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OVERVÅGNINGSPLAN FOR TRUEDE ENGFUGLE 
2007 

Thomas Vikstrøm, DOF, 25-05-07 
 
 
1. Metoder 
 
Generelt: 
Optællingsresultater der indtastes under ”Observationer” i DOFbasen skal IBA-bearbejdes ved 
hjælp af DOFbasens særlige moduler hertil! Dette er både en stor hjælp for caretakere på store loka-
liteter med koordinerede optællinger og det vigtigste led i projektets kvalitetssikring af de indkomne 
data! 
 
Engryle (sydlig underart af alm. ryle) 
Engrylen kvalificerer som ynglefugl bl.a. Ulvedybet & Nibe Bredning, Vest- og Sydamager samt 
Saltholm som IBA’s. Underarten kendes bedst fra den nordlige underart på det kortere næb. 
 
Den bedste måde at registrere sikre ynglepar af engryle er at observere urolige, ungevarslende fugle, 
efter at ungerne er kommet ud af æggene i perioden 1-15. juni. Sandsynlige ynglepar kan registreres 
ved spillende, varslende og stående fugle i territoriet i perioden ult. april-juni. De syngende hanners 
”rrryyyllll” høres gennem hele maj og juni. Sangen høres bedst i morgentimerne eller de sene aften-
timer, men stemmen er ret svag og kan være svær at lokalisere. 
 
Brushøne 
Brushønen kvalificerer som ynglefugl bl.a. Bøtø Nor, Ulvedybet & Nibe Bredning, Vest- og Syd-
amager samt Saltholm som IBA’s. 
 
Antallet af ynglende brushøns i et område er svært at afgøre da brushanen er polygam og fuglene 
ikke optræder territorialt. At registrere antallet af hanner og hunner på dansepladsen er en mulighed, 
men det giver et meget upræcist indtryk af yngleforekomsten. Situationen forværres yderligere af at 
gennemtrækkende fugle optræder på de danske dansepladser i første halvdel af maj. Den bedste 
måde – men også mest tids-/ressourcekrævende metode - er at registrere antallet af urolige hunner. 
Det gøres i de 1-2 uger der følger efter klækningen, som finder sted omkring den 5.-25. juni. Hvor 
brushøne yngler tæt på kolonier af måger bør denne metode dog ikke anvendes, da den indebærer 
en stor risiko for øget prædation af brushønens (og andre engfugles) unger og æg. 

Stor kobbersneppe 
Stor kobbersneppe er ikke optaget på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, men kvalificerer som 
ynglefugl de Østlige Vejler, Ringkøbing Fjord og Tøndermarsken som IBA’s. Årsagen hertil er at 
BirdLife vurderer at 1) at stor kobbersneppe er koncentreret som ynglefugl i Europa, 2) at Danmark 
huser mere end 1 % af den europæiske ynglebestand, og 3) at de nævnte lokaliteter hver huser mere 
end 1 % af den danske ynglebestand. Da arten anses for at være en af de mest truede engfugle her-
hjemme, optælles den desuden bl.a. på Nyord, i Borreby Mose og på Saltholm. 
 
Arten registreres ved optælling af rugende fugle samt varslende og senere ungeførende fugle. De ru-
gende fugle kan imidlertid være vanskelige at få øje på, da de ligger dybt i vegetationen. Ynglefugle-
ne kortlægges bedst ved fjernobservationer i perioden 1/5 til 15/5. Også gentagne iagttagelser af uro-
lige fugle er et godt indicium på ynglepar. 
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Sandsynlige ynglepar: Hannens markante sangflugt om morgenen i april og maj er let at iagttage. I 
tætte bestande kan det være svært at holde rede på fuglene, fordi de bevæger sig over store afstande. 
 
2. Lokalitetsgennemgang (hvor intet er anført herom, er der ikke kommet svar fra caretakerne) 
 
1. prioritet: Lokaliteter med sikre, aktuelle ynglebestande og med stor sikkerhed for dækning under 
forudsætning af at DMU sikrer dækning hvor de er nævnt 
 

- Tøndermarskens ydre koge 
DMU foretager en grundig kortlægning af alle ynglende vadefugle i alle kogene. Desuden 
dækker Lindet distrikt de ynglende engfugle i Magisterkog. 
 

- Margrethekog 
DMU foretager en grundig kortlægning af alle ynglende vadefugle i hele kogen. 
 

- Ballummarsken 
Ingen caretakerdækning. DMU (Karsten Laursen) foretager en kortlægning af de tre priorite-
rede arter i de mulige yngleområder omkring Brede Å (i forbindelse med projektet ”Identifi-
kation af vigtige ynglefugleområder i Vadehavets marsk”) 

 
- Astrup & Ballum Forlande 

Disse områder dækkes ikke af hverken caretakerprojektet eller DMU, men skaden er ikke så 
stor, fordi DMU (Karsten Laursen) havde en fantastisk god dækning af hele Vadehavsområ-
det sidste år, og disse tal kan med rimelighed bruges. Se næste nummer af Fugle og Natur, 
hvor KL og Ole Thorup skriver om resultaterne. Samme forfattere laver senere i år to DOFT 
artikler om disse resultater.! 

 
- Rømø Nørreland 

Caretakergruppen forventer at lave engfugleovervågning af bl.a. de 3 arter på nordlige Rø-
mø, bl.a. i kontrolområdet som indgår i den Trilaterale Vadehavsovervågning som DMU er 
ansvarlig for og Ole Thorup koordinerer.  
 

- Rømø Sønderland 
Ole Thorup forsøger at nå at tælle stor kobbersneppe. 
 

- Juvre & Toftum Enge 
DMU (Karsten Laursen) dækker de tre arter i forbindelse med projektet ”Identifikation af 
vigtige ynglefugleområder i Vadehavets marsk”. 
 

- Mandø 
Caretakergruppen vil sørge for at de tre overvågningsarter bliver dækket på Mandø og at der 
bliver leveret en tilbagemelding efter ynglesæsonen. Vigtigt at koordinere med DMU (Kar-
sten Laursen) som dækker engryle og brushane på udvalgte marker i et projekt med SNS, og 
vigtigt at få kort over de tre arters territorier, om muligt.  
 

- Ribemarsken & Vilslev Enge 
Caretakergruppen for Ribe Holme & Enge ved Kongeåen tæller i Ribemarsken og Vilslev 
Enge, først og fremmest på den lokalitet i Ribemarsken, som den tidligere har talt op, og 
hvor de tre arter yngler, om end i et noget begrænset antal. Vilslev Enge er et ret stort områ-
de, hvor der stort set kun er Viber og Rødben. I 2006 blev hele området gået igennem og 
gruppen bekendt er der ikke nogen af de omtalte 3 arter som yngler. Hvert 5. år tælles hele 



 
Overvågningsplan for engfugle 2007 

 - 3 - 

Vadehavet op, og i forbindelse med disse omfattende tællinger er der gode muligheder for at 
opdage evt. nye par. Det kræver dog nogle store driftsændringer i Vilslev Enge før dette om-
råde kan blive til et spændende vadefuglemekka....... 
 

 
- Tipperne  

Caretakerne har overladt overvågningen heraf til DMU (Ole Thorup) der foretager årlige op-
tællinger af alle ynglefugle i hele reservatet. 

 
- Værnengene 

Caretakerne har overladt overvågningen heraf til DMU og kan med Ole Amstrup som kilde 
fortælle at Værnengene vil blive optalt for territoriehævdende viber og kobbersnepper af OA 
og Mogens. SNS, Oxbøl distrikt, har indgået aftale med Ole Thorup om optællinger og 
udarbejdelse af rapport med forvaltningsforslag til forbedringer af forholdene for de truede 
engfugle. 
 

- Bøvling Fjord & Holmen 
Caretakergruppen for Nissum Fjord agter at tælle de 3 ynglende engfugle som sædvanligt, 
dvs. sidst i april og igen medio juni. 

 
- Harboøre Tange 

Caretakergruppen forventer at kunne lave optælling af Engryle og Brushane ca. 1 uge inde i 
juni, som den plejer, og ved samme lejlighed få et estimat over Stor Kobbersneppe. Måske 
kan gruppen lave lidt ekstra på denne art tidligere på ynglesæsonen - uden at gruppen vil lo-
ve noget. Vigtigt at koordiner med DMU som også dækker lokaliteten i år! 

 
- Agger Tange 

Thy Statsskovdistrikt dækker lokaliteten i samarbejde med DMU 
 

- Bygholm Vejle 
DMU/Stefan Pihl dækker lokaliteten. 
 

- Vesløs og Arup Vejler 
DMU/Stefan Pihl dækker lokaliteten. 

 
- Sydlige Læsø 

Caretakeren har efter samtale med Miljøcenter Aalborg fået stillet en ansættelse som yngle-
fugletæller i 2007 i udsigt. Han forventer derfor at optælle de relevante engfugle (i princip-
pet kun Engryle) på Læsø i 2007 i NOVANA-regi. Skulle NOVANA-ansættelsen mod for-
ventning glippe, vil caretakeren alligevel gennemføre en optælling på Læsø, idet han stadig 
planlægger en totaloptælling af ynglebestanden af Rødben i 2007. Denne optælling vil selv-
følgelig også omfatte Engryle, og han vil selvfølgelig også være opmærksom på Brushane. I 
øvrigt er der ikke registreret ynglende Brushaner (høner) på Læsø siden 1990, og Stor Kob-
bersneppe har aldrig været fast etableret som ynglefugl på Læsø - det seneste ynglefund er 
fra 1973. 
DMU 

 
- Lejsø 

Caretakeren for Sprogø & Halsskov Rev vil overvåge stor kobbersneppe på Lejsø. Lejsø har 
i snit 1 - 3 ynglepar af arten. 
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- Nyord 
Ifølge caretakeren for Nyord har hans nye storkommune (Vordingborg) meddelt, at man er 
interesseret i hans fortsatte optællinger på Nyord og fortsat vil dække hans udgifter til kør-
sel, rapportskrivning og plejemøder. Desuden foretager MC Nykøbing en NOVANA-
optælling. 

 
- Vestamager – det inddæmmede areal 

Den forsvundne bestand af engryle overvåges som hidtil af caretakergruppen for Vest- og 
Sydamager. Koordinering med EU-projekt vigtig! 
 

- Aflandshage 
Den tilbageværende bestand af engryle overvåges som hidtil af caretakergruppen for Vest- 
og Sydamager 
 

- Saltholm 
DMU v/Stefan Pihl samt caretakergruppen 

 
 

2. prioritet: Lokaliteter med sikre, aktuelle ynglebestande, men med mindre sikkerhed for dækning 
 
- Ulvedybet & Nibe Bredning 

Caretakergruppen dækker Ulvedybet med to engfugletællinger, én i maj og én i juni. En del 
af caretakergruppen tæller området fra Attrup Havn til Ulvedybet. 
 

- Nørholm Enge 
Den lokalitetsansvarlige caretaker for Ulvedybet regner med at dække Nørholm Enge på sin 
punkttælling, men det er jo ikke nogen tæt dækning. Gruppen kunne godt bruge en bedre 
dækning derude.  

 
- Monnet & St. Egholm, Sydfynske Øhav 

Caretakergruppen dækker Monnet flittigt, og St. Egholm dækkes af Kurt Due Johansen i 
f.m. NOVANA. 
 

- Borreby Mose 
Caretakergruppen skal nok tælle i Borreby Mose m.v. og regner med at det bliver 12./13. 
maj eller 19./20. maj. 
 

3. prioritet: Lokaliteter uden sikre, aktuelle ynglebestande 
 

- Halk Nor & Bankel Sø 
Én af caretakerne for Lillebælt vil undersøge Bankel Sø og Halk Nor angående engfugle i 
2007 
 

- Fanø Grønningen 
Caretakergruppen foretager overvågningen af de ikke-eksisterende engfugle. DMU dækker 
engryle og brushane. 

 
- Skallingen 

Caretakeren skal nok holde øje, selvom ingen af de nævnte tre arter yngler på Skallingen.  
 

- Ho Bugt Enge & Varde Ådal 
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De 3 nævnte arter yngler ikke i området, og derfor laves der ikke en særlig gennemgang for 
de nævnte arter. Da caretakergruppen i forvejen tæller Blåhals, Engsnarre, kærhøge osv. i 
området, vil den selvfølgelige blive opmærksom på, hvis der skulle dukke yngleurolige fug-
le op i området.  
 

- Vest Stadil Fjord 
Klosterheden distrikt tæller evt. ynglende engfugle. 
 

- Omø 
Caretakergruppens overvågning af den i 2006 etablerede, mulige ynglebestand af brushane 
fortsætter som hidtil. 


