Vadehavets trækfugle – hvad viser
30 års overvågning
For- og efterår kan man opleve enorme mængder af fugle passere
over Danmark på vej til deres yngleområder eller vinterkvarterer.
Men ingen steder i landet kan man se så mange vandfugle som i lan
dets sydvestlige hjørne. Trækfuglene i Vadehavet er nu blevet over
våget gennem 30 år, og her bringes de vigtigste resultater sammen
med en beskrivelse af nogle af de fantastiske præstationer, som ken
detegner trækfuglene.
Karsten Laursen & John Frikke
Vadehavet er mere end ’sort sol’. Hovedpar
ten af naturrigdommen ligger faktisk ude i
Vadehavet, fjernt fra alfarvej, hvor de færreste
kommer. Og rigdommen afslører sig på lang
afstand, for fugleflokkene ses som drivende
skyer over de vidstrakte vadeflader, der tør
lægges ved lavvande. Det er tidevandet der
flytter dem og ’fodrer’ dem. Når havet er
begrænset til dyb, løb og render, spreder
fuglene sig på tidevandsfladerne, hvor de i
bogstaveligste forstand går på et veldækket
bord. Snegle, muslinger, orme og rejer ligger
for deres fødder, og der er dømt ’alt godt
fra havet’. Men det er også nødvendigt, for
mange af dem har et stort rejseprogram foran
sig.

Fra Vadehavet til Antarktis og retur
Til eksempel flyver havternen årligt 40.00050.000 km, vel at mærke for egen muskel
kraft. Og da dens levetid kan snige sig op
mod de 30 år, kan det blive til 1,4 millioner
km, eller 3,6 gange afstanden fra jorden til
månen på et ’terneliv’. Dertil kommer alle de
svinkeærinder, der uværdig er gennem et helt
liv. En forkortet dagbog kunne lyde: Har hver
dag i juli fløjet 20-30 km ud i Vesterhavet for
at fange tobis til ungerne, som ligger i kolo
nien på øen Langli i det nordlige Vadehav. I
Kort over Vadehavet som viser fordeling
af vade og vand ved lavvande, samt andre
naturtyper (Udlånt af Nationalpark Vadehavet).
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august slutter jeg mig til en flok af havterner
fra Østersøen, og ved månedsskiftet august/
september er vi i Den Engelske Kanal. Nogle
dage senere når vi Atlanterhavet vest for Por
tugal, hvor artsfæller fra Island og Grønland
slutter sig til gruppen. Vi flyver langt til havs
og i september rundes Vestafrika og kursen
er sat mod farvandet ud for Ghana og senere
Congo. Julen tilbringes i Sydatlanten vest for
Sydafrika, men vi fortsætter med kurs mod
Antarktis, hvor vi resten af vinteren søger
føde i kanten af pakisen. I løbet af februar
begynder trækket mod nord, dog med en
afstikker over mod de gode fiskestimer ved
Sydamerikas kyst. I marts passeres Ækvator
og i begyndelsen af april, kan fødderne – efter
mere end 7 måneder på vingerne - igen sættes
på jorden i kolonien i Vadehavet.

Jul i Sydafrika
Men havternen er ikke de eneste som flyver
langt. Andre arter, som f.eks. islandsk ryle, har
allerede en lang tur bag sig inden de når Vade
havet om efteråret. De kommer både fra nord
øst og nordvest. En del yngler i Sibirien og
andre i Grønland/Canada. En del af den lille
million islandske ryler, der yngler i begge dele
af Arktis, mødes i Vadehavet. Men for ikke at
tage føden fra hinanden, fortsætter fuglene
fra Sibirien hurtigt videre til Vestafrika, især
Mauretanien, og nogle fortsætter endda til
Sydafrika, hvor de bliver vinteren over.

10-12 millioner fugle i Vadehavet
Tilsvarende beskrivelser kan laves for mange
andre arter. Vadehavet har en afgørende be
tydning som spisekammer for en række vand
fugle, som yngler fra Grønland/Canada i vest
og til Sibirien i øst, og som tilhører den såka

ldte ’Østatlantiske Trækvej’. De samles som
i en tragt langs Vestkysten, men krydser via
Østersøen til Vadehavet. Inkluderes også det
tyske og hollandske Vadehav anslås, at mel
lem 10 og 12 millioner vandfugle, dvs. ænder,
gæs, vadefugle, måger og terner samles i det
helt unikke kystområde for at raste, æde og
opbygge fedtreserver til det videre træk. Alene
i det danske Vadehav kan der om efteråret
tælles knapt en million fugle på en enkelt dag.
Fuglenes fjer slides og bliver skiftet et par
gange om året, som vi skifter fra sommer- til
vinterdæk på bilen, så rejsen kan fortsættes
sikkert og effektivt. Ikke alle arter forlader
Vadehavet, nogle bliver vinteren over, og det
gælder bl.a. gråand, ederfugl og sølvmåge.

40 arter gennem 30 år
I alt 40 vandfuglearters antal og brug af Vade
havet er blevet undersøgt gennem 30 år. Det
viser sig bl.a., at Vadehavet er af international
betydning for 20 arter, dvs. at mindst 1 % af
artens bestand opholder sig i Vadehavet i
en længere eller kortere tid hvert år. Langt
de fleste arter tælles i de største antal om
efteråret, hvor fuglene vender tilbage fra
ynglepladserne med deres unger. Men nogle
få arter passerer Vadehavet i størst antal om
foråret. Det er især dem der yngler højt mod
nord i arktiske områder som islandsk ryle, lille
kobbersneppe, hvidklire og sandløber.
Det var i øvrigt to store begivenheder i
1979 som gav anledning til en nærmere un
dersøgelse af Vadehavets fugle. Dels blev hele
Vadehavet gjort til vildtreservat og store dele
blev jagtfredet. Dels blev bygningen af Det
Fremskudte Dige ud for Højer påbegyndt,
hvorved 1.151 ha strandeng og naturarealer
blev inddiget. Sidstnævnte gav anledning til

Vandfugle fra Vadehavet trækker om sommeren til yngleområder i Canada og Grønland i vest og Sibirien i øst. Om efteråret
trækker de til Sydvesteuropa, Vestafrika og
nogle til Sydafrika for at overvintre.

voldsomme protester fra naturbeskyttelses
folk, men på grund af hjælp fra en uventet
side gik det langt bedre end frygtet. Men
derom senere.

Udvikling i fuglenes antal
Fuglenes antal er optalt regelmæssigt gennem
de 30 år. Det er sket fra små flyvemaskiner,
hvor hele Vadehavet optælles i løbet af få ti
mer, men langt de fleste gange fra land, hvor
såvel udvalgte områder som hele Vadehavet er
blevet dækket.
Opgørelser viser, at 11 fuglearter er steget i
antal, 8 har været stabile, 15 har været falden
de i antal og at 6 arter har fluktueret uden ty
delig tendens. For 15 arter gælder, at de i Va
dehavet følger samme udvikling som i
bestanden som helhed, mens 13 arter klarer
sig dårligere i Vadehavet end i deres samlede
udbredelsesområde. Årsagerne til ændringer i
vandfuglenes forekomst vil selvsagt interes
sere mange, og især de myndigheder som for
valter Vadehavet. For skal årsagerne findes i
selve Vadehavet, kan forholdene måske æn
dres til det bedre, men skyldes de påvirknin
ger ude fra, er mulighederne mere begræn
sede.

Øget beskyttelse

Islandsk ryle samles om foråret i flokke på op til 60.000 fugle som kan ses som drivende
skyer over Vadehavet ved Mandø. I baggrunden ses Vestkraft i Esbjerg. (Foto: John Frikke).

Skarven og de fleste arter af gæs er steget i an
tal, hvilket bl.a. skal tilskrives en øget beskyt
telse. Afkortede jagttider og fredninger (Bem.:
Bramgåsen er totalfredet, og har derfor ikke
fået afkortet jagttid...!) har hjulpet flere gåse
arter som grågås og bramgås, ligesom gæs
sene har tilpasset sig det intensive landbrug,
hvilket spiller en stor rolle for deres succes.
Storspoven er mangedoblet i antal siden jagt
tiden blev afkortet i 1984 og arten blev total
fredet i 1994. Men jagtfredning spiller ingen
rolle, hvis der ikke er føde til fuglene. Pibean
den lever bl.a. af ålegræs, der var i tilbagegang
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i en længere periode i 1990’erne, men som
er kommet igen flere steder i de senere år.
Dermed er pibeænderne igen blev talrige.
Modsat er det gået for edderfuglen, som lever
af muslinger, og som påvirkes af jagt og mus
lingefiskeri. Men selvom begge dele er ophørt
på Vadehavets søterritorium, er edderfuglenes
antal fortsat reduceret i forhold til tidligere,
hvilket tilskrives klimatiske faktorer.
Næringsstoffer, der udledes med spilde
vand og fra marker, påvirker fuglene gennem
deres byttedyr. Men effekterne er ikke ens.
Mange fuglearter falder i antal, når mængden
af kvælstof i vandet forøges, deriblandt krik
and. Men effekten af fosfor har en modsat ef
fekt. Nogle arter går således frem i antal med
stigende mængde fosfor. Det gælder for arter
som skeand og strandhjejle. Da koncentratio
nen af kvælstof generelt er faldende i Vade
havet og fosfor er næsten konstant, vurderes
den samlede effekt at være positiv for flere fu
glearter.

Klimaeffekter
Effekten af jagt, forstyrrelser og næringsstoffer
er ikke alene om at påvirke fuglene. Klimaet
bliver mildere og fugtigere, og det får flere
fuglearter til at udskyde deres sydgående træk
om efteråret og ankomme senere til Vadeha
vet. Det gælder f.eks. viberne, som kommer
tre uger senere end de gjorde tidligere, fordi
de nu i højere grad raster nord for Vadeha
vet. Modsat andre arter, bl.a. gravand og
rødben, som ankommer 2-3 uger tidligere.
De har tilsyneladende fremskyndet deres
yngletidspunkt, og er hurtigere færdige med
opfostring af unger end for blot 20 år siden.
Én art, bramgåsen, som yngler i det arktiske
Rusland, har inden for de sidste ti år ændret

Ved lavvande kan man gå på havbunden. Har man ikke lokalkendskab, kan man tilmelde
sig til en tur med guide.(Foto: John Frikke).

sine trækvaner radikalt og opholder sig nu
en måned længere i Vadehavet – både om
efteråret og foråret. Ændringer der også er
registreret i de tyske og hollandske Vadehav.
Ændret klima forskyder også arternes over
vintringsområder. Temperaturen om vinteren
er i Vadehavet gennemsnitligt steget med
1,8 °C gennem de sidste 30 år, hvilket sand
synligvis har medført, at nogle fugle som tidli
gere opholdt sig syd for Danmark, er rykket
nordpå til det danske Vadehav. Krikand og
islandsk ryle er således steget i antal det dan
ske Vadehav, og faldet i antal syd for os. Det
kunne skyldes en effekt af et mildere klima,
men den islandske ryle har også været påvir
ket af et intensivt fiskeri efter hjertemuslinger
i Holland, som kan have presset fugle op i det
nordtyske og danske Vadehav. Analyser af kli

maforhold og fuglenes antal viser, at over
halvdelen af arterne viser tydelige sammen
hænge med ændringer i klimaet.

Digebygning og Saltvandssø
Det Fremskudte Dige vest for Højer stod fær
digt i 1982 og dermed var næsten 1.200 ha
strandeng og tidevandsflade inddiget. Havde
det stået til de lokale landmænd, skulle den
nyindvundne jord opdyrkes, og dermed ville
et værdifuldt naturområde gå tabt. Men i Fol
ketinget var der et grønt flertal i begyndelsen
af 1980’erne, som vedtog, at der skulle etable
res en saltvandssø bag det nye dige, og at
store dele af den nye kog skulle fredes. Med
økonomisk hjælp fra EU blev der skabt en
sø på 246 ha, Sønderjyllands største. Vandet
pumpes ind fra Vadehavet, og løber sammen
med Vidåens vand tilbage til Vadehavet gen
nem Vidåslusen. Almindelig ryle kan ses i
antal på 60.000, islandsk ryle 30.000, bramgås
30.000 og hjejle 15.000, for at nævne nogle
talrige arter. Med disse antal er Margrethe
Kog blevet en af de vigtigste lokaliteter i Va
dehavet, og et eksempel på, at en god, hen
sigtsmæssig forvaltning af et område, som har
undergået store forandringer, kan resultere i
et stort naturindhold.

Hvad påvirker fuglene i Vadehavet?

Bramgåsen var tidligere en sjælden art. Men et mildere klima og øget fredning har forøget
antallet, så der nu kan ses flokke på flere tusinde. (Foto: John Frikke).
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Efter 30 års optællinger og undersøgelser
kan der ikke gives et enkelt svar. Vadehavet
påvirkes af en række processer, som finder
sted inden for dets egne grænser. Men også
i høj grad af processer, der kommer udefra.
Tidevandet presses ind fra Vesterhavet to
gange i døgnet, hvilket giver en tæt sammen
hæng med Vesterhavet. Blandt andet ender
en del af de store sandmængder, der trans
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lingefiskeri og udledning af næringsstoffer
samt naturvenlig drift af arealerne, som gerne
skulle afspejle en grundig afvejning af benyt
telsen og beskyttelsen af Danmarks vigtigste
vådområde.
Vadehavet er et af de få naturområder vi
har tilbage i landet, hvor de naturlige proces
ser stadig har mulighed for at udfolde sig og
hvor dynamikken i landskabet former kysten
samt tidevandsfladerne, og skaber betingelser
for et fantastisk, rigt fugleliv.
Karsten Laursen er seniorforsker ved Aarhus Universitet,
Institut for Bioscience, og John Frikke er biolog i sekreta
riatet for Nationalpark Vadehavet. Begge har de arbejdet
mange år med vandfugle i Vadehavet samt med vandfug
leøkologi og naturforvaltning i almindelighed.

porteres langs den jyske vestkyst, i Vadehavet.
Og selvom Vadehavet er stort, er det lille
set i lyset af de klimatiske ændringer, med
stigende temperaturer og et havspejl i stig

ning, som truer med at ’drukne’ det. Men
uanset disse påvirkninger, så har den lokale
forvaltning stor betydning for mange arter.
Det gælder regulering af færdsel, jagt, mus

De to forfattere har udgivet en omfattende beskrivelse
af fuglene i Vadehavet som et særnummer af Dansk
Ornitologisk Forenings Tidsskrift (2013, nr. 1, 182 sider)
med titlen: Rastende vandfugle i Vadehavet 1980-2010.
Desuden takkes Carsten Egevang for hans fantastiske
undersøgelse af havternens trækforhold, som er skrevet
ind i denne artikel.

Boganmeldelse: Naturen i Danmark –
De ferske vande

der læser bogen fra ende til anden, men der
er mange velskrevne kapitler som giver et
bredt billede af de ferske vande i Danmark på
et højt fagligt niveau opdateret med den nye
ste viden. De er bestemt værd at læse, så det
anbefales at man sætter sig godt tilrette, før
man åbner bogen.
Målgruppen er bred, men jeg er sikker på at
også Vand og Jords fagkyndige læsere kan
finde noget, de ikke lige havde tjek på. Hvor
dan er det nu lige med dyndsmerlingen? Eller
båndgrundlingen? Her er bogen grundige re
gister en stor hjælp. Opslag gør man jo ofte på
google, men det kræver jo at man ved, hvad
man skal lede efter, men her får man en sam
let balanceret fremstilling og bliver fagligt op
dateret - og samtidig fristes man til at læse om
interessante emner, man måske ikke lige var
opmærksom på.
De fleste af bogens 23 kapitler er skrevet af
redaktøren, professor Kaj Sand-Jensen, som
har en meget bred videnskabelig produktion
og har arbejdet meget med formidling af biol
ogisk viden om ferskvand. En række andre
fagfolk (Claus Lindegaard, Kirsten S. Christof
fersen, Michael Møller Hansen, Søren Berg,
Christian Skov, Finn Sivebæk, Einar Eg Nielsen
og Dorte Bekkevold) har bidraget med glim
rende kapitler om plankton, smådyr og fisk.
Bogen er velredigeret og grafisk lækker med
flotte illustrationer.

Man kan ikke beskæftige sig meget med fer
ske vande i vores intensivt dyrkede land uden
at menneskets påvirkning og udnyttelse af na
turen bliver et centralt tema. Bogen har også
flere velskrevne kapitler herom og fortæller
f.eks. historien om afvandingen og genska
belsen af Fil Sø. Ind i mellem det naturfaglige
fortælles også små historier om de forskere,
der har bidraget til vores viden.
Man må lykønske forfatterne, og kom
mende læsere, med dette vellykkede værk.
Bo Christensen, projektleder
Natur og Miljø, COWI A/S

Havterne, her med en unge, foretager måske det længste træk blandt alle fugle. Mere end
tre gange fra jorden til månen flyver den i løbet af sit liv. (Foto: John Frikke).

Kaj Sand-Jensen (redaktør), 2013. Naturen i Danmark - De
ferske vande. Bind 5. ISBN 9788702030297. Sider 504.
Gyldendal. Pris: 699 kr.

I 1972 udkom Danmarks Natur i 12 bind på
Politikens Forlag. Det var et stort værk, der var
skrevet af en række fagfolk, som øste af deres
viden om naturen og formidlede den rigtig
godt. Det var ikke en lærebog, men dele af
værket indgik i pensum, da jeg læste biologi,
da meget af stoffet ikke var skrevet bedre.
Med støtte fra Augustinus fonden har Gyl
dendal taget arven op med Naturen i Dan
mark, hvoraf femte og sidste bind netop er
udkommet. De ferske vande er et monumen
talt værk som lever op til de bedste traditioner
fra Danmarks Natur. Ideen er den samme,
nemlig at samle den nyeste viden og formidle
den bredt. Men hvor er der dog sket meget
siden 1972! Bogen rummer fantastiske bille
der, og det er en fornøjelse bare at bladre i
den, se på billeder og tegninger og læse bil
ledtekster og tekstbokse. Billederne fortæller
mange spændende historier, så man ofte dyk
ker ned i teksten for at få en uddybende for
klaring. Man fornemmer forfatternes glæde
ved at fortælle om deres fag og ved naturen.
Med sine 504 sider er det nok de færreste,
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