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Indledning 
Naturstyrelsen har bedt Aarhus Universitet, DCE, om et notat der samler så 
mange oplysninger som muligt om a) fouragerende ederfugle i Ho Bugt 
med fordeling og opholdstider, b) effekter af forstyrrelser fra vandsportsak-
tiviteter på fældende ederfugle, og 3) den aktuelle udbredelse af muslinge-
banker i Ho Bugt, Vadehavet.  

Baggrunden for bestillingen er at DCE i en større udredning af forstyrrelses-
trusler i Natura 2000-områder for Vadehavet (Fuglebeskyttelsesområde F57) 
har anbefalet, at det bør overvejes at indskrænke mulighederne for vands-
portsaktiviteter ud for Hjerting af hensyn til fouragerende ederfugle, da det-
te område rummer en af de største muslingebanker i Vadehavet (Therkild-
sen m.fl. 2013). 

Ederfugles bestandsudvikling og føde 

Ederfugl er en af de vigtigste vildtarter i Danmark med et årligt jagtudbytte 
på omkring 50.000 fugle, men bestanden er faldet betydeligt gennem de sid-
ste 20 år. Det viser både tællinger i de danske farvande, som er artens vigtig-
ste vinterkvarter, og tællinger på ynglepladserne i Sverige og Finland 
(Desholm m. fl. 2002, Ekroos m. fl. 2012). I de to lande er ynglebestanden 
vurderet til henholdsvis 270.000 og 170.000 ynglende hunner. Til sammen-
ligning yngler der ca. 24.000 hunner i Danmark (Kristensen & Bregnballe 
2011). Da den samlede bestand af ederfugle i Østersøen/Vadehavet er fal-
dende er arten på nationalt niveau vurderet til at have en ugunstig beva-
ringsstatus (Pihl m.fl. 2006). 

På trods af at ederfugl har et bredt fødevalg, der omfatter flere arter af mus-
linger, snegle, krabber, pikhuder og fisk (Swennen 1976, Christensen 2008), 
viser danske undersøgelser, at blåmuslinger spiller en central rolle som føde 
for arten. Ederfugle med blåmuslinger i kråsen har således en større krops-
vægt end individer med andre byttedyr (Laursen m.fl. 2009). Ederfugl er en 
såkaldt k-strateg, hvilket betyder at den opbygger sine kropsdepoter i vin-
terkvarteret til brug i den følgende ynglesæson. Individer med store krops-
reserver lægger større kuld og ællingerne har en bedre overlevelse end hun-
ner med mindre reserver (Öst m. fl. 2008). At blåmuslinger tilsyneladende 
har en stor betydning for ederfuglenes ernæring bekræftes af, at antallet at 
overvintrende ederfugle i Vadehavet er korreleret med mængde af blåmus-
linger, jo større biomasse af muslinger des flere ederfugle overvintrer der 
(Laursen m.fl. 2010a). 

Optælling af ederfugle og fritidsaktivitet i Vadehavet 
Ederfugl og fritidsaktiviteter er regelmæssigt optalt fra flyvemaskine i Va-
dehavet, som er inddelt i 64 tælleområder (Fig. 1). Siden 1980 og frem til 
2014 er der i alt udført 233 tællinger. Ved disse tællinger er andre trækfugle 
ligeledes optalt og registreret. I de første 15 år blev der gennemført én tæl-
ling pr. måned, men i de sidste år er antallet at optællinger fra fly blevet re-
duceret væsentligt, så de især kun omfatter januar, august og oktober. 
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Foruden optællinger fra fly er der i Ho Bugt gennemført optællinger fra land 
siden juli 2008. Tællingerne er udført en frivillig optæller, Michael Johansen, 
som også deltager i de øvrige landtællinger i Vadehavet. Siden juli 2008 og 
frem til marts 2014 er der udført i alt 72 optællinger af ederfugl i Ho Bugt 
(fra Marebæk i nord til Fovrfelt i syd, og mod vest til Langli inklusiv Langli 
Sand).  

Endelig er der foretaget tre besøg ved Hjerting i august 2014 for at indsamle 
oplysninger. 

Resultater  

Optællinger fra fly 

Antallet af ederfugle i hele Vadehavet er faldet siden de første tællinger i 
begyndelsen af 1980’erne, hvor der blev optalt 20.000-40.000 ederfugle, til 
2014, hvor der ved de sidste tre tællinger er optalt 1.500-18.000 ederfugle 
(Fig. 2). Det er ikke blot i den danske del af Vadehavet at antallet er faldet. 
Arten har ligeledes vist faldende tendens i den hollandske og tyske del 
(Laursen m.fl. 2010b).  

 

Figur 1. Kort over Vadehavet 

med angivelse af tælleområder. 

Ho Bugt er indrammet med angi-
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Fjerfældning hos ederfugle sker i månederne juli-oktober, og den forholds-
vise gode dækning med flytællinger i august er derfor velegnet til at få et 
indtryk af hvor mange ederfugle der bruger Vadehavet som fældningsplads. 
Antallet af ederfugle i august har varieret betydeligt, men lå i de første år 
overvejende over 5000 fugle, hvorimod det i de seneste år (efter 2007) har 
været på 2000-3000 fugle (Fig. 3). 

 
Den tidsmæssige forekomst gennem året er undersøgt for tre geografiske 
delområder: hele Vadehavet, Ho Bugt og området ud for Hjerting (tælleom-
råde nr. 94 i Fig. 1). Den tidsmæssige forekomst viser, at der i alle områder 
er flest ederfugle fra oktober til og med marts (Fig. 4). Fra april-august er ar-
ten fåtallig i Vadehavet, da hovedparten af ederfuglene opholder sig på yng-
lepladserne i Skandinavien.  Men sammenlignes antallene i de tre delområ-
der i Vadehavet viser området ud for Hjerting lavere andele end de to øvrige 
områder i denne periode. 
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Figur 2. Antal ederfugle i Vadehavet ved midvinter (december-februar), 1981-2014. der er ikke foretaget tællinger i 1993, 2011 

og 2013. 
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Figur 3. Antal fældende ederfugle i Vadehavet i august, 1980-2013. Manglende søjler angiver at der ikke er foretaget tællinger.
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Optællinger af fritidsbåde fra fly i området ud for Hjerting viser at motorbå-
de udgør 69 %, windsurfere 18 %, sejlbåde 11 % og joller med motor 2 %. 
Antallet af fritidsbåde varierer over året fra gennemsnitlig 2 både pr tælling 
fra november-april og det stiger i sommermånederne og det tidlige efterår til 
mere end seks både per tælling fra maj-september, med flest både i maj og 
juli (Fig. 5). 

 

Optællinger fra land 

Optællinger af ederfugle fra land er inddelt i samme delområder (Ho Bugt 
og Hjerting) som tællingerne fra fly. Fordelingen gennem året viser tilsva-
rende tendens som tællingerne fra fly, med flest ederfugle i månederne ok-
tober-januar, og få fugle i juni-august (Fig. 6). I sommermånederne, juni-
august, er der ikke eller kun i beskeden grad registreret fugle i området ud 
for Hjerting. Denne forskel mellem ederfuglenes forekomst i de to delområ-
der (Ho Bugt og Hjerting) svarer til registreringerne fra fly (Fig. 4), og ser så-
ledes ud til at være reel. 
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Ved besøgene i august 2014 blev der ved 1. besøg observeret: 1 motorbåd, 1 
windsurfer og 2 kitesurfere; ved 2. besøg: 1 windsurfer og 1 kitesurfere; og 
ved det 3. besøg: 1 kitesurfere. Der blev kun observeret 1 ederfugl, 20 skar-
ver og op til 200-300 måger (mest hætte- og sølvmåger). 

Geografisk fordeling af ederfugle 

Den geografiske fordeling af ederfugle i Vadehavet om vinteren (november-
januar) viser en stor koncentration i Ho Bugt omkring Langli og ud for Hjer-
ting (Fig. 7A). Desuden er der store forekomster vest for Mandø. I fældepe-
rioden (juli-september) er antallet forholdsvist stort i Lister Dyb syd for Rø-
mø og farvandet mellem Rømø og Mandø (Fig. 7B). Antallet er lavt i Ho 
Bugt generelt, og især i området ud for Hjerting. Til sammenligning er antal-
let større i områderne vest og nord for Langli, hvor der er adgangsforbud, 
hvilket også omfatter fritidsbåde.  

Effekter af forstyrrelser fra fritidsbåde på ederfugle 

Antallene af ederfugle og fritidsbåde i området ud for Hjerting (område 94) 
er sammenstillet for i alt 185 dage, hvor der har været foretaget optælling fra 
flyvemaskine. Figur 8 viser antallet af ederfugle på enkelte dage som funkti-
on af det samlede antal fritidsbåde registreret på de samme dage. Figuren 
viser, at på dage med mange fritidsbåde er der ingen ederfugle tilstede. Når 
antallet kommer ned på fem fritidsbåde eller derunder begynder antallet af 
ederfugle at stige.  

 

Figur 6. Fordelingen (%) af eder-

fugle gennem året optalt fra land 

for henholdsvis Ho Bugt og ud for 

Hjerting (tælleområde nr. 94). Der 

er ingen tællinger i april, maj og 

december. 
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Aktuel fordeling af muslingebanker i Ho Bugt 
Mængden af muslinger i Vadehavet har været undersøgt i forbindelse med 
muslingefiskeri, og har været brugt til at beregne den mængde muslinger 
som kunne fiskes. Ved denne beregning er der afsat en vis mængde (mini-
mum 10,300 tons) til muslingeædende fugle (Kristensen & Borgstrøm 2005). 
Måling af muslingemængde er foretaget af DTU Aqua (tidligere Danmarks 
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Figur 7. Geografisk fordeling af ederfugle i Vadehavet ved A) vinter (november-januar) og B) i fældeperioden (august-

september). 
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Havundersøgelser) og de blev påbegyndt i 1986 og fortsatte frem til 2007, 
hvor de blev standset. Grunden hertil var at der gennem fem år ikke kunne 
fastsættes en kvote til fiskeriet på grund af for få muslinger. 

Muslingemængden er estimeret ud fra en kombination af stikprøver på ud-
valgte muslingebanker, og opmåling af muslingebankernes udbredelse fra 
flyfotos (Kristensen & Borgstrøm 2005). I en del år blev muslingemængden 
kun bestem ud fra flyfotos.   

Mængden af blåmuslinger i Vadehavet har varieret betydeligt fra 40.000 tons 
i 1986 til knapt 120.000 tons i 1994. Derefter faldt mængden til 35.000 tons i 
2001, og til under 10.000 tons i årene 2004-2007 (Laursen m. fl. 2010a). Forde-
lingen af muslingemængden i Vadehavet er foretaget for store delområder, 
hvor området ud for Hjerting er en del af et område som strækker sig fra 
Hjerting i nord til den midterste del af Fanø i syd. I alt er Vadehavet inddelt 
i otte delområder, som stort set hver strækker sig over et halvt tidevands-
bassin(8-12 km). Af disse otte delområder udgjorde muslingearealet i områ-
det fra Hjerting til Fanø 36 % af det samlede muslingeareal i perioden 1994-
2000 (Laursen m. fl. 2010a). I 2004 og 2007 er der foretaget specifikke bereg-
ninger af muslingemængden i Hjerting Løb, et område som stort set svarer 
til tælleområde nr. 94. I Hjerting Løb var der de to år henholdsvis 1.700 tons 
og 3.500 tons blåmuslinger (Christensen m. fl. 2007). Da den samlede 
mængde at blåmuslinger i hele Vadehavet de to år var på henholdsvis ca. 
5.800 tons og 11.8000 tons, udgjorde mængden af blåmuslinger i Hjerting 
Løb (tælleområde nr. 94) 29-30 % af den samlede mængde blåmuslinger i he-
le Vadehavet. 

 

Kitesurfer i Vadehavet ud for Hjerting. I baggrunde øen Langli. 
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Mængden af blåmuslinger i Vadehavet er ikke undersøgt siden 2007. Men 
da beregningerne af andelen af blåmuslinger i perioden 1994-2000 (36 %) 
stort set svarer til beregningerne for 2004 og 2007 (29-30 %), tyder det på at 
fordelingen er ret stabil, selvom det første tal er baseret på muslingearealet 
og de sidste på muslingemængden.  

Diskussion 

Fouragerende ederfugle med fordeling og opholdstider 

Der eksisterer ikke data for fouragerende ederfugle i Vadehavet, men deres 
fordeling ved optællinger tages som et udtryk for, at de søger føde de steder 
hvor de optælles. Det er dog ikke altid tilfældet. I periode med stor forstyr-
relse i Vadehavet i form af jagt fra motorbåd, fortrænges ederfuglene ud vest 
for Vadehavsøerne (Fanø, Mandø og Rømø), hvor de raster i store flokke 
(Laursen et al. 2008). I årene efter at jagt fra motorbåd blev standset i Vade-
havet, viser analyser af ederfuglenes fordeling at deres antal er korreleret 
med mængden af blåmuslinger (Laursen et al. 2010a). Det tages som et ud-
tryk for at ederfuglene søger føde hvor de optælles. Fugle observeret og op-
talt i de forskellige delområder i Vadehavet, Ho Bugt og Hjerting, antages 
derfor også at søge føde i de pågældende områder(jf. Fig. 4). 

Antallet af fældende ederfugle var lavt i Ho Bugt og i særdeleshed i området 
ud for Hjerting, sammenlignet med fuglenes fordeling i månederne uden for 
fældeperioden (efterår, vinter og tidlig forår). Det tilskrives en stor aktivitet 
af fritidsbåde i Ho Bugt og ud for Hjerting. Hjerting er hjemsted for en sejl-
klub og samlet ligger der omkring 90 fritidsbåde dels opankret og dels truk-
ket på land (egne data). Desuden er der en stor marina i Esbjerg Havn og en 
mindre i Nordby på Fanø. Dertil kommer, at farvandet ud for Hjerting ifølge 
bekendtgørelsen for Vildtreservat Vadehavet er udlagt som et område hvor 
sejlads med windsurfere er tilladt i perioden 1. marts til 30. september. Des-
uden er der i et område delvis nord herfor givet tilladelse til at der kan sejles 
med motorbåd med over 10 knob, og at der kan dyrkes vandskisport. Dette 
bevirker samlet, at der er en stor aktivitet af fritidssejlere i Ho Bugt især i 
månederne maj-september (Fig. 5). Sammenholdt med ederfuglenes fore-
komst, har disse måneder også forholdsvis beskedne andele ederfugle i Ho 
Bugt og i særdeleshed i området ud for Hjerting. 

En direkte sammenligning af dage med fritidssejlere og ederfugle i fældepe-
rioden viser også at de to dårligt kan kombineres, med andre ord vil der på 
dage med mange fritidssejlere kun være få eller ingen ederfugle (Fig. 8).  

Baggrunden for at fugle undgår områder med sejlads 

En forstyrrelse defineres som enhver ændring af fuglenes adfærd og tilstand, 
som ikke ville være sket, hvis forstyrrelsen ikke var indtruffet (Kirby m. fl. 
2004). Med den definition spænder forstyrrelser fra sejlads med en jolle, 
hvor fuglene spreder sig ud og svømmer væk og til en windsurfer som sejler 
ind i et vigtigt fødesøgningsområde og får tusindvis af ænder på vingerne.  

Fritidsaktiviteter forstyrrer fuglene fordi fuglene opfatter mennesker eller 
fartøjer som rovdyr. Derfor flygter de, når et fartøj kommer indenfor en vis 
afstand. Det gør de for at sikre deres overlevelse og formering (Frid & Dill 
2002). I fældeperioden er andefugle særlig følsomme over for forstyrrelser. 
Andefugle fælder alle deres svingfjer i juli til ind i oktober, hvor de ikke er i 
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stand til at flyve.  De reagerer derfor meget kraftigt på forstyrrelser i denne 
periode. Tidspunkt falder netop sammen med øget sejlads med fritidsbåde 
langs kysterne.  

Effekten af en forstyrrelse på en fugleart afhænger af om der er alternative 
steder at flytte til. I vintertiden, hvor forstyrrelsesniveauet i Ho Bugt er be-
skedent, opholder en stor del af Vadehavets ederfugle sig i Ho Bugt, hvor de 
tilsyneladende kan udnytte de store forekomster af muslinger (Fig. 6A). 
Ederfuglenes fordeling er anderledes i fældeperiode, hvor kun et beskedent 
antal opholder sig i Ho Bugt, sandsynligvis på grund af den store aktivitet 
med fritidssejlere (Fig. 7B). I fældeperioden er der derimod en stor andel af 
ederfugle i den sydlige del af Vadehavet i Lister Dyb syd for Rømø, og mel-
lem Mandø og Rømø. Begge disse steder er der et beskedent antal fritidssej-
lere (Laursen m. fl. 1997). 

Kitesurfer i Vadehavet ud for 

Hjerting. 
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Fordelingen og antallet af ederfugle i august-september er tidligere sam-
menholdt med fordelingen af fritidsbåde for hele Vadehavet. Sammenlig-
ningen viser, at fældende ederfugle opholder sig i de områder, hvor der er 
færrest fritidsbåde. Opgjort pr. areal opgiver ederfuglene at bruge et områ-
de, når tætheden af fritidsbåde bliver større end 1 båd/km2 for Vadehavet 
som helhed (Laursen m. fl. 1997).  

En anden undersøgelse er foretaget af fældende dykænder og menneskelig 
aktiviteter. Den nordlige del af Kattegat er af international betydning for 
Sortænder som her fælder med op til 100.000 fugle. I tre uger er de ikke i 
stand til at flyve, og de opholder sig især på lavt vand med 4-8 m dybde (Pe-
tersen & Fox 2009). Analyserne viser at foruden dybdeforholdene i Kattegat 
har sejlads (både kommerciel og fritidssejlads) stor betydning for sortæn-
dernes fordeling. De fleste områder som fuglene benytter, ligger i de lav-
vandede områder syd for Læsø med en afstand på over 10 km til sejlrender 
eller andre ruter og områder med sejlads (Petersen & Fox 2009).  

Vurdering og forslag til administrative initiativer 
Det vurderes ud fra den eksisterende viden, at fritidssejlads i Ho Bugt bevir-
ker at antallet af fældende ederfugle er lavt, og under den bærekapacitet 
som muslingebankerne ellers kunne understøtte. Hvis fourageringsmulig-
hederne for fældende ederfugle ønskes forbedret, kan der foretages be-
grænsninger i den rekreative benyttelse af Ho Bugt, herunder området ud 
for Hjerting. Dette vurderes samtidig at ville have en positiv effekt på antal-
let af ederfugle i Vadehavet, som er faldet gennem de sidste 20-25 år, samt 
være et lokalt bidrag til fremadrettet at sikre arten gunstig bevaringsstatus 
på nationalt plan.  

Hvordan en sådan regulering skal udformes må bero på en mere grundig 
undersøgelse af ederfuglenes udnyttelse af området herunder vekselvirk-
ning mellem området ved Hjerting og det forstyrrelsesfrie område mellem 
Langli og Skallingen som ligger i umiddelbar nærhed. Tilsvarende er der 
behov for en undersøgelse af fritidssejlernes udnyttelse af Ho Bugt, og hvil-
ken forstyrrelseseffekt de forskellige bådtyper har på ederfuglene. Det kun-
ne dog overvejes at foretage en tydeligere afmærkning af det område ud for 
Hjerting hvor sejlads med windsurfere (og evt. kitesurfere) er lovligt. En ty-
deligere skiltning med information om muligheder og begrænsning af fri-
tidssejlads kunne også forbedre mulighederne for at ederfuglene kunne ud-
nytte en del af området (området nærmest Langli, hvor der er forbud mod 
sejlads). Desuden kunne en fælles skiltning med henholdsvis området for 
windsurfing og området med vandskisejlads samordnes, så der gives en 
samlet information for hele området. 

Området i den sydlige del af Lister Dyb, har i de senere år fået stigende be-
tydning for fældende ederfugle. Denne tendens kunne understøttes admini-
strativt ved at håndhæve det forbud der er mod sejlads med windsurfere 
m.v. i optællingsområderne nr. 5 og 11 mellem Ballum og Hjerpsted. Områ-
det vurderes at have et stort potentiale for fældende ederfugle. 

Et tredje administrativt initiativ til styrkelse af forholdene for fældende eder-
fugle kunne være på sigt at lukke for fritidssejlads i farvandet mellem Man-
dø og Rømø. Området er tidligere udpeget som et område med et lavt ni-
veau af menneskelige aktiviteter. Der mangler dog viden om hvornår sejlads 
finder sted og hvor meget sejlads der er i området. Desuden mangler der 
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konkret viden om hvor meget føde i form af muslinger der er til stede for at 
området kan understøtte et større antal fældende ederfugle. 
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