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Sammenfatning

I en række kystområder i Danmark er der af hensyn til trækkende gæs,
ænder og vadefugle oprettet reservater som skal sikre vandfuglene ro
imod forstyrrelser fra bl.a. jagt. I forbindelse med drøftelser af reserva-
ternes udformning, har Skov- og Naturstyrelsen og naturbrugere efter-
spurgt viden om nødvendigheden af at regulere jagt på landarealer der
støder op til jagtfredede vandområder. Det har bl.a. været et ønske at få
belyst om trækkende vandfugles brug af landarealerne påvirkes ved
jagt begrænset til få dage igennem jagtsæsonen. For at afprøve effekten
af at tillade jagt med reduceret intensitet gennemførte DMU forsøg med
dato-jagt. I forsøget blev jagt udøvet med 1-3 ugers mellemrum på en
strandeng langs et jagtfredet vandområde. Forsøget udførtes på øen
Nyord ved Møn i 1998-2001.

Formålene var at belyse 1) hvordan gæs, ænder og vadefugle reagerede
adfærdsmæssigt når jagt blev udøvet med én, to eller tre uges interval,
og 2) om antallet af fugle der benyttede jagtområdet og naboområderne,
var lavere i dagene efter jagterne end før jagterne.

Jagterne blev gennemført hver tredje onsdag i efteråret 1998, hver an-
den onsdag i 1999 og hver onsdag i 2000 og 2001. Jægerne kunne gå ind
i jagtområdet fra kl. 12 i 1998 og fra 1½ time før solnedgang i 1999-2001.
De 9-13 deltagende jægere skulle afslutte jagten senest 1½ time efter
solnedgang.

Effekterne blev undersøgt ved at observere fuglenes reaktioner under
jagtudøvelse og ved at følge udviklingen i antallet af fugle før og efter
dagene med jagt.

Undersøgelsen fokuserede på følgende talrigt forekommende arter af
vandfugle: Grågås, pibeand, krikand, gråand, knopsvane, bramgås,
hjejle og vibe. Heraf var de fire førstnævnte jagtbare.

Vandfuglenes reaktioner på jagtudøvelsen blev fulgt ved halvdelen af
jagterne. Gående jægere og løbende hunde bevirkede ved tre ud af 13
jagter, at mere end 80% af grågæssene havde forladt jagtområdet og det
tilstødende engområde før der blev afgivet skud. For svømmeænder
skete dette ved to ud af 16 jagter. Ved otte af 13 jagter havde mere end
80% af grågæssene forladt jagtområdet og det tilstødende engområde
før det 8. skud var afgivet. For svømmeænder blev dette registreret ved
10 ud af 16 jagter. I ét af de fire år afveg den registrerede reaktion blandt
pibeand, krikand, hjejle og vibe fra det mønster der blev observeret i de
øvrige år. I stedet for at forlade engen efter at være skræmt op, flyttede
fuglene til et andet område af engen som lå 500-1.200 m fra jagtområdet,
og der forblev de i de fleste tilfælde selv om flere skud blev afgivet.

Observationerne af vandfuglenes adfærdsmæssige reaktioner på jag-
terne viste: 1) at den forstyrrende effekt var væsentlig større når jæger-
nes hunde løb frit end når jægerne gik med hundene ved deres side; 2)
at afgivelse af skud forårsagede større forstyrrelse end hunde der løb
frit; 3) at jagterne oftest medførte at ænder, gæs og vadefugle havde
forladt det meste af jagtområdet, det tilstødende engområde og vand-
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fladen langs jagtområdet inden det 8. skud var afgivet; og 4) at vand-
fuglenes reaktioner var mindre markante i perioder hvor engene var
delvist oversvømmet tidligt på efteråret.

I opgørelsen over effekter af jagt på antallet af fugle blev der skelnet
mellem engområdet og vandfladen langs jagtområdet. Der blev ude-
lukkende anvendt registreringer fra jagter hvor der var mindst 50 indi-
vider af arten i undersøgelsesområdet før jagten startede.

For engen, dvs. selve jagtområdet og det tilstødende engområde, blev
følgende effekter registreret:

• antallet af grågæs og bramgæs blev ikke påvirket af jagterne;
• for pibeand var der i tre af de fire år tilbagegang efter seks ud af seks

jagter. Men i det år hvor der stod sjapvand i græsset på engene tid-
ligt på efteråret, var der kun tilbagegang i antallet af pibeænder efter
én af syv jagter. For krikand var der som for pibeand forskel på ef-
fekterne imellem årene. Antallet af krikænder var således lavere på
førstedagen efter jagten, end umiddelbart før jagten startede på 11 af
de 12 jagter, der blev gennemført i de tre første af de fire år. Men i det
fjerde år hvor engene blev fugtige tidligt på efteråret, var der ikke
tilbagegang i antallet af krikænder efter de seks undersøgte jagter;

• for gråand var der signifikant færre ænder på førstedagen efter en
jagt, end i dagene op til jagten;

• for hjejle og vibe var datamaterialet spinkelt. De hhv. fem og ni jag-
ter, som kunne analyseres, tydede ikke på markante negative effek-
ter af jagterne på hjejlernes og vibernes antal.

På vandfladen langs jagtområdet blev følgende effekter af jagterne re-
gistreret:

• for knopsvane var der i ni af 12 tilfælde færre knopsvaner dagen
efter jagten, end før jægerne gik ud på selv jagtdagen;

• for gråand var der på førstedagen efter en jagt signifikant færre æn-
der end før jagten;

• for pibeand var antallet upåvirket af om der dagen forinden eller to
dage tidligere havde været udøvet jagt.

De beskedne effekter på vandfuglenes antal forklares bl.a. med:

• at jagt kun fandt sted på den sydligste fjerdedel af det store sam-
menhængende engareal;

• at især svømmeænderne havde adgang til alternative lavvandede
områder hvor der ikke var jagtlige forstyrrelser;

• at engene i mange perioder var et attraktivt raste- og/eller fødesøg-
ningsområde;

• at der var så lang tid mellem jagterne at fuglene ikke fravalgte en-
gene og vandfladen som raste- og fødesøgningsområde;

• at der mellem jagtdagene havde været en vis udskiftning af indivi-
der i jagtområdet og de nærmeste naboområder fordi nye individer
trak til området.

Samlet betragtet viste forsøget at selv om både gæs, ænder og vade-
fugle forlod jagtområdet og de nærmeste naboområder allerede når de
første skud blev afgivet, vendte vandfuglene tilbage i uændrede antal
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eller i lidt lavere antal dagene efter. Det var især svømmeænder der
efter nogle af jagterne vendte tilbage i lavere antal den første dag efter
jagterne, især i efterår hvor engene ikke havde været oversvømmet tid-
ligt på sæsonen. Desuden tyder forsøget på at jagt med én uges interval
ikke forårsagede kraftigere effekter ved de enkelte jagter, og på dagen
efter jagten, end jagt med to eller tre ugers interval. Men den samlede
effekt over hele jagtsæsonen var større i de år hvor jagt blev udøvet
med én uges interval fordi flere jagter blev afholdt i disse år.

På grundlag af forsøget med dato-jagt vurderes det at for enge der stø-
der op til et jagtfredet vandområde, vil engenes værdi som et raste- og
fødesøgningsområde for vandfugle med rimelig sandsynlighed kunne
bevares hvis jagt begrænses til få timer efterfulgt af én eller flere uger
uden jagt. Men fuglenes tilbagevenden til et jagtområde og dets nabo-
områder må forventes at ske langsommere i områder og perioder hvor
jagtområdet er af begrænset værdi for vandfuglene (f.eks. fordi områ-
det kun har værdi som en rasteplads), og/eller hvis vandfuglene ikke
har mulighed for at søge ind i et nærliggende forstyrrelsesfrit område
mens jagt finder sted.

Det kan konkluderes:

1) at jagt med 1-3 ugers interval oftest medførte at antallet af svømme-
ænder i området var lavere 1-2 dage efter jagterne;

2) at vandstandsforholdene på engen var afgørende for hvor hurtigt
pibeænder og krikænder vendte tilbage til engen efter jagt;

3) at adgangen til et stort uforstyrret område i umiddelbar nærhed af
jagtområdet var en væsentlig grund til at effekten af jagt på antallet
af vandfugle var svag;

4) at en enkelt dag med jagt omkring solnedgang efterfulgt af én eller
flere ugers jagtfred vil være et godt redskab til forvaltning af jagt i
områder eller zoner hvor den jagtlige forstyrrelse af vandfugle øn-
skes begrænset.
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1 Indledning

1.1 Baggrund

I arbejdet med at nedbringe forstyrrende effekter af vandfuglejagt har
reservatmyndighederne i forbindelse med oprettelsen af jagt- og
forstyrrelsesfrie kerneområder gerne villet etablere reservater som til-
godeså at de enkelte vandfuglearter har forskellige behov, bl.a. med
hensyn til hvor i et område de gerne vil søge føde og raste. Eksempel-
vis er der nogle arter af vandfugle som er afhængige af at kunne bruge
både de lavvandede områder og de landarealer (f.eks. strandenge) som
støder op til de lavvandede områder. Der har været argumenteret for at
jagtudøvelse på sådanne tilstødende landarealer kan medføre at spe-
cielt jagtbare arter undlader at bruge ellers attraktive landarealer og
zonen nærmest land (Madsen 1998a, Evans & Day 2001, Guillemain et
al. 2002, Bregnballe et al. 2001, 2004). Men i flere områder har det vist
sig vanskeligt at sikre jagtfred på sådanne kystnære landarealer fordi
jægere og lodsejere nødigt vil miste deres mulighed for at kunne drive
jagt på enge og strandenge hvor de hidtil har drevet jagt. Det er derfor
relevant at undersøge om der kan findes zoneringsmodeller der giver
øget fuglebeskyttelse, samtidig med at der foregår en vis jagtlig brug af
de landarealer der støder op til jagtfredede vandområder.

Tidsmæssig regulering af jagt har været foreslået som et potentielt vel-
egnet redskab til at nedbringe jagtlig forstyrrelse af vandfugle (Fox &
Madsen 1997). I årene 1997-2001 har DMU undersøgt forskellige mo-
deller for mindre restriktiv jagtregulering, deriblandt døgnregulering,
datoregulering og brug af frivillige ordninger (Madsen et al. 2000, Schou
& Bregnballe 2001, Bregnballe & Madsen 2004, Bregnballe et al. 2004). I
Østvendsyssel, på Harboør Tange og Skallingen har DMU gennemført
forsøg med døgnregulering (Bregnballe et al. 2001, 2004, Madsen & Holm
2002), og på Nyord Sydeng forsøg med dato-jagt, dvs. jagt på en enkelt
dag efterfulgt af flere dage uden jagt (Bregnballe & Madsen 2004).

Mange danske jægere der har mulighed for at drive jagt på gråænder
og/eller krikænder i moser og vandhuller, har erfaret at jagt afholdt
flere aftener i træk kan resultere i at ænderne ophører med at vende
tilbage. Derimod vil en enkelt aften med jagt efterfulgt af f.eks. to uger
uden jagt ofte sikre at ænderne fortsætter med at vende tilbage efter
forstyrrelserne. Hidtidige undersøgelser tyder på at intervallet imel-
lem de enkelte jagter snarere må opgøres i uger end i dage (se Fox &
Madsen 1997).

1.2 Formål

Formålene med forsøgene der er gennemført på Nyord Sydeng, har
været:

1) at belyse hvordan gæs, ænder og vadefugle reagerer adfærdsmæs-
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sigt når jagt udøves med 1-3 ugers interval på en strandeng der stø-
der op til et vandområde uden jagt;

2) at belyse om antallet af individer der benytter jagtområdet og nabo-
områderne, reduceres i dagene efter en jagt;

3) at belyse hvor hurtigt fuglene vender tilbage efter afholdelse af jagt;
4) at belyse hvor ofte jagt vil kunne udøves uden at have væsentlig

negativ effekt på et områdes funktion som raste- og fødesøgnings-
område for vandfugle.

Mere specifikt er det undersøgt om jagtbare og ikke jagtbare vandfugles
udnyttelse af et strandengsområde og et tilstødende lavtvandsområde,
blev påvirket når strandengsjagt udøvedes, hhv. én gang hver tredje
uge (efteråret 1998), én gang hver anden uge (efteråret 1999) og én gang
om ugen (efterårene 2000 og 2001).

Effekterne blev undersøgt ved at observere vandfuglenes reaktioner
under jagterne og ved at følge udviklingen i antallet af vandfugle in-
den for jagtområdet og de nærmeste naboområder i dagene op til og
efter jagterne. I undersøgelsen er der fokuseret på otte arter af vand-
fugle som var almindeligt forekommende på Nyord Enge og i vand-
området omkring engene. Disse arter var grågås, pibeand, krikand og
gråand som er jagtbare, og knopsvane, bramgås, hjejle og vibe som ikke
er jagtbare.

1.3 Tak

Lodsejerne på den sydligste del af Nyord Sydeng takkes for tilladelse
til at anvende deres arealer under forsøget. Bestyrelse og menige jæ-
gere i Nyord Jagtforening takkes for et stort engagement i forsøget og
for deres bidrag til at sikre dets gennemførelse. En særlig tak rettes til
Klaus Simonsen som bl.a. sikrede at der var god deltagelse af jægere
ved alle jagterne. Skov- og Naturstyrelsens Reservatsektion takkes for
opbakning til forsøget og for de nødvendige dispensationer fra områ-
dets reservatbestemmelser. Skov- og Naturstyrelsen takkes også for
økonomisk støtte der sikrede at forsøget med ugentlig jagt i 2000 kunne
gentages i efteråret 2001 hvor vandstandsforholdene gav bedre mulig-
heder end i 2000 for at måle forstyrrelseseffekter af jagt. Falster Stats-
skovdistrikt og Storstrøms Amt takkes for et positivt samarbejde i de år
hvor forsøget fandt sted. Fugleværnsfonden takkes for at have god-
kendt forsøget selv om forsøget påførte fuglene på deres arealer for-
styrrelser.

Jesper Madsen takkes for at have designet forsøget, for at have tilveje-
bragt de økonomiske midler samt for drøftelser og vejledning under
projektets gennemførelse. Per Alnor Kjær, Uffe Dam Sørensen, Max
Nitschke, John Faldborg, Hans Erik Jørgensen, Ole Therkildsen, Tho-
mas Eske Holm og Benny Steinmejer takkes for at have bistået med
optællinger af vandfugle. Thomas Eske Holm takkes endvidere for ud-
arbejdelse af de anvendte figurer over vandfuglenes fordeling.
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2 Undersøgelsesområde og jagtforsøg

Undersøgelsesområdet udgøres af ét stort sammenhængende strand-
engsområde på øen Nyord og af fladvandsområdet sydvest for den
sydlige strandeng der betegnes Sydengen (Fig. 1 og 2). Strandengsom-
rådet gennemskæres delvist af loer og rummer flere større og mindre
lavvandede vandhuller (i det følgende omtalt som 'pander'). Loerne og
panderne fyldes helt eller delvist med vand under oversvømmelser og
efter større regnskyl. Engene afgræsses af kreaturer, og der foretages
høslet om sommeren og rørskær om vinteren. Siden oprettelsen af et
permanent reservat i 1992 har der været jagtfred på Nyord Sydeng og
på vandfladerne syd og sydøst for Nyord samt omkring øen Tyreholm
(se Fig. 1). Om efteråret benyttes engene af et stort antal rastende og
fødesøgende gæs, svømmeænder og vadefugle (se Madsen et al. 1995,
Madsen 1998a,b). Vandområdet omkring Nyord er rigt på vandplanter
som udgør fødegrundlaget for svaner, svømmeænder og blishøns (Mad-
sen et al. 1995, Madsen 1998b).

I forsøgsårene 1998-2001 var den menneskelige færdsel på Nyord Enge
og i de omgivende fladvandsområder yderst beskeden i månederne
september-december. På engene var den menneskelige færdsel stort set
begrænset til tilsyn med kreaturer og hegn, og færdsel på den centrale
og sydlige del af Sydengen forekom sjældent. På Nordengen var der
dog færdsel i forbindelse med at enkelte jægere gik til rørkanten langs
nordkysten. Den færdsel som fandt sted på vandfladen langs sydvest-
kysten af Sydengen, var i jagttiden stort set begrænset til røgtning af
bundgarn 150-500 m fra kysten; garnene blev røgtet fra en eller to både

0 1 km

Gåsesøen

Tyreholm

Klyholm

Hegnede Bugt

Bredebæk

NYORD

Nordeng

Sydeng

Ulvshale

N

Figur 1. Undersøgelsesområdet på Nyord ved Møn med angivelse af det om-
råde på Sydengen hvor dato-jagter forsøgsvis gennemførtes 1998-2001 (angi-
vet med mørkegrøn) samt angivelse af stednavne anvendt i rapporten. Optæl-
linger og observationer over vandfuglenes reaktioner under jagterne blev fore-
taget fra tårnet på grænsen mellem Nyord Nordeng og Sydeng.



12

om morgenen eller om formiddagen. Samlet betragtet blev vandfuglene
på engene og på vandfladen sydvest for Sydengen således kun i beske-
dent omfang forstyrret af menneskelig færdsel på dage uden jagt.

Havørn og vandrefalk forekom i perioder af forskellig varighed i hvert
af de fem efterår 1997-2001. Både de vandfugle der opholdt sig på en-
gene, og de vandfugle der opholdt sig på vandfladen, blev forstyrret
når havørn eller vandrefalk jagede i området.

2.1 Udformning af jagtforsøg

Forsøgene udførtes således at jagt på vandfugle var tilladt på den syd-
ligste del af Nyord Sydeng:

- én dag hver tredje uge i efteråret 1998,
- én dag hver anden uge i efteråret 1999, og
- én dag hver uge i efteråret 2000 og efteråret 2001.

Jagtforsøget havde til formål at simulere jagter i et attraktivt jagtområde
hvor der kunne forventes en stor interesse for at deltage i jagter når
muligheden opstod. Forsøgsjagterne simulerede kun til en vis grad jagt
som den traditionelt blev udøvet på Nyord Sydeng før jagten blev for-
budt. Før der indførtes jagtforbud på Sydengene var det eksempelvis

0 1 km

Nordengen

Nordlige del
af Sydengen

Jagtområdet
Sydvest for
Sydengen

Figur 2. Undersøgelsesområdet på Nyord. Afgrænsningen af de fire anvendte
delområder og 250 x 250 m kvadraterne er angivet. De anvendte betegnelser
for delområderne er angivet.
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usædvanligt at flere end fem jægere var på jagt på Sydengen på samme
tid, og jægerne gik kun på jagt på engen hvis de vurderede at vejrfor-
holdene for jagt var gode (Nyord Jagtforening, pers. medd.). I forsøget
blev jagt udøvet uanset vejrforholdene og i gennemsnit deltog 10 jæ-
gere på en jagt.

Forsøget udførtes i samarbejde med Nyord Jagtforening og lodsejerne i
området. Proceduren for jagtudøvelse i forsøgsårene er opsummeret i
Tabel 1. På hver jagt deltog op til 16 jægere. Det var tilladt for jægerne at
gå ud på engen fra kl. 12 på de seks fastlagte jagtdage i 1998. I 1999-
2001 var det først tilladt for jægerne at gå ud på engen fra 1½ time før
solnedgang. I overensstemmelse med jagtloven skulle jægerne i alle år
afslutte jagten senest 1½ time efter solnedgang. Inden for disse tidsrum
kunne jægerne selv bestemme hvornår de ville gå ud på engen, og hvor-
når de ville gå tilbage igen. Desuden stod det jægerne frit for at flytte til
nye positioner på engen under jagterne, men de var begrænset i hvor
de måtte sætte sig på Sydengen. Forud for forsøget blev det således
besluttet at der højest måtte sidde to jægere på hver af de otte parceller.
Da parcellerne ligger parallelt med sydvestkysten betød dette, at kun
to jægere kunne sidde helt ude ved sydvestkysten. De øvrige jægere
måtte sætte sig midt på engen (eller nær loer og pander) i varierende
afstand fra kysten med mindre de gik til sydøstenden af parcellen, dvs.
mod Sydøstkysten af Sydengen. Forud for hver jagtsæson blev det fast-
lagt hvilke jægere der måtte sidde på de enkelte parceller. I jagterne
deltog lokale jægere fra Nyord, jægere med tilknytning til Nyord Jagt-
forening samt i enkelte tilfælde lodsejerne selv.

Den sydligste tredjedel af Sydengen hvor jægerne måtte sidde under
dato-jagterne, omtales i det følgende som 'jagtområdet' (se Fig. 2). Vand-
fladen sydvest for Sydengen og den nordlige del af Sydengen omtales
som de 'tilstødende naboområder'. I denne rapport opfattes de øvrige
vandområder og Nordengen ikke som naboområder da de ikke støder
direkte op til jagtområdet.

År
Periode  med

jagter
Antal dage 

imellem jagterne Tidsrummet hvor jagt var tilladt

1998 sep. - dec. 12:00 - 1½ time efter solnedgang

1999 sep. - dec. 1½ time før - 1½ time efter solnedgang

2000 sep. - dec. 1½ time før - 1½ time efter solnedgang

2001 sep. - nov.

21

14

7

7 1½ time før - 1½ time efter solnedgang

Tabel 1. Procedure for udøvelse af jagt på det sydligste af Nyord Sydeng i de
fire forsøgsår 1998-2001.
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3 Metoder

3.1 Vandstand

Med henblik på at kunne følge dag-til-dag udsving i vandstanden i de
lavvandede områder omkring Nyord blev der ved broen mellem Ny-
ord og Ulvshale opsat en pæl med en aflæselig 2 cm-skala til visuel
aflæsning af vandstand. Pælen blev hvert år opsat mellem slutningen
af august og midten af september, og med enkelte undtagelser aflæstes
vandstanden én til flere gange dagligt. Vandstanden blev ligeledes af-
læst på en skala som er permanent fæstnet i beton i Nyord Havn. Vand-
standen i havnen blev aflæst én gang dagligt når der udførtes optællin-
ger.

Vandstandspælen ved broen blev opsat og justeret, så vandstanden sva-
rede til den samtidige vandstand i Nyord Havn.

Da vandstanden i pander og loer på strandengene har stor betydning
for hvor attraktiv engene er for især svømmeænder, blev ændringerne
i vandstand fulgt for et repræsentativt udvalg af pander og loer på
Sydengen og Nordengen. I forbindelse med optællinger og observatio-
ner fra det permanente tårn (se Fig. 1) blev vandstanden i hver lo eller
pande henført til en indeksværdi (se Tabel 2).

3.2 Jagtudøvelse

Efter hver jagtdag udfyldte de deltagende jægere et skema hvor de an-
gav: a) det tidspunkt hvor de gik ud på engen og kom tilbage, b) det
tidsrum hvor de afgav flest skud, c) antal afgivne skud, og d) jagt-
udbyttet. Præcis information om hvornår skud blev afgivet, registrere-
des fra observationstårnet (se Fig. 1) under seks af jagterne i 1999-2001.

Indeksværdi Vandstand

0 Tør

2 Fugtig i bunden

4 Pytter

5 Bunden vanddækket

7 ¼ Fyldt

8 ½ Fyldt

9 3/4 Fyldt

10 Helt fuld

12 Delvis oversvømmet

14 Helt oversvømmet

Tabel 2. Indeksværdier anvendt i forbindelse med registre-
ringer af vandstand i pander og loer på Nyord enge i efterår-
ene 1997-2001.
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3.3 Vandfugles adfærdsmæssige reaktioner på
jagt

Fuglenes adfærdsmæssige reaktioner under jagterne blev fulgt ved to
jagter i hhv. 1998 og 1999, ved 12 jagter i 2000 og otte jagter i 2001. Ob-
servationerne blev foretaget fra tårnet og påbegyndtes umiddelbart før
de første jægere gik ud på engen, dvs. 1½ time før solnedgang. I fem
tilfælde afsluttedes observationerne før de første skud var afgivet, og i
19 tilfælde efter at mere end en tredjedel af skuddene var afgivet. I 15
tilfælde blev fuglenes fordeling og flytninger overvåget indtil mere end
80% af individerne af de enkelte arter eller grupper af vandfugle havde
forladt engen og vandfladen, eller til de var flyttet til dele af området
hvor de ikke reagerede på efterfølgende skud. Når jægere gik ud, når
hundene løb rundt, og når skud blev afgivet, blev det noteret hvordan
fuglene på Sydengen, Nordengen og vandfladen sydvest for Sydengen
reagerede. Hvis fuglene fløj op, noteredes det på feltkortet hvor de fløj
hen.

De flytninger som vandfuglene foretog fra ét sted på Nyord Enge til et
andet sted på engene, blev defineret som flytninger inden for området.
Ligeledes blev flytninger inden for vandområdet sydvest for Sydengen
defineret som flytninger inden for området. Flytninger fra engene eller
fra vandfladen sydvest for Sydengen til vand- eller landområder uden
for optællingsområdet (se Fig. 2) blev defineret som flytninger ud af
området.

3.4 Vandfuglenes antal

For at følge ændringerne i vandfuglenes antal fra før til efter jagterne
blev alle almindeligt forekommende arter af gæs, ænder og vadefugle
optalt mindst én gang dagligt fra to-tre dage før jagtdagen, på jagtdagen
(før jægerne gik ud), og frem til og med de første 2-3 dage efter jagten.
Under optællingerne blev Nyord Enge samt vandfladen ud for syd-
vestkysten af Sydengen dækket (se Fig. 2). Optællingerne af de vand-
fugle som opholdt sig på Nyord Enge, blev foretaget fra fugletårnet (se
Fig. 1). Vandfladen ud for sydvestkysten af Nyord Sydeng blev optalt
fra molen i Nyord Havn. Optællingerne blev med få undtagelser ud-
ført om eftermiddagen, og på jagtdagene blev optællingerne afsluttet
senest 1½ time før solnedgang, dvs. umiddelbart før de første jægere
gik ud på Sydengen. Under optællingerne blev det registreret, hvor
mange af fuglene der var fødesøgende hhv. ikke fødesøgende.

For at tilvejebringe viden om variation i antallet af fugle og deres brug
af området uden jagtlig forstyrrelse blev der årligt foretaget 14-34 op-
tællinger af vandfugle ud over de optællinger som foretoges umiddel-
bart før og efter jagterne. Ved den efterfølgende databehandling blev
antallet af fugledage beregnet. Antallet af fugledage udtrykker den sum
af individer der har anvendt et givet område inden for en given pe-
riode. Hvis der f.eks. i gennemsnit blev registreret 100 krikænder i sep-
tember, var antallet af fugledage: 100 fugle x 30 dage = 3.000 fugledage.
I forhold til maksimumforekomster giver antallet af fugledage således
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et mere reelt udtryk for hvor mange fugle der dagligt har benyttet et
område.

For at se nærmere på fordelingen af vandfugle blev der lagt et 250 m x
250 m kvadratnet hen over feltkortene. Vandfuglene blev fordelt i kvad-
raterne under antagelse af en jævn fordeling af fugle i flokke der strakte
sig over mere end ét kvadrat. For hvert år blev det kumulerede antal
fugledage opgjort for hvert kvadrat og derpå omregnet til procent af
det samlede antal kumulerede fugledage for september-december.

3.5 Analyse af effekter af dato-jagt

Der anvendtes fire metoder (A, B, C og D) til at belyse effekterne af
dato-jagterne på antallet af vandfugle på Sydengen og på vandfladen
sydvest for Sydengen.

Ved metode A blev det antal individer der var tilstede i de to delområder
i dagene op til jagterne, sammenholdt med det antal der var tilstede på
hver af dagene efter jagterne. Ved en covariansanalyse blev det under-
søgt hvorvidt variationen i antallet af individer var afhængig af om der
havde været jagt. I analysen indgik de optællinger der havde været
gennemført to dage før jagtdagen, dagen før jagten, på jagtdagen før
jægerne gik ud, dagen efter jagten og på andendagen efter jagten. I ana-
lysen indgik dagens nummer (-2, -1, 0, 1, 2) som uafhængig variabel,
mens antal individer i delområdet indgik som afhængig variabel, og
vandstanden på fladvandet indgik som covariat. Ved at inddrage op-
lysningerne om vandstanden på fladvandet var det i nogen grad mu-
ligt at korrigere for den effekt vandstanden havde på artens forekomst
på hhv. engene og fladvandet. Kun optællinger fra jagter hvor mindst
30 individer af arten var tilstede på jagtdagen, blev inddraget i analy-
sen. Optællinger før og efter jagten 29. december 1999 og den 27. de-
cember 2000 blev udeladt fra analysen fordi der kun blev afgivet hhv.
to og ét skud ved disse jagter. Optællingsresultater fra to uger hvor der
indtrådte et markant temperaturfald fra jagtdagen til dagen efter jag-
ten, blev udeladt. Ligeledes blev optællinger i to andre uger udeladt
fordi der fra jagtdagen til dagen efter jagten skete et markant fald hhv.
en markant stigning i vandstanden omkring Nyord.

Metode B var identisk med metode A, men med den forskel at alle op-
tællingerne før jagten samledes i én gruppe. Denne gruppe omfattede
optællinger foretaget to dage før jagten, på dagen før jagten og på jagt-
dagen umiddelbart før jægerne gik ud. Fuglenes antal over disse dage
anvendtes som en såkaldt 'baseline' i analysen og udtrykte artens 'nor-
male' forekomst i delområdet før jagten. Der blev anvendt samme kri-
terier for fravalg af optællinger som beskrevet ovenfor.

Ved metode C anvendtes en parret t-test til at undersøge om der var et
signifikant fald i antallet af individer fra jagtdagen før jægerne gik ud
til hhv. første- og andendagen efter jagten. Forud for den parrede t-test
blev der anvendt samme kriterier for fravalg af optællinger som be-
skrevet ovenfor.
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Ved metode D blev det undersøgt om antallet af individer dagen efter
jagten og på andendagen efter jagten, ændredes i forhold til det antal
individer som var tilstede umiddelbart før jægerne gik ud. Metoden
belyste således effekten alene i forhold til de fugle som med 'sikkerhed'
erfarede at jægere gik ud på engen, og/eller at skud blev afgivet. For
hver af de jagter hvorfra optællingsresultater kunne inddrages, blev
antallet af individer, der var tilstede på dagen efter jagten og på anden-
dagen efter jagten, udtrykt som den procentuelle tilbagegang hhv. frem-
gang i forhold til det antal individer der var tilstede da jægerne gik ud
på engen. Derefter blev det opgjort i hvor mange tilfælde antallet af
individer var gået tilbage eller frem på første- og andendagen efter jag-
ten i forhold til antallet på selve jagtdagen. Der blev benyttet de samme
kriterier som beskrevet ovenfor for fravalg af optællinger. For de jagt-
dage hvor mere end én optælling forelå, anvendtes den optælling der
tidsmæssigt lå nærmest på det tidspunkt hvor jægerne gik ud. I de få
tilfælde hvor der var foretaget to optællinger på dagen efter jagten, an-
vendtes dagens tidligste optælling for svømmeænder og vadefugle.
Dette fordi den eventuelle effekt af jagten forventedes at ville være større
om formiddagen end om eftermiddagen på dagen efter jagten. For gæs-
sene anvendtes udelukkende optællinger udført om eftermiddagen da
gæssene ofte indfandt sig på engen i løbet af dagen, så deres antal 'nor-
malt' kulminerede først på eftermiddagen. Denne døgnrytme i område-
udnyttelse blev udelukkende registreret for gæs.
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4 Resultater

4.1 Vandstand omkring Nyord

De daglige udsving i vandstanden omkring Nyord i undersøgelsesårene
1997-2001 er vist i Fig. 3. Det fremgår at der var store år-til-år forskelle i
de sæsonmæssige udsving i vandstanden. Det fremgår endvidere at
vandstanden kunne udvise store udsving inden for et enkelt eller nogle
få døgn, og at der i nogle år var længere perioder præget af meget høje
vandstande (f.eks. november 1998) hhv. meget lave vandstande (f.eks.
slutningen af september til begyndelsen af december 2000).
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Figur 3. Minimal (rød kurve) og maksimal (lyseblå kurve) vandstand pr. døgn målt ved broen mellem Ulvshale
og Nyord for perioden september-december i hhv.: A) 1997, B) 1998, C) 1999, D) 2000, og E) 2001. På nogle dage
blev der kun foretaget én måling, og især i 2001 var der perioder hvor vandstanden ikke blev målt.
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4.2 Vandstand i pander og loer

Der var stor år-til-år variation i hvornår på efteråret der kom vand i
pander og loer på Sydengen og Nordengen (Fig. 4). På grund af dage
med større mængder af nedbør eller høje vandstande omkring Nyord i
august og/eller september, var nogle af loerne og panderne i 1998 og
2001 enten fugtige eller med pytter allerede fra september. I undersø-
gelsesårene var mængden af nedbør ikke tilstrækkelig stor til at fylde
panderne med vand. Derfor var fyldning af panderne betinget af at
høje vanstande omkring Nyord førte vand op gennem Bredebæk og
derfra videre til panderne, eller at vandstanden steg til > 40 cm over
normalen hvorved engen helt eller delvis oversvømmedes med hav-
vand. Graden af fyldning af panderne afhang af hvor langt ind over
engene vandet stod og i hvor mange dage engen var oversvømmet el-
ler delvis oversvømmet.
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Figur 4. Gennemsnitlig vandstand pr. dag i pander og loer på Nyord Sydeng (rød kurve) og Nordeng (blå
kurve) for perioder i september-december i hhv.: A) 1997, B) 1998, C) 1999, D) 2000, og E) 2001. Vandstanden er
udtrykt som en indeksværdi: 0 = panden er tør; 2 og 4 = panden er fugtig hhv. med pytter; 5 = bunden af
panden er vanddækket; 7-10 = panden er mellem ¼ og hel fuld; 12 og 14 = panden er delvist hhv. helt over-
svømmet. For Sydengen blev gennemsnittet beregnet ud fra 13 pander/loer og for Nordengen ud fra seks
pander/loer. I nogle perioder blev vandstanden i pander og loer ikke registreret.
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I efteråret 1997 blev næsten alle pander på Sydengen vandfyldte i for-
bindelse med høje vandstande i begyndelsen af oktober (Fig. 3a, 4a).
Da blev engene vandmættede, og vandstanden faldt kun lidt i ugerne
efter. Nogle af panderne oversvømmedes igen ved et højvande i be-
gyndelsen af november.

I efteråret 1998 var flere af panderne vandfyldte allerede fra begyndel-
sen af september (Fig. 4b), men først ved et højvande i slutningen af
oktober fyldtes panderne, så de blev oversvømmet. Vandstanden faldt
efterfølgende i panderne på Sydengen.

I efteråret 1999 var måleserien ufuldstændig. Panderne var tørre i sep-
tember, men nogle fyldtes delvist i den første uge af oktober. Et høj-
vande den 14. november (Fig. 3c) førte til oversvømmelse på både Syden-
gen og Nordengen (Fig. 4c), og panderne forblev helt eller delvist over-
svømmet gennem november-december.

I efteråret 2000 var nogle af panderne fugtige eller med pytter ved jagt-
sæsonens start, men først fra slutningen af oktober kom der gradvist
mere vand i panderne. Men vandstandsstigningen i panderne var så
beskeden gennem november og december at der på intet tidspunkt af
efteråret var mere end nogle få pander som var fyldt med vand (Fig.
4d).

I efteråret 2001 indtraf en høj vandstand i midten af september (Fig. 3e),
og panderne blev fyldt (Fig. 4e). På Sydengen, men ikke på Nordengen,
faldt vandstanden gradvist i de efterfølgende uger. Et nyt højvande ind-
traf den 1. november hvor hele engområdet på Nyord blev oversvøm-
met, og i de efterfølgende uger var der sjapvand over store dele af Syden-
gen og Nordengen.

4.3 Jagtudøvelse og -udbytte

Af de 45 jagter var der én som ikke kunne gennemføres fordi der var is
på engene. På 39 af jagtdagene var mellem ni og 13 jægere på jagt (Tabel
3). På fem jagtdage hvor vejrforholdene ikke egnede sig til jagt på gæs
og ænder, deltog 3-8 jægere (se Tabel 3).

Antal jægere Antal jagter

3

4

6

8

9

10

11

12

13

11

14

9

1

1

1

1

2

4

Tabel 3. Antal jægere på jagterne på Nyord Sydeng 1998-
2001. Én planlagt jagt blev ikke gennemført pga. is på en-
gene.
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Jægernes fordeling inden for jagtområdet var bestemt af vind- og
vandstandsforholdene. Desuden var jægernes fordeling påvirket af at
der ikke måtte sidde mere end to jægere på hver parcel. Jægerne satte
sig som regel nær pander og loer eller ved kysten. Det resulterede i en
klumpet fordeling af jægerne, med flere jægere i nogle områder end i
andre (Fig. 5).

I 1998, hvor jægerne måtte gå ud på engen fra kl. 12, gik flest jægere ud

0 - 4 %
4 - 8 %

8 - 12 %

12 - 16 %

16 - 20 %

0 1 km

Figur 5. Fordelingen af jægere inden for 250 x 250 m kvadrater (se Fig. 2) i
jagtområdet på Nyord Sydeng vist i procent af antal jægerdage (N = 170) un-
der dato-jagter gennemført i månederne september-december 1998-2001.
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Figur 6. Andel af jægere (%) der gik ud på Nyord Sydeng inden for 15-minut-
ters intervaller før og efter solnedgang (angivet med pil) under dato-jagter i
månederne september-december 1999-2001 (N = 380). For tidsintervallerne før
solnedgang er den nedre grænse for tidsintervallerne angivet, mens det for
tidsintervallerne efter solnedgang er den øvre grænse som er angivet.
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mellem kl. 12 og kl. 16. I 1999-2001, hvor jægerne måtte påbegynde jag-
terne 1½ time før solnedgang, gik hovedparten af jægerne ud mellem
1¼ time før solnedgang og ½ time efter solnedgang (Fig. 6), men oftest
var der enkelte jægere som gik ud på engen 1½ time før solnedgang.

På 32 af de 44 dage, hvor der var jægere på jagt, blev der afgivet 11-100
skud, og på fem jagter blev der afgivet 101-210 skud (Tabel 4). Andelen
af jagter med afgivelse af mere end 20 skud var højest i 1998 (fire ud af
fem jagter) og 2001 (11 ud af 13 jagter) og lavest i 1999 (tre ud af ni
jagter) og 2000 (10 ud af 17 jagter; Tabel 5). Antallet af skud afgivet
under jagterne var først og fremmest betinget af intensiteten af skum-
ringstrækket af svømmeænder fra fladvandet til engene. Fordelingen

Antal skud Antal jagter

1-5 2

6-10 5

11-20 9

21-40 9

41-60 5

61-80 6

81-100 3

101-150 4

210 1

Tabel 4. Hyppighedsfordeling for antal skud afgivet under
jagterne på Nyord Sydeng 1998-2001.

År Dag Antal skud År Dag Antal skud

1998 16. sep 2000 1. nov

7. okt 8. nov

28. okt 15. nov

18. nov 22. nov

9. dec 29. nov

30. dec 6. dec

1999 8. sep 13. dec

22. sep 20. dec

6. okt 27. dec

20. okt 2001 5. sep

3. nov 12. sep

17. nov 19. sep

1. dec 26. sep

15. dec 3. okt

29. dec 10. okt

2000 6. sep 17. okt

13. sep 24. okt

20 sep 31. okt

27. sep 7. nov

4. okt 14. nov

11 okt 21. nov

18. okt 28. nov

29

41

8

34

7

13

85

21

1

12

63

141

38

57

67

69

68

70

117

34

51

15

25. okt

92

143

210

21

0

20

14

15

11

110

19

81

6

33

2

44

68

59

6

6

30

11

24

Tabel 5. Antal skud afgivet under 45 jagter på Nyord Sydeng 1998-2001.
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Figur 8. Andel af jægere (%) der påbegyndte (A) hhv. afsluttede (B) afgivelse af
skud på Nyord Sydeng inden for 15-minutters intervaller før og efter solned-
gang (angivet med pil) under dato-jagter i månederne september-december
1999-2001 (N = 157). For tidsintervallerne før solnedgang er den nedre grænse
for tidsintervallerne angivet, mens det for tidsintervallerne efter solnedgang
er den øvre grænse som er angivet.
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Figur 7. Fordelingen af afgivne skud inden for 250 x 250 m kvadrater i jagt-
området på Nyord Sydeng vist i procent af 2.066 skud afgivet under dato-
jagter gennemført i månederne september-december 1998-2001.
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af skud inden for jagtområdet (Fig. 7) var bestemt af hvor jægerne sad,
og af hvor ænderne søgte ned.

Under jagterne opstod der i nogle tilfælde muligheder for at skyde til
ænder fordi senere ankomne jægere eller hunde skræmte ænder op.
Under 13 af de 14 jagter hvor der blev registreret tidspunkter for afgi-
velse af de første skud, blev det første skud afgivet mellem ½ og 1½
time før solnedgang. De første fem skud blev på 12 af jagterne afgivet
mellem ¼ og 1½ time før solnedgang, men langt de fleste skud blev
afgivet i forbindelse med skumringstrækket. Jægernes oplysninger vi-
ste at de fleste skud blev afgivet mellem ¼ og 1½ time efter solnedgang
(Fig. 8). Dette mønster blev bekræftet af de udførte registreringer der
viste, at flest skud faldt inden for tidsrummet ¼-1 time efter solned-
gang (Fig. 9).

Blandt de 651 ænder og gæs som blev nedlagt under jagterne i 1998-
2001, var hovedparten pibeænder (47,6%), krikænder (25,5%) og grå-
ænder (14,0%). Krikand, spidsand og skeand blev især nedlagt i sep-
tember og oktober, og pibeand især i oktober (Tabel 6). For gråand var
der ikke ændringer hen over jagtsæsonen (se Tabel 6). Det maksimale
antal individer nedlagt på en enkelt jagtdag var 43 for pibeænder, 18
for krikænder og 10 for både gråænder og spidsænder. Fordelingen af
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Figur 9. Antal skud afgivet inden for 15-minutters intervaller før og efter sol-
nedgang (angivet med pil) under seks jagter i månederne september-novem-
ber 1999-2001. For tidsintervallerne før solnedgang er den nedre grænse for
tidsintervallerne angivet, mens det for tidsintervallerne efter solnedgang er
den øvre grænse som er angivet.

Art

% af total

TotalSeptember Oktober November December

Pibeand 23 41

Krikand 42 39

Gråand 21 26

Spidsand 40 51

Skeand 50 36

26

18

28

7

14

10

1

25

2

0

Øvrige arter

310

166

91

62

14

81

1 En kanadagås, fem grågæs, en blisgås og en troldand

Tabel 6. Udbyttet af vandfugle under jagterne på Nyord Sydeng 1998-2001 for-
delt på måned (%) og totalt (antal). Der var otte jagter i december, men 11-13 i
hver af de øvrige måneder.
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Figur 10. Fordelingen af svømmeænder nedlagt inden for 250 x 250 m kvadra-
ter i jagtområdet på Nyord Sydeng vist i procent af 634 svømmeænder nedlagt
under dato-jagter gennemført i månederne september-december 1998-2001.
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Figur 11. Fordelingen af antal svømmeænder nedlagt pr. jæger pr. jagt inden
for 250 x 250 m kvadrater i jagtområdet på Nyord Sydeng under dato-jagter
gennemført i månederne september-december 1998-2001.
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svømmeænder nedlagt inden for jagtområdet (Fig. 10) var tilsynela-
dende bestemt af a) hvor jægerne sad, b) ændernes trækmønster, og c)
hvor på engen jægerne med den højeste skudeffektivitet sad. I Fig. 11 er
vist hvor mange svømmeænder der i gennemsnit blev nedlagt pr. jæ-
ger inden for kvadraterne i jagtområdet. Denne fordeling er først og
fremmest bestemt af hvor ænderne søgte ned, og hvor de bedste skyt-
ter sad.

4.4 Vandfuglenes forekomst og brug af området

4.4.1 Knopsvane

Antallet af knopsvaner på fladvandet sydvest for Nyord enge udviste
store dag-til-dag variationer i perioden 1998-2001. Der var stor varia-
tion imellem årene mht. tidspunktet for kulmination i antal. Maksimum-
antallet i september-november varierede imellem årene 1998-2001 fra
300 til 636 fugle, og antallet af fugledage varierede fra ca. 2.900 til 11.400
fugledage.

Knopsvanerne benyttede en stor del af dagen til fouragering; mere end
80% af fuglene blev registreret som fouragerende (Tabel 7). Nyord enge
blev sjældent benyttet som rasteplads for knopsvane, og da kun i for-
bindelse med højvande omkring Nyord.

4.4.2 Grågås

Antallet af grågæs kulminerede i september måned, undtagen i 1999
hvor der var få grågæs, og kulminationen indtraf i oktober (Fig. 12).
Maksimumantallet på engene varierede mellem 735 fugle i 1999 og 4.012
i 2000. I alle år undtagen 2000 trak de fleste gæs bort i løbet af novem-

Område
Art

1998-2000 2001

% fødesøgende
min.-max. N % fødesøgende N

Sydengen

Grågås 28,8-41,9 5.539-21.198

Pibeand 39,3-61,71 1.546-7.667

Krikand 19,9-27,0 4.214-6.678

Gråand 18,2-21,2 1.604-2.405

Hjejle 0,5-7,4 5.115-81.937

Vibe 13,3-37,6 2.051-12.967

Vandfladen

Knopsvane 81,1-92,2 320-3.863

Pibeand 53,2-66,0 1.347-7.718

Gråand 23,5-39,4 1.018-11.224

36,2

93,2

38,6

7,7

4,8

28,3

83,1

68,9

20,8

12.857

32.821

12.398

1.176

71.067

12.578

4.206

5.381

2.879

1 Andelen af fødesøgende pibeænder var hhv. 39,3% og 41,8% i de to tørreste år.

Tabel 7. Den procentuelle andel af fødesøgende fugle blandt de fugle der var
tilstede på Sydengen hhv. på vandfladen sydvest for Nyord Sydeng i måne-
derne september-december 1998-2000 og i 2001 hvor engene blev meget fug-
tige tidligt på sæsonen. For årene 1998-2000 er året med den laveste og højeste
andel af fødesøgende fugle angivet (min.-max.). 'N' angiver det samlede antal
individer hvis aktivitet blev registreret.
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ber. I 2000 kom der et indtræk af fugle mellem slutningen af november
og midten af december; sandsynligvis var der tale om svenske fugle
der pga. det milde efterår havde udsat trækket. Opgjort månedsvis var
antallet af fugledage på Nyord enge højest i september 2001 (27.418
fugledage). Det samlede antal fugledage i september-november vari-
erede mellem 13.500 og 36.400.

Grågæssene benyttede både Nord- og Sydengen som raste- og fourage-
ringsområde, men Sydengen blev foretrukket fremfor Nordengen (Fig.
13). Kun i 1999 og i nogen grad i 2001 var der en ligelig fordeling i
gæssenes brug af Nord- og Sydengen (Fig. 12).

Størstedelen af grågæssene brugte engene som en dagrasteplads imel-
lem morgen- og aftenfourageringstogter til korn- og stubmarker på Møn
og Sydsjælland (29-42% af grågæssene registreredes som fouragerende,
Tabel 7). De store dag-til-dag udsving i antallene af grågæs (Fig. 12)
skyldes bl.a. gæssenes daglige trækmønster. Inden for kort tid kunne
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Figur 12. Antal grågæs optalt på Nyord Sydeng (mørkebrun søjle) og Nordeng (lysebrun søjle) i perioden 1.
september - 31. december i hhv.: A) 1997 (der foreligger kun oplysninger om forekomsten på Sydengen), B)
1998, C) 1999, D) 2000, og E) 2001. Prikkerne over x-akserne angiver dage hvor der ikke gennemførtes optæl-
ling.
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store antal ankomme eller forlade engene i forbindelse med skift mel-
lem fourageringsplads, rasteplads og overnatningsplads.

Grågæssene benyttede i nogle tilfælde vandområdet sydvest for Ny-
ord Enge som rasteplads hvis de blev forstyrret. Den samlede fordeling
af grågæs over årene 1998-2001 er vist i Fig. 13.

4.4.3 Bramgås

Bramgæssene ankom til Nyord i slutningen af september, og i årene
1997-2001 kulminerede maksimumantallet mellem midten af oktober
og begyndelsen af november (Fig. 14). I alle år var de fleste bramgæs
trukket væk inden slutningen af november. I 2000 kom der dog et større
indtræk i december; det var sandsynligvis fugle fra Østersø-området
der havde udsat det sydgående træk pga. et mildt efterår. Maksimum-
antallet på Nyord Enge varierede mellem 1.707 fugle i 1997 og 4.500 i
1998 (se Fig. 14). Opgjort månedsvis var antallet af fugledage på Nyord
Enge højest i oktober 1998 (28.559). Det samlede antal fugledage i pe-
rioden september-november varierede mellem ca. 14.150 og 68.100.

Bramgæssene benyttede hovedsageligt Nyord Enge som fouragerings-
sted; i alt 77% af de optalte fugle registreredes som fouragerende (N =
68.776). Det var tilsyneladende vandstanden på Nyord Enge, og især
hvor tidligt på efteråret engene blev våde, der var af betydning for i
hvilken grad bramgæssene udnyttede engene til fouragering (Fig. 15). I
1998 og i særdeleshed i 2001 var engene våde i september (se Fig. 4), og
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Figur 13. Fordelingen af grågæs i 250 x 250 m kvadrater inden for undersøgelses-
området på Nyord vist i procent af det kumulerede antal fugledage over må-
nederne september-december i årene 1998-2001 (N = 114.056 fugledage).
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Figur 14. Antal bramgæs optalt på Nyord Sydeng (mørkebrun søjle) og Nordeng (lysebrun søjle) i perioden 1.
september - 31. december i hhv.: A) 1997 (der foreligger kun oplysninger om forekomsten på Sydengen), B)
1998, C) 1999, D) 2000, og E) 2001. Prikkerne over x-akserne angiver dage hvor der ikke gennemførtes optæl-
ling.
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Figur 15. Antal fugledage for bramgås, krikand og vibe (a) og hjejle og pibeand (b) på Nyord Sydeng i måne-
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i disse to år var antallet af fugledage hhv. 38.100 og 68.100 i september-
november. I 1999 var engene særligt tørre i september, og i dette efterår
var antallet af fugledage i samme periode 14.150. Engenes forøgede til-
trækning på bramgæs i våde år skyldes muligvis en sammenhæng
mellem græssets vækst og kvalitet og forekomsten af oversvømmelser
med brakvand tidligt på efteråret. Enkelte gange benyttede bram-
gæssene fladvandet sydvest for Nyord Enge som rasteplads. Den sam-
lede fordeling af bramgæs inden for området er vist i Figur 16.

Bramgæssene benyttede i udstrakt grad både Nord- og Sydengene.
Gæssene flyttede rundt på engene i løbet af dagen, og der var ikke et
tydeligt mønster i benyttelsen.

Bramgæssene fouragerede enten på Nyord Enge eller på de dyrkede
arealer på Nyord. Registreringerne tyder på at gæssene foretrak mar-
ker med vintersæd, men de fouragerede også på stubmarker og afhø-
stede sukkerroemarker. I de år hvor engene ikke tiltrak gæs i større
antal, var der en tendens til at en større andel af gæssene benyttede
landbrugsarealerne på Nyord. Gæssene brugte desuden fladvandet nord
for Nyord som rasteplads i løbet af dagen, og denne skiften mellem
enge, landbrugsarealer og fladvand kan forklare nogle af de store dag-
til-dag udsving i de registrerede antal.

4.4.4 Pibeand

I de fleste år var antallet af pibeænder højest i oktober og november
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Figur 16. Fordelingen af bramgæs i 250 x 250 m kvadrater inden for undersø-
gelsesområdet på Nyord vist i procent af det kumulerede antal fugledage over
månederne september-december 1998-2001 (N = 154.804).
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(Fig. 17 og 18); i 2000 toppede antallet først i december, sandsynligvis
på grund af det meget milde efterår. Maksimumforekomsterne på Ny-
ord Enge varierede mellem 288 fugle i 2000 og 3.196 i 2001 (se Fig. 17),
og på vandfladen mellem 500 fugle i 1998 og 860 i 2001 (se Fig. 18). I
mange perioder var der på engene såvel som på vandfladen stor dag-
til-dag variation i antallene; mest udtalt på vandfladen sydvest for
Sydengen (se Fig. 18). De største dag-til-dag udsving blev registreret i
perioder med store forskelle i vandstanden (sammenhold Fig. 3 med
Fig. 17 og 18). Opgjort månedsvis var antallet af fugledage på Nyord
Enge højest i november 2001 (44.668 fugledage). Det samlede antal fugle-
dage på Nyord Enge i september-november varierede fra 600 til 93.500.
På fladvandet sydvest for engene varierede antallet af fugledage i sep-
tember-november fra 8.800 til 19.200. Det månedsvist højeste antal fugle-
dage på fladvandet registreredes i oktober 1999 (13.987 fugledage). Den
årlige fordeling af pibeænder inden for optællingsområdet er vist i Fi-
gur 19.

I årene 1998-2000 blev der lejlighedsvist registreret pibeænder på
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Figur 17. Antal pibeænder optalt på Nyord Sydeng (mørkebrun søjle) og Nordeng (lysebrun søjle) i perioden 1.
september - 31. december i hhv.: A) 1997 (der foreligger kun oplysninger om forekomsten på Sydengen), B)
1998, C) 1999, D) 2000 og E) 2001. Prikkerne over x-akserne angiver dage hvor der ikke gennemførtes optæl-
ling.
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Nordengen, men kun i større antal (maksimum 380 individer), i en kort
periode i slutningen af oktober 1998 (Fig. 17 og 19a). I 2001 benyttede
pibeænderne derimod Nordengen i udpræget grad (Fig. 19d; op til 1.415
individer); i perioder var antallet af pibeænder større på Nordengen
end på Sydengen.

Der var en tendens til at antallet af pibeænder på engene var størst i
perioder hvor vandstanden omkring Nyord var høj (Fig. 20). Både tids-
punktet på efteråret hvor engene blev våde og vandstanden på Nyord
Enge var af betydning for forekomsten af pibeænder. De to år 1998 og
2001, hvor engene oversvømmedes helt eller delvist i begyndelsen af
september (Fig. 4), var også de år hvor pibeændernes maksimum-
forekomst (Fig. 17) og samlede udnyttelse af engene var størst (Fig. 15).

For pibeand var andelen af fouragerende fugle høj i de to år 1998 og
2001 med tidlig oversvømmelse af engene sammenlignet med årene
1999 og 2000 hvor engene forblev tørre langt hen på efteråret. I 1998 og
2001 blev hhv. 62% og 93% af fuglene registreret som fouragerende sam-
menlignet med 39% og 42% i hhv. 1999 og 2000 (Tabel 7). Det tyder på at
pibeænderne i perioder hvor engene var tørre, i højere grad benyttede
engene som rasteplads (især i perioder med høj vandstand omkring
Nyord) end som et egentligt fourageringsområde. I perioder hvor en-
gene var våde, benyttede de derimod i højere grad engene som
fourageringsområde, og det gjorde de også i perioder hvor vandstan-
den omkring Nyord var lav. Det var særlig tydeligt i 2001 hvor store
flokke af pibeænder græssede på engene selv i perioder med stille vejr
og forholdsvis lav vandstand omkring Nyord. På fladvandet sydvest
for Sydengen varierede andelen af fouragerende pibeænder imellem
årene fra 53% til 69% (Tabel 7).

Måned Måned

A
nt

al
 p

ib
eæ

nd
er

B) 1999

D) 2001

A) 1998

C) 2000

September Oktober November December September Oktober November December

0

200

400

600

1000

800

0

200

400

600

1000

800

Figur 18. Antal pibeænder optalt på og langs vandfladen sydvest for Nyord Sydeng i perioden 1. september -
31. december i hhv.: A) 1998, B) 1999, C) 2000 og D) 2001. Prikkerne over x-akserne angiver dage hvor der ikke
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Figur 19. Fordelingen af pibeænder i 250 x 250 m kvadrater inden for undersøgelsesområdet på Nyord vist i
procent af det kumulerede antal fugledage over månederne september-december i hhv. A) 1998 (N = 26.106
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Figur 20. Antal pibeænder på Nyord Sydeng i relation til vandstanden i hav-
nen på Nyord. Der indgår kun optællinger fra 1998 og 2001 pga. det lave antal
pibeænder i undersøgelsesområdet i de øvrige år.
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4.4.5 Krikand

På Nyord Enge var der i årene 1997-2001 ikke et fast mønster i forekom-
sten af krikænder i forhold til tidspunkt på efteråret, men der var en
tendens til at maksimumantallet kulminerede i sidste halvdel af okto-
ber eller første halvdel af november (Fig. 21). Fra ultimo november og
året ud blev der set få krikænder på engene. Maksimumforekomsten
på Nyord Enge varierede imellem de enkelte år fra 561 individer i 1999
til 1.411 i 2001. Kun i 1998 og 2001 forekom der større antal i september.
I 2001 blev der fra medio september til medio november ugentligt regi-
streret maksimumantal på mere end 300 krikænder på engene. Opgjort
månedsvis var antallet af fugledage på Nyord Enge størst i november
2001 (18.935). Det samlede antal fugledage i perioden september - no-
vember varierede med en faktor 10 imellem årene fra 4.650 i 2000 til
45.360 i 2001.

Fladvandet sydvest for Nyord Enge blev i begrænset omfang udnyttet
af krikænder. Kun i 1999 forekom der større antal i længere perioder,
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Figur 21. Antal krikænder optalt på Nyord Sydeng (mørkebrun søjle) og Nordeng (lysebrun søjle) i perioden 1.
september - 31. december i hhv.: A) 1997 (der foreligger kun oplysninger om forekomsten på Sydengen), B)
1998, C) 1999, D) 2000 og E) 2001. Prikkerne over x-akserne angiver dage hvor der ikke gennemførtes optæl-
ling.
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med maksimum på 760 individer. I de øvrige år var forekomsterne meget
varierende fra dag-til-dag, og der var sjældent mere end 100 krikænder.
Den årlige fordeling af krikænder inden for optællingsområdet er vist i
Figur 22.

I 1998-2000 blev der på Nordengen registreret få krikænder, mens 10-
30% af krikænderne ofte holdt til på Nordengen i 2001 (Fig. 21 og 22).

Krikænder benyttede panderne lige så snart der begyndte at komme
vand i dem. Når vandstanden i panderne steg yderligere, blev der som
regel registreret en stigning i antallet af krikænder på engene (Fig. 23
og 24). Engenes fugtighed i september (Fig. 4) havde stor indflydelse
på krikændernes udnyttelse af engene (Fig. 15). Det blev også klart ved
analyse af data fra september måned. I de to 'våde' efterår 1998 og 2001
var antallet af fugledage i september således hhv. 6.700 og 13.400, mens
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Figur 22. Fordelingen af krikænder i 250 x 250 m kvadrater inden for undersøgelsesområdet på Nyord vist i
procent af det kumulerede antal fugledage over månederne september-december i hhv. A) 1998 (N = 20.794
fugledage), B) 1999 (N = 8.814), C) 2000 (N = 4.722) og D) 2001 (N = 45.362); pga. manglende tællinger indgår
december 2001 ikke.
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det i september måned i det 'tørre' år 1999 var 3. Årene 1998 og 2001 var
også de år hvor det samlede antal fugledage i perioden september-no-
vember var størst på Sydengen (hhv. ca. 20.800 og 45.400). Vandstan-
den omkring Nyord havde også betydning for forekomsten af krikæn-
der på engene. Der var således signifikant flere krikænder på engene i
perioder med højvande omkring Nyord, end i perioder med lave vand-
stande (Fig. 25; lineær regression, t = 6,05, P < 0,0001). Udsvingene i
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optalt i og ved panden 'Gåse-
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Figur 24. Forekomst af krik-
ænder i panden kaldet 'Gåse-
søen' i september-november
1998-2001 i relation til vand-
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Sydeng angivet som procent
af antal dage med tællinger:
A) Gåsesøen var tør, fugtig
eller med få pytter (87 tællin-
ger), B) Gåsesøen var vand-
dækket men højst halvt fyldt
(24 tællinger), C) vandet stod
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en var fyldt, og der stod vand
i det omgivende græs (35 tæl-
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Figur 25. Antal krikænder på Nyord Sydeng i relation til vandstanden i hav-
nen på Nyord. I figuren indgår kun optællinger fra 1998 og 2001. Linjen viser
linjen for den lineære regression.

vandstanden omkring Nyord forklarede dog kun en 1/3 af variationen
i antallet af krikænder på engen (R2 = 0,33).

Krikænderne benyttede hovedsageligt engene som rasteområde i dag-
timerne. Andelen af fouragerende fugle varierede mellem 20% i 1998
og 39% i 2001 (Tabel 7). En del af de rastende fugle formodes at have
fourageret på engene i nattetimerne. Krikænder fouragerer svømmende
eller gående i områder hvor der kun er få cm dybt vand. Det kunne
krikænderne gøre på Nyord Enge når der til pander med vegetation i
bunden tilførtes vand som følge af højvande eller regnskyl, eller hvis
højvande førte til delvise oversvømmelser af engene. Det fremgår af
Figur 24 at det havde en positiv effekt på antallet af krikænder at pan-
derne blev fyldt med vand og eventuelt svømmede over så der stod
sjapvand i græsset.

4.4.6 Gråand

Gråand forekom forholdsvis fåtalligt på Nyord Enge. Maksimum-
forekomsterne variererede mellem 155 individer i 2001 og 361 i 1999. I
efterårene 1997-2001 var der ikke en tydelig hovedforekomstperiode
på Nyord Enge, men i alle årene var der flest gråænder i november
(Fig. 26). Opgjort månedsvis var antallet af fugledage på Nyord Enge
størst i november 1997 (2.925 fugledage). Det samlede antal fugledage i
perioden september-november varierede mellem ca. 1.400 og ca. 7.000.

De gråænder som forekom på Nyord Enge, blev hovedsageligt regi-
streret på Sydengen. Der blev kun registreret få tilfælde med større an-
tal gråænder på Nordengen, og her indtraf større forekomster oftest i
forbindelse med højvande; maksimum var 100 fugle i oktober 2000 (Fig.
26).

På vandfladen sydvest for Nyord Enge var udsvingene i maksimum-
antallet imellem årene beskedne; det varierede fra 402 i 2001 til 590 i
1999. Men der kunne være store dag-til-dag udsving (Fig. 27). Det høje-
ste månedlige antal fugledage på fladvandet var 5.792 i oktober 2000.
Det samlede antal fugledage i september-november varierede mellem
7.600 og 16.600.
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Gråand udnyttede kun i begrænset omfang Nyord Enge til fouragering
i dagtimerne (andelen af fouragerende fugle varierede imellem årene
fra 8 til 21%, Tabel 7). Det er formentlig grunden til at vandstanden på
engene ikke var afgørende for gråændernes brug af engene. Derimod
var der tydelig sammenhæng mellem vandstanden omkring Nyord og
gråændernes antal på engene. Allerede fra vandstande over +25 cm,
dvs. længe før engene blev oversvømmet, steg antallet af gråænder (sam-
menhold Fig. 26 med Fig. 3). Fuglene sad i små grupper eller parvis,
oftest i bevoksninger af kogleaks nær vandfyldte pander. Ved observa-
tioner af ind- og udtrækkende gråænder omkring solnedgang og -op-
gang, blev det konstateret at mange gråænder benyttede engene til nat-
lige fourageringstogter, især sidst på efteråret.

Fladvandet sydvest for engene blev i perioder benyttet af et forholds-
vis konstant antal gråænder (Fig. 27). Ved højvande og nordlige vind-
retninger udnyttede ænderne at de kunne ligge i læ langs sydvestky-
sten af Nyord eller på engene. Blandt gråænderne som opholdt sig syd-
vest for engene, registreredes 74% som rastende, og disse sad ofte be-
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Figur 26. Antal gråænder optalt på Nyord Sydeng (mørkebrun søjle) og Nordeng (lysebrun søjle) i perioden 1.
september - 31. december i hhv.: A) 1997 (der foreligger kun oplysninger om forekomsten på Sydengen), B)
1998, C) 1999, D) 2000 og E) 2001. Prikkerne over x-akserne angiver dage hvor der ikke gennemførtes optæl-
ling.
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Figur 27. Antal gråænder optalt på og langs vandfladen sydvest for Nyord Sydeng i perioden 1. september - 31.
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Figur 28. Fordelingen af gråænder i 250 x 250 m kvadrater inden for
undersøgelsesområdet på Nyord vist i procent af det kumulerede antal fugle-
dage over månederne september-december i årene 1998-2001 (N = 65.463 fugle-
dage).
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Figur 29. Antal gråænder på vandfladen sydvest for Nyord Sydeng i relation
til vandstanden i havnen på Nyord; optællingsresultater fra 1998-2001. Linjen
viser linjen for den lineære regression.
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stemte steder i opskylsbræmmen eller på selve engkanten. Dette gav
anledning til en klumpet fordeling af gråænder (Fig. 28). Andelen af
gråænder som søgte op på engkanten og i opskylsbræmmen steg ved
høje vandstande, og der var en tendens til at antallet af gråænder på
fladvandet aftog når vandstanden steg (Fig. 29). Denne tendens var sig-
nifikant (lineær regression, t = 4,14, P < 0,0001), men udsvingene i vand-
stand omkring Nyord forklarede kun en meget lille andel af variatio-
nen i antallet af gråænder på fladvandet (R2 = 0,086).

4.4.7 Spidsand

Spidsand forekom regelmæssigt men fåtalligt på Nyord Enge. Der var
få registreringer med mere end 50 individer. Det højeste antal var 241
individer i november 1998. På fladvandet sydvest for Nyord Enge var
spidsand ligeledes en regelmæssig, men ofte fåtallig gæst. Det højest
registrerede antal var 75 individer i oktober 1998. Spidsænderne var
aktivt fouragerende i dagtimerne, både på Nyord Enge og på fladvan-
det sydvest herfor; hhv. 65% og 91% af fuglene registreredes som
fouragerende. Under jagterne blev enkelte spidsænder nedlagt hvilket
viser at engene også udnyttedes af spidsænder om natten.

4.4.8 Hjejle

Hjejle forekom i meget fluktuerende antal på Nyord Enge, og tidspunktet
for kulminationen varierede fra år til år (Fig. 30). I 2000 kulminerede
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Figur 31. Fordelingen af hjejler i 250 x 250 m kvadrater inden for undersøgelses-
området på Nyord vist i procent af det kumulerede antal fugledage over må-
nederne september-december i årene 1998-2001 (N = 382.128 fugledage).
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antallet først i december hvilket kan forklares med det meget milde
efterår. I ingen af de øvrige år blev arten registreret i december. Opgjort
månedsvis var antallet af fugledage på Nyord Enge højest i december
2000 (97.169) og november 2001 (94.885). I årene 1998-2001 hvor både
Nordengen og Sydengen blev optalt, varierede maksimumantallet mel-
lem ca. 1.500 individer i 1999 og 11.000 i 2000. Det samlede antal fugle-
dage over de tre måneder september-november varierede fra 10.700
fugledage til ca. 200.000 i hhv. 1999 og 2001.

Hjejlerne brugte næsten udelukkende Nyord Enge som rasteplads i
dagtimerne; kun 0,5-7% af fuglene registreredes som fouragerende i de
enkelte år (Tabel 7). Denne sammenhæng sandsynliggør at hjejlerne også
udnyttede engene til natlig fouragering, omend mange af hjejlerne gi-
vetvis søgte føde på marker om natten. Der var en positiv sammen-
hæng mellem fugtigheden på engene i september og antallet af fugle-
dage i perioden september-november (Fig. 15).

Hjejlerne foretrak Nordengen fremfor Sydengen (Fig. 30). I september
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Figur 32. Antal viber optalt på Nyord Sydeng (mørkebrun søjle) og Nordeng (lysebrun søjle) i perioden 1.
september - 31. december i hhv.: A) 1997 (der foreligger kun oplysninger om forekomsten på Sydengen), B)
1998, C) 1999, D) 2000 og E) 2001. Prikkerne over x-akserne angiver dage hvor der ikke gennemførtes optæl-
ling.
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var der tendens til en forholdsvis større udnyttelse af Sydengen. Den
samlede fordeling af hjejler i undersøgelsesområdet er vist i Figur 31.

4.4.9 Vibe

Antallet af viber var forholdsvis stabilt fra år til år, men tidspunktet for
kulminationen i antal varierede (Fig. 32). Maksimumantallet varierede
mellem 320 individer i 1999 og 1.090 i 2001. Opgjort månedsvis var an-
tallet af fugledage på Nyord Enge højest i september 2001 med 12.793.
Det samlede antal fugledage i perioden september-november varierede
imellem årerne fra 3.900 fugledage i 1999 til 36.400 i 2001.

Viberne brugte hovedsageligt Nyord Enge som rasteplads; 13-38% re-
gistreredes som fouragerende i de enkelte år (Tabel 7). Der var god
sammenhæng mellem fugtighed på engene i september måned og an-
tal fugledage på engene i perioden september-november (Fig. 15). Vi-
ber er, ligesom hjejler, i vid udstrækning natfouragerende, og det kan
ikke udelukkes at viberne i væsenligt omfang udnyttede engene til fou-
ragering om natten.

Viberne benyttede både Nord- og Sydengene. Tendensen var, ligesom
for hjejle, at Sydengen blev foretrukket i starten af efteråret, mens
Nordengen var det foretrukne opholdssted senere på efteråret (Fig. 32).
Den samlede fordeling af viber i undersøgelsesområdet i årene 1998-
2001 er vist i Figur 33.
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Figur 33. Fordelingen af viber i 250 x 250 m kvadrater inden for undersøgelses-
området på Nyord vist i procent af det kumulerede antal fugledage over må-
nederne september-december i årene 1998-2001 (N = 71.988 fugledage).



45

4.5 Adfærdsmæssige reaktioner på dato-jagt

Vandfuglenes reaktioner blev observeret ved 24 jagter når jægerne gik
ud på engen, og ved 19 jagter når skud blev afgivet. I det følgende be-
skrives vandfuglenes hyppigste reaktioner og de forhold som bidrog til
variation i reaktionerne. Sidst gives eksempler på forløbet i fuglenes
reaktioner under fire udvalgte jagter der afspejler variationen i fugle-
nes reaktioner.

4.5.1 Reaktioner på færdsel af jægere og hunde

Jægerne (oftest mellem ni og 12) gik som regel ud på engen enkelt- eller
parvis fordelt over 3/4-1½ time. De første jægere gik ofte langs eller
nær sydvestkysten af engen. Derfor var de let synlige for svaner og
svømmeænder som opholdt sig på vandfladen langs sydvestkysten af
Sydengen. De jægere som gik ud midt i eller nær nordgrænsen af jagt-
området var ofte synlige for de gæs, svømmeænder, viber og hjejler der
opholdt sig i jagtområdet, i Gåsesøen eller ved den sydlige del af Brede-
bæk. På flere af jagterne lod én eller flere af jægerne deres hund løbe frit
rundt i jagtområdet, indtil et jagtsted var valgt.

Ved de fleste jagter var effekten af jægernes og hundenes færden be-
grænset til at vandfuglene i og nærmest jagtområdet søgte ud på større
afstand af jægerne og hundene. Men ved enkelte jagter medførte jæger-
nes og hundenes færden at alle vandfugle forlod jagtområdet, den til-
stødende vandflade og engområdet umiddelbart nord for jagtområdet.
På sådanne dage tømtes jagtområdet og de nærmeste naboområder for
fugle før de første skud blev afgivet.

De første skudafgivelser resulterede ofte i tydelige reaktioner blandt
vandfuglene der opholdt sig i jagtområdet og i naboområderne. Flere
flokke af gæs, ænder og vadefugle fløj som regel op ved de første skud.
For de ænder og gæs som opholdt sig på Sydengen, var det ved de
fleste jagter dog ikke de første to skud, men det 3.-7. skud der resulte-
rede i at alle eller hovedparten af gæssene og ænderne forlod Sydengen
(Tabel 8). Ved nogle af jagterne var der flokke af gæs og ænder på Syden-
gen som ved det 3.-7. skud enten forblev hvor de var, eller flyttede til
den nordlige eller nordøstlige del af Sydengen. I nogle tilfælde undlod
de ænder der efter de første skud var flyttet til den nordlige del af Syden-
gen, at reagere på efterfølgende skud. Men i andre tilfælde reagerede
de på senere skudserier ved helt at forlade engen hhv. vandfladen. Ved
de fleste jagter hvor fuglenes reaktioner fulgtes, havde vandfuglene
forladt vandfladen sydvest for Sydengen og 60-100% af arealet på Syden-
gen før det 8. skud.

I det følgende gives en mere detaljeret beskrivelse af hvordan arts-
grupperne reagerede på jægernes og hundenes færdsel samt på afgi-
velsen af skud.

Svaner

Ved stort set alle jagter var der mellem 40 og 400 knopsvaner på vandet



46

Hændelse

Område
Art Flytning

Jægere
gik ud

Hunde
der løb1

1.-2.
skud

3.-7.
skud

> 7.
skud

Sydengen

Grågås Inden for 2 2

Til nyt område 6 1

Bramgås Inden for 1 3

Til nyt område 1

Svømmeænder Inden for 4 5

Til nyt område 2 9 4

Hjejle Inden for

Til nyt område 1 2

Vibe Inden for 1

Til nyt område 3

Vandfladen

Knopsvane Inden for 2

Til nyt område

Svømmeænder Inden for

Til nyt område

5

6

4

32

8

5

1

5

7

4

3

1

12

6

4

2

2

2

1

1

2

5 3 1

1 Tilfælde hvor en eller flere af jægernes hunde løb rundt på den sydligste del af Sydengen i forbindelse  
med at jægerne gik ud på engen 

2 I et tilfælde fløj bramgæssene fra engen og lagde sig på vandfladen umiddelbart ud for engen.

Tabel 8. Hyppighed af flytninger efter opflyvning blandt flokke af gæs, ænder
og vadefugle efter indtræfning af en 'hændelse', dvs. at jægere gik ud på en-
gen, at én eller flere af jægernes hunde løb rundt, at jagtens 1.-2. skud blev
afgivet, at jagtens 3.-7. skud blev afgivet eller at flere end syv skud blev afgi-
vet. Der er skelnet mellem flytninger til et andet opholdssted inden for samme
område og flytninger til et nyt område. Flytninger inden for samme område
omfattede flokke der flyttede over kortere afstand (<1000 m) og forblev på
engen hhv. på vandfladen. Flytninger til et 'nyt område' omfattede flytninger
fra engen hhv. vandfladen til området omkring Tyreholm, Hegnede Bugt,
området nord for Nyord eller længere væk. I to tilfælde indgår den samme
flok gæs to gange, og i tre tilfælde indgår den samme flok svømmeænder.
Opflyvninger i forbindelse med at jægerne gik ud på engen registreredes ved
22 jagter, og opflyvninger ved skudafgivelser registreredes ved 19 jagter.

langs sydvestkysten af Sydengen. Når svanerne opdagede at jægere
var på vej ud på engen langs kysten, svømmede de som regel længere
væk fra kysten og ud på dybere vand. Ved de første skudafgivelser
reagerede svanerne oftest ved at svømme længere væk fra kysten og
eventuelt senere mod sydøst mod sydenden af Nyord. I ét tilfælde ud
af 12 reagerede 40-50% af knopsvanerne på skudafgivelse ved at flyve
op og derefter lande nær sydspidsen af Nyord (Tabel 9).

Gæs

Når én eller flere jægere eller hunde nærmede sig flokke af grågæs eller
bramgæs, reagerede gæssene som regel ved at flyve op for derefter at
lande igen længere mod nord på Sydengen; i nogle tilfælde fløj gæs-
sene ud på fladvandet umiddelbart ud for deres opholdssted på engen.
I enkelte tilfælde reagerede flokken eller dele af flokken ved helt at for-
lade området (Tabel 8, 9). Der var stor variation i gæssenes flugtafstand
over for gående jægere og fritløbende hunde. I nogle tilfælde fløj gæs-
sene først når jægeren var inde på 150 m afstand, men i andre tilfælde
fløj de op på 400-500 m afstand. I sidstnævnte tilfælde var opflyvnin-
gen tilsyneladende udløst af at flokke af vandfugle tættere på forstyrre-
ren fløj op.
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Gående jægere og løbende hunde bevirkede ved tre ud af 13 jagter at
mere end 80% af grågæssene forlod jagtområdet og det tilstødende eng-
område før der blev afgivet skud.

De grågæs som reagerede på jægernes færdsel eller skud ved helt at
forlade området, fløj oftest til Sjælland og tilbagelagde en strækning på
mindst 9 km. Ved observationer af borttrækkende gæs på Nyord og
ankomne gæs på Sjælland, blev det sandsynliggjort at de grågæs som
tilbragte dagtimerne på Nyord, ofte trak til Sjælland for der at opsøge
deres overnatningsplads eller marker hvor de kunne søge føde inden
de trak til overnatning. Når bramgæssene reagerede ved at forlade
området, fløj de enten til markerne på Nyord eller ud på sandet ved
Tyreholm.

Svømmeænder

Svømmeænderne som rastede i opskylszonen og/eller fouragerede på
fladvandet, reagerede som regel ved at flyve op når de opdagede at
jægere gik langs eller nær sydvestkysten af engen. Oftest landede
svømmeænderne igen 100-300 m længere ude fra kysten. I nogle til-
fælde begyndte ænderne at svømme tilbage mod land igen efter ca. et
kvarter; dette blev kun observeret når der ikke forinden var afgivet skud.
Enkelte gange reagerede ænderne på efterfølgende jægeres færden ved
at svømme mod sydøst mod sydenden af Nyord eller ved at flyve mod
sydøst til Tyreholm.

De svømmeænder som opholdt sig ved den sydlige del af Bredebæk og
ved Gåsesøen, søgte som regel ud midt på vandet i Bredebæk hhv. Gå-
sesøen når de opdagede at jægere gik i den nordlige del af jagtområdet.
I flere tilfælde blev det iagttaget at ænderne efter 4-12 min. søgte op på
land igen eller ind til kanterne hvor de genoptog deres oprindelige ak-
tivitet; dette blev kun observeret når de ikke forinden igen var blevet
forstyrret af jægere, hunde eller skud. Når svømmeænderne i jagt-
området, i den sydlige del af Bredebæk, i Gåsesøen eller på engen umid-
delbart nord for jagtområdet reagerede ved opflyvning, landede de som
regel et andet sted på engen, oftest på den nordlige eller nordøstlige del
af Sydengen. Men der var også tilfælde hvor ænderne helt forlod områ-

Område
Art

Mindre end 20% af fuglene var tilbage efter

Mere end 20% forblev
gennem hele jagten

Aktivitet fra
jægere og hunde

1.-2.
skud

3.-7.
skud

> 7.
skud

Sydengen

Grågås 3 1

Svømmeænder 2

Hjejle 1 1

Vibe 1

Vandfladen

Knopsvane

Svømmeænder 2 4

4

1

2

5 (2)

1 (1)

(1)

1

1

1 (2)

1 (4)

(3)

(3)

11

1

8

Tabel 9. Antallet af jagter hvor færre end 20% af vandfuglene forblev på Syden-
gen hhv. på vandfladen ud for sydvestkysten efter jægere og hunde havde
forårsaget forstyrrelse hhv. skud var blevet afgivet i perioden september 1998
- midten af september 2001 og i parentes i perioden midten af september 2001
- november 2001.
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det (Tabel 8, 9). Som for gæssene var der hos svømmeænderne stor va-
riation i flugtafstand over for jægere og hunde.

Gående jægere og løbende hunde bevirkede ved to ud af 16 jagter at
mere end 80% af svømmeænderne forlod jagtområdet og det tilstødende
engområde før der blev afgivet skud.

Ved det eller de første skud flyttede svømmeænderne i en del tilfælde
(især i 2001) blot til den nordlige og nordøstlige del af Sydengen, men i
andre tilfælde medførte de første skud at ænderne forlod Sydengen
(Tabel 8). De ænder som opholdt sig på vandfladen sydvest for engen,
fløj oftest ud af området før det 8. skud var afgivet (Tabel 8, 9).

Når svømmeænderne forlod vandfladen sydvest for Sydengen pga.
forstyrrelser fra jægerne eller skud, fløj de altid ud mod sydøst over
mod Tyreholm. Muligvis fortsatte nogle af ænderne til Hegnede Bugt
(se Fig. 1). De svømmeænder som forlod Sydengen under jagterne, fløj
oftest til fladvandet omkring Tyreholm, men i nogle tilfælde søgte æn-
derne i første omgang til vandfladen sydvest for Sydengen eller til lø-
bet omkring Klyholm (se Fig. 1).

Vadefugle

Ved de jagter hvor hjejler var tilstede, stod flokken som regel mindst
300-400 m nord for stedet hvor jægere gik ud. På én jagt reagerede hjej-
lerne på en løbende hund ved at flyve højt op og derefter mod syd. Ved
fire andre jagter forlod hjejlerne Sydengen ved det første skud eller ved
det 3.-7. skud (Tabel 8). Ved disse jagter fløj hjejlerne også højt til vejrs
og derefter mod syd.

Vibernes reaktion på de første skud var i enkelte tilfælde (især i 2001) at
flytte til et mere nordligt område på engen. Men i fem af de syv tilfælde
hvor viber var tilstede på Sydengen, forlod alle eller de fleste af viberne
Sydengen, enten ved de første skud eller ved det 3.-7. skud (Tabel 8, 9).
Sammenlignet med hjejlerne reagerede viberne dog mindre kraftigt på
jægernes færdsel og skud.

4.5.2 Forhold der indvirkede på vandfuglenes adfærdsmæssige
reaktioner

Fra jagt til jagt var der stor variation i størrelsen af det område inden for
hvilket vandfuglene reagerede ved opflyvning når der blev afgivet skud.
Vindens retning og styrke var af stor betydning for om vandfuglene på
det meste af engen eller blot et mindre område af engen reagerede ved
opflyvning. På vindstille dage hørtes skuddene mere end 1.500 m væk,
og på sådanne dage medførte de første skud at alle eller næsten alle
vandfugle på Sydengen og vandfladen ud for sydvestkysten fløj op og
forlod området. Sydlige vinde førte lyden af skud mod nord og resulte-
rede i forstyrrelser over hele Sydengen. Under én af jagterne hvor vin-
den var i syd medførte det fjerde og femte skud også forstyrrelse af
bramgæs på Nordengen; ud over denne hændelse blev der ikke kon-
stateret forstyrrelser af vandfugle på Nordengen som følge af skud af-
givet i jagtområdet på Sydengen (N = 19 jagter). Når der var hård vind
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fra nordlige retninger kunne skuddene enten ikke høres, eller kun svagt
høres på den nordlige del af Sydengen. På sådanne dage blev det ob-
serveret at de gæs, ænder og vadefugle som opholdt sig på den nord-
lige halvdel af Sydengen (eventuelt efter at have forladt den sydlige
halvdel), forblev upåvirkede af skudafgivelserne på den sydligste del
af Sydengen (se eksemplet fra den 14. november 2001 nedenfor).

Ved flere af jagterne skabte opflyvning af flokke af vandfugle der op-
holdt sig i eller nær jagtområdet, uro blandt de vandfugle som opholdt
sig længere mod nord på Sydengen. Ved nogle af jagterne tydede reak-
tionerne på at de fugle der var nærmest kilden til forstyrrelsen 'trak'
andre flokke med når de fløj op.

Der var en tendens til at både gæs, ænder og vadefugle var mere føl-
somme over for jægernes færdsel, hundenes løben og afgivelsen af skud
i uger hvor der også blev observeret vandrefalk og/eller én eller flere
havørne i området. I de perioder hvor vandrefalk og/eller havørn blev
set jage på engen eller over fladvandet, blev det ved flere lejligheder
noteret at vandfuglene virkede 'nervøse'. På sådanne dage observere-
des det eksempelvis at svømmeænder og vadefugle reagerede på min-
dre rovfugle såsom kærhøge.

I 2001 reagerede vandfuglene ikke så kraftigt som i de foregående år
når jægerne gik ud på engen, og når skud blev afgivet. Ved flere af
jagterne i 2001 søgte de forstyrrede flokke op på nordøstdelen af Syden-
gen, og i en del af tilfældene forblev de her under hele jagten, også selv
om der efterfølgende blev afgivet mange skud. Ændringen var tyde-
ligst blandt pibeænderne der i 2001 (i højere grad end i tidligere år)
benyttede engene som fødesøgningsområde (93% af ænderne optalt på
Sydengen var fødesøgende i 2001, mens andelen var 39-62% i 1998-
2000).

4.5.3 Eksempler på vandfuglenes adfærdsmæssige reaktioner

Nedenfor beskrives hvordan vandfuglene i jagtområdet og i nabo-
områderne reagerede på jægernes og hundenes færden samt på afgi-
velserne af skud under fire jagter. Eksemplerne er udvalgt for at illu-
strere noget af variationen fra jagt til jagt i vandfuglenes reaktioner.

Jagt den 13. september 2000

Vinden var svag (2-4 m/s) fra sydvest, og observationsforholdene var
optimale. De første to skud medførte at alle ænder, hjejler og viber der
opholdt sig på engen inden for en radius af 700-800 m fløj op. De 120
krikænder i og omkring Bredebæk fløj op i fire småflokke. Én flok lan-
dede igen, men da i nordenden af Bredebæk. Denne flok forblev upå-
virket af efterfølgende skud. De øvrige tre flokke af krikænder samt de
i alt 30 gråænder fløj til fladvandet umiddelbart øst for Sydengen. De
415 hjejler som stod ved Bredebæk fløj højt op og derefter mod syd. De
115 viber som også stod ved Bredebæk cirklede over engen i ca. 3 min.
hvorefter 30 af viberne landede ved Bredebæk; de øvrige fløj mod nord.
De tilbageblevne 30 viber lod sig ikke påvirke af de efterfølgende skud,
men da to jægere nærmede sig Bredebæk, fløj viberne op og trak mod
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syd. De syv flokke af i alt 285 grågæs fløj ikke op ved de første skud,
men da der senere blev afgivet fire skud, blev gæssene urolige og nogle
fløj mod syd, mens andre fløj mod nord til Sjælland. De 170 pibeænder
og 75 gråænder der lå på vandet sydvest for Sydengen, fløj op da de
første to skud blev afgivet, og de trak mod sydøst. Nogle pibeænder
landede syd for Sydengen, andre trak til Tyreholm. Knopsvanerne svøm-
mede væk fra kysten. Efter afgivelse af de første fem skud og efter de
fleste af jægerne var gået ud og havde sat sig, var der ingen vandfugle
tilbage på Sydengen med undtagelse af 35 krikænder og 8 gråænder i
nordenden af Bredebæk.

Jagt den 8. november 2000

Vinden var i syd og blæste med en styrke på 4-5 m/s som tiltog til 5-6
m/s. Der var optimale observationsforhold. De 285 pibeænder, 715 krik-
ænder, 25 gråænder og 10 spidsænder som lå i Bredebæk, reagerede
ved at svømme ud på vandet i loen da de første jægere gik ud på engen.
Jægerne passerede ænderne på ca. 250-350 m afstand. Da de første tre
skud blev affyret, fløj alle ænderne i Bredebæk op, men de landede
hurtigt igen i loen. Da der et min. senere blev afgivet yderligere tre
skud, fløj alle ænderne op. Mange af ænderne fløj rundt over Brede-
bæk, men alle ænderne (med undtagelse af ca. 90 krikænder) endte med
at flyve mod sydøst, tilsyneladende til Tyreholm. De ca. 90 krikænder
som blev på Sydengen, landede i pander og loer længere mod nord og
nordøst på Sydengen, dvs. uden for jagtområdet. Efter yderligere tre
skud forlod ca. 60 af de 90 krikænder Sydengen.

Jagt den 11. september 2001

Vinden var i nordvest og blæste med 4-5 m/s. Observationsforholdene
var optimale. Da de første tre skud blev afgivet fløj alle 1.200 grågæs,
900 svømmeænder, 1.100 hjejler og 650 viber op, inklusive de der op-
holdt sig på den ikke jagede del af Sydengen, dvs. op til ca. 800 m fra
stedet hvor skuddene blev affyret. Ca. 500 af grågæssene fløj mod Sjæl-
land, mens de tilbageblevne foretog et par flyverunder inden de atter
landede, men da på det nordligste af Sydengen. Hovedparten af krik-
ænderne, men også nogle af de andre arter af svømmeænder slog sig
ned i pander og loer mod nordøst på Sydengen. Mange af svømme-
ænderne landede igen i Gåsesøen. Da to jægere gik ud på engen 13
min. senere, lettede hovedparten af de tilbageværende ca. 700 grågæs,
og de fleste af gæssene fløj mod Sjælland. Ved det tredje og fjerde skud
lettede ænderne i Gåsesøen og nogle forlod engområdet, mens andre
atter landede i Gåsesøen. Ca. 200 af de resterende 250 grågæs fløj mod
Sjælland. De ca. 200 svømmeænder som opholdt sig langs kysten af
Sydengen, forlod vandfladen og fløj mod sydøst. Efter det sjette skud
fløj de sidste 50 grågæs fra Sydengen til Sjælland.

Jagt den 14. november 2001

Under jagten var vinden i nordøst og det blæste med 8-10 m/s. På grund
af nattefrost var der is i mange af panderne, hvoraf nogle var helt dæk-
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ket med is. Observationsforholdene var gode. Efterhånden som jægerne
kom ud på engen, blev småflokke af krikænder opskræmt fra det syd-
ligste af Sydengen. De fløj til Gåsesøen og panderne længere mod nord
og nordøst på engen. I dette område lå ænderne mere end 600 m fra de
steder hvorfra de nærmeste skud blev afgivet. Efter en time fløj flere
end 300 af pibeænderne ud fra panderne og begyndte at græsse mindre
end 500 m fra de nærmeste jægere. De ca. 1.600 pibeænder og 300 hjej-
ler som opholdt sig i nordøsthjørnet af Sydengen, forblev upåvirkede
af skuddene. Da der var hård vind fra nordøst, nåede lyden af skud-
dene kun i få tilfælde op til den nordlige og nordøstlige del af Syden-
gen hvor alle ænderne, gæssene og vadefuglene opholdt sig; kun to af i
alt 34 skud kunne høres fra tårnet. De 75 grågæs som opholdt sig på
den østlige del af Sydengen, gik ud mod østkysten efterhånden som
jægere kom længere og længere mod øst. Under jagten gik grågæssene
tilbage mod vest og endte med at opholde sig ca. 400-500 m fra de ste-
der hvorfra skud blev afgivet.

4.6 Effekt af jagt på antallet af vandfugle

I den følgende gennemgang af effekterne på antallet af hver af de otte
arter skelnes der mellem forekomsten på Sydengen og forekomsten i
det lavvandede område som stødte op til jagtområdet på engen.

4.6.1 Sydengen

Grågæs optrådte ikke i lavere antal på Nyord Sydeng på førstedagen
og andendagen efter jagterne, end i dagene op til jagterne (Tabel 10, 11).
Hyppigheden af tilbagegange i antallet af grågæs fra dagen hvor jagten
fandt sted, til dagen efter jagten, var ikke højere end det kunne forven-
tes hvis jagt var uden betydning for antallet af grågæs; antallet var la-
vere i 13 (57%) af 23 tilfælde (Tabel 12). Det konkluderes at grågæssenes

Område
Art

Før jagten Dagen efter jagten Andendagen efter jagten

Fgns. min.-max. N gns. min.-max. N gns. min.-max. N

Sydengen

Grågås 75 29 2,99 0,086

Pibeand 35 16 0,21 0,812

Krikand 44 20 0,59 0,555

Gråand 18 10 0,34 0,716

Vibe 21 11 0,09 0,771

Vandfladen

Knopsvane 38 15 0,39 0,681

Pibeand 80 32 0,09 0,910

Gråand

255

484

264

58

243

139

149

157

7-1.445

13-1.459

18-845

12-141

22-705

17-636

6-772

2-590 86

227

539

260

55

175

111

138

91

1-1.104

7-2.125

2-913

12-239

20-475

16-321

2-675

3-305 34

245

430

345

44

188

135

142

159

6-1.420

10-1.547

20-1.267

10-103

19-425

54-276

4-590

8-333

25

13

17

9

9

13

31

31 5,42 0,005

P

Tabel 10. Det gennemsnitlige antal individer af vandfugle på Sydengen hhv. på vandfladen ud for sydvestky-
sten af Nyord Sydeng før jagterne (gennemsnit af forekomsten to dage før jagten, dagen før jagten og på jagt-
dagen før jægerne gik ud), på dagen efter jagten og på andendagen efter jagten. Ud over gennemsnit (gns.) er
følgende opgivet: mininum og maksimum forekomst (min.-max.), antal tællinger der kunne inddrages (N)
samt F- og P-værdier for analyserne af covarians med vandstanden omkring Nyord som covariat.
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brug af Nyord Sydeng som raste- og fourageringsområde var upåvir-
ket af om der dagen forinden eller to dage tidligere havde været udøvet
jagt på den sydligste del af Sydengen.

For pibeand var det gennemsnitlige antal på Sydengen ikke lavere på
førstedagen og andendagen efter jagterne, end i dagene op til jagterne
når resultaterne fra alle årene, 1998-2001, blev sammenstillet (Tabel 10).
En parret t-test viste heller ikke negative effekter (Tabel 11). Hyppighe-
den af tilbagegange var, set over alle årene, heller ikke højere, end det
kunne forventes hvis jagt ikke havde en effekt. Tilbagegang dagen efter
jagten registreredes således i syv (54%) af 13 tilfælde (Tabel 12). Dette
kunne umiddelbart lede til den konklusion at antallet af pibeænder på
Sydengen var upåvirket af om der dagen forinden eller to dage tidli-
gere havde været udøvet jagt på engen.

En opdeling af optællingerne imellem år hvor engene var tørre eller
forholdsvis tørre, og 2001 hvor engene var oversvømmet fra den sidste

Område
Art

Antal fugle tilstede 
før jagten

Før jagten vs. den
første dag efter jagten

Før jagten vs. den
anden dag efter jagten

gns. min.-max. N t P t P

Sydengen

Grågås 0,42 0,03 0,975

Pibeand 0,02 1,16 0,273

Krikand 1,31 0,51 0,619

Gråand 3,67 1,42 0,204

Vibe 1,72 1,57 0,161

Vandfladen

Knopsvane 1,89 1,61 0,139

Pibeand 0,20 0,36 0,724

Gråand

256

599

360

69

267

168

132

172

31-996

55-1459

80-845

32-94

40-705

60-377

30-355

35-430

23

13

17

8

9

12

27

23 3,91

0,676

0,236

0,984

0,008*

0,124

0,086

0,841

< 0,001* 0,50 0,621

Tabel 11. Det gennemsnitlige antal individer af vandfugle på Sydengen hhv. på
vandfladen ud for sydvestkysten af Nyord Sydeng på dagen før jagterne (før
jægerne gik ud på engene) samt minimum og maksimum (min.-max.) fra de
tællinger som indgår. Herudover er antallet af jagter der kunne inddrages (N),
og testresultaterne (t, P) af den parrede t-test givet. Signifikante forskelle af en
en-vejs test efter korrektion med Bonferroni er angivet med stjerne.

Område
Art N

% tilbagegang % stigning

76-100 51-75 26-50 1-25 0-50 51-100 101-200 201-300

Vandfladen

Knopsvane 3 4 2 3

Pibeand 5 6 5 3 1

Gråand 4 4

Sydengen

Grågås 5 5 1 3 1

Pibeand 2 5 4 1 1

Krikand 3 3 3 1

Gråand 5 2 1

Gråand1 2 2 2

Vibe

12

27

23

23

13

18

8

8

9 1 3 3 1 1

1 Fra jagtdagen til den anden dag efter jagten.

223

348

242

233

2

Tabel 12. Antal tilfælde hvor der blev registreret fremgang hhv. tilbagegang i
antallet af vandfugle på Nyord Sydeng hhv. på vandfladen sydvest for Nyord
Sydeng fra jagtdagen før jægerne gik ud til dagen efter jagten. 'N' angiver
antallet af jagter hvorfra resultater kunne inddrages.
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del af september, viser imidlertid at jagternes effekt på antallet af pibe-
ænder varierede afhængigt af graden af fugtighed på engen. Forment-
lig har engens fugtighed betydning for planternes fødeværdi og for
ændernes mulighed for at græsse. Fra slutningen af september til slut-
ningen af november 2001 hvor loer og pander var oversvømmet (og
der i flere områder stod sjapvand i græsset), var der tilbagegang i antal-
let af pibeænder efter kun én af syv jagter. I modsætning til dette, blev
der registreret tilbagegang efter seks ud af seks jagter gennemført mel-
lem slutningen af oktober 1998 og midten af september 2001. Forskel-
len imellem de to år er signifikant (Fisher’s Exact Test: P = 0,0047).
Omend materialet er spinkelt, kan det konkluderes at dato-jagt ofte
havde en negativ effekt på antallet af pibeænder på førstedagen efter
en jagt i situationer hvor engen ikke var særlig fugtig. Men var fugtig-
heden på engen høj, havde dato-jagt ingen effekt på antallet af pibeæn-
der på førstedagen efter en jagt.

Det gennemsnitlige antal krikænder på Sydengen var ikke højere i da-
gene op til jagterne, end på dagen efter jagterne (Tabel 10). En parret t-
test viste ingen signifikant effekt af jagterne (Tabel 11). Men der var en
svag tendens til hyppigere tilbagegang fra jagtdagen til dagen efter jag-
ten: I 11 af 17 tilfælde (65%) var der færre krikænder på Sydengen da-
gen efter jagten, end der havde været umiddelbart før jagten begyndte
(Tabel 12).

For krikand var der som for pibeand en forskel på effekterne imellem
efterårene. Efter 11 af i alt 12 jagter gennemført mellem slutningen af
oktober 1998 og midten af september 2001 var antallet af krikænder
lavere på førstedagen efter jagten, end umiddelbart før jagten startede.
I modsætning hertil blev der ikke konstateret tilbagegang i antallet af
krikænder efter i alt seks jagter afholdt mellem midten af oktober og
slutningen af november 2001 (Fisher’s Exact Test: P = 0,0004). Som for
pibeand, konkluderes det derfor at jagterne oftest havde en negativ ef-
fekt på antallet af krikænder på førstedagen efter en jagt når forholdene
på engen ikke var specielt attraktive. Men var fugtighedsforholdene
gode, havde dato-jagt ingen effekt på antallet af krikænder på førsteda-
gen efter en jagt.

For gråand viste en parret t-test at der var et signifikant fald i antallet af
gråænder fra jagtdagen til den første dag efter jagten (Tabel 11). Des-
uden var hyppigheden af tilbagegange i antallet af gråænder fra jagt-
dagen til dagen efter jagten højere end forventet hvis jagt ikke havde
haft nogen effekt; det var forventningen at hyppigheden af tilbagegang
ikke ville afvige fra hyppigheden af fremgang hvis jagt ikke havde no-
gen effekt. I syv (88%) af i alt otte tilfælde var der således 38-72% færre
gråænder inde på engen dagen efter jagten, end på jagtdagen umiddel-
bart før jagten begyndte (Tabel 12). På andendagen efter jagten var der
ligeledes i seks ud af otte tilfælde færre gråænder på Sydengen, end på
jagtdagen før jagten (Tabel 12). Det konkluderes derfor at jagterne i de
fleste tilfælde bevirkede at færre gråænder opholdt sig på engen i de
første to dage efter jagterne.

For hjejle var materialet spinkelt. De i alt fem jagter tydede ikke på at
der var markante negative effekter på hjejlernes antal på Sydengen da-
gen efter jagterne.
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Antallet af viber på Sydengen var i gennemsnit lidt højere i dagene op
til jagterne, end på dagene efter jagterne, men forskellen var ikke signi-
fikant (Tabel 10). Antallet af viber gik tilbage i syv af ni tilfælde, sva-
rende til 76%, og det er hyppigere end de 50% man kunne forvente hvis
viberne havde været upåvirket af jagterne. På grund af det lave antal
jagter er det noget usikkert om dette afspejler at viberne var påvirket af
om jagt havde fundet sted på Sydengen dagen før. Der var ingen ten-
dens til en effekt af jagt på antallet af viber på andendagen efter jagt.

4.6.2 Vandfladen sydvest for Sydengen

For knopsvane blev der registreret en tendens til at færre individer op-
trådte langs sydvestkysten af Sydengen på førstedagen efter jagterne,
end på dagene op til jagterne (Tabel 10). I ni af i alt 12 tilfælde (75%) var
der færre knopsvaner dagen efter jagten, end på jagtdagen før jægerne
gik ud (Tabel 12). Det tyder på at nogle af svanerne først vendte tilbage
til fladvandet sydvest for Sydengen på andendagen efter jagterne eller
senere. Ved de to jagter hvorfra der haves to tællinger på hver af første-
dagene efter jagten, var der ingen tendens til højere antal om eftermid-
dagen end om formiddagen.

Der var ingen indikationer på at pibeændernes benyttelse af vandfladen
sydvest for Sydengen var negativt påvirket af jagterne. Der var således
ikke færre pibeænder efter jagterne end før jagterne, og hyppigheden
af tilbagegang fra før til efter jagterne var ikke højere end forventet (Ta-
bel 12). Det konkluderes at pibeændernes brug af vandfladen langs syd-
vestkysten af Sydengen var upåvirket af om der dagen forinden eller to
dage tidligere havde været udøvet jagt på det sydligste af Sydengen.

Blandt gråænderne som opholdt sig på vandfladen eller rastede i op-
skylszonen langs sydvestkysten af Sydengen, var der tilsyneladende
nogle individer som undlod at vende tilbage dagen efter. Antallet af
gråænder var således signifikant lavere på førstedagen efter jagterne,
end på dagene op til jagterne (Tabel 10, Fig. 34, One-way anova: F =
2,62, df = 4, P = 0,037). Denne forskel blev bekræftet af en parret t-test
hvor antallet af gråænder på jagtdagen før jægerne gik ud blev sam-
menlignet med antallet den første dag efter jagten (Tabel 11). Der blev
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Figur 34. Forekomsten af gråænder på vandfladen sydvest for Nyord Sydeng
før jagterne (dag -2, -1, 0) og efter jagterne (dag 1, 2) angivet som gennemsnit ±
95% konfidensgrænser.
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registreret en nedgang i antallet af gråænder fra før jægerne gik ud på
jagtdagen til den første dag efter jagten i 19 (83%) af 23 tilfælde (Tabel
12). Ved de fire jagter hvorfra der fra førstedagen efter jagten haves to
tællinger på hver af dagene, var der ingen tendens til højere antal om
eftermiddagen end om formiddagen. Der var ikke hyppigere tilbage-
gange end fremgange i antallet af gråænder fra før jagterne til anden-
dagen efter jagterne. Det konkluderes at færre gråænder opholdt sig på
vandfladen langs sydvestkysten af Sydengen dagen efter en jagt, end
når jagt ikke havde været udøvet dagen før.

4.6.3 Sammenhæng med antallet af skud

Der fandtes ikke evidens for at fuglene optrådte i lavere antal efter dage
med mange skud, end efter dage med få skud. For hverken knopsvane,
pibeand eller gråand var der tendens til hyppigere tilbagegang eller en
mere markant tilbagegang efter jagter hvor antallet af skud havde væ-
ret højt, end efter jagter med få skud. Men i de fire tilfælde hvor der
blev afgivet mere end 80 skud, og hvor effekterne på antallet af gråæn-
der kunne følges, var der på førstedagen i ingen tilfælde mere end 46%
af de antal gråænder som var registreret umiddelbart før jagten.

4.7 Effekt af jagt på vandfuglenes valg af
opholdssted

Der var ingen indikationer på at de gæs, svømmeænder, hjejler og vi-
ber som optrådte i optællingsområdet dagene efter jagterne undgik selve
jagtområdet og de allernærmeste naboområder. Ligeledes var der for
ingen af arterne tendens til at andelen af individer der opholdt sig på
Nordengen, steg i de to første dage efter en jagt. Det kan derfor konklu-
deres at dato-jagterne ikke førte til forskydninger i fuglenes fordeling
inden for optællingsområdet i dagene efter jagt havde fundet sted.
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5 Diskussion

5.1 Jagtudøvelse

Der var stor variation i skudintensiteten mellem jagterne, selv om an-
tallet af jægere stort set var det samme fra jagt til jagt. Antallet af af-
givne skud var langt overvejende bestemt af intensiteten af ændernes
indtræk til engen. Dette indtræk varierede, især afhængigt af om der
var vand i panderne på engene, af vandstanden omkring Nyord og af
vindforholdene. Udbuddet af frø på engens frøplanter har uden tvivl
også været af betydning for om ænderne i større eller mindre antal søgte
ind på engen omkring og efter solnedgang.

De målte effekter af jagt på vandfuglenes antal tydede på at variatio-
nen i antallet af afgivne skud fra jagt til jagt, spillede en underordnet
rolle for antallet af vandfugle i dagene efter jagterne. Denne vurdering
bygger vi på den manglende sammenhæng mellem antallet af afgivne
skud og sandsynligheden for at antallet af individer af de enkelte arter
gik frem eller tilbage efter jagterne. Den manglende sammenhæng skyl-
des givetvis at de fleste vandfugle normalt forlod jagtområdet og de
nærmeste naboområder allerede ved afgivelsen af de første skud.

5.2 Effekt af jagt på vandfuglenes antal og brug af
området

5.2.1 Betydning af fuglenes forekomst for undersøgelsen af
effekter af jagt

Der blev gennemført 45 jagter over de fire forsøgsår, men for de fleste
vandfuglearter var det kun et lille antal jagter som kunne inddrages i
analyserne af jagternes effekt på antallet af fugle. Det skyldes primært
at de fleste arter optrådte i lave antal i mange af de perioder hvor jagt
fandt sted. Derfor var det i nogle tilfælde vanskeligt at afgøre om dato-
jagterne havde en negativ effekt på fuglenes antal i dagene efter jag-
terne. På grund af det lave antal jagter som kunne inddrages, blev re-
sultaterne af forsøgene følsomme over for forholdene netop i de uger
hvorfra optællingsresultater kunne inddrages. Dette viste sig med sik-
kerhed at være af betydning for registrerede effekter på pibeand og
krikand hvor jagternes påvirkning var tydeligt afhængig af forholdene
på engen. I efterårene 1998-2000 (og begyndelsen af efteråret 2001) fand-
tes således hyppige tilbagegange efter jagterne, hvorimod negative ef-
fekter ikke kunne registreres i efteråret 2001 hvor engene var våde fra
tidligt på efteråret.

5.2.2 Effekter på vandfuglenes antal dagene efter jagterne

For gråand var der på førstedagen efter jagten en signifikant negativ
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effekt af jagterne på det antal individer der opholdt sig på Sydengen
såvel som på fladvandet sydvest for Sydengen. Der er to sandsynlige
årsager til at der netop for gråand fandtes signifikante effekter af dato-
jagterne.

For det første var dag-til-dag fluktuationerne i gråændernes antal lave,
og det øgede mulighederne for at påvise statistiske effekter af jagterne
på fuglenes antal. For det andet optrådte gråænderne hyppigt i antal
over 50 individer, og det bevirkede at der kunne måles på forstyrrelses-
effekter ved mange af jagterne. For det tredje tyder de ret konstante
antal på at det i høj grad var de samme individer der dagligt benyttede
vandfladen og opskylszonen sydvest for Sydengen. Brugen af denne
del af området tyder på at netop dette område var en foretrukken dag-
rasteplads (se også Fig. 28 der viser fordelingen af gråænder i undersø-
gelsesområdet). De lave antalsmæssige udsving tyder også på at det
kun var under særlige vind- og vandstandsforhold at mange nye indi-
vider kom for at dagraste på stedet.

Det er således sandsynligt at de lavere antal gråænder på førstedagen
efter jagterne først og fremmest var et resultat af at det i vid udstræk-
ning var de samme individer som dagligt benyttede rastepladsen. Hvis
nogle af disse individer reagerede på jagt ved at holde sig borte i et
døgn eller et par dage førend de vendte tilbage til deres tidligere raste-
plads, vil dette kunne forklare den observerede kortvarige nedgang i
antallet.

Blandt de øvrige seks arter af vandfugle fandtes der for fire arter (knop-
svane, pibeand, krikand og vibe) indikationer på negative effekter på
fuglenes antal på førstedagen efter jagterne. For pibeand og krikand
var der imidlertid ingen negative effekter i den periode af efteråret 2001
hvor engene (pga. delvise oversvømmelser) var attraktive for de to ar-
ter. Dette resultat viser at jagtbare ænders følsomhed over for jagt kan
afhænge af om området er et attraktivt fødesøgningssted eller et af flere
mulige (og måske lige gode) rastesteder. Det er således påfaldende at
negative effekter af jagt kunne registreres blandt både pibeænder og
krikænder i de efterår hvor de optrådte som dagrastende i panderne på
engen, hvorimod ingen negative effekter kunne spores i efteråret 2001
hvor ænderne (især pibeænderne) i vid udstrækning benyttede engene
som et fødesøgningssted og ikke blot som en rasteplads.

For den jagtbare art grågås var der ingen målelige negative effekter af
jagterne til trods for at skudafgivelser ofte medførte at de fleste gæs
straks forlod området.

5.2.3 Betydning af tidsintervallet imellem jagterne

Jagtforsøgene blev designet bl.a. med henblik på at belyse om effek-
terne af jagt var afhængig af om jagt blev udøvet med én, to eller tre
ugers interval. Mulighederne for at belyse effekterne af flere jagter i
træk (med én, to eller tre ugers interval) blev for alle arter begrænset af
at fuglene i længere perioder optrådte fåtalligt i området. Fuglene op-
trådte således ikke talrigt i tilstrækkeligt lange perioder til at effekterne
af flere jagter i træk kunne belyses. Men da der kun for én art og kun for
ét område kunne registreres indikationer på negative effekter der strakte
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sig over mere end én dag, konkluderer vi at vandfuglenes brug af jagt-
området og de omliggende områder ikke blev reduceret ved en ugent-
lig jagt ud over det der kunne forventes ud fra antallet af jagter.

I resultaterne kunne der ikke spores tegn på at jagt med én uges inter-
val forårsagede kraftigere effekter ved de enkelte jagter og dagen efter
end jagt med to eller tre ugers interval.

5.2.4 Faktorer der kan have indvirket på omfanget af effekter

En række faktorer kan være af betydning for om en dato-jagt får effek-
ter på fuglenes antal i dagene efter jagten.

Forsøgene viser at dato-jagterne generelt enten ikke havde negative ef-
fekter eller kun havde små effekter på fuglenes optræden i jagtområdet
og de nærmeste naboområder i dagene efter jagterne. Det er sandsyn-
ligt at det skyldes et sammenfald af flere forhold. Følgende forhold
vurderes i varierende grad og afhængigt af art at have været af særlig
betydning:

1) strandengen og den tilstødende vandflade sydvest for Sydengen hvor
der ikke var jagt, udgjorde i mange perioder et særdeles attraktivt
raste- og/eller fødesøgningsområde;

2) jagt fandt kun sted på den sydligste fjerdedel af et stort sammen-
hængende engareal;

3) fuglene havde adgang til store tilstødende eng- og lavvandsområder.
Det jagtfrie vandområde omfattede uforstyrrede vige og holme om-
kranset af rørskov (f.eks. Klyholm og Tyreholm). Desuden var ud-
buddet af vandplanter ofte stort. Det betød at svømmeænderne un-
der mange vind- og vandstandsforhold havde mulighed for at finde
alternative rasteområder, og for nogle arter også alternative føde-
søgningsområder, i nærheden af jagtområdet;

4) for flere af arterne var der tilsyneladende perioder med stor udskift-
ning i de individer som benyttede jagtområdet og de nærmeste nabo-
områder. Ingen individer af gæs, ænder eller vadefugle blev udsat
for forstyrrelse fra jagt på det sydligste af Sydengen hyppigere end
én gang om ugen. Dertil kommer at mange individer kun periodisk
benyttede jagtområdet og de nærmeste naboområder. Det har givet-
vis betydet at mange individer kun var tilstede på engene eller i nabo-
områderne under én af flere jagter afholdt i den tidsperiode hvor de
var tilstede;

5) for nogle af arterne blev jagtområdet og de nærmeste naboområder
kun periodisk benyttet, og da kun af en mindre andel af alle de indi-
vider af arten som var tilstede i hele Nyord-Ulvshale området.

Individer udsat for jagt

Det kan forventes at graden af negative effekter af en jagt vil afhænge
af om mange eller få af individerne, som var tilstede før jagten startede,
'erfarede' at der blev udøvet jagt.

På mange af jagtdagene blev det iagttaget at flere af flokkene af grågæs
trak bort fra Sydengen før de første jægere gik ud og/eller før de første
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skud blev afgivet. På 12 af jagtdagene registreredes det at 5-32% af grå-
gæssene havde forladt strandengen i det korte tidsinterval mellem af-
slutningen af optællingen og afgivelsen af de første skud. Bedømt ud
fra retningen af gæssenes træk vurderes det at gæssene i langt de fleste
tilfælde trak til fourageringsmarker og overnatningspladser på Sjæl-
land; i enkelte tilfælde dog blot til overnatning på Ægholm Sand umid-
delbart nord for Nyord. Blandt flokkene af gæs der havde græsset og
rastet på Nyord Sydeng i løbet af dagen, var der derfor ofte flokke som
ikke blev udsat for jagt på Sydengen fordi de havde forladt området før
forstyrrelserne indtraf.

Jægernes og hundenes færden på det sydligste af Sydengen medførte i
de fleste tilfælde at gæs, ænder og vadefugle flyttede ud på større af-
stand af jagtområdet uden at fuglene helt forlod området. Men ved
mange af jagterne var der enkelte flokke som reagerede på færdslen
ved at forlade området. Det er muligt at nogle af disse flokke derfor
ikke 'erfarede' at færdslen efterfulgtes af skud.

De gæs, ænder og vadefugle som blev i området trods jægernes fær-
den, forlod ofte jagtområdet og de nærmeste naboområder allerede ved
afgivelsen af det 1.-7. skud. Det har muligvis betydet at hovedparten af
vandfuglene efterfølgende opholdt sig på så stor afstand af jagtområdet
at de ikke har haft mulighed for at registrere om der på jagtdagen blev
afgivet få eller mange skud. På dage og aftener hvor det var vindstille
eller vinden var i vest kunne skud dog høres helt ud til Tyreholm hvor
mange ænder søgte hen når de forlod jagtområdet. Desuden må det
forventes at mange af de svømmeænder som under aftentrækket søgte
ind på Sydengen, havde mulighed for at registrere om skudintensiteten
var høj eller lav.

Antal skud og tidspunkterne for skudafgivelse

For de arter af svømmeænder som fandtes i lave antal efter jagterne,
blev der ikke fundet nogen sammenhæng mellem antallet af skud og
sandsynligheden for lave antal. Der blev heller ikke fundet nogen sam-
menhæng mellem antallet af skud og den antalsmæssige tilbagegang.
Den manglende sammenhæng var ikke forårsaget af de særlige forhold
i 2001. Det konkluderes derfor at dage med få skud kunne være lige så
forstyrrende som dage med mange skud. Dette er ikke så overraskende
når det tages i betragtning at vandfuglene ved langt de fleste jagter
skræmtes og forlod jagtområdet og de nærmeste naboområder allerede
ved afgivelsen af de første skud.

Der fandtes ingen indikationer på at tidspunktet for afgivelse af de før-
ste skud i relation til tidspunktet for solnedgang var afgørende for om
der var tilbagegang i antallet af fugle i områderne på førstedagen efter
jagterne.

5.2.5 Effekter på vandfuglenes udnyttelse af jagtområdet

Der var ingen tendens til at de vandfugle som opholdt sig på Sydengen
i dagene efter jagterne undgik jagtområdet eller de nærmeste nabo-
områder. Det konkluderes derfor at dato-jagterne ikke resulterede i at
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de vandfugle som optrådte i undersøgelsesområdet på dagene efter jag-
terne, undgik selve jagtområdet og de allernærmeste naboområder.

5.2.6 Effekter på fuglenes fødesøgning

I de fleste tilfælde reagerede grågæssene på forstyrrelserne fra jægerne
ved at trække til én eller flere overnatningspladser på Sjælland og min-
dre hyppigt til Ægholm Sand umiddelbart nord for Nyord. For mange
af grågæssene kom jagterne således til at betyde at de trak til overnat-
ning førend normalt. På seks af tælledagene uden jagt i 1999-2001 note-
redes det hvornår grågæssene trak til overnatning. Sammenholdes disse
observationer med observationerne på jagtdagene, kom forstyrrelserne
fra jagterne sjældent til at fremskynde fratrækningstidspunktet med
mere end ½-1 time. På flere af dagene, især i september og første halv-
del af oktober, iagttoges det desuden at mange af grågæssene hvilede
fremfor at søge føde i den sidste 1-1½ time før solnedgang. Jagterne ser
derfor ikke ud til i væsentlig grad at have reduceret gæssenes fødesøg-
ningstid.

På Skallingen i Vadehavet og på Værnengene i den sydlige del af Ring-
købing Fjord er det i tidligere studier observeret at antallet af svømme-
ænder som trak ind på landarealerne om aftenen og natten for at søge
føde var lavere når jagt havde fundet sted om aftenen (Jakobsen 1988,
Meltofte 1994). Den negative effekt blev øget hvis jagt fandt sted flere
aftener i træk.

5.2.7 Sammenligning med andre undersøgelser

Der har tidligere været udført undersøgelser af hvorvidt vandfugle to-
lererer jagt på landarealer nær lavvandede områder hvis jagten begræn-
ses til en enkelt dag med én eller flere ugers interval.

I en sø i Tyskland fandt man at antallet af ænder som regel vendte til-
bage til det oprindelige niveau i løbet af fire dage, i nogle tilfælde alle-
rede den følgende dag (Gerhard 1994). Derimod fandt Andersson (1977)
at en uges interval imellem jagterne var for kort tid til at sikre at antallet
af gråænder i en svensk sø vendte tilbage til det oprindelige antal. I det
nordvestlige Tyskland blev jagt på gråænder udøvet med en måneds
interval, og her gik der tre uger førend gråændernes antal var på ni-
veau med antallet før jagt (Jettka 1986). I et andet område i det nord-
vestlige Tyskland fandt man ligeledes at en uge uden jagt ikke var til-
strækkelig til at sikre at antallet af gråænder steg igen efter bortskræm-
ning pga. jagt (Ziegler & Hanke 1988).

Disse forskelle i effekter viser at fuglenes respons på jagtlig forstyrrelse
varierer imellem lokaliteter. Variation i hvor hurtigt antallet af fugle
genopbygges efter jagtlig forstyrrelse kan bl.a. opstå fordi nogle lokali-
teter er beliggende i et overvintringsområde, mens andre lokaliteter,
beliggende længere mod nord på fuglenes trækrute, bruges i kortere
perioder som raste- og fødesøgningsområder inden trækket fortsætter.
Det er forventeligt at en eller to ugers pause i udøvelse af jagt vil have
en større positiv effekt på antallet af fugle på lokaliteter beliggende på
trækruten, hvortil nye fugle jævnligt vil ankomme, end på lokaliteter
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beliggende i et overvintringsområde. Men forsøget på Nyord viser også
at effekterne kan variere på samme lokalitet fra år til år og hen gennem
sæsonen. Tilsvarende iagttagelser er gjort i andre studier (f.eks. Mad-
sen & Fox 1995, Gill et al. 2001).

5.3 Vandfuglenes adfærdsmæssige reaktioner ved
færdsel og jagt

Ved næsten alle jagter var der flokke af gæs, ænder og vadefugle som
reagerede ved opflyvning allerede når jægerne gik ud på den sydligste
del af Sydengen og lod hundene løbe i jagtområdet. De vandfugle som
skræmtes op af jægernes og hundenes færdsel, flyttede ofte længere
væk fra jagtområdet uden dog at forlade det. De første skud medførte
under de fleste jagter at hovedparten af vandfuglene flyttede ud af
området. I nogle tilfælde undlod ænderne der efter de første skud var
flyttet til de nordlige dele af Sydengen, at reagere på efterfølgende skud.
Men i hovedparten af tilfældene reagerede ænderne på senere skud-
serier ved at forlade engen hhv. vandfladen. Ved de fleste af jagterne
havde vandfuglene forladt vandfladen sydvest for Sydengen og 60-100%
af Sydengen før det 8. skud var afgivet. På grundlag af vandfuglenes
adfærdsmæssige reaktioner under jagterne konkluderes det: 1) at afgi-
velse af skud var langt mere forstyrrende end hunde der løb frit, og
løbende hunde var mere forstyrrende end jægere der gik på engen og
havde hunden i umiddelbar nærhed, 2) at dato-jagterne oftest med-
førte at det meste af Sydengen og vandfladen sydvest for Sydengen
tømtes for ænder, gæs og vadefugle, og 3) at vandfuglenes reaktioner
var påvirket af en række forhold såsom vindretning og -styrke, områ-
dets værdi som fødesøgningssted etc. (se afsnit 5.3.1).

5.3.1 Faktorer der indvirkede på vandfuglenes reaktion

De forhold der tilsyneladende først og fremmest førte til variation i
hvordan hver fugleart reagerede på jægernes færden og på skud, var
fugleflokkens afstand til forstyrrelseskilden, vindretningen, vindstyr-
ken, hvorvidt havørn eller vandrefalk var tilstede i området og engens
fugtighed. Andre faktorer har utvivlsomt også haft betydning. Eksem-
pelvis var det vort indtryk at grågæssene var mere tilbøjelige til at for-
lade området hvis de blev forstyrret nær det tidspunkt på dagen hvor
de under normale omstændigheder ville være trukket til fouragerings-
arealer på marker eller til deres overnatningsplads.

For alle vandfuglearterne var der stor variation i deres flugtafstand over
for gående jægere, løbende hunde og jægere der afgav skud. De fugle-
flokke som opholdt sig mere end 500 m fra jægere, løbende hunde eller
fra stedet hvor skud blev afgivet, var som forventet mindre tilbøjelige
til at reagere ved opflyvning end de flokke som var tættere på forstyr-
relseskilden. Vindretningen og -styrken havde tilsyneladende betyd-
ning for hvor tydeligt skuddene kunne høres af de fugle der opholdt
sig på den nordlige del af Sydengen. Bedømt ud fra fuglenes reaktioner
var flugtafstanden betydeligt større i stille vejr end i blæsevejr, og flugt-
afstanden var lavest når vinden bar lyden af skuddene bort fra fuglene.
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Store områder af Sydengen var attraktive for pibeand, krikand og vibe
i 2001 som følge af oversvømmelserne i september og oktober/novem-
ber. I 2001 udnyttede pibeænderne i vid udstrækning Sydengen som et
græsningsområde i dagtimerne, hvorimod de i de foregående år i langt
højere grad blot rastede når de opholdt sig på Sydengen. I efteråret
2001 var især pibeænderne mindre tilbøjelige til at forlade den nordlige
del af Sydengen under dato-jagterne end tilfældet var i de foregående
år.

Fuglenes tilbøjelighed til at forblive på den nordlige del af Sydengen i
efteråret 2001 kunne ikke forklares med forhold såsom færre skud eller
hyppigere vinde fra nordlige og nordøstlige retninger i 2001. Når pibe-
ænderne var mere tolerante over for skud i efteråret 2001, end i de fore-
gående år, skyldes det sandsynligvis at Sydengen udgjorde et særdeles
attraktivt fødesøgningsområde i 2001. De svagere reaktioner blandt
vandfuglene i 2001 tolkes således som tegn på at engens tilstand (især
dens fugtighed) indvirkede på fuglenes tendens til at reagere på skud
ved at flytte til et andet sted på engen fremfor at forlade området. På
grundlag af dette konkluderes det at fuglenes tilbøjelighed til helt at
forlade et område når skud afgives i nærheden afhænger af hvor at-
traktivt området er for fødesøgning.

Hyppigheden af færdsel og jagt

Fugles muligheder for tilvænning til menneskelig færdsel og jagt har
betydning for deres reaktioner (f.eks. Laursen et al. 1997, Laursen &
Rasmussen 2002). Da færdsel og jagt på Nyord Sydeng kun fandt sted i
forbindelse med dato-jagterne (se afsnit 2), havde fuglene begrænsede
muligheder for at vænne sig til jægernes færden og lyden af skud. Når
fuglene reagerede ved at forlade området allerede når jægerne og hun-
dene bevægede sig ud på engen, eller når de første skud blev afgivet,
havde fuglene begrænsede muligheder for at erfare at færdslen og jag-
ten aldrig omfattede den nordlige del af Sydengen. I efteråret 2001 var
det langt mere almindeligt, end i de foregående år at mange af vand-
fuglene kun flyttede til den nordøstlige del af Sydengen i stedet for at
forlade området.

Adgang til et tilstødende uforstyrret strandengsområde

Forud for jagtforsøgene var det forventet at vandfuglenes reaktion på
jægernes færdsel og afgivelserne af skud ville være påvirket af at jag-
terne var begrænset til den sydligste fjerdedel af et stort sammenhæn-
gende strandengsområde. De vandfugle der blev forstyrret af jægernes
færdsel eller af lyden af skud, havde således mulighed for at flytte ud
på større afstand af jagtområdet uden nødvendigvis at forlade stranden-
gen. Ved langt de fleste jagter reagerede vandfuglene over det meste af
Sydengen på skuddene. Dog lod vandfuglene i det nordøstligste hjørne
af Sydengen sig ikke nødvendigvis forstyrre af skuddene (dette blev
især observeret i efteråret 2001). Den nordøstlige del af Sydengen ud-
gjorde et attraktivt fødesøgningssted for pibeænder, krikænder og vi-
ber i efteråret 2001 pga. tidlige oversvømmelser der også nåede denne
del af engen. Ved mange af jagterne i dette efterår var der grågæs, pibe-
ænder, krikænder, hjejler og viber som opholdt sig i nordøsthjørnet af
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Sydengen før jægerne gik ud. Desuden blev det ved flere af jagterne i
efteråret 2001 konstateret at flokke af vandfugle som fløj op som reak-
tion på de første skud slog sig ned på denne del af engen. Disse obser-
vationer tyder på at den nordøstlige del af Sydengen var særligt attrak-
tiv for pibeænder, krikænder og viber i efteråret 2001. De vandfugle
som opholdt sig på Nordengen under dato-jagterne, reagerede aldrig
ved opflyvning når skud blev afgivet på den sydligste del af Sydengen
(dog fløj en flok bramgæs op ved én jagt hvor vinden bar lyden af skud
tydeligt igennem til Nordengen). Det kunne derfor forventes at mange
af de gæs, svømmeænder og vadefugle som fløj op fra Sydengen, ville
søge til Nordengen. Men kun sjældent blev det iagttaget at flokke af
vandfugle som var skræmt op af jagt, slog sig ned på Nordengen frem-
for at forlade engen. Denne reaktion er ikke overraskende for svømme-
ændernes vedkommende da Nordengen tilsyneladende ikke var et at-
traktivt alternativ til Sydengen. Nordengen var ofte mere tør end Syden-
gen, og kun i efteråret 2001 benyttede pibeænderne og krikænderne i
vid udstrækning Nordengen som fødesøgningsområde og rasteområde.
Grågæssene, hjejlerne og viberne optrådte derimod ofte på Nordengen
som derfor kunne tænkes at være et egnet alternativ til Sydengen. Trods
dette blev det sjældent iagttaget at flokke af gæs og vadefugle slog sig
ned på Nordengen når de forstyrredes af jagt på den sydligste del af
Sydengen.

På grundlag af disse adfærdsmønstre kan det konkluderes at adgangen
til uforstyrrede dele af et stort strandengsområde ikke er nogen garanti
for at vandfugle ikke reagerer på skud ved helt at forlade området.
Hvorvidt flytninger begrænser sig til flytninger til et tilstødende ufor-
styrret strandengsområde ser ud til at afhænge af om det uforstyrrede
strandengsområde er ligeså attraktivt som det forstyrrede område.

5.4 Konklusion

Forsøget med dato-jagt hvor jagt blev udøvet over ca. tre timer på fast-
lagte datoer på Nyord Enge med et interval på 1-3 uger, viste at selv om
både gæs, ænder og vadefugle forlod jagtområdet og de nærmeste nabo-
områder når de første skud blev afgivet, vendte vandfuglene tilbage i
uændrede antal i dagene efter. Der var dog undtagelser fra dette, især
blandt de jagtbare svømmeænder.

Både på strandengene og i det vandområde som stødte op til jagt-
området var der således færre gråænder den første dag efter jagterne
end før jagterne. For pibeand var der i tre af fire år en negativ effekt på
antallet der vendte tilbage til strandengene den første dag efter jagt;
der kunne dog ikke spores negative effekter på det antal som optrådte
på vandfladen. Det var i det efterår hvor engene blev oversvømmet
tidligt at der ikke blev registreret negative effekter af jagt på antallet af
pibeænder. For krikand blev der ligeledes kun konstateret negative ef-
fekter på førstedagen efter jagt, og da kun i de år hvor engene ikke blev
oversvømmet tidligt på sæsonen.

For grågås, der også er jagtbar, var der ingen negative effekter af jag-
terne på antallet af fugle der var tilstede dagene efter jagterne. Det kan



65

til en vis grad forklares med at de i vidt omfang forlod strandengene
sidst på eftermiddagen før jagterne blev påbegyndt, og derfor blev de
ikke udsat for jagt. For knopsvane og vibe var der ingen signifikante
negative effekter. I de tilfælde hvor bramgås og hjejle var tilstede, mens
jagt fandt sted, kunne der ikke spores negative effekter på deres antal i
de efterfølgende dage. For bramgås forklares det med at arten ikke er
jagtbar samt at engene kun udgjorde en lille del af det samlede område
som gæssene benyttede dagligt.

Det blev konstateret at især svømmeændernes, hjejlernes og vibernes
tilbøjelighed til at forlade jagtområdet under jagterne var afhængig af
fugtighedsforholdene på engene. Når engene var tørre eller kun lidt
fugtige, reagerede svømmeænderne, hjejlerne og viberne på jagt ved at
forlade jagtområdet og de nærmeste naboområder. I perioder hvor en-
gene var meget våde, reagerede ænderne, hjejlerne og viberne derimod
i langt højere grad ved at flytte ud på større afstand af området med
jagt, men uden at forlade engene.

De registrerede milde effekter på vandfuglenes antal forklares bl.a. med

• at svømmeænderne altid havde adgang til alternative lavvandede
områder hvor de var sikret imod jagtlige forstyrrelser;

• at engene i mange perioder var et attraktivt raste- og/eller fødesøg-
ningsområde;

• at intervallerne mellem jagterne havde en længde, så fuglene blev
ved med at benytte engene og vandfladen som et raste- og fødesøg-
ningsområde;

• at der mellem jagtdagene skete en større eller mindre udskiftning af
individer hvilket betød at der kom nye fugle til jagtområdet, fugle
som ikke tidligere på sæsonen havde oplevet at jagt fandt sted på
engene.

På grundlag af forsøget med dato-jagt vurderes det at for enge der stø-
der op til et jagtfredet vandområde, vil engenes værdi som et raste- og
fødesøgningsområde for vandfugle sandsynligvis kunne bevares hvis
jagt begrænses til nogle få timer efterfulgt af én eller flere uger uden
jagt. Fuglenes tilbagevenden til et jagtområde og dets naboområder kan
dog forventes at ske langsommere i områder og perioder hvor jagt-
området er af begrænset værdi for vandfuglene, og/eller hvis vand-
fuglene ikke har mulighed for at søge ind i et nærliggende forstyrrelses-
frit område mens jagten finder sted.

Det konkluderes

• at jagt med 1-3 ugers interval medførte at antallet af svømmeænder
var lavere i 1-2 dage efter jagterne;

• at vandstandsforholdene på engen var afgørende for hvor hurtigt
pibeænder og krikænder vendte tilbage til engen efter jagt;

• at adgangen til et stort uforstyrret område i umiddelbar nærhed af
jagtområdet var en væsentlig grund til at effekten af jagt på antallet
af vandfugle var svag;

• at en enkelt dag med jagt omkring solnedgang afløst af én eller flere
ugers fred vil være et godt redskab til forvaltning af jagt i områder
eller zoner hvor den jagtlige forstyrrelse af vandfugle ønskes begræn-
set.



[Tom side]
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