
Til arbejdsgruppen om engfugle SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Hav- og Habitatkontoret

J.nr. SN 2001-402-0159
Ref. Sta/Epi

Referat af mødet 26. maj 2005 om engfugle som led i aftalen
mellem DOF og Miljøministeriet

Den 3. juni 2005

Deltagerne i mødet var:
Dansk Ornitologisk Forening, Knud Flensted, Thomas Vikstrøm og Ole
Thorup
Klosterhedens distrikt, Jesper Blom-Hansen
Oxbøl distrikt, Henrik Lykke Sørensen og Niels Dahlin Lisborg
Lindet distrikt, Jan Steinbring Jensen og Peter Ilsøe
Direktoratet for Fødevareerhverv, Kristina Larsen
Sønderjyllands amt, Aksel Voigt
Ribe amt, John Frikke
Ringkøbing amt, Peter Bundgaard
DMU, Preben Clausen
SNS Hav- og Habitatkontor, Elin Pitter og Sten Asbirk

Afbud fra:
Fugleværnsfonden, Søren Ferdinand Hansen
Storstrøms amt, Lars Malmborg
Københavns amt, Chr. Ebbe Mortensen
Viborg amt, Frits Rost
Nordjyllands amt, Bjarke Huus Jensen
Direktoratet for Fødevareerhverv, Karsten Jensen
Jægersborg distrikt, Sven Norup Jakobsen
Falster distrikt, Troels R. Pedersen
Thy distrikt, Anton Linnet
Lindet distrikt, Jeppe Ebdrup
DMU, Johnny Kahlert
Driftsplankontoret, Henrik Jørgensen

1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at der under pkt. 3 alene
vil ske en gennemgang af tiltag og planer for de 25 engfuglelokaliteter,
og at de øvrige punkter vil blive omtalt under pkt. 2 sidste nyt om eng-
fugle.
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2. Sidste nyt om engfugle
Engfuglemøde på Øland: Fra engfuglegruppen havde Jesper Blom-Hansen, Elin Pitter og Sten
Asbirk deltaget i en slutkonference på Øland den 11.-13. maj d.å. for et LIFE-projekt om
”strandenge og vådområder i det ølandske landbrugslandskab”. Projektet har mange fælles
problemstillinger med vores danske engfugleprojekt såsom rydning af træ- og buskopvækst,
græsning, etablering af ”blåt bånd”, problemer med prædation o.a., se evt. nærmere oplysnin-
ger på http://www.h.lst.se/h/amnen/Natur/projekt/life_strandangar/aktuellt.htm.
Projektet havde problemer med at få forøget bestandene af de ynglende vadefugle. De mere
almindelige arter som vibe og rødben reagerede ganske vist positivt på etablering af vådere
områder og ”blåt bånd”, men de samlede bestande på øen øgedes ikke, og de truede arter som
engryle, brushane og stor kobbersneppe er ikke genindvandret. En af vores konklusioner fra
konferencen er, at det er afgørende vigtigt at prioritere opretholdelsen af de englokaliteter,
hvor de tre truede arter stadig yngler, og at prøve at få bestandene forøget disse steder. På den
måde sikres både bestandenes overlevelse og spredningsmuligheder til andre lokaliteter. Det
er endvidere vigtigt at få inddraget alle faktorer i engfugleplejen såsom rydning, græsning,
fugtighed, blåt bånd, struktur, mosaik, bekæmpelse af predatorer og store sammenhængende
områder. Mangler en af dem giver det ikke optimale levevilkår for engfuglene.

Engfuglebevilling: Skov- og Naturstyrelsen har som tidligere meddelt i brev af 31. marts d.å.
afsat 2 mio. kr. til forundersøgelser, opkøb og forbedringer af de 25 engfuglelokaliteter. Ar-
bejdsgruppens medlemmer blev kraftigt opfordret til at søge om disse midler til gennemførel-
se af de tiltag, der er nævnt i handlingsplanen. Oxbøl distrikt har allerede søgt og fået bevilget
400.000 kr. til driftsmæssige forbedringer på Tipperne og Skallingen, og Lindet distrikt har
fået tilsagn om midler til forundersøgelser på Juvre-Toftum enge inkl. de militære arealer på
Nordrømø. Ansøgning om midler forundersøgelser er ved at blive udarbejdet for Varde Ådal.
Der er således også midler til at få udarbejdet mere detaljerede analyser af engfuglelokaliteter
og forslag til en fremtidig pleje med alle detaljer indarbejdet som f.eks. Ole Thorups plan for
Harboøre Tange.

LIFE engfugle: Jesper Blom-Hansen har tidligere modtaget forslag til 13 projekter fra Fugle-
værnsfonden, Jægersborg distrikt, Viborg Amt, Ringkøbing Amt, Klosterhedens distrikt og
Falster distrikt. Siden er projektforslagene fra Viborg Amt og Ringkøbing Amt bortfaldet som
urealistiske at gennemføre. Jesper vil med rådgivning fra Olaf Christiani (SNS Økonomikon-
tor) besigtige de øvrige projektforslag og udarbejde en fælles LIFE-ansøgning i juni, august
og september. Lokaliteterne er:
Nyord – Ulvshale – Vestamager – Harboøre Tange - samt udenfor handlingsplanen Bøtø Nor,
Aunø og Dybsø.
Bemærk at der på Ulvshale er overlapning mellem denne LIFE-ansøgning og LIFE-
kystlaguneprojektet omtalt nedenfor.
Udover dette fælles engfugleprojekt udarbejder en anden arbejdsgruppe LIFE-ansøgning for
såvel de østlige som de vestlige Vejler.

LIFE kystlaguner: EU-Kommissionen har for nylig indstillet, at dette projekt får 3,6 mio.
EURO i støtte til fremme af kystlaguner i Danmark, Tyskland og Estland, herunder især
strandtudse. Det bemærkes, at der lokalitetsmæssigt er overlap til engfugleplanens lokaliteter
for såvidt angår Saltholm, Ulvshale og Halk Nor.
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Information: Sten og Elin har aftalt med Jens Overgaard Christensen at illustrere en plakat  og
en folder om truede engfugle. Desuden er et forslag til engfuglehjemmeside tæt ved at være
færdig og vil forhåbentlig blive lagt ud på Skov- og Naturstyrelsens website inden sommerfe-
rien.

DMU forskning: Preben Clausen havde om formiddagen vist rundt i Tøndermarskens ydre
kog og i Margrethekog og fortalt om resultater m.v. af de igangværende undersøgelser:
• Årlig optælling af ynglefuglebestandene i Magisterkog, de ydre koge, Margrethekog og

forlandet ud for det fremskudte dige
• Analyser af fordelingsfaktorer for de ynglende vadefugle, bl.a. MVJ-aftaler, tidligere op-

dyrkede fenner, predation og kreaturgræsning (DMU-rapport offentliggøres i nær fremtid)
• Ringmærkning af viber for bl.a. at belyse stedtrohed og rekrutteringsmuligheder til områ-

det
Derudover er følgende relevante engfugleprojekter i gang:
• Påvirkning fra færdsel på ynglende vadefugle på Tipperne
• Afrapportering af optællinger fra 6 marsklokaliteter, der alle indgår i engfugleplanen

(DMU-rapport offentliggøres i nær fremtid af Karsten Laursen)

3. Status for handlingsplanens gennemførsel på de 25 engfuglelokaliteter

1. Tipperne
Gennemført:
• Oxbøl statsskovdistrikt har opsat ca. 8 km nye hegn langs hele kystbræmmen af området,

således at et ”blåt bånd” med lav afgræsset vegetation opretholdes til fordel for de ynglen-
de vadefugle.

• Oxbøl statsskovdistrikt har nyindhegnet 42 ha tilgroet strandeng for at genskabe arealet til
et velegnet yngleområde for vadefugle. Arealet er tilgroet med pilebuske og anden høj ve-
getation. Vegetationen er delvis brændt ned, og kreaturer er udsat til græsning i området.
Senere vil pilebuskene blive ryddet.

Planlægges:
• Etablering af kunstgrave til regulering af ræv

2. Bygholm Vejle
Gennemført:
• Skov- og Naturstyrelsen har tidligere fået gennemført tekniske forundersøgelser til natur-

genopretning og forbedringer af områdets naturforhold, og en arbejdsgruppe med Thy
statsskovdistrikt som formand er nu i gang med at udarbejde en LIFE-ansøgning om øko-
nomisk støtte til at gennemføre forbedringerne.

Planlægges:
• Forvaltningsplan for området

3. Agger Tange
Ingen oplysninger om status. Hav- og Habitatkontoret kontakter Thy distrikt.



C:\Documents and Settings\bni\Lokale indstillinger\Temporary Internet
Files\OLK651\referat engfugle 26 05 05 (4).doc

4

4. Harboøre Tange
Gennemført:
• Forvaltningsplan udarbejdet i 2004.
Planlægges:
• Etablering af stem og sluse til forbedring af vandstandsforholdene og hindring af over-

svømmelser under højvande i Limfjorden.
• Klosterheden distrikt er ved at udarbejde en fælles LIFE-engfugleansøgning om økono-

misk støtte til at gennemføre forbedringerne i området.

5.Værnengene
Gennemført:
Der er ikke igangsat aktiviteter i området endnu.
Planlægges:
Der er ikke planlagt aktiviteter. Hav- og Habitatkontoret kontakter Oxbøl distrikt.

6. Mandø koge
Gennemført:
Ribe amt har taget kontakt til Ribes FamilieLandbrug for at diskutere muligheder for forbed-
ring af engfuglelokaliteterne bag digerne på Mandø.

Planlægges:
Det samarbejde som Ribe amt, Ribes FamilieLandbrug og Direktoratet for FødevareErhverv
havde i forbindelse med forbedring af engfugleforholdene på forlandet fortsættes i forbindelse
med en forbedring af engfuglelokaliteterne i Mandø Koge.

7. Saltholm
Gennemført:
LIFE-ansøgning om naturforbedringer for strandtudse og truede engfugle er indsendt som led
i et større kystlaguneprojekt. Maj 2005 er projektet indstillet til bevilling af EU-
Kommissionen.

8. Rømø Nørreland
Gennemført:
• Lindet Statsskovdistrikt har fra Flyvestation Skrydstrup overtaget udlejningen af arealer-

ne, således at god græsning for engfuglene sikres.
• Mindre områder afbrændes for at komme af med stiv kvik.

Planlægges:
• Lindet distrikt planlægger at sætte flere køer ud og eventuelt prøve om fennerne kan blive

større.
• Distriktet planlægger i samarbejde med amtet at igangsætte en undersøgelse, om vand-

standen i området kan hæves.

9. Tøndermarskens ydre koge
Gennemført:
• De igangværende aktiviteters effekt er ved at blive vurderet. DMU-rapport om ynglefug-

lenes respons på de indgåede MVJ-aftaler m.v. udkommer i juni 2005.
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Planlægges:
• Lindet distrikt vil udarbejde en driftsplan for området i 2005/2006. Stor kobbersneppe er

genindvandret som ynglefugl i området i 2003 og 2004 med 2 par.

10 Læsø
Gennemført:
• Projekt om fællesgræsning afleveres af Thyge Nygaard fra Landbrugsrådgivning Øst den

1. juli 2005.

11 Rømø Sønderland
Gennemført:
• Der er ikke igangsat aktiviteter i området endnu. Der er dog mange MVJ-ordninger i gang,

men det er svært at få køer ud på de små arealer.
Planlægges:
• Sønderjyllands Amt og Lindet statsskovdistrikt vil undersøge om der eventuelt er behov

for at udarbejde en redegørelse for området.

12.Saltvandssøen/Margrethe-Kog
Gennemført:
• Der er ikke igangsat nye aktiviteter i området. Meget store bestande af vibe og stor kob-

bersneppe i 2004.

Planlægges:
• Direktoratet for FødevareErhverv er i gang med at udarbejde en forvaltningsplan for om-

rådet, som eventuelt omfatter hævning af vandstanden og foldskifte m.m.

13. Bøvling Fjord og Holme
Gennemført:
• Klosterheden statsskovdistrikt har taget kontakt til den lokale landbrugsorganisation om,

hvorvidt at de kan indgå i arbejdet med at optimere engfugleplejen på de private arealer.
Formanden er positiv overfor, at hans organisation snakker med ejere og brugere i områ-
det og kortlægger interessen for at organisere yderligere græsning og høslæt.

14.Vesløs og Arup Vejler
Gennemført:
• Thy statsskovdistrikt er formand for en arbejdsgruppe, der er i gang med at udarbejde en

LIFE-ansøgning om økonomisk støtte til at gennemføre naturforbedringer i området.

15. Nyord og Ulvshale
Gennemført:
• Der er søgt MVJ-støtte til alle arealerne.

Planlægges:
• Fugleværnsfonden og Falster distrikt deltager i udarbejdelsen af en fælles LIFE engfugle-

ansøgning i 2005.

16. Ballummarsken
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Gennemført:
• Der er ikke igangsat aktiviteter i området endnu.
Planlægges:
• Det er ikke planlagt aktiviteter. Hav- og Habitatkontoret kontakter DFFE.

17.Ulvedybet
Gennemført:
• Der er gennemført et møde 13. december 2004 mellem Nordjyllands Amt, Direktoratet for

FødeErhverv, Thy statsskovdistrikt og lokalafdelingen af Dansk Ornitologisk Forening.
• Nordjyllands Amt har indtil videre uden held forsøgt at få flere MVJ-aftaler på de private

arealer.

Planlægges:
• Direktoratet for FødeErhverv arbejder på at optimere græsningen i området i forhold til

især engrylen, bl.a. søges fåregræsning afløst af kreaturgræsning og græsningen søges ud-
videt mod nord.

• En DOF-caretaker har foreslået genopretning af et delområde.

18: Astrup og Ballum forlande
Gennemført:
• Der er for meget græsning på forlandet, da det både afgræsses af får, kvæg og gæs. Di-

rektoratet for FødeErhverv har derfor haft lodsejerne med til Mandø for eventuelt at over-
føre Mandø-modellen til Astrup og Ballum forland, dvs. græsning i forlandet kombineret
med græsning i baglandet. DFFE har selv overtaget græsningsudlejningen.

19. Fanø Grønningen
Ingen oplysninger om status. Hav- og Habitatkontoret kontakter Ribe Amt.

20. Halk Nor og Bankel Sø
Gennemført:
• Halk Nor er blevet positivt indstillet til økonomisk støtte gennem et LIFE kystlagune-

projekt. Sønderjyllands amt har derfor igangsat fugletælling i området i løbet af somme-
ren.

21. Juvre og Toftum Enge
Gennemført:
• Lindet distrikt har af 2 mio. kr. puljen givet Sønderjyllands Amt tilsagn om at betale halv-

delen af udgifterne til forundersøgelser i området.

22. Ribemarsken og Vilslev Enge
Ingen oplysninger om status. Hav- og Habitatkontoret kontakter Ribe Amt.

23. Skallingen
Gennemført:
• Oksbøl statsskovdistrikt har gennemført lukning af vejunderførsler med henblik på at få

bedre vandstandsforhold for de ynglende engfugle.
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24. Varde Ådal
Planlægges:
Ribe Amt vil søge bevilling til forundersøgelser af 2 mio. kr. puljen.

25. Vestamager
Ingen oplysninger om status. Hav- og Habitatkontoret kontakter Jægersborg distrikt.

Planlægges:
• Jægersborg distrikt deltager i udarbejdelsen af en fælles LIFE engfugle-ansøgning i 2005.

4.   Evt.
Intet.

Med venlig hilsen

Sten Asbirk

Kopi til:
Økonomikontoret, att. Peter Brostrøm og Olaf Christiani
Driftsplankontoret, att. Mads Jakobsen


