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1. Indledning 
Naturstyrelsen har bedt DCE, Aarhus Universitet, om en vurdering af hvilke 
konsekvenser to skitserede ændringer af Vadehavsbekendtgørelsen vedr. of-
fentlig færdsel vil have for fuglearter på udpegningsgrundlaget i Nature 
2000-området F60 (Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen).  

Baggrunden for anmodningen er, at reservatbekendtgørelsen for Vadehavet 
står foran en revision, og at Naturstyrelsen ønsker, at få belyst forskellige 
muligheder for at lempe og forenkle adgangsreglerne i Tøndermarsken, in-
klusive Saltvandssøen. 

Offentlighedens færdselsmuligheder i Tøndermarsken reguleres dels af 
fredningen af Magrethe Kog (12/11 1985), dels af Bekendtgørelse om fred-
ning og vildtreservat i Vadehavet (17/07 2007). Det fremgår af frednings-
kendelsen for Magrethe Kog, at offentligheden har mulighed for at færdes til 
fods og på cykel på vedligeholdelsesveje langs det fremskudte dige. Endvi-
dere kan Vadehavsbekendtgørelsen begrænse offentlighedens adgang yder-
ligere, hvilket er sket med den nuværende Vadehavsbekendtgørelse. 

Naturstyrelsen har imidlertid dispenseret i en periode fra dette forbud til at 
færdes til fods og på cykel på en ca. 4 km lang strækning fra Vidåslusen mod 
syd på digets østlige vedligeholdelsesvej (bag diget) langs Dagligreservoir 
og en del af Saltvandssøen. 

I dette notat ønsker Naturstyrelsen at få belyst konsekvenserne for fuglearter 
på områdets udpegningsgrundlagt af følgende to forslag: 
1. Færdsel på to stikveje fra øst, som er nævnt i fredningen, forbydes. Færd-

sel til fods og på cykel tillades jf. fredningen på vedligeholdelsesvejen 
bag diget fra Vidåslusen til landegrænsen uden for perioderne 1. marts – 
31. maj og 1. – 31. oktober. 

2. Færdsel på to stikveje fra øst, som er nævnt i fredningen, forbydes. Færdsel 
tillades på de nordligste 4 km (til anden rampe over diget) ad vedligehol-
delsesvejen bag diget uden for perioden 1. marts-31. maj og 1. -31. oktober. 

Den første del af de to forslag er ens, nemlig: Færdsel på to stikveje fra øst, 
som er nævnt i fredningen, forbydes. Disse to stikveje er beliggende i den 
østlige del af Magrethe Kog. Forbuddet mod færdsel ad disse to veje er med 
til at sikre uforstyrrede forhold for fuglelivet i hele den østlige del af Magre-
the Kog. Forslag 2 er den eksisterende ordning, og overvågningen har vist at 
forbuddet mod færdsel på de to stikveje, har bevirket, at der er store yngle-
bestande af fåtallige og sjældne fuglearter i den østlige del af kogen (Clausen 
og Kahlert 2010). Desuden medvirker færdselsforbuddet på de to stikveje til, 
at trækfugle raster i store antal (Laursen m.fl. 2009). Da de to forslag ikke 
ændrer på adgangsforholdene til den østlige del af Margrethe Kog behand-
les de ikke yderligere i dette notat. 

Forskellen mellem de to forslag til færdsel i den vestlige del af Magrethe 
Kog er, at der i visse perioder af året 1) tillades offentlig færdsel på vedlige-
holdelsesvejen bag diget fra Vidåslusen og til landegrænsen (blå rute på Fi-
gur 1), og 2) tillades offentlig færdsel på vedligeholdelsesvejen bag diget fra 
Vidåslusen og ca. 4 km mod syd (rød rute på Figur 1). Med andre ord, hvilke 
konsekvenser har det for fuglene på udpegningsgrundlaget, om offentlighe-
den må færdes bag diget langs hele den vestlige side af Saltvandssøen, eller 
om de kun må færdes på ca. halvdelen af strækningen? 
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2. Fuglearter på udpegningsgrundlaget 
Tøndermarsken og Saltvandssøen er udpeget i henhold til Fuglebeskyttel-
sesdirektivet for at sikre en række fuglearter gode levebetingelser. Disse fug-
learter er anført på områdets udpegningsgrundlag, som omfatter 13 yngle-
fugle- og 17 trækfuglearter (se Tabel 1). 

Figur 1. Kort over Magrethe Kog med angivelse af tælleområder i Saltvandssøen. Rødt markerer ruten fra Vidåslusen og ca. 4 

km mod syd. Blåt markerer ruten fra Vidåslusen og til landegrænsen. Begge ruter forløber langs den indvendige side af det 

fremskudte dige. Saltvandssøen omfatter delområderne 302, 309 og 310. Grønt markerer asfaltvejen på grænsediget mellem 

Danmark og Tyskland, hvor der er offentlig adgang hele året. 

Tabel 1. Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde SPA60: Vidåen, Tønder-

marsken og Saltvandssøen. Y: ynglefugle; T: trækfugle. 

SPA 60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen 

Rørdrum Y  

Hvid stork Y  

Pibesvane  T 

Sangsvane  T 

Bramgås  T 

Havørn  T 

Rørhøg Y  

Hedehøg Y  

Plettet rørvagtel Y  

Engsnarre Y  

Klyde Y T 

Hvidbrystet præstekrave Y T 

Hjejle  T 

Brushane Y  

Lille kobbersneppe  T 

Fjordterne Y  

Sortterne Y  

Mosehornugle Y  

Blåhals Y  

Kortnæbbet gås  T 

Grågås  T 

Gravand  T 

Pibeand  T 

Spidsand  T 

Skeand  T 

Strandhjejle  T 

Islandsk ryle  T 

Almindelig ryle  T 
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3. Data og fremgangsmåde 
Der er lavet regelmæssige optællinger af yngle- og trækfugle siden det frem-
skudte dige blev bygget og Saltvandssøen blev etableret, hvilket skete i peri-
oden 1979-1984. Da der i de to forslag til færdsel ikke ændres på adgangs-
forholdene i fuglenes yngleperiode (1. marts-31. maj), vil ynglefuglenes for-
hold ikke blive nærmere behandlet, men der kan henvises til flere rapporter, 
der behandler udviklingen i ynglefuglenes forekomst i Magrethe Kog og den 
øvrige del af Tøndermarsken (Clausen m.fl. 2010, Clausen m.fl. 2015).  

Systematisk optælling af rastende trækfugle i Magrethe Kog er foretaget si-
den 1984, hvor fuglearternes antal er noteret i 15 delområder. Registrerin-
gerne har fundet sted med skiftende intervaller, varierende fra én gang hver 
10. dag til én gang pr. måned. Fuglenes antal i Magrethe Kog er tidligere be-
skrevet for perioden 1984-2007 (Laursen m.fl. 2009). Disse resultater er sup-
pleret med tællinger for perioden 2008-2014. I årene 2008-2010 er der foreta-
get optællinger hver 14. dag. I de følgende år til og med 2014 er der optalt én 
gang om måneden. Tællemetode og frekvens er nærmere beskrevet i Laur-
sen m.fl. (2009). 

Antal fugle i Saltvandssøen 
I afsnit 4.1 gives en oversigt over de talrigeste fuglearters forekomst for at 
belyse, om der er sket væsentlige ændringer i deres antal, som kunne have 
betydning for en eventuel ændring af adgangsforholdene. Derfor er antalle-
ne beregnet for seks talrigt forekommende trækfuglearter på udpegnings-
grundlaget for perioden 2008-2014 i Saltvandssøen. Desuden er stor regn-
spove taget med i denne oversigt, da arten har vist sig at reagere tydeligt på 
menneskelig færdsel ved Saltvandssøen (Laursen og Rasmussen 2002).  

Antal fugle på forlandet, vest for diget 
Da fuglene i den sydlige del af Vadehavet raster såvel i Saltvandssøen som 
på arealerne vest for det fremskudte dige, beskriver afsnit 4.2 den antals-
mæssige udvikling vest for det Fremskudte Dige for de samme arter som for 
Saltvandssøen.   

Fordeling af fugle i Saltvandssøen 
Fordeling af fugle i Saltvandssøen er beskrevet i afsnit 4.3. Saltvandssøen er 
opdelt i tre delområder (302, 309 og 310, se Fig. 1). Den nuværende færdsel 
langs vedligeholdelsesvejen bag diget giver mulighed for, at offentligheden 
kan gå langs delområde 310, hvilket sker i beskedent omfang (Laursen og 
Rasmussen 2002). Delområde 309 har ingen færdsel langs Saltvandssøen. 
Delområde 302 ligger langs en asfaltvej, som løber øst-vest på grænsen mel-
lem Danmark og Tyskland og fører fra det gamle dige og ud til det Frem-
skudte Dige. Denne vej er åben for offentlig færdsel hele året. Delområde 
302 giver således en mulighed for at få et indtryk af, om regelmæssig offent-
lig færdsel påvirker antallet af fugle i delområdet. Derfor er den antalsmæs-
sige fordeling i delområde 302, 309 og 310 beregnet og vist for i alt 12 arter 
på udpegningsgrundlaget samt for stor regnspove. De 13 arter er valgt, fordi 
de alle forekommer i så store antal, at det er muligt at foretage statistiske be-
regninger og test på materialet. Da de tre delområder har forskellig størrelse, 
forskellig habitatsammensætning og vanddybde, er disse variable inddraget 
i analyserne (se senere).  
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Fuglenes fordeling gennem året. 
I de to forslag til færdselsregulering, som Naturstyrelsen har bedt DCE vur-
dere, indgår et færdselsforbud i oktober måned. Selvom Naturstyrelsen ikke 
har bedt DCE om en vurdering af denne færdselsbegrænsning, har vi valgt 
at undersøge, om den har nogen effekt på fuglenes forekomst i Saltvandssø-
en. Det er gjort ved at beregne antallene gennem året for de talrigest fore-
kommende seks arter på udpegningsgrundlaget samt for stor regnspove. 
Fuglenes fordeling gennem året er beskrevet i afsnit 4.4. 

Statistisk analyse 
Det er analyseret, om offentlig færdsel langs Saltvandssøen og ad grænseve-
jen har indflydelse på fuglenes antal i delområde 310 (ingen færdsel = 1), i 
delområde 309 (lidt færdsel = 2) og i delområde 302 (regelmæssig færdsel = 
3). Har offentlig færdsel langs de tre delområder indflydelse på antallet af 
fugle i delområderne, må det, alt andet lige, forventes, at delområde 310, 
som ingen færdsel har, skulle have de største antal fugle, og at delområde 
302, som ofte har færdsel, skulle have færrest fugle. Delområde 309 forven-
tes at ligge mellem de to andre. Der er med andre ord, en negativ sammen-
hæng mellem intensiteten af offentlig færdsel og fuglenes antal, hvis antal-
lene er størst i delområde 309 og lavest i delområde 302. Modsat er der en 
positiv sammenhæng, hvis antallene er størst i delområde 302 og lavest i 
delområde 309.  

En sådan fordeling forudsætter, at alle andre parameter som arealets størrel-
se, fordeling af vanddybde, naturtyper (mudderflader, strandeng) samt føde 
er ens fordelt. Det er imidlertid ikke tilfældet. Derfor inddrages disse para-
metre i den udstrækning, de er til rådighed. Fra Naturstyrelsen foreligger 
der oplysninger om de samlede arealer af delområderne samt deres indbyr-
des arealfordeling af dybt (< 15 cm) og lavt vand (< 15 cm), mudderflader og 
strandeng (Tabel 2).  

Der er ingen oplysninger om føde, hverken smådyr (benthos) eller planter. 
Det har sandsynligvis ikke stor betydning for de vadefugle, der raster i Salt-
vandssøen, da kun en lille andel af dem søger føde, mens de opholder sig i 
Saltvandssøen (Laursen og Rasmussen 2002). Anderledes er det for andefug-
lene, hvor en større del søger føde. 

 
I analysen om færdsel har indflydelse på antallet af fugle i delområderne, er 
anvendt en ’Mixed Models Analyse’, hvor antallet af fugle for de enkelte ar-
ter i delområderne er den afhængige variable, og færdselsforhold i de tre 
delområder, arealer med henholdsvis dybt og lavt vand vanddybde, mud-
derflader og strandeng er de forklarende variable. Da der i realiteten kun er 
et lille antal prøveflader (de tre delområder), kan analyserne kun indeholde 
to forklarende variable i analyserne ad gangen. Derfor er der foretaget et 
valg, så færdselsforhold altid er med i analyserne samt én areal-variabel. For 
vadefuglene er det arealet af lavt vand i delområderne. Denne variabel er 

Tabel 2. De samlede arealer (ha) af delområder i Saltvandssøen og fordeling på fem habitattyper. Data fra Naturstyrelsen. 

Delområde Areal Dybt vand Lavt vand Sand- og Strandeng Rørskov 

  samlet > 15 cm < 15 cm mudderflader 

310 85,9 7,7 37,3 23,9 9,7 7,3 

309 94,7 49,1 22,2 12,6 6,6 4,2 

302 51,6 34,6 6,2 3,2 5,7 1,9 
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valgt, da vadefugle foretrækker at raste i lavt vand. For andefugle er valgt 
arealet af strandeng, da disse arter foretrækker at opholde sig i denne habi-
tattype. Da gravand både opholder sig på lavt vand samt på mudderflader, 
er en kombination af de to habitattyper brugt (lavt vand x mudderflader). 

Som en kontrol på resultaterne er det for alle tests efterfølgende analyseret, 
om brug af det samlede areal for delområdet ændrer på resultatet, og om en 
alternativ areal-variabel ændrer resultatet. For vadefugle og pibeand er det 
også undersøgt, om arealet af mudderflader giver samme resultat som ho-
vedanalysen. Det vil sige, at der for hver test er foretaget yderligere to tests 
med en anden areal-variabel for at se, om det ændrer resultatet. 

I alle analyser indgår delområderne (delområde 309 = 1, delområde 310 = 2 
og delområde 302 = 3) som en tilfældig variabel. Alle data er (log(10)+1) 
transformerede for at opnå normalfordeling af residualer.       

4. Resultater 

4.1 Antal fugle i Saltvandssøen 

Under højvande i Vadehavet flyver en del fugle ind i Saltvandssøen for at 
raste. De årlige maksimumsforekomster for seks af de talrigeste arter er an-
givet for 2008-2014. Fem af disse arter står på udpegningsgrundlaget, og den 
sidste art er stor regnspove. Disse forekomster er sammenlignet med den 
forudgående periode fra 1984-2007, hvor gennemsnittet af de årlige maksi-
mumsforekomster er beregnet for delperioder (Fig. 2, Laursen m.fl. 2009). 

 
Lille kobbersneppe er en blandt flere arter hvis antal vil blive reduceret ved øget færdsel langs Saltvandssøen. Foto. Ole Amstrup. 
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Figur 2. De årlige maksimale antal i Saltvandssøen for otte talrigt forekommende trækfugle 1984-2014. Perioden er opdelt i fem 

delperioder (1984-1986, 1987-1991, 1992-1996, 1997-2001 og 2002-2007), som viser gennemsnittet af de årlige maksimale 

antal for hver delperiode. Fra 2008 viser det årlige maksimale antal. Alle arter er på udpegningsgrundlaget undtagen stor regn-

spove. 
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Tallene for gravand viser, at antallene i årene 1984-2014 ligger mellem 1.000-
4.000, dog med en forekomst på godt 9.000 individer i 2009. Set over hele pe-
rioden har der været en faldende tendens med undtagelse af forekomsten i 
2014. For bramgås ligger antallet mellem nogle få hundrede og op til 4.000 
individer. Der har været to store forekomster på hhv. 7.000 og 12.000 fugle. 
Set over hele perioden har der været et faldende antal med store fluktuatio-
ner. Pibeand forekommer ret konstant de fleste år med 1.500-2.000 individer. 
Enkelte år er tallene oppe på omkring 5.000 individer. Hjejle fluktuerer med 
forekomster i de fleste år mellem 4.000 og 12.000 fugle. Der er ingen tydelig 
tendens i antallene gennem perioden. Stor regnspove er generelt steget fra 
500 fugle i 1984 til 3.500 fugle i 2014. Antallet af lille kobbersneppe er faldet 
med et jævnt forløb fra 4.500 individer i 1984 til 600 i 2014. Antallet af is-
landsk ryle er steget frem til 2008, hvor der var op til 45.000 individer. Deref-
ter har antallet ligget stabilt på omk. 9.000 fugle. Almindelig ryle har de fle-
ste år ligget mellem 35.000 og 55.000 individer, med en stigende tendens 
gennem perioden.   

Samlet for de fem arter på udpegningsgrundlaget viser tallene, at fire arter 
har haft faldende antal (gravand, bramgås, lille kobbersneppe og islandsk 
ryle). To arter har haft stigende antal (hjejle og almindelig ryle), og en art har 
haft stabile antal (pibeand). Den sjette art, stor regnspove, har vist stigende 
antal. Desuden viser tallene, at der er store fluktuationer fra år til år, som 
bl.a. skyldes lokale forhold. Tallene viser, at Saltvandssøen gennem de sene-
ste år (2008-2014) stadig har store antal af de fleste arter, og at det derfor er 
rimeligt fortsat at regulere den offentlige færdsel i området.  

4.2. Antal fugle på forlandet, vest for diget 

Kysten vest for det fremskudte dige, kaldet forlandet, er siden bygningen af 
diget i 1979-1981 blevet bredere, og derfor kunne det forventes, at fuglene i 
stigende grad ville raste under højvandet vest for diget. Sker det, kunne det 
forventes, at antallet af fugle i Saltvandssøen ville falde gennem årene. De år-
lige maksimumstal er derfor vist for de samme arter, som er gennemgået for 
Saltvandssøen (Fig. 3). En umiddelbar sammenligning af de to sæt figurer vi-
ser, at antallene af pibeænder er steget betydeligt i årene 2002-2010 i en perio-
de, hvor antallet var lavt i Saltvandssøen. Antallet af hjejle er faldet foran di-
get, og steget i Saltvandssøen, altså det modsatte af den forventede effekt. Det 
samme er tilfældet for stor regnspove, hvor antallet er faldet foran diget og 
steget i Saltvandssøen. Antallet for lille kobbersneppe viser ingen tydelig ten-
dens, og det samme er tilfældet for islandsk ryle og almindelig ryle.  

Tællingerne på forlandet vest for det Fremskudte Dige viser ikke stigende 
antal. Desuden er der ingen tydelig sammenhæng mellem fuglenes antal på 
forlandet og antallene i Saltvandssøen.   
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Figur 3. De årlige maksimale antal på forlandet, vest for det Fremskudte Dige, for otte talrigt forekommende trækfugle 1984-

2014. Perioden er opdelt i fem delperioder (1984-1986, 1987-1991, 1992-1996, 1997-2001 og 2002-2007), som viser gennem-

snittet af de årlige maksimale antal for hver delperiode. Fra 2008 viser antallet det årlige maksimale antal. Alle arter er på ud-

pegningsgrundlaget undtagen stor regnspove. 
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4.3. Fordeling af fugle i Saltvandssøen  

Saltvandssøen er opdelt i tre delområder (Fig. 1). Der er offentlig adgang til 
det nordligste (delområde 310) i visse dele af året. Der er ingen offentlig ad-
gang til den midterste del (delområde 309). Den sydlige del (delområde 302) 
ligger langs en vej med offentlig adgang hele året. Har offentlig adgang 
langs Saltvandssøen en negativ effekt på fuglenes antal, skulle det forventes, 
at antallet var størst i det midterste delområde (309), mindre i det nordligste 
delområde (310) og mindst i det sydligste (302).  

Fordelingen af 13 fuglearter, hvoraf de 12 er på udpegningsgrundlaget, i de 
tre delområder i Saltvandssøen er vist i Fig. 4.  Figuren viser, at det gennem-
snitlige antal af ni arter er størst i det midterste delområde (309), én art har 
det største antal i det nordlige delområde (310), og tre arter har flest fugle i 
det sydligste delområde (302). I Fig. 4 er der ikke taget hensyn til, at delom-
råderne har forskellig størrelse. 

De statistiske analyser, hvor der tages højde for, at arealerne er forskellige i 
de tre delområder, viser, at for tre arter (grågås, bramgås og pibeand) er der 
en signifikant, positiv sammenhæng mellem antal fugle og delområder med 
offentlig færdsel, dvs. at der er flest fugle i delområde 302, hvor der er mest 
offentlig færdsel (Bilag 1). Syv arter (gravand, strandhjejle, stor regnspove, 
lille kobbersneppe, islandsk ryle, almindelig ryle og klyde) viser en signifi-
kant, negativ sammenhæng mellem antal af fugle og størrelsen af offentlig 
færdsel. Det vil sige, at der er flest fugle i delområde 309, hvor der ikke er of-
fentlig færdsel og færrest fugle i delområde 302, hvor der er mest offentlig 
færdsel. For tre arter (spidsand, skeand og almindelig hjejle) er sammen-
hængen ikke statistisk signifikant (Bilag 1). 

Inddragelse af andre areal-variable i de statistiske analyser ændrede ikke re-
sultaterne (disse resultater er ikke vist).     

Samlet viser analysen, at syv arter er påvirket af den eksisterende offentlige 
færdsel og forekommer i størst antal i det delområde, som har mindst offent-
lig færdsel langs delområdet. Tre arter forekommer med flest fugle i det del-
område, som har mest færdsel langs delområdet, og at andre tre arter tilsy-
neladende ikke er påvirket af offentlig færdsel langs delområderne.  

4.4. Fuglenes fordeling gennem året 

Af Naturstyrelsens to forslag til færdsel langs Saltvandssøen fremgår det, at 
færdsel ikke er tilladt i fuglenes yngletid fra 1.marts til 31. maj. Desuden er 
færdsel også forbudt i oktober måned. Formålet med forbuddet mod færdsel 
i oktober måned var oprindeligt at beskytte de mange rastende fugle, som 
især opholdt sig i Saltvandssøen i de første år efter, at den var lavet, dvs. i 
årene umiddelbart efter 1984.  For at undersøge om denne fordeling stadig 
er gældende, er fuglenes fordeling gennem året beregnet for de seks talrige-
ste arter, hvoraf de fem er på udpegningsgrundlaget.  

Fordelingen af seks arters antal gennem året viser, at tre arter, pibeand, al-
mindelig ryle og stor regnspove forekommer i store antal i oktober. For to af 
disse arter, pibeand og almindelig ryle, ligger den største forekomst udenfor 
oktober måned. Kun for stor regnspove ligger kulminationen i oktober.  
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Figur 4. Det gennemsnitlige antal (±SE) af 13 talrigt forekommende trækfugle i Saltvandssøen fordelt på tre delområder (302, 

309 og 310) for 2008-2014. Der er meget menneskelig færdsel langs delområde 302, ingen færdsel langs delområde 309 og lidt 

færdsel langs delområde 310. Arterne er alle på udpegningsgrundlaget undtagen stor regnspove. Bemærk, at der ikke er taget 

hensyn til arealforskelle mellem delområderne. 
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Samlet viser analysen, at for kun én art ud af seks talrigt forekommende ar-
ter ligger hovedforekomsten i Saltvandssøen i oktober måned. 
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5. Diskussion 
Antallet af fugle i Saltvandssøen ligger fortsat på et højt niveau for de fleste 
af de undersøgte arter, som står på udpegningsgrundlaget. For islandsk ryle 
og almindelig ryle er Saltvandssøen af international betydning, dvs. at talle-
ne ligger over hhv. 22.800 og 7.900 individer (Delany og Scott 2006, se også 
Laursen m.fl. 2009 for beregning). Udviklingen over tid for otte arter viser, at 
antallene overvejende er faldet siden slutningen af 1980’erne, mens kun tre 
arter viser stigende tendenser. Sammenholdt med udviklingen i den danske 
del af Vadehavet viser det, at kun to af disse arter har sammenfaldende ten-
denser i Saltvandssøen og i Vadehavet, nemlig lille kobbersneppe og stor 
regnspove, hvis antal hhv. falder og stiger (Laursen og Frikke 2013). 

Fuglenes antal tyder på, at udviklingen i Saltvandssøen er betinget af lokale 
forhold, hvor vandstand i Vadehavet ved højvande har stor indflydelse 
(Laursen m.fl. 2009). Er vandstanden i Vadehavet højere end normalt ved 
højvande, overskylles de fleste rastepladser i Vadehavet, hvilket får flere 
fugle til at flyve ind i Saltvandssøen end ved normale vandstande. Det bety-
der, at Saltvandssøen i disse tilfælde fungerer som en ’nødhavn’ for flere ar-
ter, og derved fremkommer de store antalsmæssige fluktuationer, hvor nog-
le arter overstiger deres gennemsnitlige antal med 6-8 gange.   

Et andet forhold som kan påvirke antallet af fugle i Saltvandssøen, er bred-
den af forlandet vest for det Fremskudte Dige. Siden diget blev bygget, er 
forlandet blevet bredere i takt med, at der er sket aflejring af sand og klæg 
vest for diget. Med et bredere forland er der større muligheder for, at fugle-
ne kan finde egnede rastepladser. Resultaterne viser, at en sådan flytning af 
fuglene fra Saltvandssøen til forlandet ikke har fundet sted. I de tilfælde, 
hvor der er sket en flytning, er det snarere sket den anden vej, fra forlandet 
til Saltvandssøen, som det tilsyneladende er sket for stor regnspove og hjejle, 
hvis antal er faldet på forlandet i løbet af de seneste år, mens antallet er ste-
get i Saltvandssøen.  

En tredje mulig forklaring på fuglenes antal i Saltvandssøen er menneskelig 
færdsel. Fordelingen af 13 fuglearter i tre delområder med hhv. ingen men-
neskelig færdsel, lidt færdsel og meget færdsel langs den ene side af delom-
rådet viser, at syv arter fordeler sig med flest fugle i det mindst påvirkede 
delområde og færrest i det mest påvirkede delområde. Tre arter har størst 
antal i det mest påvirkede delområde. De resterende tre arter viste ingen 
sammenhæng med offentlig færdsel. Resultatet tages som udtryk for, at ho-
vedparten af arterne i Saltvandssøen fordeler sig efter graden af menneske-
lig færdsel, således at arterne undgår delområdet med den største færdsel. 
Den statistiske analyse tager højde for, at delområdernes størrelse er forskel-
lig og at fordelingen af habitattyper (bl.a. vand, mudderflader og strandeng) 
varierer. Analysen tager derimod ikke højde for, at bunddyrene kan være 
fordelt forskelligt i de tre delområder, da fødemængden ikke er kendt. At 
føden givetvis spiller en rolle, indikerer det forhold, at delområdet (302), 
som har den største påvirkning af offentlig færdsel, også har de største antal 
for arterne grågås, bramgås og pibeand. Alle tre arter lever af græs. De tager 
helst kort græs, som har den største vækst, og dermed den største nærrings-
værdi. De pågældende delområder har forholdsvis store områder med kort 
græs, som sandsynligvis tiltrækker de tre arter. Det formodes at være grun-
den til, at de her forekommer i store antal. 

De statistiske analyser viser i flere tilfælde en signifikant, negativ sammen-
hæng mellem antal fugle og størrelsen af en habitattype. For eksempel viser 
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resultatet for skeand, at der er flest fugle, hvor arealet af lavt vand er mindst. 
Det skal givetvis forstås sådan, at når fuglene raster, som de gør i Saltvands-
søen, kan mange fugle opholde sig på et lille areal, og derfor er størrelsen af 
arealet undertiden ikke afgørende, men snarer, kvaliteten af området. 

De tre delområder i Saltvandssøen har forskellig bredde. For de tre delom-
råde er afstanden fra vedligeholdelsesvejen og til områdernes østside hhv. 
400m (delområde 310), 600 m (delområde 309) og 800 m (delområde 302). 
For delområde 302 er den største afstand til vejen på grænsediget 600 m. De 
fuglearter, der er undersøgt i Saltvandsøen, har forskellig flugtafstand til 
mennesker. Flugtafstanden kendes for ni af de 13 undersøgte arter, og den 
varierer fra 70 m for almindelig ryle og til 300 m for stor regnspove (Laursen 
m.fl. 2005). Det betyder, at arterne har mulighed for at finde rastepladser 
(som f.eks. lavt vand og strandeng), som ligger uden for deres flugtafstand i 
alle tre delområder i forhold til vedligeholdelsesvejen. Det vil sige at der ik-
ke er sammenhæng mellem delområdernes bredde og antallet af fugle. 

Tidligere undersøgelser, som blev udført i delområde 310, viste, at det gen-
nemsnitlige antal stor regnspove i Saltvandsøen faldt signifikant på dage 
med menneskelig færdsel på vedligeholdelsesvejen langs diget sammen-
holdt med dage uden færdsel. For de øvrige vadefuglearter var der ingen 
forskel mellem de to typer af dage (Laursen og Rasmussen 2002). Resulta-
terne viste også, at andelen af fødesøgende individer af strandhjejle og al-
mindelig ryle var mindre på dage med færdsel end dage uden færdsel. En-
delig viste undersøgelsen, at andelen af den tid, vadefugle tilbragte i luften 
(blev forstyrret), var størst på dage med menneskelig færdsel på vedligehol-
delsesvejen, og at den tid, de tilbragte i luften, blev forlænget af tilstedevæ-
relsen af rovfugle i Magrethe Kog (Laursen og Rasmussen 2002). Det sidste 
resultat viser, at flere samtidige forstyrrelser (af mennesker og rovfugle) er 
med til at forstærke effekten af den enkelte forstyrrelse. I de senere år har 
antallet af rovfugle i Magrethe Kog været stigende, og dermed kan det for-
ventes, at de giver anledning til et stigende antal forstyrrelser. Samlet viser 
de nuværende og tidligere undersøgelser af effekten af menneskelig færdsel 
langs Saltvandssøen, at færdsel har indflydelse på antal og fordeling af fugle 
i Saltvandssøen. 

Fuglenes fordeling gennem året viser, at kun én art, stor regnspove, som ik-
ke er på udpegningsgrundlaget, kulminerer i oktober måned, hvor færdsel 
på vedligeholdelsesvejen er forbudt. De øvrige arters antal kulminerer i 
Saltvandssøen i andre perioder, som for de fleste arter ligger inden for sam-
me perioder som i Vadehavet (Laursen og Frikke 2013). 

6. Konklusion 
På baggrund af denne gennemgang af de talrigest forekommende trækfugle 
på udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde SPA 60 (Vidåen, 
Tøndermarsken og Saltvandssøen) vurderes det, at flere af de udpegede ar-
ters antal vil falde væsentligt, hvis der gives tilladelse til færdsel på vedlige-
holdelsesvejen langs hele Saltvandssøen fra Vidåslusen til landegrænsen. 
Derimod vil påvirkningen være beskeden hvis der gives mulighed for færd-
sel på vedligeholdelsesvejen fra Vidåslusen og ca. 4 km mod syd (til den an-
den rampe på diget). Det kan ikke anbefales, at der gives mulighed for of-
fentlig færdsel fra Vidåslusen til landegrænsen, således at hele Saltvandssø-
ens vestlige del påvirkes af færdsel, da en sådan ændring af adgangsforhol-
dene vil forringe levevilkårene væsentligt for flere arter på udpegnings-
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grundlaget for Fuglebeskyttelsesområde SPA 60. En udvidelse af færdslen 
vurderes at være uforenelig med både Fuglebeskyttelsesområdets udpeg-
ning og funktion.  

Det vurderes endvidere, at det kun har en beskeden betydning for fuglelivet, 
at færdsel forbydes på vedligeholdelsesvejen i oktober måned. Det bør der-
for overvejes kun at have en tidsmæssig begrænsning af færdsel langs Salt-
vandssøen i fuglenes yngletid (1. marts – 31. maj) og give tilladelse til færd-
sel i oktober måned fra Vidåslusen og 4 km mod syd.    
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Bilag 1  
Resultater af Mixed Models analyser for 13 fuglearter, hvor antallet af fugle i 
delområderne er den afhængige variable og offentlig adgang samt en habi-
tat-areal variabel (lavt vand eller strandeng) er de forklarende variabel. Del-
områderne er tilfældige variable. Numerisk frihedsgrader = 1 i alle tests. 

 

  Hældning Standard fejl Frihedsgrader F-værdi Sandsynlighed 

Grågås 

Offentlig adgang 0,206 0,082 160 6,23 0,0136 

Strandeng, areal -1,654 0,691 160 5,73 0,0179 

Bramgås 

Offentlig adgang 0,442 0,134 81 10,93 0,0014 

Strandeng, areal -3,811 0,986 81 14,94 0,0002 

Gravand 

Offentlig adgang -0,222 0,079 238 8,01 0,0051 

Lavt vand x Mudderflade, areal 0,309 0,103 238 9,05 0,0029 

Pibeand 

Offentlig adgang 0,384 0,118 124 10,60 0,0015 

Strandeng, areal -1,295 0,977 124 1,76 0,1874 

Spidsand 

Offentlig adgang -0,217 0,123 37 3,10 0,0867 

Skeand 

Offentlig adgang -0,0914 0,118 58 0,60 0,4422 

Lavt vand, areal -1,595 0,298 58 28,72 < 0,0001 

Almindelig hjejle 

Offentlig adgang 0,073 0,211 80 0,12 0,7304 

Lavt vand 2,481 0,490 80 25,61 <0,0001 

Strandhjejle 

Offentlig adgang -0,477 0,089 238 28,66 <0,0001 

Lavt vand, areal 0,264 0,222 238 1,41 0,2361 

Stor regnspove 

Offentlig adgang -0,375 0,092 225 16,47 <0001 

Lavt vand, areal 0,731 0,230 225 10,08 0,0017 

Lille kobbereneppe 

Offentlig adgang -0,518 0,102 165 25.82 <0,0001 

Lavt vand, areal 0,319 0,254 165 1,58 0,210 

Islandsk ryle 

Offentlig adgang -1,016 0,134 204 57,85 <0.0001 

Lavt vand, areal ´-0,292 0,333 204 0,77 0,381 

Almindelig ryle 

Offentlig adgang -0,797 0,128 248 38,77 <0,0001 

Lavt vand, areal 0,633 0,317 248 3,97 0,0473 

Klyde 

Offentlig adgang -0,430 0,0925 123 21.63 <0,0001 

Lavt vand, areal -0,617 0,104 123 35.32 <0,0001 


