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For korte ben og næb  
– om vadefugle og klimaændringer 
Vi står over for en af de største udfordringer i nyere tid – den glo

bale opvarmning. Prognoser fra FNs Klimapanel viser, at havspejlet 

om 100 år vil komme til at ligge godt 1 m højere end i dag, med be

tydelige konsekvenser rundt om i verden.  Selv om konsekvenserne 

her i landet vil være mindre, vil det alligevel få betydning for natu

ren. I artiklen her ses på forholdene i Vadehavet og det fugleliv, der 

er knyttet til denne natur. Der sættes tilmed fokus på, hvad der kan 

gøres for at råde bod på problemerne med konkrete forslag. 

karSten LaurSen  
toke thomaS høye

Ved Klimatopmødet i København har hensig
ten været at få fabrikeret en handlingsplan for 
reduktion af drivhusgasser. Forbruget af kul, 
olie og naturgas skal bringes ned, så følgerne 
af klimaændringerne kan formindskes eller 
allerhelst standses. Prognoser fra FNs Klima
panel viser at om 100 år vil temperaturen 
stige med 4 °C og at havspejlet ligge godt 1 
m højere end i dag /1,2,3,4/. På den globale 
skala medfører det tropiske orkaner, hede
bølger, ørkendannelser og oversvømmede 
landsdele. Herhjemme er konsekvenserne 
mindre, men det er indlysende, at det vil få 
store samfundsmæssige konsekvenser og 
påvirke bl.a. kystsikring af byer, kloakering 
og ændret dyrkning i landbruget. Men hvilke 
konsekvenser vil det have for naturen? I 
denne sammenhæng kan det måske synes 
ubetydeligt, men en af de alvorlige følger af 
klimaændringerne er en omfattende reduk
tion i biodiversiteten, som er et andet udtryk 
for naturens artsrigdom. 

Vadehavet
Her ser vi nærmere på forholdene i Vadeha
vet, et område på 120 km2 i den sydvestlige 
del af landet, der som det eneste sted i Dan
mark har et tydeligt skift i tidevandet, en 
for skel mellem ebbe og flod på ca. to meter. 
Netop tidevandet i Vadehavet er baggrunden 
for et rigt fugleliv, hvor vadefugle er de mest 

talrige, og kan tælle over hundredtusinder. 
Ved lavvande søger vadefuglene deres føde 
direkte på havbunden. Når tidevandet har 
truk ket sig tilbage, er smådyrene, orme, 
snegle og muslinger tilgængelige for fuglene, 
som ved et veldækket bord. Om foråret op
holder vadefuglene sig i området og fylder 
deres fedtreserver op i løbet af 23 uger for at 
fortsætte trækket videre nordpå til yngleplad
serne eller om efteråret, hvor de skal flyve vi
dere sydpå til overvintringsområderne. Nogle 
flyver til Vestafrika for at overvintre enkelte 
endda helt til Sydafrika. For at de kan flyve 
de lange strækninger, er det vigtigt, at der er 
rigeligt med føde i Vadehavet. Men hvad sker 
der med disse fugle ved udsigten til et ændret 
klima og et højere havspejl i verdenshavene? 
Her gives et eksempel på ændringer, der 

allerede er sket og som kan iagttages ved 
selvsyn, desuden præsenteres på den ene 
side de valg vadefuglene står over for og på 
den anden side de ting, vi kan beslutte at æn
dre på for at afbøde nogle af klimaeffekterne. 

Et eksempel – islandsk ryle
Den islandske ryle er en vadefugl, som yngler 
i arktisk Grønland og Sibirien og tilbringer 
nogle uger i Vadehavet om efteråret, hvor 
den skifter sine fjer og opbyger fedtdepoter 
til det videre træk til Vestafrika og for nogle 
individers vedkommende til Sydafrika. Disse 
strækninger flyver fuglene nonstop, så der 
skal ædes mange smådyr for at opbygge til
strækkelige fedtdepoter, mens de opholder 
sig i Vadehavet. Om foråret på vej til yngle
pladserne, er fuglenes ophold i Vadehavet 
kortere, og de er derfor under endnu større 
tidspres for at samle tilstrækkeligt med føde 
til turen til Arktis. Tællinger gennem 20 år 
i det danske Vadehav har vist, at antallet af 
islandske ryler er steget, se fig. 1, og at de 
har ændret deres opholdstid betydeligt. De 
islandske ryler bliver nu længere tid i Vade
havet om efteråret og tilsvarende tager de 
senere af sted om foråret, se fig. 2. Om det 
er en direkte effekt af ændrede klimaforhold 
er vanskelig at sige med sikkerhed, men det 
falder tidsmæssigt sammen med at vintrene i 
Danmark er blevet betydelig mildere i løbet 
af de sidste 20 år. Desuden er fødemængden 
i Vadehavet blevet større om foråret, igen 
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Figur 1. Antallet af islandsk ryler er stegt i det danske Vadehav i perioden 1986-2007. 
Antallet er årlige gennemsnit og tendenslinjen er beregnet med Trendspotter ± 95 % sikker-
hedsgrænser. 
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som følge af de milde vintre, så det giver god 
me ning, at fuglene bliver længere inde de 
trækker nordpå.  

Ændringer af vind og strømforhold betyder 
at Vadehavets bundforhold, sedimentet, æn
dres. Med ændret sediment ændres arterne af 
de smådyr, der lever i bunden og som udgør 
fuglenes føde. Populært kan det siges, at or
me  ne lever i den bløde havbund, mens mus
linger lever i den mere sandede bund. 

tider, hvorimod de arter som lever på de san
d ede sedimenttyper, vil få forringet deres 
leve vilkår. Hvordan passer det med de island
ske ryler? De opholder sig primært på de sedi
menttyper, som bliver mere udbredt, og ny
der sandsynligvis godt af, at der dermed bliver 
en større fødemængde til rådighed for dem. 
Andre arter er afhængige af føden på de sand
ede sedimenttyper, og deres antal vil 
sandsynlig vis falde i fremtiden. 

Stigende havspejl
Kystdirektoratet har lavet detaljerede målin
ger og prognoser for både forholdene i Lister 
Dyb og i Grå Dyb /3,4/. Beregningerne er 
komplicerede, da den sydlige del af Danmark 
stadig sænker sig efter trykket fra isen, der 
lå over landet i den sidste istid, mens den 
nordlige del af landet stiger. Så der er mindst 
tre faktorer i spil – disse er, at havbunden i 
Vadehavet sænker sig, at der sker en aflejring 
af sediment (som primært stammer fra Nord
søen) og at havspejlet stiger. Sættes disse 
faktorer i forhold til hinanden er prognosen, 
at aflejringen af sediment holder trit med 
både havsænkningen og havspejlstigningen. 
Så der er med andre ord ikke fare for, at Va
dehavet ’drukner’, fordi vandet stiger hurti
gere, end den sedimentmængde der aflejres. 
Det vil sige, at der stadig vil være vadeflader, 
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Tilsvaren de har fuglearterne hver deres fore
trukne arter af byttedyr. Så hvis sedimentet 
ændres, ændres arternes fødegrundlag også. 
Detal je rede undersøgelser foretaget ved 
Københavns Universitet har vist, at der i det 
danske Vadehav sker en tilvækst af sediment, 
og at det især er den bløde, mudderholdige 
sedimenttype, der bliver mere af /5/. Det vil 
sige, at de fuglearter, som foretrækker den 
bløde sedimenttype, kan imødese bedre 
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Figur 2. Den årlige forekomst af islandske ryler i det danske Vadehav i perioderne 1987/88-
1994/95 og 1999/00-2006/07. Arten forekommer i betydelig større antal om efteråret og i 
det tidlige forår i den sidste periode. Desuden er artens afrejse til de arktiske yngleområder 
forskudt med 14 dage i forhold til de tidlige tællinger.

Islandsk ryle er steget kraftig i antal gennem de seneste år. Om foråret kan der være flokke på 25.000-30.000 fugle, som her på Jordsand 
Flak i den sydlige del af Vadehavet. Arten overvintrer i Sydafrika og er på ved til ynglepladserne i Sibirien, men først skal de finde til stræk ke-
ligt med føde i Vadehavet hos os, for at fylde deres fedtdepoter op. De Islandske ryler har et kort næb og korte ben (se det indsatte billede), 
så det er spørgsmålet om der fortsat vil være steder, hvor de kan finde føde, når vandet i verdenshavene stiger? Foto: John Frikke.
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er muligt at skabe et refugie for vadefugle og 
andre fuglearter som gæs og ænder bag et 
havdige /6/. 

Saltvandssøen blev bygget for godt 25 år 
siden og fungerer ved at saltvand pumpes fra 
Vadehavet og ind bag havdiget gennem et 800 
m nedgravet rør. Bag diget ledes vandet ud i 
et sedimentationsbassin og derefter ud i en 
250 ha stor Saltvandssø. Fra Saltvandssøen 
ledes vandet via kanaler og småsøer ud i Vid
åen og tilbage til Vadehavet via Vidåslusen. 
Saltvandssøen har fungeret som et refugium 
for vadefugle, og regelmæssige tællinger har 
vist at op mod 80.000 vadefugle kan opholde 
sig der, mens det er højvande i Vadehavet. 
Det kostede i sin tid 10 mio. kr. at byge Salt
vandssøen, i nutidskroner vil det svare til 20 
mio /7/.  

En eller flere tilsvarende inddigninger med 
bygning af havdiger og etablering af en salt
vandssø indenfor diget kan laves andre steder 
i Vadehavet. Men det bliver dyrt. Udgiften til 
bygning af det Fremskudte Dige, som stod 
færdigt i 1982, var godt 111 mio. kr. og sam
men med etableringen af Saltvandssøen blev 
det i alt 121 mio. kr. som i nutidskroner er ca. 
242 mio. kr. i alt. Derfor må det forventes, at 
bygning af nye diger i Vadehavet for at skabe 
refugier for vandfuglene bag digerne, kun vil 
være muligt, hvis enkelte meget vigtige nøgle
områder ønskes beskyttet for vandfuglene i 
fremtiden. 

Vand bag eksisterende havdiger 
Uddigning, hvor man i modsætning til ind
digning, laver huller i eksisterende diger og 
leder havvand ind bag diger, er nok en mere 
realistisk mulighed, hvis Vadehavet er ved at 
drukne. Uddigning er forsøgt med held flere 
steder i Holland. Blandt andet i det tidligere 
1100 ha inddigede område, NoardFryslan 
Butendyks i Nord Friesland, hvor der er lavet 
tre huller i havdiget, så vandet frit kan løbe 
ind ved højvande og ud igen ved lavvande 
/8/. Derved er der skabt et Vadehav ’én minia
tu re’, som gradvist er ved at omdanne sig fra 
græsmarker til strandeng og vadeflader med 
naturlige plante og dyresamfund. 

Det bør undersøges om det er en mulig
hed, som også kan bruges i marskområderne 
bag havdigerne langs den danske Vadehavs
kyst. Enkelte steder er det dog allerede gen
nemført herhjemme. På Rømøs østkyst har 
man trukket digelinjen tilbage for at lade den 
naturlige kystdannelse forløbe uhindret inde 
bag det tidligere havdige ved Juvre. 

Andre steder i Vadehavet kan der også op
stå problemer på grund af store vandmæng
der fra baglandet og en øget sedimentation 
ude i Vadehavet. Det har allerede medført 
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som vadefuglene kan søge føde på. Men det 
kan være et spørgsmål, om vadefladerne har 
samme udstrækning i fremtiden, som de har 
nu, og dermed om der er tilstrækkeligt med 
føde til vadefuglene fremover. 

Hvordan vadefuglene vil reagere på de æn
drede forhold i Vadehavet, især med hensyn 
til ændringerne i sedimenttypernes udstræk
ning og ændring i bunddyrenes forekomst, vil 
blive undersøgt gennem de næste år. Det er 
Skov og Naturstyrelsen, der ønsker en vurde
ring af vadefuglenes fremtid, og undersø gel
sen foretages af Danmarks Miljø under sø gel
ser, Aarhus Universitet. Formålet er at 
ana lysere om de forskellige arter af vadefugle 
kan vende sig til de ændrede forhold ved for 

eksempel at skifte til andre byttedyr, eller om 
antallet af fugle vil blive reduceret i fremtiden 
som følge af ændrede sedimenttyper og føde
forhold. 

Hvis Vadehavet ’drukner’?
Det værst tænkelige scenarium for vadefugl
ene er, at Vadehavet sættes under vand, og 
at spisekammeret dermed lukkes. I realiteten 
er der næppe meget at stille op i den situa
tion, hvor vandet konstant står tæt på eller 
helt inde ved havdigerne ved både flod og 
ebbe. Men der er dog stadig nogle forvalt
ningsmæssige muligheder. Undersøgelser fra 
Saltvandssøen i Margrethe Kog, der ligger i 
den sydligste del af Vadehavet har vist, at det 

Figur 3. Områder langs Vadehavet, hvor der kunne laves huller i havdigerne så tidevandet 
fra Vadehavet kunne ledes ind for at genskabe naturlige vadeflader og strandengsområder, 
hvis den værst tænkelige situation skulle opstå, nemlig at hele eller dele af Vadehavet 
sæt tes under vand ved en fremtidig havspejlsstigning.  De områder der er vist, er alle EF-
Fuglebeskyttelsesområder, hvor Danmark har forpligtiget sig til at skabe gode levevilkår 
for fuglene i henhold til EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet. Desuden er de lokaliteter vist, hvor 
Kystinspektoratet har undersøgt aflejring af sedimenter. 
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problemer langs den nederste del af Konge
åen, hvor det er vanskeligt at komme af med 
åvandet til Vadehavet. Her og andre steder, 
som f. eks. i Ribe Marsken og i Ballum Enge, 
kunne der genskabes lokaliteter for fuglene, 
hvis situationen udvikler sig så ekstremt, at 
store dele af Vadehavet drukner, og man øn
sker at skabe alternative levesteder for vade
fuglene og for den øvrige natur, se fig. 3. De 
bagved liggende landområder skal selvfølgelig 
beskyttes så sikkerheden er den bedst mu
li ge. Men selvom der foretages uddigninger i 
hele eller dele af disse områder, kan der ikke 
genskabes lokaliteter af en størrelsesorden, 
som kan opretholde livsbetingelserne for de 
tusindvis af vandfugle, der i dag opholder sig i 
Vadehavet. Men det kunne hjælpe med til at 
bringe nogle arter gennem en længere, kritisk 
periode.

Om de nuværende marskområder eller 
dele af dem skal sættes under vand, er en 
politisk beslutning, men der foreligger 
allere de erfaringer som viser, at det kan lade 

sig gøre, og at der i løbet af en relativ kort 
periode kan genskabes værdifuld natur.
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