nemlig fra Historisk værksted i Næsby til udløbet i Odense
Kanal. På den sidste strækning inden Stavids å løber ud i Odense Kanal, løber åen gennem det ca.
70 ha store eng og moseområde Bispeeng og Munkemade. Udløbet sker gennem en sluse som er
lukket ved højvande i Odense Fjord og dermed Odense Kanal.

Stavids Å øst for Stavidsbro. Efter genopretningsprojektet står større dele af ådalen under vand efter større
regnhændelser. Det oversvømmede område er desværre ikke blevet plejet i flere år og lider derfor af, at her
ikke mere er så mange fugle. Foto: Kurt Due Johansen.
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Stavids-ådalen vest for Stavidsbro. Dette areal afgræsses heldigvis delvis. Der er dog store arealer lige øst
for disse fine enge, som ikke græsses. Hele den genoprettede ådal har et stort græsningsbehov, hvis fuglelivet
skal opretholdes og forbedres. Foto: Kurt Due Johansen.

Slanger i paradiset
Efter genopretningen af Stavids ådalen bliver der ikke mere dyrket eller vedligeholdt den nærmeste
bræmme ud mod åen. Det har ført til, at der langs dele af åen vokser et tæt krat af træer – rødel – op.
Det vil på sigt lukke ådalen og dele den op i flere ”rum”. Det er en situation, der sandsynligvis ikke
har hersket i Stavids-ådalen i flere hundrede år, og det er noget, der er en ulempe for de ynglende
vadefugle, som netop undgår områder med træer. Det er helt naturligt, at vores relativt smalle ådale
med temmelig stærkt strømmende vandløb er omgivet af træer. I disse mindre ådale er der stort set
ikke ynglende vadefugle, mens der ”altid”, som i Stavids-ådal har været vadefugle i de større, mere
brede ådale uden træer langs vandløbet.

Fuglene i Stavids Å-dalen
Ynglefuglene.
Dybvad Bro til Stavidsbro ved Korup. Vi ved ikke alverden om fuglelivet på denne strækning, fordi
adgangen og udsynet til området er så dårligt. Det er derfor kun glimt af fuglelivet vi har. Vores
viden om trækfuglene er heldigvis bedre.
Noget tyder på at Sydlig Blåhals yngler i området, bl.a. er den hørt synge i april 2017. Det vides
dog, at flere par Viber yngler på strækningen, hvilket efterhånden er en sjældenhed i Odense
Kommune eller for den sags skyld på Fyn.
104

Stavidsbro til Otterupvej. Denne strækning husede tidligere flere par Viber, men de er tilsyneladende alle væk nu, især efter at dele af området gror til pga. manglende eller for utilstrækkelig
græsning. De vådeste områder nær Stavidsbro har ellers også huset ynglende Rødben. Rødbenet
ynglede tilsyneladende så sent som i 2017.
I området yngler Gråstrubet Lappedykker, Blishøne og Grønbenet Rørhøne.
Ellers er ådalen med sine delvis skovklædte dalsider meget rig på småfugle med allehånde spurvefugle som ynglende Stære, Solsort, Tornsanger, Havesanger, Gransanger, Løvsanger, Bogfinke og
Dompap.
Bispeengen og Munkemade. Bispeengen og Munkemaden er stadig de fuglerigeste arealer i Stavids
ådalen, selv om fuglelivet kunne være meget rigere, hvis der blev foretaget en målrettet og mere
intensiv naturpleje. Store dele af området gror til og afgræsningen er alt for ringe.
I området yngler der stadig Vibe, Rødben, Lille Præstekrave og Klyde, hvilket er en sjældenhed.
Men Vibebestanden er kun en skygge af sig selv. Der har ynglet helt op til 25 par, men bestanden er
nu kun på ca. 3 par. Derudover er der en stor bestand af Grågås foruden Gravand. Af særlig
spændende småfugle yngler 1-2 par Sydlig Blåhals samt flere par Skægmejser.

Blåhals. Den sydlige Blåhals er under indvandring i disse år, og således går det frem for nogle arter, mens
det går tilbage for andre. Det er vigtigt at følge disse frem- og tilbagegange. Det gør DOF med sit
punkttællingsprogram, hvor både ynglefugle og vintergæster tælles op på de samme nøje udvalgte ruter, år
efter år. Foto: Bent Staugaard.
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Den forsvundne sø, Næsbyhoved sø
Når Næsbyhoved Sø omtales
her, er det fordi Stavids Å før
afvandingen af søen løb
gennem søen, inden den løb
ud i Bågen Strand, som
udmundede i Seden Strand,
Odense Fjord. Bågen Strand,
en 80 ha fjordarm, er også i
dag afvandet.
Man tror det næppe, men dér
hvor biler i dag suser på
Bogensevej og Næsbyvej, var
indtil 1863 en 165 ha stor sø,
Næsbyhoved Sø. Første del af
søen blev afvandet i forbindelse med anlæg af Odense
Kanal 1797-1804, men
størstedelen forsvandt først
med den endelige afvanding i
1863.
Den store sø, Fyns dengang 3.
største sø var omgivet af skov
og enge. I søen lå der 3 øer.
Søens fugleliv kendes ikke i
detaljer, men det er kendt at
Kort over Næsbyhoved sø før afvandingen. Søen ses i øverste, venstre
Rørdrummen ynglede her. Har
hjørne. Illustration fra ”Det tabte land”, Kjeld Hansen. Forlaget
her været Rørdrum, har der
Bæredygtighed, 2014.
også været mulighed for
mange andre fugle, bl.a. Rørhøg, Vandrikse, Blishøne og lappedykkere. I træktiden har her sikkert – før
rovfugleforfølgelserne - været Havørn, Fiskeørn og Lærkefalk.
I dag er der en lille, sørgelig rest af søen i form af en anelse fri vandflade, rørskov og sump omgivet af eng i
tilgroning. Rørhøgen yngler stadig regelmæssigt i området.

Trækfuglene. Dybvad Bro til Stavidsbro, På de temmelig store enge forekommer en del gæs, bl.a.
Blisgås, op til 140 fugle. Af Grågås ses ofte større flokke, helt op til 700 fugle er iagttaget. Desuden
ses her regelmæssigt pæne flokke af rastende Sangsvaner. Arealet er godt for regelmæssig
forekomst af Havørn. I de oversvømmelser, der er på dele af området i perioden vinter-forår, ses
mange svømmeænder, f.eks. Pibeand og Knarand, foruden hundredtallige flokke af Krikand. Isfugl
er regelmæssig forekommende.
Stavidsbro til Otterupvej. På arealet og de tilstødende marker ses pænt med gæs, både Grågås og
Blisgås. Endvidere er her iagttaget en mindre flok af Sædgæs inden for de seneste år. Dobbeltbekkasinen iagttages i træktiden. Isfuglen er også her en regelmæssig trækgæst.
Bispeengen og Munkemade. Det bedste sted i området er Munkemade, hvor der fra den gennemgående vej fra vejen Bispeengen til Odense Kanal, er et meget fint kig ind over områdets fineste sø
med afgræssede enge. Bispeengen og især Munkemade er i træktiden rasteplads for nordiske
vadefugle i mindre antal. Det er f.eks. Sortklire, Hvidklire, Tinksmed og Svaleklire. Desuden ses
106

her pæne flokke på mere end 100 af Viber. Af andefugle ses flokke af Grågås, foruden pæne antal af
Pibeand, Krikand og Skeand.

Naturplejen skal opgraderes i store dele af området!
Som det er nævnt flere gange, kniber det med naturplejen. Store dele af de vigtigste og vådeste enge
plejes ikke mere, og ynglende Viber og Rødben går tilbage eller er helt forsvundet. Stavids Å-dalen
er ved siden af Odense Fjord Odense Kommunes vigtigste engområde og bør som sådan plejes i sin
helhed. DOF-Fyn vil derfor arbejde for, at hele ådalen plejes i fremtiden.

Signaturfugl: Blisgås
Blisgåsen er en mellemstor gås med grå fjerdragt, orange ben og lyserødt næb. Den voksne fugl kan
kendes på de mørke tværstriber på bugen og den hvide pandeblis, der har givet anledning til både
dens danske og dens videnskabelige navn. Blisgåsen er svær at skelne fra Dværggåsen, som dog
kun forekommer sjældent i Danmark. Blisgåsen er lidt mindre end Grågåsen og kendes ofte på sin
stemme, som er meget karakteristisk, et lyst ”kly-jy” eller ”kjo-jo-jo”. De Blisgæs vi ser i Danmark
yngler i Nordsibirien. De nordsibiriske Blisgæs overvintrer i det vestlige Europa. Denne bestand er
Europas største gåsebestand og tæller hen ved 1,5 millioner fugle.
Der ses dog kun relativt få rastende Blisgæs i Danmark, da hovedtrækruten går sydøst om landet,
men antallet af vinter- og forårsrastende fugle er - ligesom for de øvrige gåsearter - øget markant i
de seneste år.

Blisgås. En grå gås, men let at skille ud fra de mange andre grå gæs på den hvide pandeblis, de sorte
uregelmæssige bælter på maven og de orange ben. Den færdes ofte i periferien på andre gåseflokke. Foto:
Jan Nielsen.
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Blisgås. To fynske rastepladser - på Wedellsborg og ved Gyldensteen - var i mange år artens eneste i
Danmark. Nu er Blisgåsens vinterudbredelse vendt på hovedet, mange nye rastepladser har set dagens lys.
Ofte nær naturgenoprettede områder, som ved Stavidsåen , mens de to traditionelle er mere eller mindre
forladt. Foto: Bent Staugaard.

Gyldensteen på Nordfyn har længe været en fast dansk rastelokalitet for arten. Gyldensteen var
tidligere kendt for sine mange rastende Sædgæs, men i 1930’erne begyndte enkelte Blisgæs at vise
sig og arten blev snart en talrig trækgæst med op til tusind fugle rastende indtil afvandingen af
Gyldensteen Inddæmmede Strand (1959-60) og den østlige del af Orestrand (1964-65). Siden
1990’erne har der også rastet op mod et par tusinde Blisgæs i Tøndermarsken i februar-april.
Trækket om efteråret ses i Danmark i den sydøstlige del af landet, specielt på Bornholm, hvor der
på gode dage ses langt over tusind fugle. De senere år har der optrådt overvintrende flokke på over
tusinde individer på Lolland-Falster. Føden består af plantemateriale både i form af skud, frø og
rodknolde.
Bestandsudvikling på Fyn
I 2000-årene er Blisgåsen også gået frem som rastefugl på Fyn. Udover Gyldensteen, ses Blisgåsen
i de senere år på stadig flere lokaliteter, f.eks. er der store rastepladser på Langeland. Desuden ses
flere hundrede fugle ved Odense Fjord, Hindsholm og i området Årup-Morud.
Blisgåsen ved Stavids Å
Siden Stavids Å er blevet genoprettet, og der er kommet vand på engene og småsøer i området, er
Blisgæs begyndt at raste i ådalen især om foråret, når jagten er stoppet. De fleste Blisgæs ved
Stavidsåen ses på stykket mellem Dybvads Bro og Stavidsbro. Arten kan også ses på markerne lige
op til Stavidsbro.
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Fugletårne i Odense Kommune
Af Niels Andersen
Mens Nordfyns kommune havde 10
fugletårne til at give sine knap 30.000
borgere en god naturoplevelse, står
det helt anderledes til i Odense. Her
er man i dag over 200.000 om at dele
bare et enkelt fugletårn. Og det kan
diskuteres, hvorvidt der overhovedet
er tale om et tårn, det er snarere et
skjul. Observationsposten er placeret i
det gamle lossepladsområde med
udsigt over Sortehusene og Seden
Kvissel.

Ved Stige Ø finder man dette beskedne fugletårn. Foto: Per
Møller Jensen.

Et nyt naturgenoprettet område der er på vej ved Småstenskrog øst for Seden Strand vil ændre på
antallet af fugletårne i Odense Kommune.
I projektområdet ryddes træer, sommerdigerne afgraves og to mindre vandløb skal slynges gennem
engen.
Desuden afgraves paddehuller på engen og
grøfter tilfyldes lokalt.
Det vil blive en strandeng udsat for fjordens
vandstandsvariation og oversvømmet ved
stormflod.
Der udføres nye stormflodsdiger langs
områdets vestlige og sydlige kant.
Fugletårn 1 er med i projektet med adgang
skjult bag hegnet fra vest. Der bliver fint
medlys til lave enge med vandløbene.
Fugletårn 2 er ikke sikkert, men på ønskesedlen.

Projektområdet Småstenskrog med angivelse af
fugletårnene (markeret 1 og 2).

Projektet er en del af EU-projektet
Reconect, som skal demonstrere naturbaseret klimatilpasning.
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Svendborg Kommune
Søen ved Valdemars Slot – fra vandlidende landbrugsjord til fuglerigdom
Af Niels Andersen

Så smukt tager Søen ved Valdemars Slot sig ud en oktoberdag. En naturgenopretning i 2005 har tilføjet
landskabet helt nye værdier. Der er langt fra de tidligere vandlidende kornmarker. Foto: Dan Schou.

En let overskuelig perle på 20 ha blev skabt
I dag fremstår Søen efter en vellykket naturgenopretning i 2005 som et lavvandet fugleparadis, der
året rundt altid er et besøg værd. Søen er omgivet af rørskov langs bredden, dog ikke mod øst, hvor
vandfladen grænser op til en afsluttet hård kant mod græsplænerne i parken ved Valdemars Slot. I
selve vandarealet er anlagt to øer, der er med til at øge naturindholdet på lokaliteten, især den
bananformede og vestligste ø tiltrækker mange svømmefugle og det er her vadefuglene ses, ligesom
en Hættemågekoloni gennem flere år blev etableret her. Som det ses på billedet, er der gode
oversigtsforhold over Søen i medlys.
Området overskues godt fra Nørreskovvej, der forbinder Valdemars Slot med Dyrehaven og Nørreskoven og som forløber over det dige, der faktisk blev resultatet af inddæmningen for 300 år siden,
men som først i begyndelsen af 1940’erne blev til et egentlig afvandingsprojekt. 20 år senere blev
drænene renset op så stedet for alvor blev tørlagt, dog uden rigtig at kunne anvendes til rationelt
landbrug. Derfor fik Søen atter lov til at leve op til sit navn igen gennem et simpelt kvælstofprojekt
efter Vandmiljøplan II, der blev iværksat i efteråret 2005, et enkelt projekt, der over halvandet år og
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et stigbord i slusen forvandlede området til fuglerig natur. Derfor fik Søen atter lov til at leve op til
sit navn igen gennem et simpelt kvælstofprojekt
Til dato er der observeret næsten 150 forskellige fuglearter i og ved Søen. Det er svømmefuglene,
der dominerer billedet. De forekommer i store antal og ses ofte ligge på vandspejlet i tætte flokke
med flere arter indblandet. Billedet varierer efter årstiden. I vinterhalvåret er det lappedykkere,
Skarv, svaner, Grågæs, svømme- og dykænder samt de talrige Blishøns. De omgivende skove og
marker er med til øge udbuddet af fuglearter, der ses i området, Havørnen er på daglig visit, og i
træktiden ses Fiskeørnen jævnligt. Isfuglen ses næsten over hele året.
I yngletiden husede Søen efter naturgenopretningen i mange år en stor Hættemågekoloni, hvor flere
følgearter som Sorthalset Lappedykker og den sjældne Sorthovedet Måge (udpegningsart for Natura
2000 Fuglebeskyttelsesområdet Det Sydfynske Øhav) fulgte med. I forårs- og sommertiden var det
som nævnt Hættemågen, der både lydmæssigt og i stort antal stjal billedet indtil den flyttede til Siø i
2017. Hættemågekolonier tiltrækker ofte i begyndelsen andre arter såsom Sorthalset Lappedykker,
der fx i 2016 rugede i et kolonilignende antal på 16 par i forbindelse med mågekolonien på øen. Der
yngler ikke færre end 4 arter af lappedykkere ved Søen, Lille, Gråstrubet, Toppet og altså
Sorthalset. Alle i pæne antal, og deres spændende iøjne- og iørefaldende parringsspil hører med til
forårets oplevelser ved Søen.
Af mere specielle og sjældne arter, er der over de seneste 10 år set Nordisk Lappedykker, Sølvhejre,
Skestork, Snegås, Rødhovedet And, Amerikansk Skarveand, Kaspisk Måge, Sorthovedet Måge
(ynglefugl), Hvidvinget Terne, Sortstrubet Bynkefugl og Bjergvipstjert.

Viber og Krikænder raster i det lave vand i Søen. Krikanden er Europas mindste and og ikke meget større
end Viben. 4. december 2018. Foto: Dan Schou.
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Sorthovedet Måge midt i kolonien af Hættemåger. Mange fugle er Hættemågen taknemmelig for dens
vagtsomme og aggressive adfærd på ynglepladsen. For Hættemågen er kun ude efter fjenderne, vennerne
yder den beskyttelse. Og uden Hættemåger, ingen Sorthalsede Lappedykkere, Splitterner eller Sorthovede
Måger. Foto: Erik Thomsen.

Der har været en slange i paradiset for Søens ynglefugle, idet de i de sidste 10 år måtte lægge øje og øre til
voldsomme forstyrrelser i form af en livsstilsmesse i
pinsedagene på Valdemars Slot.
Forstyrrelserne har kulmineret med de talrige take offs
og landinger fra helikopterrundflyvninger hen over
Søen lige i den sårbare yngletid. Heldigvis blev denne
forstyrrende aktivitet i 2019 flyttet til Boltinggård nær
Ringe.
Søen har især mod syd lav vandstand og tilgroningen
kan på sigt true det frie vandspejl, men også udsigten til
fuglene. For efterhånden er det svært at finde huller i
bevoksningen til indkig til de mange fugle, ligesom
rørbræmmen hvert år udvider sig, så det snart kunne
være på sin plads med en hævet observationsplatform.
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Stærkt forstyrrende rundflyvninger henover
Søen i en uendelig køre på den årlige
livsstilsmesse i pinsedagene, her fra
2012.Foto: Niels Andersen

Svømmefuglene udgør udenfor yngletiden de mest talrige og iøjnefaldende fugle, således (maximumtal og
år) for arter med mere end 100 eks.
Pibesvane: 185 (2014)
Grågås: 550 (2015)
Knarand: 268 (2017)
Krikand: 650 (2018)
Gråand: 370 (2014)
Taffeland: 730 (2016)
Troldand: 3500 (2018) Blishøne: 1500 (2018)
Hættemåge: 1400 (2012)
Ringdue: 200 (2014)
Vibe: 195 (2014)
Landsvale 220 (2016)
Sjagger: 800 (2010)
Stær: 2000 (2009).

Sorthalset Lappedykker. Forår, hormoner og vand – så er der en fortryllende opvisning af kampe om
magerne og ritualer under pardannelsen. Foto: Steen Lauritsen.
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For knap 10 år siden, rettede ornitologerne en henvendelse til Valdemars Slot for at få den høje og
stride vegetation på Hættemågekoloniens halvmåneformede ø fjernet. Det afstedkom et afslag, idet
svaret lød, at øen aldrig var beregnet som fugleø, men at øen snarere oprindelig var tænkt som
fundament for en skulptur af Per Kirkeby. Heldigvis trodsede mågerne den tætte vækst af tagrør,
dueurt og pilebuske. De fortsatte med at yngle i den høje plantevækst. I 2018 var det dog forbi, da
fuglene flygtede på grund af enten tilgroning, firbenede rovdyr fra omgivelserne, eller noget helt
tredje.

21. april 2008. Søen få år efter naturgenopretningen. Øen er endnu ikke
vokset til med høje urter, pile-buske og tagrør. Her er alt endnu åbent og
rørskoven tynd.

6. maj 2015. Rørskoven langs Søens bred breder sig og der er kommet
pilebuske til på øen. Hættemågekolonien anes ude på den smalle ø. Foto:
Niels Andersen
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I februar lykkedes det imidlertid at få lydhørhed for at sætte ind mod tilgroningen. Arbejdet udføres
den 19. februar 2019 og resultatet ses på billederne nedenfor.

20. februar 2019. Arbejdet udført. På billedserien herover ses arbejdet med at rydde øen for høj og vissen
vegetation. Det er skytten Preben Sørensen der svinger buskrydderen og Poul V. Rasmussen har taget
billederne. For at det skal batte noget mener Poul, at udtyndingen bør ske hvert 2.-3. år.
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Spætmejsen er en af vore hulrugende fugle. Hvis indgangshullet er for stort klines hullet til i rette størrelse
med ler. Spætmejsen er som den eneste danske fugl i stand til at løbe både op og ned af træernes stammer.
Foto: Bent Staugaard.

Heldigvis er bundforholdene i Søen gunstige, for de store mængder svømmefugle kunne næppe
tiltrækkes i det antal, hvis ikke der var planteføde at hente fra bundvegetationen.
Man finder frem til Søen ved at køre efter skilte med Valdemars Slot på Tåsinge. Kommer man
nordfra ad Slotsalleen passerer man ind gennem slotsarealet med slot på den ene side og avlsbygninger og tepavillon på den anden, efter et sving er Søen beliggende på Nørreskovvej. Fortsætter
man forbi Søen kommer man hurtigt til Ambrosius-egen, som ned sine 400 år på bagen er et smukt
gammelt naturmindesmærke. Her bør man have tid til at dvæle på bænken i det smukke sydfynske
herregårdslandskab og lytte til Spætmejsen oppe i trækronen.

Signaturfugl: Hættemåge
Det er ganske enkelt til at blive helt forpustet, når man gennemløber alle de observationer, der er
indtastet i dofbasen siden genskabelsen af Søen ved Valdemars Slot. Men skal en typisk fugleart
nævnes frem for andre, må det blive Hættemågen, for den ses i området dagligt året rundt, hvis ikke
lige en periode med vinterkulde lukker for det åbne vand, og næppe nogen anden fugl formår at
sætte stemningen i forårs-og sommermånederne så massivt som Hættemågen. Da kolonien på øen i
en årrække var besat, var der en sky af fugle i luften og lydbilledet af dens hæse og gennemtrængende latter dominerede. De forskellige og synlige kurtiserings- og trusselspositurer sammenholdt
med de konstante stemmeytringer og den massive floktilstedeværelse gav en totaloplevelse, som

116

Hættemåge. Den smukke Hættemåge i yngledragt. I modsætning til flere af de andre mågearter, har
Hættemågen et venligt udtryk. Hætten er chokoladefarvet og altså ikke sort som hos Sorthovedet Måge.
Sammenlign de to arter på billedet side 112. Foto: Erik Thomsen.

man ikke engang behøvede kikkert eller teleskop for at registrere og nyde, hvis man ellers er til en
autentisk oplevelse af uforstyrret natur.
”Det er jo bare måger”, hører man ofte, men Hættemågen skiller sig ud med sit chokoladebrune
hoved med det venlige udtryk. Samtidig er den med sit fødevalg ikke nogen trussel mod andre
fugles æg og unger.
Tværtimod. Dens ynglekolonier med talstærkt og aggressivt redeforsvar tilvejebringer en beskyttelse, som efterspørges af mange andre fuglearter. I søer og moser gælder det for Sorthalset Lappedykker, Taffeland, Troldand og Sorthovedet Måge, men langs kysterne kan kolonirugende Klyder
og terner være tiltrukket. Især er det velkendt, at Splitternen etablerer tætte ynglekolonier i centrum
af Hættemågernes forsvarsparaply.
For den Sorthalsede Lappedykker er dens sparsomme fynske udbredelse fuldstændig afhængig af
Hættemågekoloniernes tilstedeværelse, og det vides, at ynglesuccessen er betydeligt forøget, hvor
den vælger at slå sig ned i periferien af Hættemågernes kolonier, som tit befinder sig på holme og
øer. Her kan de Sorthalsede Lappedykkere ligefrem etablere løse kolonier for her er de sikret mod
firbenede rovdyr. Også den Sorthovedede Måge har i sin sparsomme udbredelse i Danmark udelukkende fundet fristed blandt Hættemågerne.
Det er derfor en skam, at Hættemågen er gået fra at være den talrigst ynglende mågeart og vandfugl
i Danmark med en bestand, der, da der var flest i 1950’erne, måske talte op imod ½ million
ynglepar til nutidens bundskraber, hvor antallet er faldet til kun en tiendedel med de anslåede godt
50.000 par. Nedgangen var dramatisk over de tre årtier mellem 1980 til 2010, hvor bestanden faldt
117

med mere end 80 %, så den i 2010 var reduceret til 67.000 par. Det er især de store kolonier, der har
måttet holde for. Hvor der i 1980’erne var kolonier på op til 32.000 og så sent som i 1995 stadig
25.000, så har vi efter årtusindskiftet ikke haft kolonier i Danmark, der i parantal oversteg 8.000.
Nedgangen i Hættemågebestanden har forløbet med forskellig takt de enkelte regioner imellem. For
Sydfyn og Det Sydfynske Øhav har der været så stor tilbagegang i mange af kolonierne efter 1980,
at det har resulteret i et fald fra knap 10.000 par til 2.615 i 2010, hvilket blot er 27% af maksimum.
Tilbagegangen i Danmark synes at fortsætte,
men over landet som helhed hænger det ganske
givet sammen med, at et ekseptionelt fødeudbud
for den opportunistiske Hættemåge i perioden
1980-2010 er blevet indskrænket. Og det er sket
på trods af en ellers alsidig spiseseddel, men
som på grund af ændringer i samfundet i
perioden er blevet indskrænket. Flere af fødekilderne var menneskeskabte, men de blev i løbet
af de tredive år voldsomt formindsket, det gjaldt
fx lodsning af skidtfisk, foderspild ved
minkfarme (nu mest i lukkede stalde), lukning
af spildevandsudløb, lukning af åbne lossepladser og endelig massive indskrænkninger i
kreaturafgræssede marker med stor regnormehyppighed. En omlægning af landbrugsdriften
til vinterafgrøder og dermed mindre spildkorn
på landbrugsarealerne samt at regnormetilgængeligheden i forbindelse med forårspløjningen
af markerne aftog lige netop i den vigtige
periode op til æglægningen. Det ser ud til, at det snarere er ungeoverlevelsen, det halter med, end de
voksnes levealder, der er gået ned. Med kun et årligt kuld på blot 2-3 æg ligger det i kortene, at
fuglene generelt må blive forholdsvis gamle. Den ældste registrerede danske Hættemåge blev
næsten 30 år.
Der nævnes især tre årsager til nedgangen, fødeudbuddet er nævnt, men også tilstedeværelsen af
prædatorer, her både de store måger som Sølvmåge og Svartbag, men især de firbenede som ræv,
mink og rotter og endelig kan tilgroning af ynglelokaliteten spille så negativt ind, at den forlades.
Og det er formentlig blandt disse tre årsager, at svaret skal findes på, hvorfor Hættemågerne i 2018
opgav den lille ø i Søen og flyttede til andre græsgange eller øer. På Drejø (15 km væk) har forholdene ved Mejlhoved og Nørresø forbedret sig efter at øen er blevet rævefri. Siø blot 8 km væk
kunne også være målet for en udflytning af Søens ynglefugle, idet der fra 2018 skete en styrkelse af
øens koloni(er).
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Hættemåge. Her er fuldt udbytte af yngleanstrengelserne. Foto: Erik Thomsen.

Hættemåge i vinterdragt, hvor den brune hætte er erstattet af en sort plet bag øret. Foto: Bent Staugaard.
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På Fyn er Hættemågebestanden
nu næsten udelukkende knyttet
til naturgenoprettede lokaliteter,
dels er der ofte indtænkt små
holme og øer i de nye
vandspejl, dels er områderne
især de første år efter etableringen stadig fri for høj og strid
vegetation. Efterhånden sker
der dog en tilgroning, og
mågerne kan blive nød til at
flytte. Det er fx allerede sket
ved det genoprettede Staldmaden ved Hellemose. På
kortet til højre fra Atlasundersøgelserne, som i virkeligheden
fremstiller ændringerne fra
Atlas I i 1970’erne til nu, ses
der kun at være ca. 20 fynske
kolonier tilbage. Her illustreres
med al tydelighed Hættemågens
fynske deroute over de seneste
ca. 40 år.
En sjov detalje i Hættemågelivet er, at mågerne på dage
med godt vejr i sensommeren
ses og høres fouragere i luften
efter opstigende flyvemyrer.
Her cirkulerer de i ret stor højde
og under pludselige udfald.
Udenfor yngletiden ses der
Hættemåger talrigt i Søen og
langs resten af landets kyster.
Det drejer sig især om trækgæster fra ynglebestandene i
Østersøens indre dele. Vores
egne Hættemåger trækker i vinterhalvåret til Vesteuropas kyster, men en stadig større andel bliver
dog herhjemme i takt med, at klimaændringerne gør vintrene mildere.
En undersøgelse har vist, at pløjning fører 10% af den totale mængde regnorme i jorden op til
overfladen. Heraf spiser fugle omkring en tredjedel, mens det lykkes for resten at undslippe og
vende tilbage i jorden. En schweizisk undersøgelse har vist, at Hættemågerne er i stand til at æde 515 % af regnormebiomassen i en mark. 25 % af de regnorme, der bliver ædt, er dog blevet såret af
markredskaberne og ville derfor under alle omstændigheder gå tabt. En Hættemåge er i stand til at
æde 150-200 g regnorme om dagen.

120

Et velkendt syn i landskabet. Hættemågerne følger efter ploven for regnorme. Foto: Niels Andersen.

Fugletårne i Svendborg Kommune
Fugletårne eller observationsskjul er vigtige elementer, når man vil betragte et uforstyrret fugleliv.
Tårnene er normalt byggede af naturmaterialer og placeres strategisk i landskabet så de dels syner
af så lidt som muligt, dels giver et godt overblik over rige fugleforekomster, som ellers kan være
vanskelige at få at se, især uden at skræmme fuglene væk. Er skjulet endda placeret, så der er
gunstige lysforhold, dvs. så udsigten fra tårnet sker i medlys, er forholdene til stede for at ornitologer og andre fugle- og naturinteresserede kan få gode oplevelser.
I Svendborg Kommune er der fire fugletårne, der spænder fra mere ydmyge platforme uden tag ved
Nørresø på Drejø og ved Sortemosen, til overdækkede ”bygninger” med fugletavler og andet informationsmateriale ved Vejlen og Monnet på Tåsinge. Her kan man uforstyrret studere det rige
fugleliv, der udfolder sig lige uden for glughullerne eller plexiglasset.

Nørresø på Drejø
Tårnet er nok kommunens ældste af slagsen, rejst
ved en markvej og delvis skjult af træerne i et
levende hegn. Til gengæld er udsigten fra
platformen formidabel over det fine vådområde
Nørresø på Høllehoved. Her ligger ved forårstid
mange ænder i deres pragtdragt, så har man god
tid, er det et fint sted at lære sig de forskellige
svømme- og dykænders karakteristiske
fjerdragter. Stedet er desuden ynglested for den
Gråstrubede Lappedykker, som i forårstide
skriger sig gennem territorialkampene. Tårnet er
placeret syd for Nørresø, hvilket selvfølgelig
giver de bedste lysforhold.
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Fugletårnet ved Nørresø på Drejø - bare et par
meter i vejret, der behøves ikke så meget mere.
Foto: Niels Andersen.

Sortemosen
Sortemosen nær Lakkendrup blev naturgenoprettet i 2006 i form af vandstandshævning, så området i dag fremtræder som
fugtige enge med spredte vandflader. Sortemosen har altid ligget svært tilgængeligt og
uoverskueligt langt fra alfarvej, men i
2008/2009 foranstaltede Svendborg
Kommune, at man fik rejst et fugletårn. Det
skete efter velvilje hos Hans Vesterlund, der
ejer området, hvor tårnet blev rejst og som
også velvilligt har stillet en bilholdeplads til
rådighed, så man ad en markvej kan nå ned til
selve fugletårnet.

Fugletårnet i Sortemosen. Det nytter at komme de
to meter op i vejret for at overskue engene. Foto:
Niels Andersen.

Placeringen af tårnet og adgangsvejen på bar
mark er måske noget synlig, men til gengæld
er udsigten fra tårnet fremragende, når man først er steget til vejrs. Så ligger essentielle enge og
fladvande så at sige for ens fødder. Desværre i modlys, men muligheden for at iagttage engenes og
søernes fugleliv er rigtig gode. På en forårsdag har man hele koret af fuglelyde med sig, når Viben
volter, Rødbenet højlydt flyver parringsflugt og Grågæssene gakker konstant i baggrunden. Gøgens
kukken og Nattergalens sang har man også fri lydadgang til i det åbne fugletårn.

Vejlen
Vejlens fugletårn er bygget af Fyns Amt efter at amtet købte området i 1997. Tårnet åbnede i
bogstaveligste forstand hele den østlige del af området, der indtil da havde været fuldstændig
utilgængelig. Der etableredes en sti langs et levende hegn, herfra anlagdes en bræddebro ud gennem
rørskoven, og endelig med rørmåtter på højkant det sidste stykke og værsgo: En åbenbaring af et
fugletårn i udkanten af rørskoven ud til Vejlens store vandareal. Smukt tilpasset omgivelserne,
bygget i træ og med strå på taget.
Og hvilket udsyn! Her ligger troldænder i tusindvis, Knop- og Sangsvaner. Her raster svømmeænder i massevis både forår og efterår. Vandriksen grisehyler for ens fødder og i tagrørene knitrer
Skægmejserne på vej mod nye mål. Det flerkantede tårn byder på kig i mange retninger og lugerne
er placeret hensigtsmæssigt. Når døren er åbnet kan de mange relevante fugletavler studeres.
Udenfor er i solsiden fundet plads til en bænk op ad tårnet, så også vejret kan nydes. På lune
sommeraftener høres den grønbrogede tudses melodiske trille.
Fra 2009 er kreaturerne, der skal sørge for naturplejen af eng og rørskov, lukket ind i området, så
træbroen ud til tårnet ligger nu blotlagt og pædagogisk demonstrerer, hvor stor effekt afgræsning
kan have på eng- og sumpområder. Det bliver spændende at følge, om fx også bekkasinens tusmørkebrægen fra luften skal føjes til lydbilledet fremover.
Fra 2020 bliver tårnet forbedret, idet en bevilling muliggør en forlængelse af opholdsarealet foran
tårnet så der kan ske en udbygning med en platform. Denne vil være enden på en trappe, så man kan
få yderligere højde på udsynet. Det vil gavne kigget mod vest.
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Vejlen set fra Søren Lolks Vej. I baggrunden ses fugleskjulet. Foto: Leif Bisschop-Larsen.

Fugletårnet i Vejlen ligger for enden af en træbro gennem rørskoven. August 2008. Foto: Niels Andersen.
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Monnet
Monnet fik sit fugletårn i 2009, hvor en højtidelighed i marts samlede mange naturelskere. Svendborg Kommunes økonomi, Vårø Bylaugs velvilje, to fugleinteresserede håndværkere og tækkemænd kunne i samlet forening høste æren for et ualmindeligt vellykket projekt. Vi andre kan nyde
udsigten fra tårnet, som er smukt placeret i et buskfyldt hjørne med den dejligste udsigt ud over en
af Fyns bedste strandenge. Hvad der måske mere end noget gjorde tårnet til noget særligt, var at det
nu blev muligt at besøge Monnet også i de måneder, området ellers er lukket for besøgende, nemlig
fra 15. marts til 1. juli. Fugletårnet kan besøges hele året.
Da tårnet er placeret i den nordøstlige del af området, er lysforholdene ikke de bedste, ofte må man
slå sig til tåls med modlys. I modsætning til de tre ovenfor beskrevne tårne, udfolder fuglelivet sig
ikke umiddelbart foran tårnets fod så at sige, men det er udsynet over denne enestående og sjældne
strandengslokalitet, der betager. Tårnet er forsynet med hejse-sænkeanordninger til plexiglas så man
altid kan trodse vejrets luner, men disse vinduer betyder også, at tavlerne, der fortæller om fugle og
landskab kan nydes i fuldt dagslys.
Udenfor tårnet træffes Isfuglen, og over engene kan man se rovfugle jage. I vigen mod øst er
Gravanden til stede og Grågæs træffes i flok. Selve Monnet er i øvrigt tilgængeligt for færdsel
udenfor yngletiden og mange tager turen ud til det naturlige observationspost, nemlig den 8 m høje
Vårø Knude, hvor Øhavet ligger for ens fødder med udstrakte kik til Ærø, Strynø og Langeland.

Fugletårnet på Monnet, set fra Monnet. Foto: Bent Staugaard.
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Tårnet fra landsiden en vinterdag. ”Kvistværelset” er beregnet til Hvid Vipstjert.

Forslag til placering af nye fugletårne
Når talen er på fugletårne, og deres værdi er så entydigt positiv, kunne det være på sin plads at
forslå etablering af nye fugletårne, eller observationsskjul.
Placeringen vil være naturlig på steder, hvor oversigtsforholdene er elendige, men også ønsket om
at få adgang til utilgængelige naturområder, som via en stiforbindelse fra offentligt vejnet kunne
lukke op for natur- og fugleoplevelser på steder, der i dag er lukket for offentligheden. Også bynære
observationsskjul, hvor der kunne ligge et naturpædagogisk sigte med opførelsen kunne være interessant.
Af sidstnævnte kategori, kunne foreslås etablering af et observationsskjul i området mellem Thurødæmningen og Bjørnemose. Her kunne etableres et fint vådområde, som ved et gennemtænkt design
med forskellige vanddybder og etablering af fugleholme kunne blive et velbesøgt og nyt naturområde. Her ville det være let at skaffe en sti ind til et fugletårn mod sydvest og derigennem få gode
lysforhold.
Af førstnævnte kategori kunne foreslås etablering af
fugletårne/observationsskjul i Lundemosen, i Ollerup Åmose
og ved Nielstrup Sø. Også ved Ollerup Sø kunne med fordel
placeres en sådan forhøjet platform med udsigt over søen fra
syd ved Åmarksvej.
På øerne kunne et observationsskjul med fordel placeres ved
Søndersø på Drejø og etableres ved roklubbens ejendom på
Skarø.
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Ærø Kommune
Vitsø – Ærøs største vådområde blev skabt
Af Niels Andersen

Vitsø på det nordvestlige Ærø. Det var Fyns Amt og derefter Naturstyrelsen, der fik lavet Vitsø Nor som et
vådområdeprojekt efter Vandmiljøplan II. Åge V. Jensens Naturfond købte hele arealet og derved er der
sikret offentlig adgang, naturvenlig pleje og fugletårn i Ærøs bedste fuglelokalitet. Hele området er i dag
fredet. Foto: Viggo Lind.

Vitsø på Ærø er stærkt at foretrække, hvis man nu ikke vil Se Venedig i kø, for Vitsø i den vestlige
del af Ærø er ikke overturistet, faktisk mødte jeg kun et enkelt menneske på min to timers lange tur
rundt om den nu vådlagte Vitsø, som skulle ind under huden og give motivation til denne beskrivelse en sen februardag i 2019.

Vitsøs omtumlede historie
En historie, som rækker langt tilbage og som over flere århundreder helt har forandret Ærøs nordvestlige ende. Indtil det 18. århundrede en 2 km lang fjordarm, som efterhånden blev afsnøret af
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strandvoldsdannelser, så tøjlet og i det
20. århundrede effektivt afvandet og
drænet til landbrugsjord, for så endelig
at få det livgivende vand givet tilbage i
det 21. århundredes begyndelse,
nærmere betegnet i 2009.
Op til genskabelsen af søen blev alle
kanaler og grøfter sløjfet, og der blev
etableret en ny pumpestation med
mindre kapacitet. Pumpen blev installeret for at sikre naboarealer, men også
for ikke at oversvømme beskyttede
planter på engene. Derved er der også
sikret en fin balance mellem arealet af
søen og af engene omkring søen.
I det gamle Fyns Amts tid påbegyndtes
et lavbunds- og vådområdeprojekt i
2003, som så blev effektueret i årene
derefter. Fra 2009 var området helt
naturgenoprettet og en gældende
En mindesten er rejst på Vitsøs nordside: Tørlagt 1964. Foto:
fredning fra 1994 blev udvidet for at
Niels Andersen
kunne gennemføre vådlægningen.
Sammen med det nærliggende voldsted
og Søbygaard er området underkastet den stærkeste naturbeskyttelse vi i Danmark kan præstere,
nemlig fredning. Fredningen omfatter i alt 227 ha, heraf udgør Vitsø med omgivende enge knap
halvdelen.

Naturgenoprettet i 2009
Naturgenopretningen genskabte søen i 2009 som led i Vandmiljøplan II. Det skete for at tilbageholde kvælstof, så havet blev sparet for årlige 15 tons og dermed mindsket risiko for iltsvind. I alt er
112 ha tidligere fjordbund omfattet, heraf dækker vandfladen de 52 ha, mens 60 ha ligger hen som
enge i mere eller mindre fugtig tilstand. I 2009 blev søen i Vitsø Nors midte og de blomstrende enge
omkring genskabt af Aage V. Jensen Naturfond.

Nye ejerforhold sikrer gode betingelser
Det naturgenoprettede område blev overtaget af Aage V. Jensens Naturfonde. Fondenes mål43 er at
hjælpe med til at bevare, beskytte, udvikle og synliggøre naturværdierne. Fondene ønsker også at
indsamle viden om naturen og formidle denne viden bredt, både til børn, unge og ældre. Den
vigtigste vision er at give alle mulighed for at opleve en rig natur – i dag og langt ud i fremtiden.
Den kombination skal give fuglerigdom. Det hedder desuden fra fonden, ”at man aktivt ønsker at
tage del i moderniseringen af den danske naturforvaltning og medvirke til at styrke grundlaget for
etablering af nye samarbejdskonstellationer – til gavn for naturens sag. Samtidig vil man inspirere
både børn og voksne til at komme ud i naturen - og bidrage til viden om naturen".
Der er etableret en ca. 5 km lang tur rundt om søen på anlagte stier. Det giver den fugle- og
naturinteresserede mange opløftende stunder. Stien er nemlig anlagt, så man kan gå hele vejen rundt
om det tidligere Nor, uden at forstyrre. Langs nordsiden er det en regulær spadseresti der i store
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træk følger Øhavsstien, men langs sydsiden er det blot et trampet spor. Fra voldstedet ved
Søbygaard har man en strålende udsigt over Vitsø. I det hele taget er natur og naturoplevelser i
centrum her.
Udover at være kvælstoffilter, skal jeg da lige love for, at Vitsø med planlæggernes hjælp vil noget
mere med området, som er et helstøbt projekt, hvor man næsten ikke sætter en fod forkert. Alle
gode initiativer til gavn for plante- og dyreliv synes sat i værk. På den etablerede sti rundt om hele
Vitsø er der indtænkt, at adgangen skal ske i vekslende afstand fra søbredden, så der opnås gode
oversigtsforhold til fuglelivet i både med-og modlys, her er rejst et diskret fugletårn, så man
kommer et par nyttige meter i vejret i forhold til at overskue vandfladen og de lave omgivelser.

Ærøs bedste fuglelokalitet
Det har været et mål at skabe Ærøs bedste fuglelokalitet. Et mål, som med de mange virkemidler er
lykkes. På den nu oversvømmede havbund er der blevet plads til tre småøer, disse forøger kystlinjen
og virker tiltrækkende på kolonirugende kystfugle, som her finder fred og ro uden rævens indblanding i yngleforløbet. Her er de ferske enge hegnet ind, de afgræsses af kreaturer og suppleres af
høslæt, så engene fremover kan bevare deres åbne karakter og udvikle sig til artsrige blomsterenge.
Kombinationen af vand, engarealer og græssende kreaturer i tæt samspil er efterhånden en sjælden
landskabstype, men huser samtidig også en sjælden rigdom af fugleliv. Engrugende vadefugle har
generelt oplevet store bestandstilbagegange over de seneste 50 år, det gælder for Vibe, Rødben,

Sortstrubet Bynkefugl er en sjælden ynglefugl i Danmark med højst 375 par, langt de fleste i Jylland. I Vitsøs
genoprettede natur har den charmerende art gennem flere år haft et af sine 3-4 fynske tilholdssteder og fået
unger på vingerne. Foto: Leif Bisschop-Larsen.
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Dobbeltbekkasin og Klyde. I Vitsø kan de finde et fristed og være med til at stabilisere ikke blot de
lokale bestande, men måske ligefrem også være fødekæde til et perspektiverende større billede.
Rørhøgen er fast ynglefugl, og vådlægningen er den direkte årsag til at Havørnen er indvandret til
Ærø i de allerseneste år. Ørneparret byggede rede i en lille skovbevoksning et par kilometer fra
Vitsø i 2018, og parret ynglede første gang i 2019, hvor de fik en unge på vingerne. Det var næppe
sket uden Vitsø som spisekammer. Ørnene er faste gæster, og har jaget i området, siden vandet kom
tilbage.
Der er et rigt fugleliv i Vitsø året rundt. Efter vandets tilbagekomst, er der konstateret tæt på 50 nye
fuglearter i området. Udenfor yngletiden tiltrækker enge og vand mange svømmefugle, ikke blot i
antal, men også i artsrigdom. Tusindtallige gåseflokke slår sig ned på for at søge føde på engene, og
på søen ligger ofte store antal af Blishøns, diverse og blandede flokke af svømme- og dykænder,
som sammen med lappedykkere, svaner og Skarver samlet set vidner om gode fourageringsforhold.
I træktiden besøges området af mange rovfugle.
Der er der ikke kun tænkt på fugle, også padder har gennem tillæg til fredningen fået de bedste
betingelser for at udvikle robuste bestande. 16 vandhuller på nordsiden af søen giver gode muligheder for bl.a. klokkefrø, strandtudse, grønbroget tudse og vandsalamander, og udlagte stendynger
med jordbundskerner ved dammene sikrer dem perfekte overvintringsforhold.

Der er givet dispensation til 16 paddehuller især langs nordkysten, ved hvert skrab, er der placeret en
overvintringsbunke af sten og jord til klokkefrø, grønbroget tudse, strandtudse og vandsalamander. Her ses
også Bramgæs fra engen ved fugletårnet. Foto: Niels Andersen.
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Adgangen
Der er en P‐plads på Søby Landevej ved Søby Volde, herfra går Øhavsstien langs søens nordside, og
fra en P‐plads på Lebymarksvej ved Vorbjerg Skov fører et spor til trampestien langs søens sydside.
Vitsø Mølle er også et naturligt udgangspunkt til en rundtur, som afhængigt af lyset kan foretages
med eller mod uret.
Et besøg ved Søbygaard Voldsted i nærheden anbefales.

Signaturfugl: Taffeland
Der yngler 15 arter af ænder i Danmark. De deles traditionelt op i svømmeænder, små dykænder,
som om vinteren befinder sig i søer og beskyttede kystafsnit, og havdykænder, der uden for yngletiden forekommer på det åbne hav.
Der er tre af de små dykænder, der yngler i Danmark. Det er Troldand og Hvinand, der begge har
været i stand til at fastholde eller ligefrem øge ynglebestanden over de seneste 30-40 år. Og så er det
Taffelanden, der skiller sig ud ved at være i tilbagegang, ikke blot som langsigtet tendens, men også
aktuelt. Den samlede ynglebestand blev i 2011 opgjort til 280 par.
Taffelanden er ny ynglefugl i Vitsø, hvor ynglebestanden består af ganske få par. Det er typisk
Taffelandsk kun at være tilstede i et enkelt eller ganske få par, men er der kolonirugende Hættemåger kan Taffelanden på egnede steder selv optræde i småkolonier. På ynglepladsen gør den ikke
meget væsen af sig.

Portræt af Taffelanden, her en han med kastanjebrunt hoved, mørkt bryst og gump, ellers vatret grå. Næb
sort, gråt og sort. Det røde øje ses også tæt på. Foto: Poul Brugs Rasmussen.
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I det jagtfrie Vitsø finder Taffelanden gode forhold. Den optræder også som hyppig trækgæst i
vinterhalvåret, hvor der kan forekomme op til 500 fugle i Vitsø. Samlet set overvintrer den smukke
and i et antal på omkring 10.000-15.000 fugle i de danske farvande og søer, især Maribosøerne kan
huse store flokke. Generelt er tallene meget fluktuerende med store årlige udsving, og antallet af
fugle om vinteren afhænger af vinterens strenghed, med færrest fugle i hårde vintre. Ved isdække af
søerne trækker Taffelanden ud til lavvandede fjorde og havområder. Varer frosten ved, trækker de
helt ud af landet. Da Taffelandens udbredelse er mere østlig, er vinterkvartererne især Middelhavet,
Sortehavet og Det Kaspiske Hav.
Hovedparten af de danske ynglefugle forlader landet i september-oktober, hvorefter fugle fra
bestande i Baltikum og længere mod øst ind i Rusland ankommer og overvintrer. Størrelsen af den
samlede flywaybestand er senest opgjort til 250.000 fugle og vurderes som antydet at være faldende
både på kort og lang sigt.
Taffelanden er formodentlig den danske dykand med det mest alsidige fødevalg. Den lever således
både af vandplanter, insekter, krebsdyr og bløddyr, som den kan enten dykke efter eller snadre efter
i vandoverfladen som en svømmeand.

Bestandsudvikling
Den seneste viden tyder på, at verdensbestanden af Taffeland er i tilbagegang, og Taffelanden er
derfor blevet optaget på listen over sårbare arter på den globale rødliste. I Europa har bestanden
været i tilbagegang over de sidste mere end 20 år. Der er ikke nogen entydig årsag til tilbagegangen.
Den globale bestand er estimeret til at være på 1,9-2.2 millioner individer, og den samlede europæiske bestand er estimeret til at være på 300.000-570.000 individer.
Den danske ynglebestand har haft en årlig tilbagegang på 3,3 % i perioden 1989-2011. Antallet af
overvintrende Taffelænder i Danmark har dog været stabilt siden slutfirserne. I 2010 blev antallet af
overvintrende taffelænder opgjort til ca. 17.000 individer.

Øget opmærksomhed
I Vitsø har Taffelanden fred. Her bliver ikke jaget. Og dermed bliver fuglene heller ikke forstyrret
på vandfladen.

Det er sådan man oftest ser Taffelanden i vinterhalvåret. I blandet flok sammen med Troldand, Gråand og
Blishøne. Foto: Poul Brugs Rasmussen.
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Jeg nævnte under beskrivelsen af Taffelandens fødesøgningsadfærd, at som den dykand, den er,
selvfølgelig dykker efter føde, men at den samtidig også snadrer som en svømmeand. Den forvirring har også gennem det sidste halve århundrede været at spore i artens jagttid. Indtil 1987 fulgte
dens jagttid svømmeænderne med premieredato den 15. august og afslutning til nytår. Fra 1987 og
blot 6 år frem var det tilladt at nedlægge Taffelænder i 5 måneder fra 1. oktober til og med 29.
februar. Siden 1994 har jagttiden fulgt de øvrige små dykænder og været afkortet med en måned, så
der i februar ikke længere kan skydes Taffelænder. Både indskrænkningerne i jagttiden, men så
sandelig også de faldende bestande har medført et dramatisk fald i jagtudbyttet, som er faldet fra
sluttressernes mere end 5.000 fugle til de seneste års niveau på under en tiendedel, nemlig under
500. Størstedelen af Taffelænderne nedlægges øst for Storebælt samt i Langeland og Ærø
kommuner. I Vitsø finder den dog som nævnt fred.
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Vildtudbyttet for Taffeland over de seneste 60 år. Der ses store udsving, men siden jagttidsrevisionen i 1994
har jagtudbyttet af Taffelænder stabiliseret sig på et lavt niveau.

Forvaltningsmæssige problemstillinger
I Europa er Taffelanden på den røde liste med betegnelsen VU, vulnerable eller sårbar. Også globalt
er Taffelanden siden december 2015 oplistet til kategorien sårbar (VU) og anses dermed som truet
på verdensplan. Vi har i øvrigt kun tre globalt truede fuglearter, der yngler (fåtalligt) her i landet
(Taffeland, Nordisk Lappedykker og Turteldue). Og selvom der er konstateret en langsigtet tilbagegang i Danmark, er den fortsat nationalt betegnet som ikke truet, LC=Least Concern (netop ændret i
Rødliste 2019 til sårbar(VU), se side 164). Denne mangel på bekymring slog også igennem i den
seneste jagttidsrevision i 2018, hvor resultatet blev en videreførelse af jagttiden. Jægerne selv
betegner jagten som bæredygtig, hvilket kan betvivles, når man beskyder en fuglebestand i tilbagegang og selvom et jagtudbytte på 500 fugle måske ikke vælter læsset, så er signalet forkert, når
fagfolk råder til besindighed med ordene ”arten bør have øget opmærksomhed”.
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Taffeland. Den karakteristiske hovedprofil er et godt kendetegn. Foto: Poul Brugs Rasmussen.

Fugletårne på Ærø
Der er bare det ene fugletårn beliggende ved Vitsø.

Der er rejst et beskedent fugletårn i Vitsøs østende. Herfra kan man overskue enge og sø. Det nås bedst fra
parkeringen på Søby Landevej og lysforholdene til at se fugle, er bedst først på dagen, da man ser mod vest.
Foto: Niels Andersen.
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”...men ikke fin nok” - en vej videre frem
Af Steen Lauritsen
Fyn blev finere i kraft af dels de 10 genoprettede naturområder beskrevet i denne bog, og dels af en lang række andre
projekter for nye naturområder eller for forbedringer af
naturkvaliteten i eksisterende naturområder.
Vi har beskrevet nogle af de fantastiske og vellykkede fynske
tiltag, der er foretaget med henblik på at skabe ny og bedre
natur til gavn for fuglene og for biodiversiteten generelt.
Natur lige til at nyde og benytte for hele befolkningen. Der er
ingen tvivl om, at disse nye områder har stor betydning for
befolkningens muligheder for oplevelser og aktiviteter i
naturen og er med til positivt at påvirke befolkningens
holdning til og opfattelse af naturen
Skovhornugle. ”Visdommens fugl”.
Foto: Bent Staugaard.

Nogle af de nye områder virker samtidig tiltrækkende på
turister, der søger de unikke oplevelser, som de kan få i kraft
af, at områderne er vendt tilbage til en mere vild og naturlig
tilstand. Selv om naturgenopretning og naturpleje udgør økonomiske omkostninger for stat og
kommuner, så ligger der også potentielle indtægter for lokalområderne i forbindelse med de turistmæssige muligheder tilknyttet gode naturområder med gode faciliteter.
Fyn er godt på vej, men vejen er stadig lang og kræver fortsat en målrettet indsats - derfor ...men
ikke fin nok. På trods af de gode tiltag, der er foretaget på Fyn for at forbedre de naturlige forhold i
mange områder, så er der stadig behov for en kæmpeindsats for helt overordnet at forbedre
naturkvaliteten, sikre biodiversiteten og bringe noget af den tidligere mangfoldighed tilbage.
Generelt er der ikke sket en forbedring af den almindelige naturtilstand i den seneste periode,
tværtimod fortsætter tilbagegangen stadigvæk på mange områder.

Toppet Skallesluger. Er såkaldt udpegningsart for fynske Natura 2000-områder. Ingen steder er den en
almindelig ynglefugl eller trækgæst, men findes dog mange steder. Kommer først i gang med æglægningen i
juni, så det giver sene ungekuld. Foto: Bent Staugaard.
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Alene i Danmark angiver et skøn, at der er forsvundet 3 millioner ynglefugle fra det åbne land i de
seneste 40 år44.
I Storbritannien har der i perioden fra 1966 til 201245 været en nedgang i antallet af ynglefugle fra
210 millioner til 166 millioner fugle. Selv om nogle arter har haft en positiv fremgang, så er slutresultatet generelt en katastrofal tilbagegang for mange arter.
Det ser ud som om, at det er helt almindelige fuglearter46, herunder specielt arter tilknyttet landbrugslandet47, som har haft den største tilbagegang både i antal og i biomasse i Europa som helhed
over en 30-årig periode fra 1980 og frem. Undersøgelsen påpeger det nødvendige i, at bevaringsaktiviteter for de sjældne arter, nødvendigvis også skal afstemmes med en indsats for de mere almindelige arter.
Nødråbet på basis af disse undersøgelser til de offentlige myndigheder og forvaltninger, som sætter
rammerne for vores fugle og natur, er helt enkelt:

Bevar de almindelige fugle almindelige.
En indsats for at bevare det sjældne i vores natur vil ikke have nogen mening, hvis den almindelige
natur samtidig forfalder og ødelægges.
Vi har, som samfund og enkeltindivider, behandlet og behandler stadig naturen på en måde, som
formindsker robuste naturområder og reducerer omfanget af levedygtige populationer. Færre og
mindre naturområder, dårligere naturkvalitet, større
afstand mellem naturområderne, ændrede dyrkningsmetoder i landbrug og skovbrug, brug af kemiske næringsstoffer og bekæmpelsesmidler, færre hegn og andre
småbiotoper er nogle af årsagerne til de faldende
populationer af fugle, som opgørelserne viser. Hertil
kommer de forandringer i klimaet, som vi allerede
oplever, og som også vil belaste mange fuglearter.

Gråspurv, var tidligere hyppig overalt i
landet, men bestanden er blevet mindre, og i
nogle lokalområder ses arten kun sjældent.

Opgørelserne omhandler fugle, men man finder samme
udvikling indenfor andre grupper af organismer, eksempelvis padder, planter, svampe, samt sommerfugle og
andre insekter. Når insekterne bliver sjældnere,
mindskes fødegrundlaget for en lang række fugle.
Det er dog også væsentligt samtidig at påpege, at nogle
grupper af fugle, eksempelvis overvintrende gæs, trives
generelt godt i det nuværende landbrugsland i Danmark
med de vintergrønne marker. Gæssene overlever lettere
vinteren og er bedre rustede til trækket om foråret og til
den forestående ynglesæson.

Skovspurv, en rigtig ”almindelig” fugl, som
er velkendt fra de fleste haver. Begge fotos:
Steen Lauritsen.

Der skal gøres en kæmpeindsats i et samarbejde mellem
mange parter, vanetænkning og holdninger til naturen
skal ændres, ligesom tekniske, kemiske og dyrkningsmæssige metoder i landbrug og skovbrug skal genopfindes ud fra naturtilpassede hensyn.
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Agerhøne, vild eller udsat? I løbet af de seneste 40 år er 5 ud af 6 Agerhøns forsvundet, og bestanden holdes
lokalt kunstigt i live af udsætninger til skydebrug. Foto: Steen Lauritsen.

Knopsvaneunger. Af H.C. Andersen betegnet som en grim ælling, men som det ses her, så er de ikke grimme.
De kaldes heller ikke ællinger - svællinger eller svanninger har været forslået – men de er ”bare” unger.
Foto: Steen Lauritsen.
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Fynsk natur

Et overdrevslandskab af national naturværdi. Fyns Hoved. Her har Den danske Naturfond opkøbt nogle
arealer, som sammen med statens arealer kan være med til at sikre en hensigtsmæssig pleje af området.
Forhåbentligt følger Den Danske Naturfond snarest dette første tiltag til at erhverve og sikre naturområder
på Fyn op med flere områder. Foto: Steen Lauritsen.

Naturkapitalindeks
Formålet med opgørelsen af naturkapital er at skabe overblik over fordelingen og kvaliteten af natur
i kommunerne48. Naturkapitalindekset beregnes på baggrund af en bioscore, og er et udtryk for
værdien af naturen i den enkelte kommune, vægtet med hvor meget natur der er.
Naturkapitalindekset er et gennemsnit for kommunen. En kommune med et lavt indeks kan således
godt have fine naturområder – de fylder bare ikke så meget.
Naturkapitalindekset afspejler først og fremmest, hvad kommunens arealer er disponeret til. Dog
kan utilstrækkeligt datagrundlag - hvilket betyder utilstrækkeligt kendskab til forekomst af arter,
naturområdernes økologiske tilstand m.m. - spille en rolle for de lave indekstal for de fynske
kommuner . Det må dog formodes, at samme forhold også gælder for de fleste andre kommuner,
hvorfor den relative placering i opgørelsen afspejler virkeligheden.
Der findes i alle de fynske kommuner naturområder, som er af regional betydning, ligesom der også
findes en del områder af national betydning. Områderne er blot arealmæssigt for små, således at
Naturkapitalindekset for hver enkelt af de fynske kommuner hører til i den dårligste tredjedel af
landets 98 kommuner.
De fynske kommuner bør gøre en ihærdig indsats for at forbedre kommunens placering i forhold til
Naturkapitalindekset.
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Opgjort naturkapitalindeks for alle danske kommuner viser, at samtlige fynske kommuner er
vurderet til et indekstal mellem 12 og 18, medens det højeste indeks for en kommune er opgjort til
80. Opgørelsen placerer de fynske kommuner i den dårligste tredjedel af de 98 danske kommuner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Langelands kommune:
Ærø kommune:
Faaborg-Midtfyn kommune:
Svendborg kommune:
Middelfart kommune:
Odense kommune:
Assens kommune:
Nordfyns kommune:
Kerteminde kommune:
Nyborg kommune:

nr. 65 – indekstal 18
nr. 66 – indekstal 18
nr. 69 – indekstal 17
nr. 74 – indekstal 17
nr. 80 – indekstal 16
nr. 81 – indekstal 16
nr. 89 – indekstal 14
nr. 92 – indekstal 13
nr. 95 – indekstal 12
nr. 97 – indekstal 12

Ved at beregne Naturkapitalindekset skabes et overblik, som kommunerne kan benytte ved planlægningen af deres indsatser, således at de tilgodeser og beskytter kommunens områder med god
naturkvalitet og forsøger at forbedre den natur, der ikke har det så godt.
49

Naturkapitalindekset viser at de fynske kommuner - sammen med staten og andre aktører
på naturområdet - har behov for at gøre en betydelig indsats for at højne naturkvaliteten:
➔ Naturarealet skal øges markant. Gerne i tilknytning til allerede eksisterende gode
naturområder, således at de enkelte områder bliver større. Se endvidere nedenfor i
afsnittet Benyttelse og beskyttelse.
➔ Naturkvaliteten og biodiversiteten i naturområderne skal forbedres, bl.a. ved genopretningen af naturlige vandforhold. Udgangspunktet er at bevare og forbedre de
eksisterende gode naturområder.
➔ Forvaltningernes (og andre aktørers) kendskab til naturværdier og arter i kommunernes områder skal øges.
Naturkapitalindeksene for de fynske kommuner viser, at der uden tvivl er et endog meget stort
behov for at øge indsatsen til fremme af naturkvalitet og naturareal i samtlige fynske kommuner.
➔

Der er bestemt plads til forbedringer i hver eneste af de fynske kommuner.

Naturarealer
Danmarks Statistik har i 2017 udgivet en analyse af naturarealerne i Danmark50. Heraf fremgår, at
natur og andre rekreative områder i 2016 udgør 10.500 km2 svarende til 25% af landets areal.
Landbrugsarealer udgør 61% medens veje, bebyggelser mm udgør resten. Natur defineres i
analysen som seks typer af arealdække, som har det tilfælles, at de anvendes til rekreative formål – i
parentes angives typens andel af det samlede naturareal :
•
•
•
•
•

Skov (52 pct.)
Våde lysåbne naturtyper (eng og mose) (22 pct.)
Tørre lysåbne naturtyper (hede, overdrev, klit m.m.) (14%)
Parker og andre rekreative områder (fx kirkegårde, golfbaner, campingpladser, dyreparker
m.m.) (4 pct.)
Vand (9 pct.)
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Gravand. En spraglet and, hvor han og hun tilnærmelsesvis er ens. Hannen dog kendelig på knoppen
over det røde næb. Da kuldet lægges skjult i rævegrave og andre mørke steder, kan også hunnen
tillade sig at være iøjnefaldende. Foto: Erik Thomsen.

Heraf vil en del af arealerne under parker og andre rekreative områder normalt ikke regnes for
naturområder, men på grund af manglende opsplitning af datamaterialet er de alligevel medtaget i
analysen.
Arealanalysen fra Danmarks Statistik giver mulighed for at beregne tilsvarende tal for arealanvendelsen i de fynske kommuner. En sådan beregning viser, at natur og andre rekreative områder i 2016
udgør 640,8 km2 svarende til 18,4% af de fynske kommuners samlede areal.
Naturarealets andel er således væsentligt mindre i de fynske kommuner end i landet som helhed;
mindste andel er 14,1 pct. i Kerteminde kommune, og højeste andel er 21,6 pct. i Faaborg-Midtfyn
kommune (se figuren side 142).
➔ De fynske kommuner må prioritere naturgenopretning meget højt; de dårligste landbrugsjorder skal primært overgå til naturformål.
20 pct. af de danske naturarealer ejes af staten, mens 6 pct. ejes af kommunerne. Privatpersoner,
foreninger, virksomheder og andre private aktører ejer den største andel, nemlig 74 pct. Kommunerne har således kun råderet over en forholdsvis lille del af naturarealerne.
➔ Hvis de kommunale politikere ønsker at gøre deres kommune mere grøn, så må de i det
mindste vise det ved at prioritere naturkvalitet og biodiversitet højt på netop de 6 pct. af
naturarealerne, som de selv kan beslutte over.
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Bedre naturkvalitet alene på de kommunalt ejede områder er dog ikke tilstrækkeligt for at sikre en
robust og bæredygtig natur.
➔ Kommunerne må samtidigt aktivt samarbejde med og påvirke lodsejerne og andre relevante
aktører på naturområdet til at medvirke til nødvendig pleje og forbedring af eksisterende
naturområder eller skabelse af ny natur.
➔ Skov- og landbrugets lodsejerne samt deres organisationer har et stort ansvar for at styrke en
mærkbar og synlig indsats for at øge naturindhold og -kvalitet på de arealer, de råder over.
Med de forskellige støttemuligheder fra staten og EU, så burde en øget indsats kunne
foretages på en økonomisk forsvarlig måde for den enkelte lodsejer.
Grønt Danmarkskort bliver et vigtigt redskab for naturplanlægningen. Det er et sammenhængende
naturnetværk, som alle kommunerne bidrager til med udpegninger i deres kommuneplaner.
Netværket omfatter eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser.
Sammenhængende naturområder giver bedre spredningsmuligheder for mange planter og dyr, men
generelt vil det have en mindre betydning for de meget mobile fugle. Indirekte kan de sammenhængende naturområder have en positiv virkning for fuglene ved f.eks. at sikre, at fødedyr og -planter
kan spredes fra et naturområde til et andet.
Mere natur i det fynske område, så landsgennemsnittet for naturarealer nærmes, vil have den helt
afgørende betydning, at der vil være mere plads til flere almindelige ynglefugle.
Der er i de seneste år kommet stor fokus på, om vi skal satse på vild natur, eller vi skal pleje og på
anden måde lave indgreb i naturområderne for at holde disse i en bestemt naturtilstand. Samtidig er
der fokus på, om der skal skabes store naturområder adskilt fra de intensivt dyrkede landbrugsområder, eller natur og landbrug skal indgå i en mosaik med hinanden51. Der er fordele og ulemper ved
alle valgmulighederne, men for at tilgodese både de sjældne og de mere almindelige fugle kan der
ikke være tale om et enten-eller, men om et både-og for på den måde at skabe og bevare
mangfoldigheden.

Området Digerne lige ved Drejet på Drejø et smukt landskab en dejlig sensommerdag. Foto: Steen
Lauritsen.
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Skovene

Det er altid en oplevelse at besøge Longelse Bondegårdsskov på Langeland. Sådan et skovbillede vil man få
mere af i fremtiden, efterhånden som vi får flere urørte skove. Blomsterfloret er i en klasse for sig selv og de
mange hulerugende fugle gør også oplevelsen til noget særligt for den fugleinteresserede gæst. Foto: Steen
Lauritsen.

Den naturlige vegetation i Danmark er en varieret skov med lysninger og mere tætte områder;
derfor er den største del af landets biodiversitet tilpasset og tilknyttet skoven. To tredjedele af de
danske arter af planter, dyr og svampe, både de almindelige og truede arter, er knyttet til levesteder i
skove.
Blandt de genoprettede naturområder, som vi har valgt at beskrive, er der ingen skovområder. Det
skyldes, at der endnu ikke er nogle tilstrækkelig synlige tiltag og resultater på skovområdet, som ud
fra et fugleperspektiv kan måle sig med de beskrevne, udvalgte områder i de ti fynske kommuner.
Longelse Bondegårdsskov52 på Langeland blev i 1940 fredet mod hugst, hvilket sikrede skoven mod
den ellers krævede tvangshugst til brændsel på den tid. Fredningen har betydet, at skoven i dag
indeholder meget dødt ved, lysåbne partier og mange hulrugende fugle; en skov med høj naturkvalitet og stor biodiversitet er blevet skabt og udvikles stadig.
Bevaringsstatus53 for samtlige 10 oprindelige danske skovtyper (naturlignende løvskov), som er
beskyttet af Habitatdirektivet, er i 2019 vurderet stærkt ugunstig. Skovdriften er den altafgørende
faktor, som i de forskellige skovtyper påvirker tab eller forøgelse af biodiversiteten i skoven. De
danske skove er generelt produktionsskove uden våde partier og med udvalgte træarter, ofte i
ensaldrede monokulturer med træer plantet i rækker; resultatet er lav biodiversitet.

141

(Tal fra 2016. Datakilde: DST Analyse54)

Skovloven (uddrag):
Kapitel 1. Formål
§ 1. Loven har til formål at bevare og værne landets skove og hertil forøge skovarealet.
Stk. 2. Loven har også til formål at fremme bæredygtig drift af landets skove. Bæredygtig drift betyder
inddragelse af såvel økonomiske som økologiske og sociale værdier.
Stk. 3. Bæredygtig drift indebærer, at det ved driften af det enkelte fredskovspligtige areal og ved lovens
administration ud fra en helhedsbetragtning tilstræbes at
1) fremme opbygningen af robuste skove,
2) sikre skovens produktion,
3) bevare og øge skovenes biologiske mangfoldighed og
4) sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv kan tilgodeses.
Stk. 4. Ved lovens administration skal det tilstræbes at styrke rådgivning og information om bæredygtig
skovdrift.
§ 2. I offentligt ejede skove skal der lægges særlig vægt på de hensyn, der er nævnt i § 1, stk. 3, nr. 3 og 4.
Stk. 2. I statsejede skove under Miljø- og Fødevareministeriets ressort skal der desuden lægges særlig
vægt på at fremme udviklings- og forsøgsvirksomhed.

Skove er den mest udbredte naturtype i de fynske kommuner, bortset fra Ærø kommune, hvor det er
våde lysåbne naturtyper i form af enge og moser.
For landet som helhed ejes ca. 3/4 af skovarealet af private55. I størrelsesordenen 5 pct. af skovarealet ejes af kommunerne.
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Den valgte form for drift af de
enkelte private skove er overordnet
også et spørgsmål om, at skovejeren
skal have et rimeligt udbytte af at
drive skoven. For de offentligt ejede
skove er det et politisk valg hvilken
driftsform, som bliver anvendt.
Skovloven56 har bl.a. til formål, at
fremme bæredygtig drift af landets
skove (se faktaboksen). For offentligt
ejede skove skal der ved driften bl.a.
lægges særlig vægt på at bevare og
øge skovenes biologiske
mangfoldighed.
➔ Kommunerne og staten er
således lovmæssigt forpligtede til at sikre og fremme
biodiversiteten i deres egne
skovområder.

Skovhornugle unge "ser fremad". Skovhornuglens unger
forlader redens trygge omgivelser, før de er flyvedygtige. Her
kravler de så rundt i trækronerne eller på jorden idet de bruger
fødder, vinger og næb til at komme frem og op i træerne. Foto:
Jan Nielsen

Svendborg kommune ejer lidt over
300 ha skov, som drives ud fra
principperne for bæredygtig drift57 .
10 pct. af kommunens skov er udlagt
som urørt skov58, hvor der kun fældes
træer af sikkerhedshensyn ved skel
og stier. Desuden er 6,7 % af skovarealet udlagt til såkaldte biodiversitetsarealer, hvor beskyttelse af biodiversiteten har førsteprioritet frem for
træproduktion. Et forslag til ny skovstrategi er på vej i Svendborg
Kommune59 indeholder bl.a. følgende
overordnede formål :

”Biodiversitet: Vi vil øge biodiversiteten i skovene. Mindst 20 % af skovarealet svarende til 58 ha udlægges til urørt skov inden 2025
og de resterende 80 % af skov-ene drives som biodiversitetsskov med særlig opmærksomhed på
artsrige områder (nøglebiotoper) og værdifulde skovbryn. Vi vil fremme udviklingen af naturlige
skovstrukturer gennem hugst og genskabelse af naturlige vandstandsforhold, hvor det er muligt.
Inden for biodiversitetsskovene kan op til 10 % af de enkelte skove drives som lysåbne arealer med
f.eks. enge og overdrev og for de udvalgte særlig visuelle skove (i alt 20 ha) prioriteres opretholdelse af skov med høje stammer højest.”
Det er i helhed en meget ambitiøs og fremsynet skovstrategi som kommunen vil gennemføre.
Samtidig er der lagt op til meget langsigtede planer for skovene, idet driftsplanerne inddrager
perioder på 50 år.
➔ De øvrige fynske kommuner bør følge Svendborg kommunes eksempel ved at planlægge og
udlægge egne skovarealer til urørt skov eller anden biodiversitetsskov.
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Ringdue. Hedder også Skovdue. Ringduen holder både til i skoven, i haver, parker og ude i det åbne land,
hvis blot der er træer. Den har en ekstrem lang ynglesæson og fostrer sine unger op på den proteinholdige
duemælk, der udskilles af kroen. Foto: Bent Staugaard.

Kravet om bæredygtig drift af alle skove betyder, at også de private skove skal tilstræbe at bevare
og øge skovenes biologiske mangfoldighed.
➔ Kommunerne bør samarbejde med og vejlede de private skovejere om mulighederne –
herunder støttemulighederne - for at private skove eller områder i disse omlægges til biodiversitetsskov eller urørt skov.
En række anbefalinger til hvorledes overgangen fra dagens produktionsskove til urørt skov eller
anden biodiversitetsskov er beskrevet i en rapport fra GEUS60, som dog anfører, at ”internationalt
er erfaringerne med naturgenopretning i tempereret løvskov begrænsede”.
Staten har som følge af Naturpakken fra 2016 udvalgt 45 skovområder til urørt skov eller anden
biodiversitetsskov61, i alt 13.800 ha. Desværre er ingen af de udvalgte skovområder fynske. En tidligere gennemført analyse62 af den nødvendige indsats for bevarelse af biodiversiteten i de danske
skove nåede frem til, at
•
•

•

”Et areal på mindst 75.000 ha løvskov uden forstlig drift vil gøre en afgørende forskel for
biodiversiteten”.
”En landsdækkende indsats er nødvendig. Hvis Danmarks biodiversitet skal sikres, skal
indsatsen omfatte skove i det meste af landet, både i skovrige og mindre skovrige egne. Det
vil samtidig gøre indsatsen mere omkostningseffektiv.”
”En indsats i statsskovene kan ikke stå alene.”
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Denne analyse inddrager også fynske skove, som en del af de udpegede områder til urørt skov og
anden biodiversitetsskov.
I private skove, som er velegnede i biodiversitetssammenhæng, kan man ved alene at ændre driften
i de allerdårligste produktionsområder i de enkelte skove minimere produktionstabet i skoven,
samtidig med at det vil være muligt at bevare og øge biodiversiteten i skovene. Nogle få tiltag og
driftsændringer i skovene kan medvirke til større mangfoldighed:
•

•
•

•

•
•
•
•

Skab lysåbne områder; eksempelvis i form af brede stier, mindre græsarealer eller våde
områder. Lysåbne områder kræver, at der enten findes græssende dyr i passende antal i
skoven og/eller anden form for pleje. Lysåbne arealer skaber variation i skoven og forøger
omfanget af skovkanter, hvor forholdsvis mange skovtilknyttede organismer forekommer.
Bryd ensartede strukturer af træerr, skab lys ned mellem træerne, bevar variation ved at
bevare nogle af alle de eksisterende, forskellige hjemmehørende træarter.
Skab naturlig vandbalance i (udvalgte områder af) skovene; muligheden herfor vil dog
være stærkt afhængig af de påvirkninger ændringen i vandbalancen vil påføre de tilgrænsende produktionsskov og andre arealer. Genskabelse af naturlig vandbalance er en
forholdsvis billig løsning til hurtigt at opnå øget variation og øget biodiversitet.
Forøg mængden af dødt ved i skovområdet; både stående og liggende dødt ved. Genskabelse af naturlig vandbalance i et skovområde er en af de mest effektive naturlige måder, at
skabe dødt ved på ved overgang til urørt skov/biodiversitetsskov.
Bevar veterantræer spredt i skoven; veterantræer er hjemsted for et stort antal organismer
og støtter komplekse biologiske samspil mellem disse.
Udvælg et antal evighedstræer, dvs. træer som bliver stående til naturlig død og derefter
nedbrydes.
Ved hugst og udtynding i forbindelse med driftsændringerne fjernes primært de ikkehjemmehørende arter.
Bekæmp invasive arter og fjern/minimer brug af kemiske bekæmpelsesmidler.

Det er politisk besluttet, at skovarealet i Danmark skal øges, og dette ønske fremgår også i
skovlovens formål (se boksen ovenfor). At plante skov eller skabe skov ved selvsåning er en
tålmodighedsproces – det tager lang tid inden resultatet ser ud som en ”rigtig skov”.
Skovplantning kan have flere forskellige formål – eksempelvis grundvandsbeskyttelse, klimatiltag,
biodiversitet og rekreation.
➔ Så stor en del af disse nye skove som mulig bør være planlagt og senere drevet som urørt
skov eller anden biodiversitetsskov. Dette bør være gældende for alle nye offentligt ejede
skovområder. Hvis muligt, så bør skovdannelsen ske ved selvsåning.
I dag fældes mange træer og buske i hegn og skove alene for at blive brugt som biobrændsel; alt træ
fjernes og hugges til flis. Træ beregnes som en mere CO2 neutral energikilde end kul og olie,
hvorfor det danske samfund gør en stor indsats for at anvende træ til energiproduktion. Dette er til
stor skade for skovnaturen m.m. Det bedste vi reelt kan gøre ud fra et klimasynspunkt, er at lade
skovene maksimere binding af CO2, hvilket stiller krav til skovenes drift eller mangel på drift, og
til hvor stor en andel af skovenes vedmateriale, som høstes, og til anvendelsen af dette efterfølgende63.
Mere våde, gamle skove med en blanding af tæt vegetation og lysåbne arealer vil måske kunne være
med til at Sort Stork igen bliver en sikker dansk ynglefugl. Svalekliren er en anden art, som
eventuelt kan blive en mere udbredt ynglefugl i sådanne skove.
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Skovhornuglen skjuler sig om dagen. Om vinteren søger Skovhornuglerne sammen på fælles sovepladser,
hvor fuglene kan beses gennem lang tid. Sovepladserne anvendes ofte flere år i træk. Foto: Bent Staugaard.

Småbiotoper
Småbiotoper er ikke blandt de her beskrevne eller fremhævede naturgenoprettede områder på Fyn
selv om småbiotoperne spiller en væsentlig rolle for en lang række organismer og herunder fugle.
Småbiotoperne er med til at skabe variation i naturen.
Småbiotoperne forsvinder i det danske landbrugsland:
Hegn fjernes eller nedskæres til grunden med korte mellemrum.
Enkeltstående træer fældes og laves til flis.
Mange små søer er i tidens løb forsvundet. §3 beskyttelsen omfatter søer over 100 m2, mens
mindre søer - med visse undtagelser – ikke har denne beskyttelse.
• (Midlertidige) fugtige lavninger i marker fjernes ved dræning og grøftning.
• Tidligere udyrkede arealer langs vandløb og veje, i markkanter m.m. udnyttes nu oftere til
dyrkning.
• Små, våde områder i skovene afvandes ved udgrøftninger.
• Dødt ved – både stående og liggende – er små biotoper med mange organismer specielt
tilpasset til at deltage i nedbrydningsprocesserne m.m. Mængden af dødt ved i skovene er
generelt alt for lav og faldende.
Flismaskinernes udbredte anvendelse og behovet for en ”klimaneutral” energikilde i form af træ er
en af hovedårsagerne til den udbredte fældning af hegn, enkeltstående træer og buske, samt til at
næsten al vedmateriale fjernes fra skovene i forbindelse med udtynding og fladefældninger64.
•
•
•
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Vejrabatter og -skrænter, støjvolde m.m. udgør samlet set store arealer overalt i landskabet.
Samtidig er sådanne områder potentielle spredningsveje for en lang række planter og dyr.
➔ Kommunerne og vejmyndighederne bør planlægge deres vedligeholdelse af vejrabatter m.m.
ud fra hensyn til at opnå så høj en naturværdi, som muligt uden at gå på kompromis med
trafiksikkerheden. Her kan udvikles ”gratis” natur ved at vælge det rigtige omfang af vedligehold og pleje.
En lang række fugle – landbrugslandets fugle – er helt afhængige af småbiotoperne spredt imellem
de dyrkede områder. Det er fugle som Gulspurv, Bomlærke, Tornirisk, Gulbug, Stillits og
Tornsanger, der alle er afhængige af tilstedeværelsen af de levende hegn i landskabet.
På de dyrkede landbrugsområder trives Viben bedst, hvor der er såkaldte vibelavninger på
markerne. Det er fugtige pletter på en mark eller eng og helst med vandsamlinger først på året.
Plantevæksten bliver spredt og åben. DOF har givet opskriften på, hvordan landmanden kan få
flere Viber på marken65 - her beskrives vibelavningerne og en række andre tiltag som tilsammen kan
forbedre forholdene i landbrugslandet. Sanglærken vil få bedre ynglesucces, hvis der findes små,
dyrkningsfrie arealer i marken, de såkaldte lærkepletter66. Vibelavninger og lærkepletter er beskedne
tiltag, men alligevel rigtig gode skridt i den rigtige retning til at vende den negative bestandsudvikling for de to arter. Landbrugserhvervet har indtil videre kun i begrænset omfang har taget disse
tiltag i brug. Genopretningen af de to arters tidligere bestandsstørrelser vil kunne ske, men der er
langt endnu. Vi venter stadig på at se klare forbedringer på populationerne af de to arter som følge
af disse og andre tiltag.
Småbiotoper er vigtige spredningsveje for en lang række organismer. De små områder ligger spredt
ud over det dyrkede land og gør, at afstanden mellem naturområderne bliver kortere, hvorved
organismerne lettere kan spredes fra et område til et andet.

Tornirisk, han. For godt 50 år siden blev Tornirisken regnet for den næstalmindeligste fugl i Danmark, efter
Sanglærken forstås. Siden er bestanden faldet dramatisk, og fuglen tælles nu ikke engang blandt de 20 mest
almindelige fugle herhjemme. Foto: Bent Staugaard.
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Sanglærke. Etablering af lærkepletter kan have afgørende betydning for Sanglærkens ynglesucces. Foto:
Erik Thomsen.

Bomlærke er egentlig en værling. Synligt fra toppen af en busk foredrages sangen, der lyder som et raslende
nøglebundt. Sangen har tidligere været med til at forme lydbilledet i det åbne landbrugsland på Fyn. Kun på
Nordfyn og på Ærø kan man nu i beskedent omfang genhøre dens sang. Foto: Steen Lauritsen.

148

Andre forhold
Vand tilbage i naturen

”The wetter, the better…” som de siger i England. Vand er en forudsætning for liv. Så kort kan det siges.
Vintervåde enge, Østerø ved Nyborg. Foto: Steen Lauritsen.

Danmark er et drænet og afvandet land i helt ekstrem grad; den naturlige vandbalance er sat ud af
spil. For land- og skovbrug er dette i høj grad en nødvendighed for en rentabel drift, men påvirkningen heraf på naturområderne skal minimeres. Vand er med til at skabe variation i et naturområde.
➔ Vand tilbage til naturen; genskab den naturlige vandbalance og få en mere varieret,
spændende og mangfoldig natur.
Vand og naturlig vandbalance er en af nøgleparametrene til at fastholde eller øge biodiversiteten i
Danmark. Vand er med til at skabe variation i et naturområde, nogle delområder vil være mere
fugtige eller ligefrem vanddækkede end andre delområder og hermed opstår levesteder for flere
forskellige arter. Samtidig bevirker en naturlig vandbalance, at der i området opstår en årstidsvariation, som påvirker de levevilkår, der tilbydes fuglene.
Tidligere fandtes mange tusinde større eller mindre søer i Danmark, skovene var fugtige med
lysåbne mose- og engområder, og ud over landbrugslandet fandtes mange årstidsbestemte samlinger
af vand. Grøftning, dræning og afvanding ændrede fuldstændigt dette landskab til det vi kender i
dag.
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Havterne, hannen fodrer hunnen som en del af parringsspillet. Havternen er en af de fugle, der har betalt
prisen for et dårligere havmiljø og menneskets øgede friluftsaktiviteter. Mange småøer er for at hjælpe de
sårbare kystfugle blevet til såkaldte øreservater, hvor adgang er forbudt i fuglenes yngletid. Det har dog ikke
været nok til at standse tilbagegangen for arten. Foto: Steen Lauritsen.

Der er i disse år kommet stor fokus på, at dele af landbrugets lavbundsarealer, som tidligere er
blevet dyrkbare ved afvanding eller dræning, skal vende tilbage til mere naturlige forhold ved at
genetablere den naturlige vandbalance i området. Tilbageholdelse af næringsstoffer og senest klimahensyn er hovedhensigten med disse tiltag. Samtidig vil der også altid opstå mere og bedre natur
end under de tidligere landbrugsmæssige driftsforhold.
Som flere af områdebeskrivelserne viser, så kan der skabes fremragende natur med et rigt fugleliv i
sådanne naturgenoprettede områder.
Som nævnt er dagens skove også - ud fra et natursynspunkt - præget af mangel på vand. De igangværende ændringer af produktionsskove til urørte skove og til anden biodiversitetsskov kræver alle,
at den naturlige vandbalance genskabes helt eller delvist.

Benyttelse og beskyttelse
Vi har begrænsede naturarealer på Fyn og naturkvaliteten er generelt under pres fra mange sider.
Hvordan sikrer vi, at de naturværdier, der findes i vores område, bevares samtidig med, at de
samme områder skal give muligheder for oplevelser og aktiviteter for befolkningen?
Hvordan opnås et rimeligt forhold mellem benyttelse og beskyttelse?
Udgangspunktet for denne afvejning bør altid være, at befolkningen skal gives mulighed for så stor
adgang til naturområderne som muligt under forudsætning af, at det sker på naturens præmisser.
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Ederfugl. ”For tæt på”. Foto: Steen Lauritsen.

Benyttelsen af naturen skal ske på en sådan måde, at naturen generelt samt sårbare naturområder og
områder med høj naturkvalitet specielt ikke forringes. Det betyder, at der permanent eller i perioder
kan være behov for adgangsforbud eller -begrænsninger i visse områder, mens der i andre områder
kan være begrænsninger i de aktiviteter, som må foregå der.
For fuglene vil det eksempelvis være hensigtsmæssigt, at adgang til småøer begrænses/forbydes i
fuglenes yngletid. Eller at trækfuglenes overvintringsområder beskyttes, således at fuglene får ro til
at fouragere og opbygge energireserver til trækket og til den kommende ynglesæson. Gives fuglene
fred i yngleperioden optimeres områdets evne til at forøge/bevare fuglepopulationerne – og det er
en gratis forøgelse af naturkvaliteten. Se videre under afsnittet Jagt og Fuglebekyttelsesområder
(side 154).
Samtidig bør adgang til naturområderne ske på en sådan måde, at de enkelte aktiviteter tilpasses og
afvejes i forhold til andre brugeres berettigede behov og muligheder.
Der er en sammenhæng mellem forskellige former for menneskelige aktiviteter og den forstyrrelse
disse påfører vandfugle. Fuglenes reaktioner på forstyrrelser afhænger blandt andet af arten af den
forstyrrende faktor - både, surfboards, vandscootere m.m. - og af dennes hastighed, forudsigelighed
mht. retninger, støj og varighed.
Fuglenes flugtreaktioner afhænger blandt andet også af flokstørrelse, artssammensætningen i
området og af det aktuelle stadium i fuglenes livscyklus. Forstyrrelser kan have en midlertidig
effekt på fuglene - flugt, svømme væk, ophør med at fouragere m.m. - men kan også have en længerevarende påvirkning af bestandene - hvis fuglene jages helt bort fra gode fourageringssteder kan
fødemangel medføre mindre energireserver til den kommende ynglesæson og dermed færre unger.
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Fuglenes flugtafstande giver et billede af forskellige former for menneskelige aktiviteters forstyrrelse af fuglene. I en oversigt over fritidsaktiviteters forstyrrende effekt på vandfugle beregnede
man flugtafstande, som et gennemsnit for flere arter af vandfugle, ud fra flere forskellige undersøgelser:
”Samlet set tyder registreringerne på, at den gennemsnitlige flugtafstand er kortest for
gummibåd, robåd og kajak med 165 m uanset fugleart. Flugtafstanden stiger for sejlbåd og
motorbåd til 335 m, og igen for windsurf og kitesurf til 390 m, og længst er den for
vandscooter med 765 m.67”

Jagt
Jagt indgår ikke i denne opgørelse. Generelt vil de jagtbare arter forlænge deres flugtafstand i
jagtperioden ikke kun overfor jægerne, men til alle mennesker. Den enkelte arts flugtafstand
afhænger desuden af, om fuglene er i flok og af, om der er flere arter samlede, idet der er en tendens
til, at den art med den største flugtafstand vil påvirke de andre arter til ligeledes at reagere på
længere afstand af forstyrrelsen.
Jagt er – bl.a. på grund af omfanget både i tid og rum - formentlig den af samtlige fritidsaktiviteter i
naturen, som medfører de største indgreb i fuglenes livsbetingelser. Fugle dræbes og nogle
anskydes, jagten får fugle til at flygte fra jagtområdet, fuglene bliver mere sky overfor mennesker
og flugtafstanden øges.
DOF har en klar holdning til jagt og vildtforvaltning68: ”DOF er ikke imod jagt, men foreningen
finder, at jagtintensiteten er alt for høj i Danmark. Dette er både problematisk i relation til muligt
reducerede bestande og til de forstyrrelser og den stærkt øgede skyhed overfor mennesker, som
jagten medfører.”
I forbindelse med oprettelsen af jagtfrie forsøgsreservater i Danmark, blev der foretaget undersøgelser69 over virkningen af disse på vandfuglene:
”I de to forsøgsreservater steg antallet af jagtbare andefugle ikke kun indenfor reservaterne, men også i de tilstødende områder, hvor jagt stadig var tilladt.70
Det har ikke kunnet konstateres i jagtstatistikkerne, at oprettelsen af reservaterne skulle have en
negativ indflydelse på jagtudbyttet. Samtidig giver reservaterne bedre muligheder for at iagttage og
opleve fuglene, specielt hvis der etableres fugletårne i forbindelse med reservatet.71
I en undersøgelse af effekten af jagt på vandfugle i Skjern Enge blev der draget følgende konklusioner72:
• Jagtordningen med tre dages jagt havde omfattende effekt på det antal af vandfugle, der
benyttede Jagtområde Vest, og effekten kunne ses i op til fem dage efter endt jagt.
• Jagtordningen med én dags jagt om ugen havde en moderat effekt på vandfuglenes brug af
Jagtområde Vest.
• Vandfuglenes brug af det jagtfrie Naboområde blev påvirket i væsentlig grad under
ordningen med tre dages jagt men ikke under ordningen med én dags jagt.
• Påvirkningen af vandfuglenes valg af opholdssted var kraftigere for de jagtbare arter end
for de ikke-jagtbare arter.
• Såfremt der opstår et ønske om at tage et større hensyn til svømmeændernes muligheder for
at benytte Jagtområde Vest inden der atter afholdes jagter, ville det være hensigtsmæssigt at
forlænge pauserne uden jagt til mere end en uge.
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Rapporten citerer samtidig andre jagtundersøgelser for at effekten på fuglene af jagt dels afhænger
af jagthyppighed og jagtfrie perioders længde men også dels af nærheden af jagtfrie områder73.
Generelt er jagt i Danmark - udenfor reservaterne - på de jagtbare svømmefugle på havet eller i
kystnære områder samt fjorde mm. ikke reguleret med hensyn til jagtomfang, jagttryk og jagtdage.
Vandfuglene i de enkelte områder kan derfor udsættes for hyppige jagtaktiviteter og kun få dage
uden jagt.
Forsøg med døgnregulering af jagten på kystfugle foretaget på strandenge op til kystnære områder
viste, at selv jagt på landarealer op til egnede kystområder havde en effekt på vandfuglene i
kystvandene:
”I et 3-årigt forsøg udført langs østkysten af Vendsyssel påvises at aftenjagt påvirkede
antallet af krikænder i området negativt. For fire ud af 19 øvrige undersøgte vandfuglearter
fandtes tendenser til negative påvirkninger. Det konkluderes at døgnregulering af jagt fra
strandenge ikke er et velegnet værktøj som alternativ til total jagtfred, hvis hensigten med
reguleringen er at holde jagtfølsomme vandfuglearter længere i områder, hvor de udnytter
den zone, der ligger nærmest kysten.”74
Sammenfattende kan konkluderes, at jagtfrie områder har stor betydning for antallet af jagtbare
vandfugle, som raster og fouragerer ikke kun i det jagtfrie område, men også i de tilstødende
områder med jagtmuligheder. Omvendt påvirker jagtudøvelse i områder op til jagtfrie områder også
negativt antallet af fugle i disse jagtfrie områder. Endelig påvirkes jagtudbyttet i et område ikke
negativt af, at dele af det oprettes som et jagtfrit område.

Vandrikse. Det er sjældent at få et glimt af Vandriksen. Den færdes skjult i rørskoven og er samtidig mest
aktiv i skumringen og om natten, hvor den oftest gør sig bemærket med sine grisehyl, støn, grynt og hvin.
Foto: Bent Staugaard.
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I forbindelse med oprettelse af jagtfrie områder vil nogle jægere finde, at det er et indgreb i deres
rettigheder, da de nu skal finde nye ”jagtmarker”. ”Alle jægere, der bor i Danmark, må som
udgangspunkt drive jagt på fiskeriterritoriet. I reservater kan jagten være reguleret. Som jæger har
man ret til at drive ikke-erhvervsmæssig jagt på fiskeriterritoriet, der gælder dog regler, der
begrænser jagtretten og færdsel på fiskeriterritoriet. ”75 Jagtretten er et samfundsbestemt gode, som
man som jæger kan udnytte efter de gældende regler og bestemmelser. Myndighederne har altid
mulighed for at indføre konkrete begrænsninger i den frie jagtret. Oprettelsen af jagtfrie områder
kræver høj grad af inddragelse, samarbejde, åbenhed og velvilje fra alle relevante interessenter for
at lykkes optimalt, men i sidste ende skal vi finde løsninger, som giver naturen/fuglene mere plads
både af hensyn til de sjældne og de mere almindelige arter, hvoraf nogle må jages.

Jagt og Fuglebekyttelsesområder
Fuglebeskyttelsesområderne er dele af Natura 2000 netværket. Der er i Danmark udlagt 14.700 km2
- fortrinsvis marine områder - til Fuglebeskyttelsesområder for at beskytte en lang række udpegningsarter af fugle. Andre, mere almindelige fuglearter er ikke medindtaget under de specielle
beskyttelsesforanstaltninger, som områderne er underlagt. Jagt i Fuglebeskyttelsesområder er under
visse betingelser tilladt i overensstemmelse med EU bestemmelserne76, men det er samtidig muligt
medlemsstaterne at træffe strengere beskyttelsesforanstaltninger for området.

Blishønen er en almindelig ynglefugl i Danmark. Om vinteren trækker mange Blishøns fra nord og nordøst
til Danmark for at overvintre. Foto: Poul Brugs Rasmussen.
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Sangsvane er en af udpegningsarterne for Fuglebeskyttelsområde F75 Odense Fjord. Foto: Steen Lauritsen.

Det er klart dokumenteret i mange undersøgelser, hvoraf nogle er citeret ovenfor, at fuglene generelt
er trængt voldsomt tilbage overalt. Det gælder også i Danmark, som er et meget vigtigt område for
rastende og overvintrende trækfugle. Vi skal ikke kun sikre optimale forhold for vore egne ynglefugle, men vi har også en forpligtigelse til at sikre optimale forhold for det meget store antal
trækfugle, der i vinterhalvåret udnytter vore områder.
Der skal ske en holdningsændring og en ændring i den måde vi tænker og træffer beslutninger på,
når det drejer sig om at sikre fuglebestandene i det danske område. Det vi hidtil har gjort har ikke
fungeret, snarere tværtimod.
Fuglebeskyttelsesområderne udgør ikke en generel beskyttelse – mod jagt eller anden stærkt forstyrrende aktivitet - af alle fuglene i områderne. Selv ikke de arter, som området er udpeget for at
beskytte, er tilstrækkeligt beskyttede i Fuglebeskyttelsesområderne.
Et enkelt eksempel til belysning af dette - baseret på ”En vurdering af forstyrrelsestrusler i Natura
2000-områderne”77. Fuglebeskyttelsesområde F75 Odense Fjord har de overvintrende trækfugle
Knopsvane, Sangsvane, Toppet Skallesluger og Blishøne blandt udpegningsarterne. Alle 4 arter er i
en gunstig bevaringsstatus nationalt (rapportens angivelse, vurderinger ændret med Rødliste 2019,
se side 163), mens kun Sangsvane også er det i Odense Fjord området. For Sangsvanen kan forklaringen være, at den over de senere år generelt har haft et større indtræk til overvintringspladserne i
Danmark. De 3 øvrige arter er i en ugunstig tilstand, hvilket primært forklares med en tilbagegang i
bundvegetation, som udgør Knopsvanens og Blishønens fødegrundlag. For Toppet Skallesluger
forklares, at nedgangen i bundvegetation kan have haft negativ effekt på antallet af de fisk, som
Toppet Skallesluger lever af. Forstyrrelser angives som en ”mulig” årsag til den ugunstige status, og
det anbefales at det ”bør overvejes” at reservatbekendtgørelsen anvendes som virkemiddel.
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Desuden skrives om disse trækfugle ”... er det ukendt, om der er sket forandringer i rekreative
aktiviteter og deraf afledte forstyrrelseseffekter på fuglene i området, da dette ikke overvåges.
Naturplanens passus om generelle behov for hensyntagen til rastende vandfugle overfor forstyrrelser er ukonkret.”. Blishøne må ovenikøbet jages i størstedelen af området.
Endvidere skrives ”I henhold til kriterier for gunstig bevaringsstatus skal sangsvane sikres fred på
overnatningspladserne …. hvilket det eksisterende reservat i fjorden, med to kerneområder ved
Egensedybet og ved Vigelsø, der omfatter omkring omtrent 15% af fjorden med forbud mod jagt, og
resten af fjorden med forbud mod motorbådsjagt formentlig tilvejebringer.”(min fremhævning).
Selv om man for F75 Odense Fjord konstaterer en ugunstig tilstand for 3 af de 4 udpegningsarter
blandt trækfuglene, så er man samtidig ualmindelig vag i formuleringerne, når det det drejer sig om
årsager og handlinger. Det er måske forståeligt nok, da forskerne mangler tilstrækkelige data til at
drage klarere konklusioner. Men hvem kommer tvivlen til gode i sidste ende? Naturhensynet eller
jagthensynet og de andre hensyn til menneskets fritidsaktiviteter?
Danmark har, som beskrevet side 18 forpligtet sig til ”at mangel på videnskabelig sikkerhed i
tilfælde, hvor der er fare for stærk nedgang i eller tab af den biologiske mangfoldighed, ikke må
bruges som påskud til at udsætte foranstaltninger til at undgå eller mindske denne fare”. Gælder
det kun beregnet for hele landet som en helhed, eller bør det også gælde for vigtige naturområder
som et Fuglebeskyttelsesområde? I Fuglebeskyttelsesområdet i Odense Fjord er der ikke tale om
”fare for stærk nedgang i eller tab af den biologiske mangfoldighed”, men bør forpligtigelsen ikke i

Gulspurven er udbredt i det åbne land, bare der er trævækst. Den sidder altid frit fremme, når den med sin
sang tæller til syv. Selvom den er udbredt over hele landet, er bestanden halveret siden 1970’erne. Foto:
Erik Thomsen.
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alle tilfælde medføre, at man fra myndighedernes side vægter naturhensynet højere end det sker i
dag?
Generelt er et af problemerne med Fuglebeskyttelsesområderne, at man ved oprettelsen af disse
områder i urimelig grad prioriterede jagthensyn i forhold til naturhensyn. Tiden var en anden den
gang, og jagthensyn havde en endog meget stor indflydelse i dansk naturforvaltning.
Vi erkender i dag, og har også internationalt forpligtiget os til, at vi skal gøre en indsats for at
bevare biodiversiteten. Naturen er under pres. Politisk drøftes behov for større og mere vilde naturområder, og der støttes op om dette bl.a. ved at afsætte store beløb til at omskabe landbrugsarealer
til naturområder. Politikerne og den statslige administration må nødvendigvis samtidig tage nogle
mere effektive midler i brug end hidtil.
Det er foreslået, at 30% af Danmarks areal skal gøres til natur, hvilket naturligvis vil have store
økonomiske omkostninger for at blive realiseret. En hurtig og samtidig meget billig tilgang til
øgede arealer med mere selvforvaltende natur er, at gøre de allerede udpegede Fuglebeskyttelsesområder til fristeder for naturen, hvor de væsentligste forstyrrende menneskelige aktiviteter
forbydes eller stærkt begrænses, samtidig med at de nuværende aktiviteter til sikring af udpegningsarter og naturtyper fortsættes.
Derfor:
➔ Forbyd jagt i alle Fuglebeskyttelsesområder på marine områder samt på kystnære arealer i
offentlig eje.
➔ Begræns mulighederne for at udføre stærkt forstyrrende aktiviteter – i form af sejlads med
jetski og motorbåde i høj fart, surfing og kite-surfing samt ophold på mindre øer i fuglenes
yngletid - i alle Fuglebeskyttelsesområder på marine områder
Som det er omtalt ovenfor, så viser undersøgelser, at oprettelse af jagtfrie områder kan forventes at
medføre øgede antal fugle i de nye jagtfrie områder og i de omgivende områder med fortsat jagt.
Forslaget vil have en meget positiv virkning på naturindholdet i de berørte områder, det vil gavne
alle fugle også de almindelige arter, og vil kunne gennemføres med ringe økonomiske omkostninger. Mange af Fuglebeskyttelsesområderne er udpeget netop der, hvor der forekommer mange
fouragerende, rastende eller overvintrende fugle, hvilket er endnu en grund til at give fuglene fred
for forstyrrelser netop her.
Forslaget er ikke som sådan rettet mod jagt – eller de andre nævnte forstyrrende aktiviteter – som
alle er en legitim og acceptabel brug af naturen, men forslaget vil blot flytte disse aktiviteter til
andre områder, og derved sikre fuglene nogle flere fristeder.

Jagt på kommunale og statslige arealer
Kommunerne har begrænsede midler til forbedringer på naturområdet, hvorfor de bør anvende eller
påvirke de muligheder, som foreligger, for at forbedre naturkvaliteten og biodiversiteten i deres
område så billigt som muligt – følg Brandmandens lov78 og beskyt det eksisterende først:
➔ En hurtig, effektiv og billig løsning til at skabe bedre plads til fuglene og sikre dem bedre
overvintringsforhold og -chancer er at friholde flere eksisterende områder for jagt frem for
at øge arealet af naturområderne ved naturgenopretning.
➔ Og mere specifikt: Forbyd jagt på fugle på alle offentligt ejede arealer - også de bortforpagtede arealer. Et sådan forbud vil være den billigste måde, hvorpå man kan styrke både de
jagtbare og de øvrige fugles muligheder for ro til fouragering og til hvile. Samtidig styrkes
befolkningens muligheder for at opleve og iagttage fuglene.
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Jagt for at regulere bestande af skadevoldende vildt, invasive arter og bestande af pattedyr, som
overstiger områdernes bærekapacitet skal selvfølgelig også om nødvendigt kunne foregå på offentlige arealer. Dog bør reguleringen foretages morgen eller aften på enkeltdage efterfulgt af en meget
lang periode uden reguleringsjagt.
Offentlige arealer med græs eller vinterafgrøder vil bl.a. tiltrække gæs og svaner, som her får fred til
at fouragere hele dagen uden at blive jaget op og bruge energi på flugt. De offentlige arealer vil
således samtidig aflaste de private marker for græssende gæs og svaner.

Pibeand. ”På tide vi kommer videre”. Foto: Steen Lauritsen.
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”Fyn skal blive endnu finere” - en nødvendighed
Af Steen Lauritsen

Stor Præstekrave, lidt til vejrs på en sten for at få overblik over faren (fotografen?). Foto: Steen Lauritsen

De tidligere omtalte undersøgelser fra Danmark og Europa viste en voldsom tilbagegang af antallet
af almindelige fugle over de seneste årtier. Hvordan stopper vi denne forringelse og i stedet skaber
forbedringer ikke blot for fuglene, men for naturen set over et?
Det starter med den enkelte – den enkelte lodsejer, politiker, borger, medarbejder i forvaltningen
eller i organisationer og foreninger.
Ideer og planer fødes, udvikles, igangsættes og gennemføres af personer.
De naturgenoprettede områder på Fyn, som vi omtaler i denne bog, er alle kun blevet realiserede i
kraft af, at enkeltpersoner – alene eller sammen med andre – har taget stilling til og aktivt arbejdet
for at forbedre naturen i de berørte områder. Personer, der på hver deres måde har medvirket til at
sikre en bedre natur for os alle, nu og fremover.
Uden disse enkeltpersoners indsats, ingen genoprettet natur.
Rammerne for, hvordan vi kan forbedre biodiversiteten og naturen generelt, skal være hensigtsmæssige og kunne åbne op for muligheder og ikke udgøre blokerende begrænsninger; bl.a. skal politikere og myndigheder sikre, at man også kan og tør lade mange flere naturområder være natur og
udvikle sig helt på naturens præmisser.
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Vil vi leve op til de forpligtigelser, som Danmark har tilsluttet sig, om at stoppe tabet af biodiversitet og sikring af naturområderne? Det er der vel ingen tvivl om? Det betyder derfor, at vi fremover
må ændre holdninger, handlinger og regler for, hvordan vi behandler og værdisætter naturen, hvis vi
markant skal ændre den nuværende udvikling.
Naturhensyn skal generelt – og helt specifikt i mange eksisterende naturområder - prioriteres højere
end det sker i dag. Det vil medføre, at andre hensyn nødvendigvis må nedprioriteres, hvilket vil
betyde indgreb i nogle af de ”rettigheder”, vi har, og i de udfoldelsesmuligheder vi i dag kan
foretage i visse naturområder.
Politikerne skal turde både at begrænse og udvide befolkningens ”rettigheder” i forhold til de i dag
tilladte aktiviteter i naturen. For de offentligt ejede områder skal politikerne turde ændre på
borgernes eller grupper af borgeres brug af naturen primært for at sikre bedre naturkvalitet, men
også for at kunne give borgerne bedre naturoplevelser.
For fuglene er det helt nødvendigt, at der sker en begrænsning i de stærkt forstyrrende aktiviteter,
som dels foregår i specielt kystfuglenes yngleområder, samt dels i de vigtigste områder for rastende,
fouragerende og overvintrende trækfugle.
Områder på fiskeriterritoriet med fri jagt må nødvendigvis begrænses, da vandfuglene har behov for
flere områder, hvor de uforstyrret kan hvile, fouragere og overnatte. Danmark har en central betydning for en lang række trækfugle, som enten passerer gennem landet eller overvintrer her. Fuglenes
overlevelse og ynglesucces den kommende sommer er dybt afhængig af de forhold, som vi her i
landet tilbyder dem i vinterhalvåret.
Biodiversiteten skal sikres, vi skal standse tabet af biodiversitet. Det har Danmark forpligtiget sig
til. Hvordan gør vi det, og hvorledes skal vi prioritere indsatsen? Er det hensigtsmæssigt, at vi i
Danmark ofrer store ressourcer på at redde arter, som her i landet er truede af udryddelse, selv om
arten klarer sig godt i den øvrige del af sit udbredelsesområde? Eller skal vi udelukkende fokusere
på at hjælpe de arter, som er truede regionalt eller på verdensplan?
I ”Insekternes planet” skriver Anne Sverdrup-Thygeson79, at ”Det er vigtigt her at fremhæve, at når en
art er på randen til udryddelse, er der ikke nogen grund til at bruge kræfter på at redde den. En arts rolle i
økosystemet er for længst udspillet, før det sidste individ uddør. Derfor er det vigtigt, at vi ikke stirrer os
blinde i arternes udryddelse, men også retter vores søgelys mod nedgangen i antallet individer totalt.” Hun

skriver om insekterne, men udsagnet er også gyldigt for andre grupper af organismer. Der kan
selvfølgelig være mange andre grunde til alligevel at forsøge at redde en art, som kun har ganske få
individer tilbage.
Udsagnet er en understregning af det synspunkt, som tidligere (se side 135) er fremført her i bogen,
nemlig

Bevar de almindelige fugle almindelige.
Kun ved generelt at behandle naturen på en sådan måde, at de almindelige arter ikke mindsker i
individantal men tværtimod trives, kan vi også på lang sigt medvirke til at bevare biodiversiteten
ikke kun i vores eget land men også i landene omkring os.
Tilbagekomsten af Havørnen som ynglefugl i Danmark er bl.a. et resultat af, at Havørnen fik bedre
forhold i vore nabolande, blev mere almindelig og herved skabtes et ”overskud” af fugle, som
kunne sprede sig til Danmark og opstarte den danske bestand.
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Rødhals. En af vore almindelige fugle i skove, parker og haver. Rødhalsen er territorial hele året, og derfor
kan dens smukke sang høres året rundt. Ses oftest alene. Foto: Steen Lauritsen.

Der er mange initiativer, som skal igangsættes for at standse tilbagegangen i natur og forbedre
naturkapitalen i de fynske kommuner:
Først og fremmest skal vi give naturen mere plads.
Dernæst skal naturen i nogle områder have fred for visse menneskelige indgreb og forstyrrelser.
• Endelig er tiden en væsentlig faktor for genskabelse af biodiversiteten og stabiliteten i et
eksisterende naturområde, som er blevet ”overladt til sig selv” eller i et genoprettet naturområde.
Det er de sociale og samfundsmæssige forhold, som i sidste ende afgør, om vi når i mål med at
bevare og genskabe robuste, selvudviklende naturområder. Alle projekterne er afhængige af de
finansielle midler, som stilles til rådighed fra det offentlige eller fra anden side, hovedsagelig fonde.
Hidtil har fondene spillet den helt store rolle, når store områder på Fyn er blevet naturgenoprettet.
Tiden er nu til, at staten og kommunerne påtager sig et større ansvar for at skabe fremtidens nye,
store og mangfoldige naturområder.
•
•

De beskrevne naturgenopretningsprojekter viser, at det hjælper at gøre en indsats, have ønsker,
drømme og visioner på naturens vegne. Det er samtidig vigtigt at holde fast, være konsekvente og
ikke slække på kravene til naturkvaliteten, hverken i nye eller i gamle naturområder.
”Her ligger den fælles opgave for forskere, jordejere, fonde og myndigheder at vende den
nedvisnede natur til den grønne, oplevelsesrige natur. Det kan kun ske ved en vedholdende
naturindsats, som udnytter den bedste viden og praktiske forvaltning.
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Men skal det lykkes, er der ikke plads til de allestedsværende ødelæggende kompromisser,
som eksempelvis betyder, at der i kystområder under langsom forbedring lukkes op for
stærkt forurenende havdambrug og tilladelse til mere intensiv muslingeskrabning. Det dur
heller ikke, at der i naturbeskyttede vådområder alligevel gives tilladelse til, eller ikke
gribes ind overfor, fortsat sænkning af vandstanden og tilførsel af gødningsstoffer80.
Kun ved at forlade gårsdagens tankesæt og handlingsmåder – som jo har været med til at skabe den
forringede natur, som vi oplever i dag – og finde nye måder at tænke og handle på, kan vi sikre en
rig, varieret og mangfoldig natur for vore børn og børnebørn. Det er den forpligtigelse vi alle har en
andel i.

Strandskade. En fugl i sort-hvid og farver. Strandskaden blev jagtfredet i 1982, hvilket medførte en betydelig tilvækst i den
danske bestand i de følgende år, samtidig med at den begyndte at udnytte landbrugsarealer til yngleområder. I det seneste
årti er bestanden imidlertid faldet dramatisk, således at den nu er under størrelsen ved jagtfredningens indførelse. Foto:
Steen Lauritsen.
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Efterskrift – rødlistede fuglearter på bundlinjen
Af Niels Andersen & Steen Lauritsen
Ved afslutningen af redigeringen af denne bog blev endnu en opgørelse over naturtilstanden i
Danmark offentliggjort - Rødliste 201981.
Heri beskrives formål, omfang og metode således :”Den danske rødliste er en samlet oversigt over
ca. 13.300 danske arter og den rummer bl.a. information om hvor truede alle disse arter er.
Formålet med at udarbejde en dansk rødliste er at tilvejebringe et grundlag, som kan bruges til at
vurdere den nuværende status og udvikling af mangfoldigheden af arter i Danmark. Rødlisten er
således et nøgleværktøj for en nøgleindikator for hvordan det går med Danmarks biodiversitet.
Rødlisten er baseret på vurderinger af hver enkelt art som udføres af nationale eksperter efter internationale kriterier udarbejdet af International Union for Nature Conservation (IUCN 2012a).
Disse kriterier anvendes i praksis efter detaljerede guidelines (IUCN 2012b), IUCN 2016) og
samlet giver IUCN’s kriterier og guidelines de mest optimale betingelser for at lave ensartede og
objektive vurderinger af arternes risiko for at uddø. Resultatet af en rødlistevurdering er at en art
henføres til en rødlistekategori, som afspejler artens risiko for at uddø: Regionalt uddød (RE),
kritisk truet (CR), truet (EN), sårbar (VU), næsten truet (NT), utilstrækkelige data (DD), livskraftig
(LC), eller ikke relevant (NA). Endelig henføres arter til kategorien ikke vurderet (NE) hvis de ikke
vurderes. ”
Endvidere beskrives udviklingen siden sidste rødlistevurdering således: ”En sammenligning af
vurderingerne i Rødliste 2010 og Rødliste 2019 ud fra IUCN’s rødlisteindeks viser, at arterne
generelt er blevet mere truede i perioden, og eksperternes vurdering af de aktuelle udviklingstendenser for de rødlistede arter viser også, at der er flere arter i tilbagegang end i fremgang.”
Rødliste 2019 er således endnu en opgørelse i den lange række af undersøgelser82, som viser, at der
fortsat sker forringelser for arterne i Danmark. Rødliste 2019 viser en alarmerende stigning af
truede fuglearter. Faktisk har hele 55 arter blandt vore ca. 200 ynglende fuglearter fået status som
nye rødlistede arter, hvilket skyldes at de er gået tilbage fra at være livskraftige bestande til at være
truede i større eller mindre omfang.

Nu rødlistet som næsten truet (NT). Grønirisk. Foto: Steen Lauritsen.
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Kun for 4 arter – Bramgås, Skestork, Rødtoppet Fuglekonge og Sortstrubet Bynkefugl - er det gået
den modsatte vej, nemlig at de er blevet fjernet fra rødlisten og dermed vurderes til nu at have
livskraftige bestande.
Samlet set er fuglene som artsgruppe blevet signifikant mere truet fra 2010 til 201981.

Rødlistekategorierne. Fra. https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/om-roedlisten/roedlistekategorierne/

De 10 signaturfugle
Hvorledes er disse 10 fugle kategoriseret på Rødliste 2019 og hvordan har status ændret sig i
forhold til Rødliste 2010?
Vi har for hvert af de ti genoprettede områder udvalgt en fugleart til signaturfugl ud fra vores
vurdering af, at netop denne art er blevet begunstiget af den nye naturtilstand.
Tabellen til højre viser, hvorledes de ti arter er kategoriseret
både i Rødliste 2019 og i Rødliste 2010.
Det ses, at de fleste af disse ti arter har fået det værre i
Danmark i løbet af de sidste ti år. Kun Skarv og Trane har
livskraftige bestande blandt ynglefuglene, mens seks af de
øvrige arter af ynglefugle har fået det værre i perioden, således
at de nu er sårbare eller truet. Mosehornuglen har kun få samt
varierende antal ynglepar i Danmark og er nu kritisk truet.
Havørnen har fået det bedre og er nu kategoriseret som næsten
truet. Blisgåsen er ikke vurderet i 2010, og arten optræder i
Danmark kun som trækfugl i vinterhalvåret, efterhånden i
livskraftige bestande.

Signaturfugl
Mosehornugle
Engsnarre
Vibe
Skarv
Havørn
Klyde
Trane
Blisgås træk
Hættemåge
Taffeland

2019
CR
VU
VU
LC
NT
VU
LC
LC
EN
VU

2010
EN
NT
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC

For de 10 arter er specielt udviklingen for Hættemågen bekymrende. Hættemågen er blevet kategoriseret som truet (EN), idet tilbagegangen i ynglebestanden er vurderet til mere end 50 pct. Periode
for tilbagegang i populationen er angivet som: ”Tilbagegangen er pågået/pågår over en tidsramme
på 10 år eller 3 generationer, som strækker sig over både umiddelbar fortid og nær fremtid.”
Generationslængden for Hættemåge er 9,6 år. Dokumentation: ”Artens ynglebestand er gået
markant tilbage over en lang årrække og med mere 20 % inden for de seneste 10 år”81
Hættemågen er, som tidligere beskrevet en nøgleart, idet dens kolonier tiltrækker andre ynglefugle,
som her finder beskyttelse for fjenderne på grund af Hættemågernes aggressive forsvar af kolonien.
Det gælder eksempelvis rødlistede arter (VU) som Klyde, Havterne og Sorthalset Lappedykker.
Tilbagegangen for Hættemågen har således afledte negative konsekvenser for en række andre rødlistede arter.
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De nye fuglearter på Rødliste 2019
Som nævnt ovenfor er hele 55 nye fuglearter blevet rødlistede i Danmark, således at Rødliste 2019
omfatter 118 ynglefugle - ud af 202 rødlistevurderede ynglefuglearter - og 27 trækfugle – ud af 79
rødlistevurderede trækfuglearter. Det er rekordmange og betyder selvfølgelig, at vore ynglefugle
aldrig har oplevet et så massivt pres, og at truslen imod dem aldrig har været større.
Det er netop mange af de fuglearter, der er beskrevet i det foregående, som er blevet rødlistede.
Mange af vore folkekære arter fra landbrugslandet, arter, der er en del af vores kulturarv og som har
været med til at definere natur og naturglæde for alle voksne danskere alene ved deres udbredte
tilstedeværelse – de var ”almindelige” og en del af hverdagsoplevelserne - er nu føjet til listen over
truede arter.
Af de 55 nye fuglearter på Rødliste 2019 var de 49 vurderet som livskraftige (LC) i Rødliste 2010,
mens de resterende enten var angivet som ikke relevant (NA) – Sangsvane, Sorthovedet Måge,
Kongeørn, Perleugle og Biæder - eller som ikke vurderet (NE) - Mudderklire.
Disse 55 fuglearter fordeler sig således i Rødliste 2019:
•
•
•
•

•

Regional uddød (RE):
◦ Mudderklire
Kri sk truet (CR):
◦ Bal sk Sildemåge, Kongeørn og Perleugle
Truet (EN):
◦ Hæ emåge
Sårbar (VU):
◦ Sangsvane, Toppet Skallesluger, Gravand, Skeand, Agerhøne, Toppet lappedykker,
Sorthalset lappedykker, Grønbenet rørhøne, Blishøne, Rørdrum, Klyde, Stor
præstekrave, Vibe, Sorthovedet Måge, Havterne, Spurvehøg, Duehøg, Grønspæ e,
Sortspæ e, Biæder, Isfugl, Gulbug, Løvsanger, Stær, Na ergal, Broget ﬂuesnapper,
Stenpikker, Bjergvipstjert og Gulspurv
Næsten truet (NT):
◦ Ederfugl, Troldand, Vagtel, Tyrkerdue, Natravn, Mursejler, Gøg, Lille præstekrave,
Rødben, Fjordterne, Hvepsevåge, Topmejse, Fyrremejse, Sanglærke, Rørsanger,
Digesvale, Husrødstjert, Grønirisk, Grønsisken, Bomlærke og Rørspurv

Ynglefuglene på Rødliste 2019
Ved udarbejdelsen af Rødliste 2019 er 241 ynglefugle blevet behandlet. Heraf er 39 arter (16 % af
alle 241 ynglefugle) ikke relevante at vurdere (NA/NE), da de aldrig har ynglet med sikkerhed eller
kun yngler uregelmæssigt (fx Mallemuk, Stylteløber og Lundsanger), er under etablering
(Sølvhejre) eller ikke er naturligt forekommende i Danmark (indførte arter som Canadagås, Nilgås,
Fasan og Klippedue).”
Der er således foretaget rødlistevurdering af 202 danske ynglefugle, hvoraf de 118 arter er blevet
kategoriseret som en del af rødlisten. ”81Af de 202 rødlistevurderede ynglefuglearter er:
• 11 (5 %) regionalt uddøde (RE) og forsvundet fra den danske natur. Det vurderes således, at
det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ af arten, som havde en reel
mulighed for reproduktion i Danmark, er forsvundet. For fugle er kategorien anvendt, når
arten ikke har ynglet i Danmark i 10 år. Flere af arterne i denne kategori har ikke ynglet
regelmæssigt i Danmark i over 100 år, eksempelvis Nordisk Lappedykker, Slangeørn,
Mudderklire, Ellekrage og Hærfugl. Enkelte af de senest uddøde arter er formentlig
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•

•

•

•

•

forsvundet pga. intensivering af skovdrift (Sort Stork og Mellemflagspætte), andre pga.
dræning og opdyrkning til landbrugsformål (Tredækker og Urfugl). De senest forsvundne
arter er Urfugl og Høgesanger.
24 arter (12 %) kritisk truede (CR) og har således ekstremt høj risiko for at uddø i den vilde
natur. Der er typisk tale om arter, hvor Danmark ligger på grænsen af artens
udbredelsesområde. Enkelte af disse arter har tidligere været almindelige og vidt udbredte i
Danmark, fx Hvid Stork og Kirkeugle. Andre er under indvandring, men fortsat med en
meget lille ynglebestand, fx Kongeørn, Rovterne og Perleugle. I gruppen indgår bl.a. arter
som Hjejle, Dværgmåge, Sandterne, Markpiber og Stor Tornskade, som ikke længere yngler
årligt i Danmark.
15 arter (7 %) truede (EN) og har dermed meget stor risiko for at uddø i den vilde natur.
Arterne i denne gruppe er typisk særdeles fåtallige ynglefugle. Her finder vi truede
strandengsfugle som Spidsand, Engryle og Brushane sammen med en række arter, der kun
yngler ganske få steder i Danmark, bl.a. Hvidbrystet Præstekrave, Sortterne og Hedehøg.
Kun få arter i gruppen har været i fremgang i nyere tid, bl.a. den genindvandrede Store
Hornugle og Lille Flagspætte. Hættemåge er også placeret i denne gruppe på baggrund af
en kraftig bestandstilbagegang.
45 arter (22 %) sårbare (VU) og har således stor risiko for at uddø i den vilde natur. De
fleste arter er placeret i denne gruppe, fordi deres samlede danske bestand er lille (under
500 ynglepar), fx Rørdrum, Taffeland, Rød Glente og Sortspætte. Andre arter er placeret
her, fordi bestanden er gået betydeligt tilbage gennem en årrække, fx Klyde, Vibe, Blishøne,
Nattergal, Gulbug og Broget Fluesnapper. Arter som Alk og Lomvie kan også findes i
gruppen, hvilket sker på baggrund af, at de kun har ganske få ynglelokaliteter i landet.
23 arter (11 %) næsten truede (NT), hvilket betyder, at de er tæt på at opfylde kriterierne
for at være truede (kritisk truet, truet eller sårbar). Denne gruppe består dels af arter, der
har haft en moderat tilbagegang, fx Ederfugl, Rødben, Tyrkerdue, Gøg, Sanglærke,
Topmejse og Grønirisk, dels af fåtallige arter som Lille Præstekrave, Hvepsevåge,
Hedelærke og Fyrremejse.
84 arter (42 %) vurderet livskraftige (LC) og dermed i mindre fare for at uddø end de
rødlistede arter. Her er der typisk tale om almindelige arter, hvor bestanden er stabil eller i
fremgang, fx Knopsvane, Grågås, Solsort og Blåmejse. I gruppen er der også enkelte arter,
der er relativt fåtallige, men endnu er i en koloniseringsfase og dermed forventes at blive
mere talrige, fx Skestork og Sydlig Blåhals.”

Slutbemærkninger
Rødlisten 2019 bekræfter kun de synspunkter vi tidligere har fremført her i bogen, hvor vi af hensyn
til fuglene har påpeget behovet for større naturarealer og mere plads til, at naturen kan udvikle sig
på egne betingelser med et minimum af menneskelige forstyrrelser.
Optagelsen af så mange nye ”almindelige” fuglearter på Rødlisten 2019 bestyrker også behovet for
at satse på at

Bevare de almindelige fugle almindelige.
Der skal større fokus på at bevare alle de ”almindelige” arter, således at nogle af disse ikke bliver de
næste arter på en kommende rødliste, men tværtimod, at der bliver færre af disse arter på listen
fremover.
Når resultatet gøres op i forbindelse med den næste rødliste, så skal der gerne være færre rødlistede
fuglearter på bundlinjen.
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Nu rødlistet som sårbar (VU). Blishøne. Foto: Steen Lauritsen.

Nu rødlistet som sårbar (VU). Stær. Foto: Bent Staugaard.
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Nu rødlistet som sårbar (VU). Toppet Lappedykker. Foto: Steen Lauritsen.

Nu rødlistet som sårbar (VU). Agerhøne. Foto: Steen Lauritsen.
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27.

Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Dateret 6. september 2019. Se:
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2019/Bevaringsstatus_naturtyper_arter.pdf
Se: https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1627
Se f.eks.: https://fyens.dk/artikel/debat-insekterne-forsvinder-det-tavse-for%C3%A5r-om-igen
Se f.eks.: https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/topforskere-her-er-fakta-i-debatten-om-bier
Se f.eks.: Rasmus Ejrnæs, 2013: Natur (Tænkepauser 9, Aarhus Universitet)
Se: https://www.dof.dk/fakta-om-fugle/punkttaellingsprogrammetsamt Årsrapporten for 2017 :
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Se f.eks. Kurt Due Johansen: Gyldensteen Strand 2012 – 15. - en undersøgelse af fuglelivet.
http://www.avjf.dk/wp-content/uploads/2018/07/Gyldensteen-Fugle-2012-2015-rapport.pdf
Se foreløbige resultater for Grågås fra Atlas III undersøgelsen: https://dofbasen.dk/atlas/arter/01610/Gr
%C3%A5g%C3%A5s
Morten Stenak: De inddæmmede landskaber – En historisk geografi; Landbohistorisk selskab 2005
Keld Hansen: Der er et yndigt land. Gads forlag 2003
Se f.eks.: https://mst.dk/natur-vand/natur/biodiversitet/hvordan-bevarer-vi-biodiversiteten/eus-2020-maal/
Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Dateret 6. september 2019. Se:
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2019/Bevaringsstatus_naturtyper_arter.pdf
Se: Se BKI nr 142 af 21/11/1996, Bekendtgørelse af Konvention af 5. juni 1992 om den biologiske
mangfoldighed: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=83039
Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24323
Statistisk årbog 2017. se: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=22259&sid=staa
Ejrnæs, R (ed.). Proceedings til konferencen Biowide - hvad har vi lært af 4 års naturforskning? Aarhus
Universitet 4. maj 2018. 70 s. Se:
https://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/ePublikationer/Biowide_Proceedings.pdf
Rasmus Ejrnæs, 2013: Natur (Tænkepauser 9, Aarhus Universitet)
Ole Jensen: I vækstens vold. Økologi og religion. Gyldendal 1992
Holten-Andersen, John, Pedersen, Thomas Nicolai, Stensen Christensen, Hanne og Manninen, Sanni
(red.)Dansk naturpolitik – i bæredygtighedens perspektiv. Temarapport nr. 1 2000, Naturrådet. Kan ses på
Naturrådets hjemmeside: http://www.naturraadet.dk/start.htm#udgivelser/default.htm
Jens-Andrè P. Herbener, 2015: Naturen er hellig. Informations Forlag.
Se en populær beskrivelse af områdets udvikling i de første to år:
https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-1/AN1-2016gyldensteen.pdf
Se f.eks.: https://finans.dk/debat/ECE11481448/regeringens-groenne-bruttonationalprodukt-er-en-god-idemed-et-skidt-navn/
Se: https://www.altinget.dk/artikel/professor-derfor-er-det-problematisk-at-finansministeriets-regnemaskineer-politisk
Er det de bagvedliggende økonomiske teorier som betinger, at naturgrundlaget ikke tildeles den rolle, som det
nødvendigvis bør have for at sikre en bæredygtig udvikling heraf. Det mener bl.a. fortalerne for Økologisk
økonomi (økologisk henviser her til videnskaben økologi) se
http://www.ecomacundervisning.dk/introduktionsite/. Citat herfra - afsnittet: Måling af økonomiens
metabolisme:
”Set fra et økologisk økonomisk synspunkt er BNP imidlertid en højst problematisk indikator, fordi den hverken siger noget relevant om, hvordan det går med den bæredygtige omstilling, eller om, hvordan det går med
velfærden i samfundet. BNP er først og fremmest en måling af aktivitetsniveauet i den formelle økonomi: Jo
mere der sælges på markeder eller stilles til rådighed af den offentlige sektor, des højere bliver BNP. Aktiviteterne tæller med i BNP, selvom de beror på udnyttelse af ressourcer, der ikke kan gendannes.”
Grønne nationalregnskaber og det grønne BNPU. Udgivet af Danmarks Statistik24. September 2013. Se:
https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=19683&sid=groennat
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28. Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015Udgivet af Danmarks StatistikMarts 2017. Se:
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/MOF/bilag/323/1734003.pdf
Baggrunden for det grønne regnskab beskrives bl.a. således:
”Naturen er en helt afgørende forudsætning for, at vi kan opnå den produktion og det forbrug, vi som samfund
har. Alle virksomheder og husholdninger i Danmark er uden undtagelse afhængige af, at naturen kvantitativt og
kvalitativt kan forsyne os med energi, vand og andre naturressourcer...
....Selvom natur og miljø i bred forstand ofte udelades - eller i hvert fald kommer læn-gere nede i rækken - når
forudsætningerne for økonomisk vækst og velstand nævnes - er erkendelsen af naturens vigtighed for at
økonomien kan fungere efterhånden udbredt…
….Det grønne nationalregnskab kan ses som en udvidelse af det traditionelle natio-nalregnskab, som
identificerer den betydning naturen har for de økonomiske akti-viteter, hvordan de økonomiske aktiviteter
påvirker miljøet, og hvordan naturen er en del af vores nationalformue i bred forstand. ”
29. https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-dropper-groent-nationalregnskab
30. Mere natur til Fyn fynboer og fynsk fugleliv. Inspirationskatalog til Den Danske Naturfond
Se: https://www.doffyn.dk/images/design/menuer/Lokalafdelingen/udvalg_og_grupper/naturpolitisk_udvalg/
publikationer/MereNaturtilFyn.pdf
31. Se f.eks.: https://friluftsraadet.dk/sites/friluftsraadet.dk/files/media/document/Danskernes-brug-af-naturen2014.pdf
32. Se f,eks,: Vådområdeindsatsen. Fra kvælstofprojekt til fuglerig natur. DOF Fyn.
https://www.doffyn.dk/images/design/menuer/Lokalafdelingen/udvalg_og_grupper/naturpolitisk_udvalg/
publikationer/Vdomrdeindsatsen-Januar-2018.pdf
33. Se beskrivelsen af projekt på Naturstyrelsens hjemmeside:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/odense-aa-og-fjord/odense-aa/ . Projektet blev af EU
hædret som et af de 4 bedste i EU i 2012, se: https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2012/maj/ny-haeder-til-fyn/
34. Se f.eks. Kurt Due Johansen: Gyldensteen Strand 2012 – 15. - en undersøgelse af fuglelivet.
http://www.avjf.dk/wp-content/uploads/2018/07/Gyldensteen-Fugle-2012-2015-rapport.pdf
35. Se f,eks,: Vådområdeindsatsen. Fra kvælstofprojekt til fuglerig natur. DOF Fyn.
https://www.doffyn.dk/images/design/menuer/Lokalafdelingen/udvalg_og_grupper/naturpolitisk_udvalg/
publikationer/Vdomrdeindsatsen-Januar-2018.pdf

Assens Kommune
Supplerende informationer:
• Naturstyrelsens folder over Helnæs:
https://www.naturstyrelsen.dk/media/nst/9471070/bilag_7.2.3.21_folder_helnaes.pdf
• Folder fra Assens Kommune: Haarby Vådområde: https://www.assens.dk/media/31823/folder-haarbyvaadomraade.pdf
• https://www.assens.dk/vaer-aktiv/ud-i-naturen/paa-tur/haarby-vaadomraade/
• Baagø: https://spor.dk/sporene/fyn/baagoe

Faaborg-Midtfyn Kommune
Supplerende informationer:
• DOF (2005): Fugleperspektiv på Landdistriktsprogrammet - DOFs katalog for fuglevenlig
gennemførelse af Landdistriktsforordningen i 2007-2013. Upubliceret.
• DOF (2019): Danmarks Fugle. Web-baseret opslagsværk på DOF.dk om alle danske fugle. Opdateres
løbende. Se: https://dofbasen.dk/ART/
• Grell, M.B. (1998): Fuglenes Danmark, Gads Forlag, udgivet i samarbejde med Dansk Ornitologisk
Forening.
• Miljø- og energiministeriet (2000): Handlingsplan for bevarelse af den truede fugleart engsnarre
(Crex crex). Skov- og Naturstyrelsen https://mst.dk/media/113894/engsnarre.pdf
• Nygaard, T., Meltofte, H., Toft, J. & Grell, M.B. (2014): Truede og sjældne ynglefugle i Danmark
1998-2012. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 108 (2014): 1-144
Se:http://www.dof.dk/images/om_dof/publikationer/doft/dokumenter/DOFT_1_2014.pdf
• DOF (2014). DOFs forslag til revideret landdistriktsprogram. Forslag til fremme af 12 flagskibsarter,
der kan hæve naturindhold & biodiversitet i det åbne land.
https://www.dof.dk/images/naturpolitik/landbrug/dokumenter/141222_DOFs_forslag_til_revideret_la
nddistriktsprogram_2016.pdf
• DOF (2019): Danmarks Fugle. Web-baseret opslagsværk på DOF.dk om alle danske fugle. Opdateres
løbende.
• Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge:
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/89763/Svanninge_021213_Web.pdf

170

Langelands Kommune
36. Kjeld Hansens bog: Det Tabte Land, http://www.dettabteland.dk/fyn/botofte.pdf
37. Filmcentralens hjemmeside: https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/film/skarven
Supplerende informationer:
• Gulstav Mose: https://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/reservater/gulstav_mose/
gulstav_mose.pdf
• Tryggelev Nor: https://www.fuglevaernsfonden.dk/images/stories/reservater/tryggelev_nor/folderen/
Tryggelev_folder.pdf

Middelfart Kommune
38. https://dofbasen.dk/DATSY/datsyart.php?art=02430&sidenummer=3
39. Se: https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ornetv
40. https://spor.dk/sporene/fyn/ejby-og-kingstrup-mose

Nordfyns Kommune
41. Kurt Due Johansen: Gyldensteen Strand 2012 – 15. - en undersøgelse af fuglelivet. Kan ses her:
http://www.avjf.dk/wp-content/uploads/2018/07/Gyldensteen-Fugle-2012-2015-rapport.pdf
Supplerende informationer:
• Om Klyden: https://pub.dof.dk/artikler/98/download/doft-109-2015-121-133-udviklingen-iynglebestanden-af-klyder-i-danmark-1970-2014-thomas-bregnballe-ole-thorup-lars-bo-jacobsenjoergen-peter-kjeldsen-mogens-hansen,
• Gyldensteen
http://www.avjf.dk/gyldensteen-strand/
engsoeen_paa_gyldensteen_er_klydens_nye_nordfynske_paradis/
Folder: http://www.avjf.dk/wp-content/uploads/2018/07/Gyldensteen-Folder-DK_Web.pdf
Oversigtskort: http://www.avjf.dk/wp-content/uploads/2017/12/Gyldensteen-1-10000-kort.pdf

Nyborg Kommune
42. Data fra Dofbasen dec. 2019 . Se seneste tal her: https://dofbasen.dk/poplok.php?loknr=495081

Svendborg kommune
Supplerende informationer:
• Thomas Bregnballe, Hans Erik Jørgensen, Hans Christensen og Jan Drachmann. Udviklingen i
ynglebestanden af Hættemåger i Danmark 1970-2010. DOFT 109, 2015 side 179-192.
https://pub.dof.dk/artikler/106/download/doft-109-2015-179-192-udviklingen-i-ynglebestanden-afhaettemaager-i-danmark-1970-2010-thomas-bregnballe-hans-erik-joergensen-hans-christensen-ogjan-drachmann

Ærø Kommune
43. http://www.avjf.dk/om-fondene/formaal/
Supplerende informationer:
• Folder om Vitsø og Søbygård: http://www.avjf.dk/wp-content/uploads/2018/06/Vits%C3%B8Folder.pdf
• Kort over Vitsø: http://www.avjf.dk/wp-content/uploads/2018/07/Vits%C3%B8-kort-1_10000.pdf

”...men ikke fin nok” - en vej frem
44. https://www.dof.dk/om-dof/nyheder?nyhed_id=1627
45. Se The state of UK’s birds 2012. Kan læses her:
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/state-of-the-uksbirds_2012.pdf
eller se: BirdLife International: https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/uk-has-lost-44-millionbirds-1966
Se også den seneste rapport fra 2019, hvor der også fremlægges opgørelser fra andre grupper af levende
organismer end fugle. : Hayhow DB, Eaton MA, Stanbury AJ, Burns F, Kirby WB, Bailey N, Beckmann B,
Bedford J, Boersch-Supan PH, Coomber F, Dennis EB, Dolman SJ, Dunn E, Hall J, Harrower C, Hatfield JH,
Hawley J, Haysom K, Hughes J, Johns DG, Mathews F, McQuatters-Gollop A, Noble DG, Outhwaite CL,
Pearce-Higgins JW, Pescott OL, Powney GD and Symes N (2019) The State of Nature 2019. The State of
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Nature partnership. Kan læses her: https://www.bto.org/sites/default/files/publications/state-of-nature-2019report-uk.pdf
46. Ecology Letters 2014: Richard Inger,1* Richard Gregory,2James P. Duffy,1Iain Stott,1Petr
Vorısek3,4andKevin J. Gaston: Common European birds are declining rapidly while lessabundant species’
numbers are rising . Kan læses her: https://www.seo.org/wp-content/uploads/2014/11/ecology-letters.pdf
Citat fra Abstract:
”Biodiversity is undergoing unprecedented global decline. Efforts to slow this rate have focused foremost on
rarer species, which are at most risk of extinction. Less interest has been paid to more common species, despite
their greater importance in terms of ecosystem function and serviceprovision…... Using a 30-year data set of
144 bird species, we examined Europe-wide trends inavian abundance and biomass. Overall, avian abundance
and biomass are both declining with most of this decline being attributed to more common species, while less
abundant species showed an overall increase in both abundance and biomass……. conservation efforts targeted
at rarer species must be better matched with efforts to increase overall bird numbers….”
47. BirdLife International: https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/vanishing-europe%E2%80%99sfarmland-birds
48. http://www.biodiversitet.nu/naturkapital
49. Vi anvender punktopstillingerne med pile til at fremhæve forslag til handlinger, aktiviteter,beslutninger mm., som vi først
og fremmest retter mod de fynske kommuner og andre offentlige myndigheder.
50. http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=29460
Danmarks Statistik har opdateret tallene for 2018, se https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32409

Heri skriver de:
”Arealdække 2018
Landbrugsareal optog 25.787 km2 eller 59,8 pct. af Danmark i 2018. Det er 1,8 pct. mindre end i 2011. For de
mest intensivt dyrkede landbrugsarealer med etårige afgrøder som korn og rodfrugter har tilbagegangen været
større (minus 4,8 pct.), mens der har været en stigning i ekstensive landbrugsarealer med fx græs og brak. Mens
landbruget optager mindre plads, fylder veje og bebygget areal 4,0 pct. mere i 2018 end i 2011. Naturen har
også fået mere plads. Arealet med natur er øget 5,9 pct. fra 3.671 km2 i 2011 til 3.887 km2 i 2018, hvilket
svarer til, at 9 pct. af Danmark er dækket af naturarealer. Den største fremgang (7,3 pct.) har været i våde
naturtyper som moser og enge. Opgørelsen indeholder ingen oplysninger om naturens tilstand eller kvalitet fx
artsrigdommen. Skovarealet indgår ikke i kategorien natur, men opgøres for sig. Skovarealet er stort set
uændret i perioden.”
51. Se f.eks. Henrik Wejdlings notat af nov. 2019: https://pub.dof.dk/notater/44/download/2019-notat-om-sharing-sparing
52. Læs om skoven her: https://www.danmarksnaturfond.dk/oplev-fondens-naturomrader/longelse-bondegardsskov/
53. Notat fra DCE, 6. december 2019. Bevaringsstatus for naturtyper og arter Oversigt over Danmarks Artikel 17-rapportering
til habitatdirektivet 2019
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2019/Bevaringsstatus_naturtyper_arter.pdf
Citat:
”For samtlige ti skovtyper er bevaringsstatus vurderet stærkt ugunstig i begge biogeografiske regioner og der er tegn på en
forværring af tilstanden i bøg på mor, bøg på muld, bøg på kalk, ege-blandskov, stilkegekrat og skovbevokset tørvemose,
mens udviklingen er usikker for de øvrige fire skovtyper. De vigtigste påvirkningsfaktorer i skovene er intensiv hugst,
fældning af store træer, udtynding af bevoksninger, fjernelse af dødt ved og døende stammer, konvertering af skov, flisning
af ved samt afvanding. Skovklit (2180) er påvirket af kystbeskyttelse og sanddæmpende foranstaltninger, der hæmmer de
naturlige dynamiske processer i kystklitterne.
54. Se: http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=29460
55. Se: http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=29460
56. Bekendtgørelse af lov om skove:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208359#idd3037469-3a96-47dbb222-5e6329df4198
57. Svendborg kommunes hjemmeside (september 2019) https://www.svendborg.dk/borger/natur-og-miljoe/ud-i-naturen/skove
58. De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Undersøgelse rapport 2018/28: Anbefalinger vedrørende
omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål. Redaktion: Peter Friis Møller & Jacob Heilmann-Clausen ,
Heri anbefales følgende afgrænsning og definition af
”Urørt skov. Naturskovsstrategien var urørt skov defineret som”... skov, der er friholdt fra kultur-indgreb fra et nærmere
angivet tidspunkt” (Skov- og Naturstyrelsen 1994), dvs. skov i fri succession, hvor enhver form for hugst, fjernelse af
levende og dødt træ og andre, direkte menneskelige indgreb er ophørt.
Efter at denne strenge tolkning (senere kaldet urørt urørt) havde været i kraft i knapt 20 år blev ønsket om eller behovet for
at kunne foretage indgreb af forskellig art så stort, at en ny, mere pragmatisk definition eller fortolkning taget i brug. I
forbindelse med Naturpakken anføres således, ”at der med urørt skov alene menes forstligt urørt, dvs. at det er forudsat, at
der kan gennemføres græsning eller anden pleje, for eksempel bekæmpelse af invasive arter, i den del af den urørte skov,
hvor det har størst biologisk værdi”.
Vi anbefaler dog helt overordnet at de urørte skove i løbet af indfasningsfasen naturgenoprettes, således at de fremover så
vidt muligt vil kunne fungere som selvforvaltende økosystemer uden løbende indgreb. Det kan dog fortsat være relevant
med en vis regulering af græsningstryk samt opfølgende tiltag til at sikre genoprettelse af naturlig hydrologi. Derudover bør
det vurderes om der i særlige tilfælde skal åbnes formindre naturplejeindgreb til gavn for biodiversiteten, herunder
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opfølgende naturpleje i forhold til fx invasive arter eller sikring af naturmæssigt særligt værdifulde enkelt-træer, fx gamle
ege gennem frihugst, nedskæring, eller ringning af påtrængende op-vækst. Denne vurdering kan med stor fordel tage
udgangspunkt i de erfaringer der ind-hentes i indfasningsperioden ”
Anden biodiversitetsskov. I arealer udlagt som ’anden biodiversitetsskov’ har biodiversitet ligeledes hovedprioritet, men i
modsætning til arealer med urørt skov, kan der fortsat ske udtag af ved-masse efter indfasningsperioden, når det ikke skader
biodiversiteten. På disse arealer kan der også foretages opfølgende naturpleje i forhold til fx invasive arter eller sikring af
naturmæssigt særligt værdifulde enkelttræer...”.
59. Forslag dateret 6. juni 2019: Skovstrategi for de kommunale skove i Svendborg Kommune. Forslag til overordnede
målsætninger og retningslinjer for forvaltningen.
60. De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Undersøgelse rapport 2018/28: Anbefalinger vedrørende
omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål. Redaktion: Peter Friis Møller & Jacob Heilmann-Clausen
Citat herfra:
”Helt overordnet anbefaler vi, at forvaltningen af de udpegede områder fra begyndelsen af indfasningsperioden tager sigte
på at sikre og fremme biodiversitet. Dette skal ske ved hurtigst muligt at skabe optimale rammer for naturlig dynamik og
naturlige processer, og ved at sikre, udbygge og fremskynde udviklingen af forhold og leveste-der, som er essentielle for
biodiversiteten i skove og skovlandskaber.
Vi anbefaler, at indfasning og forvaltning af urørt skov tager sigte på etablering af selvbærende systemer i stor skala i pagt
med de topografiske, jordbundsmæssige, klimati-ske og hydrologiske gradienter og oplandsforhold. Ved selvbærende
systemer forstås i denne sammenhæng systemer, som ikke har behov for aktiv forvaltning for at levere en positiv effekt i
forhold til de nationale forpligtigelser for bevarelse af biodiversitet. I anden biodiversitetsskov vil der derimod være plads
til fortsat naturpleje for at tilgo-dese særlige levesteder og hertil tilknyttede arter, som kan være følsomme overfor tilgroning og andre processer der ikke kan reguleres detaljeret i urørt skov.
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I begge tilfælde bør indfasningen tage sigte på at opbryde de ensartede flade- og linje-strukturer, blandt andet skarpe og
ikke-naturlige bevoksningsgrænser, der præger sko-vene i dag, samt på at sikre rammer for naturlig dynamik. ”
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturpakken/
Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove. https://macroecology.ku.dk/other-publications/biodiversity-danish-forests/
CMEC-skovrapport-2016-v2.pdf
Hans Henrik Brunn m.fl.Vi brænder de træer, der skulle hente CO2 ud af atmosfæren. Okt. 2019, Kan læses her:
https://videnskab.dk/naturvidenskab/vi-braender-de-traeer-der-skulle-hente-co2-ud-af-atmosfaeren
Se evt Rasmus Ejernæs:: Den store støvsuger. Weekendavisen 5. april 2019
https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/dof-s-naturpolitik/agerland/sadan-hjaelper-landmanden-viben
Informationer findes også på på Landbrugsinfo.dk
Cammi Aalund Karlslund, Lærkepletter. Videnscentret for landbrug 2012. Kan ses her: https://mst.dk/media/141650/10laerkepletter.pdf
http://pure.au.dk/portal/files/117555818/
DOFT_111_3_2017_96_112_Forstyrrelser_af_vandfugle_ved_friluftsaktiviteter_tilknyttet_marine_og_ferske_vande_en_o
versigt_KARSTEN_LAURSEN_ET_AL.pdf
Se evt. også oversigten (s. 8) i: Therkildsen, O.R., Andersen, S.M., Clausen, P., Bregnballe, T., Laursen, K. & Teilmann, J.
2013. Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø
og Energi, 174 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52
http://www.dmu.dk/Pub/SR52.pdf
https://www.dof.dk/naturbeskyttelse/dof-s-naturpolitik/jagt-og-vildtforvaltning
Preben Clausen m.fl.: Reservatnetværk for vandfugle.Tema rapport fra DMU, 12/1997. Kan ses her:
https://www2.dmu.dk/1_Viden/2_Publikationer/3_Temarapporter/rapporter/87-7772-339-2.pdf
Samme som 27
Se eventuelt også: Clausen, P., Bøgebjerg, E., Hounisen, J.P., Jørgensen, H.E. & Petersen, I.K. 2004: Reservatnetværk for
trækkende vandfugle. En gennemgang af udvalgte arters antal og fordeling i Danmark 1994-2001. Danmarks
Miljøundersøgelser. 144 s. -Faglig rapport fra DMU nr. 490. Eller sammenfatningen af denne rapport: https://www.dmu.dk/
1_Viden/2_Publikationer/3_Fagrapporter/abstrakter/abs_490_DK.asp
Samme som 28
Se Bregnballe, T., Kristensen, C., Sunde, P. & Clausen, K.K. 2018. Effekter af jagt på vandfugle i Skjern Enge: En
sammenligning af to modeller for jagtregulering. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 251
Kan læses her: https://dce2.au.dk/pub/SR251.pdf

Eller se sammenfatningen på DCE’s hjemmeside: https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-251-300/abstracts/nr-251effekter-af-jagt-paa-vandfugle-i-skjern-enge/
Citat fra rapporten (s. 42-43):
”5.3.5Undersøgelser af jagtordninger i andre områder
I forbindelse med at vurdere om én jagtordning er mindre forstyrrende end en anden ordning, gives her en kort
beskrivelse af, hvad andre lignende undersøgelser i andre vådområder har vist.
På en strandeng i fuglereservatet på Nyord ved Møn fandt Bregnballe & Mad-sen (2004) og Bregnballe m.fl.
(2005b), at én aftenjagt afholdt af nogle få jægere én gang om ugen medførte en forskydning i, hvor
svømmeænderne valgte at opholde sig på strandengen dagen efter jagt. For flere af arterne i denne
undersøgelse var responset dog afhængigt af de fysiske forhold på strandengen. Hvis der eksempelvis var
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meget vand på engen, var effekten af jagt på ændernes valg af opholdssted mindre. I undersøgelsen blev det
vurderet, at effekten af jagt var lav, fordi fuglene i netop dette område havde adgang til naboliggende
forstyrrelsesfrie områder i flere retninger, og i mange af disse var der gode fødesøgnings- og rastemuligheder.
Ved en svensk sø, hvor jagt var tilladt en dag om ugen, varede det mere end en uge, inden der var opnået
samme antal som før jagt (Andersson 1977). I en lignende undersøgelse ved en tysk sø blev antallet af
gråænder reduceret med 60-70 % i dagene efter jagt, og det tog omkring 3 uger, før antallet var tilbage på førjagt niveau (Jettka 1986). I et andet område i Tyskland genoptog vandfuglene brugen af området inden for en
uge efter forstyrrelse (Ziegler & Hanke 1988).
I et forsøg fra Vendsyssel og Harboør Tange blev jagten på strandengene reguleret til 4 dages jagt og 3 dages
pause eller til kun at tillade jagt i en afgrænset periode omkring solopgang og solnedgang (Bregnballe m.fl.
2001, 2004). I den undersøgelse blev det konkluderet, at regulering af jagt til kun at være tilladt enten om
morgenen eller om aftenen ikke var tilstrækkelig til at sikre, at vandfuglene ville benytte strandengene. Det
blev foreslået af Bregnballe m.fl., at den kraftige reaktion blandt fuglene hang sammen med, at fuglene i disse
to områder ikke var garanteret adgang til nærliggende forstyrrelsesfrie områder, der var attraktive som rasteog/eller fødesøgningsområder.
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Jakobsen (1988) undersøgte effekterne af jagt på en dansk strandeng, hvor jagt var tilladt i tiden omkring
solnedgang tre dage om ugen, hvorefter der var fem dages pause fra jagt. Svømmeændernes brug af
strandengen om aftenen og nat-ten aftog progressivt i løbet af de tre aftener med jagt. Samlet set optrådte
ænderne seks gange så talrigt på aftener uden jagt som på aftener med jagt. Et lignende resultat blev fundet i et
vådområde, der stødte op til et reservat, hvor jagten var reguleret med fire dages jagt og tre dages pause
(Meltofte 1994).”
Bregnballe, T., Rasmussen, P.A.F., Laursen, K., Kortegaard, J. & Hounisen, J.P. 2001: Regulering af jagt på
vandfugle i kystzonen: Forsøg med døgnregulering i Østvendsysssel. -Danmarks Miljøundersøgelser. 106 s. Faglig rapport fra DMU, nr. 363.
Miljøstyrelsen: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttider-og-fredninger/fiskeriterritoriet-og-reservater/
Se: https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_da.pdf
Heri står bl.a. ”Jagt repræsenterer et forbrug af vildtet og må derfor ses i et bredere perspektiv sammenholdt
med bæredygtig udnyttelse. Fornuftig udnyttelse er dog ikke nødvendigvis begrænset til forbrug. Som led heri
må man også holde sig for øje, at ornitologer, turister, forskere og samfundet som helhed også har ret til at
nyde eller studere dyrelivet, når det gøres på ansvarlig vis. Det anerkendes generelt, at miljøressourcer både
har brugsværdi og eksistensværdi. ( pkt. 2.4.10)
Therkildsen, O.R., Andersen, S.M., Clausen, P., Bregnballe, T., Laursen, K. & Teilmann, J. 2013. Vurdering af
forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og
Energi, 174 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52
http://www.dmu.dk/Pub/SR52.pdf
En simpel opskrift er at følge ”Brandmandens lov”, der anviser en tilgang til at løse opgaverne med at stoppe
skaderne og bevare værdierne i naturen. Tilgangen bygger på de samme principper, som en brandmand vil
benytte for at slukke en brand og sikre værdierne. Omsat til naturen formulerer Miljøstyrelsen det således:
- Bevar det endnu uskadte (natur i god tilstand og med lang kontinuitet)
- Beskyt velbevarede natur mod skadelige påvirkninger
- Genopret og udvid forringede naturområder
- Reetabler nye naturområder i sammenhæng med eksisterende
Brandmandens lov påpeger således, at vi primært sikrer de eksisterende naturværdier, modarbejder indgreb og
udviklinger, som skader eller ødelægger eksisterende naturværdier. Dernæst skabes nye naturområder; de to
mål kan dog godt efterstræbes samtidigt blot prioriteringen er til fordel for bevaring og forbedring af
eksisterende naturområder.
Se hjemmesiden: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/
overvejelser-foer-du-igangsaetter-naturpleje/

”Fyn skal blive endnu finere” - en nødvendighed
79. Anne Sverdrup-Thygeson: Insekternes planet. Gyldendal 2019. s. 182
80. https://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-1/AN1-2017ksj-natur.pdf
Der er netop vedtaget ændringer i lovgivningen, som bl.a. betyder begrænsninger i anvendelse af
gødningsstoffer i § 3 områder.

Efterskrift – rødlistede fuglearter på bundlinjen
81. Rødliste 2019 kan ses her: https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/roedliste-2019/
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Vigtigt ved den nye rødliste er, at den denne gang præsenteres på et nyt website med forbedrede muligheder for
at fremsøge og downloade vurderingerne til brug i for eksempel forvaltning, forskning, formidling og
lovgivning
82. Fredshavn, J.R., Holm, T.E., Sterup, J., Pedersen, C.L., Nielsen, R.D., Clausen, P., Eskildsen, D.P. & Flensted,
K.N. 2019. Størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark - 2019. Artikel 12-rapportering til
Fuglebeskyttelsesdirektivet. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 46 s. Videnskabelig rapport nr. 363. Rapporten er tilgængelig i elektronisk format (pdf) som https://dce2.au.dk/pub/
SR363.pdf

Dobbeltbekkasin. Foto: Erik Thomsen.
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Fyn blev finere …men ikke fin nok
De mange vellykkede naturgenopretninger gjorde Fyn finere end før.
De første naturgenopretninger så dagens lys i 1970’erne, 80’erne,
90’erne og tog for alvor fart efter 2000, hvor et andet natursyn
ønskede at vinde noget af den tabte natur tilbage.
Dette er beskrivelsen af 10 vellykkede fynske naturgenopretninger,
et for hver kommune. Beskrivelsen er set i et fugleperspektiv og
følges derfor op af et portræt af en fugl, der i særlig grad har nydt
godt af, at forholdene blev forbedrede det pågældende sted.
Udover dette rummer bogen en kortfattet, men rigt illustreret fortegnelse over de fugletårne og observationsposter, der er rejst i det
fynske område. Det gælder altså ikke kun, at ”Fyn blev finere” for
fuglene efter naturgenopretningen, det gælder også for naturelskerne, der fik bedre muligheder for at nyde et uforstyrret fugleliv.
Overskriftens sidste hjertesuk …men ikke fin nok antyder, at der
stadig er mange områder rundt på Fyn, der kunne trænge til en
naturkærlig indsats fra de mange lodsejere og myndigheder, i hvis
varetægt stederne er. Derfor er der også lagt vægt på at beskrive,
hvordan forholdene kan forbedres for en natur, der er under stadig
stigende pres. En vedholdende indsats er påkrævet for en lang række
fuglearter, hvis beskedne forekomst i dag har afløst tidligere tiders
storhed og rigdom.
Tag din kikkert med i naturen, besøg et af de mange fugletårn og nyd
fuglene i uforstyrrede omgivelser. Glæd dig over, at Fyn blev finere.
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