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Deltagerne i mødet var: 
Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted og Thomas Vikstrøm 
Fugleværnsfonden, Søren Ferdinand Hansen 
Vadefugleekspert Ole Thorup 
Klosterhedens distrikt, Jesper Blom-Hansen og Thomas Borup Svend-
sen 
Oxbøl distrikt, Henrik Lykke Sørensen  
Lindet distrikt, Peter Ilsøe, Jan Steinbring Jensen, Jeppe Ebdrup og Hel-
le Kold Jespersen 
Falster distrikt, Stefan Skov 
Thy distrikt, Anton Linnet 
Ringkøbing amt, Peter Bundgaard 
Viborg amt, Frits Rost 
DMU, Preben Clausen og Johnny Kahlert 
SNS Naturområdet, Sten Asbirk 
 
Afbud fra: 
Direktoratet for Fødevareerhverv, Karsten Jensen 
Sønderjyllands amt, Aksel Voigt 
Ribe amt, John Frikke 
Storstrøms amt, Lars Malmborg 
Københavns amt, Chr. Ebbe Mortensen 
Nordjyllands amt, Bjarke Huus Jensen 
Jægersborg distrikt, Sven Norup Jakobsen 
SNS Driftsområdet, Henrik Jørgensen og Olaf Christiani 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsordenen 
Sten Asbirk bød velkommen, specielt til Mark Bolton fra RSPB (Royal 
Society for the Protection of Birds). Dagsordenen blev godkendt. 
  
2. Mark Bolton, RSPB, fortæller om prædationsundersøgelser på 

engfuglelokaliteter i England 
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Mark Bolton holdt et meget interessant og tankevækkende foredrag om undersøgelser af de 
ynglende vadefugles, især vibers, reaktion på bekæmpelse af ræv og krager m.fl. På 11 RSPB 
reservater var der gennemført undersøgelser i 4 år med prædatorkontrol efterfulgt af 4 år un-
den prædatorkontrol. På 2 lokaliteter var der gennemført prædatorkontrol i samtlige 8 år af 
hensyn til især stor kobbersneppe. Samlet set var der ikke nogen effekt af prædatorkontrollen, 
men resultaterne varierede markant imellem lokaliteterne. En del steder var der en tydelig po-
sitiv respons, andre steder ingen, og enkelte steder en negativ respons (formentlig fordi andre 
rovdyr som brud og hermelin kom ind i områderne efter rævebekæmpelsen). En vigtig faktor 
var baggrundstætheden af prædatorerne, dvs. i år uden prædatorkontrol. Ved høj tæthed kan 
bekæmpelse give gode resultater, med lav tæthed har prædationen næppe den store betydning. 
På baggrund af de ret komplicerede resultater er der udarbejdet følgende anbefalinger for 
drift- og pleje inkl. ræve- og/eller kragebekæmpelse til RSPB reservaterne: 
 
1. Er lokaliteten vigtig for ynglende vadefugle? Hvis nej, så ingen tiltag. 
2. Er habitaten i en gunstig bevaringsstatus? Hvis nej, så gennemfør forbedringer af habita-

ten. 
3. Er vibens ynglesucces ringe, dvs. under 45%? Hvis nej, så overvåg ynglesuccessen. 
4. Er ræve- og/eller kragetætheden høj? Hvis nej, så overvåg tætheden. 
5. Hvis ja, så regulér ræve- og/eller kragetætheden i 5 år, overvåg vadefuglenes ynglesucces 

og rovdyrtætheden, og analysér resultaterne efter 5 år. 
 
Rævene kan med fordel bekæmpes i december til og med februar.  
 
3. Preben Clausen, DMU, fortæller om prædationsundersøgelser på engfuglelokaliteter 

i Holland og Danmark, og om undersøgelser bl.a. i Tøndermarsken 
 
Preben Clausen fortalte om undersøgelser over vadefuglenes respons på MVJ-ordninger i 
Tøndermarskens Ydre Koge og om æg- og ungeoverlevelse i Margrethekog med henblik på 
udvikling af en bestandsmodel. Skov- og Naturstyrelsen har bevilget penge til gennemførelse 
af et større forskningsprojekt om prædationsproblematikken, bl.a. i Tøndermarskområdet. 
Preben fortalte også om undersøgelser fra Holland, og viste bl.a. videoklip af ræve m.v. der 
røvede vibeæg om natten. Resultaterne mindede om dem fra England, dvs. meget stor variati-
on fra lokalitet til lokalitet. 
 
Preben henviste desuden til en netop offentliggjort rapport om forvaltning af engfugleleveste-
der med best practice guidelines, the experiences of LIFE-Nature project “Boreal Baltic 
coastal meadow preservation in Estonia” og andre Life rapporter, se 
http://europa.eu.int/comm/environment/life/infoproducts/index.htm 
 
Preben gjorde endvidere opmærksom på, at Wader Study Group holder sit årlige møde ved 
Falsterbo 13.-16. oktober 2006 med særlig workshop om ynglende vadefugle og prædation, 
følg med på dette link: 
http://web.uct.ac.za/depts/stats/adu/wsg/ 
 
Sten Asbirk vil sørge for at sende nærmere besked rundt til arbejdsgruppen. 
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4. Status for handlingsplanens enkelte punkter  
 
Handlingsplanen blev gennemgået på baggrund af 3 oversigter over 
• Tiltag på hver enkelt af de 25 lokaliteter 
• Antal ynglepar af de 3 truede arter i 2004 og 2005 på de 25 lokaliteter 
• Gennemførte aktiviteter sammenlignet med handlingsplanen 
 
Reviderede udgaver af de 3 oversigter er vedhæftet referatet. Rettelser og opdateringer mod-
tages løbende af Sten Asbirk. 
 
 
5.  Evt.  
Næste møde holdes til september hos Ribe Amt- 
 
 
Besigtigelse 
Efter mødet kørte vi via engarealerne på Bøvling Klit til naturgenopretningsområdet i Vest 
Stadil Fjord. Her viste Jesper Blom-Hansen os, hvordan Klosterheden statsskovdistrikt har 
forbedret forholdene for engfuglene ved at lukke nogle store grøfter og etablere ”loer” med 
forbindelse til de permanente søer i området samt grave et større antal ”bekkasin-skrab” = 
lavvandede småsøer med en vanddybde på højst ½ meter. En entreprenør havde lige afsluttet 
arbejdet for en samlet sum af 150.000 kr. for 1125 m lukkede store grøfter (ca. 13.500 kr./12 
kr./m), 3250 m ”loer” (ca. 65.000 kr./20 kr/m) og 55 ”bekkasin-skrab” (ca. 71.500 kr./1300 
kr/stk.). Der var blandt deltagerne bred enighed om, at det udførte arbejde så meget lovende 
ud. Nu venter vi på, at de ynglende vadefugle indfinder sig, så denne eng-restaureringsmetode 
evt. kan tages i brug andre steder med for ensartede og kedelige engarealer. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sten Asbirk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Driftsområdet, att. Mads Jakobsen og Peter Brostrøm 
Naturområdet, att. Lars Gudmand Pedersen, Anton Beck 
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