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Indledning

Indledning
Baggrund
Der er i Miljøministerens igangsættelsesbrev for Pilotprojektet Nationalpark Vadehavet lagt op til, at der skal gennemføres en række undersøgelser, som kan støtte pilotprojektet og siden hen eventuelt etablering af en nationalpark.
Sønderjyllands og Ribe amter har for Styregruppen for Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet udført analyser for naturværdierne, friluftslivet og landskabet, som bl.a. bygger på amternes kompetencer inden for natur- og miljøområdet
samt lokalkendskabet til vadehavsområdet. En socioøkonomisk analyse laves på landsplan for alle 7 pilotprojekter,
mens en kulturhistoriske analyse for Vadehavet udarbejdes af Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.
Miljøministeren skrev: »Der lægges vægt på, at pilotprojekterne peger på løsninger, der afgørende styrker naturen
og dens muligheder for udvikling, som styrker varetagelsen af de kulturhistoriske interesser, og som fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen«.
De udarbejdede rapporter belyser væsentlige dele af disse aspekter. De leverer dermed et omfattende baggrundsmateriale til Styregruppen for Pilotprojekt Nationalpark Vadehavet, som hjælp til indstillingen til Miljøministeren
om, hvorvidt der skal etableres en nationalpark i Vadehavet samt forslag til afgrænsning af denne.

Undersøgelsesområde
Som undersøgelsesområde er valgt Det Trilaterale Samarbejdsområde, der er den del af Vadehavet, som de tre vadehavslande Holland, Tyskland og Danmark har valgt at samarbejde om. Undersøgelsesområdet er dog udvidet til at
omfatte hele den 3 km brede kystnærhedszone i de tilfælde, det er nødvendigt for den stærke sammenhæng mellem
vand og land i Vadehavet og for at skabe det fornødne overblik. Udvidelsen skal sikre, at aktiviteter, anlæg og faciliteter, som ligger i umiddelbar tilknytning til området, også medtages i analyserne, da de i et vist omfang vil kunne
have en påvirkning også inden for Det Trilaterale Samarbejdsområde. I Danmark er dette vadehavsområdet inkl.
øerne, afgrænset på fastlandet af det internationale beskyttelsesområde udpeget efter internationale konventioner og
EF-direktiver.

Undersøgelse af naturværdierne
Denne rapport vedrører nuværende og potentielle naturværdier. Forhold omkring natur- og miljøværdier spiller en
central rolle i nationalparker. Tilstedeværelse af en rig natur er vigtig for at skabe en nationalpark af en høj kvalitet og
dermed et område med en høj tiltrækningskraft på turister m.v.
Det er derfor vigtigt, at beslutningsgrundlaget i forbindelse med en eventuel udpegning, afgrænsning og forvaltning af en nationalpark i Vadehavet består af et opdateret videns- og kortgrundlag om væsentlige natur- og miljøværdier. Desuden er en vurdering af de potentielle naturværdier væsentlig for at belyse de muligheder, der ﬁndes for
at øge naturkvaliteten i området. Naturområdernes sårbarhed over for menneskelige påvirkninger er også vigtig at få
vurderet, således at der bliver skabt grundlag for en interesseafvejning.
Skov- og Naturstyrelsen anbefaler i et notat fra 26. marts 2004, at der udarbejdes et biologisk baggrundsmateriale,
og at der opstilles forslag til, hvorledes den biologiske mangfoldighed kan styrkes gennem sikring af de naturlige økologiske processer, naturpleje og etablering af sammenhængende naturområder.
Det overordnede formål for undersøgelsen af de nuværende og potentielle natur- og miljøværdier er at skabe et
forbedret grundlag for planlægning og forvaltning af området, som kan understøtte arbejdet med at etablere en eventuel nationalpark, og samtidig bruges i den øvrige fysiske planlægning. Desuden er målet at skabe grundlag for forslag
til hvorledes den biologiske mangfoldighed i området kan sikres og forstærkes. Der lægges vægt på at fremskaﬀe et
helhedsorienteret billede af de eksisterende og potentielle naturværdier og deres sårbarhed frem for at tilvejebringe
detaljeret og speciﬁk information. I rapporten beskrives:
• eksisterende naturværdier ved at tilvejebringe et opdateret videns- og kortgrundlag på grundlag af eksisterende
information,
• sårbarhed ved at bedømme bæreevnen og forstyrrelseseﬀekterne af menneskelige påvirkninger,
• potentielle naturværdier ved at vurdere det fremtidige naturpotentiale og opstille en oversigt over forslag, der vil
kunne anvendes til at realisere disse muligheder.
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Sammenfatning og konklusion

Sammenfatning og konklusion
I Miljøministerens udmelding til nationalpark pilotprojekterne blev der lagt vægt på, at der peges på løsninger, der
afgørende styrker naturen og dens udviklingsmuligheder, men også varetager de kulturhistoriske interesser samt
fremmer befolkningens muligheder for at opleve naturen. På baggrund af naturanalysens gennemgang af eksisterende
naturværdier, sårbarhed og forslag til vadehavsområdets potentielle muligheder, kan der sammenfattes følgende:
• Vadehavet er et af Europas vigtigste naturområder, med store vadeﬂader og enestående kystnære naturarealer. Dets
betydning som rasteplads er altafgørende for hundrede tusinder af fugle på træk mellem ynglepladser og vinterkvarterer, men også for mange ynglefugle, havpattedyr og ﬁsk er vadehavsområdet af stor betydning.
• Strande, klitter, kystnære klitheder og til dels strandenge er naturtyper som naturens fri dynamik i vidt omfang
skaber og fastholder i vadehavsområdet. Enge, overdrev og heder er skabt og formet af århundreders landvindinger
og landbrugsmæssige udnyttelse af arealerne. Hvis deres naturværdier skal opretholdes, er det fortsat nødvendigt
med pleje eller en ekstensiv udnyttelse.
• Store dele af vadehavsområdet er allerede reguleret af bl.a. Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet,
nationale beskyttede områder (klitfredning og naturbeskyttelseslovens § 3) og internationale naturbeskyttelsesområder (Ramsar, habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver). Det medfører visse restriktioner for den erhvervsmæssige og
rekreative benyttelse af naturen.
• Naturen er nogle steder i vadehavsområdet under pres fra menneskelige påvirkninger. Problemet er, at naturen har
for lidt plads, og at naturområderne er små og opsplittede. Der ﬁndes så store mængder af næringsstoﬀer, at de
virker forurenende, og der bliver tilført miljøfremmede stoﬀer. Mange steder er vandet forsvundet fra landskabet, og
en del plante- og dyrearter bliver negativt påvirket af menneskelige aktiviteter.
• De marine naturområder er ret robuste over for menneskelige aktiviteter, mens f.eks. klitter og klitheder kan være
sårbare over for slid. Overalt i vadehavsområdet er der områder, hvor forstyrrelse fra menneskelige aktiviteter kan
virke begrænsende på antallet af især fugle og havpattedyr.
• Udbredelsen af naturtyper på land i vadehavsområdet er analyseret på baggrund af historiske og nutidige kort. Tendensen er, at udbredelsen af naturtyperne er blevet reduceret i løbet af de seneste ca. 150 år.
• På baggrund af især idéerne fra borgerinddragelsen i pilotprojektet er der udarbejdet et idékatalog med generelt formulerede forslag, som vil kunne medvirke til at fastholde og øge naturværdierne i vadehavsområdet. Forslagene drejer sig om at udlægge urørt natur, at gennemføre naturgenopretning og –pleje, eller tage andre former for initiativer.
• I vadehavsområdet ﬁndes der allerede store områder, hvor naturen er overladt til sin egen fri dynamik og kun i et
begrænset omfang er påvirket af menneskelige aktiviteter. Der er potentiale for at fastholde og udvide disse områder
med urørt natur. Som eksempler er fremhævet upåvirkede havområder og vadeﬂader, strande og klitter som i højere
grad udvikler sig naturligt og dynamisk, og strandenge der ikke reguleres af afgræsning og afvanding.
• Naturgenopretning og -pleje kan være med til at skabe bedre forhold for de naturværdier som gør vadehavsområdet
enestående. Snæbel og oprindelige danske laks kan få bedre leveforhold ved at forbedre de fysiske forhold i vandløb
og på de vandløbsnære arealer. Klæg- og fyldgrave kan i en del tilfælde få et øget naturindhold. Der er potentiale
for at optimere forholdene for især fugle, men også for andre arter, ved at fremme naturlige hydrologiske forhold og
varieret afgræsning af strandenge, klitter, klitheder og enge. Ekstensive driftsformer for landbruget kan medvirke til
at fastholde og fremme naturværdierne i vadehavsområdet.
• Viden, information og dialog kan være med til at sikre en bæredygtig forvaltning af naturværdierne i vadehavsområdet, bl.a. gennem oprettelse af dialoggrupper og selvforvaltning. Styring af færdslen kan mindske slidtage og
forstyrrelseseﬀekter. Naturen kan formidles på en let tilgængelig måde bl.a. gennem formidlingscentre, stiforløb,
informationstavler og guidede ture. Det vil kunne hjælpe med til at ﬂytte presset fra de sårbare naturområder til
mere robuste områder.
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Eksisterende naturværdier 1

1. Eksisterende naturværdier
Formålet med dette kapitel er at give et overblik over
de eksisterende naturværdier i Vadehavet og de tilstødende land- og vådområder.
Naturtyperne er behandlet fra det marine område over
overgangszonen til naturtyperne på land herunder søer,
moser og vandløb. Der er både beskrevet naturtyper
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og habitattyper fra EF-habitatdirektivet. I denne rapport bruges
termen »natur« både om den »vilde« natur, som er
uden menneskelige påvirkninger og de kulturbetingede
naturtyper som enge, overdrev og heder.
I de efterfølgende afsnit er de væsentligste artsgrupper
behandlet. Det er ikke alle grupper, der er behandlet
lige grundigt, dels fordi der for mange grupper er
manglende viden, og dels fordi nogle arter og artsgrupper regnes for mere vigtige og særegne for vadehavsområdet. Hovedvægten er derfor lagt på arter, der er
omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og EF-habitatdirektivet.
Nogle af de mest karakteristiske naturområder i vadehavsområdet er skabt og formet af århundreders
landvindinger og den landbrugsmæssige udnyttelse
af arealerne. Vadehavsområdet er af international betydning for især trækfugle, og hvis denne status skal
opretholdes, er det fortsat nødvendigt med en ekstensiv udnyttelse eller pleje af de store halvkulturarealer.
Derimod er en intensivering af landbrugsdriften på de
inddigede marskarealer problematisk for opretholdelse
af naturværdierne. Dette behandles yderligere i kapitel
2 og 3.

1.1. Marine områder
Vadehavet strækker sig mellem Blåvandshuk og Den
Helder i Holland. Det samlede areal udgør 13.500
km2, hvoraf ca. 10 % ligger i Danmark. Vadehavet er
dermed landets største vådområde, som består af ﬁre
tidevandsområder: Grådyb, Knude Dyb, Juvre Dyb og
Lister Dyb (Tabel 1.1.). For sidstnævnte område gælder dog, at halvdelen er tysk territorialområde.
Vadehavet er et område præget af tidevandspåvirkning. Forskellen mellem høj- og lavvande er under
normale forhold 1,6 m omkring Esbjerg og knap 2 m
ved landegrænsen. Tidevandet strømmer ind og ud af
Vadehavet gennem dybe render mellem øerne, de såkaldte dyb. Størstedelen af det vand, der ved lavvande
trænger ud i Vesterhavet, returnerer til Vadehavet ved
det efterfølgende højvande, og en vandpartikel opholder sig således i Vadehavet gennem længere tid (tabel
1.1.). Tidevandsstrømmene har normalt en hastighed
på op til 1 m/sek., men kan mere end ﬁredobles under
storm. På grund af Låningsvejen, Rømødæmningen og
Hindenburgdæmningen er der ingen eller begrænset
vandudveksling mellem de sydlige tidevandsområder.
Selve Vadehavet er relativt lavvandet og ved lavvande er
store områder tørlagt (Kort 1.2.). De tørlagte områder,
som kaldes for vadeﬂader, kan bestå af sand, mudder
eller blandet bund (Tabel 1.1.). Mindre områder af
Vadehavet ligger så højt, at de kun oversvømmes ved
ekstremt højvande - de såkaldte højsander. Bunden
i de dybere render består af groft sand og eventuelt
småsten.
Tidevandet gør, at området er meget dynamisk – set
over tid er det under konstant forandring. Det danske
Vadehav er et sedimentationsområde, hvor der bundfældes materiale fra Nordsøen på vadeﬂaderne. Tidevandet transporterer store mængder opslemmet materiale af såvel mineralsk som organisk art. Hovedparten
af materialet transporteres dog med ud igen.

Tabel 1.1. Areal af de 4 tidevandsområder, andel blotlagt ved ebbe, andel af sandbund, beregnet opholdstid og andel af højsande.
Areal km2

Tørlagt

Sandbund

Opholdstid

Grådyb

138

60 %

54 %

17 døgn

7%

Knude Dyb

165

67 %

77 %

Ca. 17 døgn

7%

Juvre Dyb

157

71 %

80 %

Ca. 17 døgn

8%

Lister Dyb*

400

33 %

95 %

3 måneder

0,3 %

Tidevandsområde

Højsande

* Halvdelen er tysk område
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Plantevækst og dyreliv
Tidevandet påvirker også biologien i Vadehavet. Dels
tørlægges store dele af området to gange i døgnet, og
dels medfører det store sæsonmæssige variationer, idet
de tørlagte områder udsættes for stærk varme om sommeren og kulde og frost om vinteren. Kun de arter, der
er tilpasset til at tåle disse påvirkninger, overlever (Faktaboks 1.19.). Alligevel er Vadehavets livsbetingelser
gunstige, idet sollyset fremmer mikroalgernes vækst på
de lavvandede ﬂader, og Vadehavet er fra naturens side
relativt næringsrigt. Vadehavets bunddyr er ikke lige
rigt repræsenteret overalt. De fattigste områder er tidevandsrenderne med stor strømhastighed og de ubeskyttede sandﬂak, hvor strøm og brænding holder sandet i
stadig bevægelse, og de meget bløde slik- og mudderﬂader, som er for bløde til bunddyrene. Områder med
de største bunddyrsmængder ﬁndes på vadeﬂader med
sand og et slikindhold på 2 til 20 %, hvor forekomster
af specielt Hjerte-, Blå- og Sandmusling, samt Sandormen opnår rekordmængder pr. kvadratmeter. Kort 1.1.
viser de vigtigste ålegræs-områder og muslingebanker.
Ser man på Vadehavet som helhed, er bunddyrenes

Rødspætte
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totalvægt (inkl. døde bestanddele som skaller og tarmindhold) 300 g pr. kvadratmeter, deraf 100 g levende
væv. Det er ti gange mere end på en gennemsnitlig
havbund. Rigere på dyreliv er kun nogle helt specielle
dyresamfund som f.eks. koralrev. Det rige dyreliv i
Vadehavet skyldes, at det meste af planteproduktionen
foregår i den øverste del af bunden, og at planteproduktionen i vandet, på grund af tidevandsstrømmene,
hyppigt kommer i kontakt med bunden. I andre
havområder foregår planteproduktionen kun oppe i
vandet, og en mindre del heraf når bunden. I Vadehavet sidder bunddyrene lige ved næringskilden. Vadens
muslinger, snegle, orme og krebsdyr er fødegrundlag
for ﬁsk og fugle. Mange af Nordsøens ﬂadﬁsk vokser
op i Vadehavet, der sammen med havet vest for øerne
er vigtige fødesøgningsområder for bl.a. Spættet Sæl.

Habitatdirektivets naturtyper:
1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af
havvand
1130 Flodmundinger
1140 Mudder- og sandﬂader blottet ved ebbe
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Kort 1.1. Vigtige marine områder med muslingebanker og Ålegræs
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1.2. Sandbanker og højsande
Kun i tilfælde af ekstraordinært store højvander i Vadehavet overskylles højsandene af havvand. De opstår
i de vestlige og mest eksponerede dele af Vadehavet og
er ofte beliggende tæt op til de store dyb, som »føder«
tidevandsområderne mellem øerne. De er meget dynamiske landskabsformer og kun ganske få steder på
højsandene opstår der sidst på sommeren lidt spredt
vegetation. Ellers er de nøgne og helt ﬂade sandbanker,
der i ﬂere tilfælde opnår betydelige størrelser (Kort
1.2.).
Højsandenes overﬂader ligger op til en meter over
dagligt højvande (middelhøjvandslinien). I biologisk
forstand er de Vadehavets ørkener, for sammenlignet
med de tidevandspåvirkede sand- og mudderﬂader
(vaderne), er levevilkårene på disse eksponerede sandﬂak meget ringe. Sandbunden er for tør og for næringsfattig til at alger og anden mikroﬂora kan trives,
og højsandene er typisk udsat for kraftig brænding og

Vadehavets højsande benyttes af sæler som raste- og liggepladser
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sandﬂugt som gør, at sandmasserne ﬂyttes rundt langt
oftere og mere dybtgående end på vaderne. Denne dynamik hindrer udviklingen af et permanent plante- og
dyreliv.

Dyreliv
Højsandene har dog stor betydning for fugle og sæler.
For fuglenes vedkommende gælder, at enkelte arter,
som for eksempel Hvidbrystet Præstekrave, Havterne
og Dværgterne yngler på de mest højtliggende og centrale del af nogle af de store højsande. Dog aldrig med
store bestande og ofte med ringe ynglesucces (Faktaboks 1.2.).
For trækfuglenes vedkommende har højsandene derimod meget stor betydning som velegnede og uforstyrrede højvandsrastepladser for især vade- og mågefugle.
De ﬂeste arter forekommer på højsandene i træktiderne i meget store ﬂokke, og naturtypen spiller en meget
vigtig rolle for disse arter (Faktaboks 1.2.). Fuglene
risikerer dog at skulle bruge energi og tid på at ﬁnde

Eksisterende naturværdier 1

alternative rastepladser, når alle sandﬂader oversvømmes i forbindelse med ekstraordinært høje vandstande
i Vadehavet.
For Vadehavets bestande af Spættet Sæl og Gråsæl spiller de høje sandbanker også en vigtig rolle. Især de dele
af højsandene, som vender ud mod dyb og render, og
derved får stejle »brinker«, benyttes helt regelmæssigt
af de forskellige delbestande af sæler (Afsnit 1.16.).

Habitatdirektivets naturtyper:
2110 Begyndende klitdannelser

Stor Kobbersneppe

FA K TA

FAKTABOKS 1.2.
De arter, der er mest afhængige af sandbanker
og højsande som levesteder:
Havpattedyr:
Spættet Sæl og Gråsæl.
Ynglefugle:
Strandskade, Stor Præstekrave, Havterne og
Dværgterne.
Trækfugle:
Skarv, Strandskade, Islandsk Ryle, Sandløber,
Almindelig Ryle, Lille Kobbersneppe, Stor
Regnspove, Stenvender, Svartbag, Sildemåge,
Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Splitterne
og Havterne.

Tabel 1.2. Vigtigste højsande med areal og særlige betydning som rasteplads
Højsand
Langli Sand
Søren Jessens Sand
Langjord
Peter Meyers Sand
Keldsand
Flakstjerten
Koresand
Bollert Sand
Lammelæger
Jordsand

Tidevandsområde
Grådyb
Grådyb
Knudedyb
Knudedyb
Knudedyb
Knudedyb
Juvre Dyb
Juvre Dyb
Lister Dyb
Lister Dyb

Areal km2
1,8
Landfast sand
2,8
2,4
2,2
0,1
27,0
0,5
0,3
0,4

Særlig betydning for
Sæler, vade- og mågefugle
Vade- og mågefugle
Sæler, vade- og mågefugle
Vadefugle
Vadefugle
Sæler og mågefugle
Sæler, vade- og mågefugle
Sæler og mågefugle
Sæler og mågefugle
Vade- og mågefugle
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Kort 1.2. over de største højsande, sandbanker, strande og tidevandsflader i Vadehavet

Langli Sand

Søren Jessens Sand

Keldsand
Peter Meyers Sand
Langjord
Flakstjerten

Koresand

Bollert

Lammelæger

Jordsand Flak

Tidevandsflader
Højsande og strande
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1.3. Strande
Øerne i Vadehavet ligger – sammen med nogle af
højsandene - som en barriere og et værn mod Nordsøens bølger og havstrømme. De ligger lige bag en
såkaldt »ligevægtslinie« mellem Horns Rev i nord og
nogle morænedannelser (Rote Kliﬀ) på den tyske vadehavsø Sild i syd, og danner grænsen mellem det åbne
hav og det stærkt tidevandspåvirkede og lavvandede
vadehav. På øernes vestvendte kyster ﬁndes nogle af de
mest dynamiske landskaber i vadehavsområdet, som
alle er bygget op af store sandaﬂejringer. Disse sandmasser ﬂyttes konstant rundt af Vesterhavets strømme
og bølger, og noget af det sand, som aﬂejres bag havstokken, bliver af vinden ført ind over land, hvor det
danner ﬂade sandsletter eller bliver blæst sammen til
klitter.
I vadehavsområdet ﬁndes strandene især ved Blåvand
og Hvidbjerg, på vestsiden af halvøen Skallingen og på
øerne Fanø og Rømø. En mindre forekomst af sand-

strand og klit ﬁndes også på Mandø, som ligger noget
tilbagetrukket i forhold til de øvrige Vadehavsøer.
Dertil kommer, at der også ﬁndes stranddannelser
langs de dele af Vadehavskysten, der ligger foran de to
istidsskabte morænedannelser Esbjerg Bakkeø i Grådyb
Tidevandsområde og Hjerpsted Bakkeø i Lister Dyb
Tidevandsområde. Her skyller grovkornet sand i land,
men på grund af bakkeøernes kompakte klinter og
havets nedbrydning af dem, bliver der kun en ganske
smal strand, der består af en blanding af havsand og
nedbrudte morænedannelser.

Plantevækst
Strandene er konstant udsat for kraftige påvirkninger
fra vind og saltvand, så kun få organismer kan klare sig
her som fastboende. De er stort set uden plantevækst,
men i perioder – eller med tiden – kan der opstå begyndende klitdannelser med spredt bevoksning af få,
tilpassede arter som Strand-Kvik og Marehalm (Faktaboks 1.3.). Hvis ikke vejr og vind – og i særdeleshed
stormﬂoder – udsletter de begyndende klitdannelser,
kan disse udvikle sig til egentlige bevoksede »grønne
strande« og senere til nye strandengsdannelser, klit-

Bred forstrand på Fanø
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sumpe eller hvide klitter.

Dyreliv
Sandstrandene er underkastet store svingninger (vind,
vand, udtørring, temperatur m.v.), og et liv på overgangen mellem hav og land stiller store krav til dyrenes
tilpasninger. Strandenes og sandets fastboende dyreliv
er præget af små organismer som nematoder og de
såkaldte bjørnedyr, men også insekter som ﬂuer og biller ﬁndes her. Blandt de bedst kendte er rovbillerne af
slægten Bledius, der har tilpasset sig levestedet ved at
sidde nedgravet i en y-formet gang i sandet.
Strandene spiller også en rolle som yngle-, raste- og
fødesøgningsområde for en række vade- og mågefugle.
Blandt ynglefuglene ﬁndes sjældne arter som Hvidbrystet Præstekrave og Dværgterne, der i uforstyrrede
strandområder anlægger deres reder som et skrab i
sandet. Uden for yngletiden udgør strandene vigtige
raste- og fødesøgningsområder for vadefugle som
Strandskade og Sandløber, samt mange måge- og småfuglearter (Faktaboks 1.3.). I tilfælde af isvinter i vadehavsområdet, har strandene særlig stor betydning for
bl.a. hele den overvintrende bestand af Strandskader.

FAKTABOKS 1.3.
Typiske plantearter:
Sand-Hjælme, Strand-Kvik, Sandkryb, Marehalm,
Strandarve.
Ynglefugle:
Hvidbrystet Præstekrave, Stor Præstekrave, Havterne og Dværgterne.
Trækfugle:
Strandskade, Sandløber, Svartbag, Sildemåge,
Sølvmåge, Stormmåge, Hættemåge, Splitterne,
Havterne, Engpiber og Snespurv.

Habitatdirektivets naturtyper:
2110 Begyndende klitdannelser

Flokke af strandskader raster på strandene i vinterperioden
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Naturlig strandengsdannelse på Skallingen.

1.4. Strandenge
Strandenge udgør den øvre del af tidevandszonen og
danner grænsen mellem hav og land – en grænse, der
er stærkt styret af geomorfologiske, fysiske og biologiske processer. Strandenge ﬁndes især på lavtliggende
og saltvandspåvirkede arealer langs beskyttede kyster,
hvor bølgepåvirkningen er moderat (Kort 1.4.). Strandengene i den danske del af Vadehavet ﬁndes især på
østsiden af øerne, på halvøen Skallingen og langs fastlandskysten fra Nyeng i Ho Bugt til den dansk/tyske
grænse, kun afbrudt af de strækninger, hvor Esbjergog Hjerpsted Bakkeøer rækker helt frem til Vadehavskysten. Samlet set ﬁndes der i undersøgelsesområdet
ca. 7.300 ha strandeng.
Strandengene ved Vadehavet begynder yderst ved
middelhøjvandslinien, hvor tidevandsﬂaderne (vaderne) ophører. Hvor vaden er mest eksponeret (for

eksempel Fanø´s - og Rømø´s nordspids), er den oftest
sandet og fast, mens den i mere beskyttede områder
(for eksempel ved Rømødæmningen og i Ho Bugt) er
mere slikrig og blød. Når vadernes niveau på grund
af aﬂejring af sedimenter (sand, ler, silt og organisk
materiale) er hævet til et niveau på 30-50 cm over middelvandstanden begynder landplanterne at kolonisere
vaden, selvom områderne stadig overskylles ved de
daglige højvander. Planternes forskellige evner til at
klare salt-, bølge- og strømpåvirkning er afgørende
for, hvordan denne proces foregår. Først rykker Salturt
(Kveller) og Vadegræs (Spartina), som kan tåle at blive
oversvømmet adskillige timer ad gangen, ud på den
høje vade. Ved yderligere pålejring og højdevækst på
vaden udvikles efterhånden sammenhængende vegetation med forskellige plantesamfund, der varierer alt
efter om de bliver græsset af husdyr eller ej.
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Når marsken og strandengen udvikles uden menneskets indgriben, dannes et naturligt dræningssystem
af loer (tidevandsrender i marsken), som eroderer sig
»baglæns« ind gennem det nydannede land i et mere
eller mindre forgrenet net af små løb (for eksempel
på Skallingen og Nordrømø). Marskdannelsen kan i
teorien fortsætte til niveauet for de højeste vandstande
i Vadehavet, men den ophører på et niveau, der nås af
de »normale« vinteroversvømmelser (2 - 2,5 meter over
middelvandstanden).
Naturligt dannede strandenge med en naturlig dynamik er relativt sjældne i Vadehavet, og ﬁndes i den
danske del kun forholdsvis få steder som for eksempel
ved Varde Å’s munding og langs Ho Bugt og på Keldssand. De ﬂeste naturligt dannede strandenge er påvirkede af menneskelige aktiviteter i form af plejemæssige

tiltag eller landbrugsmæssig udnyttelse, og kun få
steder som den yderste del af Skallingens »indermarsk«,
strandengene på Langli, opvækstområderne på Keldssand og ud for Kongeåens munding ﬁndes strandenge,
som ikke er påvirkede af kunstige afvandingsgrøfter og
landbrugsmæssig udnyttelse (græsning eller høslæt).
De »menneskeskabte strandenge« ﬁndes i den danske
del af Vadehavet først og fremmest foran havdigerne
på fastlandskysten og øerne. Strandengene foran havdigerne benævnes også som »forland«. For at fremme
landvindingsprocessen på forlandet, har man i århundreder foretaget grøbling, dvs. gravning af parallelle
15-30 cm dybe rende i vaden eller på den nydannede
strandeng. Grøblingen sikrer en hurtigere og mere effektiv afdræning af saltvandet samt en mere eﬀektiv
aﬂejring af materialer på forlandet. På denne måde

Kvæggræsset strandeng med Tætblomstret Hindebæger og Strand-Malurt

18

Eksisterende naturværdier 1
Kort 1.4. Strandenge (Naturbeskyttelsesloven § 3 strandeng) ved Vadehavet.
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fremmes vækstbetingelserne også for planterne og man
forhindrer, at snoede lo-systemer dannes. En forøget
tilslikning kan også skabes ved at der anlægges slik- eller faskingårde på steder, hvor der af forskellige grunde
tilføres store mængder af ﬁnkornet materiale, men
hvor en sammenhængende strandengsvegetation ikke
umiddelbart indvandrer, fordi niveauet er for lavt (for
eksempel langs Rømødæmningen og Mandø Låningsvej). Af hensyn til havdigernes sikkerhed og vedligeholdelse er et bredt og højt forland af stor betydning.
Et højt forland mindsker vanddybden foran digerne
i stormﬂodssituationer, og begrænser derved bølgernes højde, mens et bredt forland mindsker bølgernes
energi og styrke.

Plantevækst
Strandengene er levested for mange forskellige organismer. I Europa ﬁndes godt 1.000 plantearter som er
tilknyttet kystzonen, og næsten 200 af disse arter ﬁndes udelukkende på strandenge.
Den ugræssede eller meget ekstensivt græssede
strandeng domineres ofte af Stilkløs Kilebæger (for
eksempel på Skallingen) og går derefter over i strandrørsump, der som regel domineres af Tagrør og/eller
Strand-Kogleaks og Strand-Asters (for eksempel ved
Albuebugt og Høne-engen på Fanø, Rømødæmningen
og på nordvestsiden af Mandø). Efter strandrørsumpen
følger ofte et mere tilvokset strandoverdrev – efterhånden med spredte buske og træer.

FA K TA

FAKTABOKS 1.4.
De ca. 7.300 ha strandeng fordeler sig med:
3.150 ha på sandaflejringer på Skallingen og
øerne i Vadehavet
4.000 ha på marskdannelser på fastlandskysten
og foran havdigerne på Rømø og Mandø
100 ha brakvandspåvirket strandeng omkring
Varde Å’s udløb
50 ha opvækstområder i Knudedyb Tidevandsområde (det østlige af Keldsand) og Kongeåens
udløb
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Den græssede strandeng domineres af urter som
Strand-Asters, Tætblomstret Hindebæger, StrandMalurt og Strand-Annelgræs. Herefter følger en zone
med bl.a. Rød Svingel, Harril, Jordbær-Kløver, m.ﬂ..
Længere inde, hvor strandengen ofte er mere tør, går
den over i egentlige strandoverdrev med arter som
Høst-Borst, Almindelig Røllike, Hvid Kløver og en
række græsser.

Dyreliv
Den højeste diversitet blandt organismerne på strandengene ﬁndes dog blandt invertebraterne, hvoraf der
er registreret ﬂere end 1.500 arter. Mange af disse arter
er helt afhængige af strandeng som levested. Strandengene er også vigtige yngle-, raste og fødesøgningsområder for en lang række fuglearter. Vadefugle, som ﬁnder
deres føde på tidevandsﬂaderne ved lavvande, benytter
strandengene som rastepladser under højvandet. En
række trækfugle som knortegæs, Bramgås og Pibeand
er helt afhængige af strandengens planteliv, når de skal
opbygge fedtreserver. Det gør dem i stand til at stå
vinteren igennem og klare det lange forårstræk til de
nordlige yngleområder.

Habitatdirektivets naturtyper:
1150 Kystlaguner og strandsøer
1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
1320 Vadegræssamfund
1330 Strandenge

Eksisterende naturværdier 1
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1.5. Varde Å’s estuarie
Varde Å’s udløb i Vadehavet i bunden af Ho Bugt i den
nordligste del af Vadehavet udgør et unikt landskab og
danner helt særlige levevilkår for planter og dyr. (Kort
1.5.). Det skyldes, at Varde Å og hele den mægtige,
nedre del af Varde Ådal står i direkte forbindelse med
Vadehavet. Åen er som den eneste i vadehavsområdet
ikke er reguleret af diger og sluser. Det salte vadehavsvand kan under daglige tidevandspåvirkninger spores
mere end 10 km op i åen, og ved ekstraordinært store
højvander og stormﬂod breder saltvandet sig uhindret
ind over engene i ådalen. Omvendt kan åens ferskvand
ved lavvande spores langt ud i Ho Bugt. Der er således
en økologisk sammenhæng mellem de tidevandspåvirkede dele af ådalen og Vadehavet.
Nærmest Vadehavet er engene i den godt 1.600 ha
store ådal saltpåvirkede og har karakter af strandenge,
mens de længere inde i ådalen mere har karakter af
brakke og ferske enge.

Plantevækst
Plantelivet var tidligere præget af den ekstensive drift
og af, at engene en stor del af året var relativt fugtige.
Her voksede også ualmindelige eller sjældne arter som
Drue-Gåsefod, Vingefrøet Hindeknæ, Eng-Byg, og
Eng-Skær. Salttålende planter udgjorde en væsentlig
del af ﬂoraen vest for Tarphagebro og på strandengene
rundt om Ho Bugt. Hovedparten af de plantearter,
som karakteriserede de meget bevaringsværdige enge
og strandenge, er forholdsvis små og langsomtvok-

FAKTABOKS 1.5.
»Operation Engsnarre«
Fra midten af 1990’erne startede forberedelserne til et omfattende landbrugs- og miljøprojekt,
som skulle vise sig at få overordentlig stor betydning for mulighederne for at få genskabt nogle
af de naturforhold, som tidligere kendetegnede
dette unikke lavbundsområde i Vadehavet. Fra
og med 1998 var projektet, der fik tilnavnet
»Operation Engsnarre«, en realitet, og de første
20-årige driftsaftaler om ændret afvanding og
miljøvenlig drift af engene blev indgået. Siden da
udviklede projektet sig til at omfatte ca. ¾ del
af ådalen (Kort 1.5.), og projektet baner dermed
vejen for at få genskabt et kulturbetinget lavbundsområde med et højt naturindhold.

sende. De ﬂeste kunne ikke klare konkurrencen med
de mere kraftfulde græsser, som vandrede ind eller
blev dominerende i takt med at den landbrugsmæssige
drift blev mere intensiv. Store arealer lå hen som tørre
enge med en monokultur af græsser tilpasset drænede
forhold, gødskning og hyppig slåning. Kun få steder i
og omkring estuariet overlevede en mere artsrig plantevækst i fugtige lavninger eller i kanten af grøfterne.

Dyreliv
Varde Ådal og engene omkring Varde Å’ munding var
tidligere meget vigtige yngleområder for eng- og mosefugle. Frem til 1960’erne ynglede mange par Vibe,
Rødben, Dobbelt Bekkasin og Gul Vipstjert i området,
og der var faste bestande af sjældne arter som Hedehøg, Engsnarre, Stor Kobbersneppe og Brushane.

Varde Å

I begyndelsen af 1970’erne gik engfuglene i Varde Ådal
imidlertid stærkt tilbage i antal i takt med intensiveringen af den landbrugsmæssige udnyttelse af engene. I
løbet af et årti forsvandt de fåtallige og krævende arter,
og de øvrige arter reduceredes til meget små bestande i
forhold til tidligere.
For trækkende og fødesøgende vandfugle (gæs, ænder
og vadefugle) har Varde Ådal også mistet betydning
i takt med intensiveringen af græsdriften, om endtil-
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bagegangen ikke vurderes at være så drastisk som for
ynglefuglenes vedkommende.
Med »operation Engsnarre« er der taget et væsentligt
initiativ til at vende den uheldige udvikling (Faktaboks
1.5.). På grund af de regelmæssige oversvømmelser
blev engene i den nedre del af Varde Ådal aldrig lagt
om og taget ind som landbrugsjord i omdrift. Selve
estuariet og Varde Å har aldrig været påvirket i samme
grad som engene og strandengene, og åen er med dets
uregulerede nedre løb fortsat et vigtigt levested for bl.a.
en række ﬁsk. Varde Å-systemet er et betydningsfuldt
yngle- og opvækstområde for bl.a. Ål og ørreder, men
også sjældne og beskyttelseskrævende arter som Laks
og Snæbel lever i vandløbet en del af året. Desuden
ﬁndes bl.a. Odder ved åen.

Habitatdirektivets naturtyper og arter:
1130 Flodmundinger
1140 Mudder- og sandﬂader blottet ved ebbe
3260 Vandløb med vandplanter
Hav-, Flod- og Bæklampret
Stavsild
Laks
Snæbel
Odder

Kort 1.5. Varde ådal og egnene ved Ho Bugt med angivelse af de arealer, der indgår i »operation Engsnarre« (MVJ aftaler).

Signaturforklaring
SFL områder
MVJ Aftaler
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1.6. Inddigede strandenge
(ved Saltvandssøen)

1.7. Klitter

Når strandenge bliver inddiget, bliver saltvandspåvirkningen afskåret og plantevæksten ændres mod fersk
eng, efterhånden som saltet i jorden bliver vasket ud af
regnvandet. Er den tidligere strandeng dårligt drænet,
kan ændringen tage mange år: I Hartsø på Kegnæs
(Sydals) kan man stadig ﬁnde strandengsplanten Jordbærkløver, selvom Hartsøen blev inddiget engang i
1880’erne. Er arealerne veldrænede, går ændringen
hurtigere. Den østlige del af Margrethekog blev afvandet kraftigt straks det fremskudte dige stod færdigt, og i
løbet af ca.10 år var plantevæksten ikke forskellig fra de
»gamle« marskarealer bag havdigerne fra 1800-tallet.
Omkring Saltvandssøen (ca. 250 ha) i Margrethekog ﬁndes nogle små rester af strandeng fra tiden før
det fremskudte dige. Der er altså stadig (2004) salt i
jorden, selvom arealet ikke har været overskyllet i 17
år. Det samme kan man se i det sydøstligste hjørne af
kogen, helt op mod grænsedæmningen.
Hele vejen rundt om søen er der en bred bræmme
med strandengens pionerplanter, primært Kveller. Men
da de uregelmæssige overskylninger af de tilstødende
højere arealer mangler, udvikles der ikke egentlig strandeng. Kun i den sydlige ende ﬁndes en smal bræmme
med strandengspræg, i et terræn som ligger mindre end
10 cm over søens vandspejl. Forekomsten kan skyldes,
at nordvestenvinden med tilpas lange mellemrum stuver vand op på arealerne. Saltvandssøen blev anlagt som
en kompensation for især de mange vadefugle, som
kendetegnede det gamle Højer Forland, og havvand bliver pumpet ind i syd og løber af over en fastlagt tærskel
i søens nordlige ende. Søen er i dag et meget væsentligt
fødesøgningsområde for små vadere i den sydlige del af
Vadehavet. De egentlige strandenge er imidlertid ikke
kompenseret, og der ﬁndes i dag ikke større, regulære
strandengsarealer i den sydligste del af Vadehavet.
Mange større dyr, for eksempel fugle, kan ﬁnde alternative levesteder på de ferske enge bag digerne eller på
det smalle forland, mens for eksempel insekter, som er
knyttet til strandeng, mangler levesteder i dette område.

Klitterne er et væsentligt og karakteristisk naturelement i vadehavsområdet. Denne dynamiske naturtype ﬁndes fra Blåvandshuk og ned langs Skallingens
vestside samt på øerne (Kort 1.7.). Populært opdeles
klitten i en række bælter i retning bort fra stranden:
Yderst den hvide klit, dernæst grøn, brun og grå klit og
inderst klitheden (Afsnit 1.12.). Den yderste klit har
en relativt høj pH (lidt over 7) og relativ høj næringsrigdom på grund af bløddyrskaller og organisk materiale tilført fra havet. Fra vest ind gennem bælterne
mod øst betyder udvaskningen en stigende forsuring
og næringsfattigdom. På den indre del af klitheden kan
pH således være nede på lidt over 4.
Enkelte steder, som for eksempel på Skallingen, ﬁnder
man klassiske skoleeksempler på denne bæltedannelse, men ellers ﬁndes i praksis oftest en forvirrende
ﬁntmasket mosaik af de forskellige klittyper: På den
indre klitrække kan der hyppigt være grå klit vegetation på solsiden og klithede på skyggesiden, og den
hvide klit skyder sig mange steder i lange tunger ind i

Rødben

Habitatdirektivets naturtyper:
1310 Vegetation af Kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand.
1330 Strandenge
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grønsværklitten. I klitheden midt på Fanø ﬁndes endog
en klitrække, hvor den hvide klit er det dominerende
element. Endelig ﬁndes både på Rømø og Fanø endnu
en række klitter på stranden udenfor den hvide klit.
Det er såkaldte embryo-klitter eller »foster-klitter«,
som er ret lave sandvolde med en blanding af salttålende strandengsvegetation og klitvegetation. Afhængigt
af vind og strøm kan sandvoldene vokse overraskende
hurtigt, og det illustrerer glimrende, hvordan øernes
vestkyst stadig ændrer sig ved at der lægges den ene
klitvold uden på den anden. Imellem disse langsgående
klitvolde ﬁndes fugtige lavninger, som beskrives nærmere i afsnittene om enge (1.8.1.) og moser (1.11.).
En række af habitatnaturtyperne – herunder 2120,
2130 og 2140 – er kortlagt, og udbredelsen kan ses på
kortbilag 1.7. Der er kortlagt ca. 4.400 ha klitter i de
to amter, hvoraf ca. halvdelen også er registreret som
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, især som hede.
Specielt for typen 2120 er kortlægningen ufuldstændig, hvilket blandt andet skyldes, at den hvide klit som
nævnt ofte ﬁndes i en mosaik med de andre klittyper.
Overgangen mellem klit og klithede er ﬂydende, og
der kan være nogen forskel på hvilke arealer, der er
kortlagt som de to typer i de to amters naturtyperegistreringer og habitatkortlægningen.
Mosaik af klittyper på Fanø
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Plantevækst
Som navnet antyder, ses det bare sand i den hvide
klit overalt mellem vegetationen, der er domineret af
Hjælme. Denne store klitgræs er med sit vidt forgrenede system af jordstængler og lange tynde rødder
en vigtig sandbinder og klitdanner. På overgangen til
den grønne klit bliver andelen af Rød Svingel og Gul
Snerre stadigt større. Den grønne klit er overraskende
frodig og artsrig, mens den udvaskede og sure grå klit
er noget mere artsfattig og de grågrønne farvetoner
dominerer (Faktaboks 1.7.).

Dyreliv
De særlige forhold i klitterne betyder også, at kun specielle dyrearter klarer sig her. Især i den barske hvide
klit er det lavere dyreliv kendetegnet ved arter, der kan
klare sig under ørkenlignende forhold. Specielt kan
fremhæves den smukke og livlige bille, Sandspringeren,
der kan optræde i stort antal. Klitperlemorsommerfuglen ﬁndes kun enkelte steder i vadehavsområdet,
mens sommerfuglen Sandrandøje er vidt udbredt.
Hugormen kan ses i klitterne ved Blåvand og på Skallingen og Markﬁrben er kendt fra Rømøs og Fanøs
klitområder. Strandtudse ﬁndes i varierende antal i alle
vadehavsområdets klitforekomster.

Eksisterende naturværdier 1
Kort 1.7. Klit habitattyper (2110, 2120, 2130)
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Klit-Kambunke – en af de mere sjældne arter i den grå klit

Dyr i klitten:
Brun Sandspringer, Sandrandøje, Markﬁrben*, Snog*,
Strandtudse*.
* Fredet og/eller på EF-direktiv bilag.

Habitatdirektivets naturtyper:
2110 Begyndende klitdannelser
2120 Sandklitter i kystbæltet med Ammophila arenaria
2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation
2140 *Kystklitter med dværgbuskvegetation
2160 Kystklitter med Havtorn
2170 Kystklitter med Gråris
2250 Kystklitter med Enebær
* Prioriterede naturtyper.

FA K TA

FAKTABOKS 1.7.
Karakteristiske plantearter i klitten:
Hvid klit:
Domineret af Hjælme og ellers Marehalm, KlitStedmoderblomst og Muse-Vikke.
Grøn klit:
Rød Svingel, Gul Snerre, Hunde-Viol, Smalbladet
Timian, Bakke-Nellike, Bidende Stenurt, KlitKællingetand, Engelskgræs, Klitrose og Mosset
Klit-Snotand.
Grå klit:
Sandskæg, Sand-Star, Klit-Kambunke, Rensdyrlav, Almindelig Kongepen og Blåmunke.
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1.8. Enge
Engene var tidligere vidt udbredte i undersøgelsesområdet, men som beskrevet oven for under Varde Ådal,
er store arealer overgået til intensiv landbrugsdrift som
dyrkede arealer eller græsmarker. Der er ca. 3.450 ha
enge omfattet af naturbeskyttelsesloven, men desuden
er der store vedvarende græsarealer f.eks. i Tøndermarsken, der regnes som for tørre til at være omfattet af
naturbeskyttelsesloven.

1.8.1. Naturenge
Naturenge er enge som ikke bliver gødet eller sprøjtet
og som kun sjældent – eller aldrig - bliver jordbehandlet. De har derfor typisk et knoldet og tuet udseende
og giver dermed mulighed for mange mikrohabitater
med gode levesteder for mange dyr og planter. Naturengene i vadehavsområdet spænder fra fattigkær, med
arter af star og siv til »blomsterenge« med orkide-arter
– også kaldet rigkær.

Fattigkær
På øerne ligger naturengene i klitlavningerne med jævne overgange til fugtig Klokkelynghede og strandenge.
De let græssede fattigkær udgør ofte mindre dele af
større græssede strandenge eller af tørre græsarealer. De
rummer ganske mange plantearter og med dem følger
mange arter af insekter og andre smådyr. F.eks. larven
af sommerfuglen Ensian-Blåfugl, der lever på KlokkeEnsian, er blevet sjælden, men der ﬁndes endnu væsentlige bestande på Rømø og Fanø samt i Ho-Oksby
området.

Rigkær
Også rigkærene rummer mange arter. De ﬁndes i bestemte strøg i de vestlige klitrækker på Rømø og Fanø,
hvor aﬂejringer af havskaller giver jorden et højt kalkindhold. Større arealer kan være dækket af Festgræs,
som er ualmindelig i det sydlige Jylland. Forsommerens blomsterﬂor er rigt og består af arter, man ikke
ville vente at ﬁnde i det ellers barske miljø. Flere steder
står Maj-Gøgeurt tæt, tit sammen med Leverurt og
den specielle bregne Slangetunge, som kan stå endda
meget tæt.

Marskenge
På fastlandet ﬁnder man naturengene på den gode
marskjord bag digerne. Fra naturens hånd vil de ligge
som artsrige »blomsterenge«, med ranunkel-arter,
forglemmigej, Trævlekrone og Kær-Tidsel. Langt det
meste af marsken er omdannet til kulturenge, græsmarker eller intensivt dyrkede marker, så naturengene
er begrænset til de lave dele af ekstensivt drevne marskfenner, den vestlige del af Margrethekog og ganske
smalle bræmmer (trampezonen) langs kanalerne i for
eksempel de ydre koge i Tøndermarsken samt på en
række vandløbsnære arealer.

Dyreliv
Naturengens varierede plantevækst og tuer giver
levemuligheder for mange forskellige smådyr, som
igen er vigtige for unger af de vadefugle, som yngler i
marsken, blandt andet Stor Kobbersneppe, Brushane
og Rødben. Blandt trækfuglene er engene særligt betydningsfulde for arter som Kortnæbbet Gås, Bramgås,
Vibe, Stor Regnspove og Hjejle.
Habitatdirektivets naturtyper:
2190 Fugtige klitlavninger
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund,
ofte med blåtop
7230 Rigkær
FA K TA

FAKTABOKS 1.8.1.
Typiske arter på naturenge:
Rigkær:
Majgøgeurt*, Sump-Hullæbe*, Trævlekrone,
Eng-Forglemmigej, Kær-Svovlrod, Sværtevæld,
Festgræs, Spyd-Pil, Slangetunge, Leverurt og
Kær-Tidsel.
Fattigkær:
Lyse-Siv, Krybhvene, Børste-Siv, Tormentil, MoseTroldurt, Klokke-Ensian, Hjertelæbe*, Liden
Ulvefod, Tormentil, Børste-Siv, Engkabbeleje,
Kragefod, Klokkelyng og Strand-Siv.
Ynglefugle:
Almindelig Ryle*, Brushane*, Stor Kobbersneppe*, Rødben, Vibe, Gul Vipstjert
*Fredet eller på EF-direktiv bilag
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Kort 1.8. Naturbeskyttelseslovens §3 ferske enge
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1.8.2. Kulturenge
Kulturenge er fugtige vedvarende græsarealer, der er
udsat for en så massiv kulturpåvirkning, at de i modsætning til de ofte artsrige naturenge kun rummer et
lille udvalg af robuste plantearter. Kulturpåvirkningen
kan være i form af gødskning, sprøjtning, udgrøftning,
rørdræning eller omlægning.
Tidligere var store dele af marsken sammenhængende
engarealer, men denne struktur er i dag fragmenteret,
og de ﬂeste enge ligger som »frimærker« i det intensivt
dyrkede agerlandskab, hvor engene er omdannet til
dyrkede arealer eller græsmarker. Nu ﬁndes der stort
set kun større engarealer i sammenhæng med anden
natur i Margrethe Kog, i Varde Ådal, langs Brede Å i
Ballummarsken og langs Ho Bugt.
Bramgæs på kultureng
Marskenge med forskellig grad af kulturpåvirkning,
Ribe Holme vest for Ribe

Plantevækst
Der ﬁndes få naturlige engplanter på kulturengene, og
vegetationen er domineret af få arter af kulturgræsser.
Overﬂaden er jævn uden naturengens tuer og knoldstruktur, og sammen med de få plantearter betyder det,
at kulturengen udgør en ensartet ﬂade uden den variation i fugtighed, lys/skygge, temperatur og fødegrundlag, som er forudsætningen for et rigt dyreliv.

FA K TA

FAKTABOKS 1.8.2.
Typiske plantearter:
Vegetationen er domineret af udsåede kulturgræsser som Almindelig Rajgræs, Eng-Rottehale
og Eng-Rapgræs. Blandt de naturlige engplanter
forekommer arter som Mosebunke, Knæbøjet
Rævehale, Krybhvene, Lyse-Siv, Gåse-Potentil og
Lav Ranunkel.

Dyreliv
I forhold til naturengene ﬁndes her kun få dyrearter
i små bestande. Kulturengen har dog stadig en vis
betydning som ynglelokalitet for enkelte af de mere
almindelige engfugle som Vibe, Rødben og Engpiber,
men også for disse arter er bestandene meget mindre
end på naturengen. Kulturengen udnyttes også som
raste- og fødesøgningslokaliteter for trækfugle - især
gæs, svømmeænder, Viber, Hjejler og Stor Regnspove.
Fuglene foretrækker dog de få større, sammenhængende lokaliteter.

Habitatdirektivets naturtyper:
Ingen
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1.9. Vandløb
I Vadehavet udmunder 7 større og en række mindre
vandløb, der afvander hovedparten af Sønderjylland
(Kort 1.9.). Det er kun de nedre få km af vandløbene
der ligger indenfor undersøgelsesområdet, men vandkvaliteten og de fysiske forhold har betydning for hele
Vadehavet og for ﬁskenes gydemuligheder.
Vandløbene er i overvejende grad kanaliseret og udløbet i Vadehavet er reguleret med sluser. Kun Varde Å
(Afsnit 1.5.) har et naturligt udløb til Vadehavet uden
sluser. Vandløbene har generelt en god vandkvalitet,
med en målsætning der i de ﬂeste tilfælde er opfyldt.
Okkerforurening og forurening fra dambrug udgør
imidlertid lokale, men meget væsentlige miljøproblemer. Dambrugsopstemningerne i ﬂere vandløb giver
desuden så dårlige passageforhold, at bestandene af
Havørred, Laks og Snæbel ikke kan opretholdes. Brøns
Å og Brede Å er de eneste vandløb uden dambrug og
opstemninger.
Vandløb

Oplandsstørrelse km3

Største vandføring
(l/sek.)

Meridian minimum
vandføring (l/sek.)

Varde Å

1090

60-70.000

6.200

Sneum Å

513

40.000

2.700

Kongeåen

450

30.000

2.550

Ribe Å

977

50-60.000

4.650

Brøns Å

112

7.000

375

Brede Å

473

30.000

1.600

Vidå

1300

60-70.000

5.000

Tabel 1.9 Oplande samt største og meridian minimum vandføring i de 7 største tilløb til Vadehavet

Ved nedlæggelse af Karlsgårdeværket bliver der fri adgang for alle vandreﬁsk til Grindsted Å, Varde Å og en
del af Holme Å, hvilket er en forudsætning for Snæblen og laksens fremtidige overlevelse i Varde Å.
Varde Å er et af de få vandsystemer i Danmark, hvor
Snæblen i dag kan reproducere sig, men bestanden er
lille og udgør næppe over 700 kønsmodne individer.
I Varde Å har den oprindelige laksebestand overlevet
60’ernes og 70’ernes dårlige miljøforhold. I dag gøres
et stort arbejde for at forøge bestanden ved målrettet
avl og udsætning af yngel, men først ved nedlægning af
Karlsgårdeværket og tilbageføring af vandløbene, bliver
der adgang til de velegnede gydepladser i den øvre del
af å-systemet

Sneum Å
Sneum Å dannes ved sammenløb af et større antal
tilløb. De største tilløb er Bramming Å, Ilsted Å, Terpling Å, Nørrebæk og Sønderbæk. De sidste 10-12 km
før Sneum Sluse løber Sneum Å gennem hedeslette og
marskområder uden væsentlig fald. Både Sneum Å og
Bramming Å er uregulerede på den overvejende del af
forløbet.
De væsentligste spærringer for lakseﬁskenes frie vandring i Sneum Å-systemet er dambrugsopstemninger,
som spærrer for opgangen til den øverste del af å-systemet, hvor de bedste gydeområder ﬁndes. Den naturlige
reproduktion af ørred, Laks og Snæbel er begrænset, så
bestanden vedligeholdes i stor udstrækning ved udsætninger.

Kongeåen
Varde Å
Varde Å dannes ved sammenløbet af Grindsted Å og
Ansager Å. Nedstrøms Varde by er vandløbet langsomtﬂydende med ﬂodkarakter.
De væsentligste opstemninger i Varde Å-systemet
ﬁndes i forbindelse med Karlsgårdeværket og opstemningerne ved de mange dambrug. Der er nu planer om
at nedlægge Karlsgårdeværket og føre vandet tilbage
i de gamle åløb. Projektet, der bliver et af de største
naturgenopretningsprojekter i Danmark, søges realiseret med tilskud fra EU og staten inden for en 10 års
periode.
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Kongeåen løber i en forholdsvis smal ådal mellem
Sneum Å-systemet i nord og Ribe Å-systemet i syd.
Det eneste større tilløb er Vejen Å, de øvrige tilløb er
alle små vandløb med en bundbredde på under 3 m
ved sammenløbet med Kongeåen. Selve Kongeåen er
ureguleret på hele strækningen fra sammenløbet med
Andst Å til Gredstedbro. Endvidere fremtræder størstedelen af Vejen Å og de nedre dele af Gesten Å og
Drostrup Å som delvis naturlige vandløb med gode
fysiske forhold.
De væsentligste forureningskilder i Kongeå-systemet
kan henføres til dambrugene som lokalt forurener
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vandløbene i uacceptabelt grad. Samlet gælder det dog,
at vandkvaliteten er tilfredsstillende og målsætningen
er opfyldt på de ﬂeste vandløbsstrækninger. I Kongeåens hovedløb ﬁndes tre af landets største dambrug.
Passageforholdene ved disse dambrug er ikke tilfredsstillende, så bestanden af Snæbel, ørred og Laks skal i
dag vedligeholdes af udsætninger.

Ribe Å er et af de få vandsystemer, hvor Snæblen kan
reproducere sig. Bestanden er lille og udgør næppe
over 700 kønsmodne individer. Også i Ribe Å har
den oprindelige laksebestand overlevet dårlige tider. I
dag gøres et stort arbejde for at forøge bestanden ved
renovering af gydepladser, målrettet avl og udsætning
af yngel. De foreløbige resultater har været positive, så
den oprindelige Laks er igen mere almindelig i Ribe Å.

Ribe Å
Ribe Å dannes ved sammenløb af Gels Å og Flads Å ca.
20 km øst for Ribe. Gels Å og hovedparten af de mindre tilløb til Ribe Å-systemet er regulerede. Der ﬁndes
dog især i de større vandløbsafsnit af Fladså og Gram Å
lange strækninger med et naturligt eller næsten naturligt forløb. Det meste af Ribe Å-systemet har en vandkvalitet, som fuldt ud opfylder lakseﬁskenes krav.
I middelalderen blev der i Ribe by etableret en dæmning og et system med tre sluseporte over Ribe Å.
Senere blev gravet en kanal syd om Ribe som ligeledes
blev forsynet med et stemmeværk og en lille vandmølle, som i dag er et mindre elværk. De ﬁre stemmeværker er i dag forsynet med ﬁsketrapper. Der foreligger
nu planer om at fjerne elværket og anlægge et stryg for
at give optimal faunapassage. Desuden ﬁndes opstemninger ved to dambrug i vandsystemet. Der er også her
planer om at fjerne eller ombygge opstemningerne til
en optimal faunapassage.
Vandløb med vandplanter, Flads Å øst for Ribe.

Brøns Å
Brøns Å er det mindste af de omtalte vandsystemer.
Brøns Å dannes ved sammenløb af Holbæk, Renbæk
og Sølbæk nordvest for Skærbæk. Herfra løber Brøns
Å på en strækning af ca. 15 km til Vadehavet uden
at modtage større tilløb. Hovedparten af vandløbene
i Brøns Å-systemet er regulerende, men har ofte fast
bund og forholdsvis god strøm.
Brøns Å har en god vandkvalitet, sandsynligvis fordi
der ingen større byer er i oplandet, og derfor ingen
større udledning fra spildevandsanlæg. Den største del
af Brøns Å-systemet er i vinterhalvåret belastet med
okker i en sådan udstrækning, at det formodes at udgøre et problem for lakseﬁskenes æg og yngel. I Brøns
Å ﬁndes ingen opstemninger eller dambrug, og der er
fri passage i hele vandsystemet.
Snæblen optræder fåtallig i Brøns Å, men det er usikkert om den yngler, og om evt. yngel kan overleve
i Vadehavet (Faktaboks 1.18.). Der fanges få Laks i
Brøns Å, men det er ikke undersøgt, om de tilhører
oprindelige vestjyske laksestammer. Både Flodlampret
og Bæklampret er konstateret i så stort antal i Brøns Å,
at de formodentlig yngler i vandløbet.

Brede Å
Brede Å afvander en fortrinsvis ﬂad og sandet hedeslette samt marsk på den nedre del. Næsten hele oplandet
består af landbrugsarealer. Brede Å dannes ved sammenløb af Lobæk, Smedebæk, Havnebæk og Kisbæk
nord for Løgumkloster. Strækningen af Brede Å fra
Løgumkloster til udløbet i Vadehavet ved Ballum Sluse
har en længde på ca. 25 km. Vest for Bredebro er der
ﬂere mindre tilløb. Hovedparten af vandløbene i Brede
Å-systemet er stærkt regulerede. Den ca. 12 km lange
strækning af Brede Å mellem Løgumkloster og Bredebro blev restaureret i perioden 1991 til 1995.

31

Åen blev i denne forbindelse lagt tilbage i sine gamle
slyngninger, og alle styrt blev fjernet.
Løgumkloster, Bredebro og Skærbæk er de 3 største
bysamfund i oplandet. Alle tre byer har forholdsvis nye
velfungerende rensningsanlæg. Den største del af Brede
Å-systemet er i vinterhalvåret belastet med okker i en
sådan udstrækning, at det må formodes at udgøre et
væsentligt problem for overlevelsen af lakseﬁskenes æg
og spæde yngel. Der er ingen spærringer for lakseﬁskenes vandring i Brede Å.
I perioden 1987 – 1992 blev kunstigt opdrættede
snæbellarver udsat i Brede Å i stort antal. Ophjælpningsarbejdet lykkedes så godt, at gydebestanden af
Snæbel i Brede Å steg fra ingen ting til anslået 3000
- 4000 gydeﬁsk i 1993, hvor bestanden var på sit højeste.
I 2003 blev bestanden anslået til højest nogle få
hundrede ﬁsk. Gydebestanden af Laks stammer formentlig fra udsatte ﬁsk af fremmed herkomst, og de
nyder derfor ikke samme beskyttelse i vadehavsområdet, som de oprindelige vestjyske Laks. Stallingen er
naturligt hjemmehørende, men den blev i 1980’erne
anset for uddød i Brede Å. Efter Stalling blev reintroduceret, har den opbygget en god bestand i vandløbssystemet. Både Bæk- og Flodlampret regnes som en
fast bestanddel af faunaen i Brede Å.

Brede Å

32

Vidå
Vidå er det største vandløb, der løber til den Danske
del af Vadehavet, men omkring 25 % af oplandet er
beliggende i Tyskland. Den tyske del af oplandet er
lavtliggende marskområder, og næsten alt vandet fra
den del løftes ved hjælp af pumpestation Verladt op i
Vidå.
Vidå dannes ved sammenløb af Arnå, Hvirlå, Grønå
og Sønderå i området omkring Tønder by. Fra Tønder
løber Vidå bag ådiger på en samlet strækning af ca. 20
km til Vidåslusen i det fremskudte dige. Sydvest for
Tønder gennemstrømmer Vidå den 6 km lange Magisterkog og Rudbøl Sø. Næsten alle vandløbsstrækningerne i Vidå-systemet har været udsat for en mere eller
mindre vidtgående form for regulering. Der ﬁndes dog
stadig strækninger med gode fysiske forhold, herunder
stenet/gruset bund og god plantevækst i både Arnå,
Grønå og Sønderå.
Vidå er efter danske forhold et stort og vidtforgrenet
vandsystem med ﬂere større søer indskudt. De mange
forskellige livsbetingelser, som vandsystemet rummer,
er årsagen til, at Vidå huser en artsrig ﬁskebestand
omfattende mere end 25 arter. Hovedparten af vandsystemet har en vandkvalitet, der opfylder lakseﬁsks
krav til iltindhold i vandet. De vestjyske vandløb, som
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Kort 1.9. Større vandløb med oplande
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afvander større hede-sletter, har imidlertid et fælles
miljøproblem, nemlig at den gennemdrænede og kunstigt afvandede sandjord på hedesletten afgiver store
mængder jernforbindelser. Jernet frigives og tilføres
vandløb i en kemisk form, som er giftig for dyrelivet i
vandløbene, almindeligt omtalt som okkerforurening.
Specielt i de øvre dele af Vidå-systemet er jern-koncentrationerne i vinterhalvåret så høje, at de begrænser
lakseﬁskenes tilstedeværelse og ynglesucces. I de nedre
del af Arnå og Grønå er jernet omdannet til den mere
uskadelige okker, og de skadelige jern-koncentrationer
er i disse vandløb så små, at de ikke giver væsentlige
problemer for ﬁsk.
Der er ikke spærringer i Vidå fra udløbet til Tønder.
I Tønder By ﬁndes en modstrømstrappe, som er delvis
passabel for ørred og Laks, men som ikke kan passeres
af Snæbel. Længere oppe i vandsystemet ﬁndes yderligere et antal opstemninger, som giver passageproblemer.

FA K TA

FAKTABOKS 1.9.
Dyndsmerling
Denne smukke, slanke, lidt ålelignende fiskeart
er tilpasset til at leve i damme og langsomtflydende vandløb med stor plantevækst. I vandområder med mange vandplanter kan iltforholdene
i vandet om natten og efter længere tids gråvejr
blive kritisk lavt for de fleste fiskearter. Dyndsmerlingen berøres imidlertid ikke af iltsvind,
den er tværtimod tilpasset til at leve under
netop disse forhold. Den er i stand til at gå op til
vandoverfladen for at sluge atmosfærisk luft, og
den kan via tarmen optage ilten fra luften. Tager
man en dyndsmerling op af vandet og holder
den i hånden, begynder den snart at afgive en
»pibende« lyd. Fisken sluger luft, og når luften
forlader tarmåbningen frembringes denne
pibende lyd. Sønderjyderne kalder derfor fisken
for pifål.

Vidå er et af de få vandsystemer i Danmark, hvor
Snæblen kan reproducere sig, og her er den største
bestand i Danmark – og dermed i hele verden. Vidå
indgik også i det store ophjælpningsarbejde for Snæbel
i slutningen af 1980’erne. Snæbel-bestanden i Vidå har
holdt sig væsentligt mere stabil, og bestanden skønnes
at være omkring 4000 kønsmodne individer. Der er
dog tendens til et svagt fald i gydebestandens størrelse gennem de senere år. Med tilskud fra EU og den
danske stat er der planlagt omfattende forbedringer af
passagemulighederne samt forbedring af gyde- og opvækstpladserne for snæblen.
Laksen er efter udsætninger af fremmede Laks op gennem 1990’erne nu også en hyppig forekommende yngleﬁsk i Vidå, men udsætningerne er nu stoppet til fordel for de oprindelige laksestammer i andre vandløb.
Som i Brede Å blev Stallingen reintroduceret for mere
end en halv snes år siden, og der er nu gode bestande
i alle de større hovedgrene af Vidå-systemet. Som det
eneste sted i Danmark huser Vidå en mindre bestand
af den ejendommelige ﬁsk Dyndsmerling (Faktaboks
1.9.), der også er på EF-habitatdirektivets liste. Bækog Flodlampret er registreret i ﬂere af Vidå-systemets
forgreninger. Den tredje lampretart, Havlampret, er
ligeledes blevet fanget i vandsystemet i forbindelse ved
ﬁskeundersøgelser.
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Habitatdirektivets naturtyper og arter:
3260 Vandløb med vandplanter
Odder
Havlampret
Flodlampret
Bæklampret
Stavsild
Snæbel *
Laks
Dyndsmerling
* EU prioriteret art
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1.10. Søer
Der er få naturlige søer i undersøgelsesområdet, men
derimod en del kunstige søer i form af klæggrave,
gravede småsøer, eller søer opstået ved opstemning af
vandløb (Kort 1.10.). Amterne har kortlagt 1.639 søer
i undersøgelsesområdet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, men langt de ﬂeste er små vandhuller og det
samlede areal er ca. 719 ha inklusive Saltvandssøen på
ca. 250 ha.

Klæggrave
Fælles for klæggravene er, at de ligger tæt på diget og er
opstået inden for de sidste 20-50 år ved afgravning af
marskjord (klæg) til opførelse eller udbygning af havdigerne. De har meget høje næringsstofkoncentrationer
til trods for, at de aldrig har været spildevandsbelastet. De høje koncentrationer skyldes bl.a. de mange
rastende svømmefugle som i vinterhalvåret tilfører

søerne en betydelig mængde gødning. Et andet fællestræk for klæggravene er, at de har en forholdsvis høj
saltkoncentration, da de er påvirket af indsivet saltvand
eller havgus. De eneste ﬁskearter man normalt ﬁnder
i klæggravene, er arter med en bred tilpasning til vekslende saltholdigheder som for eksempel hundestejle,
kutlinger, Ål og Skrubbe.
Den største klæggrav »Sneum Engsø« på 26 ha ligger
i et 56 ha stort engområde ved Sneum Sluse i Esbjerg
Kommune. Søen blev udgravet i ﬂere etaper siden
begyndelsen af 1990’erne i forbindelse med indvinding af klæg til forskellige kystbeskyttelsesprojekter og
forstærkningen af Darum-Tjæreborg Diget. Allerede
få år efter etableringen, har søen fået international
betydning som yngle-og rasteplads for fugle tilknyttet
vadehavsområdet. Også klæggraven i den østlige del af
Margrethekog har betydning for vandfugle, især gæs.

Den største klæggrav i området er Sneum Engsø
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Foruden klæggravene ﬁndes et antal teglværksgrave og
grusgrave. Disse søer har i modsætning til klæggravene
næringsfattigt og dybt vand med en god vandkvalitet.
Flere af søerne har en meget rig forekomst af vandplanter og et alsidigt plante og dyreliv.

Saltvandssøen
I forbindelse med bygning af det fremskudte dige fra
Tønder til Emmerlev i 1979-80, blev der i september
1984 anlagt et vådområde som kompensation for de
forringede naturforhold i Tøndermarsken. Vådområdet
består af en saltvandssø mod syd og en ferskvandssø
mod nord med aﬂøb direkte til Vidåen. Ferskvandssøen fungerer bl.a. som dagligt ferskvandsreservoir for
Vidå, når sluserne er lukkede. Saltvandssøen er 4,1 km
lang og 300-800 m bred, med et areal på ca. 250 ha.

rørskov. Ved undersøgelsen blev der konstateret store
mængder trådalger, som ﬂere steder dækkede bunden
og undervandsvegetationen. Søen har et højt fosforindhold, som i perioder kan forårsage stor algevækst og
uklart vand, hvilket sammen med saltvandspåvirkningen er medvirkende årsag til den sparsomt udviklede
undervandsvegetation.
Vandudskiftningen og indstrømningen af saltvand
i søen må med tiden forventes at blive mindre som
følge af en naturlig tilgroning i aﬂøbet. Da stranden på
Rømø desuden »vokser« mod vest vil saltvandspåvirkningen set over en længere årrække sandsynligvis gradvis aftage, søen vil blive mere fersk og måske langsomt
gro til med tagrørssump.

Rudbøl Sø
Naturlige søer
Nogle af de naturlige søer i undersøgelsesområdet ligger på Skallingen som ﬂade strandsøer, der er opstået
ved sandﬂugt. Søerne er ikke forurenet men stærkt
påvirket af havgus og måske indsivning af saltvand fra
Vesterhavet. Den største sø har et areal på 4,5 ha og
har stor betydning som yngle og rasteplads for fugle.

Lakolk Sø
Søen er en lavvandet brakvandssø på Rømø med et
areal på ca. 7 ha og en maksimal dybde på knap 1 meter. Der er ingen tilløb til søen, der har forbindelse til
havet via et aﬂøb i den sydlige ende (Klibjerg Lå). Det
antages at søen er opstået i slutningen af 1700-tallet
i forbindelse med dannelsen af nye klitrækker. Søen
ligger i dag omkranset af rørskov, og søens vandspejl
udgør kun en mindre del af det omkransende rørskovsareal. Søens største naturmæssige værdi ligger først og
fremmest i dens egnethed som leve- og rastested for
mange vand- og sumpfugle. Søen indgår derfor også
som en del af EF-fuglebeskyttelsesområdet på Rømø.
Saltvandspåvirkede søer vil af naturlige årsager have et
mindre varieret dyre- og planteliv end rene ferskvandssøer. Det vil ofte bestå af få tilpasningstolerante arter,
som er i stand til at klare sig ved varierende saltholdighed. Undervandsvegetationen er sparsomt udviklet, og
bestod i 1997 i spredte bevoksninger af Børstebladet
Vandaks, Aks-Tusindblad samt kransnålalger. Tagrør
er den altdominerende art i den omkringlæggende
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Rudbøl Sø er en 52 ha stor sø, der gennemstrømmes
af Vidåen og kan betragtes som en stor udposning
af denne. Søen ligger ca. 7 km vest for Tønder i den
sydlige del af Tøndermarsken på grænsen til Tyskland,
og den sydligste del er tysk. Det omgivende terræn er
ﬂad marsk og eng, der er blevet inddiget og kunstigt
afvandet. Rudbøl Sø opstod i forbindelse med landindvindingen af marsken omkring år 1566. Søen er ret
lavvandet med en gennemsnitsdybde på ca. 0,8 meter
og en største dybde på ca. 3 meter. Dybden i søen
varierer dog meget i løbet af året, idet den afhænger af
vandstanden i Vidåen, og hvor længe sluserne ved Vadehavet er lukket i perioder med stærk vestenvind.
Rudbøl Sø er ret uklar hvilket bl.a. skyldes alger og okker fra Vidåsystemet. Søen er også meget vindeksponeret, hvorved en del af bundmaterialet ofte hvirvles op.
Der er dog en artsrig og udbredt undervandsvegetation
i søen. Der blev registreret 15 arter af undervandsplanter i 1995, med god udbredelse i den vestlige del af
søen.
Der blev ved sidste ﬁskeundersøgelse registreret i alt
12 ﬁskearter, hvilket er en stor artsrigdom i forhold til
andre danske søer. Desuden ﬁndes yderligere 7 arter, i
det mindste under passage af søen (Faktaboks 1.10.).
Det skyldes, at søen ligger nederst i Vidå-systemet, og
der ﬁndes levesteder for ﬂere forskellige slags ﬁskearter. Fiskebestanden består af en blanding af »søﬁsk«
og »vandløbsﬁsk«. Rudbøl Sø er en del af det fredede
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område i Tøndermasken, som er af international betydning for ynglende og rastende vandfugle (Afsnit
1.15.1. og 2.). Målsætningen er opfyldt med hensyn
til fuglelivet, men en række forhold i søen er ikke tilfredsstillende. Det gælder således det uklare vand, og
desuden er indholdet af tungmetaller i sedimentet for
højt.

FA K TA

FAKTABOKS 1.10.
Fisk i Rudbøl Sø:
Skalle, Brasen, Aborre, Hork, Løje, Flire, Rudskalle, Gedde, Sandart, Ål, Grundling, Suder,
3-Pigget Hundestejle, Rimte, Karusse, Karpe,
Havørred, Laks og Snæbel

Habitatdirektivets naturtyper og arter:
3150 Næringsrige søer og vandhuller med ﬂydeplanter
eller store vandaks
Odder

Luftfoto af Rudbøl Sø med vanddybder indtegnet
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Kort 1.10. Søer, moser og større vandløb (Naturbeskyttelseslovens §3)
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1.11. Moser
Begrebet moser dækker dels over vegetationstyper
som rørsump, ellesump og pilesump og dels over det
samme spænd af kærtyper, som er nævnt i afsnittet om
naturenge (1.8.1.) - lige fra de kalkfattige og relativt
næringsfattige ekstremfattigkær til de kalkrige ekstremrigkær. Der er kortlagt 1.227 ha moser omfattet
af naturbeskyttelseslovens § 3 i undersøgelsesområdet
(Kort 1.10.).

Plantevækst
Det mest karakteristiske moseelement i vadehavsområdet er nok de mange velbevarede fattigkær i lavningerne i klitterne og på klithederne. Her ﬁndes store
bestande af en række halvsjældne kvælstoﬀølsomme
plantearter, som ellers kun forekommer sparsomt i
mange andre dele af landet. Mere »almindelige« moser
med forskellige typer overgangsfattigkær, rørsump og
pilesump ﬁndes i undersøgelsesområdet typisk i dalsænkningerne langs områdets vandløb. Der er oftest
tale om arealer, der tidligere har været drevet som enge,
og hvor ophør af driften har medført en gradvis forsumpning og tilgroning.

Moserne kan være egentlige ekstremfattigkær med bl.a.
Benbræk, kæruld, næbfrø og de kødædende planter
soldug. Enkelte steder ﬁndes tillige den lille gullistede
orkidé Hjertelæbe, der netop har nogle af sine væsentligste danske forekomster i de sydvestjyske klitlavninger. Hvor jordbundsforholdene er lidt anderledes,
kommer der indslag af farvestrålende arter som Klokke-Ensian og Plettet Gøgeurt, og hvor der er »lommer«
med aﬂejringer af særligt mange strandskaller kan
man – ligesom på naturengene – se fattigkær i mosaik
med rigkær med arter som Leverurt, den sjældne EngTroldurt og orkidéer (Faktaboks 1.11.).

Mose under tilgroning
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I moser uden landbrugsmæssig udnyttelse vil der med
tiden normalt foregå en tilgroningsproces. Udviklingen
starter med tilgroning med græsser og højere urter,
og senere kan træer og buske eller rørsump fortrænge
den oprindelige vegetation. I klitlavningerne er tilvæksten så begrænset, at denne udvikling foregår meget
langsomt. Alligevel sker der langsomt en ophobning
af førne, som medfører at de oprindelige pionersamfund med soldug- og næbfrøarter på delvist blottet
bund fortrænges, hvorefter en græsart som Blåtop får
stigende betydning. Tidligere har der været en langt
mere udbredt drift med skiftende afgræsning, høslet
og tørveafskrælning, som har betydet, at der på ethvert
tidspunkt fandtes en stor variation af plantesamfund i
forskellige udviklingsstadier.

FA K TA

FAKTABOKS 1.11.
Karakteristiske og sjældne arter i moserne:
Fattigkær:
Benbræk, Brun Næbfrø, Hvid Næbfrø, MoseTroldurt, Liden Soldug, Rundbladet Soldug,
Hjertelæbe*, Klokke-Ensian, Plettet Gøgeurt* og
Blåtop
Rigkær:
Leverurt, Eng-Troldurt, Sump-Hullæbe*, MajGøgeurt*, Kødfarvet Gøgeurt*
Yngle arter
Spidssnudet Frø*, Strandtudse*, Rørdrum*,
Rørhøg*, Blåhals*

Dyreliv
Nogle steder kan man i klitlavningerne ﬁnde ﬂadvandede vandsamlinger, der holder vand til et stykke hen
på forsommeren. Her yngler den karakteristiske padde
for klittterne, Strandtudsen, og den Spidssnudede Frø.
I det næringsfattige og ofte let sure miljø har den Spidssnudede Frø en tydelig konkurrencefordel i forhold til
sin langt mere almindelige slægtning, Butsnudet Frø.
En række sjældne ynglefugle er særligt tilknyttet moser
bl.a. Rørdrum, Rørhøg og Blåhals, der alle er på EFfuglebeskyttelsesdirektivet.

Fugtige lavninger foran den grå klit
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* Fredet eller på EF-direktiv bilag.

Habitatdirektivets naturtyper:
2170 Kystklitter med Gråris
2190 Fugtige klitlavninger
4010 Våde dværgbusksamfund med Klokkelyng
7150 Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod
på vådt sand eller blottet tørv
7230 Rigkær

Eksisterende naturværdier 1

Kuperet klithede

1.12. Heder
Efterhånden som klitterne udvaskes (på et par hundrede år), bliver jordbunden næringsfattig, og der
dannes klithede. I modsætning til indlandshederne
er klitheden naturlig, i hvert fald de ydre dele nærmest havet. Revling er mere typisk for klitheden end
Hedelyng, som er afhængig af, at arealerne bliver
udnyttet til græsning eller slåning. En del af Fanø
og Rømø er dækket af klithede (Kort 1.12.). På fastlandet ﬁndes der klitheder på Skallingen, ved Oksby
og i klitplantagerne ved Ho Bugt. Endelig ﬁndes et
mindre klithedeareal ved Ålbæk, lidt nord for Højer.
Ved Marbæk ﬁndes nogle meget ﬁne indlandsklitter
ovenfor kystklinten, og ved Vester Vedsted ﬁndes en
række små indlandsklitter med hedekarakter. Ved de to
amters kortlægning af beskyttede naturtyper er 3.862
ha registreret som hede, heraf er ca. 1.600 ha også vist
som klitter på kort 1.7., der er lavet på baggrund af
EF-habitattyper.

forsøge at bevare den som ynglefugl i Danmark. Fuglen er meget sky, og der er næppe ro nok på hederne
i vadehavsområdet til, at Hjejlen kan komme tilbage
som ynglefugl.

Plantevækst
På grund af det kuperede terræn bliver klitheden mere
varieret end en »almindelig« indlandshede. På klittoppene står Hjælme sammen med græsset Sandskæg, der
har en ekstrem god tilpasning til det tørre og næringsfattige miljø. Nede ad siderne og på tørre ﬂader kommer så den typiske hede, der er domineret af Revling
med en del Hedelyng. På klittoppe og tør bund vokser
også en del arter af lav, først og fremmest rensdyrlav.
Laver er følsomme over for luftforurening, og da luften
ved Vadehavet er relativt ren, kan man ﬁnde forholdsvis mange arter af ualmindelige laver, men der er ikke
kendskab til egentlig sjældne arter. I klitlavningerne
står grundvandet højt. Sandet bliver blæst væk, indtil
det bliver så fugtigt af grundvandet, at vinden ikke
længere kan få fat. Lavningerne kan være vanddækkede
om vinteren (Afsnit 1.10.).

Dyreliv
På Rømø er der fundet en meget sjælden art af damrokker, et lille krebsdyr, som lever i hedesøer, der tørrer
ud. Hedesøerne er tilholdssted for mange andefugle,
som kræver ro og Mosehornugle, Hedehøg og Rørhøg
holder til og yngler på de store, uforstyrrede heder. Der
har tidligere ynglet Hjejle på de store hedestrækninger
på fastlandet, og der er lanceret en bevaringsplan for at

Hedelyng

FA K TA

FAKTABOKS 1.12.
Typiske arter på heden: Revling, Hedelyng, Klokkelyng, Mosebølle, Hjertelæbe*, Rensdyrlav
Hedehøg*, Rørhøg*, Mosehornugle*, Natravn*,
Bynkefugl, Ensian-Blåfugl.
* Fredet eller på EF-direktiv bilag.

Habitatdirektivets naturtyper:
*2140 Kystklitter med dværgbuskvegetation
2190 Fugtige klitlavninger
4010 Våde dværgbusksamfund med Klokkelyng
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Kort 1.12. Naturbeskyttelseslovens §3 heder og overdrev
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1.13. Overdrev
Overdrev bliver også kaldt tørre enge. Arterne, som lever her, er tilpasset lysåben tør bund. De er derfor som
regel afhængige af græsning, og helst ikke alt for tidligt,
så planterne kan nå at blomstre inden de bides ned. I
vadehavsområdet ﬁndes overdrevene på tør bund, som
af en eller anden grund er vanskelig dyrkbar, ofte fordi
stykkerne er for små eller for vanskeligt tilgængelige.
På øerne ﬁnder man overdrev på kalkrig bund som
smalle striber langs kærene, gerne et stykke fra havet.
Jordbunden er sandet og kan være fugtig i vinterhalvåret. Kalkindholdet stammer fra skalbanker, og i nogle
strøg ligger pH-værdien noget over 7. Mellem den hvide klit og klitheden ligger ﬂere forskellige overgangsnaturtyper, hvor grønsvær-klitten godt kan kaldes
overdrev. Det er bl.a. tilfældet på Fanø, hvor 283 ha er
kortlagt som overdrev ud af de 354 ha i undersøgelsesområdet. På fastlandet ﬁndes mindre overdrevsarealer
ved Ho, Blåvand, Marbæk, Vester Vedsted og på den
østlige del af Ålbæk skydeterræn (Kort 1.12.).

Plantevækst og dyreliv
Der vokser tit sjældne planter på overdrevene. Karakterplante er græsset Tandbælg, men man lægger især
mærke til orkidé-arten Bakke-Gøgelilje og i de fugtigere dele Maj-Gøgeurt. Jordbunden er ofte ret basisk, og
her vokser et stort antal urter og arter af laver og mosser, men også typiske hedeplanter indgår (Faktaboks
1.13.). De mange blomsterplanter på overdrevene og

de tilstødende rigkær tiltrækker mange arter af lavere
dyr, bl.a. sommerfugle.
Græsproduktionen på overdrevene er ringe sammenlignet med »konventionelle« græsarealer, så interessen
for at holde dyr på dem er begrænset. Det betyder,
at der er stor risiko for, at græsningen opgives på de
forholdsvis små eller vanskeligt tilgængelige arealer.
En ny bekendtgørelse om rydning af landbrugsarealer
kan måske bidrage til at holde overdrevene lysåbne,
men rydning har ikke den samme eﬀekt som en (tæt)
afbidning med får og kreaturer. Heste kan anvendes,
men de bevæger sig mere end kreaturer, hvorved der er
risiko for slid på det følsomme plantedække.

FA K TA

FAKTABOKS 1.13.
Typiske overdrevsarter:
Tandbælg, Rundbælg, Klit-Kællingetand, Bredbladet Timian, Stedmoderblomst, Blåmunke,
Bakke-Gøgelilje, Maj-Gøgeurt
Hedelyng, Tormentil, Klokkelyng og Børste-Siv

Habitatdirektivets naturtyper:
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig
bund (vigtige orkidelokaliteter)
6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller
mindre sur bund

Heste er uegnede til græsning i sårbare områder
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1.14. Skove
Der ﬁndes stort set ikke skove med oprindeligt danske
træarter i vadehavsområdet måske bortset fra nogle
pile- og birkekrat. På Fanø og Rømø og især rundt
langs Ho-bugt ﬁndes der ﬂere nåletræsplantager. Midt
i 1800-tallet var der kun ca. 200 ha skov i undersøgelsesområdet, men i første halvdel af 1900-tallet blev der
anlagt ca. 2.000 ha plantager på klitter og klitheder.
Plantagerne blev i sin tid primært anlagt for at dæmpe
sandﬂugten og skaﬀe arbejde og brændsel til de lokale
beboere. Nu er der ca. 3.200 ha plantager i undersøgelsesområdet (Kort 3.1.). Plantagerne er med til at øge
variationen i området, hvor de er levested for en række
sjældne arter bl.a. Natravn og Rødrygget Tornskade,
og samtidig er de ret robuste for mange rekreative
aktiviteter. Der foregår allerede en vis konvertering til
naturligt hjemmehørende løvtræsarter (eg og birk) i
Statsskovene, og trævækst fjernes fra andre arealer, for
at føre dem tilbage til den naturlige klit - og klithedevegetation. Herefter etableres der ﬂere steder afgræsning for at bevare dem som åbne hedearealer.

Plantage med opvækst af eg
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I forhold til EF-habitatdirektivet er der medtaget én
skovtype i udpegningsgrundlaget for Vadehavet, men
der er tale om meget små områder.

Habitatdirektivets naturtyper:
91D0 *Skovbevoksede tørvemoser
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1.15. Fugle

1.15.1. Ynglefugle

De forskellige naturtyper i vadehavsområdet har hver
især en helt speciﬁk og stor betydning for ynglende
og trækkende fugle. Vadehavet er vigtigt som yngleområde og som opholdsområde for talrige trækkende
fuglearter, der søger føde, fælder og raster i området.
Det trilaterale Vadehavsområde udnyttes årligt af 1012 millioner vandfugle (gæs, ænder, måger, terner og
vadefugle) af ﬂere end 40 forskellige arter, ligesom næsten 400.000 par vandfugle yngler i dette unikke kystområde. Medtager man bestandene af de arter, som
ikke er vandfugle, er tallene – og dermed betydningen
af dette helt særlige landskab og økosystem – endnu
større.

Vadehavet er yngleområde for ﬂere end 30 arter af
kystfugle. I den danske del er de mest udbredte ynglende vandfugle arter som Strandskade, Vibe og Rødben, mens de arter som ikke er så talrige, men hvoraf
en stor del af den samlede vadehavsbestand yngler i
det danske vadehav omfatter bl.a. Klyde, Hvidbrystet
Præstekrave, Almindelig Ryle, Dværgterne og Mosehornugle.

Klyde

Nærmarine habitater
Til de mest betydningsfulde habitater for vandfuglene
og de naturtyper, som huser de tætteste bestande af en
række arter, hører strandenge, sandede områder langs
kysten og ferskvandsområder umiddelbart bag havdigerne bl.a. klæggrave. De største koncentrationer af
ynglefugle i disse naturtyper ﬁndes på mindre ubeboede øer som for eksempel Langli og Keldssand. Typiske
ynglefugle på strandengene er Strandskade, Klyde og
Almindelig Ryle. Arter der fortrinsvis yngler i sandede
kystområder som strande og mindre sandbanker langs
kysten er bl.a. Stor Præstekrave, Hvidbrystet Præstekrave og Dværgterne. I søer eller klæggrave, der ligger
tæt ved den marine del af vadehavsområdet, dominerer
kolonirugende fugle som Hættemåge og Fjordterne,
men også arter som Grågås, Gravand, Skeand og Atlingand yngler med betydelige bestande ﬂere steder.
Ud over de nævnte vandfugle yngler også en lang række andre arter i eller i tilknytning til de marine naturtyper i vadehavsområdet. Blandt disse står ﬂere nævnt
på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Især for Hvid
Stork, Hedehøg, Sortterne og Blåhals spiller marskområderne ved Vadehavet en stor rolle som levested.

Ferske enge
De inddigede, ferske marskområder er også en ynglefuglehabitat af stor betydning, og en del typiske »engarter« blandt vandfuglene ﬁnder her deres vigtigste
levesteder i vadehavsområdet. Dette gælder bl.a. Vibe,
Stor Kobbersneppe, Rødben og Brushane. For nogle af
disse arter er vadehavsbestandene i øvrigt blevet mere
betydningsfulde gennem de seneste årtier på grund af
stærke bestandsreduktioner i mere intensivt dyrkede
landbrugsområder længere inde i landet (især enge og
andre græsarealer).
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Heder
Heder er vidt udbredt på øerne Fanø og Rømø, og her
har de en funktion som levested og fourageringsområde for arter som Hedehøg, Stor Regnspove, Sandterne
og Rødrygget Tornskade.

trilaterale vadehavsområde stort set kun ynglende i den
danske del, og de sidste lokaliteter, hvor arten holder
stand med meget små bestande, er brakvandsprægede
strandenge. Rømø Nørreland er det eneste marint tilknyttede område, hvor Brushanen endnu holder stand
med en meget lille ynglebestand.

Søer og moser
Ferske mose- og søområder i vadehavsområdet spiller
også en stor rolle for et betydeligt antal ynglende fuglearter. De vigtigste lokaliteter er Lakolk Sø på Rømø,
Skifterne på Fanø, Varde Kær, Marbæksøerne og Magisterkogen i Tøndermarsken. Her ﬁndes bl.a. bestande
af ynglende Rørdrum, Rørhøg, Plettet Rørvagtel, Mosehornugle og Sydlig Blåhals.

Plantager
Til de mere bevoksede naturtyper hører klitplantagerne
på Rømø og Fanø, samt på fastlandet. Ud over de
almindelige skovfugle, yngler også mere fåtallige arter
som Natravn og Rødrygget Tornskade.

Blandt de øvrige fåtallige og truede kystfugle ﬁndes
Hvidbrystet Præstekrave med en bestand på knap 100
par og Dværgternen med 200-250 par, som ser ud til
at være stabile for tiden. Sandternens tilbagegang i de
seneste årtier er fortsat med det resultat, at den nu er
ustadig som ynglefugl i Vadehavet. Nyindvandret er
Sorthovedet Måge, der efterhånden er årlig med 1-2
par på lokaliteter som Langli og Digesøen ved Sneum
Sluse.
For de øvrige kolonirugende vade- og mågefugle gælder, at mågearterne er gået frem, Havternen er stabil,
mens Klyde, Splitterne og Fjordterne er gået tilbage i
antal de seneste 10 år.

Bestandudvikling
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Igennem de seneste årtier er mange bestande af ynglefugle i Vadehavet vokset i størrelse, nogle er stabile
og andre er gået tilbage, men ingen arter er forsvundet
helt i nyere tid. Årsagerne til bestandsmæssige ændringer er mange og meget varierende - fra eﬀekten af
beskyttelsesmæssige foranstaltninger, over eﬀekterne af
helt lokale naturlige og »unaturlige« fysiske forandringer, til overordnede forhold som klimatiske ændringer.
I nogle tilfælde kan forandringerne i tal også tilskrives,
at overvågningen af de ynglende fugle er blevet bedre
og langt mere eﬀektiv. Selv om en del bestande udviser
positive tendenser, betyder det ikke nødvendigvis, at
disse arter er uden for fare. En del bestande er fortsat
blot under genopretning efter store nedgange i begyndelsen og midten af det forrige århundrede.

Den mest negative og kritiske bestandsudvikling for
ynglende vandfugle i vadehavsområdet er gældende
for de arter, der helt eller delvist er tilknyttet de ferske
marskenge og de øvrige vådområder bag havdigerne.
Her er antallet af almindelige arter som Vibe og
Rødben, men også mere fåtallige arter som Stor Kobbersneppe, Brushane og Almindelig Ryle gået kraftigt
tilbage langt de ﬂeste steder igennem de seneste årtier.
Bedst kendt er oplysningerne fra de omfattende undersøgelser af fuglelivet i Tøndermarsken, som dokumenterer at antallet af ynglende par af vandfuglene trods en
række frednings- og forvaltningsmæssige tiltag, faldt
fra omkring 3.000 par sidst i 1970’erne til omkring
1.000 par sidst i 1980’erne. Blandt de mest truede arter i marsken i dag er Brushane og Sortterne.

Blandt de arter, der yngler spredt på strandengene
og langs Vadehavets kyster, er der generelt tale om
bestandsfremgange eller stabile bestande for talrige
og almindelige arter som Strandskade, Stor Præstekrave og Rødben. Vibe og Stor Kobbersneppe er til
gengæld gået tilbage i antal i de marine naturtyper.
For de sjældneste ikke-kolonirugende arter gælder, at
Almindelig Ryle og Brushane fortsat er på retur og i
fare for helt at forsvinde. Almindelig Ryle ﬁndes i det

Rødben
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Art

Foretrukne levesteder

Antal par 2001

Gravand

Strandeng, klit, hede m.v

363

Status
?

Ederfugl

Øer, strandeng, klit

971

+

Blå Kærhøg

Rørsumpe

1

-

Strandskade

Strandeng, eng, strand, sande

Klyde

2.533

-

Strandeng, øer i klæggrave

541

-

Stor Præstekrave

Strand, strandeng, sande

215

-

Hvidbrystet Præstekrave

Strand, strandeng

89

+

Vibe

Eng, strandeng, landbrugsområder

2.571

+-

Almindelig Ryle

Strandeng

20

--

Brushane

Strandeng, eng

3

--

Dobbeltbekkasin

Fersk eng

Stor Kobbersneppe

Fersk eng, strandeng

Stor Regnspove

Hede, klit

Rødben

Eng, strandeng

95

?

312

+

42

-

4.796

+

Sorthovedet Måge

Øer, øer i klæggrave

Hættemåge

Strandeng, øer, øer i klæggrave

Stormmåge

Strandeng, øer

2.037

++

Sildemåge

Strandeng, øer

232

+++

Sølvmåge

Strandeng, øer

3.935

++

Svartbag

Strandeng, øer

6

+

Sandterne

Strandeng

1

---

Splitterne

Strandeng, øer

Fjordterne

Strandeng, øer i klæggrave

1

+-

13.534

++

714

-

70

--

Havterne

Strandeng, strand, sande

886

-

Dværgterne

Strand, sande

247

+-

Sortterne

Vandhuller i Tøndermarsken

12

---

Mosehornugle

Græsarealer, klit, strandeng

4

-

Tabel 1.15.1: Typiske ynglefugle i Vadehavet med angivelse af foretrukne levested, bestandsstørrelse i 2001 og bestandsudvikling de
seneste 10 år. (+ positiv, - negativ og ? eller +- ukendt eller uændret udvikling) (Efter Rasmussen L.M. 2003: Ynglefugle i Vadehavet
2001. Danmarks Miljøundersøgelser)

Vadehavets ynglefugle på fuglebeskyttelsesdirektivets liste I:

1.15.2. Trækfugle

Rørdrum, Hvid Stork, Rørhøg, Blå Kærhøg, Hedehøg, Plettet Rørvagtel, Engsnarre, Klyde, Hvidbrystet
Præstekrave, Almindelig Ryle, Brushane, Sorthovedet
Måge, Sandterne, Splitterne, Fjordterne, Havterne,
Dværgterne, Sortterne, Mosehornugle, Natravn, Rødrygget Tornskade og Blåhals

Vadehavet betragtes som det vigtigste vådområde for
trækkende vandfugle på deres nordvesteuropæiske
trækrute, der er en del af den øst-atlantiske trækvej.
Gennem trækfuglene knyttes så forskellige geograﬁske
områder som højarktiske tundraområder i Sibirien,
Grønland og Nordcanada sammen med tidevandsområder og kystnære vådområder i det vestlige og sydlige
Afrika.
Især Vadehavets dyb, tidevandsrender og marskkyster
udgør sammen med de tilgrænsende, inddigede marskområder ideelle raste-, fælde- og overvintringsområder
for mange bestande af gæs, ænder, vadefugle, måger
og terner. Det skønnes, at mellem 10 og 12 millioner
trækkende vandfugle benytter vadehavsområdet i løbet
af året. Det samlede Vadehav er således af international
betydning for mindst 52 geograﬁsk adskilte bestande
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af 41 arter, og for næsten halvdelen af disse bestandes
vedkommende udnytter mere end halvdelen af individerne i bestanden området i en større eller mindre del
af året. For 8 bestande gælder tilmed, at næsten hele
bestanden forekommer i Vadehavet hvert år.

Andefugle
Blandt de mest talrige trækfugle ﬁndes en række arter
af gæs og ænder, der skønsvist optræder med 2 – 2,5
millioner individer årligt i det internationale Vadehav.
Området er af international betydning for 11 bestande.
I den danske del af Vadehavet topper forekomsterne af
gæs og ænder i det sene efterår, hvor hen mod 100.000
individer gæster området (Tabel 1.15.3.). De mest
talrige er arter som Grågås, Mørkbuget Knortegås,
Bramgås, Gravand, Pibeand og Ederfugl. For Gravand
og Ederfugl er Vadehavet desuden et meget vigtigt
fældningsområde. En helt særlig betydning har den
danske del af Vadehavet om efteråret for den meget
lille bestand (færre end 5.000 individer) af Lysbuget
Knortegås. Disse gæs benytter i en periode nogle ganske bestemte områder ved Fanø og Mandø som rasteEderfugle

48

og fødesøgningsområde, når de fra sidste halvdel af
august ankommer fra ynglepladserne med deres unger.
I milde vintre forbliver en stor del af bestandene af
gæs og ænder i den danske del af Vadehavet, men er
vinteren hård trænges de ﬂeste mod syd og vest. Blandt
de fast overvintrende arter er Ederfugl og Sortand
langt de mest talrige, og i områderne umiddelbart vest
for Rømø, Fanø og Skallingen tælles ofte hen mod
100.000 Ederfugle og hen mod 200.000 Sortænder.
Hele Svalbard-bestanden af Kortnæbbet Gås opholder
sig i vadehavsområdet fra januar til marts, hvor de især
søger føde i de inddigede marskområder og bruger
selve Vadehavet som raste- og overnatningsområde.
Arter som Grågås og de ﬂeste arter af ænder forlader
også Vadehavet i det tidlige forår, og allerede i februar/
marts trækker store ﬂokke af Ederfugle mod Østersøen. Mørkbuget Knortegås og Bramgås er højarktiske
ynglefugle, der ikke har raste- og fødesøgningspladser
længere mod nord, så Bramgås forbliver ofte ved Vadehavet frem til slutningen af april og knortegås til slutningen af maj. Disse gæs fouragerer først og fremmest
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på strandengene, men om foråret udgør de inddigede
marskområder på Mandø og på fastlandskysten også
vigtige fødesøgningsområder. Marskområderne spiller
også en vigtig rolle for de ﬂeste arter svømmeænder,
der både efterår og forår foretager natlige fødesøgningstræk til engene inde i landet. Også for overvintrende Sangsvaner og Pibesvaner spiller marsken en
betydelig rolle.
De vigtigste rastepladser for gæs og svømmeænder er
områder nævnt i tabel 1.15.2. For Ederfugle er det
tidevandsområder med markante dyb og render, samt
de kystnære områder vest for øerne og Skallingen.
Sidstnævnte områder udgør udelukkende levestederne
for Sortand, når den optræder i større antal i forbindelse med fældning i sensommeren (juli/august) og om
vinteren. De ﬂeste af gæssene udnytter tillige de ferske
marskområder på forskellige tidspunkter af året, og
især om foråret spiller disse områder en særlig betydning for fuglenes opbygning af fedtreserver til brug for
forårstrækket mod ynglepladserne.

Rasteplads

Andefugle

Vadefugle

Bunden af Ho Bugt

X

X

Hobo Dyb

X

Langli

X

Søren Jessens Sand
Keldssand

X

X

X

X

X

X

Langjord

X

X

Peter Meyers Sand

X

Mandø

X

Mågefugle

X

Koresand
Områder foran å udløb

X

X

X

Skønsvis besøges Vadehavet hvert år af 6-7 millioner
vadefugle, og området er af international betydning for
omkring 30 bestande af 20 arter, der yngler i de arktiske dele af Rusland, Skandinavien samt på Svalbard,
Grønland og i Nordcanada. Særlig vigtigt er området
for bestandene af Strandhjejle, Islandsk Ryle, Almindelig Ryle og Lille Kobbersneppe. Antallet er generelt
højest i det tidlige efterår (august/september), hvor op
i mod 500.000 vadefugle kan tælles alene i den danske
del af Vadehavet (Tabel 1.15.3.). I milde vintre kan en
del vadefugle overvintre i den danske del af Vadehavet,
men i strenge vintre er det stort set kun strandskaderne, der i større antal holder stand blandt vadefuglene.
Om foråret bygger antallet af vadefugle op fra marts
og frem til begyndelsen af maj, hvor bestanden topper
med ﬂere end 200.000 i den danske del af Vadehavet.
Frem til slutningen af maj og begyndelsen af juni er
det især de arktiske fugle, der opbygger næringsreserver
til det videre træk mod ynglepladserne, og Vadehavet
er om foråret af international betydning for omkring
22 bestande. De talrigeste er Almindelig Ryle, Islandsk
Ryle og Lille Kobbersneppe. Marskengene bag havdigerne spiller en særlig rolle for vadefuglearter som
Vibe, Hjejle og Stor Regnspove, som raste- og fødesøgningsområder under såvel forårs- som efterårstrækket,
men også som overvintringsområde i milde vintre.
Vadefuglene, der ikke er i stand til at svømme, bliver
af højvandet to gange i døgnet »presset« til at forlade
deres fødesøgningsområder og søge til de såkaldte højvandsrastepladser. På disse rastepladser er fuglene særligt sårbare overfor forstyrrelser og habitatødelæggelser.
De mest betydningsfulde rastepladser for vadefugle er
nævnt i tabel 1.15.2. Også vadefugle er afhængige af de
ferske, inddigede marskområder, og både som fødesøgnings- og rasteområder spiller de en rolle for arter som
Vibe, Hjejle og Stor Regnspove.

X

X

Det Fremskudte Dige

X

Saltvandssøen

X

Lammelæger

X

X

Havsand

Jordsand Flak

X

X
X

Bollert Sand
Rømødæmningen

X

Vadefugle

X
X

X
X

Tabel 1.15.2. Vigtigste rastepladser for trækfugle i Vadehavet.
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Om foråret opholder op mod 100.000 vadefugle sig i den danske del af Vadehavet

Mågefugle
Blandt måger og terner er Vadehavet af international
betydning for mindst 9 bestande, og man regner med,
at mellem 2 og 2,5 millioner måger og terner besøger
området hvert år. I den danske del optræder ﬂest i det
tidlige efterår, men antallet af individer er vanskeligt at
fastslå, idet ﬂere af arterne søger føde på det åbne hav,
mens nogle veksler mellem at opholde sig i Vadehavet

og i indlandet. Sølvmåge og Hættemåge er de mest
talrige arter om efteråret, mens Stormmågen overtager
Hættemågens position om vinteren. (Tabel 1.15.3.).
Mågerne og ternerne færdes stort set over alt i Vadehavet på jagt efter føde, men især i sensommeren kan der
forekomme meget store rastepladser på især højsandene (Tabel 1.15.2.).

Art/måned

Jan.

Feb.

Mar.

Maj

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Knortegås

501

550

3.412

1.477

5

3.364

6.723

4.684

62

15.749

12.878

3.632

1.389

3.722

20.406

21.702

30.330

7.067

Gråand

7.260

1.461

2.175

89

1.905

2.352

2.530

7.343

757

Pibeand

10.138

0

6.373

0

550

26.509

44.577

18.914

259

Ederfugl

19.480

15.396

17.016

2.375

3.333

6.768

20.154

28.574

16.063

Strandskade

28.901

18.870

31.449

5.800

27.408

14.223

36.491

42.477

26.419

Gravand

Strandhjejle
L. Kobbersneppe
Islandsk Ryle
Almindelig Ryle
Klyde
Stormmåge
Sølvmåge
Hættemåge

Dec.

54

0

235

2.860

2.157

1.536

616

147

2

2.040

20

1.945

31.775

19.145

14.110

7.580

7.010

0

4.000

1.250

2.300

20.295

11.200

2.700

15.100

6.775

8.250

30.050

1.925

52.520

96.950

209.198

171.295

182.310

134.790

103.885

0

0

85

816

4.785

1.550

55

0

0

4.747

2.372

6.683

2.777

16.909

18.280

5.562

6.070

1.578

24.583

5.986

10.781

9.387

31.701

14.623

11.565

17.713

12.134

1.375

345

3.219

12.917

32.459

39.061

8.180

3.688

418

Tabel 1.15.3 Rastende vandfugle (udvalgte arter) i Vadehavet 1996-99, maks. tal fra tællinger i de vigtigste måneder (Efter Laursen,
K. & Frikke, J. 1999: Vandfugle i Vadehavet 1996-99. Danmarks Miljøundersøgelser, faglig rapport nr. 304, 1999.)
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Øvrige arter
Vadehavsområdet spiller også en vigtig rolle for en
lang række andre trækfugle. Således er det velkendt,
at strandengene og marskområderne huser store bestande af rastende eller overvintrende arter af rovfugle,
Bjerglærke, Eng-Piber, Laplandsværling og Snespurv.
Hertil kommer marskområderne status som Danmarks
vigtigste raste- og fødesøgningslokalitet for Stær både
forår og efterår.

1.16. Pattedyr
For pattedyr udgør Vadehavet også et vigtigt levested.
Dette gælder især for havpattedyr som sæler og Marsvin, men vadehavsområdet som helhed har også betydning for almindelige landpattedyr som for eksempel
Rådyr, Krondyr, Hare, Ræv og mange mindre pattedyr.
For selve Vadehavet gælder, at Spættet Sæl, Gråsæl og
Marsvin kan betegnes som naturligt hjemmehørende
arter, mens havområdet, der støder op til Vadehavet,
regelmæssigt besøges af delﬁner og hvaler.

Marsvin

Antallet af vandfugle på
højvandsrastepladser
(årligt gennemsnit af alle arter)
1.000
5.000
10.000
20.000
40.000
60.000

Kort 1.15.2. Kort over de vigtigste højvandsrastepladser
for trækfugle i Vadehavet (efter: Koffijberg, k., J. Blew, K.
Eskildsen, K. Günther, B. Koks, K. Laursen, L.M. Rasmussen,
P. Potel & P. Südbeck 2003: High tide roosts in the Wadden
Sea. Wadden Sea Ecosystem No. 16. Common Wadden Sea
Secretariat, Wilhelmshaven).

Arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag over
trækfugle i store antal i Vadehavet:
Sangsvane, Pibesvane, Grågås, Kortnæbbet Gås, Mørkbuget Knortegås, Lysbuget Knortegås, Bramgås, Gravand, Pibeand, Skeand, Krikand, Spidsand, Ederfugl,
Sortand, Stor Skallesluger, Toppet Skallesluger, Hjejle,
Strandhjejle, Rødben, Hvidklire, Alm. Ryle, Islandsk
Ryle, Sandløber, Klyde, Strandskade, Stor Regnspove,
Lille Regnspove og Lille Kobbersneppe.

Marsvinet er vidt udbredt i Nordsøen og tilstødende
havområder, og undersøgelser har vist, at de vestligste
dele af det nordtyske og det danske Vadehav er vigtige
områder for arten. Særligt vigtigt er dette område
tilsyneladende i yngletiden, og sammenlignet med
observationerne i resten af Nordsøen, er andelen af
observationer af hunner med kalve bemærkelsesværdig
stor. Ellers er oplysningerne om Marsvinets forekomst i
den danske del af Vadehavet sparsomme. Det generelle
indtryk er, at de Marsvin, som ses helt inde i Vadehavet, stort set alle er observeret i Knudedyb. Marsvinets
forekomst i området vest for øerne og Skallingen er til
gengæld bedre kendt, især pga. de omfattende undersøgelser, der er gennemført i forbindelse med etableringen af den store vindmøllepark på Horns Rev. Her
er der fundet regelmæssige forekomster af Marsvin, og
den gennemsnitlige tæthed af dyrene er beregnet til
0,81 pr. km2.

Gråsæl
Gråsælen var uddød i det internationale Vadehav – og
den sydøstlige Nordsø – i århundreder, men for omkring 25 år siden dukkede den igen op på lokaliteter
ved den tyske ø Amrum og i de vestlige dele af det hollandske Vadehav. Der har været stor bestandsfremgang,
og der tælles nu regelmæssigt ﬂere end 1.000 Gråsæler
i fældeperioden. I den danske del af Vadehavet er
Gråsælen blevet set regelmæssigt med enkelte dyr i de
seneste 10 - 15 år, men en egentlig ynglebestand er
endnu ikke blevet etableret (Tabel 1.16.). Gråsælerne
observeres som regel på liggepladser på højsandene i
den vestligste del af Vadehavet, og ses hyppigst på lokaliteter som Lammelæger, Koresand og Langli Sand.
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Spættet Sæl

Gråsæl

Udseende

Spættet pels med varierende grundfarve fra gullig til
gulbrun.

Storplettet – hunnen lys brunlig og hannen meget mørk. Er
langsnudet og har en »klassisk« hovedprofil, hvor snuden
fortsætter i en lige linie med panden.

Længde

Han: Op til 170 cm
Hun: 130-150 cm

Han: Op til 220 cm
Hun: Op til 180 cm

Vægt

Han: 130 kg
Hun: 100 kg

Han: 300 kg
Hun: 150 kg

Yngletid

Juni-juli

December-januar

Fødselsvægt

Ca. 10 kg

Ca. 15 kg

Ungepels (embryonalpels)

Nej. Kan svømme umiddelbart efter fødslen. Skal die på
land.

Ja. Er de første 3 uger henvist til at opholde sig på land
eller is i dieperioden.

Dieperiode

2-3 uger

Ca. 4 uger

Vægt ved selvstændighed

25-30 kg

Ca. 50 kg

Tabel 1.16. Data for Spættet Sæl og Gråsæl

Spættet Sæl
Den spættede sæl er til gengæld almindelig i Vadehavet. Den har to gange i nyere tid (1988 og 2002),
været ramt af sygdom, og i 1988 blev det talte antal
reduceret fra ca. 10.000 til 4.500 dyr og i 2002 fra ca.
21.000 til 10.500 dyr i hele Vadehavet. Bestandens
vækstrate er imidlertid så høj (10 – 14 % årligt), at den
relativt hurtigt retablerer sig, og efter 1988-epedemien
tog det blot 7 år, før tællingerne viste det samme antal
(Figur 1.16.).

Spættet Sæl
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tælles ﬂest på liggepladserne (Kort 1.16.). De spættede sæler yngler i juni-juli, og på dette tidspunkt er
bestanden mere spredt end i resten af året. De ﬂeste
sælunger fødes på mindre eksponerede og mindre forstyrrede banker inde i Vadehavet, men ellers ﬁndes de
største forekomster på de større og højere sandbanker
og højsande i nærheden af de større dyb og render i
Vadehavet. Her benytter sælerne raste- og fældepladser,
der placeres på højsandene på steder, hvor »brinken« er
stejl og hvorfra sælerne hurtigt kan søge i vandet i tilfælde af forstyrrelser. Undersøgelser har vist, at antallet
af sæler på liggepladserne klart er størst ved lavvande,
hvilket sandsynligvis skyldes at sandene er bedst egnede og mest tilgængelige ved lavvande, og at sælerne har
de bedste betingelser for fødesøgning under stigende
vand og højvande i Vadehavet. De vigtigste rastepladser ﬁndes i Højer Løb og på højsandene nævnt i tabel
1.2.

Kort 1.16.: Sælbanker i Vadehavet. Fordelingen af 1.456 sæler talt ved en flytælling den 25. juni 2003. Cirklerne illustrerer
antallet af unger og ældre dyr (efter S. Tougaard, Fiskeri- og
Søfartsmuseet, upubl. data).

I den danske del af Vadehavet taltes der frem til sygdomsudbruddet i 2002 omkring 3.000 spættede sæler
i sensommeren, som er det tidspunkt af året, hvor der

Odder
Odder er indenfor de seneste år registreret i de ﬂeste
vandløb i Ribe Amt og i ﬂere vandløb i Sønderjyllands
Amt. Efter bestanden er fordoblet i de Nordvestjyske
amter, er odderen under spredning til resten af Jylland, og det forventes, at odderen vil optræde stadig
hyppigere i vadehavsområdet, nu hvor vandløbskvaliteten igen er acceptabel i mange vandløb. Det er i den
forbindelse vigtigt, at der ﬁndes uforstyrrede områder
langs vandløbene, hvor odderen kan ﬁnde ro.

Figur 1.16.: Graf over antallet af talte
Spættede Sæler i Vadehavet 1978 – 2004
(efter S. Tougaard, Fiskeri- og Søfartsmuseet, upubl. materiale).
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Naturlige græsningsdyr
På Fanø ﬁndes den eneste faste bestand af Kanin i det
danske Vadehav. Både Hare og Kanin spiller lokalt
– bl.a. på Langlis strandenge og i Fanøs klitområder –
en betydelig rolle som afgræssere af vegetationen. I
plantagerne langs Vadehavskysten og på øerne, og især
i klitplantagerne ved Mosevrå, Bordrup og Ho ﬁndes
bestande af både Rådyr og Krondyr. Bestandene er
visse steder relativt store, og lokalt kan især rudler af
kronvildt spille en betydelig rolle som græsningsdyr.

Birkemus
Den sjældne Birkemus er i vadehavsområdet fundet
i 1999-2000 ved analyser af uglegylp fra et område
ved Rejsby. Der ﬁndes også ældre optegnelser fra dette
område, så det formodes stadig at huse en lille bestand
af Birkemus.

Flagermus
Der er registreret 5 – 6 arter af de danske ﬂagermus i
vadehavsområdet . Der er meget begrænset viden om
deres forekomst, dagpladser og evt. overvintringssteder.

1.17. Padder og krybdyr
En række af de danske arter er kendt fra vadehavsområdet, men kun et par kan til en vis grad siges at være
karakteristiske for området. Det er Strandtudsen, der
som den eneste padde jævnligt kan ﬁndes fouragerende helt ude i den hvide klit, og Spidssnudet Frø, der
som nævnt i tidligere afsnit klarer sig bedre end andre
arter i klithede-moserne. Begge arter ﬁndes dog også
på en række andre naturtyper i øvrige dele af landet.
Det er kendetegnende for padde- og krybdyrarternes udbredelsesmønster i området, at en række arter
mangler på en eller ﬂere af øerne. Det er ikke noget
usædvanligt fænomen, da saltvand er en eﬀektiv spredningsbarriere for mange padder og krybdyr.

Lille Vandsalamander
Lille Vandsalamander forekommer spredt i området,
men er tilsyneladende ikke kendt fra øerne. Kun enkelte steder som ved Marbæk er der kendskab til større
bestande.

Løgfrø
Habitatdirektivets bilagsarter i Vadehavet:
Bilag II: Odder, Gråsæl, Spættet Sæl, Marsvin.
Bilag IV: Birkemus, Odder, Marsvin, Brun-, Syd-,
Dværg, Langøret, Vand- og Frynse Flagermus

Løgfrøen kan ikke klare sig i områder med klægjord,
og det er ikke en art, man normalt forbinder med vadehavsområdet. På Hjerpsted Bakkeø, der går helt ud
til kanten af Vadehavet, ﬁndes der imidlertid en lang
række vandhuller, hvor arten yngler. Desuden ﬁndes
der en enkelt ældre angivelse fra Fanø. På landsplan
regner man med, at Løgfrøen er en af de paddearter,
der er gået allermest tilbage. Blandt andet derfor har
amtet i tæt samarbejde med lodsejerne igennem en
årrække nygravet og oprenset et stort antal vandhuller
omkring Hjerpsted. Projektet har været en stor succes,
og Hjerpsted Bakkeø huser i dag muligvis landets allervigtigste Løgfrø-bestand.

Skrubtudse
Skrubtudsen er måske vores almindeligste padde. Den
lever i de ﬂeste naturtyper og ﬁndes i det meste af
undersøgelsesområdet, men mangler sandsynligvis på
Langli og Mandø.

Strandtudse
Strandtudsen er som den eneste paddeart kendt fra
samtlige øer i vadehavsområdet. Det har sammenhæng
med, at den tåler en vis saltholdighed i vandet, og at
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den derfor under gunstige forhold kan drive i land på
øerne på en drivplanke eller lignende. Arten ﬁndes
desuden i Margrethekog, på Skallingen, langs vestsiden
af Ho Bugt samt på nogle indlandslokaliteter ved Tjæreborg.

hulsprojekt. Nord for bakkeøen ﬁndes mere spredte
bestande op til omkring Brøns. Ældre angivelser fra
Rømø og fra Ribe Amt må anses for at være tvivlsomme.

Almindeligt Firben
Brune frøer
Spidssnudet Frø og Butsnudet Frø mangler nok på
Langli og Mandø, men ﬁndes ellers spredt i hele vadehavsområdet. Det er nogle af vore mere almindelige
padder, der ﬁndes i det meste af landet.

Grøn Frø
Grøn Frø’s hovedudbredelsesområde i Danmark er
sydøstligt, men der ﬁndes væsentlige bestande i Tøndermarsken og op til Hjerpsted Bakkeø, hvor arten
har nydt særdeles godt af det tidligere omtalte vand-

Almindeligt Firben ﬁndes antageligt spredt på egnede
lokaliteter i det meste af vadehavsområdet, men på
Mandø mangler arten måske.

Markﬁrben
Markﬁrben ﬁndes i klitterne ved Blåvand samt på
Skallingen, Fanø og Rømø. Langs kysten fra Esbjerg og
sydpå til omkring Hjerpsted er Markﬁrbenet registreret
enkelte steder, herunder ﬂere gange på strandengen,
der ellers må betragtes som et atypisk levested for
denne art.

Markfirben – han i yngledragt
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Stålorm
Stålormens udbredelse er dårligt kendt, men der er enkelte fund fra Fanø og omkring Ho Bugt. Arten ﬁndes
formentlig i spredte forekomster på egnede udyrkede
arealer i det meste af vadehavsområdet.

Snog og Hugorm
Snogen er fundet på Rømø, men ellers mangler både
Snog og Hugorm tilsyneladende generelt på øerne.
Begge arter ﬁndes enkelte steder på fastlandet – oftest i
ret små bestande. Hugormen er dog ret udbredt i området mellem Ho, Blåvand og Skallingen.

Habitatdirektivets bilag IV:
Løgfrø, Strandtudse, Spidssnudet Frø og Markﬁrben.

Strandtudsen er fredet ligesom de øvrige danske padder og krybdyr
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FAKTABOKS 1.17.
Den særprægede Strandtudse med den karakteristiske gule rygstribe er godt tilpasset livet
i klitterne. Det er en lille tudseart med korte
bagben, og den løber mere end den hopper. I
skumringen bliver den derfor ofte forvekslet med
mus. Den tilbringer dagene – og vintrene – i
selvgravede huler i det løse sand.
Strandtudsen yngler blandt andet i temporært
vandfyldte klitlavninger, men den anvender også
lettere brakke pytter på den øvre strandeng. Den
kan desuden findes ynglende på visse lokaliteter inde i landet, - typisk i nyligt retablerede
råstofgrave, som det er tilfældet ved Tjæreborg.
På lune og stille forsommernætter kan et kor af
strandtudser høres på op til et par kilometers
afstand.
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Snæbel

1.18. Fisk
Der ﬁndes naturligvis en lang række ﬁsk i det danske
vadehavsområde, herunder er behandlet de arter, der er
anført i habitatdirektivet.

Stavsild
Stavsilden er rødlistet, og dens levevis er dårlig kendt.
Den lever som andre sildearter i havet som stimeﬁsk,
men i forhold til andre sildeﬁsk kan den blive meget
stor. De ﬂeste fangede ﬁsk er 40-50 cm, men enkelte
på op til 70 cm kendes. Stavsild er sjælden, men den
forekommer hist og her langs Jyllands kyster bl.a. i
Vadehavet.
I forsommeren gyder Stavsilden i mundingsområdet
af de større vandløb. Ynglen vandrer på et tidspunkt
ud i saltvand, hvor de lever kystnært. Vadehavet er en
vigtig opvækstplads, og om efteråret er de små 10 cm
lange Stavsild derfor en hyppig bifangst i ruserne i
Vadehavet. Voksne Stavsild fanges derimod kun i ubetydelige mængder, også som bifangst ved ruseﬁskeriet.
Gydningen kræver god biologisk kvalitet i vandløbene
og fri passage. Stavsilden lever primært af zooplankton,
smårejer samt i et vist omfang af ﬁskeyngel. I vadehavsområdet har Stavsilden formodentlig den største
hyppighed i Danmark, men selv her er den voksne sild
ikke almindelig.

Snæbel er en lakseﬁsk nært beslægtet med den Almindelige Helt. Den er rødlistet, betegnes som globalt truet
og er en prioriteret EU art. Snæbler på gydevandring er
normalt 35-50 cm, men ﬁsk op til 60-65 cm kendes.
Snæblen lever kun i Vadehavet, og kun i den danske
del af Vadehavet er Snæblen almindelig, hovedsagelig
omkring udmundingen af de større vandløb. Aldrig eller kun sjældent trækker den ud i de åbne havområder.
Om efteråret søger Snæblen op for at gyde i de større
vandløb, der er ﬁndes i dag selvreproducerende bestande i Vidå, Brede Å, Ribe Å og Varde Å. Snæblen stiller
store krav til bl.a. vandkvaliteten i gydevandløbene, og
krav om fri passage til den mellemste eller øvre del af
vandløbene, hvor gydningen ﬁnder sted.
I februar måned klækker æggene, og den 10-12 mm
lange spæde yngel føres med strømmen. Kun den del
af yngelen, der med strømmen føres ind i stillestående
vand, som vinteroversvømmede enge eller mindre lavvandet søer med stor forekomst af dyreplankton, har
mulighed for at overleve og vokse op. Den del af ynglen, der med strømmen føres direkte ud i Vadehavet,
vil dø. Snæbelynglen vokser hurtigt og vandrer ud i
Vadehavet i april-maj. Den videre opvækst foregår kun
i Vadehavet, og efter 2-3 år er Snæblen klar til at gyde
første gang.

Snæbel, hun øverst
og han nederst
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Lampret
Havlampret, Flodlampret og Bæklampret indgår i
udpegningsgrundlaget for beskyttelse af Vadehavet.
Lampretter hører til dyregruppen rundmunde, der
er kendetegnet ved bl.a. at have en rund sugemund.
Hav- og Flodlampret lever i havet som ådselædere eller
ved at suge sig fast på andre ﬁsk og æde af dem, mens
Bæklampret aldrig forlader ferskvand og mest ﬁndes i
mindre vandløb.
Flodlampret er almindelig i vadehavsvandløbene hvor
de gyder i april. Den aﬂøses på gydepladserne af den
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noget større Havlampret (normalstørrelse 60-70 cm)
som gyder i juni-juli. Gydningen foregår på grus- og
stenbund i vandløb med god vandkvalitet. Endvidere
skal vandløbene have fri passage til gydeområderne.
Der kendes ikke meget til lampretternes levevis, men
det vides dog, at ynglen vokser op i ferskvand, hvor de
lever nedgravet i områder med sandet eller siltet bund.
Larverne æder alge- og detritusholdigt sediment, som
de optager deres føde fra. Lampretterne har som sådan
ingen tilknytning til Vadehavet, der primært bruges
som »gennemgangsfarvand« på vej ud til åbent hav
eller tilbage til vandløbene for at gyde.

Eksisterende naturværdier 1

Laks fra Ribe Å

Dyndsmerling

Laks
I begyndelsen af 1900-tallet forekom der selvreproducerende laksebestande i alle de store vandløb der udmunder i Vadehavet. Gennem 1960’erne og 1970’erne
gik det hastigt tilbage med bestandene og for 10-15
år siden mente man, at de oprindelige laksebestande i
Danmark var uddøde. Mindre bestande blev opretholt
med udsatte Laks af udenlandsk herkomst som var
dårligt tilpasset til de danske vandløb.
Med nye DNA-teknikker fandt man først ud af, at den
oprindelige danske Laks havde overlevet i Skjern Å og
senere, at det samme gjorde sig gældende i Ribe Å og
Varde Å. Dette har givet startskuddet til et unikt arbejde omkring indsamling og genetisk analyse af Laks
til brug i opdræt. Her benytter man sig for første gang
i verden af, at man kan frasortere de moderﬁsk som
ikke er de oprindelige danske.
Laksens kraftige tilbagegang i Danmark gennem de
sidste 100 år skyldes, at vandløbene blev forurenet og
levesteder ødelagt, ved at adgangen til brugbare gydeog opvækstområder blev spærret af opstemninger. Derudover har et eﬀektivt ﬁskeri både i havet og i vandløbene betydet, at kun få gydemodne ﬁsk når tilbage til
deres vandløb. I dag er der fremgang for bestandene,
men indtil adgangen til de gamle gydepladser åbnes,
bliver det nødvendigt at opretholde bestanden ved udsætninger af yngel fra danske moderﬁsk.
Laksen og dens levesteder er nu beskyttet gennem en
række danske love og internationale aftaler og forpligtelser. De vandløb, hvor laksen har sine gyde- og opvækstområder, er som Snæblen beskyttet mod ødelæggelser efter bl.a. EF-habitatdirektivet, dansk lovgivning
og regulering, herunder bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven.

Som det eneste sted i Danmark ﬁndes der i Vidå-systemet en mindre bestand af Dyndsmerling. Den slanke
lidt ålelignende ca. 20 – 25 cm lange ﬁskeart med 10
skægtråde er tilpasset til at leve i damme og langsomtﬂydende vandløb med stor plantevækst. I vandområder
med mange vandplanter kan iltforholdene i vandet om
natten og efter længere tids gråvejr blive kritisk for de
ﬂeste ﬁskearter. Dyndsmerlingen er tilpasset til at leve
under netop disse forhold. Den er således i stand til at
gå op til vandoverﬂaden for at sluge atmosfærisk luft,
som den via tarmen kan optage ilten fra. Ved udtørring af vandområdet kan Dyndsmerling i dvaletilstand
overleve nedgravet i dyndet i op til et år.

1.19. Invertebrater
Der er ikke medtaget invertebrater i udpegningsgrundlaget for habitatområderne i Vadehavet, bl.a. pga.
manglende kendskab til de mange arters udbredelse og
levevis. Det vigtigste for invertebrater er at bevare deres
levesteder, og en del arter er nævnt under naturtypebeskrivelserne oven for.
Mikroalger, dødt organisk materiale og en rig bakterieﬂora udgør grundføden for størsteparten af vadernes
muslinger, snegle, orme og krebsdyr. Østersømuslingen, som er en lille musling (op til godt 2 cm), er
karakteristisk for lavvandede områder, men Vadehavet
er også levested for andre muslinger (Faktaboks 1.19.).
Af snegle er der kun få arter, nemlig Strandsneglen
og den få mm lange dyndsnegl Hydrobia ulva, som
visse steder kan optræde i store mængder. Blandt de
mest almindelige orme er Sandormen. Desuden er der
mange af de meget små Oligochaeter. Blandt krebsdyr
er der også ret få arter i Vadehavet, bl.a. to slikkrebsarter, Strandkrabbe, Hestereje og pungrejer (Mysider),
hvoraf sidstnævnte især ﬁndes ud for å-udløb. Vadehavets bunddyrssamfund er fra naturens side relativt
artsfattige, men til gengæld er individtætheden meget
stor sammenlignet med andre marine områder.
Efter vadeﬂaderne er strandengene de vigtigste områder for invertebrater, hvoraf mange også er vigtige
fødeemner for især vadefugle og deres yngel. Der er
kendt ca. 1.500 arter tilknyttet til strandenge.
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Der er dårligt eller intet kendskab til sjældne invertebrater på land, og det er kun for nogle grupper der
er udarbejdet rødlister. Som eksempel er to sjældne
græshopper fundet i området omkring Vester Vedsted,
Sydlig Markgræshoppe og Cikadegræshoppen.
Grøn Mosaikguldsmed (EF-habitatdirektiv Anneks II
art) er kendt fra Tøndermarsken, og den er for nylig
fundet nær Ribe.

1.20. Planter
Vadehavet har en stor planteproduktion, men modsat
de ﬂeste andre havområder foregår den her især på
vadeﬂaderne med dens myriader af mikroalger, som
står for omkring 2/3 af den samlede planteproduktion
i Vadehavet. Vadehavet har kun få højere planter. Kveller og Vadegræs er de første planter, der dukker op på
den øverste del af vaden, hvor de med deres rodnet
holder på vadens sediment. Lidt længere ude møder
man Dværg-Ålegræs og i mindre omfang Smalbladet
Ålegræs.
Af store alger byder Vadehavet på Blæretang på
mange af Blåmuslingebankerne. Desuden er der Søsalat, Rørhinde og Krølhårstang, men de er knap så
ønskværdige, da de kun trives i næringsrigt vand.
På strandengene vokser arter, som er sjældne her i
landet: Stilkløs Kilebæger er udbredt på ugræssede eller svagt græssede, lave strandengsarealer, bl.a. syd for
Havneby på Rømø. Tætblomstret Hindebæger, også
kaldet Mandø-lyng, står i eftersommeren med sine blå
blomsterstande i klynger langs loerne i hele området
og på ugræssede, lave arealer står Strand-Asters i tætte,
næsten dominerende bestande.

FA K TA

FAKTABOKS 1.19.
Vigtigste marine arter:
Orme
Arenicola marina, Hediste diversicolor, Scoloplos
armiger, Capitellidae, Eteone longa, Pygospio
elegans og Heteromastus filiformis
Muslinger
Østersømuslingen Macoma balthica, Hjertemuslingen Cerastoderma edulis, Sandmuslingen Mya
arenaria

(JFR, 1.711-15) INDSÆTTES HER

Snegle
Strandsneglen Littorina littorea, Dyndsnegl
Hydrobia ulva
Krebsdyr
Slikkrebs Corophium volutator og C. arenaria,
strandkrabben Carcinus maenas og rejen Crangon crangon og pungrejer (Mysider).
Strand-Asters
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I lavningerne i klitheden kan man ﬁnde den lille orkide Hjertelæbe. Det er en gulgrøn plante på 3-5 cm,
der står på fugtig, næsten vegetationsløs tørv. Planten
er udbredt, men sjælden langs hele Vestkysten. På vadehavsøerne har den relativt gode forhold, fordi klitheden er så (forholdsvis) næringsfattig, at den lille orkide
ikke bliver overgroet af andre, mere næringskrævende
kærplanter. Den er fredet som andre orkideer.
Spyd-Pil er en lille busk med tætsiddende, mørkegrønne blade. Den vokser i kanten af kærene på
Vadehavsøerne. Planten er udbredt i Norden og har
sin sydgrænse i vadehavsområdet – dog med enkelte
forekomster i Slesvig-Holsten. Set fra de øvrige Vadehavs-lande er Spyd-Pil en specialitet for den danske del
af Vadehavet.
Ekstremfattigkærene er så magre, at plantedækket ikke
er sammenhængende, og her kan man ﬁnde specialiserede planter, som klarer sig ved insektfangst: Rundbladet Soldug og Liden Soldug. Hvis der er varigt vanddække, kan man støde på arter af Blærerod. Hvid- og
Brun Næbfrø ﬁndes ﬂere steder, den sidstnævnte er

ganske sjælden i Danmark. Nogle af de fugtige klitlavninger ligger over skalbanker. Det giver en helt andre
vækstbetingelser og der udvikles rigkær, med ﬂere
arter af fredede orkideer (Sump-Hullæbe, Maj-Gøgeurt, Purpur-Gøgeurt) og et væld af eng-arter, der i
blomstringstiden står som en kontrast til de nøjsomme
hedeplanter, og giver den besøgende en helt speciel
oplevelse af mangfoldigheden i Vadehavets natur.

1.21. Svampe
Der er begrænset kendskab til sjældne svampe i vadehavsområdet og man forbinder ikke området med
svampe som sådan. Det er primært i klitter og plantager på Rømø og i klitplantagerne rundt om Ho-bugt,
at der er fundet rødlistesvampe. Der er fundet 21
rødlistearter på Rømø, 10 i Marbæk Plantage og 7 i
Oksby Klitplantage. På Fanø og i de øvrige plantager
er der kun fundet enkelte arter.

FA K TA

FAKTABOKS 1.20.
Kveller (billedet) og Strandvejbred, har tidligere været brugt som grøntsag og tilberedt
på samme måde som spinat. Lokalt kaldes de
»sut«. Kommerciel anvendelse i lille skala er
genoptaget bl.a. på Mandø.
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2. Sårbarhed for naturtyper og arter i vadehavsområdet
Vadehavsområdets naturområder er ligesom store dele
af den øvrige danske natur præget af menneskelige
aktiviteter, som har fundet sted gennem årtusinder. De
menneskelige påvirkninger gennem de sidste århundreder har i særlig grad været med til at danne og fastholde den natur og det kulturlandskab, som vi kender i
dag. Især bebyggelse, infrastruktur, landvinding og det
deraf følgende digebyggeri, industri, fiskeri, jordbrug
og rekreative aktiviteter er menneskelige påvirkninger,
som er af stor betydning i vadehavsområdet.
Formålet med dette kapitel er at give et overblik over
vadehavsområdets sårbarhed over for de menneskelige
påvirkninger, der kan blive til en trussel for områdets
naturtyper og arter. Desuden er det målet at beskrive
nærmere, hvordan nogle af de vigtigste naturtyper og
arter i området generelt set bliver påvirket. I forbindelse med udpegning af en eventuel nationalpark i vadehavsområdet vil en vigtig opgave være at få et mere
specifikt kendskab til de enkelte naturtyper og arters
sårbarhed. Et sådant kendskab må bygge på viden om
tilstanden af de enkelte naturområder og bestandene af
arter og de påvirkninger, som de konkret udsættes for.
Menneskelige påvirkninger kan tage mange former og
udspringer af forskellige typer aktiviteter. De næste
afsnit beskriver nogle vigtige karaktertræk ved menneskelige påvirkninger af naturen. For en række udvalgte
naturtyper og arter følger en mere deltaljeret beskrivelse af, hvordan menneskelige aktiviteter påvirker
områdernes og bestandenes biologi og økologi. Det har
ikke inden for dette projekts rammer været muligt at
beskrive trusler og sårbarhed for alle områdets naturtyper og arter. Derfor er udvalgt de vigtigste og særegne
naturtyper og arter. I afsnittene 2.4 – 2.9 behandles
det marine område, strande og sandﬂader, strandenge,
Varde Å’s estuarium, klitter og marskenge. I afsnittene
2.10 – 2.13 behandles ynglefugle, trækfugle, ﬁsk og
havpattedyr.
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2.1. Bæredygtighed og gunstig
bevaringsstatus
Bæredygtighed er af central betydning, når menneskelige påvirkninger af naturen i et område skal beskrives.
Bæredygtig forvaltning af naturområder kan udtrykkes
ved, at kommende generationers interesser tilgodeses,
og at benyttelsen af naturressourcerne er økologisk forsvarlig, økonomisk levedygtig, samt socialt og politisk
acceptabel. I EF-habitatdirektivet er bæredygtighed
beskrevet som gunstig bevaringsstatus for naturtyper
og arter (Faktaboks 2.1.). Der skal laves indsatsplaner
for alle habitatområder inden 2010, uanset om der
bliver nationalpark eller ej.

FA K TA

FAKTABOKS 2.1.
En naturtypes »bevaringssstatus« anses for
»gunstig«, når
- det naturlige udbredelsesområde og de arealer,
det dækker inden for dette område, er stabile
eller i udbredelse, og
- den særlige struktur og de særlige funktioner,
der er nødvendige for dets opretholdelse på lang
sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være
det i en overskuelig fremtid, samt når
- bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig.
En arts »bevaringsstatus« anses for »gunstig«, når
- data vedrørende bestandsudviklingen af den
pågældende art viser, at arten på lang sigt vil
opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel
af dens naturlige levesteder, og
- artens naturlige udbredelsesområde hverken
er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for,
at det inden for en overskuelig fremtid vil blive
mindsket, og
- der er og sandsynligvis fortsat vil være et
tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at
bevare dens bestande.
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2.2. Menneskelige
påvirkninger af
naturtyper og arter
Naturen er mange steder under pres fra menneskelige
påvirkninger. Nogle af de væsentligste problemer er,
at naturen har for lidt plads, og at naturområderne
er små og opsplittede. Der findes så store mængder
af næringsstoffer i naturen, at de virker forurenende,
og desuden bliver der tilført miljøfremmede stoffer.
Mange steder er vandet forsvundet fra landskabet, og i
det hele taget er mange naturligt hjemmehørende arter
stærkt påvirket af menneskelige aktiviteter.
De menneskelige påvirkninger, der presser naturen,
kan beskrives ud fra fire grundlæggende karaktertræk:
• Varighed, hyppighed og sandsynlighed: Påvirkninger
kan strække sig over kortere eller længere perioder
og være af regelmæssig eller tilfældig karakter. Langvarige eller konstante påvirkninger vil normalt have
større indflydelse på naturen end kortvarige påvirkninger. Regelmæssige påvirkninger kan indebære, at
naturen bedre kan tilpasse sig, end når det drejer sig
om tilfældige hændelser.

• Intensitet og kumulativ karakter: Graden af påvirkningen er afgørende for, hvor kraftig indflydelse
den får på den omgivende natur. Summen af små
påvirkninger kan samlet resultere i en problematisk
påvirkning.
• Udbredelse: Hvilket og hvor stort et område der
kommer under indflydelse af påvirkningen. Spredning af påvirkningen ud over udbredelsesområdet vil
have betydning, ligesom påvirkning af en stor andel
af en bestemt naturtype eller art.
• Reversibilitet: I hvor høj grad naturen kan vende
tilbage til normale tilstande, efter påvirkningen er
stoppet.
Menneskelige påvirkninger af naturen vil have indflydelse på udbredelsen og karakteren af bestandene af
arter, naturtyper og hele landskaber. Karaktertrækkene
beskrevet oven for vil afgøre, om effekten af de menneskelige påvirkninger bliver til en trussel. Det er på den
baggrund, at det er vigtigt at få beskrevet og kortlagt,
hvordan vi som mennesker påvirker naturen. Specielt i
vadehavsområdet, der er et enestående område med en
stor rigdom af naturtyper og arter, heraf nogle der ikke
findes andre steder i Danmark. Det er imidlertid ofte
svært at fastslå klare sammenhænge mellem påvirkningerne, og de effekter som ses.

Naturen er under pres fra menneskelige aktiviteter
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2.3. Overblik over menneskelige påvirkninger af vadehavsområdet

2.3.1. Kategorier af menneskelige påvirkninger

Der findes mange former for menneskelige påvirkninger af vadehavsområdet. Ofte er der tale om komplekse
og koblede sammenhænge af aktiviteter, som fører til
de observerede påvirkninger.

Den følgende tekst beskriver kort de 5 generelle kategorier af menneskelige påvirkninger af naturen, der er
nævnt i tabel 2.3.

Forstyrrelseseﬀekter på faunaen
I tabel 2.3. er de 5 største påvirkninger listet og for ti
udvalgte aktiviteter afkrydset, hvor aktiviteterne giver
den største påvirkning.

Forstyrrelserne kan komme fra stort set alle menneskelige aktiviteter, men den geografiske udbredelse samt
varighed, hyppighed og sandsynlighed er afgørende
for, hvordan effekten bliver på dyrene. Menneskelige
forstyrrelser har mindre indflydelse, hvis der inden for
et område er tilstrækkelige alternative fouragerings- og
hvilelokaliteter til rådighed, hvor der ikke forekommer
forstyrrelser, eller hvis forstyrrelserne optræder kortvarigt og på en forudsigelig måde.

X

X

X

3. Sejlads

X

X

4. Jagt

X

5. Turismeafledt færdsel i naturen

X

6. Naturiagttagelse

X

7. Jordbrug

X

8. Bebyggelse, anlæg og infrastruktur

X

X

Ændret arealanvendelse

X

2. Fiskeri

Aktiviteter

Mekaniske og andre skader

Udledning af forurenende stoffer

1. Skibsfart

Påvirkninger

Bestandsreduktion

Forstyrrelseseffekter på fauna

Udledning af forurenende stoﬀer

Bestandsreduktion

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

9. Militære aktiviteter

X

X

10. Civil flyvning

X

X

X

Tabel 2.3. Oversigt over væsentligste kategorier af menneskelige aktiviteter og de væsentligste afledte kategorier af
påvirkninger.
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Menneskelige aktiviteter medfører i mange tilfælde,
at der bliver udledt stoffer, som enten ikke ville findes
i naturen, eller som ikke ville optræde i det forøgede
omfang. Udledningerne kan have en større eller mindre indvirkning afhængig af påvirkningens karaktertræk. Især er det forhold som varighed, hyppighed,
intensitet og kumulativ karakter samt reversibilitet
forbundet med udledningerne, der afgør, om der bliver
tale om en egentlig forurening og dermed en trussel
mod de påvirkede arter, naturtyper og landskaber. Der
er tre hovedtyper af udledninger af forurenende stoffer: olieprodukter, næringsstoffer og miljøfremmede
stoffer. Jagt og færdsel i naturen medfører normalt ikke
væsentlige problemer med udledning af forurenende
stoffer, og de er derfor ikke afkrydset i skemaet (Tabel
2.3.).

I vadehavsområdet forekommer en del menneskeligt
forårsagede direkte reduktioner af bestandene af fisk
og skaldyr, fugle og pattedyr, samt planter. Årsagerne
er henholdsvis fiskeri, jagt og indsamling af planter og
dyr til forskellige formål. Direkte reduktioner er styret
af lovgivning og udgør ikke en stor trussel. Der forekommer også indirekte menneskeligt påførte reduktioner af naturtyper og bestandene af dyr og planter gen-
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nem indskrænkninger i og ødelæggelse af deres levesteder. Det er ofte mere alvorligt, da jordbrug, byggeri og
anlæg ofte ændrer naturtyperne for altid, og dermed
også fjerner levestederne for mange planter og dyr. Det
kræver en god planlægning at undgå de største effekter
af sådanne aktiviteter.

Mekaniske og andre skader
Slid på naturen kan især lokalt påvirke naturområderne
væsentligt. Det opstår som følge af forskellige former
for menneskelig færdsel både til fods, til hest og med
køretøjer. Igen vil de nærmere karaktertræk ved påvirkningerne være afgørende for, hvor omfangsrig og
alvorlig en påvirkning der forårsages. I vadehavsområdet er der især problemer på strande og i klitter, hvor
der er mange turister i sæsonen for eksempel på Rømø.
I havet er det især bundskrabende fiskeredskaber, der
kan forårsage skader, mens det på land ofte vil være i
forbindelse med jordbrugsdrift og militærøvelser, at
der kan ske skader på naturarealer. I de mest sårbare
områder kan der planlægges begrænsninger af disse
aktiviteter

Ændret arealanvendelse
Den måde man vælger at anvende jorden på, får stor
direkte såvel som indirekte indflydelse på de levesteder, som naturtyper og arter har til rådighed for deres
overlevelse. Alle forhold, som nærmere karakteriserer
jordanvendelsen, vil være afgørende for resultatet af de
samlede påvirkninger. Det vil give sig udslag i form af
arealstørrelser og sammenhænge af naturområderne.
Derudover vil jordanvendelsen i det hele taget være
afgørende for den tilstand, som naturtyper og arter
befinder sig i.

2.4. Marine områder
Den marine del af undersøgelsesområdet er, bortset
fra et område ud for Esbjerg, natur- og vildtreservat,
ligesom flere områder er udlagt til reservater med
færdselsforbud (Kort 2.2.). Bortset fra området ud for
Esbjerg Havn og sejlrenden ud gennem Grådyb er hele
det marine område udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder (Ramsarområde, EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde). Vadehavet blev
efter Esbjergkonferencen i 2001udpeget til et »særligt
følsomt havområde« af hensyn til regulering af skibstrafikken.
Det er hovedsagelig forhold, der påvirker vandkvaliteten og de fysiske forhold, der har betydning for
de marine områder. Færdsel og rekreativ brug af de
marine områder er nærmere beskrevet under afsnittene
om fugle (Afsnit 2.10. og 2.11.) og havpattedyr (Afsnit
2.13.).

Olieprodukter
Olieforureninger skyldes hovedsageligt ulovlige udledninger af olierester fra skibe i Nordsøen. Som et
mål for omfanget af denne type forurening ser man
på, hvor stor en andel af strandede døde fugle som er
indsmurt i olie. Udviklingen har de senere år været
positiv med færre olieforureninger end i 1990’erne,
men forureningen ligger stadig på et for højt niveau i
Vadehavet, og de internationalt opsatte mål er endnu
ikke nået.

Ederfugl død af olieforurening

I det følgende gøres status over tilstand og udvikling i
de menneskeskabte trusler mod vadehavsområdets naturværdier. Oplysningerne er hovedsageligt hentet fra
amternes vadehavssamarbejde, men suppleret med oplysninger der gælder for vadehavsområdet som et hele.
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Næringsstoﬀer
Udledning af kvælstof og fosfor er en trussel mod
naturværdierne i Vadehavet, idet det som direkte eller afledt konsekvens har en lang række uønskede
virkninger. Der forekommer høje klorofylkoncentrationer, masseopblomstring af planteplankton samt
store mængder eutrofieringsbetingede makroalger. Den
samlede udledning af kvælstof og fosfor fra europæiske
ﬂoder og åer til Vadehavet som helhed er faldet stærkt
over de sidste 15 år, og det har medført et faldende

FA K TA

FAKTABOKS 2.4:
Der findes en lang række PCB-forbindelser
(polychlorerede biphenyler), og der undersøges
normalt for de 7 mest giftige af disse. Forbindelserne har været anvendt i en række industrielle
produkter (kølemidler, maling, olie, opløsningsmidler og som blødgørere i lak). PCB påvirker
immunforsvaret, er mutagent (kræftfremkaldende) og er mistænkt for endvidere at have
en østrogenlignende effekt. Da forbindelserne
er fedtopløselige og langsomt nedbrydelige,
opkoncentreres de i fødekæden, og således vil
organismer i toppen af fødekæden være udsat
for de højeste koncentrationer.
TBT (tributyltin) anvendes i udstrakt grad i bundmalinger til skibe for at forhindre, at dyr og
planter sætter sig på skibsbunden med nedsat
sejlhastighed til følge. En række danske arter af
havsnegle er i dag misdannede pga. hormonforstyrrelser forårsaget af TBT. Dette giver sig til udtryk ved misdannelser i hunnernes reproduktive
organer eller i en decideret dannelse af hanlige
organer, hvilket kan medføre sterilitet.

fosforindhold i Vadehavet. I den sydlige Nordsø / Tyske Bugt er kvælstoﬁndholdet også faldende, mens der
ikke er målt fald i kvælstof inde i selve Vadehavet. Tilførslen af kvælstof fra det danske opland til Vadehavet
er helt domineret af bidrag fra diﬀuse kilder (jordbrug,
naturbidrag og spredt bebyggelse). Sammenlignet med
et naturligt baggrundsniveau er koncentrationen af
kvælstof i Vadehavet 7-8 gange højere, og den nuværende omsætningshastighed af organisk materiale er
omkring 3-5 gange højere end i tiden før industrialiseringen.Den internationalt fastlagte målsætning om,
at Vadehavet skal være et »ikke næringsstofbelastet
område« vurderes ikke at være opfyldt for hverken de
hollandske, de tyske eller de danske dele af Vadehavet
på grund af de høje kvælstofkoncentrationer.

Miljøfremmede stoﬀer
På trods af et fald i udledningen over de sidste årtier
af en række stoffer fra de store kilder (Elben, Ems og
Ijsselmeer) er mængden af visse miljøfremmede stoffer
i Vadehavet stadig på et problematisk niveau, da disse
stoffer bliver i miljøet i meget lang tid. Sediment og
blåmuslinger i den danske del af Vadehavet er lidt forurenet med tungmetallerne zink, cadmium, nikkel og
bly, mens indholdet af kviksølv i blåmuslinger fra alle
fire dyb samt kobber indholdet i muslinger fra Juvre
Dyb svarer til moderat forurenet. Indholdet af PCB,
TBT og PAH’er (Faktaboks 2.4) i blåmuslinger i den
danske del af Vadehavet ligger på et niveau, hvor biologiske eﬀekter ikke kan udelukkes. Indholdet af PCB
i sedimentet i Grådyb og Lister Dyb tidevandsområder
er også så højt, at biologiske eﬀekter ikke kan udelukkes. Der er konstateret kønsforstyrrelser (intersex) hos
strandsnegle i Lister Dyb, specielt i området omkring
Rømø havn.

Fiskeri
PAH (polycykliske aromatiske hydrocarboner)
stammer hovedsageligt fra en ufuldstændig
forbrænding af organisk materiale. De findes
herudover i råolie og andre fossile brændstoffer, opløsningsmidler, tekstiler og pesticider. Ved
nedbrydningen af PAH dannes der en række
stoffer, som i sig selv er farligere end de oprindelige forbindelser, og som desuden er kræftfremkaldende. De skader forplantningsevnen hos
såvel mennesker som vandlevende organismer.
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Fiskeri efter blåmuslinger i den danske del af Vadehavet er tilladt i tre områder med et samlet areal på
28.700 ha (Kort 1.1.). Den tilladte fangstkvote tildeles
på årlig basis på baggrund af bestandsopgørelser fra
Danmarks Fiskeriundersøgelser. Med denne administrationspraksis vurderes det, at de negative effekter af
fiskeriet begrænses. Fiskeri efter hjertemuslinger er kun
tilladt i meget begrænsede mængder omkring sejlruten
til Esbjerg Havn. De skadelige virkninger vurderes
med det nuværende omfang til at være begrænsede.

Sårbarhed for naturtyper og arter i vadehavsområdet 2

Strandsnegle på ålegræs

Rejefiskeriet foregår vest for ’rejelinien’ der går fra
Skallingen til Rømø, rejelinien er lidt forskellig fra basislinien (Kort 2.2). Følgeeffekterne af dette fiskeri på
sedimentets dyreliv er ikke tilstrækkeligt belyst, men
fiskeriet udgør med det nuværende niveau ikke nogen
trussel mod bestanden af rejer i sig selv. Fiskeri med
ruser i de indre dele af Vadehavet er en potentiel trussel
mod bestræbelserne på at sikre levedygtige bestande af
Snæbel og Laks. Da ruserne opstilles tæt ved højvandslinien, og derfor står tørt ved lavvande, betyder det, at
snæbler, laksesmolt og andre bifangster som regel ikke
kan genudsættes levende. Påbud om odderriste i ruser,
har mindsket problemet med fangst af store Laks, Havørred (og Odder).

Turismeaﬂedt færdsel i naturen
Effekten af forstyrrelser som følge af rekreative aktiviteter er en potentiel trussel mod fugle- og dyrelivet
i Vadehavet. Samtidigt er det dog en trussel, der er
vanskelig at kvantificere, da der bl.a. mangler et systematiseret overvågningsprogram.
Såvel i Slesvig-Holsten som i den danske del af Vadehavet er antallet af ture ud på vadeﬂaderne steget gennem de seneste år, mens der ikke har kunnet observeres
nogen forøgelse i sejladsaktiviteterne. Overordnet set
forventes et forøget rekreativt pres fremover, men det
er vanskeligt at vurdere, hvor stor truslen fra disse aktiviteter er. Det vil kræve mere detaljerede undersøgelser
med større geograﬁsk dækningsområde.

Bifangst i ruser er en trussel mod Snæbel og Laks
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Kort 2.2. Oversigt over restriktioner i Vadehavet

Varde

Esbjerg
Skallingen

Fanø
Ribe

Mandø

Rømø

Signaturforklaring
Motorbåd tilladt hele året i vandløb

Skærbæk

Sild

Sejlads 15/5 til 31/12 i vandløb
Sejlads hele året i vandløb
Basislinjen
Vildtreservat
Jagt fra opankret båd samt ved vadning tilladt 1.10-31.1
Jagt tilladt i vildtreservatet
Jagt på vandfugle forbudt
Jagt på vandfugle forbudt
Jagt og færdsel forbudt
Jagt og færdsel forbudt
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Tønder
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2.5. Sandflader og strande
Sandflader i tidevandsområdet, beliggende i større eller
mindre afstand fra kysterne og lige akkurat så høje, at
de ikke overskylles ved normale (daglige) højvander, og
strandene har som landskabstyper en række fællestræk.
De er sanddannelser skabt af havet og vinden, de er
vidtstrakte landskaber, de er ikke kuperede, og de er
under konstant kraftig påvirkning af vejr og vind (Afsnit 1.2. og 1.3.). En del af områderne er omfattet af
klitfredningszonen og egentlige fredninger (Oversigtskortet til rapporten).
Sandfladerne og strandene er som landskaber relativt
robuste, men de menneskelige påvirkninger kan udgøre væsentlige trusler mod den naturlige dynamik og
mod strandengs- og klitdannelse. Det stærkt specialiserede plante- og dyreliv tilknyttet disse naturtyper er
sårbare over for en række menneskelige aktiviteter på
og ved sandfladerne og strandene.

Forurening
Blandt de direkte trusler mod sandbanker og strande
i vadehavsområdet er først og fremmest forureninger. Især olieforureninger kan forårsage voldsomme
skader på dyre- og plantelivet og på naturtyperne
som helhed. Ilanddrevet affald af forskellig slags fra
Nordsøens skibsfart (flodskarn, drivgods m.v.) udgør
også et problem på strandene ved Blåvand, Hvidbjerg
og Skallingen, samt på Fanø og Rømø. Der indsamles
eksempelvis årligt mellem 50 og 75 tons »havskarn« på
Rømø Strand.

Færdsel og rekreative aktiviteter
Strandenes naturlige dynamik og succession, herunder især mulighederne for at nydannede klitter kan
få fodfæste, og måske udvikle sig til en ny klitrække,
forstyrres mange steder af færdsel og rekreative aktiviteter som strandsejlere, kite-buggies og især bilkørsel.
At disse forskellige typer af menneskelig aktiviteter
– herunder måske især bilkørsel – har stor indﬂydelse
på strandenes tilstand og udvikling ses tydeligt af den
styring af biltraﬁkken på Rømø Strand, som er indført
inden for de seneste 10 år (Afsnit 3.3.2.). Der er også
eksempler på (Fanø Strand), at de lokale myndigheder
ligefrem bortskraber eller harver strandene de steder,
hvor ﬂyvesand aﬂejres som et forstadie til dannelsen
af nye klitter. Det sker bl.a. af hensynet til rekreative
aktiviteter som kørsel med strandsejlere og kite-buggies
på strandene om sommeren. Andre steder forstyrres
strandenes morfologi af sandindvinding og kystbeskyttelsesaktiviteter som kystfodring og sandﬂugtsdæmpning. Alt sammen er eksempler på, at strandenes frie
og naturlige dynamik og succession begrænset af menneskelige aktiviteter af forskellig slags.

Naturiagttagelse
Blandt de rekreative aktiviteter, der virker mest forstyrrende på fugle- og dyrelivet på højsande og strande,
er almindelig færdsel, især med løse hunde, naturiagttagelse, herunder også introduceringen af naturvejledningsture med store grupper til ellers utilgængelige
sandflak og strandområder, drageflyvning, sejlads og
jagt.

Bilkørsel har stor indflydelse på strandenes tilstand og udvikling
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2.6. Strandenge
Naturtypen strandeng omfatter alle strandenge på
fastlandet og øerne med tilhørende pionérzoner og
opvækstområder uden for den egentlige, sammenhængende vegetation. Med til naturtypen hører også
salt- og brakvandspåvirkede enge omkring Varde Å’s
estuarium og mindre arealer ved Saltvandssøen. Alle
strandenge er beskyttet mod tilstandsændringer af naturbeskyttelseslovens § 3, men hidtidig lovlig drift kan
fortsættes uændret.

Jagt
Et særligt konfliktfelt opstår nogle steder i efterårsmånederne, hvor store mængder af trækfugle bliver afskåret fra at udnytte strandengene som fouragerings- og
rasteområder på grund af jagt. Jagten på forlande og
andre strandenge er reguleret af de eksisterende vildtreservatbestemmelser, hvor det er afvejet, i hvilke områder man kan tolerere jagt. Problemet eksisterer dog
stadig i perioder de steder, hvor jagten er fri og uden
begrænsninger.

Turismeaﬂedt færdsel i naturen
Adskillige faktorer har indflydelse på strandengenes
størrelse, struktur, udvikling og naturindhold. Blandt
de vigtigste er erosion, landbrugsdrift (dræning, græsning, høslæt, gødskning og sprøjtning) og havspejlsstigningen. Hertil kommer nogle rekreative, menneskelige aktiviteter som færdsel, fiskeri og jagt, der kan
forstyrre det fugle- og dyreliv, som er tilknyttet denne
naturtype (Afsnit 1.4.).

Fåregræsset strandeng ved Jedsted – i baggrunden faskiner
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Rekreative aktiviteter kan i visse områder og i visse tilfælde have indflydelse på strandengenes naturindhold.
Aktiviteter, der begrænser plantelivets udvikling i form
af slitage m.v., ses kun i meget ringe omfang i den danske del af vadehavsområdet, men den frie adgang til de
fleste strandenge kan i forårs- og sommermånederne
medføre forstyrrelser af ynglende kystfugle.
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Jordbrug
Den landbrugsmæssige udnyttelse af strandengene
(dvs. i første række afgræsning med får eller kreaturer)
spiller en afgørende rolle for naturindholdet på strandengene, og mange steder er vegetationen intensivt
eller meget intensivt afgræsset. Dette gælder især de
kunstigt dannede forlandsområder langs fastlandskysten og på Mandø. Det forårsager i de fleste tilfælde,
at flora og fauna er begrænset – både hvad angår antallet af arter og individer.
Tre forskellige typer af strandeng indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde Vadehavet (Afsnit
1.4.) og bevaringstilstanden af disse må mange steder
i vadehavsområdet anses for ikke at være tilfredsstillende. Med henblik på at få forbedret strandengenes
status og få naturindholdet og biodiversiteten op, er reguleringer af afvandingsforholdene og den landbrugsmæssige udnyttelse nøglefaktorer, som kan medvirke
til en indfrielse af sådanne mål (Afsnit 3.3.3 og 3.3.7.).

2.7. Varde Å’s estuarium
Varde Å’s udløb i Vadehavet udgør i såvel geomorfologisk som i biologisk forstand et helt unikt område.
Det skyldes først og fremmest, at åens nedre løb og
dens udløb i Ho Bugt ikke er reguleret, og at å-udløbet derfor har bevaret de karakterer, som kendetegner
et naturligt estuarium (Afsnit 1.5.). Hovedparten af
området er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og
estuarier er en EF-habitatdirektiv-naturtype.
På grund af de regelmæssige oversvømmelser af ådalen
og estuariet, og fra 1992 også naturbeskyttelseslovens
bestemmelser, blev de vidtstrakte strandenge og enge
ikke omlagt i samme omfang, som det er sket ved de
øvrige vandløb i undersøgelsesområdet. Denne kendsgerning var en væsentlig forudsætning for iværksættelsen af et stort landbrugs- og miljøprojekt – det såkaldte
»Operation Engsnarre« (Faktaboks 1.5.). Varde Ådal
er derfor langt mindre truet i øjeblikket end de øvrige
engområder i vadehavsområdet.

Rekreative aktiviteter
Floraen på strandenge ændres radikalt ved græsning

Menneskelige aktiviteter som sejlads, lystfiskeri, rusefiskeri, jagt og naturiagttagelse er typiske for området
ved Varde Å’s munding, men tilsyneladende har disse
aktiviteter hidtil ikke fundet sted i et omfang, som afstedkommer konflikter med naturen i estuariet.

Forurening
Varde Å området er naturligvis lige så følsom over
for forurening med miljøfremmede stoffer, olie og
næringsstoffer som de andre vådområder. Men som i
resten af undersøgelsesområdet er der sket en positiv
udvikling de seneste år, og der er ingen aktuelle trusler.
Projektet »Operation Engsnarre« har i særdeleshed
bidraget til en reduktion af udvaskiningen af næringsstoffer og sprøjtemidler til estuariet og Vadehavet.

Bebyggelse, anlæg og infrastruktur
Varde Ådal er et enestående område, der i stor udstrækning er friholdt for bygningsværker, vejanlæg m.v.
Det er af meget stor betydning for den fortsatte positive udvikling af områdets biologi, at der ikke foretages
vandløbsændringer, digebyggeri eller lignende, som der
har været planer om.
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2.8. Klitter
En stor del af klitterne i vadehavsområdet er beskyttet imod tilstandsændringer af § 3-bestemmelserne i
naturbeskyttelsesloven, og væsentlige dele på Rømø,
Fanø og Skallingen er tillige omfattet af egentlige fredningskendelser. Nogle klittyper er (til dels) beskyttede
gennem anmeldeordningen i naturbeskyttelseslovens §
19b. Den arealmæssige udstrækning af § 3-områderne
og fredninger kan ses på oversigtskortet vedlagt denne
rapport. Klitfredning er også en beskyttelse imod tilstandsændringer. Klitfredningszonen, der også kan ses
på oversigtskortet, omfatter typisk de ydre klitter, men
nogle steder går zonen lidt længere ind i landet.

Klitten er dynamisk – påvirkes af vind og vand
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Som beskrevet i afsnit 1.7. er klitten en meget dynamisk naturtype, hvor balancen mellem de forskellige
vegetationstyper er styret af vindens kræfter i et samspil
med havstrømmene. Naturen i klitterne er stadigt skiftende, hvor nye vindbrud hele tiden ændrer billedet og
medfører, at udviklingen nogle steder starter forfra. På
forstranden er der til stadighed gang i dannelsen af nye
klitrækker.
Denne dynamik er samtidig forudsætningen for den
rige mosaik af klittens forskellige plantesamfund med
variation i næringsrigdom, pH og fugtighed. Uden
dynamikken vil den naturlige succession og udvaskningen med tiden medføre, at klitten udvikler sig til en
ensartet og langt mindre enestående naturtype.
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Jagt

Turismeaﬂedt færdsel i naturen

Jagtinteresserne i klitområderne er ret begrænsede, og
som helhed kan jagten ikke betragtes som en faktor,
der påvirker klitternes bevaringsstatus. Undtagelsen er
en række eksempler, hvor ønsket om permanente drikkesteder for vildtet og ønsket om forbedret andejagt
har ført til uddybning af klitlavninger med temporære
vandsamlinger. Det er til stor skade for floraen, ligesom en kunstigt uddybet klitlavning er værdiløs for
sjældne arter som Damrokken og Strandtudsen, der
netop yngler i de temporære vandhuller.

Klitternes store naturskønhed tiltrækker mange turister
og andre brugere af naturen. Der skal ikke meget til,
før deres færdsel skaber huller i vegetationen og dermed medfører nye vindbrud. Det er til en vis grad en
proces, der svarer til den oven for priste frie dynamik.
De steder, hvor færdslen er koncentreret, som ved de
mest populære badestrande, er det alligevel et problem,
fordi der hele tiden optrædes nye spor ved siden af de
gamle, hvorved der skabes behov for ny klitdæmpning.
Særligt sårbare er de dele af den grå klit, der er domineret af langsomt voksende lavarter. På en varm sommerdag er de tørketålende laver knastørre, og her kan
et fodtrin knuse adskillige års tilvækst.

Ekstensiv græsning i klitområde på Fanø
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I de turisttunge områder er der et betydeligt slid i klitterne

Færdslen i klitterne har en vis forstyrrende effekt,
men det vil normalt kun være et mærkbart problem
på steder med koncentreret færdsel, hvor relativt sky
dyrearter som markfirben og hugorm kan fortrænges.
Nogle steder kan færdslen tillige forringe ynglemulighederne for den sårbare Stor Regnspove. Et specielt
konﬂiktfelt er bilkørsel og færdsel med kite-buggies
o.l. på strandene. Hvor der er begyndende klitdannelse
(embryoklitter), vil den intensive kørsel virke stærkt
begrænsende på klitternes udbredelse og vækst, og dermed lægge stærke bånd på den oven for omtalte dynamiske klitdannelsesproces. På Rømø har forsøg med
afspærring af delområder i embryoklitterne medført
en kraftig stigning i klitternes væksthastighed (Afsnit
3.3.2.). På Fanø ﬁndes et af de væsentligste arealer
med embryoklitter i det strandområde, der er udlagt
til kørsel med kite-buggies. Klitterne er der til så stor
gene for kørslen, at der faktisk er opstået et ønske om
at holde dem nede ved regelmæssig harvning.

Jordbrug
Som beskrevet i tidligere afsnit er dele af de naturtyper, der findes i klitterne, delvist kulturbetingede
ligesom meget af den øvrige danske natur. I de fugtige
klitlavninger og på klitheden har der tidligere været en
langt mere udbredt, men ekstensiv drift med skiftende
afgræsning, høslet og tørveafskrælning. På hederne har
driften ofte været suppleret med periodiske afbrændinger. En sådan drift fjerner løbende biomasse og næringsstoffer fra naturarealerne. Når driften ophører, vil
der gennem tiden foregå en tilgroningsproces og ske
en ophobning af førne, således at de oprindelige plantesamfund ændres. Lavningerne vil typisk blive overtaget af den agressive græsart Blåtop og senere af birk
og pil. På klithederne betyder den manglende drift, at
dværgbuskvegetationen ikke forynges. I afsnit 3.3.8.
beskrives mulighed for afvekslende driftformer.

Klitdæmpning
I vadehavsområdet er der igennem mange år foretaget
klitdæmpning med henblik på at hindre sandflugten.
Sandflugtsbekæmpelsen varetages af statsskovdistrikterne i henhold til naturbeskyttelseslovens regler. Udviklingen har været, at man begrænser klitdæmpningen til de steder, hvor det findes strengt nødvendigt af
hensyn til sommerhusområder og på steder med meget
færdsel.
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Næringsstoﬀer
Ud fra en samlet vurdering må det antages, at kombinationen af virkningerne af kvælstofdepositionen og
manglende drift (eller naturpleje) set over en længere
tidshorisont udgør en særdeles alvorlig trussel mod den
rige natur i klitterne (Faktaboks 2.8.). En gunstig bevaringsstatus kan ikke sikres uden en massiv indsats. En
anden forudsætning for en gunstig bevaringstatus er
udlægning af større sammenhængende områder, hvor
de dynamiske klitdannelsesprocesser får frit spil – eller
så frit spil som muligt, herunder at bestemte former for
færdsel begrænses.

Bebyggelse, anlæg og infrastruktur
Den geografiske udstrækning af klitter i vadehavsområdet begrænses af sommerhusområder, byområder og
landbrugsarealer. Udpegningen af de internationale naturbeskyttelsesområder har sammen med klitfredningerne i meget vid udstrækning afskåret mulighederne
for yderligere udvidelse af disse områder ind i klitterne
og andre naturområder, således at udbygningen fortrinsvis er indskrænket til udfyldning af »huller«. Selv i
de senere år har der for eksempel på Fanø været eksempler på bortgravning og opdyrkning af mindre klitter,
ligesom nogle af de seneste byudvidelser i Nordby er
sket på klitarealer som et led i gennemførelsen af tidligere planlægning.
Størstedelen af vadehavsområdets sommerhusområder
er etableret i klitterne, og det har medført drastiske
ændringer af naturforholdene: Betydelige arealer er
inddraget til huse, veje og stier; der foretages intensiv
klitdæmpning for at sikre sommerhusenes eksistens;
klitter bortgaves af hensyn til havudsigten; der etableres
beplantning for at skabe læ, og afledningen af spildevand foregår mange steder via septictanke og sivedræn,
der har medført eutrofiering af de fugtige klitlavninger
(Afsnit 3.3.14.).
En meget yndet læplante er den indførte Rynket Rose.
Den trives glimrende i klitterne, hvor den breder sig
vildt og uhæmmet og fortrænger den oprindelige
vegetation. Når først Rynket Rose har etableret sig, er
den meget svær at bekæmpe, og mange steder har den
spredt sig langt uden for sommerhusområderne (Afsnit
3.3.11.).

FA K TA

FAKTABOKS 2.8
Den atmosfæriske kvælstofdeposition udgør
generelt en voldsom trussel for mange danske
naturområder, og alene den generelle baggrundsbelastning overstiger mange steder de
tålegrænser, som man har søgt at fastlægge
for de forskellige naturtyper. På grund af den
fremherskende vestenvind og beliggenheden
op til kysten hører baggrundsbelastningen i
vadehavsområdets klitter til landets laveste. Dog
er der selv for en kommune som Fanø beregnet
en gennemsnitlig baggrundsbelastning på ca. 16
kg N/ha/år. I klitterne vil den formentlig normalt
være noget lavere, med mindre der er kvælstofemission fra nærtliggende lokale kilder (for
eksempel stalde og gylletanke), men til gengæld
rummer klitterne nogle af de naturtyper, der har
de allerlaveste tålegrænser.
For hedemoserne og ekstremfattigkærene i
klitlavningerne er der estimeret en tålegrænse på
5 - 7,5 kg N/ha/år, for lichenhederne er tålegrænsen på 7 - 12 kg N/ha/år og for de øvrige
klitheder ca. 10 - 15 kg N/ha/år. Når tålegrænsen
overskrides, kan der over (lang) tid forventes en
vegetationsudvikling, som svarer ret nøje til den
udvikling, der er beskrevet neden for ved ophør
af drift. De skadelige virkninger af kvælstofdepositionen kan indtil en vis grænse modvirkes
ved ekstensiv landbrugsdrift eller naturpleje af
arealerne, hvorved næringsstoffer fjernes fra
området.
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Driftsformen har stor betydning for naturindholdet i marskengene

2.9. Enge
Hvis en eng opfylder en række kriterier, er den omfattet af § 3-bestemmelserne om ferske enge i naturbeskyttelsesloven: Arealet skal være tilstrækkeligt lavtliggende og fugtigt, det må i den hidtidige drift ikke have
været omlagt hyppigere end hvert 7. år, og der skal i løbet af en omdriftsperiode indfinde sig en væsentlig andel af naturlige engplanter. Kulturengene udgør langt
størstedelen af de ferske enge, der er vist på kortet
over § 3-beskyttede arealer (Kort 1.8.). Desuden er en
række eng-områder, der ikke opfylder alle kriterierne
for at være omfattet af naturbeskyttelsesloven, udlagt
som vedvarende græsarealer for eksempel ved Lov om
beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken.
Tidligere Miljøminister Hans Chr. Scmidt nedsatte
»Udvalget vedrørende vurdering af natur- og miljøreguleringen i Sønderjyllands og Ribe Amter« – det
såkaldte »Lauritsen-udvalg«. Udvalget beskæftigede sig
blandt andet indgående med Danmarks internationale
beskyttelsesforpligtelser i relation til de § 3-beskyttede ferske enge i marsken. I sin rapport fra 2004 har
udvalget på baggrund af ændringerne i landbrugsstrukturen i marsken konkluderet, at § 3-beskyttelsen er et
vigtigt, men ikke tilstrækkeligt middel til opfyldelse af
Danmarks internationale forpligtelser (= fuglebeskyttelsesdirektivet). Udvalget anbefalede i den forbindelse,
at der tages skridt til at styrke støttemulighederne for
enge og græsmarker, således at der kan genetableres
større sammenhængende engområder med ekstensiv
drift i marsken (Afsnit 3.3.10.).
Tilstanden af engene i marsken styres især af landbrugsmæssige driftsfaktorer som gødskning, sprøjtning, udgrøftning, omlægning, opdyrkning, græsning
og høslet. Naturtilstanden på en eng vil til hver en tid
være et produkt af de nævnte faktorers tilstedeværelse
eller fravær og af intensiteten af de tilstedeværende faktorer. Med andre ord er den landbrugsmæssige driftsform altafgørende for naturindholdet i engene.
Bevaringsstatus for trækfuglebestandene i marsken er
som helhed rimelig, da trækfuglene også er i stand til
at udnytte de intensivt drevne græsarealer og opdyrkede arealer. Derimod er bevaringsstatus for øvrige arter
(især ynglefuglene) ofte ugunstig.
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Jagt
Forstyrrelse i form af jagt behandles i afsnit 2.11. om
trækfugle.

Jordbrug
En økologisk gunstig bevaringsstatus for marskengene
kan defineres som en naturtilstand, der giver grundlag
for så store fuglebestande, at Danmarks beskyttelsesforpligtelser efter fuglebeskyttelsesdirektivet er opfyldt.
Det fordrer, at der er en varieret, naturlig plantevækst,
et rigt liv af invertebrater, en varieret overfladestruktur
og vekslende fugtighedsforhold. Der skal samtidig i
udstrakt grad være kontinuitet i tid og rum, og samlet
vil det sige, at store sammenhængende engarealer drives ekstensivt. Samtidig er græsningen afgørende for, at
engene kan fastholdes med deres rigdom af arter. Som
beskrevet i afsnit 1.8. er en stor del af de vidt udstrakte
ekstensive engarealer, som endnu fandtes i marsken i
1970’erne, blevet opdyrket med kornafgrøder. Endvidere blev store dele af de resterende vedvarende
græsarealer i løbet af 1980’erne inddraget til intensiv
græspilleproduktion. Sådanne græsﬂader er domineret
af enkelte græsarter og har en helt jævn overﬂadestruktur og en anderledes jordstruktur end naturenge. De
giver kun grundlag for en meget begrænset invertebratproduktion – og dermed også kun begrænset fødegrundlag for fugle.
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2.10. Ynglefugle
Vadehavsområdet tiltrækker mange ynglefugle, og
for nogle af arterne er der tilmed tale om, at området
på europæisk plan er af meget stor betydning som
yngleområde (Afsnit 1.15.1.). Alle fugle er som udgangspunkt fredede i yngletiden og kun arter nævnt
i jagtloven må skydes om efteråret og vinteren. For
marskområdernes og Varde Ådals vedkommende vurderes det, at forhold som vandstand, landbrugsdrift og
prædation er faktorer, som har stor indﬂydelse på ynglefuglebestandene. For de marine levesteders vedkommende er det i højere grad faktorer som forstyrrelser,
fysiske forandringer (anlæg, kystsikringsarbejder m.v.)
og græsningsdriften, der er afgørende for udviklingen
og tætheden af bestandene af ynglefugle.

Græshøstning til grøntpiller

Miljøfremmede stoﬀer

FA K TA

FAKTABOKS 2.9.
• Ekstensivt drevne enge er af væsentlig betydning for en lang række yngle- og trækfugle,
hvis forekomster ifølge EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og EF-habitatdirektivets artikel 6 skal
beskyttes.
• Igennem de sidste 30-50 år er der på grund
af ændret landbrugsstruktur sket en voldsom
fragmentering af engene, en forringelse af naturkvaliteten og betingelserne for ynglefuglene
på mange af de resterende enge.
• Genetablering af større sammenhængende
engområder med ekstensiv drift i marsken vurderes at kunne forbedre beskyttelsesniveauet
for fuglelivet.

Som en følge af drivhusgassernes effekter og den deraf
følgende globale opvarmning, kan klimaforandringer
i de kommende årtier komme til at spille en rolle for
ynglefuglenes vilkår i vadehavsområdet. Mere uroligt
vejr og øgede nedbørsmængder i forårs- og sommermånederne kombineret med et stigende havspejlsniveau kan få negativ indflydelse på ynglesuccesen hos
især de arter som yngler i de lavestliggende områder
som på strande, sande og i strandengenes pionérzoner
(overangszonen). De jordrugende arter er meget udsatte over for vejrpåvirkninger og i særdeleshed over
for oversvømmelser i yngleperioden. Arter som Klyde,
Hvidbrystet Præstekrave, Stor Præstekrave og flere af
terne-arterne vil i særlig grad være følsomme over for
sådanne ændringer i de kommende årtier. Omvendt vil
den globale opvarmning formentlig medføre mildere
vintre, som måske vil kunne opveje den forringede
ynglesucces i form af øget overlevelse hos nogle arter.
Omfattende forureninger af vadehavsmiljøet i
1950’erne og 1960’erne med bl.a. organoclorerede
pesticider medførte voldsomme bestandsreduktioner
hos en række typiske ynglefugle og især ﬂere måge- og
ternearter. Naturligt nok var det især ﬁskeædende arter,
som de forurenende stoﬀer havde størst indﬂydelse
på, da de er i toppen af fødekæden. Vandkvaliteten er
blevet væsentlig bedre siden da, og der er sandsynligvis
kun få arter, som for eksempel Fjordterne, der i lokale
tilfælde forsat lider under forureningsmæssige påvirkninger.
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Fiskeri

Rekreative aktiviteter

Fiskeri kan have effekter på bestandene af nogle af ynglefuglene i vadehavsområdet. Således er det bl.a. kendt,
at et øget fiskeri med bomtrawl efter rejer og fisk i og
nær Vadehavet menes at have været årsag til voksende
bestande af Sildemåge og Sølvmåge i dele af vadehavsområdet. Omvendt er der også eksempler på, at intensivt fiskeri efter hjertemuslinger og blåmuslinger kan
påvirke bestandene af de arter, der er helt eller delvist
afhængige af disse fødeemner. Det er især Ederfugl og
Strandskade, som lokalt i perioder med overfiskning af
forekomster af hjertemuslinger og banker af blåmuslinger har reageret med stærkt faldende bestande (både
hos yngle- og trækfugle).

Konflikten mellem forskellige rekreative aktiviteter og
ynglefugle er i dag en af de mest åbenbare, især for arter som yngler på strande, sandbanker og i klitområder
samt på lokaliteter, der grænser op til områder med
stor menneskelig aktivitet. Forstyrrelserne reducerer
og forringer kvaliteten af de områder, hvor fuglene
foretrækker at yngle, ligesom de også medfører nedsat
ynglesucces, når forstyrrelsestrykket øges i området.
Mange terner yngler i velafgrænsede tætte kolonier,
og for disse arters vedkommende er det faktisk muligt
at gennemføre afværgende foranstaltninger som for
eksempel midlertidige indhegninger, mens det for de
mere spredt ynglende præstekraver er vanskeligere at
gøre noget.

Ederfugl har lokalt reageret stærkt på overfiskning af Blåmuslinger
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Jordbrug
Den landbrugsmæssige udnyttelse af vadehavsområdets salte og ferske engområder og højereliggende
geest-jorder har igennem århundreder sat sit præg på
ynglefuglenes antal og fordeling i landskabet (Figur
2.10.1.). Det spiller derfor en ganske betydelig rolle for
naturtilstanden i og forvaltningen af disse levesteder.
Som levesteder for karakteristiske ynglefugle i vadehavsområdet er det helt klart strandengene og de ferske
inddigede marskenge, der spiller den største rolle. Det
er også her, at den landbrugsmæssige udnyttelse har
særlig stor indflydelse på ynglefuglebestandene (og hermed naturindholdet) i vadehavsområdet som helhed.
Strandengene ved Vadehavet udnyttes i landbrugsmæssig henseende som græsningsområder for husdyr (får,
kreaturer eller heste) eller til høslæt. Tilstedeværelsen
af disse to driftsformer har afgørende indflydelse på
strandengens generelle tilstand og dermed også på ynglefuglebestandenes sammensætning og størrelser. Da
der er tale om, at mellem 80 og 90 % af strandengene
bliver benyttet til landbrugsmæssige formål, og da
strandengene samtidig er den naturtype, hvor der i vadehavsområdet som helhed findes de tætteste bestande
af en lang række ynglefuglearter (Strandskade, Klyde,
Vibe, Stor Kobbersneppe og Rødben), er det én af de
faktorer, der er allermest styrende for ynglefuglebestandenes sammensætning og udvikling.

Figur 2.10.2. Bestandsudvikling hos vandfugle i de ydre koge
i Tøndermarsken fra 1970’erne til 1990’erne

Græsning og slæt på strandenge påvirker vegetationens sammensætning og højde (mindsker variationen,
fjerner dækning m.v.), ligesom græsning med mange
dyr (højt græsningstryk) eller hyppige slæt ødelægger
mange reder og forstyrrer ynglefuglene og deres afkom.
Undersøgelser har således vist, at der på intensivt græssede strandenge og ved intensiv drift af strandeng til
høslæt kun findes få arter og lave bestandstætheder,
mens der i mere ekstensivt udnyttede eller ikke udnyttede områder findes større artsdiversitet og tæthed i
ynglebestandene.
I de ferske inddigede marskområder har landbrugsdriften også en betydelig effekt på ynglefuglenes antal
og fordeling (Afsnit 1.15.1.). Det er velkendt, at den
intensivering, der især siden begyndelsen af 1970’erne
har præget marskengene, har medført store bestandsnedgange for både talrige vidt udbredte og for mere
fåtallige typiske engfuglearter (Figur 2.10.2.).

Figur 2.10.1. Vadefuglenes sårbarhed over for drift og pleje
af eng og strandeng

I afsnit 3.3 er der præsenteret en række idéer til, hvordan forholdene for ynglefugle kan forbedres ved ekstensivering af landbrugsdriften og gendannelse af mere
naturlige hydrologiske forhold.
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Prædation

Bebyggelse, anlæg og infrastruktur

Naturlig prædation – d.v.s. rovdyrs efterstræbelse af
ynglefuglene og deres afkom – har altid været en begrænsende faktor for udviklingen af ynglefuglebestandene i vadehavsområdet. Ræv, Brun Rotte, forskellige
mårdyr, rovfugle som Tårnfalk og Rørhøg samt Krage
er blandt de naturlige fjender for vadehavsområdets
ynglefugle. I tidens løb har menneskelige tiltag på forskellig vis ændret på livsbetingelserne for nogle af disse
prædatorer, ligesom de også gennem tilvænning er blevet mindre sårbare over for forstyrrelser og mindre sky
over for mennesker. Desuden kan katte lokalt være et
problem for eksempel i Tøndermarsken.

Kystbeskyttelse og vedligeholdelsesarbejder af havdigerne udgør lokalt en begrænsende faktor for ynglefuglenes udbredelse og ynglesucces. Det væsentligste
problem for ynglefuglene var landvindingsarbejde på
de vidstrakte forlandsarealer langs digerne på øerne og
fastlandet. Disse aktiviteter er stort set ophørt, men
vil også i den nærmeste fremtid forhindre en naturlig
udvikling af de for ynglefuglene vigtige strandengsområder (Afsnit 3.3.7.).

På fastlandet, især i marsken, er driftsformerne ændrede og tilgroningen er tiltaget, til fordel for andre prædatorer som Tårnfalk og Krage. Disse arter yngler nu
mere hyppigt i marsken og tæt ved strandengene. Det
har vist sig, at deres tilstedeværelse lokalt kan påvirke
ynglefuglebestandenes trivsel ganske betydeligt. Langs
kysten er Klyden i dag formentlig mere begrænset af
tilstedeværelsen af prædatorer end den var før i tiden.
DMU vil som et led i overvågningsprogrammet i Tøndermarsken i 2005 også vurdere effekten af prædation.
Almindelig Ryle er den mest talrige trækfugl i Vadehavet
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2.11. Trækfugle
Samtlige landskaber og naturtyper i undersøgelsesområdet er af stor betydning for trækfugle af mange
forskellig arter, men det er helt klart de havskabte
landskaber i vadehavsområdet (øerne, sandfladerne,
tidevandsområdet, strandengene og de inddigede
marskområder), der skiller sig ud som de mest betydningsfulde for de store forekomster af vandfugle, der
netop kendetegner dette unikke naturområde (Afsnit
1.15.2.).

Sårbarhed for naturtyper og arter i vadehavsområdet 2

Trods de seneste 25 års omfattende bestræbelser på at
øge bl.a. beskyttelsen af vadehavsområdets fugleliv kan
det konstateres, at der fortsat er en række problemstillinger, der påvirker trækfuglenes trivsel i vadehavsområdet.

Fiskeri
To typer af fiskeri er typiske for det danske vadehavsområde, nemlig rejefiskeri med bomtrawl i de vestlige
dele af området og skrabning eller sugning af muslinger (Blåmusling og Hjertemusling) på tidevandsflader
og på kanterne af dybene længere inde i Vadehavet.
Disse ﬁskeriaktiviteter udgør mulige trusler for trækkende, fældende og overvintrende fuglene i området,
og kan påvirke dem ved enten at svække eller fjerne
fødegrundlaget eller ved at medføre forstyrrelser af
nogle af arterne.

særlig kritisk situation opstår formentlig i sensommerperioden, hvor store flokke af sortænder benytter
områderne umiddelbart vest for Vadehavet som fældningsområde, og hvor de i nogle uger er ude af stand
til at flyve. Sortænderne er i denne fase meget sårbare
og ekstremt sky, og reagerer derfor også på alle former
for forstyrrelser på meget stor afstand. Observationer
har vist, at fældende sortænder reagerer på og flygter
fra skibe, der nærmer sig flokken på mere end to kilometers afstand. Omvendt formodes det – bl.a. ud fra
undersøgelser i det tyske vadehav – at de store bifangster af andre bundlevende organismer (fisk, krabber,
søpindsvin m.v.) har medført forbedrede fødeforhold
og øgede bestande af nogle af de større mågearter
(Storm-, Sølv- og Sildemåge) i Vadehavet.

Fiskeriet efter hesterejer i dybene og i de lavvandede
havområder vest for øerne udgør en forstyrrelsesmæssig
faktor i forhold til de meget store koncentrationer af
rastende og især overvintrende ederfugle og sortænder,
som netop er afhængige af disse dele af Vadehavet. En

Gennem flere undersøgelser af effekterne af muslingefiskeri i både Danmark og Holland i de sidste 20 år, er
det blevet dokumenteret, at en overudnyttelse af bestandene af Blåmusling og Hjertemusling både lokalt,
men også i større udstrækning, kan få betydelige negative følger for bestande af rastende og overvintrende
fuglearter.

Muslingefiskeri

Sejlads
Niveauet af menneskeskabte forstyrrelser er fortsat én
af de mest betydende faktorer, der regulerer antallet af
vandfugle på højvandsrastepladserne i Vadehavet, og
som ofte også påvirker fuglenes hårfine energibalance
og stramme tidsplan under trækket. Sejlads med hurtigtgående motorbåde og andre motordrevne fartøjer
er aktiviteter, som i det danske Vadehav er reguleret
ud fra bl.a. sælers og trækfugles behov for uforstyrrede
områder. Begrænsningerne for anvendelsen af disse fartøjer i rekreativt øjemed gælder imidlertid især for områderne inde i Vadehavet, mens der i de vestlige dele og
i områderne vest for øerne er færre begrænsninger. Her
kan der opstå de samme konflikter som nævnt oven
for under fiskeri. I sommerhalvåret udgør fritidssejlads
til højsandene i mere lettilgængelige områder også et
forstyrrelsesmæssigt problem i forhold til de store koncentrationer af fugle, som er afhængige af sandfladerne
som rastepladser.
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Jagt

Naturiagttagelse

Jagt på vandfugle er den mest direkte form for forstyrrelse af trækfuglene. Opsøgende jagt fra motorbåd kan
forårsage forstyrrelser af store mængder fugle, og derfor
er denne jagtform forbudt i selve Vadehavet. Mellem
rejelinien og basislinien er det kun jagt ved vadning og
fra opankret fartøj der er tilladt (Kort 2.2.). Den mere
passive trækjagt, der som regel drives på strandenge
og i de inddigede marskområder morgen og aften, har
også vist sig at have indﬂydelse på vandfuglenes udnyttelse af landskabet og føderessourcerne i store områder.
Hertil kommer, at landjagt efter andre dyr som for
eksempel hare og ræv, også kan have forstyrrende effekter, hvis den udøves i nærheden af vigtige raste- og
fødesøgningsområder for trækkende vandfugle.

Vadehavsnaturens rolle, som mål for det brede publikum og i særdeleshed som objekt for planlagte friluftsaktiviteter for større eller mindre grupper, har været og
er fortsat støt stigende i omfang. Især hyppigt gentagne
naturvejledningsaktiviteter, ofte med store grupper,
til ellers utilgængelige tidevandsflader, højsande og
sælbanker, er forholdsvis nye og voksende rekreative
aktiviteter. Det kan i højsæsonen godt udgøre et forstyrrelsesmæssigt problem for trækfugle.

Ornitologer

Den jagtlige udnyttelse af området og hensynene til
trækfuglenes behov for uforstyrrede fødesøgnings- og
rasteområder er blevet afvejet i forbindelse med iværksættelsen af de nugældende reservatbestemmelser.

Færdsel
Undersøgelser har vist, at rekreative aktiviteter er
blandt de hyppigst registrerede årsager til forstyrrelser.
Hen ved halvdelen af de vigtigste rastepladser for trækfuglene er påvirket af et moderat til stort pres fra én
eller flere fritidsrelaterede aktiviteter. Det tyder på, at
visse arters generelle tidsmæssige forekomst (fænologi)
er påvirket og styret af trykket fra rekreative aktiviteter.
Trækfuglene undgår de rastepladser, der er påvirket af
menneskelig færdsel i forbindelse med sommerferiesæsonen. Feriesæsonen er i nyere tid blevet betydeligt
længere og omfatter nu store dele af forårs- og efterårsmånederne. Det forventes at øge forstyrrelsespresset
på bl.a. trækfuglene. Til de mest almindelige rekreative
aktiviteter, der har betydning for trækfuglenes situation i vadehavsområdet, hører bl.a. forskellige turismeafledte aktiviteter (strandaktiviteter, færdsel til fods
og på cykel, ridning m.v.). På trods af årtiers nationale
og internationale indsats for at regulere udnyttelsen
og øge beskyttelsen af vadehavsområdet, ligger mange
af trækfuglenes fødesøgningsområder og rastepladser
fortsat ubeskyttede hen. Til de største potentielle trusler mod trækfuglene hører øgningen af de rekreative
udendørsaktiviteter.
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Olieprodukter
De allermest truende af alle forureningsulykkerne er
olieforureningerne, der i tidens løb desværre også har
ramt vadehavskysten gentagne gange. Der er som regel tale om meget akutte forureninger, der som oftest
opstår pga. skibsulykker eller ulovlige udledninger fra
skibe til havs. På visse tidspunkter af året kan det ramme endog meget store forekomster af trækfugle. Især
de marine dykandearter, Ederfugl og Sortand. På det
seneste har udviklingen været positiv med færre olieforureninger, men så længe risikoen for nye olieudslip
eksisterer, er det fortsat én af de alvorligste potentielle
trusler mod vadehavets dyreliv generelt og mod trækfuglene i særdeleshed.

Næringsstoﬀer
Det er muligt, at nogle trækfugle har haft kunstigt
forbedrede forhold i en årrække fordi visse fødeemner
har været begunstiget af det forhøjede næringsstof
indhold i Vadehavet, men generelt set er det positivt at
næringsstofindholdet er faldende.

Sårbarhed for naturtyper og arter i vadehavsområdet 2

Miljøfremmede stoﬀer

Jordbrug

Forureninger behøver ikke nødvendigvis at ramme
trækfuglene direkte, men kan have stor indirekte indflydelse på nogle af arternes livsbetingelser i Vadehavet.
Hvis for eksempel bundfaunaen på tidevandsfladerne
og i dybene (orme, krebsdyr, snegle og muslinger)
forurenes eller eventuelt udryddes, vil det naturligvis få meget alvorlige følger for de store mængder af
kødædende ande-, vade- og mågefugle, som findes
i vadehavsområdet stort set hele året rundt. Forureningsbelastningen – især med miljøfremmede stoffer
– af Vadehavet er mindsket betydeligt igennem de
seneste årtier. Målinger viser dog, at for eksempel meget skadelige stoffer som kviksølv, PCB og de såkaldte
PAH’ere (Faktaboks 2.4.) fortsat kan måles i betænkelige mængder i bl.a. blåmuslinger i hele den danske
del af Vadehavet, og dermed også fortsat kan være en
belastning for trækfugle.

Landbrugsaktiviteter spiller især en rolle for trækfuglenes levevilkår i to naturtyper i vadehavsområdet: strandengene og de inddigede marskenge bag havdigerne.
Her har landbrugsdriften – dvs. græsning eller høslæt
– indﬂydelse på kvaliteten af områderne som fouragerings- og rasteområde for trækfugle.
Den landbrugsmæssige udnyttelse af de inddigede
marskområder har igennem de seneste årtier ændret
sig betydeligt. Fra traditionelt overvejende græsning
for husdyr og høslæt på vedvarende fugtige græsarealer,
til i dag overvejende dyrkning af afgrøder eller græs til
grøntpiller på mere afdrænede og gødskede jorder, der
mere hyppigt udsættes for jordbearbejdning og andre
landbrugsmæssige aktiviteter end tidligere.
De betydelige ændringer af den landbrugsmæssige status for marskområderne har naturligvis sat sit præg på
trækfuglenes forekomst i og udnyttelse af områderne.
Undersøgelser har dog vist, at de fleste af de talrige

Dræning i marsken
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arter blandt trækfuglene - i modsætning til ynglefuglene - har kunnet tilpasse sig de ændrede forhold, og at
nogle arter er gået frem i antal i de inddigede områder.
I forbindelse med indskrænkninger af de naturlige
græsarealer og udbredelsen af marker med vintersæd,
er nogle arter (Pibesvane, Sangsvane, Grågås og Bramgås) i stigende omfang begyndt at udnytte de dyrkede
marker til fødesøgning og rast. I områder med store
koncentrationer af trækfugle kan det medføre betydelige skader på afgrøderne og dermed konflikter med
landbruget.
Det kan således konkluderes, at den landbrugsmæssige udnyttelse af nogle af trækfuglenes levesteder kan
påvirke bestandenes status og udvikling i vadehavsområdet, og at landbrugsdriften er en vigtig faktor i
forbindelse med forvaltningen af de store bestande, der
benytter området under trækket eller som overvintrer i
området (Afsnit 3.3.7.).

Kystbeskyttelsesarbejder
Vedligeholdelse og forbedring af havdigerne langs
vadehavskysten omfatter en række aktiviteter, der på
forskellig vis kan have negative følger for trækfuglenes
tilstedeværelse og/eller deres muligheder for at udnytte nogle naturområder. Nogle af de mest markante
ændringer opstår i forbindelse med forstærkning
af de gamle havdiger. Digernes proﬁler gøres mere
modstandsdygtige over for bølgeopløb og ændres, så
forskråningerne får et ﬂadere anlæg og derved bliver
længere. Herved påvirkes udbredelsen og tilstanden af
de foranliggende strandenge ofte. I forbindelse med
restaurering af lange digestrækninger påvirkes mange
hektar af denne for fuglene vigtige naturtype. I ﬂere
tilfælde er der i forbindelse med de seneste digeprojekter lavet en slags kompensation for dette tab ved at
udforme klægtagningsstederne i marsken således, at de
får optimal værdi for bl.a. yngle- og trækfugle i området (Afsnit 3.3.5.).

Bebyggelse, anlæg og infrastruktur
De talrige trækfugle, der benytter vadehavsområdet
under kortere eller længere ophold, er helt afhængige
af, at deres foretrukne levesteder har en udbredelse,
størrelse og kvalitet, som kan tilgodese deres krav
under trækket eller i deres fældningsperiode. Derfor
er enhver indskrænkning af arealet af de forskellige
levesteder en potentiel trussel mod trækfuglenes status
i vadehavsområdet. De hyppigste konflikter i denne
sammenhæng opstår i forbindelse med større anlægsarbejder og ønsker om ændrede arealanvendelser.
For tidevandsområdets vedkommende er eksempler
herpå udvidelser af Esbjerg Havn i flere omgange og
anlæggelsen af en lystbådehavn ved Nordby på Fanø.
Flere former for kystbeskyttelsestiltag har også påvirket
arealet af tidevandsﬂader. Blandt de terrestriske naturtyper som strandeng og eng har ændret arealanvendelse
i en række tilfælde haft konsekvenser for trækfuglenes
levesteders størrelse og kvalitet. Det gælder bl.a. i
forbindelse med udvidelser af campingpladser, opfyldninger til byggerier (for eksempel hytter/lejligheder ved
Havneby), udvidelser af landbrugsanlæg og forstærkning af havdiger.
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Klæggravning
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Vindmøllepark på Hjerpsted Bakkeø

Vindmølleparker
Etablering af vindmølleparker er i dag reguleret af en
række bestemmelser i vadehavsområdet. Princippet er,
at der ikke må opføres vindmøller i og i umiddelbar
nærhed af selve Vadehavet. Alligevel sker det, at små
klynger af vindmøller og egentlige vindmølleparker
opføres i umiddelbar nærhed af Vadehavet – både til
lands og til vands.
I undersøgelsesområdet er der inden for de seneste 20
år rejst vindmøller mange steder, og større vindmølleparker er desuden etableret på Hjerpsted Bakkeø og
i havområdet ved Horns Rev lige nordvest for undersøgelsesområdet. Når vindmøller – og især vindmølleparker – opføres i eller tæt ved de havskabte naturtyper
inden for vadehavsområdet, kan der let opstå konﬂikter i forhold til fødesøgende og rastende trækfugle i
marskområder og på strandenge.

Militære aktiviteter
Militærets øvelsesaktiviteter på landjorden i områderne
ved Bordrup og Mosevrå i Ho Bugt, samt ved det lille
skydeområde ved Hjerpsted, vurderes ikke at have væsentlige negative følger for trækfuglenes levevilkår i vadehavsområdet. De væsentligste påvirkninger af trækfugle, ynglefugle, sæler m.v. ﬁnder sted i forbindelse
med overﬂyvning af vadehavsområdet i lav højde med
jagerﬂy, øvelsesﬂy og -helikoptere. Disse ﬂyvninger er
ikke underkastet bestemmelserne om minimumshøj-

der, og de foregår ofte pludseligt og uden fast mønster.
Det forårsager ofte omfattende forstyrrelser af rastende,
fældende eller fødesøgende trækfugle.
Mere regelmæssige øvelsesflyvninger foregår i områderne i bunden af Ho Bugt og i særdeleshed i området
ved det militære skydeområde på Rømø Nørreland.
I disse områder er effekterne af overflyvninger ikke
nær så store på fugle og dyr. Brugen af Nordrømø
som flyveskydeområde er reguleret af de drifts- og
plejeplaner som Skov- og Naturstyrelsen laver. Der er i
forbindelse med brugen af Nordrømø til øvelsespålads
for flyvevåbnet taget specielle hensyn til ynglende og
rastende fugle og sæler. Den totale lukning for færdsel i
det store område af sikkerhedsmæssige årsager bidrager
væsentligt til områdets funktion som yngle- og rasteområde for fugle og sæler. Her synes trækfuglene og
sælerne efter nogen tid at vænne sig til den regelmæssige flytrafik, og voldsomme flugtreaktioner ses langt
sjældnere end i resten af vadehavsområdet.

Civil ﬂyvning
Privatflyvning i mindre fly (også de ultra-lette fly) og
små helikoptere udgør en betydelig forstyrrelsesfaktor for vadehavsområdets trækfugle. Civilflyvningens
omfang er voksende. Trods fælles regler for flyvning
over det trilaterale Vadehav og generelle bestemmelser
for civil flyvning over fuglerige våd- og havområder
(Ramsar-områder), vurderes det, at der fortsat sker
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Mindre fly udgør en betydelig forstyrrelsesfaktor for trækfugle

forstyrrelser af fuglene i nogle af de vigtige raste- og
fældeområder. Problemet er, at overflyvningerne sker
mange forskellige steder og helt uregelmæssigt, samt
at mange af vandfuglene reagerer på stor, og for nogle
arters vedkommende endog meget stor afstand, hvorfor en enkelt overflyvning i for lav højde kan forstyrre
trækfuglene i et meget stort område i forholdsvis lang
tid.
De hyppigste forstyrrelser af trækfuglene finder naturligvis sted i den nordligste del af vadehavsområdet i
nærheden af Esbjerg Lufthavn. Til- og fraflyvning sker
ofte over kystområderne nord for Esbjerg, over Ho
Bugt og i nærheden af Varde Ådal, og forårsager ofte
forstyrrelser af fouragerende eller rastende fugleflokke
i Grådyb tidevandsområde. Observationer på Fanø
nordspids har godtgjort, at luftfartøjer er den hyppig-
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ste årsag til at fødesøgende flokke af vadefugle indstiller deres aktivitet og/eller flyver op for at flygte i kortere eller længere tid. Størst effekt har helikoptere, der
netop over Grådyb tidevandsområde har deres ruter for
betjeningen af oliefelterne i Nordsøen og vindmølleparken på Horns Rev. Forstyrrelser – især forårsaget af
helikoptertrafik - af fødesøgende Knortegæs på Langli’s
strandenge er også et velkendt fænomen i forårsmånederne, hvor denne lokalitet er af stor betydning for
arten.
Trods fastlæggelse af minimumsflyvehøjder for civil
lufttrafik og fastlæggelse af faste ruter for helikoptertrafikken over vadehavsområdet, synes forstyrrelser fra
flyvning fortsat at være et problem for mange arter af
trækkende vandfugle.
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Jordbrug

2.12. Fisk
Trusler for fisk i Vadehavet er blevet omtalt i afsnit 2.4.
Som nævnt i afsnit 1.18 om fisk i vandløbene er der
en række fiskearter i vadehavsvandløbene, som i dag
er blevet sjældne. Det gælder bl.a. Laks, Snæbel og
Dyndsmerling samt de tre rundmunde Bæk-, Flod- og
Havlampret. Andre fisk er helt forsvundet fra vandløb,
hvor de tidligere var almindelige. Det gælder for eksempel Elritsen i Vidå, ligesom Stallingen, blev regnet
for uddød i vadehavsvandløbene, men er nu genudsat
med held. Andre fiskearter kan i dag ikke karakteriseres som sjældne, men ikke desto mindre er der for
flere arter tale om betydelige bestandstilbagegange. Det
gælder for eksempel ørreder, Aborre og Gedde. I afsnit 3.3.6. er nævnt flere tiltag, der vil kunne afhjælpe
nogle af de neden for nævnte problemer.

Snæbel

Fiskebestandenes tilbagegang i vandløbene har stort
set én fælles årsag, som kan udtrykkes: Kulturbetinget
ændring af det danske landskab med forringelse af
vandområdernes miljø til følge.

Forurening
Indtil for omkring 20 år siden var vandløbsforurening
et stadigt voksende problem. Da vandløbsforureningen
var værst for omkring 20 – 30 år siden, var dyrelivet
i næsten alle vandløb væsentligt forarmet. Massiv udbygning af rensningsanlæggene i den seneste snes år
har vendt billedet. I dag er vandkvaliteten generelt god
i vandløbene, så det er ikke vandkvaliteten, der begrænser udbredelsen af fisk. Der skal imidlertid fortsat
holdes et vågent øje med spildevandsudledningerne.
Ikke mindst fordi det moderne samfund opﬁnder og
tager nye kemikalier i brug. I de senere år er det gentagne gange set, at kemikalier kan have hidtil ukendte
bieﬀekter.

Markerne er veldrænede så regnvand, der før skulle
bane sig vej gennem jordlagene, nu løber via dræn den
lige vej til vandløbene på kort tid. Ud over risiko for
udledning af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, betyder det også, at de kanaliserede vandløb under
regn svulmer mere op end tidligere. Det forstærkes
yderligere af hurtig tilledning af vand fra befæstede
arealer. Vandet river og slider i brinker og bund, og
med vandet føres ekstraordinært store mængder sand
og mudder. Det aflejres andre steder i vandløbet, når
afstrømningen falder. Til gengæld er vandet hurtigt
væk, og det mangler i de tørre perioder mellem regnbygerne. Det giver meget variable vandforhold for fisk
og væsentlig færre gode skjulesteder.

Bebyggelse, anlæg og infrastruktur
For omkring 100 år siden gjorde maskinudviklingen
det muligt at grave selv de største vandløb ud til lige
kanaler. Vandløb blev samtidig gravet dybere og bredere så vandet kunne ledes hurtigere væk fra landskabet. Med samme formål er der foretaget grødeskæring
i vandløbene med jævne mellemrum. Alt sammen har
betydet, at der ikke mere er strømlæ for fiskene. De må
bruge mere energi for at forblive nogenlunde samme
sted i vandløbet, og der er væsentligt mindre føde til
fiskene.
Mange steder er der bygget opstemninger for at udnytte vandkraften. I den senere tid er mange af opstemningerne blevet anvendt til drift af dambrug. Alle
typer opstemninger begrænser fiskenes vandrings- og
gydemuligheder. Vadehavsvandløbene har i særdeleshed lidt skade af endnu en kulturbetinget foranstaltning, nemlig inddæmning med ådiger (Afsnit 3.3.4.).
Det betyder, at der mangler gode opvækstområder for
bl.a. for Ål og Snæbel, der er afhængige af lavvandede
områder med stillestående vand.
Genopretning af fiskebestandene til et niveau svarende
til bestandsstørrelserne for 100 til 200 år siden, forudsætter genopretning af det varierede fysiske miljø, hvor
der er mange forskellige slags levesteder i vandløbene,
og dermed mulighed for meget liv (Afsnit 3.3.6.).
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2.13. Havpattedyr
Som nævnt i afsnittet om naturværdierne i vadehavsområdet (Afsnit 1.16.) findes der spredt i naturtyperne
i dette landskab en række arter af pattedyr, men skal
der peges på det særlige og de mest sårbare arter, skiller havpattedyrene sig klart ud fra de øvrige arter i
gruppen. I dette afsnit om sårbarhed og forvaltning af
havpattedyrene i Vadehavet, fokuseres der på Marsvin,
Gråsæl og Spættet Sæl. Arterne indgår i udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet i Vadehavet, og er
opført på direktivets bilag II, og de er strengt beskyttet
i de danske farvande. Der er etableret flere reservater i
den danske del af Vadehavet med adgangsforbud (Kort
2.2.).
Ud over de alvorlige udbrud af epidemiske sygdomme
i den samlede vadehavsbestand af Spættet Sæl i 1988
og i 2002, der regnes for mere eller mindre naturligt
forekommende tilfælde, er det især samspillet med
menneskelige aktiviteter, der udgør de væsentligste
trusler og problemstillinger for havpattedyrene i Vadehavet.

Sæler er følsomme over for sejlads tæt på deres liggepladser

Fiskeri

Jagt og turismeaﬂedt færdsel i naturen

Havpattedyrene er i direkte konkurrence med fiskerne
om fisk - ikke kun i Vadehavet - men nye undersøgelser af Spættet Sæl har vist, at sælerne i Vadehavet også
benytter store dele af Nordsøen, hvor de især i vinterhalvåret foretager lange vandringer på jagt efter føden.
Tilsvarende anden sejlads udgør den kommercielle
færdsel med fiskefartøjer af forskellig art (rejekuttere,
muslingebåde m.v.) også et forstyrrelsesmæssigt tryk på
Marsvin i området. Fiskeri tæt ved ligge- og ynglepladser kan være lige så forstyrrende for dyrene som den
øvrige sejlads. Især bifangst i forbindelse med ﬁskeri i
de kystnære områder regnes som en begrænsende faktor for bestanden af Marsvin, men der mangler endnu
præcis viden om problemets omfang og følger.

Da sæljagten ophørte i Vadehavet i 1976, vurderes de
væsentligste trusler mod arterne i dag at være forstyrrelser fra menneskelige aktiviteter, af såvel rekreativ
som kommerciel karakter. Der er især fra ﬁskernes side
ønske om genindførsel af jagt på Spættet Sæl, i takt
med stigningen af bestanden. Det vil igen gøre sælerne
mere sky i de områder, hvor de eventuelt jages. Det
vil medføre at ungerne vil få mindre hvile og kortere
dieperioder. En beregning anslår, at for hver skudt sæl
vil 9 unger dø den følgende vinter af underernæring og
følgesygdomme. Hvis der skydes 10 sæler i et område,
vil bestanden det følgende forår således være reduceret
med 100 dyr.

Sejlads
Små hvaler som Marsvin, er særligt sårbare over for
sejlads med motorbåde, herunder især hurtiggående
motorbåde eller andre former for højhastighedsfartøjer
(vandscootere, jetski m.v.). Den slags færdsel udgør i
Vadehavet formentlig den største trussel af rekreativ
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karakter. Særligt sårbare over for menneskelige aktiviteter er Marsvin i den tid, hvor ungerne fødes (juni
– juli) og tiden herefter, hvor de er helt afhængige af
at die og få beskyttelse af moderen. Dette sammenfald
med ferietiden medfører, at risikoen for konﬂikter med
menneskelige aktiviteter er stor. Sæler er især følsomme
over for sejlads, der kommer for tæt på deres yngle- og
liggepladser, så de tvinges i vandet, så ungerne ikke får
nok tid til at die.

Selv om Gråsæl er totalfredet, vil jagt på Spættet Sæl
være særligt problematisk for Gråsælens muligheder
for at etablere en fast bestand i den danske del af Vadehavet. Den føder sine unger om vinteren, og kræver
dermed ro på ynglepladsen på den årstid. Til forskel fra
Spættet Sæl kan Gråsælens unge ikke svømme de første
tre uger (Tabel 1.16.)

Sårbarhed for naturtyper og arter i vadehavsområdet 2

Naturiagttagelse
Det forstyrrelsesmæssige pres på sælernes foretrukne
yngle-, hvile- og fældepladser er øget i takt med bestandenes vækst. I Vadehavet viser overvågningen, at
den Spættede Sæl har spredt sig meget fra de klassiske
lokaliteter. De er begyndt at benytte en del nye liggepladser, som de gældende færdselsbestemmelser ikke
har virkning for, og hvor der heller ikke er tradition
for at mennesker tager hensyn til sæler. Samtidig er
bestanden af Spættet Sæl blevet genstand for organiserede »sæl-arrangementer«, der omfatter sæl-safarier til
rastepladser med både, på gåben og med traktor over
de store tidevandsflader og højsande syd for Mandø.
Et eksempel er bådture til Lammelæger i Lister Dyb.
Ønsket om genindført jagt på Spættet Sæl, er i direkte
modstrid med disse interesser, men også sæl-safari kan
meget vel have en bestandsbegrænsende virkning og
måske også medføre, at bestandens sundhedstilstand
bliver forringet.

Spættet sæls årscyklus

Forurening

Bebyggelse, anlæg og infrastruktur

Med hensyn til forureningsbelastningen af sælernes
føde- og levesteder, viser undersøgelser af niveauerne af
de klassiske, forurenende kemiske stoffer (som PCB´er
og DDT) i sælernes væv og organer, at de siden
1980’erne fortsat er faldende. Tilsyneladende har disse
giftstoffer nu en mindre indflydelse på sælbestanden
sammenlignet med tidligere. Det samme må antages at
gælde for Marsvin.

Især store havbaserede vindmølleparker i offshoreområdet ud for Vadehavet udgør en potentiel trussel
for bestandene af sæler og Marsvin. Øget forstyrrelse
af dyrene under fødesøgning og i yngle- og opvækstområder, samt påvirkninger af deres vandringsmønstre
kan måske være resultatet. Sådanne potentielle effekter
skal ses som en yderligere belastning af bestandene, der
i forvejen er påvirket af menneskeskabte påvirkninger
som nævnt oven for.
Omvendt vil de havbaserede vindmølleparker kunne
virke revdannende og give grundlag for øget biologisk
mangfoldighed for marine bunddyr, alger og fisk. Det
vil give opvækstmuligheder for og tiltrække en række
fiskearter, som vil give et større fødegrundlag for Marsvin og sæler, da områderne vil fungere som biologiske
refugier uden fiskeri med bundgående redskaber.

FAKTABOKS 2.13: Væsentligste forstyrrelsesfaktorer for havpattedyr.
Art / Aktivitet

Marsvin
Spættet sæl
Gråsæl

Sejlads

X
X
X

Rekreative
aktiviteter på
højsande
X
X

Rekreative
aktiviteter på
strande

X

Forureninger

Bifangst
ved fiskeri

X
X
X

X
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3. Realisering af potentielle naturværdier
i vadehavsområdet
Formålet med dette kapitel er at give et overblik over
nogle af de potentielle naturværdier, som vadehavsområdet rummer, og at stille forslag til hvordan de kan
realiseres. Kapitlet indledes med en oversigt over idéer
fra borgerinddragelsen i forbindelse med Pilotprojekt
Nationalpark Vadehavet i afsnit 3.1., som vedrører
naturværdierne. Der er inddraget idéer, som borgerne
er kommet med på infomøder, i forbindelse med arbejdet i de ﬁre lokale arbejdsgrupper og som personlige
bidrag.
Det efterfølgende afsnit 3.2. præsenterer en kortanalyse af udviklingen i udbredelsen af naturarealer på land
i vadehavsområdet gennem de seneste godt 150 år.
På baggrund af bl.a. idéerne fra borgerinddragelsen
og kendskabet til de historiske forekomster af naturarealer, er der i afsnit 3.3. udarbejdet et idékatalog til
realisering af naturværdier i Vadehavet. Der er både
medtaget idéer, der kan øge udbredelsen og kvaliteten
af naturen.

3.1. Idéer fra borgerinddragelsen i Pilotprojekt
Nationalpark Vadehavet
Pilotprojektet for Nationalpark Vadehavet har aﬀødt
en række idéer fra borgerne vedrørende naturværdierne
i området. Både ved informationsmøderne, i arbejdsgrupperne og personligt har en lang række borgere
bidraget med kommentarer, idéer og visioner for naturen i en måske kommende nationalpark.
Bidragene indeholder en række forslag om at forbedre
vadehavsområdets naturværdier. Forslagene er blevet
identiﬁceret til brug for denne undersøgelse, ved at
referater og andet skriftligt materiale er blevet gennemgået. Desuden er der i løbet af november og december
2004 blevet tilbudt og afholdt møder med arbejdsgrupperne med henblik på at høre deres forslag til
forbedringer af naturværdierne. Der er også modtaget
personlige bidrag.
Konkrete forslag fra borgerinddragelsen om at forøge
vadehavsområdets naturværdier er vist i tabel 3.1. Der
er foretaget en kategorisering af forslagene ud fra, om
de hovedsageligt vedrører: urørt natur, naturgenopretning og –pleje eller øvrige. I tabellen er hvert enkelt
forslag nummeret og kilden til forslaget er angivet. Det
er forsøgt at fastholde de oprindelige formuleringer af
forslagene.
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Tabel 3.1. Idéer fra borgerinddragelsen i pilotprojekt for Nationalpark Vadehavet, som har karakter af at være konkrete forslag til
forbedring af naturværdierne i området. Kategoriseret som urørt natur (U), naturgenopretning og –pleje (N) eller øvrige (Ø). Kilderne
er informationsmøder (I), arbejdsgrupper (A) eller personlige bidrag (P).
Nr.

Kategori

Forslag

Ophav

1

N

Tidevandsdynamikken sikres

I

2

N

Tøndermarsken: Fjernelse af diget mellem Vidåen og Lille vade i Ny Frederikskog.

P

3

N

Tøndermarsken: Inddragelse af vestlige del af Ubjerg Kog i et nyt stort lavvandsområde.

P

4

N

Rømø: Fjernelse af Juvrediget fra Dæmningen til Juvre og bygning af et nyt lavt dige tæt ved eksisterende bebyggelse. Herved vil hele det
P, A
nu inddigede areal på nordlige og østlige Rømø blive udendigsareal, hvor naturen kan herske ... og der kan stadig være ekstensiv græsning.

5

N

Genetablerer vådområder, vandhuller

I

6

N

Forbedring af vandløb - oprensning og genetablering af digegravene, en række småvandløb og den store åslynge vest for Ribe Å

A

7

N

Tilbageføring af Brede Å til sit gamle leje

A, P

8

N

Reetablering af Ribe Å system – jf. Øster Å projektet – Snæbel, den store åslynge vest for Ribe

I

9

N

Genopretning af Nordeuropas største åslynge vest for Ribe Å - tilsvarende for Ribe Holme og peters Holm

A

10

N

Den gamle åslynge kunne føres ud til digegraven v. Kammerslusen og videre ud i åen

A

11

N

Reetablering af V. Vedsted Bæk og Bjørnkær Mose.

A

12

N

Genskabe naturlige vandstandsstigninger i og nær vandløbene

A

13

N

Etablering af lavvandsområder omkring Brede Å og Ribe Å

P

14

N

Reetablere de lave engarealer

A

15

N

Genskabe våde og fugtige græsarealer

A

16

N

Bevarelse af ferske enge (bag digerne)

I

17

N

Gennembrud af Rømø dæmningen (vandgennemstrømning)

I

18

N

Gennemstrømning mellem Rømø og fastlandet

I

19

N

Bygning af lavbro over større strækning på Rømødæmningen og Ebbevej

I

20

N

Naturskov (- tilplantning + tilgroning)

I

21

N

Marginaljorde ud af drift (med græsning)

I, A

22

N

Dyrkede områder skal omlægges til græsning. På den måde vil området blive »plejet« med det skal samtidigt totalt forbydes at sprøjte på
området. På den måde skulle man kunne skabe muligheder for dyrelivet.

I, A

23

N

Sikre de små permanente græsarealer og skabe nye

A

24

N

Genskabe kulturhistoriske græsningslandskaber med engvandingsanlæg

P

25

N

Reetablering af engene og græsning (engkøer, sommerkøer,)

I

26

N

Marsken skal græsses

I

27

N

Ekstensivt, bæredygtig og naturbetinget landbrug

I, A

28

N

Gammeldags markbrug

I

29

N

Ekstensivering af landbrugsdriften i Ballum- og Ribemarsken

P

30

N

Ønsker landbrug uden pesticider – økologisk, ekstensivt.

A

31

N

Et evt. forbud mod sprøjtning /gødskning i en bestemt radius bag digerne i håb om at undgå påvirkning af miljøet bag digerne.

I

32

N

Upløjede marker giver stort fødegrundlag for fuglelivet

I

33

N

Naturpleje: alsidigt landbrug. Sædskifte: græs - alt.: korn, rug, hvede, byg, raps, majs, roer, stubmark i vinter

I

34

N

Genskabe traditionel engdrift med høslæt og ekstensiv afgræsning i en mosaik

A

35

N

Lyngafgræsning kan betale sig – det viser egne erfaringer. Landmændene skal tænke anderledes og f.eks. bruge andre kvægracer.

A

36

N

Vedligeholdelse af naturarealer: Åbne grøfter, små søer, nem adgang til nye søer med buske og træer

I

37

N

Plejeplaner for de områder, som kræver en særlig plejeindsats for at kunne opretholdes

A

38

N

Rømø: Bedre pleje af Nørreland og det militære område, jf. eksisterende plejeplan

P

39

N

Rømø: Bedre pleje af Lakolk sø og engene syd for.

P

40

U

Rømø: Sikring af en naturlig succession på stranden med dannelse af forklitter, hvide klitter, strandenge ....

P

41

U

Nogle steder natur m. frie kræfter - eksempelvis bryde diger

A

42

U

Fri dynamik, natur som passer sig selv

A

43

U

Klapning må ikke finde sted i Vadehavet

A

44

U

For at begrænse motorfærdsel på vaderne i vadehavsområdet er det kun beboere og lodsejere på Mandø der må færdes i området og kun i
traktor. Turister må kun færdes til fods.

A

45

U

Bevarelse af f.eks. Langli som videnskabeligt reservat

I

46

Ø

Rømø: Kloakering af Lakolk.

P

47

Ø

Forlandsarealer: etablering af egentlig fuglevenlig driftsplan, hvilket betyder tilpasning af græsning og høslet. Dette kan ske i samarbejde
med DFFE.

P

48

Ø

Ingen gensplejset dyrkning

I

49

Ø

Begræns beplantning

I

50

Ø

Sikre store forstyrrelses- og jagtfri områder bag digerne

A

51

Ø

Jagt – passende restriktioner

I

52

Ø

Turisters færdsel (skilte, platform, ruter og diger)

I

53

Ø

Kontrolleret færdsel i naturen.

I

54

Ø

Skal flere have adgang til naturen, skal det være på en sådan måde, at naturen ikke overbelastes.

I

55

Ø

Varierende markdrift

I

56

Ø

Undersøge tilbagegang: Hvorfor denne tilbagegang? f.eks. klyder og brushøns – mere uddybende undersøgelser – og så tag disse undersøgelser alvorligt.

I
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Strandeng, eng og mose (jf. naturbeskyttelsesloven)
Eng, marsk og mose
Eng, marsk og mose

Skov
Skov
Skov

Sand og klit
Sand og klit
Sand og klit

Hede
Hede
Hede

1868 - 1880

1901 - 1938

2000

Figur 3.1. Kort over registreringer af naturarealer på land i årene 1860-80, 1901-38 og 2000. Fremstillet på grundlag af historiske
kort og amternes registreringer af beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven samt Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken)
og foreløbige opgørelser af naturtyper omfattet af EF-habitatdirektivet.
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3.2. Kortanalyse af udviklingen i naturtyper på land i
vadehavsområdet
Udbredelsen af naturtyper på land i vadehavsområdet
er vist i ﬁgur 3.1. på baggrund af registreringer fra
årene 1860-80, 1901-38 og 2000. Medtagne naturtyper fremgår af signaturforklaringerne på de enkelte
kort. De to første kort i ﬁgur 3.1. viser arealer over 25
hektar på historiske kort for de pågældende perioder.
På det nutidige kort er arealerne vist på grundlag af
Ribe og Sønderjyllands amters registreringer af beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven samt Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken) og foreløbige
opgørelser over forekomster af naturtyper, der er
omfattet af EF-habitatdirektivet. Resultaterne vist på
kortene er således ikke fuldt ud sammenlignelige. Der
er anvendt forskellige metoder ved udarbejdelse af det
kortmateriale, der ligger til grund for registreringerne
– resultaterne skal bruges med det forbehold.

De viste naturtyper og deres andel af undersøgelsesområdet er blevet opgjort på baggrund af kortene i ﬁgur
3.1. Resultaterne er vist i ﬁgur 3.2. Tendensen er, at
omfanget af naturtyperne er blevet reduceret i løbet af
de seneste ca. 150 år fra godt 60 % til nu omkring 40
% af det samlede areal i undersøgelsesområdet. Det
skal dog ses i forhold til, at undersøgelsesområdets
landareal i perioden er blevet større som følge af landvinding og den naturlige udvikling af strand og klit, og
at der på det nutidige kort kun er medtaget beskyttet
natur, således er eksempelvis nogle vedvarende græsarealer ikke med.
Særligt engene og hederne er gået tilbage, fordi de er
blevet bebygget eller opdyrket, og for hedernes vedkommende er der blevet rejst skov på store arealer.

Figur 3.2. Forskellige naturtyper som procentdel af landarealet i undersøgelsesområdet i årene 1860-80,
1901-38 og 2000. Opgjort på baggrund af kortene i figur 3.1.
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Skovarealet er i dag omtrent 15 gange så stort, som det
var i midten af 1800-tallet. Store sand- og klitområder
har også ændret karakter. Det skyldes især, at de er
blevet registreret som eng eller hede som en del af den
naturlige udvikling, eller at der er brugt forskellige signaturer på kortene fra de forskellige perioder. Særligt
på fastlandet og på øernes østkyst er udbredelsen af
de viste naturtyper reduceret. Langs øernes vestkyst er
sand-, klit-, strandengs- og hedeområderne derimod i
stort omfang bevaret.
De historiske kort fra området viser ikke kun, hvilken udbredelse de viste naturtyper havde for ca. 150
år siden – de viser også deres potentielle udbredelse.
Såfremt ændringen er reversibel – det vil sige, at det
er muligt at retablere en tidligere naturtilstand – vil
mange af naturtyperne med tiden kunne genvinde
deres tidligere udbredelse og kvalitet. Det kan bl.a.
ske ved at skabe mulighed for naturlig udvikling og

Sommerhusbebyggelse har beslaglagt en del arealer i klitterne
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dynamik, og ved at indføre de driftsformer som naturtyperne er betinget af. I nogle tilfælde er ændringerne
i praksis uoprettelige – for eksempel hvis arealerne er
blevet bebygget.
Ikke kun omfanget, men formentlig også kvaliteten
af naturen i vadehavsområdet, har ændret sig gennem
de seneste godt 150 år. Udledning af næringsstoﬀer,
miljøfremmede stoﬀer, bebyggelse, slid, afvanding og
begrænsning af de naturlige dynamikprocesser er nogle
af de væsentligste menneskeskabte faktorer, som kan
have været medvirkende til at ændre og forringe naturtypernes tilstand.
Landskabets naturgivne udvikling og dynamik har også
været med til at skabe de ændringer som ses i ﬁgur
3.1. Når faktorer som klima, jordbund og plantevækst
gensidigt påvirker hinanden resulterer det i, at naturen ændrer karakter. Udviklingen medfører, at nogle
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naturtyper med tiden udvikler sig til andre. Den mest
slående naturskabte form for ændring i området er
kystliniens varierede forløb. Variationerne er et resultat
af, at vind og vand nedbryder kysten på udsatte steder
og omlejrer sand til mere rolige områder. Et eksempel
er Skallingen, hvor ca. 1,5 km af den yderste spids er
forsvundet inden for et halvt århundrede (Figur 3.3.).
Signaturforklaring
Ca. 1870
Ca. 1920
Ca. 1960
i dag

▲

Figur 3.3. Naturens dynamik har siden 1800-tallet
markant ændret Skallingens form

0

1.000

2.000

Meter
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Urørt natur

Vision om øget bidrag til vadehavsområdets naturværdier

Kort beskrivelse af mulige tiltag

Idéer fra
inddragelse
af borgere

Havområder og
vadeflader med
begrænset forurening, indgreb og
forstyrrelser

Forurening af havmiljøet på et acceptabelt
niveau og en stor andel af vadeflader og
havområder fastholdes i en tilstand uden
nævneværdige menneskelige indgreb og
forstyrrelser, så der skabes de bedst mulige
fødeområder og levesteder, især for fugle
og havpattedyr

• Fortsat indsats for at nedbringe tilførslerne af næringsstoffer, miljøfremmede stoffer og tungmetaller samt
risikoen for større olieforureninger
• En fortsat hensigtsmæssig planlægning og regulering af menneskelige aktiviteter i vadehavsområdet kan være
med til at sikre et tilstrækkeligt omfang af havområder og vadeflader med begrænsede menneskelige indgreb
og forstyrrelser fra bl.a. fiskeri, jagt, indsamling, sejlads og færdsel
• Overvågning af naturens udvikling i områder med forskellige begrænsninger, herunder etablere referenceområder

1,43,44

Strand og klit i fri
udvikling

Områdets strande og klitter udvikler sig
i højere grad naturligt og dynamisk som
unikke naturlandskaber der opleves som
»vild« natur, til gavn for artsrigdommen og
naturkvaliteten

• Koncept om zonering af aktiviteter på strand og klit evalueres og eventuelt udbygges så der for alle strand og
klitområder tages stilling til bl.a. færdsel med motorkøretøjer, ridning, klitdæmpning, afvanding, og afgravning
af sand
• Fastholde og udbygge begrænsninger i færdsel med motorkøretøjer, ridning, klitdæmpning, afvanding og
afgravning af sand
• Overvåge udviklingen i flora og fauna i områder med forskellige begrænsninger, herunder etablere referenceområder

40,41,42

Strandenge uden
regulering

En del af strandengene henligger med
fysiske og økologiske processer der ikke
påvirkes af bl.a. afgræsning og afvanding,
således at forholdene for naturtypens rige
flora og fauna forbedres

• Fastholde omfanget og kvaliteten af allerede uregulerede strandenge
• Udlægge yderligere strandenge med naturlige overfladeformer og dynamik - fortrinsvis i områder hvor strandenge er opstået naturligt
• Målrettet planlægge så der sikres en god rumlig fordeling af urørte strandenge
• Overvåge udviklingen i flora og fauna på uregulerede strandenge, herunder etablere referenceområder

40,42

Naturlig hydrologi i En mere naturlig overgangszone mellem
Vadehavet og inddi- saltvand og ferskvand i bl.a. inddigede
gede marskområder marskområder til gavn for de unikke vådområder i Vadehavet

• Åbne eller trække ådiger og havnære diger tilbage
• Ændre slusedriften så flere oversvømmelser og højere vandstand tolereres

1,2,3,4,12,
13,14,15,16,
17, 18,19,41

Klæg- og fyldgrave
med øget naturindhold

Et øget naturindhold i menneskeskabte
søer og kanaler som rummer potentialer
for substituering og supplering af naturlige
vådområder

• Større variation i forholdene i og ved klæg- og fyldgrave
• Brinkerne gøres mindre stejle og gives et bugtet forløb
• Bredvegetationen gøres mere varieret med områder som er åbne og andre der er tilgroede
• Lave rævesikre øer til ynglefugle
• Naturgenopretning etablerer større naturområder omkring gravene og bedre sammenhænge til andre forekomster af natur

5,6

Vandløb med
naturlig hydrologi
og fri passage

Naturlige hydrologiske forhold og fri
passage i små såvel som store vandløb fra
udspring til udløb i Vadehavet, specielt til
gavn for fisk, engbiotoper og reduktion af
udledninger af næringsstoffer

• Spærringer ved dambrug og andre tekniske anlæg fjernes eller ændres til velfungerende faunapassager
• Dambrugenes påvirkning af vandløbene begrænses ved brug af mindre vand der i højere grad renses
• Slyngede vandløb og fugtige enge etableres
• Gydepladser genoprettes

6,7,8,9,10,
11,12,13

Strandenge og
ferske enge med
varieret afgræsning
og hydrologi

Strandenge og ferske enge med et bredere
udbud af fysiske og økologiske forhold
end det er tilfældet for stærkt afgræssede
og afvandede områder, især til gavn for
fuglelivet

• Tilstedeværelse af alle niveauer af græsningsintensitet, og rumlig såvel som tidsmæssig variation på de enkelte
arealer ved styring af græsningstryk og -periode
• Undgå vintergræsning
• Naturbetinget eller reduceret afvanding på større arealer
• Fremme naturlig plantevækst på strandenge, som er etableret ved landvinding

14,15,16,47

Klitheder og
grønklitter drives
under varierende
driftsformer

Klitheder og grønklitter bevares med
varierende driftsformer som store lysåbne
naturarealer, hvor både artsrigdommen og
landskabets storhed kan opleves

• Afgræsning der bl.a. kan omfatte veksel- og hyrdedrift
• Rydning og afbrænding af tilgroede områder

35,37

Træ- og buskvækst
reguleres

De kulturbetingede naturtyper friholdes for • Fjerne uønsket træ- og buskvækst ved for eksempel rydning, slåning, græsning og afbrænding
tilgroning som radikalt ændrer deres unikke • Undgå uønsket træ- og buskvækst gennem eksempelvis etablering af naturlige hydrologiske forhold og pasnaturindhold
sende driftsformer

37,49

Jordbrug der er
mere ekstensivt

Større naturarealer og reduceret anvendelse af næringsstoffer og miljøfremmede
stoffer fremmer den naturlige plantevækst

• Ophør med eller ekstensivering af driften på arealer der indgår i den normale jordbrugsmæssige drift
• Begrænsninger i anvendelse af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer på naturarealer

21,22,23,24,
25,26,27,28,
29,30,31,32,
34,55

Invasive arter undgås og bekæmpes

Trusler fra invasive arters dominans over
naturlige økosystemer elimineres

• Udledning, udsætning og plantning af potentielt invasive arter undgås
• Forekomster af invasive arter kortlægges og bekæmpes systematisk og i hele Vadehavet
• Et program for overvågning af udviklingen i registrerede forekomster af invasive arter

37

Naturgenopretning og -pleje

Øvrige
Viden, information
og dialog bruges til
naturforbedring

• Planlægge og igangsætte et arbejde der afdækker forekomsten af sjældne og truede planter og dyr i Vadehavet, 45,56
Målrettet indsamling og brug af viden
og som foreslår handlingsplaner med konkrete og målrettede bevaringstiltag
om forvaltning af Vadehavets natur, og
udveksling af information og dialog mellem • Etablering af demonstrationsbrug for forskellige driftsformer der kan anvendes til naturgenopretning og -pleje
lodsejere, borgere, interesseorganisationer • Oprettelse af forskellige dialoggrupper og selvforvaltning kan give mulighed for, at de parter, der er interesserede i naturforvaltning, kan mødes for at udveksle holdninger og idéer, kan give råd om, og tage del i
og myndigheder om naturforbedrende
forvaltningen
tiltag i Vadehavet med et bredt udvalg af
midler

Færdsel på naturarealer styres

Færdsel og deraf afledt slitage og forstyr• Koncept om zonering af aktiviteter evalueres og eventuelt udbygges så der for hele vadehavsområdet tages
relseseffekter minimeres gennem forskellige
stilling til færdsel
former for regulering
• Målrettet planlægning af stiforløb og andre rekreative faciliteter i områder med sårbar natur, således at slitage
og forstyrrelseseffekter minimeres
• Regulering af organiserede naturbesøg i områder med sårbar natur
• Vurdering og planlægning af behovet for afspærring for færdsel på udyrkede arealer

50,52,53,54

Kloakering og
spildevandshåndtering i sommerhusområder

Forurening af vandmiljøet i nærheden af
sommerhuse reduceres

39,46
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• Etablering og vedligeholdelse af et moderne kloaknet og spildevandsrensning, eller andre tidssvarende foranstaltninger til behandling af spildevandet

▲
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Tabel 3.2. Idékatalog med generelt formulerede forslag til
realisering af potentielle naturværdier i Vadehavet.

3.3. Idékatalog til realisering af
potentielle naturværdier i
vadehavsområdet
På baggrund af især idéerne fra borgerinddragelsen er
der udarbejdet et idékatalog med generelt formulerede
forslag, som vil kunne medvirke til at fastholde og øge
naturværdierne i vadehavsområdet. På den måde er der
forsøgt at samle op på mange speciﬁkke idéer.
Tabel 3.2. viser forslagene opdelt efter, hvor vidt det
drejer sig om at udlægge urørt natur, at gennemføre
naturgenopretning og –pleje, eller tage andre former
for initiativer. Det er tanken, at kun en vis andel af de
foreslåede naturtyper bliver udlagt som urørt natur.
Tabellen viser de bærende visioner for forslagene, og
opsummerer essensen af indholdet i nogle af de tiltag,
der kan igangsættes. Endvidere viser tabellen sammenhængen til de idéer, som er kommet fra borgerinddragelsen.
Hvert af forslagene i tabel 3.2. er i den følgende tekst
nærmere beskrevet i relation til: den naturmæssige
problemstilling forslaget potentielt kan indgå i løsningen af, visionen om et øget bidrag til naturværdierne,
potentialerne for naturforbedring og eksempler på
tiltag, der kan igangsættes. Det har ikke været formålet
at pege på egentlige projekter og lokaliteter til forbedring af naturværdierne. Det vil skulle undersøges nærmere og underkastes en faglig og politisk vurdering og
prioritering. Der er ikke foretaget økonomiske og samfundsmæssige vurderinger af forslagenes konsekvenser.
Ved en eventuel udpegning af Vadehavet til nationalpark, vil det være oplagt at gå i gang med nærmere at
undersøge mulighederne for at øge naturværdierne.

3.3.1. Havområder og vadeflader med begrænset
forurening, indgreb og
forstyrrelser
Miljøtilstanden i Vadehavet er stadig præget af tilførslen af for mange næringsstoﬀer fra byer, industri og
jordbrug i oplandene til Vadehavet. Der er igennem de
seneste år gennemført en række tiltag for at nedbringe
udledningerne, og det har haft eﬀekt. Men tilførslerne
er stadig så høje, at påvirkningen er tydelig i forhold til
tilstanden for 50 år siden.
Vision: Forurening af havmiljøet på et acceptabelt
niveau, og en stor andel af vadeflader og havområder
fastholdes i en tilstand uden nævneværdige menneskelige
indgreb og forstyrrelser, så der skabes de bedst mulige
fødeområder og levesteder, især for fugle og havpattedyr.

Tilførslen af miljøfremmede stoﬀer og tungmetaller fra
især skibsfart, byer og industri har også givet forureningsproblemer i den Sydlige Nordsø og i Vadehavet.
Mange af disse stoﬀer binder sig til ﬁnkornet organisk
materiale. Det medfører, at de naturlige processer med
aﬂejring og opbygning af vadeﬂader ved sedimentation
af sand- og mudderpartikler giver en ophobning af
forureningen inde i Vadehavet.
I forbindelse med etableringen af havnene er der ved
udbygningen med sejlrender og havnebassiner skabt
kunstige sedimentationsområder inde i Vadehavet.
De virker som eﬀektive sedimentfælder og især for det
mest ﬁnkornede materiale. Det medfører, at netop
her vil de højeste niveauer af miljøfremmede stoﬀer
og tungmetaller opstå. Herudover vil der i forbindelse
med aktiviteterne omkring havnene og i bysamfundene
bagved ske en øget tilførsel af stoﬀer fra bundmalinger,
spunsvægge, befæstede arealer, traﬁk osv.
I Stade-deklarationen er det ønsket, at det ﬁnkornede
sedimentmateriale, der er aﬂejret i Vadehavet, forbliver
inde i systemet og ikke fjernes fra de naturlige aﬂejringsprocesser ved at blive ført tilbage ud i Nordsøen
eller lagt på land i særlige slamdeponier. Denne praksis
er fulgt i den danske del af Vadehavet for Esbjerg Havn
og Rømø Havn. Sedimentet tilbageføres til Vadehavet
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uden for Rømø Havn. Havnen er så eﬀektiv en sedimentfælde, at der hvert år er behov for at fjerne 1- 1,5
meter slikaﬂejring. Materialet bliver løbende undersøgt
for indhold af forurening, så tilbageføring af sedimentet fortsat er en miljømæssig acceptabel løsning.

cielt større olieforureninger både i den Sydlige Nordsø
og i Vadehavet. De kommende vandplaner, der skal
udarbejdes i medfør af miljømålsloven og det igangværende arbejde for at sikre et tilstrækkeligt beredskab
ved skibskatastrofer i den Sydlige Nordsø og Vadehavet, er eksempler på tiltag i den sammenhæng.

Optagning af havnesediment i Rømø Havn.

Vadehavets hav- og vadeområder er underlagt en række
restriktioner med hensyn til hvilke menneskelige aktiviteter, der må ﬁnde sted. Der eksisterer således en del
områder, hvor dyre- og plantelivet har mulighed for at
udfolde sig frit i forhold til menneskelige indgreb og
forstyrrelser.

Naturpotentiale og tiltag
Forureningsniveauet i Vadehavet udgør fortsat en trussel, og belastningen begrænser en naturlig udvikling
af plante- og dyrelivet. En mindsket belastning kan
sikre en større biologisk mangfoldighed og naturligt
hjemmehørende arter som eksempelvis konksnegle,
der er forsvundet fra området på grund af forurening,
vil kunne genetablere sig. En stadig sikring af et tilstrækkeligt omfang af havområder og vadeﬂader med
begrænsede menneskelige indgreb og forstyrrelser giver
et potentiale for, at der etableres de bedst mulige fødeområder og levesteder, især for de store forekomster af
fugle og havpattedyr.
For at sikre havområder og vadeﬂader med begrænset
forurening er der et fortsat behov for en indsats for at
nedbringe tilførslerne af næringsstoﬀer, miljøfremmede
stoﬀer og tungmetaller samt mindske risikoen for spe-
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En hensigtsmæssig planlægning og regulering af menneskelige aktiviteter i vadehavsområdet kan være med
til at sikre et tilstrækkeligt omfang af havområder og
vadeﬂader med begrænsede menneskelige indgreb og
forstyrrelser fra bl.a. ﬁskeri, jagt, indsamling, sejlads og
færdsel. I særlige tilfælde kan en justering af en sådan
planlægning og regulering være formålstjenlig ved
eksempelvis at tilpasse reguleringerne til de ændringer
i geograﬁen, naturen skaber i området, eller fordi visse
dyrearter viser sig at have yderligere behov for beskyttelse. Justeringerne kan for eksempel ske gennem arbejdet med at revidere Bekendtgørelse om fredning og
vildtreservat i Vadehavet, og i forbindelse med at der
etableres friluftsfaciliteter og gennemføres turismeaktiviteter.
Overvågning af naturens udvikling i områder med
forskellige begrænsninger, herunder en eventuel udbygning af eksisterende referenceområder, kan være
med til at udvide vidensgrundlaget for, hvordan naturen i Vadehavet påvirkes af forurening og menneskelige
aktiviteter. Der vil bl.a. kunne bygges videre på den
omfattende overvågning af tilstanden af havmiljøet.
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3.3.2. Strand og klit i fri
udvikling
Strand- og klitområderne udgør sammenhængende
økosystemer, hvor både tidlige og ældre udviklingsstadier er til stede. Mangfoldigheden af dyr og planter
er stor, fordi sandets næringsindhold og vejrets påvirkning varierer meget.
Vision: Områdets strande og klitter udvikler sig i højere
grad naturligt og dynamisk som unikke naturlandskaber,
der opleves som »vild« natur, til gavn for artsrigdommen
og naturkvaliteten.

Strand- og klitområderne formes af vinden og havet,
som tilfører sand, vand og salt. Forskellige planter
indvandrer og områderne udvikler sig uafbrudt. På
den måde dannes et særegent landskab med rækker af
klitter og langstrakte lavninger - og med en høj grad af
oplevelse af »vild« natur.
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Faktaboks 3.2.
Rømø strands historie
Når havet og vinden fører sand med sig, udbygges Rømø mod vest. Noget af sandet lægger
sig i havstokken og udbygger stranden, mens
andet føres med vinden ind over stranden, hvor
det fanges bl.a. af planter og bliver til klitter. De
starter som små sandpuder (forklitter), der bliver
bevokset med Strand-Kvik og andre ekstremt
tolerante planter. Efterhånden som klitterne
vokser i omfang, kommer de til at danne en
næsten sammenhængende mur, som lægger
de bagvedliggende strandområder i læ. Derved
udvikler de beskyttede områder sig til en mosaik
af klitformationer, strandeng og strandrørsump.

Strand- og klitlandskab
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Sammenligninger mellem historiske og nutidige
kort over Rømø viser tydeligt, hvor meget strand- og
klitlandskabet har udviklet sig i løbet af de sidste par
århundreder. Linierne på kortet markerer placeringen
af den vestligste sammenhængende klitrække – det vil
sige den klitrække, som adskiller stranden fra det øvrige af øen – i årene 1800 og 2000. Den mulige fremtidige afgrænsning er ligeledes markeret. Det område,
som var strand i år 1800, har siden hen udviklet sig
naturligt til værdifulde klit-, strandengs- og strandrørsumpsområder. Samme udvikling vil potentielt ske på
stranden i dag, hvis den naturlige udvikling får lov at
forløbe frit.

Særligt i sommerhalvåret er der stor aktivitet i strandog klitområderne med bl.a. bilkørsel, strandsejlads og
ridning. Traﬁkken kan forhindre sandfangende planter
i at vokse frem og danne klitter i samme omfang, som
under naturlige forhold. Planterne kan få svært ved at
spire og vokse, fordi de bliver ødelagt eller sandet komprimeres, så planterødderne bliver kvast. Det betyder,
at der ikke er planter, som kan fange ﬂyvesandet og
danne klitter. Klitterne kan også blive ødelagt.

Linierne på kortet over Rømø viser placeringen af den vestligste sammenhængende klitrække (afgrænsning mellem
stranden og den øvrige del af øen) i årene 1800 og 2000.
Linien længst mod vest angiver, hvor den fremtidige sammenhængende klitrække er under opbygning.

Ud over påvirkningen fra forskellige former for færdsel
kan aktiviteter som klitdæmpning og afgravning af
sand fra strandområderne også være medvirkende til at
hindre en fri udvikling af strand og klit.

Konsekvensen kan være, at strand- og klitlandskabet
ikke udvikler sig frit og naturligt. I de påvirkede områder opstår ikke et varieret mønster af forskellige klitter
og lavninger. I stedet bliver udviklingen hæmmet eller
stopper helt, så området kommer til at ligge hen som
et forholdsvist ensartet, ﬂadt og goldt sandområde.

2000
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Faktaboks 3.2.2.:
Begrænset bilkørsel på Rømø
Siden privatbilismen for alvor voksede i
1970’erne har der været en del trafik på Rømø
strand. På en god sommerdag kører mange biler
henover stranden. Det betyder, at sandfangende
planter har svært ved at overleve – og konsekvensen er, at der ikke opstår nye klitter i samme
omfang, som der ellers ville have gjort.
De senere år er de bilfri områder på Rømø
strand blevet suppleret markant med endnu flere
områder, hvor naturen har udviklet sig frit. Inden
for de beskyttede områder har naturen udviklet
sig betydeligt. Forklitterne er vokset i omfang
– særligt på øens sydlige del, hvor sandtilførslen
er størst. Desuden er dele af stranden inden
for en kort årrække blevet bevokset, sådan at
området i dag fremstår som en overgang mellem
vade og strandeng.
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Naturen udvikler sig markant indenfor de bilfri områder (til højre) på Rømø strand.

Naturpotentiale og tiltag
Strand- og klitlandskaberne i vadehavsområdet rummer muligheden for, at store arealer indgår i en
naturlig og dynamisk udvikling af et værdifuldt kystlandskab. Hvis områderne får lov at udvikle sig frit, vil
mange af de bare sandﬂader blive til landskaber med
strandenge, rørsumpe, fugtige lavninger og klitter i
mange forskellige udviklingstrin. Mangfoldigheden
af landskaber vil spænde fra vidtstrakte enge over tætbevoksede tagrørssumpe – og fra nøgne sandklitter til
bevoksede og næringsfattige gamle klitter. Et sådant
varieret og dynamisk landskab vil byde på levesteder
for en lang række dyr og planter.
En beskyttelse og bevarelse af det økosystem, som
strandene og klitterne er en del af, har ikke alene biologisk, men også æstetisk, rekreativ og kulturel værdi.
Landskabet er unikt i kraft af sin fremtræden og udviklingshistorie. Hvis kystlandskabets fri dynamik også
sikres fremover, vil nuværende og kommende generationer få mulighed for at opleve, hvordan frie naturkræfter opbygger et karakteristisk vestjysk kystlandskab.

til de virkninger, det har haft på naturindholdet. Det
kan eventuelt udbygges, så der for alle strande og klitområder tages stilling til bl.a. færdsel med motorkøretøjer, ridning, klitdæmpning, afvanding og afgravning
af sand. På den måde kan de eﬀekter, som allerede er
opnået, blive fastholdt og udbygget.
Overvågning af udviklingen i ﬂora og fauna i områder
med forskellige begrænsninger, herunder etablering af
referenceområder, kan være en del af grundlaget for en
bedømmelse af eﬀekten ved at strand- og klitområder
får mulighed for at udvikle sig frit.

Begyndende strandengsdannelse på Rømø strand

Mulighederne for at fremme en fri udvikling af strandog klitområderne omfatter begrænsninger af færdslen
på ﬂade strandområder og omkring unge klitdannelser.
Konceptet med zonering af aktiviteter på strand og
klit, som allerede er indført, kan evalueres med hensyn
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3.3.3. Strandenge uden
regulering
Nogle strandenge i Vadehavet ligger urørte hen, mens
store dele af de oprindelige strandenge er blevet inddiget. Andre strandenge er i en eller anden udstrækning regulerede gennem afgræsning og afvanding. Det
betyder, at en stor del af de nuværende strandengene
optræder i en relativt ensartet og kulturpræget tilstand,
hvor rigdommen og variationen af planter og dyr er
reduceret.
Vision: En del af strandengene henligger med fysiske og
økologiske processer, der ikke påvirkes af bl.a. afgræsning
og afvanding, således at forholdene for naturtypens rige
flora og fauna forbedres

Nogle strandenge er opstået ved landvinding, mens
andre er dannet uden menneskelig medvirken. Der ﬁndes en række forskellige typer af strandengsvegetation,
afhængig af især terrænforholdene og dermed oversvømmelseshyppighed og -længde samt eksponeringen
for sedimentation fra havet. Særligt blandt de lavest
liggende strandenge ﬁndes der i dag urørte områder.

I et landskab uden menneskelige påvirkninger ville
strandengene i en vis udstrækning stadig være en lysåben naturtype, i modsætning til mange af de øvrige
naturtyper vi ﬁnder i det danske landskab, som ville
gro til og blive domineret af vedplanter. Saltpåvirkningen af strandengene gør det vanskeligt for vedplanter
at etablere sig og overleve på strandengsområderne.
Sumpområder domineret af Tagrør vil dog komme til
at dominere i en del områder.

Naturpotentiale og tiltag
Fastholdelse af de nuværende strandengsområder,
der ikke afgræsses og afvandes, og eventuelt udlæg af
yderligere områder kan stimulere dannelsen af naturlige strandenge med deres særegne overﬂadeformer og
dynamik. Der kan indvandre en række plantearter, der
ikke forekommer på de kulturprægede strandenge, som
vi bedst kender. Desuden kan urørte strandenge tjene
som levested for arter af træk- og ynglefugle, der ellers
ikke forekommer i stort tal på strandengene, og sikre et
rigt liv af insekter. De er en del af de over 1.500 arter
af invertebrater, der knytter sig til naturtypen. De mest
udsatte områder vil forblive lysåbne, mens de mere beskyttede og våde områder udvikler sig til sumpe domi-

Stærk afgræsning giver strandenge en ensartet og kulturpræget tilstand
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neret af Tagrør eller Strand-Kogleaks. Ved at fastholde
og udlægge nogle strandenge til urørte områder, kan
det sikres, at der bliver skabt variation i strandengenes
ﬂora og fauna.
I forhold til græssende ænder og gæs på træk medfører
urørte strandenge en reduktion i det tilgængelige areal
med lav græsvækst, som udgør et vigtigt fødegrundlag
i trækperioden og ved overvintring. Det er derfor vigtigt, at der ﬁndes tilstrækkeligt med alternative fourageringspladser for ænder og gæs, hvis yderligere strandengsarealer udlægges som urørte områder. Et højt
græsningstryk er nogle steder nødvendigt af hensyn
til digesikkerheden, og strandenge uden regulering vil
ikke kunne udlægges i de områder. Under alle omstændigheder vil det være en begrænset andel af strandengene, som kan udlægges som urørt natur, uden at der
sker væsentlige ændringer af forholdene for bl.a. fugle i
vadehavsområdet.
For at realisere nogle af de potentielle naturgevinster,
der knytter sig til at en begrænset andel af strandengsarealerne i vadehavsområdet henligger som urørt natur,
kan der igangsættes en række tiltag. Først og fremmest

kan der sigtes mod at fastholde omfanget og kvaliteten af allerede uregulerede strandenge. Tilstanden af
arealerne er i nogen udstrækning sikret, idet ændringer
i afvandingen forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvilket i princippet også gælder for
begyndende afgræsning.
Dernæst kan der udlægges yderligere strandenge med
naturlige overﬂadeformer og dynamik - fortrinsvis i
områder hvor strandengene er opstået naturligt. Det
kan være nødvendigt at genskabe naturlige hydrologiske forhold ved eksempelvis at tildække drængrøfter.
En anden mulighed er at sikre, at nyopståede strandenge får lov at udvikle sig i en naturlig succession uden at
blive afgræsset.
En målrettet planlægning kan sikre en god rumlig
fordeling af urørte strandenge, således at der er en jævn
fordeling af forskellige typer af uregulerede strandenge
i Vadehavet. Overvågning af udviklingen i ﬂora og
fauna, som følge af at strandenge får lov at henligge
urørte vil være et vigtigt tiltag for at kunne evaluere og
dokumentere den naturmæssige eﬀekt.

Naturlig strandeng
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3.3.4. Naturlig hydrologi i
Vadehavet og inddigede
marskområder
Vadehavet er i dag præget af den langvarige menneskelige indsats imod oversvømmelse af den lavtliggende
marsk under stormﬂod. Eﬀekterne af den naturlige
dynamik med skiftende tidevand og vinterstormenes
voldsomme stormﬂoder er blevet nedbragt gennem
generationers arbejde med forlandsopbygning og digebyggerier for at sikre sig mod oversvømmelser og tab
af menneskeliv og værdier. I forbindelse med de tre
vadehavslandes vedtagelse af Stade-deklarationen, er

der i fællesskab ønsket råderum for en mere naturlig
dynamik. I forbindelse med de kommende års forventede klimaændringer og deres eﬀekt med bl.a. havspejlsstigninger og større bølgehøjder i Nordsøen, vil
arbejdet for at sikre befolkningen mod oversvømmelser
på ny komme i fokus. Det må forventes, at ønsket om
sikringsarbejder, herunder forstærkninger af hav- og
ådiger, vil øges i takt med denne udvikling.

Vision: En mere naturlig overgangszone mellem saltvand
og ferskvand i bl.a. inddigede marskområder til gavn for
de unikke vådområder i Vadehavet

Foran havdigerne formes landskabet af regelmæssige oversvømmelser. Bagved havdigerne ligger et forholdsvis tørt og ferskt kulturlandskab med mange dyrkede marker
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De samfundsmæssige ønsker om både en eﬀektiv
kystsikring og stormﬂodsbeskyttelse på den ene side
og øget råderum for de naturlig processer for at skabe
større og mere varierede naturområder i vadehavsområdet på den anden side, vil medføre et stigende pres
på den politiske og faglige afvejning og prioritering af
hvilke hensyn, der skal tilgodeses hvor meget.
Marsken danner en overgangszone mellem salt- og
ferskvand, som oversvømmes jævnligt af havvand, når
storme presser havet ind, eller af mere ferskt vand når
åerne går over deres breder. En række dyr og planter er
særligt tilpasset til denne specielle dynamik, ved at de
har brug for oversvømmede lavvandede områder med
mere eller mindre saltholdigt vand.

Inddigning har afskåret mange marskområder fra
havet. Samtidig er åløbene rettet ud, og der er blevet
etableret ådiger og gravet grøfter og bevandingskanaler.
Det har betydet, at vandstanden i marsken generelt
er faldet, og at de jævnlige oversvømmelser stort set
er forsvundet. Sammenholdt med de ikke inddigede
marskområder er jordbunden derfor ofte relativt tør
og fersk, og der mangler mange af de planter og dyr,
som er karakteristiske for den uinddigede marsk. De
er blevet erstattet af mere almindelige arter, som er
udbredt i tørre engområder i det meste af landet – eller
af landbrugsafgrøder. Konsekvensen af ændringerne er,
at marskens særlige samspil af dyr og planter går tabt
til fordel for et mere almindeligt udbredt kultur- og
landbrugslandskab.

Omkring en tredjedel (ca. 18.000 ha) af landarealet i vadehavsområdet er marsk-jordbund
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Faktaboks 3.3.4.

Signaturforklaring
Område afgrænsning
Marsk-jordbund

Historiske kort over Ballummarsken viser,
hvordan Brede Å før i tiden snoede sig gennem
et græsengslandskab. Vandstanden svingede
kraftigt, når havspejlet steg, og vand stuvede sig
op i de lavtliggende enge.
Som et værn mod stormfloder blev Ballumdiget
bygget i 1914-19. Efterfølgende afvanding – og
senere udretning af Brede Å - gjorde det muligt
at opdyrke flere af engene, hvilket også skete. I
1880 var andelen af udyrkede arealer i Ballummarsken ca. 90 %, i 1930 var den faldet til ca.
80 %, og i dag er den nede på ca. 30 %. Det er
først og fremmest de højtliggende partier, som
er blevet opdyrket.
Udviklingen i Ballummarsken har betydet, at
overgangszonen mellem saltvand og ferskvand
er blevet kraftigt reduceret, og levesteder for
områdets oprindelige forekommende flora og
fauna er forsvundet.
Engene »sætter« sig, fordi der er et tørvelag i
jorden, som nedbrydes når området afvandes.
Det medfører, at engene synker, og hvis ikke
afvandingen forstærkes, vil dele af marsken helt
naturligt blive fugtigere igen.
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Kortene viser udbredelsen af græsarealer (grøn farve) i Ballummarsken i årene 1880, 1930 og 1998. Arealerne er indtegnet på
baggrund af historiske kort og naturtyperegistreringer fra 1998 (jf. naturbeskyttelsesloven). Områdets afgrænsning (grå streg) viser
udbredelsen af arealer med marskjordbund.

1880

Brede å

Naturpotentiale og tiltag
En øget naturlig dynamik i marsken vil give mere
varieret natur, især hvis det sker i sammenhæng med
åbning eller tilbagetrækning af hav- og ådiger. Den
mangfoldighed af naturområder i forskellige naturlige
successionstrin, som derved opstår, vil kunne sikre en
større biologisk mangfoldighed.
En kombineret åbning og tilbagetrækning / forstærkning af diger i udvalgte pilotområder kunne være et
middel til at sikre både befolkningens krav om stormﬂodssikkerhed og ønsket om mere varieret natur og
større dynamik i tidevandsområderne. Det kan dreje
sig om at åbne eller trække ådiger og havnære diger
tilbage, hvis det er muligt. Det analyseres for øjeblikket for Juvrediget på Rømø i et EU-ﬁnansieret projekt
under Kystinspektoratet.

Rømødæmningen ved normal højvande efter stormen i
december 1999.
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1921-29

Brede å

1998

Brede å

En alternativ løsning kan være at ændre slusedriften,
så ﬂere oversvømmelser og højere vandstand tolereres.
En genskabelse af mere naturlige forhold vil i den sammenhæng for eksempel kunne opnås gennem hel eller
delvis åbning af Ballummarsken.
En åbning af Rømødæmningen har været nævnt som
en måde at genskabe en mere naturlige dynamik i
Vadehavet. Eﬀekten af denne løsning kan være øget
erosion i området og nedbrydning af de betydelige
slikvadeområder, der er etableret langs dæmningen. De
udgør en væsentlig andel af Lister Dybs slikvadearealer,
idet hovedparten af vadeﬂaderne udgøres af sandvader.
I rapporten om den oﬀentlige høring om den fremtidige forvaltning af vadehavsområdet i 1996, var et af
resultaterne: »Miljø- og Energiministeriet og Traﬁkministeriet vurderer mulighederne for at gennembryde
Rømødæmningen og eﬀekterne heraf på erosions- og
aﬂejringsforhold omkring Brede Å´s udløb og omkring
Rømø Havn. Forholdene omkring låningsvejen til
Mandø vurderes i samme forbindelse.« Det har ikke fra
myndighedernes side resulteret i forslag til at ændre de
nuværende forhold.
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3.3.5. Klæg- og fyldgrave med
øget naturindhold
I forbindelse med opførelsen af diger og dæmninger er
der blevet skabt en række ferskvandssøer og –kanaler
i de klæg- og fyldgrave, hvor byggematerialet er blevet
hentet. Dyrelivet i gravene er ofte ikke så mangfoldigt,
som det kunne være, fordi forholdene på brinker og
breder ikke er optimale. Mange klæg- og fyldgrave ligger også uden sammenhæng med andre naturområder.

Vision: Et øget naturindhold i menneskeskabte søer og
kanaler som rummer potentialer for substituering og supplering af naturlige vådområder.
Vibe

Når diger og dæmninger bliver bygget og forstærket,
hentes fyld- og forstærkningsmaterialet i områderne
umiddelbart ved digerne. Derved bliver der skabt
langstrakte render og store udgravningshuller, som
hurtigt fyldes med vand og bliver til ferskvandssøer
og -kanaler. Deres udformning og vedligeholdelse er
ikke altid optimal ud fra et naturmæssigt synspunkt.
Stejle brinker, store vandﬂader med stor vanddybde og
en uhensigtsmæssig bredvegetation kan hindre visse
dyr i at etablere sig eller fouragere i områderne. De
ældre grave er typisk tilgroede langs bredden, mens
de helt unge endnu ikke har nogen bredvegetation af
betydning. Også brinkernes snorlige forløb mindsker
naturkvaliteten, fordi bredzonen både har en forholdsmæssigt lille udstrækning og lille variation. Det giver
færre muligheder for de fugle som søger føde og yngler
i bredvegetationen eller langs de vegetationsløse brinker. Desuden ligger mange klæg- og fyldgrave uden
sammenhæng med anden natur, og der vil ofte kunne
skabes bedre forhold ved at foretage naturgenopretning
i områderne omkring gravene.
Eksempler på, at der allerede er igangsat initiativer
for at øge den naturmæssige værdi af klæggravene, er
genopretningen af Sneum Engsø og planlægningen
af forholdene i de klæggrave, som opstår som følge af
forstærkningerne af Rejsbydiget.

Naturpotentiale og tiltag
Med relativt få og enkle ændringer i den måde fyld- og
klæggrave udformes og vedligeholdes på, kan naturindholdet og -kvaliteten i mange tilfælde forøges. Bl.a.
ved at antallet af og artsrigdommen blandt rastende
og ynglende fugle bliver øget. Nogle af de mest truede
fugle i marsken er kolonirugende fugle som Klyde,
Hættemåge og Sortterne. Ved at etablere lavvandede
områder eller lave rævesikre øer midt i klæggrave, vil
disse arter, tillige med for eksempel andefugle og lappedykkere, kunne etablere beskyttede reder.
Hvis der i og ved klæg- og fyldgravene bliver skabt
større variation i forholdene, vil gravene i højere grad
komme til at fungere som erstatning for og supplering
af de naturlige søer og vådområder. Desuden vil de
kunne fungere som spredningsveje og trædesten for
vandmiljøets dyr og planter. Restaurering af klæg- og
fyldgravene kan bl.a. ske ved at brinkerne gøres mindre
stejle og gives et bugtet forløb. Desuden kan bredvegetationen gøres mere varieret, med områder som er
åbne, og andre der er tilgroede. Det kan ske ved nogle
steder at sikre afgræsning af bredderne. Større naturområder omkring gravene og bedre sammenhænge
til andre forekomster af natur kan skabes gennem
naturgenopretning i arealerne omkring klæg- og fyldgravene.
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3.3.6. Vandløb med naturlig
hydrologi og fri passage
De store investeringer i spildevandsrensning der er
foretaget siden 1970’erne, har givet en tilfredsstillende
vandkvalitet i de ﬂeste vandløb. Vandløbskvaliteten
er derimod ikke forbedret i samme udstrækning, idet
mange vandløb stadig er sandede afvandingskanaler
med et sparsomt og forringet dyre- og planteliv.

Vision: Naturlige hydrologiske forhold og fri passage i
små såvel som store vandløb fra udspring til udløb i Vadehavet, specielt til gavn for fisk, engbiotoper og reduktion
af udledninger af næringsstoffer.

Eﬀektiv maskinkraft har siden industrialiseringen i
midten af 1800-tallet givet mulighed for at opstemme
og regulere vandløbene, bygge diger og sluseporte,
samt dræne moser og enge, så mange tidligere våde
områder er blevet opdyrket. Mange af arealerne er i
dag marginaljorde, hvor der kan være store naturmæssige gevinster ved at genskabe de tidligere forhold. På
den måde kan der skabes en bedre vandløbskvalitet,
som vil give vandløb med gode forhold for dyr og
planter.

Opstemninger af vandløb forhindrer fri passage for fisk

Opstemninger forvolder ofte væsentlige passageproblemer for vandløbets ﬁsk og øvrige dyreliv. Nye
undersøgelser har vist, at de ﬂeste af de ældre ﬁsketrapper (modstrømstrapper og kammertrapper) aldrig har
virket tilfredsstillende.
Dambrug har den virkning, at lakseﬁskenes yngel let
forvilder sig med vandstrømmen ind i dambruget,
hvor de ender som føde for dambrugsørrederne. Desuden påvirker dambrugene miljøtilstanden i vandløbene med aﬀaldsstoﬀer fra dambrugets ﬁsk. Trods
en stor indsats for at fjerne disse aﬀaldsstoﬀer, er der
mange eksempler på, at dambrugene forårsager kraftig
reduktion af vandets iltindhold ofte ﬂere kilometer
nedstrøms dambrugene. På disse strækninger kan
iltsvindet være så kraftigt, at lakseﬁskenes æg og yngel
ikke kan overleve. Dambrugenes brug af hjælpestoﬀer
og medicin giver en større påvirkning af vandløbene
end tidligere antaget. For eksempel er brugen af blåsten problematisk, da kobber i selv yderst små mængder kan forhindre æg fra lakseﬁsk i at klække.
Også marskens vandløb er blevet reguleret. Ved at
grave vandløbene dybere og bredere, og ved at rette
dem ud til næsten lige kanaler, kan afstrømningen
foregå uden oversvømmelser. Derved sænkes vandstanden, og ådalene kan opdyrkes og gøres egnede til landbrugsjord. Ustabile bund- og brinkforhold, der hersker
i de regulerede vandløb, har forringet levevilkårene for
vandløbenes planter og dyr. Mange af lakseﬁskenes
gydepladser med sten- og grusbund
forsvundet, hvilket har betydet, at især
Laks og Snæbel er uddøde i de ﬂeste
vadehavsvandløb.
Vandløb og vådområder med en naturlig hydrologi vil også kunne medvirke
til, at næringsstofbelastningen af havmiljøet kan reduceres. Kvælstof, der
udvaskes fra de dyrkede arealer, kan
blive omsat i vandløbene og de lavvandede oversvømmede arealer.

Naturpotentiale og tiltag
Spærringer ved dambrug og andre
tekniske anlæg kan enten fjernes eller
ændres til velfungerende faunapassager
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Naturlig hydrologi i vandløb giver nogle steder snoede vandløb

i form af lange naturlignende stryg. På den måde bliver
der skabt fri passage i vandløbene. Det er en forudsætning for, at ﬁsk som Laks og Snæbel kan udnytte
vandløbene til gydning.
Dambrugenes påvirkning af vandløbene kan begrænses ved, at dambrugene bruger mindre vand fra
vandløbene og i større omfang genbruger vandet. Ved
samtidig at producere mindre men mere koncentreret
spildevand, er det nemmere at rense, og udledning af
miljøfremmede stoﬀer kan reduceres.
Slyngede vandløb og fugtige enge kan etableres ved at
gennemføre naturgenopretning, der fører vandløbene
tilbage til deres oprindelige forløb, og ved at periodiske
oversvømmelser af omkringliggende lavbundsarealer
accepteres. Det giver forbedrede muligheder for, at
der kan udvikle sig et rigt og varieret dyreliv, som er
knyttet til selve vandløbene og de tilhørende vådområder. Samtidig med disse forbedringer bliver der skabt
mulighed for at mindske næringsstofbelastningen af
havmiljøet. Naturgenopretningsprojekter vil kræve de-

tailplanlægning og ofte opkøb af jord til jordfordeling,
så lodsejere berørt af projekterne bliver kompenseret
for de tab som projekterne medfører. Der kan være tale
om at såvel store som små vandløb indgår i naturgenopretningsprojekter.
De ﬂeste gydepladser for laksen forsvandt i perioden
1940-1960, da vandløbene blev reguleret eller bunden
gravet op for at sænke vandstanden. Disse gydepladser
kan forholdsvis let og billigt genskabes ved udlægning
af egnet gydegrus i forbindelse med restaurering af
vandløbene. Denne form for gydeprojekter har amterne og kommunerne gennem de sidste 10 år gennemprøvet i forbindelse med talrige vandløbsrestaureringer.
Udlægning af gydegrus fører tit til en overraskende stor
forøgelse af ørred- og laksebestanden.
For de større åsystemer, som udmunder i Vadehavet,
er der på nuværende tidspunkt taget skridt til at igangsætte en række initiativer for at genskabe naturlig hydrologi og sikre en fri passage i vandløbene.
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3.3.7. Strandenge og ferske
enge med varieret
afgræsning og hydrologi
Den naturligt tilgroede strandeng har karakter af en
åben strandsump. Der er en vis variation i vegetationshøjden og et ret højt antal plantearter. Det giver
mange arter af smådyr, som er knyttet til denne type
vegetation. En del fuglearter yngler i de urørte tilgroede strandenge, andre lægger rederne i kanten af de
urørte arealer, ud mod græssede arealer med lav vegetation. Den naturligt tilgroede ferske eng vil ligge som
pilekrat og rørskov. Også her holder specielle arter til,
bl.a. ynglende småfugle, men antallet af arter er lavere
end på den let græssede ferske eng.
Vision: Strandenge og ferske enge med et bredere udbud af fysiske og økologiske forhold end det er tilfældet
for stærkt afgræssede og afvandede områder, især til
gavn for fuglelivet

Både tæt græsset og tilgroet eng er ret artsfattig.
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På en let græsset eng opstår små tuer af græs og star,
som dyrene undgår, og også lidt højere vegetation
langs for eksempel grøfter og vandsamlinger. Det giver
muligheder for rededækning til ynglende vadefugle og
til opfodring af ungerne, fordi der er ﬂere insekter end
på en hårdt græsset eng.
Enge, salte såvel som ferske, i en »midt imellem-tilstand« giver plads til et stort antal arter. En let græsning i en form for mosaik-drift giver variation i levesteder og dermed artsrigdom, hvilket kan være et vigtigt
mål i sig selv i et ellers gennemkultiveret landskab. Tæt
græssede enge rummer andre og væsentligt færre arter.
Det er mest udpræget for strandenge.
Brugen af strandenge og ferske enge er gennem de
senere årtier blevet mere »radikaliseret«: enten bliver
arealerne udnyttet eﬀektivt, eller også udnyttes de slet
ikke. Mange planter og dyr er afhængige af at engene
bliver let afgræsset, men de forsvinder, hvis engene
gødes og/eller drænes og nedgræsses hårdt.

Realisering af potentielle naturværdier i vadehavsområdet 3

Førhen blev antallet af græssende dyr tilpasset engenes
græsproduktion, som igen afhang af hvor hurtigt de
blev tørre om foråret. I begyndelsen af sæsonen (omkring midten af maj), kom et mindre antal dyr ud, og
når græsproduktionen så var godt i gang, kom resten af
ﬂokken ud. Det gav mindre risiko for, at vadefuglene
ﬁk rederne trådt i stykker, men samtidig blev vegetationen holdt nede, når bestykningen i juni kom op på
fuld bæreevne.
I de senere år er det blevet mere udbredt at sætte alle
dyr ud fra starten af græsningssæsonen, især på ferske
enge. Nogle steder kommer dyrene ud allerede i slutningen af april, og bliver så tilskudsfodret efter behov.
Det kan lade sig gøre, hvis engene er veldrænede og
måske også gødede, så græsvæksten kan forventes at
starte tidligere. Den tidlige græsning fremmer nogle få
græsarter på bekostning af urter, så vegetationen bliver mere artsfattig, og dermed har et dårligere udbud
af insekter, som ungerne lever af. Også strukturen af
plantedækket bliver mere ensformigt. I nogle tilfælde
bliver plantedækket slidt helt væk
Græsning vinteren igennem er blevet mere udbredt
på både salte og ferske enge, i takt med at vintrene er
blevet mildere. Der tilskudsfodres i større eller mindre
omfang, så dyrene kan holde huldet, men især får vil
færdes over hele arealet for at ﬁnde føde – og i foråret
går det både ud over træk- og ynglefuglene. Gæs, som
raster i Vadehavsområdet om foråret, går bl.a. efter de
nye græsspirer, som er særlig næringsholdige. Græsningen er specielt vigtig for arter som Knortegås og
Bramgås, som hurtigt kan få »tanket op« inden turen
fortsætter til de højarktiske ynglesteder. Vintergræssende får synes også godt om de nye græsspirer, og giver
derved gæssene fødekonkurrence.

Naturpotentiale og tiltag
Styring af græsningsintensiteten og afvandingen af
strandenge, så der inden for større områder sikres arealer i urørt tilstand (Afsnit 3.3.3.), mens resten græsses
og afvandes med forskellig intensitet for at fremme et
plantedække med varierende artsindhold og plantehøjde, kan være med til at skabe levemuligheder for
en række dyr og planter. De store græssede strandenge
med et rigt fugleliv er et karakteristisk element i vadehavsområdet. Men hvis de udnyttes for intensivt, reduceres fugleﬂokkene og i nogle tilfælde også plantedækket. De ferske enge, som græsses ekstensivt, rummer
et mere rigt dyre- og planteliv, som ganske vist ikke er
unikt for vadehavsområdet, men som generelt er på
retur som naturtype i Danmark.
Tilstedeværelse af alle niveauer af græsningsintensitet på strandenge og ferske enge, og rumlig såvel
som tidsmæssig variation på de enkelte arealer, kan
opnås gennem en målrettet styring af græsningstrykket
og græsningsperioden. En forsinket udbinding (det
tidspunkt, hvor dyrene sættes på græs) kan bidrage til
varieret vegetationshøjde. Det skal samtidig sikres, at
der i den sidste del af græsningssæsonen er så højt et
græsningstryk, at arealerne bliver græsset i bund. Det
kan ske ved at antallet af dyr øges fra omkring den 1.
juli. De dyr, der skal sættes på som »ekstra-indsats«,
skal gå et andet sted i forsommeren. De arealer vil så
blive undergræsset i eftersommeren. Her kan der tages
et slet hø, eller også skal det græsses hårdere i næste
En let græsning giver levemuligheder for at mange dyr og planter

På de større strandenge pålejrer havet og vinden materialer på de yderste dele – til tider så der dannes regulære klitter. Derved bliver de indre dele naturligt mere
vandlidende. Flere arter af vadefugle bruger disse forårsvåde partier til at lægge deres rede og til at opfostre
ungerne i. Men arealerne er oftest kunstigt afvandet, så
de ikke er så attraktive for fuglene, dels fordi de bliver
for tørre, og dels fordi græssende dyr kommer tidligere
ud, så der er større risiko for, at rederne ødelægges.
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sæson. Rotationen kan tilrettelægges inden for større
områder, så der fremkommer en værdifuld variation
af ugræssede og mere eller mindre ekstensivt græssede
arealer. De ugræssede arealer vil samtidig illustrere effekten af græsningen for den besøgende. Størrelsen af
sådanne »græsningslaug-områder« må ikke være for
små – måske 50-100 ha og opefter.
Vintergræsning på enge kan forringe forholdene for
nogle arter ynglefugle og går ikke godt i spand med
hensynet til forårstrækkende gæs. Derfor kan det anbefales generelt at undgå vintergræsning på strandenge og
ferske enge.
Der kan afsættes passende store områder, hvor afvanding nedprioriteres og gerne stoppes helt, således at der
opnås naturbetinget eller reduceret afvanding på større
arealer. På den måde kan ynglemulighederne for vandfugle forbedres. Det vil normalt være muligt at græsse
arealerne senere på sæsonen, når arealerne er tørrere,
men måske med lidt ringere græskvalitet. Fremme af
naturlig plantevækst på strandenge, som er etableret
ved landvinding, kan være med til at øge naturtypens
udbredelse.
Hvis hedepræget skal bevares, må klitheden plejes
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3.3.8. Klitheder og grønklitter
drives under varierende
driftsformer
Et af Vadehavsøernes mest særprægede og iøjnefaldende naturområder er klitheden. Kun de vestligste
dele fastholdes som klithede på grund af naturgivne
forhold, mens resten fra naturens hånd ville være mere
eller mindre tilgroet i krat og skov. De senere århundreders udnyttelse har fastholdt arealerne i hedetilstand,
men denne udnyttelse er ophørt for ca. 100 år siden.
Hvis hedepræget skal bevares, må lyngen forynges gennem en pleje, der efterligner tidligere tiders udnyttelse,
for eksempel græsning, slet og afbrænding. Samtidig
skal invasive arter kontrolleres. Også grønklitten, som
danner overgang mellem den hvide kystklit og klitheden, er en værdifuld og interessant naturtype, som i
nogle tilfælde kræver græsningspleje for at fastholdes.

Vision: Vision: Klitheder og grønklitter bevares med varierende driftsformer som store lysåbne naturarealer, hvor
både artsrigdommen og landskabets storhed kan opleves
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Afbrænding er en god og relativt billig måde at pleje klithederne på

Klithederne har tidligere været afgræsset, formentlig
ved »løsdrift«, som en form for fællesgræsning med
hyrde, hvor græsningstrykket har været relativt let og
mere ﬂeksibelt end nutidens hedegræsning under hegn.
Derfor er det vigtigt af hensyn til den langsigtede bevaring af heden, at græsningen nøje afpasses til arealernes
bæreevne, herunder især sliddet på klittoppene. Ser
skal efter en relativt kort årrække med græsning følge
et længere tidsrum, hvor hedeplanterne og de naturlige vegetationsmosaikker får ro til at udvikles. Græssende dyr æder først og fremmest græsser og gnaver af
lyngplanterne, som derved bliver tvunget til at sætte
nye skud, som forynger hele planten. Samtidig slider
de på klittoppene og starter en ny successionsrække,
med bart sand, lav-arter og Sandskæg. Klithederne har
formentlig også været afbrændt med mellemrum. Det
fremmer væksten af ny lyng og græs, så fødeudbuddet
for de græssende dyr bliver mere næringsholdigt. Afbrænding af mindre partier fremmer variationen i heden og frigør næringsstoﬀer i asken, som kan udvaskes

og derved føre arealerne tilbage til en mere næringsfattig status, som netop karakteriserer naturtypen. Ved
kun at afbrænde mindre arealer ad gangen, skabes en
mosaik af hedepartier i forskellig udvikling. Den giver
biologisk variation og sikrer, at smådyr hurtigt kan
indvandre på de afbrændte ﬂader fra naboarealerne.
Hedelavningerne har været udnyttet til slæt og tørveskrælning i et eller andet omfang. Begge aktiviteter
fjerner næringsstoﬀer fra hedens økosystem og forbedrer (=forringer) derved det samlede hede-økosystems
næringsstatus. I grønklitten har der både været græsset
og taget slæt førhen. I dag er græsning af grønklitten
formentlig mere tilfældig end for hundrede år siden,
og slæt er meget begrænset. Behovet for pleje gennem
græsning og/eller slæt er nok mindre påtrængende
end i klitheden, da græsnings »værdien« nok er højere.
Plantedækket er meget slidfølsomt, og en eventuel
græsning må være ekstensiv og med relativt lette dyr.
Grønsværsklitten kan gro til med Enebær, Havtorn og
Gråris, alle tre typer krat er beskyttede naturtyper.
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Afgræsning med heste kan medføre slid

FA K TA

Faktaboks 3.8
Pleje af klitheder på Rømø
På Rømø er der græsset på hedearealer i en
kortere årrække (ca. 5 år), hvorefter dyrene
er taget af. Resultaterne er gode. Bjerg-Fyr er
trængt tilbage, bortset fra mellemstore buske
– og der er foryngelse af Hedelyng, Klokkelyng
og Revling, både som nye skud fra gamle planter
og som nye frøplanter. I hedelavningerne er
græsdækket trængt tilbage og har givet plads til
bl.a. Klokke-Ensian.
Nord for Vadehavsområdet er der lavet både
større og mindre afbrændinger på klithedearealer. Resultaterne er gode: Der kommer god
genvækst fra lyngplanternes rodnet og vigtigst
en hurtig fremspiring af nye frøplanter. Samtidig viser afbrændingen sig som en relativt billig
plejemetode, hvis vejrliget er gunstigt.
I rammerne af et EU-medfinansieret projekt om
pleje af klitheder i Danmark, er der gennemført
rydninger af nåletræ på Fanøs og Rømøs heder.
Dette har åbnet landskabet og reduceret risikoen
for tilgroning og dermed ødelæggelse af denne
beskyttede naturtype.
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Pleje af klitheder og grønsværklitter kan ikke alene bidrage til at beskytte og bevare naturtyperne, men også
til at genoplive traditionelle brugsmetoder. Græssende
dyr på heden, eller slæt og tørvegravning i hedelavningerne, rummer en hundredeårig tradition for udnyttelsen af selv disse ekstremt magre arealer.

Naturpotentiale og tiltag
Pleje i form af græsning, afbrænding eller rydning
kan medvirke til at fastholde den mosaik af forskellige
plantesamfund, som gør grønsværklitterne og klithederne så varierede og dermed biologisk og oplevelsesmæssigt interessante. Invasionen af træer og buske kan
i nogen grad bremses, hvilket bidrager til at fastholde
de store åbne landskaber, som kendetegner naturtyperne.
Til afgræsning kan der anvendes dyreracer, som er
egnet til at græsse på de næringsfattige arealer, og som
er lette. Heste er mindre egnede, da de bevæger sig
meget i forhold til det, de æder, og derved slider mere
end kreaturer og får.
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Afgræsning af hedearealerne kan gennemføres under
hegn. Arealerne skal være tilpas store (mindst 5 ha),
så overgræsning af den slidfølsomme hede undgås, og
kun ske i kortere perioder (ca. 5 år), hvorefter planterne skal have ro i en længere årrække. Tilskudsfodring
vil være i strid med princippet om at fjerne næringsstoﬀer fra arealerne, men vitamin- og mineraltilskud
vil kunne accepteres. Vintergræsning har vist sig at
have en god eﬀekt på hedearealer, men bestykningen
skal justeres ned til fodermængden på arealerne i vintermånederne. Arealer med grønklit kan med fordel
inddrages i græsnings- eller slæt-systemer, hvor det er
muligt.
Får er velegnede til græsning med hyrdedrift. Metoden
praktiseres ﬂere steder i Tyskland, både på heder og i
moser, men med særlige racer. Ved hyrdedrift fås en
tilpas ekstensiv græsning og hegn i heder og klitter kan
undgås, hvilket er både økonomisk og landskabeligt
fordelagtigt. Hyrdedrift forudsætter betydelige sammenhængende arealer - og en person der vil arbejde
med opgaven. Et løst overslag antyder, at et areal på
1.000 ha vil kunne bære en ﬂok på 5 - 600 moderfår,
som vil kunne lønne en hyrde.
Rydning af klitheden og pleje, for eksempel gennem
tilbagevendende afbrændinger, kan ligeledes bidrage
til bevarelse af klithederne. Disse plejeformer skal
fremover foregå, som led i Danmarks forpligtelser efter
EF-habitatdirektivet.

3.3.9. Træ- og buskvækst
reguleres
Enge, heder, og overdrev er alle lysåbne naturtyper
– det vil sige at de er karakteriseret ved at være åbne
landskaber med en bevoksning af planter, der kræver
lys. Samtidig er de også karakteriseret ved, at forskellige natur- eller kulturbetingede faktorer er nødvendige, for at forhindre de gror til og bliver til skov. Naturbetingede faktorer er bl.a. blæst, salt, høj vandstand
og oversvømmelser, mens de kulturbetingede faktorer
for eksempel er husdyrgræsning, rydning og høslæt.
Ca. en tredjedel af landarealet inden for undersøgelsesområdet består af enge, heder, moser og overdrev. En
mindre del af disse – for eksempel de kystnære heder
og marskområder – forbliver lysåbne på grund af naturbetingede faktorer, mens hovedparten er afhængige
af kulturbetingede påvirkninger.

Vision: De kulturbetingende naturtyper friholdes for tilgroning, som radikalt ændrer deres unikke naturindhold.

Tilgroning af lysåbne naturområder skaber ændringer
i både økosystemerne og landskabet. Økosystemerne
ændres især, fordi levevilkår og vækstbetingelser for
planterne bliver påvirket. Når tilgroningen tager fart,
kommer der mindre lys ned til jordbunden, og det betyder, at lave lyskrævende planter får svært ved at konkurrere med træer og buske. På den måde forstærker

Afgræsning forhindrer tilgroning af kulturbetingede naturtyper
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tilgroningen sig selv. Samtidig kan træ- og buskvækst
ændre på jordbundsforholdene og tilgængeligheden af
næringsstoﬀer og vand. Landskabeligt betyder tilgroning, at de åbne vidder forsvinder – og dermed også
den historie og kultur, som de rummer.
Årsagerne, til at lysåbne naturarealer gror til, er bl.a.,
at miljøforholdene har ændret sig, så de i højere grad
begunstiger tilgroning. Ændringerne omfatter bl.a. forøgelse i mængden af luftbåren kvælstof, der virker som
gødning, og indførelsen af eksotiske arter, som breder
sig hastigt på lysåbne arealer. Samtidig er mange af
de kulturpåvirkninger, som tidligere holdt landskabet
åbent, forsvundet som følge af ændringer i jordbrugets
driftsformer. Mest markant er antallet af græssende
husdyr faldet – samtidig er tiltag som lyngslåning og
afbrænding ikke længere en del af landbrugsdriften.
Tilgroning ændrer ﬂora og fauna på ﬂere måder. I marsken kan træ- og buskvækst på tilstødende lavtliggende
områder f.eks. være et problem, fordi det det skaber
skjul og levesteder for prædatorer, som kan forstyrre
marskens træk- og ynglefugle.

Naturpotentiale og tiltag
De lysåbne naturområder i vadehavsområdet rummer
potentialet til at forblive lysåbne. Dermed kan de dyr
og planter, som lever i områderne, vedblive med at ﬁnde levesteder – og de åbne landskaber kan fastholdes.
Bevaring af de lysåbne naturarealer kræver regulering
af træ- og buskvækst. Det kan i praksis gøres på ﬂere
måder – for eksempel ved rydning, slåning, græsning
eller afbrænding på hederne. Ved at hæve vandstanden
i moseområder, kan nye vedplanter desuden få vanskeligere ved at etablere sig.

3.3.10. Jordbrug der er mere
ekstensivt
Der er ﬂere jordbrugsrelaterede årsager til, at der er
sket forskydninger i arealanvendelsen i vadehavsområdet. Landvinding ved inddigning har bevirket, at store
marskområder har kunnet inddrages til opdyrkning,
og de har dermed skiftet karakter fra at være saltvandspåvirkede naturtyper til enten at være ferske enge eller
arealer i omdrift. Opdyrkning og tilplantning har især
fundet sted på hedearealer, hvor græsning og andre
driftsformer ofte også er blevet opgivet. Driftsomlægninger har for eksempel betydet, at en del engområder
har skiftet karakter. De intensivt udnyttede arealer har
væsentligt færre plante og dyrearter end naturarealer.

Vision: Større naturarealer og reduceret anvendelse af
næringsstoffer og miljøfremmede stoffer fremmer den
naturlige plantevækst.

For en del arealers vedkommende er det muligt gennem en ændret anvendelse at tilbageføre arealerne til
en tilstand med et højere naturindhold. Enten ved at
konvertere arealerne fra jordbrugsmæssig anvendelse til
natur, ved for eksempel at lade landbrugsarealer udgå
af omdriften for at blive udlagt til naturområder. Eller
ved at ændre på driftsformerne således at der eksempelvis sker en ændret afgræsning og afvanding af engområder. Nogle af disse muligheder er også behandlet i
andre afsnit i dette kapitel.

Naturpotentiale og tiltag
Træ- og buskvækst i lavtliggende områder, som støder
op til marsken kan undgås og fjernes, for ikke at forbedre forholdene for prædatorer.
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Et mere ekstensivt jordbrug har et stort potentiale for
at kunne medvirke til at forbedre indholdet og kvaliteten af naturen inden for ﬂere naturtyper. Desuden
kan ekstensivt jordbrug medføre, at der anvendes færre
pesticider og næringsstoﬀer. De konkrete naturgevinster vil afhænge af, hvilke naturtyper der bliver dannet
og fremmet, og hvor store reduktioner der ﬁnder sted
i anvendelsen af næringsstoﬀer og miljøfremmede stoffer. Desuden vil gevinsten ved at skabe en bedre sammenhæng i naturområderne afhænge af fordelingen af
arealer, der indgår i ekstensiveringen.
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Naturområder er inddraget til andre formål

De potentielle naturværdier i forbindelse med ekstensivt jordbrug kan først og fremmest realiseres ved
at ophøre med eller omlægge driften på arealer, der
indgår i en normal jordbrugsmæssig drift. Der kan
være tale om, at tidligere naturarealer som for eksempel enge og heder bliver taget ud af omdriften, og at
genoptage de driftsformer, som danner og fastholder
naturtyperne. En sådan omlægning kan basere sig på,
at der anvendes forskellige virkemidler. Tilskud og
erstatninger for at omlægge driften er velkendte midler,
der indgår i for eksempel tilskuddene til miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger (MVJ), som grundlag for at
gennemføre fredningssager og som fundament for implementeringen af naturplanerne, der inden 2010 skal
udarbejdes for alle internationale naturbeskyttelsesom-

råder. I vadehavsområdet er der en lang række arealer,
der er omfattet af tilskud fra MVJ-ordningerne, eller
hvor der i forbindelse med fredninger er blevet givet
erstatninger. I udpegningerne af de særligt følsomme
landbrugsområder (SFL-områder), de internationale
naturbeskyttelsesområder og fredede arealer ligger en
indikation af, hvor de ovennævnte virkemidler i særlig
grad kan tænkes anvendt. Tilførsel af ﬂere midler til
at fremme ekstensive driftsformer, bl.a. gennem EU’s
landbrugsstøtteordninger vil kunne medvirke til at
fremme et mere ekstensivt jordbrug i området. Det
er vigtigt, at virkemidlerne anvendes til, at der bliver
skabt større sammenhængende naturarealer.
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3.3.11. Invasive arter undgås
og bekæmpes
Planter og dyr, som ikke er kommet naturligt til landet, kan sprede sig i naturen og ændre økosystemerne.
Ved systematisk at forebygge og bekæmpe spredning af
invasive arter i naturen og samtidig foretage en kortlægning og overvågning af udbredelsen, kan truslen fra
arterne reduceres.
Vision: Trusler fra invasive arters dominans over naturlige
økosystemer elimineres

Arter, der ikke er kommet naturligt til landet, og som
er bevidst indført eller tilfældigt indslæbt af mennesker,
kaldes introducerede arter. En lille delmængde kan vise
sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen.
En invasiv art er en art, som spreder sig aggressivt og
øges i antal på bekostning af andre arter - typisk fordi

Rynket Rose
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den er indført uden sine naturlige fjender. Op mod 1%
af de introducerede arter kan forventes at blive invasive
og dermed forårsage uønskede påvirkninger på de naturlige økosystemer. Når en ny art indføres, kommer
dens hjemlige sygdomme m.v. ikke altid med. Derfor
kan den invasive organisme formere og sprede sig
uden begrænsninger fra dens naturlige og oprindelige
fjender. På den måde får invasive arter en konkurrencefordel over for danske arter, som begrænses naturligt af
hjemmehørende fjender.
Invasive arter kan gøre skade på naturlige økosystemer,
fordi naturligt forekommende arter bliver fortrængt.
Arter tilpasset til særlige levevilkår kan blive marginaliseret - eller helt forsvinde, og artsvariationen reduceres
som oftest.
De nye succesfulde nye organismer er typisk arter, som
kommer fra et klima, der minder om det danske. Mange problemarter stammer således fra Nordamerika.
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FA K TA

Faktaboks 3.11.1
Invasive planter i vadehavsområdet:
De invasive planter kaldes også for landskabsukrudt. Fælles for disse arter er, at de danner
tætte bestande, at de har en effektiv spredningsmekanisme, enten vegetativt eller ved
frøformering, at de vokser hurtigt og har stor
skyggeevne, og at visse af arterne indeholder
»giftstoffer«, og derfor er dårlig føde/værtsplanter for dyr. Enkelte arter har vist, at de først efter
en tilpasningsfase er blevet invasive. Eksempler
på invasive planter i vadehavsområdet:
Vestlig Bredribbe er en mos, som vokser på
næringsfattige og fugtige klit og hedearealer.
Den er vidt udbredt på tørvejord samt i hede- og
klitområderne, hvor den danner et uigennemtrængeligt mostæppe for spirende frø og vegetativ etablering fra klithedens oprindelige arter.
Glansbladet Hæg er et nøjsomt lille løvfældende træ, som trives på sandet jordbund og tåler
stærk vind og tørke. Hvis man fræser planterne
i stedet for at skære dem over, dør de ofte. Ved
gentagne slåninger forsvinder planten.
Rynket Rose også kaldet hybenrose findes i
store forekomster langs vadehavets kyster. Den
findes nu langs hele den danske kyst, hvor den
overgror den naturlig kystvegetation. Den tåler
ikke skygge og saltvand og reguleres ved hjælp
af opgravning.
Spartina også kaldet vadegræs er en kraftig
kiselholdig grøn græs, som gror i tætte tuer på
selve vaden. Den trænger også op på strandengen og overgror annel-salturtsamfundene.

Marskens invasive dyr:
Amerikansk Mink yngler nu i dansk natur.
Den vildtlevende mink æder primært føde fra
ferskvand og landjord. De kan have en betydelig
negativ effekt på visse arter af fugle og småpattedyr, og kan udkonkurrere naturligt forekommende rovdyr. Ved forsøgsfangster fra marsken
blev der kun fanget få mink. Vaskebjørn og
Mårhund er rovdyr, der på sigt kan indvandre til
Danmark. De kan udgøre en trussel mod fuglevildtet. I marsken er der i ny og næ blevet skudt
en Vaskebjørn og Mårhund. Disse dyr reguleres
gennem den eksisterende jagtlovgivning. Bisamrotten reguleres ligeledes og anses ikke som en
problemart. Den udfylder en tilsyneladende fri
niche i forhold til de naturligt hjemmehørende
europæiske arter som Bæver og Mosegris.
Blandt fuglene er der specielt to uønskede
arter i marsken. Af og til ses den Amerikanske
Skarvand der anses for et problem, idet den kan
krydse sig med den sjældne Hvidhovedet And.
Derudover anses Nilgås som en problemart, da
dens territoriale adfærd forstyrrer de hjemhørende fuglearter i ynglesæsonen. Disse to fugle
kan også reguleres.
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Faktaboks 3.11.3
Invasive arter i det marine miljø:
For det marine miljø er ballastvand og begroning på skibe samt akvakultur de dominerende
introduktionsveje for nye arter. Også tilfældigt
»spild« af akvarieorganismer samt erhvervs- og
sportsfiskeri, er med til at sprede arter til danske
farvande. Det er nærmest umuligt at regulere
arter i havet, når først de har etableret sig i
økosystemet. De mest kendte arter, som bl.a.
via ballastvand har fundet vej til Vadehavet, er
Amerikansk Knivmusling, Almindelig Sandmusling, Amerikansk Boremusling, Stillehavsøsters,
Kinesisk Uldhåndskrabbe og Østasiatisk Søpung.
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Amerikansk Knivmusling

Mange invasive arter stammer fra Nordamerika, hvor
klimaet minder om det danske. Det gælder for Amerikansk Knivmusling, som er kommet til Vadehavet med
ballastvand. Første observation skete på Rømø i 1981
og i dag er arten meget udbredt i området.

Naturpotentiale og tiltag
Ved at bekæmpe og undgå spredning af invasive arter
i naturen, vil der være bedre mulighed for at beskytte
og bevare de arter af planter og dyr, som risikerer at
blive fortrængt. Det kan hjælpe med til at opretholde
områdets naturligt forekommende naturtyper og økosystemer.
For at undgå spredning af invasive arter i naturen er
det først og fremmest vigtigt, at undgå udledning,
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udsætning og udplantning af de arter, som allerede
er – eller kan forventes at blive – et problem for den
naturlige ﬂora og fauna. Dernæst er det vigtigt, at de
invasive arter, som allerede spreder sig kraftigt, bliver
bekæmpet systematisk – f.eks. ved rydning, opgravning, afbrænding, græsning eller lignende tiltag.
Viden om aktuelle forekomster af invasive arter, og
om hvordan disse bestande sandsynligvis vil udvikle
sig fremover, er nødvendig for at optimere indsatsen
mod dem. Dette vidensgrundlag kan frembringes ved
at kortlægge aktuelle artsbestande og overvåge deres
udvikling.
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3.3.12. Viden, information
og dialog bruges til
naturforbedring
Ofte bunder problemer med naturforvaltning i, at der
ikke er tilstrækkelig konkret viden om, hvilke påvirkninger og tiltag der enten udgør en trussel eller er en
forudsætning for en gunstig tilstand. På samme måde
er der tit et problem med udveksling af information og
dialog mellem lodsejere, borgere, interesseorganisationer og myndigheder, som er involveret i forvaltningen
af naturområderne. Dette er også tilfældet i vadehavsområdet.

Vision: Målrettet indsamling og brug af viden om forvaltning af Vadehavets natur, og udveksling af information
og dialog mellem lodsejere, borgere, interesseorganisationer og myndigheder om naturforbedrende tiltag i
vadehavsområdet med et bredt udvalg af midler

Viden om naturen – og især om de menneskelige
påvirkninger, der kan være en trussel mod den – er et
vigtigt grundlag for en naturforvaltning, der sikrer en
gunstig tilstand for alle naturtyper og arter, især i et
land som Danmark, hvor påvirkningerne af landskabet
er relativt massive. Til trods for en årelang og omfattende forsknings- og overvågningsindsats rettet mod
at forstå forholdene i vadehavsområdet, er der stadig
ikke et fuldt kendskab til tilstanden og udviklingen
for alle naturtyper og arter, og hvilke påvirkninger den
betinges af.

henblik på at undgå trusler mod naturen, vil kunne
medvirke til, at der bliver skabt et bedre grundlag for
naturforvaltningen i området. På samme måde vil en
forbedret udveksling af information og en dialog om
naturforbedrende tiltag, som involverer alle parter,
kunne medvirke til at såvel truede arter som naturtyper
i området bevares og forbedres.
Et forbedret grundlag for naturforvaltningen i vadehavsområdet kan skabes ved at planlægge og igangsætte
et arbejde, der afdækker forekomsten af sjældne og
truede planter og dyr, og som foreslår handlingsplaner
med konkrete og målrettede bevaringstiltag. Ofte vil
de mest truede dyr og planter umiddelbart kunne bringes i en mere gunstig tilstand, hvis der er kendskab til
situationen og løsningsmulighederne.
Demonstrationsbrug for forskellige driftsformer, der
kan anvendes til naturgenopretning og –pleje, er en
mulighed for på en håndgribelig og inspirerende måde
at kommunikere ud til lodsejere og andre, hvordan
forholdene for naturen på en konkret måde kan forbedres. Det er især for de naturtyper og arter, som er
betingede af særlige driftsformer, at dette tiltag kan
være anvendeligt. Demonstrationsbrug kan eventuelt
kobles med kulturhistorisk formidling.
Forskellige dialoggrupper og selvforvaltning kan give
mulighed for at parter interesserede i naturforvaltning,
kan mødes for at udveksle holdninger og idéer. De kan
give råd om, og deltage i forvaltningen af området. I
Vadehavet ﬁndes der allerede en hel del grupper, der
varetager nogle af disse funktioner. Med en eventuel
udpegning af en nationalpark i området kan der bygges
videre på disse grupper og eventuelt skabes grundlag
for en højere grad af selvforvaltning.

Udveksling af information og dialog mellem parter
involveret i naturforvaltningen er en forudsætning for,
at de ønskede resultater kan opnås. Selvom der er en
erkendelse heraf i forbindelse med forvaltningen af
vadehavsomådet, viser det sig i praksis, at der ofte ikke
ﬁnder en optimal vidensudveksling sted, og at dialogen
mellem forskellige parter tit er vanskelig.

Naturpotentiale og tiltag
Et bedre vidensgrundlag om naturen i vadehavsområdet, og især en umiddelbart anvendelig viden med
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3.3.13. Færdsel på naturarealer styres
En række former for færdsel kan medvirke til, at der
slides på naturen, og at især fugle og pattedyr forstyrres. Det drejer sig bl.a. om kørsel med motorkøretøjer,
ridning, cykling, færdsel til fods, sportsaktiviteter, og
sejlads. En lang række af generelle og speciﬁkke regler
regulerer hvor, hvornår og hvordan man må færdes i
naturen. En særlig problemstilling er ﬂyvning, der når
det foregår i lav højde, kan være forstyrrende for især
sæler og trækfugle. De minimumsﬂyvehøjder, der er
vedtaget med Stade-deklarationen, søges indarbejdet i
luftfartslovgivningen.

Vision: Færdsel og deraf afledt slitage og forstyrrelseseffekter minimeres gennem forskellige former for regulering.

Bramgæs har brug for fred

122

Naturbeskyttelsesloven indeholder generelle regler om
adgangen til naturen, mens Vadehavsbekendtgørelsen
for nogle områder fastsætter mere speciﬁkke regler.
Etablering af faciliteter, der understøtter færdsel i naturen, er også i vid udstrækning med til at bestemme,
hvor færdsel ﬁnder sted. For eksempel vil en stor del
af de besøgende i naturen færdes, hvor der er etableret
parkeringspladser, veje og stier.
Færdselen i naturen varierer meget mellem de forskellige naturområder og årstider. Årsagerne til færdslen
varierer ligeledes – nogle opsøger særligt sjældne arter
af dyr og planter, mens andre blot nyder landskabet og
den friske luft. Andre igen bruger naturen i sportssammenhæng eller af rent praktiske årsager.
Nogle naturområder er af forskellige grunde særligt
udsatte for slitage, eksempelvis strand og klit. Problemet er, at naturen bliver ødelagt eller forhindret i at

Realisering af potentielle naturværdier i vadehavsområdet 3

udvikle sig frit. En række dyrearter er særligt følsomme
over for forstyrrelser. Det gælder for eksempel for en
lang række fuglearter, men også for havpattedyr som
sæler. Der er forskel på de enkelte arters følsomhed,
hvilket afspejles i ﬂugtafstandens længde. Følsomheden
forstærkes desuden når dyrene beﬁnder sig i særligt
udsatte områder eller tilstande.

Balancen mellem beskyttelse og benyttelse af naturen
er afhængig af en række vurderinger og afvejninger,
særligt omkring de berørte områders biologi set i forhold til naturoplevelserne. Vadehavsnaturen har stor
biologisk værdi, men fri adgang til naturen har samtidig stor betydning for naturoplevelsen – og dermed
også for forståelsen for og viljen til at bevare naturen.

For Vadehavets trækfugle er det afgørende, at de har
fred for forstyrrelser i den periode, hvor de raster. For
at gennemføre trækket – og yngle succesfuldt – skal
dyrene forøge deres kropsvægt betragteligt, og hvis de
forstyrres for meget, er det ikke muligt, fordi fødeindtaget bliver for lavt. Undersøgelser har vist, at vadefugle ﬂygter fra vadeﬂaderne, når der forekommer færdsel
inden for en afstand af ca. 50 – 350 m. Allerede på
længere afstand bliver de dog forstyrret og begynder at
ændre fødesøgningsadfærd.

Naturpotentiale og tiltag

Konsekvensen af forstyrrelser kan blive, at følsomme
dyrearter undlader at raste eller yngle i naturområder,
som egentlig er biologisk egnede. Hvis de vælger at benytte områderne på trods af forstyrrelser, er der risiko
for at deres ynglesucces eller overlevelsesevne forringes.
På den måde forringes naturkvaliteten og naturindholdet både lokalt, men også regionalt og internationalt,
fordi gode yngle- og rastemuligheder kan være en forudsætning for, at bestanden kan opretholdes.
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Faktaboks 3.13.
Løse hunde i naturen kan forstyrre dyrene ved
at skræmme og stresse dem. Rådyr kan for
eksempel blive skræmt væk fra deres græsningssteder eller rålam alene ud fra lugten af hund,
og løse hunde kan skambide dem alvorligt. Også
kolonirugende fugle er meget udsatte, idet en
løs hund kan forårsage stor skade.
På udyrkede arealer skal hunden føres i snor året
rundt – på strande dog kun i perioden fra april
til september - under forudsætning af at hunden
i øvrigt er under kontrol. I hundeskove, som er
særligt indhegnede skovafsnit, må hundene
ligeledes færdes uden snor. En sådan skov ligger
for eksempel i Kirkeby Plantage på Rømø.

Ved at minimere slitage og forstyrrelser fra færdsel, vil
naturen få bedre muligheder for at udvikle sig frit, og
det være muligt at beskytte – og dermed bevare – forstyrrelsesfølsomme dyr. Nye naturområder samt rasteog ynglepladser kan endog opstå, hvis den primære
grund til, at de ikke allerede er etableret, er slitage eller
forstyrrelser fra færdsel. Både naturindhold og naturkvalitet kan således forøges.
Evaluering og eventuel udbygning af zoneringen af
aktiviteter i vadehavsområdet kan være med til at
mindske problemerne med slitage som følge af færdsel.
Det samme gælder for forstyrrelse herunder sejlads og
ﬂyvning.
Målrettet planlægning af stiforløb og andre rekreative
faciliteter i områder med sårbar natur, således at slitage
og forstyrrelseseﬀfekter minimeres, kan være et eﬀektivt middel. Færdsel på egen hånd kan reguleres ved at
udlægge stier på en sådan måde, at brugerne kanaliseres tilstrækkeligt langt uden om forstyrrelsesfølsomme
områder, samtidig med at naturoplevelsen ikke forringes væsentligt. Færdsel i større organiserede grupper
kan reguleres ved at sætte fælles standarder for, hvornår
og hvordan færdslen foregår på en biologisk forsvarlig
måde.
Meget befærdede områder, hvor antallet af mennesker
kulminerer samtidig med yngle- eller raste-sæsonen for
forstyrrelsesfølsomme arter, kan være så belastede, at
egentlige afspærringer og færdselsforbud er nødvendige
for at bevare og beskytte dyrelivet. Det gælder for eksempel stranden på Rømø, hvor der er udlagt områder,
som er afspærret i sommermånederne af hensyn til den
sjældne ynglefugl Hvidbrystet Præstekrave.
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Afspærring kan være nødvendig for at begrænse forstyrrelser af fuglelivet.

3.3.14. Kloakering og spildevandshåndtering i
sommerhusområder
Spildevandsudledning fra sommerhusområder i vadehavsområdet er gennem de sidste ca. 100 år steget
som følge af udvidelser i sommerhusenes antal og
benyttelsesgrad. Faciliteterne til at bortskaﬀe spildevand er løbende blevet udbygget, men der kan stadig
forekomme lokale påvirkninger af naturen som følge af
berigelse med næringsstoﬀer og udledninger af miljøfremmede stoﬀer.
Siden de første sommerhusområder blev etableret for
omkring 100 år siden, er udviklingen gået fra mindre

Vision: Forurening af vandmiljøet i nærheden af sommerhuse reduceres
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træhuse uden indlagt vand og toilet, som kun var egnet til sommerophold, mod store helårsprægede huse
med vandskyllende toiletter, vaskemaskiner, bruserum,
spabade og svømmebassiner, der har en stor udnyttelse
hele året. Denne udvikling har sammen med et stærkt
stigende antal sommerhuse medført, at kravene til en
miljørigtig spildevandsbortskaﬀelse er blevet skærpet
løbende gennem perioden.
Der anvendes en række forskellige løsninger til at bortskaﬀe spildevandet. Nogle sommerhusområder er fuldt
kloakerede med aﬂedning til rensningsanlæg, nogle
er delvist kloakerede, og andre har alene rensning og
aﬂedning i nedsivningsanlæg. Til ejendommene med
hustanke og nedsivningsanlæg er der igennem årene i
forbindelse med tilbygninger eller nybygninger blevet
stillet større og større krav. Der er stort set alle steder
indført tvungne tømningsordninger for bundfældningstankene og krav til ﬂerkammertanke og etablering af nedsivningsanlæg med pumper og sivestrenge i
sandmiler.

Realisering af potentielle naturværdier i vadehavsområdet 3
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Faktaboks 3.14.
Lakolk Sø er en lavvandet brakvandssø med et
areal på ca. 7 ha og en maksimal dybde på knap
1 meter. Der er ingen tilløb til søen, der har forbindelse til havet via et afløb i den sydlige ende
(Klibjerg Lå). Søens største naturmæssige værdi
ligger i dens egnethed som leve- og rastested for
mange fugle.

Den samlede udledning og nedsivning af spildevandet
fra sommerhusbebyggelserne udgør i dag ikke nogen
betydende risiko for miljøtilstanden i Vadehavet eller
for forlandsarealer og strandenge. Der kan lokalt være
tale om berigelse med næringsstoﬀer i bl.a. klitområder. Et eksempel på en sådan konkret problemstilling
er sommerhusområdet Lakolk på Rømø ved Lakolk sø
(Faktaboks 3.3.14.).

Naturpotentiale og tiltag
Søen har et højt fosforindhold, som i perioder
kan forårsage stor algevækst og uklart vand.
Målinger udført i søen og i grundvandet omkring søen viser, at kloakering af sommerhusområdet i Lakolk næppe alene kan forventes
at føre til en forbedring af søens vandkvalitet,
fordi grundvandet har et højt indhold af fosfor,
som menes delvist at skyldes marine aflejringer.
Dette sammenholdt med den stadig ringere
vandudskiftning med saltvand, som følge af
tilgroning af afløbet, vurderedes at være årsagen
til tilstanden med algevækst og uklart vand.
Undersøgelsen indikerer imidlertid også, at det
mod søen strømmende grundvand »beriges«
med fosfor fra nedsivende spildevand fra sommerhusområdet.
Den menneskelige påvirkning, som spildevandsnedsivningen fra sommerhusområderne muligvis
bidrager med, vil inden for en kort årrække
ophøre. Det er principbesluttet af Skærbæk
kommune, at sommerhusområdet vil blive
tilsluttet offentlig kloak. Beslutningen skyldes
bl.a., at der forventes stigende grundvandstand
i området i forbindelse med strandens fortsatte
udbygning mod vest. Det vil reducere ind- og
udløb fra søen.

Eksemplet med Lakolk Sø viser, er der begrænsede
dokumenterede påvirkninger af naturen som følge
af spildevandsudledninger fra sommerhusområder.
Påvirkninger er som regel af lokal karakter og berører
fortrinsvis vandmiljøet i vandløb og søer samt næringsstoﬀølsomme naturområder som for eksempel
klitlavninger. Der vil ved en indsats kunne opnås en
umiddelbar forbedring af forholdene ved at stoppe
eller reducere omfanget af påvirkningerne. Herved kan
dyre- og plantelivet i de påvirkede områder blive forbedret, især de arter som er følsomme over for mange
næringsstoﬀer og miljøfremmede stoﬀer.
Tiltag omfatter bl.a., at der etableres og vedligeholdes
et moderne kloaknet og spildevandsrensning, eller der
laves andre tidssvarende foranstaltninger til at behandle
spildevandet.

Udsigt over Lakolk Sø
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