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dært på eksempelvis vådområders kvalitet i 
forhold til raste- og trækfugle. Vi vil her prøve 
at ridse de problemstillinger op, der kan op-
stå for vandfugle, når man forsøger at forvalte 
efter vandkvalitet som det primære.

Saltholdighed
I søer og laguner forsøger man med flere for-
skellige tiltag at forbedre vandkvaliteten. En af 
metoderne er at forhøje saltholdigheden og 
dermed skabe bedre betingelser for sandmus-
linger, som via deres filtrering af alger forbed-
rer vandkvaliteten. Denne løsning er brugt i 
Ringkøbing Fjord /2/ hvilket har været til gavn 
for især sigtdybden. Et af formålene med en 
forbedret vandkvalitet var at give mere lys til 
undervandsvegetationen og dermed sikre 
en større udbredelse af vegetationen på det 
dybere vand /3/. Desværre havde den højere 
saltholdighed den modsatte effekt og fik den 
sidste rest af undervandsvegetation på lavt 
vand til at forsvinde, da den ikke kunne tåle 
en højere saltholdighed. Dermed forsvandt 
hovedparten af de 30.000 pibeænder og an-
dre herbivore fuglearter, der førhen søgte 
føde om efteråret i Ringkøbing Fjord, hvilket 
er problematisk, fordi 9 arter af herbivore 
vandfugle indgår i udpegningsgrundlaget for 
EF-fuglebeskyttelsesområdet i Ringkøbing 
Fjord. For fuglene og bundvegetationen 

Danmark er et Nordeuropas vigtigste områ-
der for rastende og overvintrende vandfugle. 
Derfor har vi har gennem bl.a. EF-fuglebeskyt-
telsesdirektivet og Vandfugleaftalen under 
Bonn-konventionen forpligtiget os interna-
tionalt til at beskytte de millioner af vand-
fugle, der trækker gennem landet og som 
bruger de danske kyster, laguner og søer som 
raste- og fourageringsplads.

Både EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og 
Vandfugleaftalen er vigtige, fordi der et stort 
pres på mange af vores fuglearter. Det skyldes 
til dels, at der gennem de sidste 150 år er sket 
en markant indskrænkning af fuglenes leve-
steder. Mange vådområder er forsvundet, 
fordi de er blevet drænet og opdyrket. Samti-
dig er der de seneste år sket en markant stig-
ning i rekreative aktiviteter i de lavvandede 
vådområder, hvilket tvinger fuglene til at raste 
og søge føde andre steder. Yderligere er der 
også sket en intensivering af landbruget, der 
har bevirket, at næringsstoffer i form af fosfor 
og kvælstof er endt i flere søer og fjorde. Re-
sultatet er, at vådområder og lavvandede kyst-
områder har oplevet algeopblomstringer og 
iltsvind. For fuglene har det haft en direkte 
negativ virkning, fordi der nu er færre steder 
at søge føde. Eksempelvis har det påvirket an-
tallet af herbivore fuglearter (boks 1) i Lim-
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fjorden og andre lavvandede saltvandsom-
råder, fordi de store ålegræsbede er blevet 
halveret de sidste 100 år på grund af nærings-
stofbelastningen /1/. 

De seneste år har der også været en mere 
indirekte virkning på fuglene. For at forbedre 
vandkvaliteten har man implementeret Vand-
miljøplan I (1987), II (1998) og III (2003). 
Herudover implementerede Danmark i 2000 
Vandrammedirektivet. Målsætningerne for 
Vandmiljøplanerne og Vandrammedirektivet 
er reducering af fosfor- og kvælstoftilførslen 
fra landbruget for at forbedre miljøkvaliteten i 
søer og fjorde og sikre en god økologisk kvali-
tet i både overfladevand og grundvand. 
Mange forvaltende myndigheder har derfor 
de seneste år primært fokuseret på vandkvali-
teten i søer, vandløb og fjorde og kun sekun-

Figur 1. Efterårsvandstanden i den sydligste la-
gune på Harboør Tange med lukket sluse (1995) og 
åben sluse (1999 og 2001). 



14. årgang nr. 3, september 2007 • 103

har dette tiltag i hvert fald i en periode haft 
en betydelig negativ effekt. Til gengæld er 
vandkvaliteten forbedret – og i de senere år 
er der tegn på, at vegetationen og fuglene er 
ved at vende tilbage, særligt i den østlige del 
af fjorden. 

Et andet problem med forhøjet saltholdig-
hed er opstået i den sydligste del af Ringkø-
bing Fjord. Her ligger Tipperne som er Dan-
marks ældste reservat og et af landets 
vigtigste yngleområder for to af vores rødlist-
ede ynglefugle, almindelig ryle og brushøne, 
der begge er omfattet af EF-fuglebeskyttelses-
direktivets bilag 1. Reservatet består primært 
af strandeng med pander og loer, der har for-
bindelse til fjorden. Saltholdigheden i fjorden 
har derfor stor betydning for, hvor meget salt 
der er på strandengen. Brushønsene yngler 
ikke i områder for høj saltholdighed. For de 
små og kortbenede almindelige ryler er det et 
problem, at man ved slusedriften for at sikre 
saliniteten i nogle somre har forårsaget be-
tydeligt højere vandstande i fjorden, end der 
var førhen. Det bevirker, at mudderfladerne, 
rylerne er afhængige af, når ungerne skal op-
fostres, ikke er tilstede på Tipperne. Den 
forhøjede saltholdighed i fjorden har derfor 
med stor sandsynlighed haft en negativ be-
tydning for bestandsstørrelse og ynglesucces 
for disse sjældne vadefugle /4/.   

Et tredje problem, der kan opstå ved en 
ændret saltholdighed er, at den kan forårsage 
en ændring af undervandsvegetationens 
artssammensætning. Det kan også have en ef-
fekt for herbivore vandfugle. Vandplanter, der 
vokser i ferskvand eller i vand med lavt salt-
indhold, eksempelvis kransnålalger, inde-
holder ofte mere næring end de mere salttol-
erante arter som eksempelvis havgræs /5/. 
Herbivore vandfugle skal derfor bruge 
længere tid på fødesøgning, hvis sammensæt-
ningen af vandplanter ændres til mere salttol-
erante arter.

Eksemplet fra Ringkøbing Fjord viser, at 
man ikke nødvendigvis kan forvente, at alle 
mål i de internationale forpligtigelser kan nås 
på samme sted – og at man i situationer, hvor 
naturen og vandet er bag sluser og diger, er 
nødt til at overveje, hvad man vil vægte 
højest, hvis man vil ændre driften af sluserne. 

Fortynding og udskiftning af vandet
Ud over ændring af saltholdigheden bruges 
især to andre metoder til forbedring af vand-
kvaliteten. Den ene metode er at forbedre 
vandkvaliteten ved at hæve vandstanden og 
dermed forøge vandvolumen. Det vil teore-
tisk set fortynde vandet og næringsstofferne, 
og man påtænker i øjeblikket at forbedre 
vandkvaliteten i søerne i de Østlige Vejler på 

denne måde /6,7/. Overordnet set vil det være 
positivt for mange fugle, men der kan opstå 
problemer for herbivorerne /8/. Den anden 
metode, der bruges for at løse næringsstof-
problemet, er at sikre en større og hurtigere 
udskiftning af vandet og dermed lede næ-
ringsstofferne hurtigere bort. Den løsning har 
man brugt i lagunerne på Harboøre Tange 
/9/. Problemet ved disse metoder er, at de 
ofte resulterer i en forhøjet vandstand, hvilket 
påvirker fødetilgængeligheden for vandfugle. 
Bentivore arter skal kunne nå bunden for at 
søge føde, mens herbivore arter skal kunne 
nå undervandsvegetationen. Derfor kræver 
disse grupper af fugle meget lavvandede 
områder til fødesøgning, og en stigning i 
vandstanden kan tvinge fugle væk fra ellers 
egnede fødesøgningsområder.  

Harboør Tange – et eksempel  
Forvaltere af vådområder er derfor ofte i 
en situation, hvor en forbedring af vand-
kvaliteten kan påvirke områdets værdi for 
vandfugle. Derfor gælder det om at tilstræbe 
løsninger, der i vid udstrækning tilgodeser 
både fugle og vandkvalitet. Vi vil her som et 
eksempel beskrive, hvad der er sket med 
efterårstrækfuglene og plantelivet i EF-fu-
glebeskyttelsesområdet Harboør Tange i takt 
med, at man har åbnet slusen til havet og 
dermed skabt en større vandudskiftning og 
en bedre vandkvalitet /10/. 

Før 1998 var slusen mellem Limfjorden og 
lagunerne på Harboør Tange lukket. Mæng-

den af vegetation i lagunesøerne var relativ 
lille, så antallet af plantespisende fugle som 
knopsvane og pibeand var moderat. Til gen-
gæld var der på grund af en lav vandstand 
store mudderflader, der tiltrak tusinder af va-
defugle under trækket august- september, 
fordi der her var rig mulighed for fødesøg-
ning. De to mest dominerende fuglearter i 
efterårsmånederne var almindelig ryle og 
hjejle, der taltes i flokke på op til 3000 indi-
vider. Begge arter er bentivore vadefugle og 
indgår i udpegningsgrundlagene for flere EF-
fuglebeskyttelsesområder i Danmark. Men 
samtidig viste undersøgelser, at målsætnin-
gerne for bl.a. sigtdybde og totalfosforkon-
centrationen i lagunerne på Harboør Tange 
ikke var opfyldt /11/. Derfor valgte Ringkø-
bing Amt i 1998 at åbne slusen til Limfjorden 
og dermed forsøge at forbedre de hydrolo-
giske forhold i lagunesøerne. 

Efter slusen blev permanent åbnet i 1998 er 
arealet af åbne mudderflader blevet betydeligt 
indskrænket. Dermed er vadefuglenes mulig-
heder for fødesøgning forringet. Vegetationen 
er nu mere udbredt, og vandkvaliteten har 
fået det bedre. For fuglene har det resulteret 
i, at færre arter kan nå bunden, fordi vandstan-
den i efteråret er gennemsnitlig tæt på en 
halv meter højere, end da slusen var lukket, 
se fig. 1. På grund af den forøgede vegetation 
er der sket et skift, således at det nu er de 
herbivore vandfugle, der er dominerende. De 
to arter, der efter 1998 har haft størst maksi-
mumsforekomst, er pibeand (2900 fugle) og 

Forvaltning af fugleliv

Figur 2. Antal fugledage i perioden 1994-2002 fordelt på funktionelle grupper. Før slusepraksis blev æn-
dret i 1998 var de dominerende fugle bentivore vadefugle. Efter ændret slusepraksis er vadefuglenes antal 
gået ned, og de herbivore vandfugle er gået frem. Det samlede antal fugle og maksimumsforekomsterne er 
også gået frem i samme periode.
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blishøne (1700 fugle), begge herbivore vand-
fuglearter. Disse arter optræder også i udpeg-
ningsgrundlaget for flere EF-fuglebeskyttelse-
sområder i Danmark. Som figur 2 viser, har 
ændringen i forvaltningen har således forår-
saget en fremgang i det totale antal fugle. Det 
skyldes, at der nu er flere herbivore, piscivore 
og dykkende bentivore fuglearter. Samtidig er 
der sket en nedgang i antallet af bentivore ar-
ter. Da gruppen af bentivore arter er langt 
den største med flest forskellige arter, har 
den ændrede forvaltning resulteret i en ned-
gang i fuglediversiteten, se fig. 3. Til gengæld 
er vandkvaliteten forbedret. Spørgsmålet er 
så, hvad der skal forvaltes efter, og om man 
kan forvalte og tilgodese både vandkvalitet og 
fuglediversitet.

Mulig løsning
På Harboør Tange og i mange andre EF-fugle-
beskyttelsesområder tælles fuglene jævnligt. 
Der er derfor muligt via vandstandsberegnin-
ger og fuglenes antal og fordeling at beregne 
forskellige scenarier for optimering af bæreka-
paciteten af fugle og samtidig maksimere 
vandkvaliteten. 

I eksemplet med Harboør Tange vil det 
være muligt at regulere slusen med årstiden 
og dermed skabe en synkronisering mellem 
fugletrækket og vandstanden. Det kan i dette 
tilfælde gøres ved at lukke slusen i august og 
åbne den igen i november, for at undgå de 

ekstreme højvander under efterårsstormene. 
På denne måde vil man forventeligt tilgodese 
både vandfugle og vandkvaliteten, da man 
ved at holde vanstanden lavt i efteråret giver 
alle funktionelle grupper af fugle gode mu-
ligheder for fouragering i denne periode hvor 
de trækker gennem landet. Samtidig vil der 
ske en stor vandudskiftning i de resterende 8-
9 måneder om året hvor slusen til Limfjorden 
vil være åben. Dermed vil man sandsynligvis 
kunne opfylde de fleste krav til både Vand-
miljøplanerne, Vandrammedirektivet, EF-fug-
lebeskyttelsesdirektivet og Vandfugleaftalen.
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Figur 3. Fuglediversiteten beregnet med Shannon-
Wiener diversitets indeks. Den ændrede sluseprak-
sis har resulteret i en signifikant nedgang i antallet 
af arter, fordi den store gruppe af vadefugle ikke 
længere udnytter området som før. Faldet i ”Even-
ness” afspejler, at det er relativt få arter, der domine-
rer antalsmæssigt efter slusen er åbnet, mens der 
før sluseåbningen var flere arter, der var talrige på 
lokaliteten.

Boks 1:
I økologien bruges betegnelser om fuglenes placering i fødenettet, de såkald-
te funktionelle grupper. Fugle, der lever af bunddyr og som ikke kan dykke ef-
ter føde, kaldes bentivore. Disse arter er afhængige af lavvandede områder til 
fødesøgning og gruppen indeholder alle de danske vadefugle, bl.a. almindelig 
ryle og hjejle. Dykkende fugle der lever af bunddyr kaldes dykkende bentivo-
re. Det er arter som troldand og hvinand. Fugle der lever af planter kaldes 
herbivore, bl.a. knopsvane, blishøne og pibeand. Fiskespisende fuglearter som 
skarv og toppet lappedykker kaldes piscivore. Endelig bruges betegnelsen 
omnivore om fuglearter der lever af alle typer af føde.


