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Sammenfatning 

Aage V. Jensen Naturfond og DMU indgik i begyndelsen af 2007 en 
samarbejdsaftale om overvågning af ynglefugle i Vejlerne, Harboøre og 
Agger Tanger samt trækfugle i Vejlerne. Konsulentfirmaet ornit.dk fik til 
opgave at gennemføre den praktiske del af overvågningen. Denne rap-
port præsenterer resultaterne af overvågningen af ynglefugle i Vejlerne i 
2009. 

Formålet med ynglefugleovervågningen i Vejlerne er at bidrage til NO-
VANA-overvågningen af ynglefugle. Metoderne til overvågningen er 
fastlagt i tekniske anvisninger. 

Overvågningen af ynglefugle var i 2009 koncentreret om bl.a. klyde, sort-
terne og trane. 

Der blev kortlagt 80 par klyder, det fjerdelaveste siden registreringerne 
startede i 1978. Sortternerne havde tilbagegang til blot 18-25 par, hvilket 
er blandt de dårligste resultater for denne art, men der blev produceret 
unger i 2009, idet 11 flyvefærdige ungfugle blev set. Der blev ikke kon-
stateret sikkert bevis for ynglen af trane; men fire sandsynlige og to mu-
lige par er det hidtil største antal ynglende traner i Vejlerne. 

Resultaterne af overvågningen af trækfugle i Vejlerne er lagt ind i NO-
VANA-databasen, men vil ikke blive præsenteret i rapportform.  
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1 Indledning 

1.1 Baggrund og formål 

Aage V. Jensen Naturfond og DMU indgik i begyndelsen af 2007 en 
samarbejdsaftale om overvågning af fugle på udvalgte lokaliteter i Nord-
jylland. Der overvåges dels et udvalg af ynglefugle i Vejlerne og på Har-
boøre og Agger Tanger, og dels gennemføres 10 optællinger af vandfugle 
i Vejlerne fordelt på alle måneder undtagen juni og juli. 

Overvågningen af ynglefugle i Vejlerne har til opgave at bidrage til NO-
VANA-overvågningen af ynglefugle. Denne overvågning skal føre til 
samlede vurderinger af de enkelte arters bevaringsstatus i Danmark som 
præsenteret i Pihl m.fl. (2003). 

Ynglende vandfugle i Vejlerne er tidligere blevet overvåget med stor 
grundighed i perioden 1978-2003 af Vejlernes Feltstation. I feltstationens 
arbejdsprogram indgik årlige kortlægninger af ynglefugle i Vejlerne og 
de nærmest tilliggende randområder. En samlet bearbejdning af det ind-
samlede datamateriale er publiceret af Kjeldsen (2008). 

I perioden efter 2003 har Viborg og Nordjyllands Amter sammen over-
våget det begrænsede antal arter, som har indgået i de årlige NOVANA-
programmer for 2004, 2005 og 2006 (Søgaard m.fl. 2006, 2007). Fra 2007 
er denne opgave overflyttet til Miljøcenter Aalborg.  

I 2005 og 2006 er der yderligere blevet gennemført optællinger af udvalg-
te arter finansieret af Aage V. Jensen Naturfond (Nielsen 2006a, 2006b). 

Tak 

Aage V. Jensen Naturfond takkes for adgangstilladelser til reservatet og 
et godt samarbejde i det hele taget. Dette er i praksis sket gennem Mo-
gens B. Andersen og Poul Hald Mortensen. Martin Lund og Jan Haaning 
Nielsen takkes for hjælp ved gennemgang af Bygholmengen samt sup-
plerende observationer. Jens Frimer Andersen, Susanne Bruun, Steen 
Brølling, Helge Røjle Christensen, Peter Hedegaard Christensen, Inge 
Marie Fruelund, Morten Kirk, Poul Hald Mortensen og Carsten Krog 
Pedersen takkes for supplerende observationer gennem yngletiden. 
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2 Undersøgelsesområde 

Optællingerne af ynglefugle i Vejlerne i 2009 er blevet gennemført i re-
servatet Vejlerne delt op i Vestlige Vejler, som består af Østerild Fjord, 
Arup Vejle, Vesløs Vejle og Tømmerby Fjord, og Østlige Vejler, som om-
fatter Bygholm Vejle, Glombak, Selbjerg Vejle, Han Vejle og Lund Fjord 
(Fig. 1). I det omfang overvågede arter er fundet ynglende i randområ-
derne i umiddelbar tilknytning til reservatet, er disse registreringer med-
taget. 

 

 

 

Figur 1. Afgrænsning af Vejler-reservatet med de mest anvendte stednavne. 
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3 Metoder 

Metoderne til overvågning af ynglefugle under NOVANA er beskrevet i 
en teknisk anvisning (Pihl & Kahlert 2004). Hvor NOVANA-programmet 
ofte benytter ét eller nogle få besøg på ynglelokaliteten, er der i Vejlerne 
anvendt et udvidet program, så bestandsopgørelserne er sammenligneli-
ge med tællingerne fra feltstationsperioden 1978-2003. I det følgende er 
metoderne beskrevet for de enkelte arter/artsgrupper. 

3.1 Engfugle 

Bygholmengen blev dækket ved to optællinger af ynglefugle i henholds-
vis starten af maj og starten af juni. De territoriehævdende engryler, sto-
re kobbersnepper og viber blev kortlagt i maj. Ved gennemgangen i juni 
blev der overvejende registreret ungevarslende engryler, brushøns og 
rødben, og ynglesuccesen hos de store kobbersnepper blev målt ved at 
registrere de ungevarslende par. 

Da engrylen er dækket ved begge kortlægninger af Bygholmengen, er 
par/territorier registreret i juni regnet som nye, hvis de er kortlagt læn-
gere end 200 m fra fugle kortlagt i maj. 

Engene rundt om Vesløs-Arup Vejle samt østsiden af Østerild Fjord blev 
dækket ved fjernkortlægning i maj og ved en gennemgang i juni med 
henblik på at kortlægge de samme arter som på Bygholmengen. Ved 
fjernkortlægning forstås kortlægning, som udføres fra enkelte velegnede 
observationspunkter.  

3.2 Sortterne 

Der er gennemført en optælling af antallet af fugle i ynglekolonien under 
overflyvning af potentielle prædatorer. Desuden er ynglesuccesen efter-
følgende overvåget ved optælling af flyvefærdige ungfugle. 

3.3 Øvrige kortlægninger 

Der er udover kortlægninger af engfugle og sortterne gennemført kort-
lægninger af en række arter på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1: 

Rørdrum er kortlagt ved registrering af paukende hanner. Denne art er 
dækket gennem få men målrettede kortlægninger i alle rørskovsområder 
med hovedvægt på april måned og første halvdel af maj på dage og næt-
ter med stille vejr. 

Rørhøg er kortlagt ved observationer af territorial adfærd gennem hele 
ynglesæsonen. Der er ikke foretaget registrering af de enkelte pars yng-
lesucces. 
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Plettet rørvagtel er kortlagt ved natlytning i alle relevante områder gen-
nem hele ynglesæsonen suppleret med indrapporteringer fra lokale orni-
tologer og data fra DOFbasen. 

Trane er kortlagt gennem observationer af territorial adfærd hos statio-
nære par igennem hele foråret i potentielle yngleområder. Fuglene har 
senere været observeret for at følge deres ynglesucces.  

Klyde er overvåget gennem fjernkortlægning af kolonierne på Bygholm-
engen og i de Vestlige Vejler i maj. 

Dværgmåge er registreret ved kortlægning af yngleaktivitet, og arten er 
målrettet eftersøgt i områder med hættemågekolonier. 

Havterne er overvåget gennem fjernkortlægning af ynglepar på Byg-
holmengen. 

Fjordterne er overvåget gennem registrering af alle kolonidannelser i he-
le undersøgelsesområdet i ynglesæsonen.  

3.4 Fysiske forhold 

Vandstanden i Vejlerne er overvåget ved aflæsninger af en række vand-
standsskalaer placeret i alle de overordnede vandsystemer. Skalaerne er 
nivellerede i forhold til DNN (Dansk Normal Nul). Aflæsningerne er fo-
retaget en gang om måneden, og derudover er skalaen for Bygholmen-
gen ved Centralslusen blevet aflæst, når der har været lejlighed til det. 

Saltholdighed (salinitet) er målt på en række målestationer i de overord-
nede vandsystemer en gang om måneden. Vandprøver er indsamlet i 
prøveflasker, og målingerne er udført med et WTW Conductivity Meter 
315 i.  

3.5 Driftsforhold 

Under ynglefuglekortlægningerne er der gjort iagttagelser af driftsfor-
hold, som kan have betydning for ynglefuglene. Mogens B. Andersen 
har oplyst antallet af græssende kreaturer. 

Der blev i 2008 taget en ny driftsplan i brug, som anviser retningslinjer 
for forvaltningen af Vejlerne (revideret udgave; Riis 2009). 
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4 Resultater og konklusioner 

4.1 Fysiske forhold 

4.1.1 Vandstand 

Der er indsamlet vandstandsdata fra januar til slutningen af juli 2009, 
som foruden selve yngleperioden medtager månederne forud herfor. 
Disse data sættes i forhold til erfaringer med vandstandens indflydelse 
på ynglefuglene, som er indsamlet igennem hele feltstationsperioden 
1978-2003 (Kjeldsen 2008). 

Normalt er der i hele området en høj vintervandstand i januar-marts 
med et faldende niveau gennem forårsmånederne. Nedbørsmængden, 
fordampningen og afstrømningen til Limfjorden er bestemmende for 
vandstanden. Vandstandsregulativer påbyder, at afvandingskanalerne 
for det meste af Vejlerne skal have frit afløb til Limfjorden. Undtaget fra 
denne regel er Bygholm Vejle, Han Vejle og Tømmerby Fjord, der er 
selvstændige vandsystemer, som periodevis opstemmes. Der udledes så-
ledes kun sjældent vand fra Tømmerby Fjord og Han Vejle. I Bygholm 
Vejle har vandet nord for Krapdiget siden 1994 været permanent op-
stemmet bag diger, mens der i Centralslusen ved Midtsø, som regulerer 
vandstanden på Bygholmengen syd for Krapdiget, de fleste år har været 
isat stemmebrædder i kote -15 cm DNN i perioden marts-september. 
Fordampning kan dog selv ved opretholdelse af stem føre til lavere 
vandstand og udtørring.  

 
Vandstanden på Bygholmengen aflæses ved Centralslusen ved Midtsø 
(Fig. 2). Der var i 2009 en meget lav vandstand gennem det meste af vin-
teren og foråret, forstærket af at april bød på meget lidt nedbør. Vand-
standen nåede ned på opstemningstærsklen på -15 cm DNN allerede 
midt i april, hvilket er meget tidligt. Dette lave ”udgangsniveau” for 
ynglesæsonen har givetvis haft stor negativ indflydelse på antallet af 

Figur 2. Vandstandsaflæsninger 
januar-juli 2009 ved Centralslu-
sen ved Midtsøen på Byghol-
mengen (punkter) samt intervallet 
af maksimums- og minimumsmå-
linger fra feltstationsperioden 
1978-2003 (tynde linjer). Desu-
den er vist opstemningstærskelen 
på – 15cm DNN (stiplet). 
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ynglende klyder og andre kolonirugende arter. Maj og juni blev relativt 
nedbørsrige måneder, så udtørringen i vadefuglenes ungeføringstid var 
ikke så omfattende, som det ofte ellers er set (sidst i 2008). Den målte 
vandstand var ganske lav, og engen fremstod tør (Fig. 3), men den re-
gelmæssige nedbør betød, at der konstant var fugtighed til stede i græs-
tørven og dermed fødeemner for engfuglene. Generelt var antallet af un-
gevarslende vadefugle i juni således højt i 2009 (se bl.a. stor kobbersnep-
pe og rødben). 

For at modvirke udtørringen er der to gange, 7.-11. juni og 29. juni-6. juli, 
ledt vand fra Østre Landkanal til Bygholmengen gennem slusen ved 
Krapdiget (Poul Hald-Mortensen, pers. medd.). I første omgang medfør-
te tilledningen, at vandstanden steg ca. 5 cm, i anden omgang var effek-
ten meget ringe, da også vandstanden i Østre Landkanal var lav. 

 

Figur 3. Bygholmengen 7. juni 
2009. Engen var udtørret på 
tidspunktet for enggennemgan-
gen i juni. Foto: Henrik Haaning 
Nielsen, ornit.dk. 
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Vandstanden i Selbjerg Vejle og Glombak, som er forbundet via en kanal, 
aflæses ved Krap i vestenden af Krapdiget (Fig. 4). Efter er par år med 
høj vintervandstand var værdierne i januar-februar 2009 temmelig lave, 
dog med en lille stigning i marts. Herefter skete der i løbet af foråret et 
tilsyneladende ret normalt langsomt fald i vandstanden, som næppe har 
givet rørskovens ynglefugle større problemer. Arter som rørdrum, vand-
rikse og rørhøg er afhængige af, at rørskoven ikke tørrer ud for tidligt. 
Området har derfor størst værdi for fuglene, hvis der sker en jævn og ik-
ke for pludselig afstrømning.  

Vesløs/Arup Vejler er forbundet med Østerild Fjord gennem en kanal 
via Dykkerslusen, hvor vandstanden aflæses (Fig. 5). Der var i 2009 en 
meget lav vintervandstand i januar-februar, efterfulgt af et noget højere 
niveau i marts. Udtørringsforløbet igennem foråret ser ud til at have væ-
ret nogenlunde normalt. Frekvensen af aflæsningerne, der foretages, er 
dog ikke hyppig nok til at registrere større udsving, som kan påvirke 
fuglenes mulighed for at yngle. Vandstanden i Østerild Fjord og især 
Vesløs/Arup Vejler påvirker vigtige engområder med potentiale for sto-
re bestande af ænder og vadefugle. For tørre forhold har en negativ ind-
virkning på disse fugles ynglemuligheder. 

 

Figur 4. Vandstandsaflæsninger 
fra Selbjerg Vejle og Glombak 
januar-juli 2009, målestationen 
ved vestenden af Krapdiget 
(punkter) samt intervallet af mak-
simums- og minimumsmålinger 
fra feltstationsperioden 1978-
2003 (tynde linjer). 
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Figur 5. Vandstandsaflæsninger 
fra Vesløs/Arup Vejler og Østerild 
Fjord januar-juli 2009, målestati-
onen ved Dykkerslusen (punkter), 
samt intervallet af maksimums- 
og minimumsmålinger fra feltsta-
tionsperioden 1978-2003 (tynde 
linjer). 
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Vandstanden i Tømmerby Fjord, Han Vejle og Bygholm Nord er delvist 
sikret gennem permanent opstemning bag diger. Årets aflæsninger viste 
for alle tre områder generelt lave vandstande. Vinteren var tør, og derfor 
var udgangspunktet forud for forårets fordampning ganske lavt. Disse 
områder er alle af stor betydning for de ynglefugle, som er afhængige af 
våde forhold i rørskoven. De registrerede bestandstilbagegange hos visse 
arter i 2009 har givetvis sammenhæng med faldet i vandstand. 

Særligt i Bygholm Nord er der sket en bemærkelsesværdig nedgang i 
vandstandsniveauet. Efter at Krapdiget blev retableret i 1994 måltes i 
årene 1997-2003 meget høje vandstande, med gennemsnit for første 
halvår (januar-juni) mellem 28 og 34 cm DNN. I 2008 var gennemsnittet 
faldet til 25, og i 2009 var det nede på 15 cm, stort set svarende til forhol-
dene før Krapdigets retablering (Fig. 6 og 7). Bygholm Nords vandområ-
de udgør et bassin, omkranset af diger på alle sider, blot med en enkelt 
reguleringsmulighed, idet der ved Kogleakssøen findes et stem i diget 
mod Selbjerg Vejle. Det er uvist, om dette stem har nogen større effekt, 
men som påvist bl.a. i Nielsen & Kjeldsen (2009) har Selbjergdiget i de 
senere år været udsat for nedbrydning ved, at vand fra Bygholm Nord 
løber over diget ind i Selbjerg Vejle, hvor diget er svagest. Denne ned-
brydning kan være en medvirkende årsag til det konstaterede fald i 
vandstand. Som påpeget i driftsplanen (Riis 2009) er det formentlig nød-
vendigt at forstærke diget for at sikre, at der fortsat holdes en høj vand-
stand i rørskoven i Bygholm Vejle nord for Krapdiget. Den høje vand-
stand i perioden efter Krapdigets retablering dannede baggrund for me-
get store bestande af bl.a. grågås, rørdrum, rørhøg og vandrikse, som 
både i Vejlerne som helhed og i Bygholm Nord i særdeleshed kulmine-
rede i årene omkring og lige efter 2000 (Kjeldsen 2008). 

 

Figur 6. Vandstandsaflæsninger 
fra Kogleakssøen, Bygholm Nord, 
januar-juli 1998 (tynd linje) og 
2009 (punkter). 
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4.1.2 Saltholdighed  

Resultaterne af saltholdighed er målt på en række stationer som led i 
overvågningsprogrammet af vandfugle (Tabel 1). 

 
Vejlernes økosystemer er tilpasset ferskvand, især i den nordlige del af 
området (Lund Fjord og Tømmerby Fjord). Der sker en vis indsivning af 
saltvand gennem sluserne, hvilket kan aflæses i målingerne fra Byghol-
mengen ved Centralslusen og fra Østerild Fjord ved Arupdæmningen, 
hvor der hersker svagt brakke forhold. Der har ikke i 2009 eller de fore-
gående år været digebrud eller indledning af saltvand, som kunne have 
ført til unormalt høje saltholdigheder, og de målte værdier i 2009 afviger 
ikke fra det normale, omend de var en smule højere end i 2007 og 2008. 

4.1.3 Driftsforhold 

Den naturlige succession i de fleste af de naturtyper, der findes i Vejler-
ne, er tilgroning med rørskov og pilekrat. For at holde engene åbne af-
græsses med kreaturer, og i nogle tilfælde suppleres med slåning af ve-
getationen. 

Figur 7. Vandstandsaflæsninger 
fra Kogleakssøen, Bygholm Nord, 
månedsgennemsnit for marts, 
april, maj og juni for årene 1994-
2009 (ingen aflæsninger 2004-
06). 
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Tabel 1. Saltholdighed (promille) målt i april-juni 2009 på målestationer forskellige steder i 
Vejlernes vandsystemer. 

Målestation April Maj Juni Gennemsnit

Lund Fjord v. jernbanedæmningen 0,0 0,3 0,1 0,1 

Han Vejle 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kogleakssøen 0,1 0,2 0,2 0,2 

Bygholm Nord SØ v. Krapdiget 0,1 0,2 0,2 0,2 

Bygholmengen NV v. Krapdiget 2,8 4,0 0,8 2,6 

Bygholmengen NØ v. Krapdiget 2,6 1,1 0,2 1,3 

Bygholmengen v. Centralslusen 5,1 6,1 8,1 6,4 

Selbjerg Vejle/Glombak v Krapdiget 0,1 0,2 0,1 0,1 

Tømmerby Fjord v. Mommer 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vesløs Vejle v. Trekanten 0,1 0,4 0,5 0,3 

Arup Vejle/Østerild Fjord v. Dykkerslusen 1,8 1,1 2,2 1,7 

Østerild Fjord v. Arupdæmningen 2,3 7,9 5,5 5,2 
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I sommeren 2009 græssede 344 kreaturer på Bygholmengen.  

På de fire nordligste parceller af Bygholmengen blev der i juni 2008 slået 
ca. 156 ha af den mest tilgroningstruede del af engen (Nielsen & Kjeldsen 
2009). Ved gennemgang af engen 7. juni 2009 blev vegetationshøjden i 
disse fire parceller kortlagt (Fig. 8). Slåningen foregik i den vestlige del af 
parcellerne i 2008, og har reduceret vegetationshøjden markant. Tilbage 
står flere partier med vegetationshøjde over 50 cm (Fig. 9).  

 

 
Ifølge driftsplanen (Riis 2009) skal der efter behov slås mindst en tredje-
del af de tilgroede områder af Bygholmengen hvert år i august-
september, således at alle områder med tagrør slås mindst én gang i lø-

Figur 8. Vegetationshøjder på 
den nordlige del af Bygholmen-
gen kortlagt 7. juni 2009. 

Figur 9. Bygholmengen 7. juni 
2009. Der ses en skarp grænse 
mellem eng, som blev slået i juni 
2008 (til højre) og eng, som ikke 
blev slået. Foto: Henrik Haaning 
Nielsen, ornit.dk. 
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bet af en treårsperiode. I områder med kraftig tagrørsopvækst bør slå-
ningen gentages i mindst to-tre år i træk for at udpine tagrørene. 

I øvrigt ser det nu – efter ynglesæsonen 2009 – ud til, at der er færre til-
groede partier på Bygholmengen end i flere år. Ud over slåningen i 2008 
kan det skyldes den ret tørre forsommer, mange græssende gæs samt 
evt. en højere andel end ellers af kødkvæg. 

I Kogleakssøen blev en slåning af øerne udført i det tidlige forår 2009. 
Tilgroning af disse øer har de senere år givet de kolonirugende arter dår-
ligere vilkår, men slåningen åbnede vegetationen så meget, at hættemå-
ger, sortterner og fjordterner i 2009 kunne anlægge reder på øerne i væ-
sentligt større omfang end de foregående år. Der ses dog stadig en mar-
kant tilgroning af lokaliteten langs det nord-syd-gående dige (Fig. 10) 
samt hele den sydlige del. Der har i en årrække ikke været kreaturgræs-
ning i Kogleakssøen, og den tidligere optrampede fugtige zone langs 
bredden af søen mod vest (det såkaldte ”blå bånd” er nu helt tilgroet), 
hvilket forringer bl.a. sortternernes fourageringsmuligheder. 

 
I Bygholm Vejle nord for Krapdiget har et område i den sydøstlige del 
langs med Østre Landkanal tidligere været holdt åbent med en kombina-
tion af kreaturgræsning, slåning og tromling af rørskoven. Herved fik 
området karakter af åben rørsump eller ”blå bånd”-overgangszone. 
Denne pleje er ikke foregået i nogle år nu, og området er i færd med at 
gro til med tagrør og urter samt pilebuske. 

I det hele taget har vegetationen i Bygholm Nord undergået store foran-
dringer. Der foregår ingen systematisk overvågning af udviklingen, men 
med det blotte øje ses, at arealet med høj rørskov er indskrænket; langs 
vestsiden af området er store partier af rørskoven blevet meget udtyndet 
og fremstår lav og åben. Dele af tagrørs-partierne er overtaget af bevoks-
ninger med dunhammer. Vi har i 2008 og 2009 foretaget en omtrentlig 
kortlægning af rørskovens udbredelse, og i 2009 er også forekomsten af 
pilebuske kortlagt (Fig. 11 og 12). Årsagen til udtyndingen af bevoksnin-
gen med tagrør kendes ikke, men blev bemærket første gang i foråret 
2005 efter en vinterstorm. 

Figur 10. Kogleakssøen 4. juli 
2009. Tilgroning langs diget mod 
vest. Her har i en årrække ikke 
været græsset, og dermed for-
svinder engen og den optrampe-
de zone mellem engen og søen, 
det såkalte ”blå bånd”, som er af 
stor vigtighed som fouragerings-
habitat for bl.a. sortterne. Foto: 
Jørgen Peter Kjeldsen, ornit.dk.  
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I de Vestlige Vejler er engene omkring Vesløs Vejle, i Trekanten og på 
begge sider af Storeholm blevet mere egnede for engfugle som følge af 
slåning og kreaturgræsning gennem en årrække. Dette har bl.a. betydet 
flere ynglende store kobbersnepper i området. Engene på nordvestsiden 
af Arup Vejle er derimod under tilgroning, og slåningen i juni 2008 (Ni-
elsen & Kjeldsen 2009) har ikke været nok til for alvor at åbne vegetatio-
nen – tagrør dominerer stadig engens vegetation (Fig. 13). Ligeledes er 
engene på østsiden af Østerild Fjord stadig meget tilgroede, især nord 
for Dykkersluse-kanalen, hvor godt meterhøj rørskov dominerer store 
partier. 

Figur 11. Område med åben 
rørskov i Bygholm Nord i foråret 
2008. 

Figur 12. Område med åben 
rørskov samt opvækst af pilebu-
ske i Bygholm Nord i foråret 
2009. 
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I 2009 vil driftsplanen for Vejlerne formentlig blive justeret, så engene 
fremover kan slås fra 1. juli (Poul Hald Mortensen, pers. medd.). Denne 
dato skal sikre, at slåningen påvirker engenes ynglefugle minimalt. I år 
blev kun nogle af engene øst for Østre Landkanal (nær Krapdiget) slået 
før denne dato, i modsætning til sidste år, hvor der foregik omfattende 
slåning i juni (Nielsen & Kjeldsen 2009). 

Der er praksis for at slå mange af digerne i Vejlerne før 1. juli. Dette skete 
også i år, og det samme gjaldt arealet mellem Østre Landkanal-diget og 
selve kanalen, et op til 25 meter bredt bælte. Denne slåning påvirker ikke 
sårbare engfugle, men måske kunne slåningen med fordel udsættes for 
ikke at påvirke floraen negativt (ved tidlig slåning favoriseres græs på 
bekostning af urter); derudover ødelægges formentlig en del spurvefug-
lereder ved for tidlig slåning. 

Som noget nyt er en del af diget omkring Bygholmengen i år blevet af-
græsset af får. Det gælder strækningen mellem Centralslusen og Glom-
bak. 

4.2 Ynglefugle 

4.2.1 Rørdrum 

Årets ynglebestand blev opgjort til 114 paukende rørdrummer (Fig. 14, 
Fig. 15). Dette er en væsentlig nedgang i forhold til 2008 (169) og tillige 
det laveste antal siden 1999 (Fig. 16). Bestanden var på sit højeste niveau 
i 2002-2004.  

Nedgangen var meget påfaldende i Tømmerby Fjord med blot 11 pau-
kende fugle (30 i 2008) samt i Selbjerg Vejle med 27 (52 i 2008). Derimod 
var bestanden stabil i Bygholm Nord med 48 paukende (45 i 2008).  

 

Figur 13. Område tilgroet med 
tagrør på nordvestbredden af 
Arup Vejle, 1. juni 2009. Dette 
område blev slået i juni 2008. 
Foto: Jørgen Peter Kjeldsen, 
ornit.dk. 
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Figur 14. Territoriefordeling for 
rørdrum i de Østlige Vejler, 2009. 

Figur 15. Territoriefordeling for 
rørdrum i de Vestlige Vejler, 
2009. 
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Formentlig er årets fald i bestanden først og fremmest en reaktion på re-
lativt lav vandstand i rørskovsområderne; tiden vil vise, om der er tale 
om en længerevarende tendens til bestandstilbagegang, som grafen med 
bestandsudviklingen antyder. 

4.2.2 Rørhøg 

Ynglebestanden af rørhøg blev i 2009 opgjort til 50 territorier (Fig. 17). 
Dette er stort set på niveau med 2008 (54-56 territorier), og arten fasthol-
der det høje bestandsniveau, der har været efter 2000 (Fig. 18). 

 

Figur 16. Bestand af rørdrum i 
Vejlerne 1978-2009 (antal territo-
rier af paukende hanner). Data er 
for årene 1978-2003 fra Vejlernes 
Feltstation, i 2004 foretog DOF 
en landsdækkende optælling, og 
fra 2005 og frem er kilderne for 
de enkelte år nævnt i litteraturli-
sten. 
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Figur 17. Territoriefordeling for 
rørhøg i Vejlerne, 2009. 
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Knap halvdelen af rørhøgenes territorier fandtes i Bygholm Nord-
rørskoven. Det er bemærkelsesværdigt, at den udbredte rørskov i Tøm-
merby Fjord ikke huser mere end fem par, og at Han Vejle til sammen-
ligning huser fire par. 

I flere tilfælde yngler rørhøgepar i små isolerede rørskove uden for re-
servatet, som ved Vesløs Vejle (Pilgårdsvej) og i Læsvig. 

4.2.3 Klyde 

Bestanden af klyde i Vejlerne blev i 2009 opgjort til 80 par, med 71 par på 
Bygholmengen (alle rugende, 3. maj) og de resterende ni par i Arup Vejle 
(rugende, 10. maj). Der er tale om et meget lavt bestandsniveau sammen-
lignet med tællinger foretaget i 1978–2003 (Kjeldsen 2008) (Fig. 19). I hele 
perioden siden 1978 er der kun tre gange optalt et lavere antal. Omkring 
2000, hvor der var en række år med gode vandstandsforhold sammen-
faldende med en meget lav rævebestand, ynglede op til 500-700 par kly-
der i Vejlerne. 

 

Figur 18. Bestand af rørhøg i 
Vejlerne 1978-2009 (antal territo-
rier). Data er for årene 1978-2003 
fra Vejlernes Feltstation, fra 2005 
og frem er kilderne for de enkelte 
år nævnt i litteraturlisten. Fra 
2004 foreligger ingen optællinger. 
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Figur 19. Bestand af klyde i 
Vejlerne 1978-2009 (antal par), 
opdelt på Bygholmengen (fyldt 
signatur) og Vesløs/Arup Vejler 
(åben signatur). Data er for årene 
1978-2003 fra Vejlernes Feltsta-
tion; fra 2005 og frem er kilderne 
for de enkelte år nævnt i littera-
turlisten. Fra 2004 foreligger 
ingen optællinger. 
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Klyde ruger i tætte kolonier og yngler i største antal og med størst suc-
ces, når der på Bygholmengen er en høj vandstand; dvs. når alle pander 
og kanaler er vandfyldte og på den måde yder en vis beskyttelse mod 
prædatorer (pattedyr). Opstemningstærsklen på -15 cm DNN betragtes 
som det nedre vandstandsniveau for normale eller gode ynglesæsoner 
for de kolonirugende fugle på engen. I år nåede vandstanden under det-
te niveau allerede tidligt i april, hvilket betød, at meget få klyder yngle-
de. Den 4. april blev der talt 352 fugle på engen (DOFbasen), hvilket var 
forårets maksimum, men ved optællingen af ynglefugle en måned senere 
var antallet lavere. 

De dårlige ynglesæsoner har haft en aprilvandstand på -13 cm eller der-
under, mens vandstanden de bedste år har ligget inden for intervallet -5 
til -15 cm DNN (Fig. 20). Det er værd at bemærke, at der i de særligt go-
de år for klyde i perioden 1998-2002 samtidig ynglede store bestande af 
andre vadefugle, svømmeænder osv. på Bygholmengen; en høj forårs-
vandstand med gode betingelser for klyde betyder altså ikke, at betingel-
serne forringes for andre sårbare arter. 

 

4.2.4 Vibe 

Arten bliver i det nuværende program kun overvåget på Bygholmengen, 
hvor der i 2009 blev kortlagt 381 par i starten af maj (Fig. 21). Det er en 
stor stigning, og bestanden er nu næsten på niveau med 2001-2003, hvor 
den toppede med omkring 400 par. Da overvågningen blev genoptaget i 
2005 – efter feltstationens ophør – var der kun 251 par i området (Nielsen 
2006a). I 2008 var tallet 303 par (Nielsen & Kjeldsen 2009). Der har dog 
været et generelt højt niveau i alle de dækkede år efter 2000 (Fig. 22). 

Figur 20. Bestanden af ynglende 
klyder (antal par, y-aksen) i for-
hold til gennemsnitlig vandstand 
på Bygholmengen i april, målt i 
cm DNN (x-aksen). Der er vist de 
fem år med størst bestand og de 
fem år med lavest bestand, reste-
rende år er udeladt. 
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En analyse af vibebestandens sammenhæng med forskellige målbare pa-
rametre (Kjeldsen 2008) viste, at der for denne art er en vis negativ sam-
menhæng mellem vandstanden og bestanden. Der yngler særligt mange 
viber på Bygholmengen – og i Vejlerne i det hele taget – i tørre forår, 
formentlig fordi reservatets enge trods alt holder mere på fugtigheden 
end det omgivende agerland. I feltstationsperioden 1978-2003 lå vand-
standen i maj måned i de fem år med størst bestand i intervallet -12 - -18 
cm DNN. Dette gælder også i år, hvor vandstanden den 1. maj efter tør-
ke i april var nede på -18 cm. Samtidig var der i feltstationsperioden en 
tydelig negativ sammenhæng mellem vibebestanden og et indeks for 
rævebestanden; i årene med den store vibebestand omkring 2000 var der 
meget få ræve som følge af ræveskab. Vi har ikke længere materiale til at 
vurdere størrelsen af rævebestanden i Vejlerne, men der gøres jævnligt 

Figur 21. Territoriefordeling for 
vibe på Bygholmengen, 2009. 

Figur 22. Bestand af vibe på 
Bygholmengen 1978-2009 (antal 
territorier). Data er for årene 
1978-2003 fra Vejlernes Feltsta-
tion; fra 2005 og frem er kilderne 
for de enkelte år nævnt i littera-
turlisten. Fra 2004 foreligger 
ingen optællinger. 
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iagttagelser, og der er intet, der tyder på, at bestanden skulle have været 
specielt lav i 2009. 

Ses på fordelingen af Bygholmengens viber i 2009 er det påfaldende, at 
en stor del fandtes på de nordlige fire parceller indenfor det område, 
som blev slået i 2008. Det drejer sig om 126 territorier (mod 84 i 2008; i 
procent henholdsvis 33% og 28%). 

4.2.5 Engryle (almindelig ryle) 

I 2009 blev registreret i alt 55 territorier af engryle (Fig. 23 og 24), hvilket 
er lidt flere end i 2008. Fordelingen var 48 par på Bygholmengen (45-48 
par i 2008) og 7 par i Vesløs/Arup Vejler (3-5 par i 2008). Niveauet er på 
højde med 59-60 par i 2007 og 54 par i 2006 (Kjeldsen & Nielsen 2008, Ni-
elsen 2006b). 

 
Arten blev kortlagt på begge gennemgange af Bygholmengen, og når der 
i juni fandtes territorier længere væk end 200 meter fra territorier kort-
lagt i maj, blev de regnet som nye par. Denne metodik har altid været 
anvendt ved bearbejdning af tællingerne i Vejlerne. Der blev fundet 26 
territorier i maj og 32 i juni, hvoraf 10 var kortlagt også i maj (Fig. 23). 
Det kan ikke helt udelukkes, at enkelte af territorierne kortlagt i juni dre-
jer sig om par, der er vandret med ungerne. 

Hovedparten af Bygholmengens engryler er både i 2008 og 2009 fundet i 
et ”bælte” over engen fra sydvest mod nordøst; et område som rummer 
mange mindre lavvandede pander og en passende fugtighed. Desuden 
er der en mindre tæt koncentration på den sydøstlige del af engen.  

 

Figur 23. Fordeling af ynglende 
engryler på Bygholmengen i 
2009. Der er sondret mellem 
fugle, der kun blev registreret i 
maj, kun blev registreret i juni 
eller blev registreret på begge 
måneders enggennemgange. 
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I Vesløs/Arup Vejler blev alle territorierne fundet ved juni-
gennemgangen af engene. Der var en markant stigning i forhold til sidste 
år. Arten blev i år stort set ikke registeret på nordvestsiden af engene, 
som er meget tilgroede (se Fig. 13) og/eller homogene (uden lavvandede 
pander), og hvor engfugletætheden i det hele taget er meget lav. Kun et 
enkelt territorium blev fundet på nordsiden nær Vesløs Vejle, og ved den 
store pande midt på engen blev der set en enkelt fugl, som dog ikke viste 
yngleadfærd og derfor ikke er kortlagt. 

Vejlerne, og særligt Bygholmengen, er efterhånden engrylens stærkeste 
bastion i Danmark, og bestanden har, siden overvågningen blev genop-
taget i 2005, været stabil, om end på et lavere niveau end i perioden 
1978–2003 (Fig. 26). Forklaringen – eller i al fald en del af forklaringen – 
kan være, at man på Bygholmengen ikke kun praktiserer en engfugle-
venlig drift (kortgræssede partier omkring lavvandede pander), men og-
så at vandstanden i nogen grad kan kontrolleres, så der selv i tørre forår 
vil kunne opretholdes et vist fugtighedsniveau. På artens øvrige danske 
kernelokaliteter fortsatte tilbagegangen i 2009 (O. Thorup, pers. medd.).  

 

Figur 24. Fordeling af ynglende 
engryler i Vesløs/Arup Vejler i 
2009. 
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Figur 25. Et par af Bygholmen-
gens engryler 2009. Foto: Henrik 
Haaning Nielsen, ornit.dk. 

Figur 26. Bestand af engryle i 
Vejlerne 1978-2009 (antal territo-
rier), opdelt på Bygholmengen 
(fyldt signatur) og Vesløs/Arup 
Vejler (åben signatur). Data er for 
årene 1978-2003 fra Vejlernes 
Feltstation; fra 2005 og frem er 
kilderne for de enkelte år nævnt i 
litteraturlisten. Fra 2004 foreligger 
ingen optællinger. 
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4.2.6 Brushøne 

Ynglebestanden i Vejlerne blev i 2009 opgjort til syv brushøner, som alle 
blev kortlagt ved gennemgangen af Bygholmengen den 7. juni (Fig. 27). 
Kun én af de kortlagte høner var tydeligt yngleurolig (varslende), de øv-
rige kun svagt yngleurolige. Det samlede antal var identisk med 2008, 
hvor også alle fandtes på Bygholmengen, men sidste år blev flere af fug-
lene registreret som tydeligt yngleurolige (fire af syv). Dette forhold be-
høver dog ikke at betyde, at færre har ynglet i år, men blot, at tidspunk-
tet for gennemgangen formentlig har været så tidligt, at de fleste høner 
endnu ikke for alvor har varslet for unger. 

 
Arten er meget variabel i antal, og i perioden 1978-2003 svingede den op-
talte bestand (udtrykt som yngleurolige høner) mellem 83 i 1988 og nul i 
1996 (Kjeldsen 2008, Fig. 28). Perioden, hvor feltstationen overvågede 
ynglefuglene, sluttede med et niveau på godt 40 ynglehunner i 2002-03, 
men bestanden har de seneste fire år ligget på et meget lavt niveau (<10), 
og på nationalt niveau er arten helt forsvundet fra mange lokaliteter. Der 
gælder dog det stærke forbehold over for tallene, at metodikken i Vejler-
ne (med så få besøg på de bedste lokaliteter) næsten altid vil give en un-
dervurdering, fordi det er svært at ramme det tidspunkt, hvor den størst 
mulige del af bestanden har unger og dermed bliver synlige. 

Figur 27. Fordeling af yngleuroli-
ge brushøner på Bygholmengen i 
2009. 
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4.2.7 Stor kobbersneppe 

Den samlede ynglebestand ved territoriekortlægningen i maj blev op-
gjort til 123 par, hvoraf 112 fandtes på Bygholmengen (Fig. 29), og de re-
sterende 11 omkring Vesløs Vejle og i ”Trekanten” (Fig. 30). Dette var en 
tilbagegang i forhold til 2008, hvor der sammenlagt var 163 par, heraf 
148 par på Bygholmengen. Årets resultat er det laveste siden 2003. Be-
standen var størst i 2000-2003, hvor mange vadefuglearter klarede sig 
rigtigt godt på Bygholmengen, hvilket i høj grad kan forklares med en 
meget lille rævebestand (Kjeldsen 2008). Niveauet lå de år på i størrel-
sesordenen 200 par, men det blev efterfulgt af et voldsomt fald til 2005, 
hvor overvågningen blev genoptaget. Herefter skete der frem til 2008 en 
langsom stigning, men altså i år atter en markant reduktion i bestanden 
(Fig. 31). 

 

Figur 28. Bestand af brushøne i 
Vejlerne 1978-2009 (antal yngle-
urolige hunner), opdelt på 
Bygholmengen (fyldt signatur) og 
Vesløs/Arup Vejler (åben signa-
tur). Data er for årene 1978-2003 
fra Vejlernes Feltstation; fra 2005 
og frem er kilderne for de enkelte 
år nævnt i litteraturlisten. I 1996 
registreredes ingen ynglefugle på 
tællingerne; fra 2004 foreligger 
ingen optællinger.  
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Figur 29. Territoriefordeling for 
stor kobbersneppe på Bygholm-
engen, 11. maj 2009. 



 

29 

 

 
Fordelingen af territorier i 2009 på Bygholmengen minder meget om for-
delingen i 2007-2008 med en næsten ligelig fordeling mellem den østlige 
og vestlige del.  

Den voldsomme tilbagegang i 2009 kan ikke umiddelbart forklares, men 
bestanden har gennem årene varieret temmelig meget (Fig. 31). Der har 
ikke kunnet konstateres nogen sammenhæng mellem bestandssvingnin-
gerne og klimatiske forhold eller vandstand. Det er ofte bemærket, at ik-
ke alene bestandsstørrelsen, men også ynglesuccesen de enkelte år har 
varieret meget (Kjeldsen 2008). Det skyldes formentlig variation i bl.a. 
vinternedbør, sluseforvaltning, prædationstryk, kreaturtæthed og ud-
bindingstidspunkt.  

Figur 30. Territoriefordeling for 
stor kobbersneppe i Vesløs/Arup 
Vejler, 2009. 

Figur 31. Bestand af stor kob-
bersneppe i Vejlerne 1978-2009 
(antal territorier), opdelt på 
Bygholmengen (fyldt signatur) og 
Vesløs/Arup Vejler (åben signa-
tur). Data er for årene 1978-2003 
fra Vejlernes Feltstation; fra 2005 
og frem er kilderne for de enkelte 
år nævnt i litteraturlisten. Fra 
2004 foreligger ingen optællinger.  

B
es

ta
nd

 (
an

ta
l t

er
rit

or
ie

r)

0

40

80

120

160

200

240

År

1980 1985 1990 1995 2000 2005



30 

Ynglesuccesen har ikke tidligere været overvåget systematisk, men i 2009 
blev de ungevarslende kobbersnepper kortlagt ved juni-gennemgangen. 
Her blev kortlagt 109 par (Fig. 32), hvilket vil sige, at der på dette tids-
punkt var stort set 100% overlevelse af yngleforsøgene. På dette tids-
punkt (7. juni) havde langt de fleste par små til mellemstore unger, og 
enkelte næsten flyvefærdige blev set. Sammenligning med territoriernes 
fordeling i maj (Fig. 29) viser, at en stor del af parrene havde vandret 
med ungerne over ganske store afstande, og at de ungevarslende par var 
koncentreret i den nordøstlige del af Bygholmengen. Næsten halvdelen 
(48) opholdt sig i det område, som i 2008 blev slået i juni, og som i 2009 
fremstod med ”mellemhøjt” græsdække. På de fire nordligste parceller, 
hvor vegetationshøjden blev kortlagt, blev der i alt fundet 78 ungeføren-
de par (Tabel 2). 

 

 
Fuglene, som opholdt sig i vegetation indenfor intervallet 16-50 cm, for-
delte sig nogenlunde i overensstemmelse med disse områders forholds-
mæssige areal (med i gennemsnit et ungeførende par pr. tre ha). Arealer 
med kortere græshøjde blev undgået, og der var en større tæthed af fug-
le end forventet i områder med vegetationshøjde over 50 cm (svarende 

Figur 32. Fordeling af ungevars-
lende par af stor kobbersneppe 
på Bygholmengen, 7. juni 2009. 

Tabel 2. Vegetationshøjder (i cm) på de fire nordligste parceller af Bygholmengen, 7. juni 
2009 og antallet af ungeførende par af stor kobbersneppe inden for hver kategori. 

Areal Ungeførende par

Vegetationshøjde Hektar % Antal %

10-15 43,2 18,5 7 9,0

16-30 49,1 21,1 16 20,5

31-50 96,1 41,2 34 43,6

51-70 36,0 15,4 15 19,2

71-100 8,8 3,8 6 7,7

 233,1 100 78 100
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til et ungeførende par pr. to ha). Analyseres fordelingen mere detaljeret 
ved at sammenligne kortet over parrenes fordeling med kortet over ve-
getationshøjde (Fig. 8), ses imidlertid, at fuglene var meget ujævnt for-
delt; således blev store områder med vegetationshøjde 31-50 cm undgået. 
Kobbersnepperne har derfor ikke kun været tiltrukket af vegetationens 
dækning; givetvis har også lokale fugtighedsforhold spillet ind, men der 
findes ingen data til belysning af dette. 

I Vesløs Vejle-området blev der i juni kun fundet to ungevarslende par 
ud af de 11 par, som blev kortlagt i maj. Det drejer sig om de to par på 
hver sin side af Storeholm; alle parrene i Trekanten havde opgivet. 

 

4.2.8 Rødben 

Der blev kortlagt 390 territorier af Rødben, heraf 321 par på Bygholmen-
gen, 58 par i Vesløs/Arup Vejle og 11 par på østsiden af Østerild Fjord 
(Fig. 34 og 35). Dette er en betydelig fremgang i forhold til 2008, hvor be-
standen var på 233 par (192 på Bygholmengen, 32 i Vesløs/Arup Vejle, 9 
i Østerild Fjord).  

Figur 33. Rede af stor kobber-
sneppe, Bygholmengen 11. maj 
2009. Reden ligger i det område, 
som blev slået i juni 2008. Be-
mærk de opvoksende tagrør. 
Foto: Henrik Haaning Nielsen, 
ornit.dk. 
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Rødbenene kortlægges i juni hvor langt de fleste af parrene er ungevars-
lende. På Bygholmengen var der i 2009 en markant koncentration på de 
nordligste parceller (i lighed med stor kobbersneppe). Inden for områ-
det, som sidste år blev slået i juni, blev der kortlagt 134 par (42% af alle 
parrene på Bygholmengen). En tilsvarende andel af bestanden blev kort-
lagt i samme område sidste år, men med en helt anden fordeling, idet 
områder, som på det tidspunkt havde over 50 cm vegetationshøjde, helt 
blev undgået. 

Figur 34. Territoriefordeling for 
rødben på Bygholmengen, 2009. 

Figur 35. Territoriefordeling for 
rødben i Vesløs/Arup Vejler og 
østsiden af Østerild Fjord, 2009. 
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Bestanden af rødben på Bygholmengen og i Vesløs/Arup Vejler (som til-
sammen udgør 74% af Vejlernes totale bestand) viste igennem det meste 
af perioden 1978-2003 en stigende tendens, men med store årlige sving-
ninger (Fig. 36). Svingningerne skyldes formentlig i nogen grad variatio-
ner i ynglesuccesen. I perioden efter 2005 har bestanden også varieret, 
bl.a. med en markant tilbagegang i 2008, som bød på et meget tørt forår. 
Bestanden i 2009 lå på højde med bestanden i 2000-2001, men stadig 
langt fra rekordniveauet i 2002-2003. 

 

4.2.9 Dværgmåge 

Den samlede ynglebestand var i 2009 to par, som begge gjorde ynglefor-
søg i Kogleakssøen. Ingen unger blev flyvefærdige. 

Den 26. april blev der for første gang set fire adulte fugle ligge parvis, 
men først den 23. maj blev der set sikre yngleindicier, idet to rugende 
fugle blev lokaliseret. Rederne lå med ca. tre meters afstand, i en koloni 
af hættemåger og fjordterner. De to redepladser blev kontrolleret meget 
regelmæssigt, og fuglene blev set rugende på alle kontroldage indtil 19. 
juni. På denne dag blev der endvidere set tre små unger i en af rederne. 

Den 1. juli blev der set to adulte, som varslede kraftigt over observatø-
ren, men det blev sidste observation af yngleindicier, da alle fire yngle-
fugle allerede 4. juli rastede sammen med flokken af 2K-fugle på en 
mudderflade. Det må derfor konkluderes, at yngleforsøget mislykkedes. 

Dværgmåge ynglede regelmæssigt i Vejlerne indtil omkring 1980. Siden 
1997 har mindst ét par årligt gjort yngleforsøg, skønt der sjældent har 
været ynglesucces (Kjeldsen 2008). 

4.2.10 Fjordterne 

Den samlede ynglebestand af fjordterne blev i 2009 opgjort til 53 par, 
fordelt med 17 par på Bygholmengen, 34 par i Kogleakssøen, et par i 
Bygholm Nord og et par i Arup Vejle. Dermed er bestanden igen næsten 
oppe på niveauet fra 2007 (57 par), og det er en væsentlig fremgang i 
forhold til 2008 (35 par). Siden omkring 2000 har der været et generelt 

Figur 36. Bestand af rødben i 
dele af Vejlerne 1978-2009 (antal 
territorier), opdelt på Bygholmen-
gen (fyldt signatur) og Ves-
løs/Arup Vejler (åben signatur). 
Data er for årene 1978-2003 fra 
Vejlernes Feltstation; fra 2005 og 
frem er kilderne for de enkelte år 
nævnt i litteraturlisten. Fra 2004 
foreligger ingen optællinger. 
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højere bestandsniveau sammenlignet med tidligere i perioden med 
overvågning (Fig. 37). I takt med at landsbestanden falder, bliver Vejler-
nes bestand af større vigtighed for arten. 

Slåningen af Kogleakssøens små øer tidligt i 2009 viste sig at være af stor 
betydning, idet arten på ny rykkede ind efter en pause i 2008, hvor om-
rådet var for tilgroet og savnede egnede redepladser. Lokaliteten er nu at 
betegne som Vejlernes vigtigste for fjordterne. I perioden 1978-2003 var 
det kun undtagelsesvist, at et enkelt par slog sig ned i Kogleakssøen. Det 
er bemærkelsesværdigt, at der ikke længere findes ynglepar på Melsig, 
som tidligere var den vigtigste ynglelokalitet (Kjeldsen 2008). Det enlige 
par i Arup Vejle rugede ved Dykkerslusen, og parret i Bygholm Nord 
rugede ved Halvkanalen. Der er ikke foretaget en systematisk overvåg-
ning af ynglesuccesen, men der var tydeligvis tale om en god ungepro-
duktion i Kogleakssøen, mens der på Bygholmengen formentlig kun var 
enkelte par, som fik unger på vingerne. 

 

4.2.11 Havterne 

Ynglebestanden blev opgjort til 84 par, alle på Bygholmengen. De blev 
kortlagt 3. maj med supplerende kortlægninger af mere isolerede par i 
forbindelse med enggennemgangene 11. maj og 7. juni. Antallet er en 
fremgang i forhold til 2008 (64 par) og 2007 (71 par), men betydeligt un-
der niveauet i 2006, hvor der blev talt hele 132 par. I et længere historisk 
perspektiv hører 2009 absolut til blandt de bedste for arten i Vejlerne 
(Fig. 38).  

Figur 37. Bestand af fjordterne i 
Vejlerne 1978-2009 (antal par). 
Data er for årene 1978-2003 fra 
Vejlernes Feltstation; fra 2005 og 
frem er kilderne for de enkelte år 
nævnt i litteraturlisten. Fra 2004 
foreligger ingen optællinger.  
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Havterne er som koloniruger afhængig af en relativt høj vandstand, som 
kan yde nogen beskyttelse mod redeprædation. Den væsentlige udtør-
ring af engen gennem maj måned fik betydning for ynglesuccessen, idet 
der ved en kontrol 22. maj blot var 42 rugende fugle, og 14. juni blev det 
konstateret, at samtlige ynglepar havde opgivet ynglen. 

4.2.12 Sortterne 

Vejlernes ynglebestand af sortterne talte i 2009 18-25 par, alle i Kogleaks-
søen. I alt 11 unger blev flyvefærdige. 

Bestandsstørrelsen er opgjort ved at tælle antallet af opflyvende fugle 
ved overflyvning af en potentiel prædator. Antallet af opflyvende, ru-
gende fugle har været maksimalt 18, og det største antal set over eller i 
nærheden af kolonien har været 36, svarende til mindst 18 par. Der er 
imidlertid ikke optalt på tidspunkter, hvor alle fugle i kolonien kan for-
ventes at være samlet, så der er derfor anvendt en omregningsfaktor for 
måge/ternekolonier på 0,7 på det maksimale antal (0,7 × 36), hvorved 
maksimumantallet er fremkommet (Fig. 39). 

 

Figur 38. Bestand af havterne i 
Vejlerne 1978-2009 (antal par). 
Figuren dækker hele Vejlerne, 
men 98% af bestanden er fundet 
på Bygholmengen. Data er for 
årene 1978-2003 fra Vejlernes 
Feltstation; fra 2005 og frem er 
kilderne for de enkelte år nævnt i 
litteraturlisten. Fra 2004 foreligger 
ingen optællinger. 
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Figur 39. Bestand af sortterne i 
Vejlerne 1978-2009. Søjler = 
antal par (ved interval i be-
standsopgørelsen er anvendt 
middeltal), Streg = antal udfløjne 
unger. Data er for årene 1978-
2003 fra Vejlernes Feltstation; fra 
2005 og frem er kilderne for de 
enkelte år nævnt i litteraturlisten. 
I 2004 foretog Henrik Haaning 
Nielsen optællingen (uden for 
tælleprogram). 
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Ankomsten af fugle foregik ret langsomt, da første observation var 29. 
april, men først fra 11. maj blev der for første gang set et større antal (12).  

Den 17. maj blev det første gang konstateret, at kolonien var etableret, 
idet der blev set 13 opflyvende (og dermed rugende) fugle. 

Kolonien var placeret midt i den store hættemågekoloni, hvilket gav en 
vis beskyttelse mod overflyvende prædatorer. En mindre isoleret del af 
hættemågekolonien (længst mod syd) var imidlertid hyppigt udsat for 
prædation af især musvåge, hvorimod der meget sjældent blev set egent-
lige opflyvninger fra sortternekolonien. 

De fouragerende fugle blev set hente føde i især Kogleakssøen, men også 
Store Gollum (næsthyppigst) samt Han Vejle, Selbjerg Vejle, Læssø og 
Lund Fjord. Ved et enkelt tilfælde blev der set et par fugle flyve langt 
mod syd over Bygholm Nord-rørskoven, formentligt for at hente føde i 
rørskovssøerne nord for Krapdiget. Det var imidlertid slående, at føden 
for det meste blev hentet tæt på kolonien. Det maksimale antal fourage-
rende fugle var 25, hvilket passer fint med årets maksimumtal. 

Første flyvefærdige ungfugle sås 3. juli. I den første ”udflyvningsrunde” 
sås maksimalt seks juvenile omkring kolonien 19. juli. Det var en meget 
beskeden ungeproduktion, efter at forholdene i løbet af sæsonen havde 
set lovende ud. Der var sandsynligvis tale om, at to par lagde om, idet 
der blev set fodring to steder i slutningen af juli og 2. august. Den 10. au-
gust sad fem nyligt udfløjne ungfugle (endnu rundvingede) nær koloni-
en, og de blev fodret af to forskellige adulte fugle. Det endelige antal ud-
fløjne ungfugle lyder altså på 11. 

Den hurtige etablering af kolonien i 2009 skal ses i lyset af, at der i løbet 
af vinteren og foråret blev foretaget en slåning af alle småøer i søen. Fug-
lene reagerede på dette tiltag med en markant etablering af en stor hæt-
temågekoloni (>2200 par), fjordternekoloni (34 par), ynglende dværgmå-
ger (to par) samt ynglende sorthalset lappedykker m.m. 

Trods denne slåning var der allerede i 2009 en markant opvækst af vege-
tation på yngleøerne samt på engstykkerne. Hvis optimale betingelser 
for etablering af ynglepladser samt fouragering skal opretholdes, så skal 
denne tilgroning stoppes. Tilgroningen kan holdes nede maskinelt, men 
det ideelle i forhold til sortternerne er, at slåningen kombineres med kre-
aturafgræsning (som i kraft af optrampning giver mere liv til overgangs-
zonen). 

Bestanden i 2009 er blandt de laveste registreret i Vejlerne nogensinde. 
Hvis ynglehabitaten i Kogleakssøen kan holdes attraktiv for sortterner-
ne, er der dog grund til en vis optimisme, idet der i årene 2004-2007 blev 
produceret relativt mange unger (Fig. 39), og det er tidligere vist (Kjeld-
sen 2008, Kjeldsen & Nielsen 2008), at antallet af flyvefærdige unger kan 
aflæses i bestandsstørrelsen tre-fem ynglesæsoner senere. 
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4.2.13 Plettet rørvagtel 

Der blev blot registreret to piftende fugle i 2009. Der er tale om det lave-
ste antal siden 1978 (Fig. 40). Arten forekom også meget fåtalligt på 
landsplan, hvilket måske kan tilskrives det nedbørsfattige forår. Forde-
lingen var en fugl i den sydlige del af Selbjerg Vejle og en ved Vesløs 
Vejle.  

 

4.2.14 Trane 

Der var i 2009 fire sandsynlige og to mulige ynglepar af trane. Ved sam-
mentællingen er områder med gentagne observationer regnet som sand-
synlige ynglepar, mens enkeltobservationer er regnet som mulige. 

De fire sandsynlige par er alle registreret i Bygholm Nord, hvor der var 
regelmæssig trompeteren fra faste pladser samt til- eller fraflyvning fra 
disse. 

Ingen ungekuld sås gennem maj, juni eller juli, men 11. august blev der 
registreret to ungekuld med hver en unge. Den ene fløj med forældrefug-
lene ind i Bygholm Nord og landede i et område, hvor der gennem sæ-
sonen er kortlagt regelmæssig aktivitet. Imidlertid kan der pga. den sene 
dato ikke med sikkerhed siges at være tale om et ungekuld, der er klæk-
ket i Vejlerne, da der på dette tidspunkt er begyndt at ankomme traner 
fra andre områder. 

Siden starten af 1990’erne er der de fleste år iagttaget traner med yngle-
adfærd i Vejlerne (Kjeldsen 2008). Der har i de seneste år været to-tre par 
bortset fra 2006, hvor der blot blev observeret et enkelt par. 

Figur 40. Bestand af plettet 
rørvagtel i Vejlerne 1978-2009 
(antal territorier). Data er for 
årene 1978-2003 fra Vejlernes 
Feltstation; fra 2005 og frem er 
kilderne for de enkelte år nævnt i 
litteraturlisten. Fra 2004 foreligger 
ingen optællinger. 
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YNGLEFUGLE I VEJLERNE 
2009

Denne rapport præsenterer resultaterne af overvågningen 
af udvalgte arter af ynglefugle på Fuglebeskyttelsesdirek-
tivets Bilag 1 samt enkelte andre arter i Vejlerne i 2009. 
Overvågningen af ynglefugle var i 2009 koncentreret om 
bl.a. klyde, sortterne og trane. Der blev kortlagt 80 par 
klyder, det fjerdelaveste siden registreringerne startede i 
1978. Sortternerne gik tilbage til blot 18-25 par, hvilket er 
blandt de dårligste resultater for denne art, men der blev 
produceret unger i 2009, idet der blev set 11 fl yvefærdige 
ungfugle. Der blev ikke konstateret sikkert bevis for ynglen 
af trane; men fi re sandsynlige og to mulige par er det hidtil 
største antal ynglende traner i Vejlerne.
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