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Sammenfatning

Optællinger af ynglefugle har vist, at der i dag er færre ynglende engfugle på Harboøre Tange end for 10-20
år siden. Harboøre Tange er en vigtig ynglelokalitet for fire sårbare og beskyttelseskrævende engfugle: klyde,
engryle (= almindelig ryle), brushane og stor kobbersneppe, og tangen er udpeget som EF-
fuglebeskyttelsesområde bl.a. på grund af disse engfuglebestande. En nøjere gennemgang af de enkelte
optællinger viser, at tallene fra i hvert fald tre optællinger i 1980erne (1980, 1982 og 1990) er
sammenlignelige med tal fra 2000-2003, og det kan fastslås, at klyde gennem de sidste 20-30 år har
fluktueret meget omkring et ret stabilt niveau, at engryle i dag har en bestand på kun en tredjedel af
bestanden i 1980erne, at der i dag yngler halvdelen af bestanden af brushane, mens den aktuelle bestand af
stor kobbersneppe er lidt mindre end i 1980erne.

To ændringer i forvaltningen har været af særlig betydning for tilbagegangen og den manglende ynglesucces
hos de ynglende engfugle: mere svingende vandstand og lokal tilgroning af engene.

Efter en højvandsklap mod Limfjorden blev fjernet i 1998, oversvømmes de lave dele af engene
regelmæssigt i yngletiden, og derved går mange reder tabt. Samtidig vurderes den øgede saltpåvirkning
gennem oversvømmelserne at have indskrænket det mulige yngleområde for brushane.

Store dele af de vestlige og sydlige enge på Harboøre Tange, der tidligere husede tætte bestande af ynglende
engfugle, er i dag så tilgroede, at de ikke længere fungerer som yngleområder for disse arter.

I rapportens konklusionsafsnit gives forslag til etablering af stem og sluse, der vil forbedre
vandstandsforholdene for ynglefuglene, samt forslag til øget græsning og en plan for høslæt. Det vurderes, at
med en bedre forvaltning, vil der være gode chancer for, at der kan retableres større engfuglebestande på
Harboøre Tange.



Baggrund

Landskabet med brakvandsenge på Harboøre Tange, som det kendes i dag, er af nyere dato. Området blev
inddæmmet i 1953, og allerede sidst i 1960erne klassificeredes lokaliteten som en ’meget god’
engfuglelokalitet (Ferdinand 1971). På trods af de ornitologiske værdier startede der en opdyrkning på de
højereliggende dele af engene midt i 1970erne, der lokalt varede ved til efter 1984, hvor tangen blev
naturfredet. I 1983 blev Harboøre Tange udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde blandt andet på grund af
store bestande af engfugle som klyde, engryle (den baltiske biogeografiske population af almindelig ryle),
brushane, stor kobbersneppe samt ynglende hvidbrystet præstekrave og mosehornugle (Falk & Brøgger-
Jensen 1990). På dette tidspunkt midt i 1980erne var Harboøre Tange Danmarks vigtigste lokalitet for
ynglende engryle.

Bestandene af engfugle holdt sig på det samme høje niveau frem til 1990. Men i løbet af de næste 10 år skete
der noget på engene, der medførte en stærk aftagen af de mindre engfugle engryle og brushane. I 2000
optaltes mindre end en tredjedel af antallet af ynglefugle i 1983 af de to vadefugle.

Engene på Harboøre Tange har haft en meget skiftende forvaltning gennem de seneste 30 år. Her var
naturenge med græsning og høslæt til 1975, herefter opdyrkedes store dele frem til 1984. I første halvdel af
1980erne tog man et omfattende høslæt, herefter sås udbredt tilgroning, afløst af nye græsningsaftaler
omkring 1990. Frem til efteråret 1998 skete vandudskiftningen ved hjælp af en højvandsklap, der åbnedes,
når vandstanden i Limfjorden var lavere end i lagunesøerne. Dette medførte lave vandstande i lagunesøerne
det meste af året med større forekomster af vadeflader, og meget få oversvømmelser af engene. I 1998
fjernedes højvandsklappen, og siden har der været fri vandudskiftning mellem fjord og lagunesøer.

Da engfuglenes tilbagegang medfører en betydelig forringelse af fuglebeskyttelsesområdet, er formålet med
denne udredning at give et bud på, hvilken indflydelse forvaltningen af engene og af vandregimet kan have
haft på engfuglene, samt hvilke forvaltningstiltag der kunne forbedre forholdene for disse. I forbindelse med
en vurdering af bestandsudviklingen analyseres de anvendte optællingsmetoder gennem årene for at
undersøge sammenligneligheden af tallene.

Denne udredning sætter særlig fokus på de tre englevende vadefugle klyde, engryle og brushane, der er
anført på Fuglebeskyttelsesdirektivets liste 1 med arter, som EU-landene er forpligtet at sørge for en særlig
beskyttelse af (Falk & Brøgger-Jensen 1990, EUROPA 2003), samt stor kobbersneppe – en engfugl med en
dårlig beskyttelsesstatus i Danmark og det øvrige Europa (Thorup 2004).



Materiale

Bestandstal for engfugle

De tidligste tællinger af ynglende engfugle på Harboøre Tange er fra starten af 1960erne (Ferdinand 1971).
Den første tælling af alle de fire målarter klyde, engryle, brushane og stor kobbersneppe er fra 1970, men
denne tælling vurderes senere ikke at have været dækkende (Hansen 1985). Herefter er der optællinger af
alle eller de fleste engfugle fra 1978, 1980, 1982, 1983, 1987, 1988, 1990, 2000, 2002 og 2003. Endelig er
der i 1998 og 1999 foretaget optællinger efter en helt anden metode (optælling fra veje) og måske også på
andre tidspunkter. Fra disse to år er der anvendt yngletal fra enkelte arter (knarand, spidsand, strandskade,
vibe, dobbeltbekkasin), hvor resultaterne skønnes at være sammenlignelige. I tabel 1 er givet en karakteristik
af de enkelte års optællinger samt referencer for de publicerede og upublicerede data..

Hvor der er angivet et bestandstal med en margin, er middeltallet anvendt i figurer og oversigter.

Bestandstæthed og udbredelse af engfugle

I en række år er de ynglende engfugle også kortlagt, og der er udarbejdet udbredelseskort (Tabel 1). I flere
tilfælde afviger antallet af kortlagte par/ynglehunner en smule fra middeltallet af den vurderede bestand.
Dette er forklaringen på, at summerede tal fra oversigter over udbredelse og bestandstæthed ikke
nødvendigvis er i fuld overensstemmelse med bestandsopgørelsen fra samme sæson.

Undersøgelsesområde og delområder

Alle engområder vest og syd for de to lagunesøer er blevet dækket ved optællinger og kortlægninger af de
ynglende engfugle. Mod vest afgrænses undersøgelsesområdet af klitterne, mod nord af Thyborøn by, mod
øst af vejdæmningen og mod syd af diget øst for Langerhuse.

Forskellige naturforhold og forvaltning gør, at bestande og bestandsudvikling af engfugle analyseres inden
for syv delområder (Figur 1). Delområderne 1-4 følger afgrænsningen foretaget af Kristensen og Madsen
(2001). Delområde 2 opdeles i fire: d) den sydlige del Nr. Knopper, der blev opdyrket fra ca. 1975 til 1984,
a) den ferske del af naturengene mod nord, b) og c) den salte del af samme. Afgrænsningen mellem a) og b)
er forsøgt lagt, hvor 5 promille grænsen for salt i engen vurderes at ligge ifølge saltmålingerne i foråret 2003,
men et ret begrænset antal målestationer gør, at denne grænse er ret usikker. c) er den yderste del af engen,
kendetegnet med meget kort og saltpåvirket vegetation.

Der er ikke foretaget målinger af salt og vegetationshøjde i delområde 4 i 2003.



Tabel 1. Dækningen ved de enkelte års optælling af klyde, engryle, brushane og stor kobbersneppe. Som
standard for en dækkende optælling er anvendt én kortlægning i den bedste optællingsperiode (angivet i
tabelhovedet for de enkelte arter), for engryle og brushane ved gennemgang af engene.
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Reference
1963  *  Ferdinand 1971
1970 * + + * Dybbro & Jørgensen 1971

1977  +  Hansen 1978

1978 + + Hansen 1978

1980 Hansen 1980

1982 Hansen 1983a

1983 Hansen 1983b

1987 * * * *  Falk & Brøgger-Jensen 1990
1988 * * * *  Falk & Brøgger-Jensen 1990

1990 Hansen & Kjeldsen 1990

1998 + + + +  Olesen 1998

1999 + + + + Olesen 2000

2000  Kristensen & Madsen 2001, Olesen 2001

2002  Feltkort og notater; Villesen m.fl. 2002

2003 Feltkort og notater; Villesen m.fl. 2003

  Dækning:      
Særlig grundig optælling – 2 eller flere optællinger

God optælling – én grundig optælling i optællingsperiode

* Optælling – dækningen er ikke kendt

+ Optælling – vurderes ikke at være dækkende
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Figur 1. Kort over Harboøre Tange med angivelse af undersøgelsesområdet og de anvendte delområder.



Saltholdighed

Ringkjøbing Amt har målt salinitet i lagunesøerne på to målestationer gennem 1995 og på fire målestationer
fra efteråret 1998 til slutningen af 2001. De målte saltholdigheder ændrede sig ikke væsentligt med fjernelse
af en højvandsklap i efteråret 1998, der tillod fri vandudveksling med Limfjorden. I den sydlige lagunesø
svingede saliniteten mellem 8 og 25 promille med medianer på hhv. 11,7 og 11,2 promille i de to perioder, i
den nordlige mellem 17 og 39 promille med medianer på hhv. 27,5 og 28,6 promille (Ringkjøbing Amt
2003).

I ynglesæsonen 2003 blev der to gange (i maj og i juni) manuelt foretaget saltprøver på 50 stationer fordelt
på engene og i lagunesøerne på Harboøre Tange (Bo Boysen Larsen upubl.). Stederne for prøvetagning
opdeles på fire typer: 1) lagunesøerne, 2) grøfter og loer (der ofte er i direkte forbindelse med lagunesøerne),
3) søer og permanente vandhuller i engen og 4) vandsamlinger på engen.
Resultaterne fra disse saltprøver vises i tabel 2, hvor data er opdelt på fire delområder angivet på kortet i
figur 1. Herudover blev der taget prøver på fire stationer i de to lagunesøer. Her varierede saliniteten mellem
13,2 og 14,5 promille i den sydlige lagunesø (Harboøre Fjord), og mellem 22,6 og 27,0 promille i den
nordlige lagunesø (Thyborøn Fjord).

Tabel 2. Saltholdigheder (i promille) på engene på Harboøre Tange 6. maj og 3. juni 2003. Der er angivet
median, gennemsnit og variation for saliniteten fordelt på fire delområder (se figur 1) og tre typer vandhuller
(se tekst).

6. maj 2003 3. juni 2003
median gennemsnit variation median gennemsnit variation n

Delområde 1 Vandsamling på engen 0,8 1,1 0,8-1,7 0,9 1,0 0,6-1,5 3
(NV og V) Sø/permanent vandhul 4,1 4,2 0,5-8,0 7,4 6,4 0,7-10,5 4
 Grøft/lo - - - - - - 0

median gennemsnit variation median gennemsnit variation  
Delomr. 2a Vandsamling på engen 0,3 1,3 0,0-3,6 3,1 2,4 0,5-3,8 3
(NØ fersk) Sø/permanent vandhul - - - - - - 0
 Grøft/lo 3,4 3,4 3,4 3,8 3,8 3,8 1

median gennemsnit variation median gennemsnit variation  
Delomr. 2b/2c Vandsamling på engen 7,9 8,6 3,3-14,9 14,7 15 5,6-25,2 6
(NØ salt) Sø/permanent vandhul - - - - - - 0
 Grøft/lo - - - - - - 0

median gennemsnit variation median gennemsnit variation  
Delomr. 2d Vandsamling på engen 1,1 1,3 0,3-2,6 1,2 1,8 0,9-3,4 3
(Nr. Knopper) Sø/permanent vandhul 9,4 9,4 9,4 8,8 8,8 8,8 1
 Grøft/lo - - - - - - 0

median gennemsnit variation median gennemsnit variation  
Delomr. 3 Vandsamling på engen 1,5 1,6 0,5-2,8 1,9 2,1 0,2-5,2 9
(Sdr. Knopper) Sø/permanent vandhul 1,2 1,6 0,4-4,3 1,9 3,4 0,4-10,5 11
 Grøft/lo 2,0 3,6 0,3-10,0 11,3 8,5 0,4-15,2 5



Vandstand

Ringkjøbing Amt har målt vandstanden i lagunesøerne i 1995 og fra efteråret 1998 til udgangen af 2001.

I vadefuglenes yngleperiode fra anden halvdel af april til udgangen af juni har fjernelse af højvandsklappen i
1998 ifølge disse data betydet, at udsvinget i vandstanden er blevet væsentligt større, og
maksimumvandstanden er blevet op til 17 cm højere (Tabel 3).

Der foreligger ingen målinger af oversvømmelseshyppighed eller niveau af overfladevand inde på engene,
men også uden for yngletiden er der væsentligt større vandstandssvingninger efter efteråret 1998 end i 1995,
og det må anses for givet, at væsentligt større arealer regelmæssigt oversvømmes af saltvand i dag end
tidligere. Således var den højest målte vandstand i Thyborøn Fjord og Harboøre Fjord hhv. +11 og +2 cm
DNN i 1995, mens de tilsvarende værdier i 1998-2001 var +69 og +59 cm DNN.

Tabel 3. Målte vandstande på fire målestationer i de to lagunesøer på Harboøre Tange i vadefuglenes
yngletid.

Thyborøn Fjord      
 1995 1999 2000 2001
Max. vandstand 20.4 - 30.6 (cm DNN) +11  +13 +28 +16
Udsving i vandstand i cm 20.4 - 30.6 27  35 42 40

Harboøre Fjord      
 1995 1999 2000 2001
Max. vandstand 20.4 - 30.6 (cm DNN) -7  +28 +21 +12
Udsving i vandstand i cm 20.4 - 30.6 10  33 23 18

Tabel 4. Vegetationshøjde 18.-19. juni og arealer på Harboøre Tange 2003. Arealerne er beregnet manuelt ud
fra kort og luftfotos og er forbundet med en vis usikkerhedsmargin. Desuden det anslåede areal af
kæruldsamfund.
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Areal i alt (ha) 81 41 55 38 68 146 25 454
  

Heraf antal ha med
vegetationshøjde:        

Delområde
1-3: 

0-5 cm 1 0 19 29 27 0 ? 76
6-15 cm 30 19 3 3 10 51 ? 116
16-25 cm 19 20 30 6 21 58 ? 154
>25 cm 31 2 3 0 10 37 ? 83
         
Areal med kæruld (ha) 0,3 5 0 0 1,5 44 ? 51



Vegetation og landbrugsmæssig udnyttelse

Der blev foretaget to kortlægninger af vegetationshøjden i delområderne 1-3 i yngletiden 2003. 18.-19. juni
opmålte Ringkjøbing Amt (ved Lars Hoppe) vegetationshøjden i fire kategorier: 1) 0-5 cm, 2) 6-15 cm, 3)
16-25 cm og 4) >25 cm (Tabel 4), og 14. juli blev forekomsten af områder med vegetation af 0-15 cm’s
højde kortlagt af rapportens forfatter.

Den 14. juli blev udbredelsen af kæruld også kortlagt (Tabel 4), som et mål for hvor der fandtes svagt eller
ikke-saltpåvirkede arealer. Kæruldsamfund vides at være attraktiv redehabitat for brushane på Tipperne
(Thorup 1998). Der er ikke fundet kortlægninger af kæruld fra før ændringen af vandindtaget på tangen, og
det vides derfor ikke, hvor eller om de øgede forekomster af oversvømmelser med saltvand har haft en effekt
på artens udbredelse.

Hansen (1978. 1979, 1980, 1983a, 1986) undersøgte og kortlagde den landbrugsmæssige udnyttelse af
Harboøre Tange i 1976-1979, 1982-1983 og 1986. Efter 1986 er oplysninger om den landbrugsmæssige
udnyttelse mere fragmentarisk (Falk & Brøgger-Jensen 1990, Hansen & Kjeldsen 1990, J.A. Blom-Hansen
og B. B. Larsen i brev).
Opdyrkningen på Harboøre Tange havde sit største omfang i anden halvdel af 1970erne, hvor i
størrelsesordenen 70% af Sdr. Knopper (delområde 3) og 95% af Nr. Knopper (delområde 2d) var under
opdyrkning, knapt halvdelen med korn, resten med kulturgræs (Hansen 1980). I 1983 var opdyrkningen af
Sdr. Knopper opgivet, og der blev foretaget høslæt i det meste af området (Hansen 1986). I 1986 var
omfanget af høslæt her faldet til det halve, mens større dele var under tilgroning (Hansen 1986).
Opdyrkningen på Nr. Knopper fortsatte i begrænset omfang efter 1983, men var ophørt i 1995. I forbindelse
med opdyrkningen gødskedes i stort omfang nord for Knoppervej (delområderne 2a-d), mens der også
gødskedes i mindre omfang på Sdr. Knopper. Engene vest for grusvejen fra Thyborøn mod Langerhuse har
derimod aldrig været opdyrket eller gødsket (J.A. Blom-Hansen i brev). I 1995 ophørte gødskningen næsten
fuldstændigt. Kun i et mindre område på Sdr. Knopper blev der givet dispensation til gødskning i 1995-1997
(B. B. Larsen i brev).
I 2003 lå hele området (delområde 1-3) som eng. I den største del med ekstensiv kreaturgræsning og mange
steder under tilgroning. 14. juli var der ca 87 kreaturer (inkl. kalve) i delområde 3 (0,6 pr ha), 25 i delområde
1 (0,3 pr ha), 37 i delområde 2d (ca 0,8 pr ha i kreaturfennen) og 89 i delområde 2a-c (0,7 pr ha). Der
registreredes ingen tegn på høslæt.

Terrænhøjde

Ringkjøbing Amt nivellerede terrænhøjden i 1997 på 5 øst-vestgående transekter på Harboøre Tange (B.B.
Larsen upubl.). To transekter gik gennem delområderne 1 og 2a-c i hhv. den nordlige og den sydlige del, en
transekt gik gennem delområde 1 og 2d, mens 2 transekter gik gennem delområde 3.

Ifølge denne måling ligger delområde 1 mellem +45 og +80 cm DNN, 2a især mellem +35 og +50 cm DNN,
de yderste dele af 2b og 2c ligger mellem +15 og +25 cm DNN, mens de indre dele af 2b ligger mellem +20
og +35 cm DNN. 2d ligger højt, ved transekten mellem +45 og +90 cm DNN. Endelig ligger de ydre dele af
Sdr. Knopper (delområde 3) mellem +20 og +35 cm DNN, mens de indre dele er mellem +30 og +60 cm
DNN

Prædation

Der vides at være ræv og rørhøg på Harboøre Tange (Kristensen & Madsen 2001), men antal, omfang af
prædation og betydning for de ynglende engfugle kendes ikke. Ynglesuccesen for de territoriehævdende
engfugle (dvs. ekskl. klyde) vurderedes at være god i 2000 og 2002 (Kristensen & Madsen 2001, O. Amstrup



pers. medd.), mens der sås få ungevarslende fugle i 2003. Dette sidste skyldtes måske ikke primært dårlig
ynglesucces, men en sen ynglesæson, hvor mange fugle vurderedes at ligge på æg på optællingstidspunktet
(Villesen m. fl. upubliceret).
Der foretages rævejagt på Harboøre Tange, men der foreligger ikke nogen jagtstatistik.

Tak

Ole Amstrup, Jesper A. Blom-Hansen, Jørgen Peter Kjeldsen, Bo Boysen Larsen og Allan Kjær Villesen
takkes for at have givet værdifuld information om optællinger og forvaltning på Harboøre Tange.

Klyde

Bestand og data

Der foreligger bestandstal fra 10 ynglesæsoner mellem 1970 og 2003. I syv sæsoner vides dækningen at være
god, mens optællingsforholdene ikke har kunnet undersøges for tre (Tabel 1). I perioden er der optalt mellem
50 og 270 par på Harboøre Tange (Figur 2), mens bestanden har været på mindst 94 par i alle sæsoner, hvor
dækningen vurderes at have været god.

Bestanden har fluktueret en del, men niveauet har været ret stabilt i perioden 1978-2003.
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Figur 2. Den optalte ynglebestand af klyde i 10 ynglesæsoner mellem 1970 og 2003.

Fordeling i området

I perioden 1978-1990 ynglede ca 60% af klyderne på små holme og øer i og langs strandlinien af
lagunesøerne (Figur 3), mens 25% ynglede spredt på engene. De resterende ynglepar ynglede i og ved
Cheminovahullet i 1990 (88% af dette års bestand).
De præcise koloniplaceringer er ikke kortlagt i 2000 og 2003. I 2000 havde over 90% af parrene etableret sig
på småøer og langs kystlinien af den nordlige lagunesø. I 2003 optaltes 67% af fuglene på småøer og langs
kystlinien af den nordlige lagunesø, 13% på to småøer i den sydlige lagunesø, mens 20% fandtes på engene.
Der er således ikke sket større ændringer af ynglefuglenes fordeling gennem de seneste 25 år.
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Figur 3. Kort over de vigtigste yngleområder for klyder 1978-1990. Den gennemsnitlige andel af de kortlagte
ynglepar i sæsonerne 1978, 1980, 1982, 1983 og 1990 er angivet (fra Hansen 1978, 1980, 1983a,b og Hansen
& Kjeldsen 1990). De resterende par ynglede spredt på engene.



Vegetation

Klydens redehabitat er vegetationsløse flader eller arealer med helt kort vegetation (Glutz von Blotzheim m.
fl. 1977). Artens foretrukne yngleområde på Harboøre Tange langs strandkanterne af lagunesøerne var på
mange strækninger helt nedgræsset i 2003, og det vurderes, at der stadig er udstrakte områder med passende
redehabitat her.
Tilgroning af de indre dele af engene og lokalt langs lagunesøerne betyder dog, at klyderne ikke har
mulighed for at være fleksible i deres valg af yngleområde. Fuglene kan ikke rykke ind på engene og slå sig
ned omkring pander og loer, hvis de ydre dele af engene bliver oversvømmet, og de kan ikke sprede sig i
terrænet, hvis prædationstrykket fra rovpattedyr bliver højt – en strategi klyder ellers anvender i sådan en
situation for at reducere omfanget af prædation.

Salt

Klyden yngler almindeligt under både brakke, salte og hypersaline forhold (Glutz von Blotzheim m. fl.
1977). Det forekommer derfor usandsynligt, at ændret salinitet i lagunesøer eller engenes vandregime vil
have nogen direkte indflydelse på klydens ynglen.

Vandstand

I slutningen af maj 2000 registrerede Kristensen og Madsen (2001), at vandstanden i lagunesøerne var så høj,
at klyderederne blev oversvømmet og forladt. Ifølge Ringkjøbing Amts data fandt dette sted ved en
vandstand, der nåede 28 cm over DNN. Før højvandsklappen blev fjernet i 1998, nåede vandstanden aldrig
sådanne højder. I hele året 1995 var den højeste vandstand 11 cm over DNN, mens der blev målt over +15
cm DNN alle tre ynglesæsoner efter fjernelse af klappen og over +20 i to ud af tre år med data. Den fri
tilstrømning af vand fra Limfjorden må således de fleste år anses for at forhindre succesfuld ynglen for
klyde. Ifølge måling af terrænhøjden ligger de kystnære dele af engen omkring +20 - +25 cm DNN.
Muligheden for at yngle med succes blev med ændringen af vandregimet i 1998 også begrænset af, at
forekomst af mudderflader i lagunesøerne nu er sjældent forekommende. Når de er tilstede, er mudderflader
med 0-2 cm’s vanddække klydeungers foretrukne fourageringsområde.

Forbedret forvaltning for klyde

Retablering af stem eller sluse for at forhindre indtrængen af store mængder vand fra Limfjorden under
højvandssituationer vil de fleste år tilsyneladende være en forudsætning for, at klyden kan yngle med succes
på Harboøre Tange. Den kritiske vandstand for klyde (og havterne) ligger i området 15-25 cm over DNN.
Genskabelse af områder med meget kort græs på de højereliggende dele af engen vil gøre yngleforholdene
mere fleksible for klyden og må forventes at skabe forbedrede muligheder for, at arten kan yngle med succes.



Engryle

Bestand og data

Der foreligger bestandstal af engryle fra 12 ynglesæsoner mellem 1970 og 2003. Ifølge Hansen (1978, 1985)
er 1980 tællingen den første dækkende; tællingen i 1970 vurderes at være ufuldstændig, og tællingerne i
1977 og 1978 blev ikke foretaget i den bedste optællingsperiode.
Mellem 1980 og 1990 optaltes mellem 65 og 125 par, mens bestanden i 2000-2003 var faldet til 32-41 par
(Figur 4). Ved optællingen i topåret 1983 blev der udført flere ekstratællinger i de gode ryleområder (Hansen
1983b), og dette år vurderes dækningen derfor at være væsentlig over middel. Tællingerne i 1980, 1982,
1990 og 2000-2003 vurderes derimod at være sammenlignelige, og den aktuelle bestand er således i
størrelsesordenen en tredjedel af bestanden i årene 1982-1990.
Fra 1980 til 1985 var Harboøre Tange Danmarks vigtigste lokalitet for engryle, mens Tipperne overtog
denne plads i 1986. I 1990 husede Harboøre Tange stadig 10% af de danske engryler og ca. 5% af den
samlede bestand. I 2003 er disse tal faldet til 9% og 3%, men lokaliteten udgør stadig en absolut
kernelokalitet og er af international betydning for engryle (Thorup 2004).
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Figur 4. Den optalte ynglebestand af engryle i 1980-2003. Før 1980 var der tællinger i 1970 (20 par), 1977
(34 par) og 1978 (40 par), der vurderes at være mere eller mindre ufuldstændige.



Engryle  1990

Figur 5. Kort over udbredelsen af 111 kortlagte ynglepar af engryle på Harboøre Tange i 1990. Efter kort I
Hansen og Kjeldsen 1990.



Engryle  2003

Figur 6. Kort over udbredelsen af 32 kortlagte ynglepar af engryle på Harboøre Tange i 2003. Efter feltkort
af Villesen m. fl. 2003.



Fordeling i området

Tabel 5. Fordeling af ynglende engryler på delområder i to perioder: 1980-1990 (efter udbredelseskort i
Hansen 1980, 1983a,b og Hansen & Kjeldsen 1990) og 2002-2003 (efter feltkort Villesen m. fl. 2002, 2003).
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  areal (ha) 81 41 55 38 68 146 25 454
1980-1990  par 19,5 5,5 12,25 7 1,75 43 7,5 96,5
1980-1990  par/km2 24 13 22 18 3 29 30  
2002-2003 par 6,5 2 8,5 3 0 11 0,5 31,5
2002-2003  par/km2 8 5 15 8 0 8 2

Den store og tætte bestand af engryle var i 1980-1990 jævnt fordelt på engene på Harboøre Tange, med
undtagelse af delområdet Nr. Knopper, der var opdyrket og gødskedes kraftigt i perioden (Tabel 5).
Tilbagegangen frem til 2002-2003 fandt sted overalt, men dog i varierende omfang. I det indre område af den
saltpåvirkede eng mod NØ (område 2b) var tilbagegangen kun på ca. 30%, mens 55-72% af bestanden
forsvandt i de fleste af de øvrige delområder (1, 2a, 2c og 3). Størst var tilbagegangen i det sydligste
delområde (4), hvor engrylen ikke længere yngler regelmæssigt, mens der i 1980erne i gennemsnit var 7-8
par (Tabel 5).

Vegetation

Engrylens redehabitat er græs, kæruld og star af 5-16 cm’s højde. I ungeføringsperioden vælges oftest
områder med helt kort vegetation, og frem for alt må vegetationen ikke være for tæt, da en tæt
vegetationsstruktur forhindrer de små og relativt kortbenede ungers frie færden i terrænet (Thorup 1998).

I hvert fald i to delområder, hvor der i 1980erne var mange ynglepar – delområde 1 og 3 – ser det beskedne
areal af kort vegetation ud til at være en begrænsning af ynglemulighederne for engryle i 2003.
Ifølge tabel 4 er der ganske vist stadig et større område i delområde 1 med vegetation af 6-15 cm’s højde,
men engen med den korte vegetation befinder sig næsten udelukkende i den nordlige halvdel af delområdet,
hvor kun en mindre del af yngleparrene tidligere befandt sig. I den sydlige halvdel – hvor 16 af 23 par var i
1990 og alle 6 par var i 2003 (Figur 5 og 6), er der kun 7 ud af 45 ha med vegetation af 0-15 cm’s højde.
I delområde 3 – Sdr. Knopper – var de ynglende engryler relativt jævnt fordelt i hele området i 1990 (Figur
5). I 2003 klumpede 9 af 10 ynglepar sig sammen i den sydøstlige del på ca. en tiendedel af området (Figur
6) i et område rigt på pander og med en vegetation af 6-15 cm’s højde.

Salt

Engryle yngler især på brakke og ferske enge, men der er ikke tegn på, at den saltpåvirkning, der var på
engene i 1980erne eller er i dag, har haft nogen negativ effekt på engrylens valg af yngleområde. Selvom det
måske delvis skyldes, at de mest saltpåvirkede områder også har den korteste og mest åbne vegetation, har de



saltpåvirkede delområder de højeste yngletætheder i 2002-2003, og yngletætheder ikke væsentligt under de
højeste i 1980-1990 (Tabel 5).

Vandstand

Som beskrevet under klyde bliver de laveste og mest kystnære dele af engene overskyllet af indtrængende
vand fra Limfjorden under højvandssituationer, efter at højvandsklappen på Harboøre Tange blev fjernet i
efteråret 1998. Det har sandsynligvis en negativ effekt på de engrylepar, der har etableret sig i den korte
vegetation nær kysten af især Thyborøn Fjord (delområde 2c), ved at sådanne pars reder ofte bliver
oversvømmet. Engrylerne kortlægges dog ikke i redeperioden, men i ungeføringsperioden, og det er ikke
muligt i de foreliggende data at se nogen effekt af oversvømmelser.

Det er muligt, at den højere vandstand i lagunesøerne de senere år har begrænset udtørringen af engene. De
vedvarende store forekomster af ynglende engryler i 1980erne lå dog i en periode, hvor vandstanden holdtes
lav, og der er derfor ikke data der underbygger, at høj vandstand i lagunesøerne er af afgørende betydning for
engenes fugtighedsforhold.

Forbedret forvaltning for engryle

Tilgroning af engene i delområderne 1 og 3 må anses for at være den vigtigste grund til, at to-tredjedele af
Harboøre Tanges engryler er forsvundet de seneste 10-15 år.
Denne tilgroning kan modvirkes med et større græsningstryk. Græsningstrykket kan uden problemer for
fuglene fordobles i delområde 1 og øges med 50% i delområde 3. Ideelt skulle det øgede græsningstryk
suppleres med en eller anden form for sent høslæt eller afpudsning efter engfuglenes yngletid i den sydlige
halvdel af delområde 1 og det meste af delområde 3 med f.eks. 2-4 års mellemrum.



Brushane

Bestand og data

Der foreligger bestandstal af ynglehunner af brushane fra 12 ynglesæsoner mellem 1970 og 2003. Den første
dækkende optælling er sandsynligvis tællingen i 1980. Hansen (1985) påpeger, at tællingen i 1970
undervurderede engrylerne, og det er sandsynligvis også tilfældet hos brushane, da de to arter optælles på
stort set samme måde og samme tid. Tællingerne i 1977 og 1978 blev ikke foretaget i den bedste
optællingsperiode (Hansen 1978).
På tællingerne 1980-1990 optaltes mellem 7 og 15 hunner, mens der var 3-6 hunner i 2000-2003 (Figur 7).
Der er ingen oplysninger om dækningen i topåret 1987 med 15 hunner og i 1988. I 1983 blev der udført flere
ekstratællinger i nogle af de gode brushaneområder (Hansen 1983b), og dette år vurderes dækningen derfor
at være væsentlig over middel. Tællingerne i 1980, 1982, 1990 og 2000-2003 vurderes derimod at være
sammenlignelige, og den aktuelle bestand er ca. halvdelen af bestanden i årene 1980-1990.
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Figur 7. Den optalte bestand af  ynglehunner af brushane i 1980-2003. Før 1980 var der tællinger i 1970 (6
hunner), 1977 (mindst 5 hunner) og 1978 (mindst 5 hunner), der vurderes at være mere eller mindre
ufuldstændige.



Brushane 1980-1990

Figur 8. Kort over udbredelsen af 35 kortlagte ynglehunner af brushane i ynglesæsonerne 1980, 1982,
1983 og 1990. Efter kort i Hansen 1980, 1983a,b og Hansen & Kjeldsen 1990. 



Brushane 2002-2003

Figur 9. Kort over udbredelsen af 9 kortlagte ynglehunner af brushane i ynglesæsonerne 2002 og 2003.
Efter feltkort af Villesen m. fl. 2002 og 2003.



Fordeling i området

Tabel 6. Fordeling af ynglende hunner af brushane på delområder i to perioder: 1980-1990 (efter
udbredelseskort i Hansen 1980, 1983a,b og Hansen & Kjeldsen 1990) og 2002-2003 (efter feltkort Villesen
m. fl. 2002, 2003).
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  areal (ha) 81 41 55 38 68 146 25 454
1980-1990  hunner 0,75 1 2 0 0,25 4,5 0 8,5
1980-1990  hunner/km2 0,9 2,4 3,6 0 0,4 3,1 0  
2002-2003 hunner 0,5 1,5 0 0 0 2,5 0 4,5
2002-2003  hunner/km2 0,6 3,7 0 0 0 1,7 0

I alle årene med udbredelseskort har hovedparten af brushønsene ynglet i to områder: den sydlige halvdel af
delområderne 2a-b og Sdr. Knopper (delområde 3) øst for den nord-syd-gående grusvej (Figur 8-9, tabel 6).
Udbredelsen er dog blevet mere lokal i 2002-2003: brushanen yngler ikke længere i delområdet 2b, der var
det bedste område i 1980-1990 (Tabel 6), og også på Sdr. Knopper er ynglefuglene i dag meget mere
koncentreret (Figur 8-9).
Selvom materialet er lille, er der to delområder – 1 og 2a – hvor bestandstætheden er på samme niveau eller
højere i 2002-2003 end i 1980-1990.
I de kystnære, laveste og mest saltpåvirkede delområder 2c og 4 er brushanen ikke fundet ynglende.

Vegetation

Brushanens redehabitat er 10-20 cm høj vegetation af især græs og kæruld, og habitaten i
ungeføringsperioden er også vegetation under 20 cm’s højde, der ikke er for tæt (Thorup 1998).
Vegetationshøjden, hvor der er iagttaget ynglehunner af brushane, afspejler denne specialisering (Tabel 7).
Syv af otte hunner fandtes i vegetation mellem 6 og 15 cm’s højde. Kun omkring en fjerdedel af Harboøre
Tange har en vegetationshøjde indenfor denne kategori, og manglende forekomst af vegetation af passende
højde er muligvis en begrænsning for antallet af ynglende brushøns.

Tabel 7. Vegetationshøjde 18.-19. juni 2003, hvor der er kortlagt yngleurolige hunner af brushane i 2002 og
2003.

Vegetationshøjde (cm)  0-5 6-15 16-25 >25

Antal ynglehunner  0 7 1 0



Salt

Undersøgelser i Tyskland og på Tipperne viser, at brushanen kun i meget begrænset omfang yngler i
saltpåvirkede områder. På Tipperne ligger grænsen for, hvor brushanen stort set ophører med at yngle, ved
en saltpromille på omkring 5 i vandsamlinger på engen (Glutz von Blotzheim et al. 1975, Thorup 1998 og
upubliceret).

Årets saltmålinger er de første, der har kortlagt saltindholdet i vand inde på engene på Harboøre Tange, og
det er derfor ikke muligt ud fra prøvetagninger at fastslå, hvilke forandringer der er sket, efter de ændrede
tilløbs- og fraløbsforhold mellem lagunesøerne og Limfjorden i 1998.
De høje saltholdigheder i lagunesøerne og ændringen efter 1998 til, at der regelmæssigt forekommer meget
høje vandstande, må dog betyde, at der er dele af engene, der  – i modsætning til tidligere – regelmæssigt
bliver oversvømmet med saltvand og derfor er blevet mere salte. Delområderne 2b og 2c, og de kystnære
dele af delområde 3 ligger lavt mellem +15 og +35 cm DNN, og det er derfor især disse områder, der
potentielt er blevet mere saltpåvirkede. Det er også netop i disse områder, de ynglende brushøns er
forsvundet mellem 1980-1990 og 2002-2003. Påvirkning af salt må derfor anses for en meget sandsynlig
årsag til nedgangen i brushanebestanden på Harboøre Tange.

Vandstand

Brushanen er ikke registreret ynglende i de laveste, kystnære dele af engen, og de vandstande, der er
registreret i yngletiden kan ikke anses for at have nogen direkte betydning for brushanens ynglemuligheder.

Som nævnt under ’Salt’ må oversvømmelser uden for yngletiden anses for at have en indirekte påvirkning af
yngleforholdene, ved at de høje vandstande, der forekommer efter 1998, påfører engene større mængder af
salt. De ændrede vandstandsforhold efter 1998 må derfor have en negativ effekt på de ynglende brushøns.

Forbedret forvaltning for brushane

Brushanen vil igen kunne få udvidet det potentielle yngleområde på Harboøre Tange, hvis vandstanden
kontrolleres bedre, og oversvømmelser på grund af indtrængende vand fra Limfjorden i højvandssituationer
undgås.
Større arealer kunne opnå en passende vegetationshøjde og struktur ved introduktion af regelmæssig høslæt
eller afpudsning uden for yngletiden på de fugtige, indre og ikke-saltpåvirkede enge. Dette ville kunne øge
omfanget af ynglehabitat. Et sådant slæt kunne inkludere arealer i delområderne 1, 2a (og måske den
ferskeste del af 2b) og 3.



Stor kobbersneppe

Bestand og data

Der findes bestandstal fra 11 ynglesæsoner i perioden 1963-2003 (Figur 10). Det første år, hvor optællingen
vides at være dækkende er 1978. De første mange år fandtes op til syv par. Kun i en forholdsvis kort årrække
mellem 1982 og 1990 optaltes der en ret stor bestand af stor kobbersneppe på Harboøre Tange på 25-35 par.
I 2000 var der stadig 21 par, mens de 12 kortlagte par i 2003 måske er en undervurdering, da der kan have
været flere par, der ikke havde etableret sig på engene på optællingstidspunktet (Ole Amstrup pers. medd.).
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Figur 10. Det optalte antal ynglepar af stor kobbersneppe i 11 ynglesæsoner 1963-2003. Karakteristika om de
enkelte års optællinger er angivet i tabel 1.

Fordeling i området

I figur 11 og 12 er vist fordelingen af de ynglende store kobbersnepper i 1990, hvor bestanden toppede, og i
2003. I årene med mange ynglepar var de store bestandstætheder i delområderne 1, 2a og 2b (Tabel 8). De
største tætheder findes i 2003 stadig i 2a og 2b, men de er ca. halverede. Delområde 1, der havde den absolut
største tæthed i 1982-1990 var ikke længere noget godt yngleområde i 2003 (Tabel 8).

Tabel 8. Fordelingen af ynglende stor kobbersneppe i syv delområder på Harboøre Tange i tre perioder med
kortlægninger: 1) 1978-1980 (1978 og 1980), 2) 1982-1990 (1982, 1983 og 1990) og 3) 2003.
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  areal (ha) 81 41 55 38 68 146 25 454
1978-1980 par 1,5 1,5 1,5 0 0 1,5 0 6
1978-1980 par/km2 1,9 3,7 2,7 0 0 1 0  
1982-1990  par 8 4 4,67 1 1 7,33 0 26
1982-1990  par/km2 9,9 9,8 8,5 2,6 1,5 5 0  
2003 par 1 2 2 1 2 4 0 12
2003  par/km2 1,2 4,9 3,6 2,6 2,9 2,7 0



Stor kobbersneppe 1990

Figur 11. Kort over udbredelsen af 32 kortlagte territorier af stor kobbersneppe i 1990. Efter Hansen
& Kjeldsen 1990.



Stor kobbersneppe 2003

Figur 12. Kort over udbredelsen af 12 kortlagte territorier af stor kobbersneppe i 2003. Efter feltkort af
Villesen m. fl. 2003.



Tabel 9. Vegetationshøjde i juni 2003, hvor 32 territorier af stor kobbersneppe blev kortlagt i 1990 og 12 i
2003.
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1990 0-5 cm 2 1     1
 6-15 cm 14 5 4 2 3
 16-25 cm 13 5 1 3 1 3
 > 25 cm 3 2 1

2003 0-5 cm 2 1     1
 6-15 cm 8  2 1 2 3  
 16-25 cm 2  2  

> 25 cm 0

Vegetation

Kravene til redehabitat og ungehabitat er forskellige hos stor kobbersneppe, hvad angår vegetationshøjden.
Reden placeres i vegetation af under 15 cm’s højde, mens ungerne føres i vegetation af ca. 15-30 cm’s højde
(Møller 1978, Thorup 1998).

Stor kobbersneppe optælles og kortlægges i redeperioden. 10 af 12 kortlagte par i 2003 fandtes, hvor
vegetationen måltes til at være under 15 cm 18.-19. juni (Tabel 9). Til sammenligning fandtes halvdelen af
de kortlagte kobbersneppeterritorier i 1990 i områder, der i juni 2003 havde vegetation af over 15 cm’s højde
(Tabel 9). Det er derfor yderst sandsynligt, at tilgroning af engene er af betydning for bestandsnedgangen for
arten ved at begrænse arealet med passende redehabitat.

Salt og vandstand

I hele undersøgelsesperioden har næsten alle ynglende store kobbersnepper holdt til på de ferskeste og
højeste dele af engen, og den største tilbagegang fra 1980erne til i dag fandt sted i delområde 1, der ikke
påvirkes af stigende saltholdighed og øget oversvømmelseshyppighed. Det er derfor næppe sandsynligt at det
ændrede vandregime har haft nogen indflydelse på bestanden af stor kobbersneppe.

Forbedret forvaltning for stor kobbersneppe

Et øget græsningstryk i delområde 1 og de vestlige dele af delområde 3 vil udvide området med ynglehabitat
for stor kobbersneppe. Et sent slæt (efter 15. juli) med nogle års mellemrum i delområde 1 og den vestlige
halvdel af delområde 2 (a-c) og 3 vil være et væsentligt supplement til kreaturgræsningen for at åbne de
tilgroede dele af engen op, samtidigt med, at det vil sikre, at der stadig vil være områder fordelt på engene i
kobbersneppernes ungeføringstid med vegetation over 15 cm’s højde.



Øvrige arter

Svømmeænder

De ynglende svømmeænder er langt vanskeligere at optælle end de territoriale vadefugle. De opholder sig
mere skjult, der er ofte et hanoverskud, og de fleste arter har en meget lang yngletid (Thorup 1998). For en
række år er der angivet en vurderet ynglebestand af flere arter af svømmeænder (Tabel 10).
I overensstemmelse med den almindelige tilgroning af området er de tre arter med tilknytning til eng og
sump – knarand, atlingand og skeand – tiltaget, mens spidsand, der er tilknyttet hel kortgræsset eng er
forsvundet i perioden.
Ingen af de ynglende svømmeænder er på Fuglebeskyttelsesdirektivets liste 1, mens spidsand og atlingand er
på den danske rødliste (Stoltze & Pihl 1998).

Tabel 10. Optalte/vurderede antal ynglepar af 4 arter svømmeænder på Harboøre Tange.

 Knarand Atlingand Spidsand Skeand reference
1982 0 5 6 8 Hansen 1983a
1983 0 11 8 12 Hansen 1983b
1987 1 3 3 5 Falk & Brøgger-Jensen 1990
1988 1 1 7 3 Falk & Brøgger-Jensen 1990
1990 0 7 1 6 Hansen & Kjeldsen 1990
1998 1 2 Olesen 1998
1999 2 1 Olesen 2000
2000 3 16-25 0 19-26 Kristensen & Madsen 2001
2002 2 16-18 22 Feltkort og notater; Villesen m.fl. 2002
2003 2 17 0 12 Feltkort og notater; Villesen m.fl. 2003
  
1982-1988 0,5 5 6 7  
2000-2003 2,3 18,2 0 18,8  



Tabel 11. Antal optalte/vurderede ynglepar af andre vadefugle på Harboøre Tange i en række år mellem
1978 og 2003. Manglende angivelse markerer, at arten ikke blev optalt eller bestandsvurderet det
pågældende år, tal med + at optælleren betragter det som et minimumstal, tal med ++ at optælleren vurderer,
at der ynglede mange flere.

 
Strandskade Stor

præstekrave
Vibe Dobbeltbekkasin Rødben

1978 13-17 10 80-100  40-60
1982 14-18 18-22 174-181 6 113+
1983 18-20 13-20 186-200 13-15  
1987 18 15 107 10 93
1988 12 14 147 13 100
1990 8 4+ 122++ 13-14 77++
1998 6 73 8
1999 5 64 9
2000 8 18 97-98 7 169-180
2002 4-12 109-136
2003   84 13-18 79-118

Andre vadefugle

Udover de undersøgte vadefugle, yngler der regelmæssigt fem arter: strandskade, stor præstekrave, vibe,
dobbeltbekkasin og rødben (Tabel 11), mens der frem til omkring 1990 også ynglede hvidbrystet
præstekrave og i 1986 2 par stor regnspove (Falk & Brøgger-Jensen 1990).
Optællingsmetode og tidspunkt for optælling af de enkelte arter har varieret meget fra år til år, og ofte kan
der ikke siges noget sikkert om dækningen. Derfor kan der ikke udføres en mere detaljeret analyse, men der
er en tendens til, at de arter der er knyttet til helt åbne enge – strandskade og vibe – er gået tilbage, mens
arter, der er knyttet til mere tilgroede enge som rødben og dobbeltbekkasin, har haft stabile eller måske svagt
stigende bestande.

Gul vipstjert

Bestanden af gul vipstjert er blevet optalt og kortlagt i fem sæsoner mellem 1982 og 2003. Flest par
registreredes på de to tidligste tællinger: 15 i 1982 og 25 i 1983. I 1990 ynglede mindst 6 par, i 2000 5 par og
i 2003 1 par. Udviklingen på Harboøre Tange følger mønstret på mange andre danske enge med en kraftig
tilbagegang de seneste år (f.eks. Amstrup & Thorup 2002).



Konklusion: Hvordan forbedre forholdene for ynglende engfugle

Det vides fra undersøgelser i andre områder, hvor man har detailviden om både bestandsudvikling hos
engfugle og forvaltning af engene, at ændringer i forvaltning som vandstand, græsning, høslæt og gødskning
kan være af afgørende betydning for størrelsen af bestande af engfugle og fuglenes mulighed for at
reproducere sig selv (f. eks. Beintema m. fl. 1995, Thorup 1998).

Det kan konstateres, at der har fundet en række ændringer sted i forvaltningen på Harboøre Tange, der enten
direkte kan påvises at have forringet forholdene for de ynglende engfugle, eller som må forventes at have
haft en negativ indvirkning på f.eks. arealet af ynglehabitat eller mulighed for ynglesucces hos de vigtigste
engfuglearter.

To forhold har haft en særlig betydning for de forringede forhold for ynglende engfugle: 1) Regelmæssige
oversvømmelser og dermed øget saltpåvirkning af de laveste enge på grund af direkte forbindelse til
Limfjordens vandmasser siden efteråret 1998, og 2) Tilgroning af de vestlige og sydlige dele af engene på
grund af ophørt høslæt og lavere græsningstryk. Indgreb, der fjerner eller begrænser disse negative
påvirkninger, vurderes at være de mest effektfulde tiltag for at vende udviklingen og helt eller delvist at
retablere de store ynglefuglebestande.

1. Forhindring af oversvømmelser
For at forhindre oversvømmelser af engene og småøerne i lagunesøerne er det nødvendigt at genetablere en
eller anden form for stem eller sluse ved udløbet af Thyborøn Fjord til Limfjorden. I yngletiden bør der ikke
kunne forekomme vandstande inde i lagunesøerne væsentligt over +15 cm DNN for at undgå oversvømmelse
af reder af især klyde, og af hensyn til de ynglende brushaner bør meget store oversvømmelser også uden for
yngletiden forhindres, for at undgå at store dele af engene påvirkes af salt. Derimod er det formodentlig uden
for yngletiden uden betydning for ynglefuglene, om vandstanden er meget lav eller middel, så længe engene
ikke oversvømmes.
I yngletiden må der godt holdes en vandstand på f.eks. + 5-15 cm DNN for at undgå en afvandingseffekt på
engene, som meget lave vandstande i lagunesøerne kan have. Det kan dog ikke påvises, at de tidligere meget
lave vandstande i lagunesøerne havde en negativ påvirkning af antal ynglefugle ved at gøre engene for tørre.
For de undersøgte ynglefugle ville en ideel løsning måske være et vandtæt stem med en højde på +15 cm
DNN og en højvandsklap over denne højde, der sikrede at vandstanden i lagunesøerne efter kraftig nedbør
faldt til +15 cm DNN efter den første periode med lave vandstande i Limfjorden.

2. Forhindring af tilgroning
I den østlige del af det nordlige engområde, der ligger lavt og er saltpåvirket (delområderne 2b, 2c og 2d) er
den nuværende vegetationshøjde og struktur passende for ynglende engfugle, men på resten af Harboøre
Tange er størstedelen af engene for tilgroede til arter som engryle og stor kobbersneppe.
Græsningstrykket kunne med fordel øges. En øgning af græsningstrykket bør ske med udsættelse af flere
kreaturer  og ikke ved tidligere udsætning, da det medfører store omkostninger i form af ødelagte reder i
engfuglenes rugetid. Et passende græsningstryk ville være ca. en fordobling af antallet i delområde 1 og en
øgning med 50% i delområde 3.
Et særlig brugbart og effektivt middel til at undgå tilgroning af engene, der samtidig vil skabe særligt
velegnede ynglehabitater til især brushane og stor kobbersneppe, vil være regelmæssig høslæt eller
afpudsning i de ferskeste og mest højtliggende enge på Harboøre Tange. På figur 13 er indtegnet områder,
hvor det vurderes, at høslæt vil have en specielt gavnlig effekt på ynglefuglene. De indtegnede områder
dækker samtidigt de områder, hvor der blev fundet kæruld, der vides at være en vigtig redeplante i høenge
for brushane og engryle. Ideelt skulle der foretages høslæt i en tredjedel af de indtegnede områder hvert år,
så områderne blev slået hvert tredje år. Høslæt må ikke foretages før efter 15.-20. juli, for at sentynglende
engrylers og brushaners unger ikke skal gå tabt under slåningen.



En gennemførelse af den foreslåede forvaltning forventes at ville medføre, at bestanden af arter som engryle,
brushane og stor kobbersneppe vil stige. Selvom arterne generelt har været i tilbagegang i Danmark de
senere år, klarer bestandene på lokaliteter med god forvaltning sig godt. F.eks. er antal ynglende engryler på
nabolokaliteten Agger Tange steget i forbindelse med en bedre forvaltning, mens antal ynglende brushane og
stor kobbersneppe er steget på Bygholm Vejle i perioden 1990-2003 (Thorup 2003 og upubliceret).



: Velegnede høslætsområder

Figur 13. Kort over områder, hvor det vurderes at være til stor gavn for de ynglende engfugle
at introducere regelmæssig høslæt.
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