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Engfuglene forsvinder!

Fugle, der lever på engområder, er nogle af de mest truede fugle- 
arter i Danmark. I takt med at mange enge er blevet opdyrket, 
drænet eller braklagt er antallet af ynglende engfugle og antal-
let af egnede yngleområder reduceret kraftigt i Danmark og i 
den øvrige del af Vesteuropa.

I denne folder kan du læse om et LIFE-Nature projekt, der for- 
bedrer forholdene for engfugle i fire af de vigtigtigste områder 
i Danmark. Projektet fokuserer på at hjælpe engrylen og brus- 
hanen. De to arter stiller store krav til forholdene på deres yng- 
lesteder, så hvis man hjælper dem, hjælper man også de andre 
fugle på engene. 
Engrylen (Calidris alpina schinzii) og brushanen (Philomachus 
pugnax) er i dag næsten forsvundet som ynglefugle i Danmark. I 
resten af Europa er fuglene også truet. Engryle og brushane er 
derfor i EU’s habitatdirektiv udpeget som arter, vi er forpligtiget 
til at passe på. Vi skal sikre, at arterne har ”en gunstig bevarings-
status”, hvilket blandt andet kan ske ved at øge bestandene og  
forbedre levestederne.
Engfuglene er afhængige af, at deres levesteder bliver afgræsset 
eller bliver anvendt til høslet. Desuden skal områderne have en 
passende fugtighed, og der skal være vand- og mudderflader på  
engene. 

Som konsekvens af tilbagegangen i antallet af engfugle, og det 
akutte behov for at redde engrylen og brushanen fra at for-
svinde som ynglefugle i Danmark, har Skov- og Naturstyrelsen 
i samarbejde med Fugleværnsfonden gennemført et projekt 
med støtte fra EU’s LIFE-Nature Fund. Projektet kaldes REMAB, 
der er en forkortelse af ”Restoration of Meadow Bird Habitats”. 
Projektet er gennemført i perioden 2006-2009.

• REMAB har forbedret forholdene for især engryle og 
brushane i de Vestlige Vejler, på Harboøre Tange, Nyord 
og Vestamager, der er fire af de vigtigste yngleområder  
for engfugle i Danmark. Projektet er gennemført som en del  
af en national handlingsplan for engfugle i Danmark. 

• Projektet har genskabt strandenge, og forbedret miljøtil-
standen i kalkrige søer og vandhuller i projektområderne, 
samt bidraget til at forbedre forholdene i de Vestlige 
Vejler for de truede fuglearter rørdrum (Botaurus stellaris), 
sortterne (Chlidonas niger) og plettet rørvagtel (Porzana 
porzana).
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I modsætning til mange andre fuglearter, hvor ungerne fodres 
af deres forældre, må brushanens, engrylens og de andre eng-
fugles unger selv finde deres føde lige fra den første dag. Det 
er derfor livsvigtigt, at der findes lavt vand og mudder-flader 
tæt på reden, hvor ungerne klækkes, så de straks kan finde 
orme, insekter og andre smådyr. 

Mange enge er gennem tiden forsøgt afvandet vha. grøfter 
og dræn. Det medfører, at engene tørrer ud om foråret og 
sommeren i fuglenes yngletid. I REMAB projektet er der derfor 
blevet arbejdet for at bringe vandet tilbage på engene. 

Med tiden er det blevet urentabelt at anvende engene til af- 
græsning og høslet, og mange enge anvendes ikke længere 
landbrugsmæssigt. Mange levesteder for engfugle er derfor 
forsvundet, fordi enge gror til i tagrør, buske og træer, når de 
ikke længere bliver ”plejet” af landmanden. For at genskabe 
enge er der i REMAB projektet fjernet bevoksning på store 
arealer.

En vigtig faktor for engfuglenes unger er højden af græsset 
på engen. Hvis græsset er for højt, har ungerne svært ved 
at bevæge sig rundt, og forældrefuglene har svært ved at 
opdage fjenderne i tide. Men der må gerne være en tue hist 
og her, hvor ungerne kan søge læ for vind og vejr, og skjul 
for fjender som eksempelvis ræven. Det er derfor vigtigt 
at engene afgræsses eller anvendes til høslet. Ellers bliver 
græsset for højt, og på lang sigt vil de vokse til i tagrør og krat. 
For at sikre at engene afgræsses, er der som del af REMAB 
projektet oprettet et græsningslaug på Nyord og udarbejdet 
en driftsplan for Vejlerne for at forbedre mulighederne for at 
få engene afgræsset.
 

REMAB hjælper engfuglene

Rovdyr som ræve og krager kan gøre et så kraftigt indhug i 
engfuglenes unger, at kun en brøkdel når at blive flyvefærdige 
og dermed i stand til at videreføre arten. Engfuglene hjælper 
hinanden med at advare om mulige farer og jage eventuelle 
fjender på flugt. Men i takt med at antallet af engfugle er 
faldet drastisk på næsten alle ynglesteder, har fuglene fået 
sværere ved at beskytte deres afkom, da der ikke er så mange 
naboer som tidligere til at hjælpe med at holde rovdyrene 
på afstand. 

Hvis antallet af ynglende engfugle igen skal stige, er det 
derfor nødvendigt at beskytte fuglene mod rovdyrene i en 
overgangsperiode. I REMAB projektet er der etableret 20 
kunstige rævegrave på Vestamager og 5 på Nyord for effektivt 
at kunne reducere antallet af ræve ved bortskydning de to 
steder. På broen til Nyord er der desuden opsat en automatisk 
låge, der skal forhindre ræve i at passere broen fra Møn til 
Nyord. Herved sikres det, at der ikke længere kan indvandre 
nye ræve til øen, og det skulle dermed indenfor en kort årrække 
være muligt igen at gøre engene på Nyord fri for ræve. 
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For at forbedre forholdene for engfuglene er der i REMAB projektet fokuseret på 4 indsatsområder:

• Genskabelse af enge ved at fjerne træer, buske og tagrør

• Sikre ”engfuglevenlig” drift af engene ved oprettelse af græsningslaug, opsætning af hegn og udarbejdelse af 
managementplan

• Reduktion af rovdyrenes effekt på engfuglenes ynglesucces ved etablering af kunstige rævegrave, der gør det nemmere 
at skyde rævene og dermed holde rævebestanden nede, samt etablering af en rævespærre, der forhindrer rævene 
i at indvandre fra Møn til Nyord

• Forbedring af de hydrologiske forhold på engene for at forbedre fødegrundlaget for engfuglene, ved etablering af 
stemmeværker, opsætning af automatisk sluseport samt fjernelse af dæmninger, der hindrer vandet i at strømme frit 
på Nyords enge
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Brushane 
Philomachus pugnax 

Brushanen er 22-32 cm stor med et vingefang på 45-60 
cm. Hannen er ikke til at tage fejl af i yngledragten med sin 
prangende fjerkrave og fjertoppe i forskellige farver og sit gule, 
vortede ansigt. Hunnen er mindre end hannen og har en mere 
diskret fjerdragt i brunlige farver. Brushanens føde består af 
insekter, krebsdyr, muslinger, snegle og orme.
Arten findes mest på flade brakvandsenge med kort græs, 
men den kan også yngle på strandenge og i moser. Her laver 
hannerne dansepladser, gerne på åbne forhøjninger, hvor de 
med oppustede prydfjer kæmper voldsomt om hunnernes 
gunst. Vinderen får lov til at parre sig med flest hunner. 
Brushanen yngler i Skandinavien, Nordrusland og Sibirien. Der 
er også mindre bestande bl.a. i Holland, Tyskland og Baltikum. 
I Danmark er brushanen i dag en sjælden ynglefugl, der kun 
yngler ganske få steder. I 2008 var der omkring 65 ynglepar 
tilbage. Arten er også gået voldsomt tilbage på dens andre 
europæiske ynglepladser.
Brushanen er en ret almindelig trækfugl i Danmark, hvor den 
kan ses på fugtige enge, langs lavvandede kyster, søbredder 
og på græsmarker. Fuglen overvintrer primært i tropisk Afrika, 
men et mindre antal overvintrer i Middelhavsområdet og i 
visse kystområder i Vesteuropa. Hunnerne trækker generelt 
længere sydpå end hannerne. 

Engryle 
Calidris alpina schinzii

Engrylen er en lille vadefugl på 17-21 cm med et vingefang 
på 32-36 cm. Den har et forholdsvis langt, svagt nedadbøjet 
næb og ret korte, mørke ben. I yngletiden har den gylden 
ryg og en hvid underside med et stort, mørkt brystskjold, 
men om vinteren har den lys grå ryg og helt hvid underside. 
Føden består af smådyr som insekter, børsteorme, krebsdyr og 
muslinger, som den finder på vadeflader og i strandkanter.
Engrylen yngler i Østersølandene, på de Britiske Øer og i 
Island. Den yngler primært på fugtige, afgræssede strandenge. 
I Danmark ynglede der i 2008 kun omkring 150 par fordelt 
på 14 lokaliteter. For blot hundrede år siden var der mere end 
50.000 par i landet.
Man kan nemt forveksle engrylen med almindelig ryle, som 
den er meget nært beslægtet med. Almindelig ryle er en af vore 
mest almindelige trækgæster blandt vadefuglene. Der kommer 
flere hundrede tusinde til Danmark på vej til deres overvin-
tringsområder omkring Middelhavet samt langs Vesteuropas 
kyster. Store flokke ses ofte på vingerne, hvor de med hurtige, 
nervøse kast skiftevis vender ryg eller bug mod iagttageren 
i en koordineret bevægelse og derved blinker flot i luften. Et 
begrænset antal fugle overvintrer også herhjemme.
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Rørdrum 
Botaurus stellaris

Rørdrummen er en særpræget fugl. Det er en mellemstor hejre 
med striber på langs af den gyldenbrune fjerdragt. Når fuglen 
bliver forstyrret, vender den sin stribede underside frem og 
strækker hoved og hals lige op i vejret, hvilket gør den næsten 
helt usynlig i rørskoven. Til gengæld kan man om foråret over 
lange afstande tydeligt høre hannernes mystiske ”sang”, der 
lyder lidt, som når man puster i en tom flaske. Rørdrummen 
lever især af fisk, padder og andre smådyr.
Rørdrummen tilbringer stort set hele sit liv i store tagrørskove. 
Den er territoriehævdende, og kræver et territorium på 7-20 
ha. Man kan træffe den i store dele af Europa, men i Danmark 
er den en fåtallig ynglefugl, og bestanden vurderes til 2-300 
par. Nogle rørdrummer overvintrer i Danmark, men de fleste 
trækker sydpå om vinteren.

Sortterne 
Chlidonias niger

Sortternen er en lille, mørk terne på 22-26 cm med et vingefang 
på 56-62 cm. Den har sort hoved og underside og grå vinger 
og hale. Føden består af vandinsekter, som fuglene fanger over 
vand eller i overgangszonen mellem sø og eng. 
Sortterne yngler i planterige ferskvandssøer og moser, der 
grænser op til våde enge eller kreaturafgræssede arealer. 
Rederne placeres i bunden af tagrør- eller sivvegetationen eller 
på flydende vandplanter. Sortterner yngler i kolonier, og det 
er vigtigt, at kolonien er uforstyrret i yngleperioden.
I Danmark forekommer sortternen kun på en håndfuld lo-
kaliteter. Bestanden nåede sit absolutte lavpunkt i Danmark 
omkring årtusindeskiftet, hvor den næppe talte mere end 
omkring 28-35 par. Om vinteren opholder sortternerne sig 
i Vestafrika.

Plettet rørvagtel 
Porzana porzana 

Fuglen er 22-24 cm lang og har et vingefang på 37-42 cm. 
Fjerdragten er brunlig med hvide pletter og næbbet er orange. 
Føden består af vandinsekter og andre smådyr, men den 
spiser også planter. 
Plettet rørvagtel lever i sumpede vådområder med lavt vand 
og masser af planter. Den skjulte levevis gør at fuglen kun 
sjældent ses, men især i forårets og sommerens nattetimer 
kan hannens parringssang høres som et karakteristisk gentaget 
”huitt”, nærmest med karakter af et piskesmæld. 
I Danmark er arten en sjælden ynglefugl, og det samlede antal 
danske ynglepar blev i 2003 vurderet til mellem 174 og 177. 
Plettet rørvagtel overvintrer i tropisk Østafrika.
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De Vestlige Vejler

Vejlerne, der er beliggende lige nord for Limfjorden mellem 
Thisted og Fjerritslev, er et af de absolut vigtigste områder for 
vandfugle i Danmark og i Europa. 
Vejlerne var tidligere en del af Limfjorden men i forbindelse 
med landvindingsprojekter i 1870’erne blev Vejlerne ind-
dæmmet og forsøgt opdyrket. Opdyrkningen mislykkedes 
delvist, og området består i dag af lavvandede søer, rørskove 
og enge.
REMAB projektet har gennemført en omfattende forbedring 
og udbygning af diger og bygningsværker i de vestlige vejler 
(Tømmerby Fjord og Arup/Vesløs Vejle), hvilket gør det muligt 
at regulere vandstanden på en måde, der er optimal for fuglene 
i yngletiden om foråret, og som samtidig giver dyrene mulighed 
for at afgræsse engene om sommeren. Ved græsning bevares 
store områder lysåbne med lav vegetation – nøjagtig som 
de fleste engfugle foretrækker det. Enkelte arealer plejes ved 
tromling eller slåning, og visse steder lades rørskoven urørt. 
Desuden føres næringsrigt vand nu udenom de mest følsomme 
søområder så miljøtilstanden her kan forbedres.

Ved landevejen mellem Vesløs og Østerild ligger Tømmerby 
Fjord Tårnet, hvorfra man i sommerhalvåret blandt andet 
kan høre og se rørdrum. I vinterhalvåret ses kun få fugle i 
dette hjørne af Vejlerne. Nord for Amtoft ligger Arup Vejle 
Skjulet, hvor der er gode muligheder for at overskue engene 
omkring Arup Vejles østside. Der er desuden god udsigt til 
fugleøen Melsig midt i Arup Vejle. I vinterhalvåret ses her gæs, 
svømmeænder og dykænder på vandfladen og de tilstødende 
bredder og småøer. Først på året kan her være flokke med 
tusindvis af hjejler, som er på træk til ynglepladserne på det 
skandinaviske højfjeld. På kortet finder du flere steder, hvorfra 
man kan opleve området.

TØMMERBY FJORD

ARUP VEJLE

VESLØS VEJLE
VESLØS

AMTOFT

ØSTERILD
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Harboøre Tange

På Harboøre Tange er der to lavvandede saltvands/brakvands-
søer med et samlet areal på ca. 500 ha. Søerne omkranses 
af strandenge (ca. 500 ha), samt klitarealer, rørskov, krat og 
diger (ca. 100 ha).
Søerne og strandengene på Harboøre Tange udgjorde tidligere 
en del af Nissum Bredning, men i forbindelse med etablering 
af vej- og jernbanedæmningen mellem Thyborøn og Harboøre 
blev området inddiget, og har herefter kun stået i forbindelse 
med Limfjorden via en smal sluse under vejdæmningen i 
nordenden af den nordligste sø.
For at forbedre forholdene for engefuglene på Harboøre Tange 
er der som del af REMAB etableret en automatisk sluseport 
i slusen, der forbinder området med Nissum Bredning. Den 
automatiske sluseport gør det muligt, at regulere vandstande 
i søerne og på engene indenfor et interval, der både sikrer at 
engene ikke bliver så tørre at engfuglenes føde forsvinder, og 
at de ikke bliver så våde, at rederne bliver oversvømmet.
Harboøre Tange er en af de vigtigste tilbageværende yngle-
lokaliteter for engfugle i Danmark, men antallet af ynglende 
engfugle er i dag kun halvt så stort som det antal, der ynglede 
på tangen i 1980’erne. Etableringen af sluseporten er et vigtigt 
skridt i bestræbelser på at få engfuglene tilbage på Harboøre 
Tange.

Fuglelivet på Harboøre Tange kan opleves fra grusvejen 
Knobbervej, samt fra en cykelsti vest for søerne. Cykelstien, 
der er en del af Vestkyststien, løber gennem hele området fra 
nord til syd, og der er herfra gode muligheder for at opleve 
livet på engene. 

N I S S U M  B R E D N I N G
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Nyord Enge og Vedelen er et enestående kystområde med 
meget store naturværdier. Strandengene, de ubeboede øer, 
holmene og kystlagunerne er af stor betydning for ynglende 
vadefugle, terner, måger og svømmeænder. De 423 ha stran-
dengene gør Nyord til det næststørste strandengsområde i 
det østlige Danmark.
I 1968 blev der bygget en bro fra Møn til Nyord. Dette ændrede 
drastisk forholdene for engfuglene på strandengene på Nyord, 
fordi broen gav ræven og andre rovdyr mulighed for at komme 
ud på øen. 
Halvøen Ulvshale på Møn var oprindeligt adskilt fra resten af 
Møn af en stor lagune, kaldet Vedelen. Indtil begyndelsen af 
1970erne var Vedelen en sø omgivet af våde enge, og området 
var af stor betydning for engfugle. Men efter opførelsen af et 
dige og opstart af pumpeaktiviteter blev Veddelsøen omdannet 
til tørre enge, og områdets værdi for engfugle faldt drastisk.
For at forbedre forholdene for engfuglene på Nyord er der 
etableret et såkaldt græsningslaug, hvor lodsejerne er gået 
sammen om at drive arealerne i fælleskab. Driftsfællesskabet 
sikrer en bedre afgræsning og pleje af engene. 
Overgangszonen mellem land og vand er et vigtigt spisekam-
mer for engfugle. Men på Nyord var mange kystbræmmer 

groet til med tagrør. I REMAB projektet er der derfor etableret 
afgræsning af kystbræmmerne til glæde for engfuglene og 
deres unger. 
For at forhindre rævene i at komme til Nyord, og dermed 
minimere risikoen for at engfuglenes æg og unger ender i 
rævenes maver, er der etableret en rævespærre i form af en 
jernlåge på broen mellem Møn og Nyord. Da det er første gang, 
der er opsat en sådan ”rævespærre” på en bro i Danmark, er 
den indtil videre opsat i en forsøgsperiode.
I Vedelen er der blevet repareret et dige og etableret et stem 
således, at der er genskabt et ca. 20 ha stort område med 
våde enge. 
Det er nemt at komme til Nyord og opleve området. Ca. 
en kilometer efter broen til Nyord ad Ulvshalevej er der et 
fugletårn i to etager samt en platform med adgang for kørestole. 
På naturcenteret Hyldevang er der desuden en udstilling og 
endnu et fugletårn med udkig over engene. 
Vedelen oplever man bedst fra vejen mellem Stege og Nyord 
lige efter Ulvshale Camping. Eller man kan anvende en af de 
vandrestier, der findes på engen.

Nyord Enge og Vedelen

V e d e l e n
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Græsningslaug
Et græsningslaug er et driftsfællesskab på selskabsvilkår. 
Ejere af engparcellerne overlader driften af deres parceller 
til græsningslauget, som varetager alle de økonomiske og 
praktiske forhold vedrørende driften. Overskuddet af driften 
fordeles efterfølgende mellem parcellejerne, der er sluppet for 
alt besværet med at drive parcellerne, men til gengæld høster 
frugten af de stordriftsfordele, der er ved at lade mange små 
engparceller drive som et stort sammenhængende område. 

Blåt bånd
Overgangen mellem land og vand kaldes det blå bånd. Hvis 
det elektriske hegn sættes uden for tagrørene, kan køerne æde 
og nedtrampe tagrørene. Herved skabes mudderflader, der 
tiltrækker insekter og andre smådyr, der er føde for engfuglenes 
unger. Hvis hegnet sættes på land, vil det blå bånd vokse til i 
blandt andet tagrør og miste sin værdi for engfuglene. 
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Vestamager

Vestamager er beliggende umiddelbart syd for Københavns 
centrum på øen Amager. Størstedelen af området var tidligere et 
lavvandet kystområde, men fra 1944 blev området inddæmmet 
og drænet. Den østlige del af området er gammel strandeng og 
strandengsoverdrev, der oprindelig var fællesgræsningsområde 
for lokale bønder. 
Der findes et omfattende stisystem på Vestamager, og som 
del af REMAB projektet er der etableret ca. 5 km grusbelagte 
gang/cykelstier, hvorfra man kan opleve livet på engene helt 
tæt på, da stien går ind igennem foldene og ud på engene, 
hvor kreaturerne græsser.
Siden dræningen i 1944 var mange af strandengene på 
Vestamager sprunget i skov og krat. Nu er der blevet fældet 
træer og ryddet krat på et ca. 220 ha stort område. Med 
rydningen er strandengene blevet genskabt, og kreaturer, 
heste og får kan i dag afgræsse et samlet område på ca. 1200 
ha strandenge, hvilket gør Vestamager til et af landets største 
sammenhængende strandengsområder.
Da Vestamager blev inddæmmet, blev der lavet et omfattende 
grøftesystem, der skulle sikre, at regnvandet hurtigt kunne ledes 
til de to pumpestationer, der konstant pumper vandniveauet på  
Vestamager ned til ca. 2,4 meter under havniveau. Da vand- og 

vadefugle er afhængige af områder med lavt vand i ynglepe-
rioden, forringer grøftesystemerne og dræningen områdets 
værdi som ynglested for fuglene på engene. For at holde længst 
muligt på vandet er der i forbindelse med REMAB-projektet 
etableret stemmeværker i 20 grøfter, så det bliver muligt 
at tilbageholde vandet i grøfterne i fuglenes yngleperiode. 
Umiddelbart ovenfor stemmeværkerne er grøfterne blevet 
udvidet, så der er skabt små vandhuller til glæde for områdets 
frøer og tudser.
For at give mulighed for at opleve strandengens fugle tæt 
på, er der anlagt et fugleskjul ved Sydmøllevej/Klydesø, hvor 
der er et område med lavt sjapvand. Fugleskjulet er anlagt, 
så både børn og voksne har mulighed for at iagttage fugleliv 
tæt på uden at forstyrre fuglene i Klydesø og de tilknyttede 
strandenge.
Der findes et Naturcenter i områdets østlige del, bestående af 
udstillingshuse og naturskoler. Det ligger 5 minutters gang fra 
Vestamager metrostation, så der er let adgang til området. Der 
er flere indgange til området. Hovedindgangen er ved Otto 
Baches Allé, hvor der er også er en P-plads ca. 500 meter fra 
Naturcenteret. 
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Hvad har REMAB betydet for engfuglene?

REMAB projektet har betydet at:
• Vandstandsforholdene er blevet forbedret på i alt 1900 

ha på Vestamager, Nyord, Vedelen, Harboøre Tange og 
i de Vestlige Vejler 

• Der er på Vestamager genskabt 220 ha strandeng ved at 
fjerne træer og buske

• Der er på Nyord genskabt 18 ha strandenge og mud-
derflader ved at fjerne tagrør

• Afgræsningen af 900 ha strandenge på Nyord er ble-
vet systematiseret og forbedret ved oprettelsen af et 
græsningslaug

• Muligheden for bekæmpelse af ræve er blevet forbedret 
på Vestamager og Nyord ved etablering af 25 kunstige 
rævegrave og opsætning af en rævespærre på broen fra 
Møn til Nyord

• Der er udarbejdet en forvaltningsplan, der sikrer en 
engfuglevenlig drift af engarealerne omkring Vejlerne

• Der er bygget en udkigsplatform og etableret en 5 km 
lang sti på Vestamager 

• Yngle- og fødesøgningsmuligheder for sortterne, rørdrum 
og plettet rørvagtel er blevet forbedret i de Vestlige 
Vejler, da der ikke længere tilføres næringsrigt vand 
fra Tømmerby å og saltholdigt vand fra Limfjorden til 
Tømmerby Fjord og Arup Vejle

• Der er skabt betingelser for en bedre miljøtilstand i søer 
og vandhuller i de Vestlige Vejler

• Der er afholdt et seminar, hvor 70 naturforvaltere blev 
præsenteret for projektets resultater og udvekslede 
erfaringer om, hvordan forholdene for engfuglene kan 
forbedres

I perioden fra 2006 til 2009, hvor REMAB projektet har været 
i gang, er det ikke lykkedes at standse tilbagegangen i antallet 
af ynglende brushaner og engryler i de 4 projektområder. Den 
fortsatte tilbagegang skal ses i sammenhæng med, at bestan-
dene i den samme periode er faldet i hele Nordvesteuropa, 
og at effekten af tiltagene til af forbedre forholdene på engene 
endnu ikke har haft tid til at virke. 

Er de 10 mio. kr. spildt som REMAB projektet har kostet, 
hvis det ikke lykkedes at standse tilbagegangen i antallet af 
ynglene brushaner og engryler? Nej, for de gennemførte tiltag i 
REMAB projekter har forbedret levestederne og dermed skabt 
bedre forhold for en hel række andre spændende dyre- og 
plantearter, der også lever på engene, og som i lighed med 
engfuglene er afhængige af fugtige afgræssede enge.
 
Hvis vi skal have mulighed for at opleve ynglende brushaner 
og engryler i Danmark i fremtiden er det vigtigt, at arbejdet 
med at forbedre forholdene for engfuglene fortsætter, ikke blot 
de 4 steder der har været omfattet af REMAB projektet, men 
på alle levesteder for engfugle i Danmark. Men det er også en 
forudsætning, at forholdene for fuglene ikke forringes i deres 
vinterkvarter i Afrika og i Middelhavsregionen. Internationalt 
samarbejde og udveksling og indsamling af viden om hvordan 
vi bedst muligt forbedrer forholdene for engfuglene, er en 
vigtig forudsætning for at vi også i fremtiden vil kunne høre 
engrylen og se brushanen danse på de danske enge.

 
 




