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Deltagerne i mødet var: 
Dansk Ornitologisk Forening, Thomas Vikstrøm 
Fugleværnsfonden, Søren Ferdinand Hansen 
Vadefugleekspert Ole Thorup 
Vadefugleekspert Jørgen Peter Kjeldsen 
Vadefugleekspert Henrik Haaning Nielsen 
Miljøcenter Aalborg, Bjarke Huus Jensen 
Miljøcenter Ringkøbing, Peter Bundgaard 
Miljøcenter Ribe, John Frikke 
Miljøcenter Nykøbing F, Dan Hjorth 
DMU, Preben Clausen, Karsten Laursen 
Göteborgs Universitet, Donald Blomqvist 
Klosterhedens distrikt, Jesper Blom-Hansen  
Oxbøl distrikt, Henrik Lykke Sørensen  
Thy distrikt, Anton Linnet 
SNS Naturområdet, Sten Asbirk 
Lemvig Kommune, Liselotte Søgaard 
Aalborg Kommune, Jens Vinge, Jette Binau Sørensen 
Esbjerg Kommune, Dorrit Grytter 
Thisted Kommune, Sabine Stosiek  
 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen 
Sten Asbirk bød velkommen, specielt til Donald Blomqvist fra Göte-
borgs Universitet, repræsentanterne fra kommunerne og miljøcentrene. 
Dagsordenen blev godkendt. 
  
2. Genetiske problemer for engrylebestanden i Sverige 
Donald Blomqvist præsenterede et meget tankevækkende foredrag om 
bevaring af engrylebestanden i Sverige, herunder genetiske problemstil-
linger. Han har igennem de seneste ca. 15 år studeret en bestand ved 
Göteborg, der ved starten af projektet var på 40-50 par, men som nu er 
nede på ca. 10 par. Han argumenterede for, at da rylerne havde masser 
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af gode, optimalt græssede levesteder på strandengene langs kysten, måtte der være andre fak-
torer, som spillede en hovedrolle for tilbagegangen i bestanden. Prædation fra ræv, grævling 
m.fl. spillede en vis rolle, men blev reduceret til et minimum ved bekæmpelse og beskyttel-
sesbure over rylerederne. Donald Blomqvist viste med sine overbevisende undersøgelser, at 
indavl i rylebestanden udgjorde et stort problem. Rylerne er meget stedtro, og han havde do-
kumentation på (ud fra farveringmærkede individer), at mange forældre og søskende og sø-
skende indbyrdes dannede ynglepar i den lille bestand, og at indavlsraten var signifikant for-
øget i løbet af de 15 år. Det har medført, at bestanden i høj grad bar præg af indavl (genetiske 
undersøgelser af blodprøver fra rylerne), og ensartetheden i generne var øget signifikant i un-
dersøgelsesperioden. Han havde desuden vist, at ynglepar med stor ensartethed i generne hav-
de dårligere klækningssucces af deres ægkuld. Endelig at unger med stor ensartethed i gener-
ne oftere dør i æggene, og at dem der trods alt klækker ikke vender tilbage til ynglestedet så 
ofte som unger med større genvariation, dvs. at de overlever dårligere. Donald Blomqvist 
mente, at man i Sverige var nødt til at gøre noget for at modvirke de genetiske problemer, hvis 
man ville bevare engrylen i landet, og at denne problematik også indgik i en national hand-
lingsplan for engrylen, som det svenske ”Narurvårdsverk” var ved at udarbejde. Konkret måt-
te man forudse, at det vil være nødvendigt at indblande f.eks. nogle danske engryle-gener ved 
at flytte æg fra danske engrylereder til udrugning i svenske engrylereder. Donald Blomqvists 
powerpoint indlæg er vedhæftet. 
 
Ole Thorup havde set på data fra danske engrylelokaliteter i relation til den rejste problemstil-
ling om indavl. I den formentlig isolerede bestand på Tipperhalvøen havde en bestand på ca. 
35-50 par overlevet igennem ca. 70 år tilsyneladende uden genetiske problemer. I en periode 
uden eller med meget lille prædation havde bestanden endog været i stand til at foretage en 
markant opformering. Kuldoverlevelsen var desuden forøget over studieperioden 1990-2006, 
og prædationen var konstant eller for svagt nedadgående. Dog var andelen af klækkede æg pr. 
kuld i svag tilbagegang, men ikke tilnærmelsesvist i det omfang som det sås i den vestsvenske 
bestand. Ole Thorup mente på baggrund heraf ikke, at der er tegn på, at de danske engry-
ler har tilsvarende genetiske problemer som de svenske. Preben Clausen, DMU, havde den 
kommentar hertil, at man ikke ud fra viden om en stor bestand på Tipperhalvøen kan udeluk-
ke, at problemerne findes i mindre bestande andre steder i landet. 
Ole Thorups powerpoint indlæg er vedhæftet. 
 
3. Engfugleundersøgelser i Tøndermarsken 
Preben Clausen, DMU, fortalte om de sidste nye resultater fra Tøndermarsken. Mange af re-
sultaterne blev gennemgået på sidste års møde, og de kan nu læses i: 
Arbejdsrapport fra DMU nr. 238, 2007: Tøndermarskens ynglefugle 2005-2006, se 
http://www2.dmu.dk/Pub/AR238.pdf 
Preben Clausen fremhævede, at de iværksatte plejeforanstaltninger med sikring af bedre 
vandstandsforhold havde medført en omfordeling af de ynglende vadefugle i Tøndermarskens 
Ydre koge, således at de først og fremmest ynglede på de våde markfenner, men at bestandene 
ikke var gået frem som ønsket. Overskuddet bliver tilsyneladende spist af ræve. Det under-
bygges både af inverse sammenhænge mellem antallet af ynglende vadefugle og jagtudbyttet 
af ræv i området, forskellig klækningssucces i vibereder i år med høj/lav rævebestand, samt 
påvisning af at prædationen på reder primært sker om natten (= foretages af nataktive patte-
dyr). I 2007 undersøges dette nærmere ved brug af videoundersøgelser og radiosendere - og 
de første resultater indikerer, at ræve ikke bare spiser redernes indhold, men også tager mange 
unger efter klækning.  
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I forlængelse af at DMU på et møde i det Rådgivende Udvalg vedr. Tøndermarsken i novem-
ber 2006 anbefalede en senere udbinding af kreaturer - især af hensyn til den nu globalt rød-
listede store kobbersneppe - havde DFFE på eget initiativ holdt et dialogmøde med forpagter-
ne i Margrethe Kog og var på dette nået frem til en aftale om, at udbindingen først skal ske 
15. maj fra og med næste år, dvs. ca. 14 dage senere end normalt.  
Ole Thorup nævnte, at vadefuglene på Tipperne lagde æg 14 dage senere end førhen. Da der 
ikke anbringes nogen reder i kystbræmmen på Tipperne, vil det være ok med en tidlig græs-
ning i kystbræmmen. 
Preben Clausens powerpoint indlæg er vedhæftet. 
 
 
4. Engfugleundersøgelser på Tipperne og i marsken  
Karsten Laursen, DMU, fortalte om undersøgelser af forstyrrelse af ynglende vadefugle på 
Tipperne. Effekten på stor kobbersneppe blev brugt som eksempel, da påvirkningen var meget 
tydelig. Kontrollerede forsøg blev gennemført med 2 henholdsvis 7 daglige forstyrrelser af en 
person, der gennemvandrede en bestemt rute mellem yngleterritorier af viber og store kobber-
snepper. Forstyrrelserne medførte, at yngleparret gik på vingerne, og ved de hyppige forstyr-
relser medførte det, at der skete en lokal omfordeling af yngleparrene, således at de ynglede 
længere væk fra forstyrrelsesområdet sammenlignet med tidligere. Desuden viste undersøgel-
serne, at både den tid som fuglene tilbragte i luften og længden af flyvetiden var længere i pe-
rioder med forstyrrelser. Der skete ingen tilvænning til færdselen. I Holland gør tilsvarende 
forhold sig gældende. De store kobbersnepper yngler kun i betydelig afstand fra vejene gen-
nem deres yngleområder. 
 
Karsten Laursen orienterede endvidere om den nyligt igangsatte undersøgelse om identifikati-
on af værdifulde ynglefugleområder i Vadehavets marsk. Fra en række optællingsområder 
havde han erfaret, at de store kobbersnepper kun ynglede på ganske små arealer indenfor store 
marskområder med engvegetation. F.eks. er Ballummarsken ca. 2000 ha stor, men lokalitetens 
10 par kobbersnepper yngler på et ganske lille område herindenfor. Projektet går ud på at 
identificere de forskellige karaktértræk på gode enge, dvs. enge med stor kobbersneppe og 
sammenligne dem med tilsyneladende ens engarealer uden ynglende kobbersnepper. Stor 
kobbersneppe bruges som mål-art, idet alle par af engryle og brushane findes på engparceller 
med kobbersnepper, men i lavere antal og på færre områder.  I alt er 18 par sammenlignelige 
engområder udvalgt på følgende lokaliteter: Ribe Å, Mandø, Ballummarsken, Juvre Enge, 
Rømø Nørreland, Rømø Sønderland, Tøndermarsken, Kongeåen. En botaniker medvirker i 
undersøgelserne. Karsten Laursens powerpoint indlæg er vedhæftet. 
 
5.   Status for handlingsplanens enkelte punkter 

• Tiltag og planer for de 25 engfuglelokaliteter m.fl. – Sten Asbirk havde rundsendt en 
statusopgørelse inden mødet og omdelte en opdateret udgave på mødet, se vedhæftede 
status. Henrik Lykke Sørensen fortalte af særlig interesse for kommunerne, der efter 
kommunalreformen har overtaget naturplejeansvaret for de privatejede arealer fra de 
nedlagte amter, at han for den privatejede lokalitet Værnengene havde kontaktet ejer-
lauget og fået deres accept af at igangsætte undersøgelser over de aktuelle forekomster 
af ynglende vadefugle for at få et grundlag for at drøfte, hvordan man kunne skabe 
bedre forhold for de engfuglene. John Frikke (tidl. Ribe Amt, nu Miljøcenter Ribe) 
fortalte, at han sidste år havde fået et samarbejde i stand med en landmand, der gerne 
ville afgræsse nogle engarealer i den naturgenoprettede Varde Ådal. Genopretningen 
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er gennemført, men der er ikke indvandret særlig mange ynglende vadefugle på enge-
ne, som hovedsagelig drives med høslæt. Efter den tidligere intensive drift med 
gødskning og hyppig slåning er arealerne helt ensartede. Dette pilotprojekt skal være 
med til at vise, om kreaturafgræsning af engene kan gøre dem mere varierede og at-
traktive for vadefuglene. Begge projekter bliver gennemført med støtte fra den 2 mio. 
kroners pulje, som er reserveret af naturforvaltningsmidlerne til engfugleprojekter, og 
som kan søges af såvel statsskovdistrikter som kommuner. 

• LIFE-engfugleprojektet – Jesper Blom-Hansen redegjorde for projektet, som omhand-
ler forbedringer for engfuglene for ca. 11 mio. kr. på følgende fire lokaliteter: De vest-
lige Vejler, Harboøre Tange, Vestamager og Nyord. Halvdelen af beløbet er bevilget 
fra EU´s LIFE-Nature fond. Se statusnotatet nævnt ovenfor. 

• Midler til forvaltning/engfuglepuljen – Siden sidste møde er der bevilget penge til for-
bedringsprojekter på Harboøre Tange, Agger Tange, Ulvedybet og Værnengene. Der 
er stadig midler tilbage til engfugleprojekter.  

• Øget beskyttelse – Sekretariatet under AEWA (den AfrikanskEurasiske VandfugleAf-
tale) har igangsat udarbejdelse af en international artshandlingsplan for stor kobber-
sneppe, som omfatter artens forhold i hele dens udbredelsesområde såvel i yngleområ-
derne i Nordeuropa, på trækket og i vinterkvartererne i Vestafrika. 

• Information – Sten Asbirk gjorde opmærksom på en nyarrangeret international træk-
fugledag, som evt. også kunne danne udgangspunkt i en informationsindsats. Dagen er 
arrangeret af Bonn-konventionen om beskyttelse af trækkende arter og AEWA, se 

      http://www.worldmigratorybirdday.org/ 
• Overvågning – Thomas Vikstrøm havde udarbejdet en oversigt med yngleresultaterne 

for 2004, 2005 og 2006 for stor kobbersneppe, engryle og brushane samt en monite-
ringsplan for disse tre arter. De to filer er vedhæftet.  

• Forskning – Udover de ovenfor omtalte forskningsprojekter har Karsten Laursen også 
startet et projekt med undersøgelser af relationer mellem ynglefugle og rovdyr på Tip-
perne.  

 
6.  Evt.  
Flere repræsentanter fra kommunerne gav udtryk for, at de var glade for at være blevet invite-
ret til mødet, og at de gerne imødeså et møde med fokus på kommunernes rolle i engfuglear-
bejdet. Sten Asbirk vil derfor invitere til et engfuglemøde i efteråret med dette fokus 
samt med fokus på informationssiden af engfugleprojektet.   
 
Besigtigelse 
Efter mødet kørte vi til Ulvedybet. Her viste Anton Linnet os, hvordan et rørskovstilgroet en-
område er under genopretning til engbiotop med tilskud fra engfuglepuljen. Et ca. 90 ha stort 
område, inkl. ca. 40 ha vand, er indhegnet og afgræsses med kreaturer. Som respons på pleje-
indsatsen har bl.a. en koloni af ynglende hættemåger og klyder etableret sig i området.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sten Asbirk 
 
Kopi til: 
Naturområdet, att. Lars Gudmand Pedersen 


