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Kære lodsejere og andre med interesse i projektet 

I år vil vi som noget nyt udgive et par nyhedsbreve med særlige temaer. Denne gang handler det om 

engsnarren, som vi har i vores område, og om hvordan man kan hjælpe den lidt på vej. Vi håber, I vil synes 

godt om det. Der skal selvfølgelig også nok komme nyhedsbreve med information om hvad der sker i 

projektet.                                                                                 

 

Hjælp ”kongen” i engen 

Engsnarre er en fugl som kun få mennesker har hørt og endnu 

færre set. Men muligheden er der, for den findes i LIFE 

projektområdet.  

Engsnarre er en del af udpegningsgrundlaget for den del af 

Natura2000 området der er udpeget som EU 

fuglebeskyttelsesområde.  

Engsnarre lever især på enge der drives med høslæt, hvor den 

skjuler sig i det høje græs. Engsnarre er i familie med blishøns 

og rørhøns; men svømmer normalt ikke. Den foretrækker 

enge med en blanding af græs og blomster og overgangen 

mellem fugtigt og tørt. Engsnarren er en trækfugl som 

overvintrer i Afrika og kommer her op for at yngle. 

Ynglefuglene ankommer fra midt i maj til starten af juni og 

trækker syd på igen i september. 

 

Foto: Sergey Yeliseev - Corn Crake, CC BY 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php

?curid=2766564 



Hannerne synger om natten, men først når det er blevet helt mørkt. Crex crex er artens videnskabelige 

nævn og det er også den lyd hannen synger med. Det kan lyde som når en cykelkæde går taktfast mod 

skærmen og er fuglene langt væk kan det også minde om ænders rappen. Er man tæt på, er man ikke i tvivl.  

På tysk hedder arten vagtelkonge, og vagtel er en anden art man kan høre i græsmarker og tørre enge om 

natten, dens sang lyder som quit huit-huit. 

Det er en stor fordel for engsnarren hvis høslæt kan tages sent i de områder den er i. Hvis man kan vente til 

efter 1. juli kan den nå at få et kuld på vingerne - og hvis man venter til 1. august kan den nå et kuld til. Det 

er også en fordel, hvis man slår engene på en måde, der giver fuglene mulighed for at flygte fra 

slåmaskinen. 

 

Figuren viser hvordan man kan slå en egn og undgå til sidst at slå fuglene ihjel i midten af engen eller 

marken. Fra http://mst.dk/media/113894/engsnarre.pdf hvor man også kan læse mere.  

I projektområdet er det især engene vest for Råbjerg Mose der hyppigst rummer engsnarre, men den er 

hørt flere steder og kan sikkert træffes i flere enge eller græsmarker. 

I år vil vi tillade os at sende yderligere oplysninger om hvordan man kan hjælpe ”kongen” i engen til ejerne 

af de mest relevante arealer. 

 

Venlig hilsen  

Sisse, Kresten og Helle 
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