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Indledning og baggrund for notatet
I begyndelsen af efteråret 2016 forelå et udkast til en ny bekendtgørelse om
fredning og vildtreservat i Vadehavet (omtales herefter som ’udkast til ny Vadehavsbekendtgørelse’).
I forbindelse med at udkastet kom i intern høring i Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning (SVANA), har styrelsen den 14. oktober 2016 bedt DCE,
Aarhus Universitet om at belyse, hvorvidt de ændringer, der foreslås i det
nuværende udkast til ny Vadehavsbekendtgørelse, kan forventes at medføre
negative påvirkninger på de fugle, der står i udpegningsgrundlagene for de
berørte fuglebeskyttelsesområder i Vadehavet.
Styrelsen ønsker en vurdering af konsekvenserne af følgende ændringer:
Havneområder i Esbjerg og Havneby. ”Bekendtgørelsen omfatter nu entydigt ikke
de dele af søterritoriet, der med Transport- og Bygningsministeriets godkendelse er
udlagt som havneområde i Esbjerg og Havneby havne.”
Landarealer ved Albuebugten. ”Landarealer ved Albuebugten på Fanø er udtaget
af bekendtgørelsen.”
Sejlads med vandski ved Hjerting. ”Mulighed for sejlads med vandski i afmærket
område ved Hjerting er indarbejdet i bekendtgørelsen. Der er af flere omgange givet
dispensation til aktiviteten. Perioden foreslås afkortet fra 1. marts – 30. september til
1. maj -30. august.”
Ny afgrænsning af område udlagt til hjertemuslingefiskeri. ”Områder udpeget
til hjertemuslingefiskeri i Grådyb justeres jf. kortbilag 27.”
I relation til ønsket om at lave en ny afgrænsning af områderne for hjertemuslingefiskeri vurderer DCE de mulige negative påvirkninger alene i forhold til ederfugl og strandskade. Det er således disse to arter, der står i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 57 ’Vadehavet’, og som i mindre henholdsvis større grad ernærer sig ved at fouragere på hjertemuslinger.

Bekendtgørelsen om fredning og vildtreservat i Vadehavet
Vadehavet Vildtreservat blev etableret i 1979. Hermed fik man en reservatordning for hele Vadehavet, som bl.a. medførte flere begrænsninger af jagt og
færdsel. Bekendtgørelsen videreførte de eksisterende reservatordninger og
udvidede de jagtfrie områder. I 1982 blev de hidtidige vildtreservatbestemmelser udbygget med en fredning af hele Vadehavet. Ud over færdsel og jagt
regulerede fredningsbestemmelserne nu også udnyttelsen af Vadehavets ressourcer på andre områder, bl.a. maskinel optagning af bl.a. hjertemuslinger
og blåmuslinger fra havbunden.
Bekendtgørelsen om Natur- og Vildtreservat Vadehavet er revideret i flere
omgange, sidst i juli 2007, primært med henblik på at tilpasse bestemmelserne
til den øvrige danske lovgivning samt EU-direktiverne om fugle- og habitatbeskyttelse.
Den gældende bekendtgørelse kan findes via dette link: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=13147.

3

Fuglebeskyttelsesområder og vurderinger af effekter
I nærværende notat gives en vurdering af konsekvenserne af ovennævnte ændringer i bekendtgørelsen om fredning og vildtreservat i Vadehavet for de
arter af trækfugle, der står i udpegningsgrundlagene for de berørte fuglebeskyttelsesområder. Der lægges vægt på at vurdere effekterne på de arter for
hvilke de berørte områder er af særlig betydning. Det vurderes eksempelvis
ikke, hvorvidt sejlads med vandski ud for Hjerting påvirker arter, som ikke
står i udpegningsgrundlaget for det fuglebeskyttelsesområde, der omfatter
området ud for Hjerting.
De to fuglebeskyttelsesområder, der er relevante i relation til vurderingerne i
nærværende notat, er Fuglebeskyttelsesområde nr. 55 ’Fanø’ og Fuglebeskyttelsesområde nr. 57 ’Vadehavet’.
I Tabel 1 og 2 er det angivet hvilke arter, der står i udpegningsgrundlagene
for disse to fuglebeskyttelsesområder.
I relation til udpegningerne og tabellerne gælder følgende forklaring og signaturforklaring:
De arter som søges beskyttet via fuglebeskyttelsesområderne (via udpegning
og sikring af egnede levesteder) er beskrevet i Fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 1 og 2. De fuglearter, der er listet i første kolonne i Tabel 1 og 2,
udgøres af ’Bilag I arterne’, hvilke er arterne omfattet af direktivets artikel 4, stk.
1. Disse arter er 1) truede, 2) følsomme overfor ændringer af levesteder, 3)
sjældne og/eller 4) særligt opmærksomhedskrævende på anden måde.
Fuglearterne listet i anden kolonne i Tabel 1 og 2 udgøres af de regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter, der optræder i området i antal af international eller
national betydning (arterne er omfattet af direktivets artikel 4, stk. 2). Levestederne for disse trækfuglearter er især områder, hvor fuglene raster og søger føde.
Det kan også være betydningsfulde fældepladser, hvor fuglene fælder deres
svingfjer og dermed er ekstra følsomme overfor eksempelvis forstyrrelser.
Tabel 1. Oversigt over udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 55 – Fanø
pr. 31/12 2012. Arterne angivet med et ’Y’ i kolonnen ’Ynglende’ er Bilag I arter. Se teksten for signaturforklaring.
Fuglebeskyttelsesområde nr. 53 - Fanø
Andre arter,
Art

jf. artikel 4, stk. 2

Rørdrum

Ynglende Trækgæst Kriterier
Y

F1

Rørhøg

F3

Vandrefalk
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Tn

F2

Klyde

Y

F3

Hvidbrystet præstekrave

Y

F1

Engryle

Y

F3

Sandterne

Y

F1

Havterne

Y

F1

Dværgterne

Y

F1

Lysbuget knortegås

T

F4

Sandløber

T

F4

Tabel 2. Oversigt over udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 57 – Vadehavet pr. 31/12 2012. Arterne angivet med et ’Y’ i kolonnen ’Ynglende’ er Bilag I arter.
Se teksten for signaturforklaring.
Fuglebeskyttelsesområde nr. 57 - Vadehavet
Andre arter,
Art

jf. artikel 4, stk. 2

Ynglende Trækgæst Kriterier

Bramgås

T

F2, F4

Havørn

Tn

F2

Blå kærhøg

Tn

F2

Vandrefalk

Tn

F2

Klyde

Y

T

F1, F2, F4

Hvidbrystet præstekrave

Y

Tn

F1, F2

Hjejle

T

F2, F4

Lille kobbersneppe

T

F2, F4

Tn

F2, F5

Dværgmåge
Sandterne

Y

F1

Splitterne

Y

F1

Fjordterne

Y

F1

Havterne

Y

F1

Dværgterne

Y

F1

Mosehornugle

Y

F3

Blåhals

Y

F1

Kortnæbbet gås

T

F4

Grågås

T

F4

Lysbuget knortegås

T

F4

Mørkbuget knortegås

T

F4

Gravand

T

F4

Pibeand

T

F4

Krikand

T

F4

Spidsand

T

F4

Skeand

T

F4

Ederfugl

T

F4

Sortand

T

F4, F7

Strandskade

T

F4

Strandhjejle

T

F4

Islandsk ryle

T

F4

Sandløber

T

F4

Almindelig ryle

T

F4

Stor regnspove

T

F4

Rødben

T

F4

Hvidklire

T

F4

For de arter, der opfylder betingelser efter artikel 4, stk. 1 og/eller stk. 2, er
det i Tabel 1 og 2 oplyst, i hvilke perioder af artens livscyklus denne forekommer i de udpegede beskyttelsesområder:
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 Y: Ynglende art.
 T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal.
 Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal.
Det er desuden angivet, hvilke kriterier der ligger til grund for vurderingen
af, om arten opfylder ovennævnte betingelser:
 F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og
yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere
af den nationale bestand.
 F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og
har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for
talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn),
hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten forekomme med 1% eller mere af den
nationale bestand.
 F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi
forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande
af spredt forekommende arter.
 F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt
betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af
den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.
 F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst
i områder med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger.
 F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi
forekomsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder
af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende.

Havneområder i Esbjerg og Havneby
Ændringer i bekendtgørelsen mht. afgrænsning
Esbjerg Havn. Afgrænsningen i den ny bekendtgørelse følger afgrænsningen i
den gamle bekendtgørelse. Desuden følger afgrænsningen for bekendtgørelsens område ved Esbjerg Havn helt eller delvist afgrænsningen af Fuglebeskyttelsesområde nr. 57 ’Vadehavet’. Vandområderne umiddelbart nord, vest og
syd for Esbjerg Havn ligger ikke i området omfattet af bekendtgørelsen og heller ikke i området omfattet af Fuglebeskyttelsesområde nr. 57 ’Vadehavet’.
Havneby, Rømø. Ved Havneby er det foreslået, at grænsedragningen ændres,
så et område øst for havnen (ud i vandet) ikke fremover kommer til at udgøre
en del af det område, der omfattes af bekendtgørelsen for Vadehavet.

Ændringer i bekendtgørelsen mht. formulering
I den eksisterende bekendtgørelse står der i § 2, stk. 6 at ”Bekendtgørelsen
fastsætter ikke bestemmelser for de dele af søterritoriet, der med Trafikministeriets godkendelse er henlagt til en havns søområde”.
I forslaget til ny bekendtgørelse står der i § 2, stk. 7 at ”Bekendtgørelsen omfatter ikke de dele af søterritoriet, der med Transport- og Bygningsministeriets godkendelse er udlagt til Esbjerg og Havneby havnes søområder”.
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Figur 1. Den røde streg viser forslaget til ny afgrænsning af vildtreservat Vadehavet omkring Havneby. Det er området øst for den
røde streg der indgår i området
dækket af forslaget til den nye
bekendtgørelse. Den blå streg viser grænsen for Fuglebeskyttelsesområde nr. 57 ’Vadehavet’.
Det underliggende ortofoto: ©
Cowi.

Det primære mål med denne ændring er, ifølge vor vurdering, alene at gøre
bekendtgørelsen mere klar og entydig.

Konsekvenser af ændringerne
Det vurderes, at der ikke kan forventes negative konsekvenser for fuglene i
udpegningsgrundlagene for Fuglebeskyttelsesområde nr. 57, såfremt følgende ændringer kommer til at gælde i den nye bekendtgørelse:
a) at forløbet af bekendtgørelsens grænse ved Havneby ændres, så et lidt
større område ud for havnen holdes ude af det område, som bekendtgørelsen omfatter.
b) at formuleringen i bekendtgørelsen ændres som beskrevet ovenfor, dvs. at
den gøres mere klar og entydig.

Landarealer ved Albuebugten
Ændringer i bekendtgørelsen mht. afgrænsning og regler
I den nuværende bekendtgørelse omfatter landarealerne ved Albuebugten
følgende: ”Mod nord afgrænset af skellet mellem matr.nr. 190 a og 57 k,
Rindby By, Nordby. Mod syd afgrænset af skellet mellem matr.nr. 9 c og 12 a
Sønderho By, Sønderho. Mod vest af den østlige side af markvejen, der går
langs Albuebugtens kyst. Nordby Fuglekøje og Sønderho gamle Fuglekøje er
således beliggende indenfor området.”
I forslaget til ny bekendtgørelse vil dette område ikke fremover være omfattet
af bekendtgørelsen for vildtreservatet i Vadehavet.
Ifølge den eksisterende bekendtgørelse er der forbud mod færdsel på ovennævnte landarealer ved Albuebugten.
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Konsekvenser af ændringerne
Det område, som påtænkes udtaget af bekendtgørelsen, ligger inden for Fuglebeskyttelsesområde nr. 53 ’Fanø’. Som det fremgår af Tabel 1 har følgende arter
været på udpegningsgrundlaget for dette fuglebeskyttelsesområde:
 Som ynglefugle: Rørhøg, klyde, brushane, sandterne, fjordterne, havterne
og mosehornugle.
 Som trækfugle: Vandrefalk, bramgås, knortegås.
Vi er ikke i besiddelse af viden om yngleforekomst af ynglefugle, der tyder
på, at en eller flere af ovennævnte arter skulle yngle i de områder, der har
været omfattet af færdselsforbuddet på landarealer ved Albuebugten. De data
vi har om udbredelsen af trækfuglearterne vandrefalk, bramgås og knortegås
tyder heller ikke på, at disse arter benytter det område, som færdselsforbuddet omfatter i den nuværende bekendtgørelse.
Samlet vurderes det, at en ophævelse af forbuddet mod færdsel ikke vil resultere i en negativ påvirkning af forekomsten af de ynglefugle og trækfugle, der
står i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 53 ej heller af de
arter, der står i udpegningsgrundlaget for det tilstødende fuglebeskyttelsesområde (område nr. 57 ’Vadehavet’).

Sejlads med vandski ved Hjerting
Ændringer i bekendtgørelsen mht. regler
I den nye bekendtgørelse ønsker man at give mulighed for sejlads med vandski i et afmærket område ved Hjerting. Ifølge Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er der ad flere omgange givet dispensation til aktiviteten. Det foreslås at perioden afkortes fra 1. marts – 30. september til 1. maj - 30. august.
Der er i øjeblikket ikke taget stilling til præcist på hvilken strækning man påtænker at give tilladelse til sejlads med vandski, men det forventes ifølge Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at komme til at svare nogenlunde til
udstrækningen af det område, inden for hvilket man hidtil har givet dispensation til aktiviteten (se Fig. 2).
Figur 2. Afgrænsningen af området, hvor man hidtil har givet dispensation til sejlads med vandski, er angivet med en rød stiplet
linje. Området afgrænset af en
gul stiplet linje angivet området
inden for hvilket windsurfing og
kitesurfing kan finde sted. Fra folderen ’Sejlads i Vadehavet’ udgivet af Skov- og Naturstyrelsen
Blåvandshuk og Vadehavet.
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Mulige konsekvenser af ændringerne
Det vurderes, at sejlads med vandski ved Hjerting først og fremmest vil få
betydning for hvilken værdi området har som fødesøgningsområde for ederfugl i slutningen af forårstrækperioden og i begyndelsen af artens fældningstid; ederfugl står i udpegningsgrundlaget som trækfugl.
Sejlads med vandski vil formodentlig ikke i væsentlig grad forværre den forstyrrelse der foregår i forvejen fra vindsurfere og motorbåde. Med den færdsel, der i disse år foregår i Hjerting Løb, er det vurderet, at alle (eller næsten
alle) ederfugle bliver fordrevet fra området, som ellers potentielt udgør et af
de vigtigste fødesøgningsområder (i form af muslingebanker) i fældeperioden (Laursen 2014). Ederfuglene bruger til gengæld muslingebankerne ved
Hjerting Løb intensivt i vinterhalvåret (Laursen & Frikke 2013).
Da det er praksis at give dispensation til aktiviteten, og da det påtænkes, at
indskrænke perioden, hvor sejlads med vandski tillades, fra 1. marts – 30. september til 1. maj - 30. august, forudses det, at de forstyrrende effekter vil blive
mindre med den foreslåede ændring i bekendtgørelsen (forudsat at alternativet er, at man viderefører hidtidig praksis med at give dispensation til aktiviteten i perioden 1. marts – 30. september).

Ny afgrænsning af område udlagt til hjertemuslingefiskeri
Hjertemuslingefiskeri i Vadehavet
Følgende beskrivelse er delvist baseret på oplysninger videregivet af Søren
Palle Jensen, NaturErhvervstyrelsen. Siden 1992 (eller tidligere) har der været
udstedt tilladelser til at gennemføre fiskeri efter hjertemuslinger nord for
Fanø (Fanø Sandende og Hamborg Dyb) og ved Hjerting Løb (Langli Sand). I
årene 2000-2015 blev der ikke fisket efter hjertemuslinger i de to områder,
hvor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kunne give tilladelse til
hjertemuslingefiskeri. For nogle af disse sæsoner var årsagen, at der var blevet
indsendt en åbningsskrivelse til EU domstolen grundet uvished om, hvorvidt
fiskeri efter muslinger ville være tilladelig i NATURA2000 områder. Ifølge
den afgørelse, som EU domstolen nåede frem til, vil der ikke være en konflikt
i forhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet, så længe det sikres, at påvirkningsgraden i det enkelte NATURA2000 område er under 15%.
Fiskeriet har foregået ved brug af en hydraulisk suger. Den fastsatte kvote har
varieret, og har i nogle år været på fx 1700 og 2000 tons (Kristensen og Pihl
2004, NaturErhvervstyrelsen 2016). Ifølge den gældende bekendtgørelse § 10,
stk. 4 har der kunnet gives tilladelse til fiskeri efter hjertemuslinger i august
og fra 1. november til og med udgangen af februar.
I perioden 15. januar til 29. februar 2016 havde fartøjet ’E78 Wilhelmina’ tilladelse til at fiske efter hjertemuslinger nord for Fanø og ved Hjerting Løb. Fartøjet stikker kun 40 cm, og som det fremgår af Fig. 3 kunne der fiskes forholdsvis tæt ind til nordkysten af Fanø.

Ændringer i bekendtgørelsen mht. afgrænsning og regler
I Figur 4 er det angivet, hvor det ifølge den nuværende bekendtgørelse er tilladt
at fiske efter hjertemuslinger. I Figur 5 er det angivet, hvor det ifølge forslaget
til den nye bekendtgørelse skal kunne gives tilladelse til fiskeri efter hjertemuslinger. Som det ses af Figur 5 påtænkes det, at ’forskubbe’ og udvide området
på det nordlige Fanø mod øst. Dette ønske bunder bl.a. i at det pga. tilsanding
9

ikke er muligt at fiske efter hjertemuslinger i Hamburgdyb mellem Fanø og Søren Jessens Sand (P. Nielsen, DTU Aqua pers. medd.). Desuden er der et ønske
om at udvide området ved Hjerting Løb (se Figur 5).
Figur 3. Samtlige ruter anvendt
af fartøjet ’E78 Wilhelmina’ i forbindelse med hydraulisk opsugning af 336 tons hjertemuslinger
på Fanø Sandende på syv dage i
februar 2016. Kort og data fra NaturErhvervsstyrelsen.

Figur 4. Områderne langs Grådyb og Hjerting Løb hvor der ifølge den nuværende bekendtgørelse har kunnet gives tilladelse til
fiskeri efter hjertemuslinger. Hjertemuslingefiskeriet har under den nuværende bekendtgørelse kunnet tillades inden for polygonerne afgrænset af de røde streger. Det underliggende ortofoto: © Cowi.
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Figur 5. Områderne langs Grådyb og Hjerting Løb, hvor det foreslås, at der fremover skal kunne gives tilladelse til fiskeri efter
hjertemuslinger. Det foreslås, at der skal kunne gives tilladelse til hjertemuslingefiskeri inden for polygonerne afgrænset af de
røde streger. De områder, hvor der i dag kan gives tilladelse til fiskeri efter hjertemuslinger, er angivet med cyan-farvede streger
(se også Figur 4). Det underliggende ortofoto: © Cowi.

Ederfugl: Antal og udnyttelse af området
Ederfugl optræder talrigt som trækfugl i den nordlige del af Vadehavet (Laursen og Frikke 2013). De ederfugle der opholder sig her, kommer især fra
Østersøområdet og i mindre grad fra Norge og Vestsverige. Arten optræder i
størst antal i Vadehavet fra oktober til og med marts (Fig. 6). Dette mønster i
forekomst hen over året gælder også for det intensivt overvågede område omkring Langli (se Laursen og Frikke 2013).
18
16

Andel (%) af det samlede antal

Figur 6. Procentvis fordeling af
ederfugl i den danske del af Vadehavet vist i månedsintervaller.
Tallene er baseret på det gennemsnitlige antal pr. måned registreret i årene 1980-2014. Summen af de 12 måneder er 100 %.
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Vintertællingerne fra flyvemaskine har vist, at der over de seneste 50 år er sket
ganske store ændringer i antallet af ederfugle, der opholder sig i Vadehavet
om vinteren. I 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne registreredes om vinteren omkring 50.000 ederfugle. I årene 1980-1990 registreredes i gennemsnit
26.000 ederfugle om vinteren, i 1991-2000 27.500 og i 2001-2010 i gennemsnit
13.300 ederfugle (Laursen og Frikke 2013). Ved vintertællingen i februar 2014
registreredes omkring 18.000 ederfugle. Det samlede billede er således, at antallet af ederfugle, der optræder i Vadehavet om vinteren er faldet. Et faldende antal ederfugle er også registreret i den slesvig-holstenske og hollandske del af det internationale Vadehav. Det har været vurderet, at nedgangen i
ederfuglenes antal i den danske og hollandske del af Vadehavet delvist har
været forårsaget af muslingefiskeri (se Laursen og Frikke 2013).
Om efteråret og vinteren (november-januar) ligger der flest ederfugle i den
nordlige del af Vadehavet (se Laursen og Frikke 2013).
Inden for det flytælleområde øst og sydøst for Langli, der overlapper med
området på Langli Sand, hvor hjertemuslingefiskeri kan tillades, har der i gennemsnit optrådt 2042 ederfugle om vinteren i årene 1980-2010 (Tabel 1). I det
tælleområde, der omfatter vaderne nord for Fanø, og hvor hjertemuslingefiskeri kan tillades, har der i gennemsnit optrådt 246 ederfugle om vinteren i
årene 1980-2010 (Tabel 3, Fig. 7).

Ederfugle i april. Foto: Eva Foss Henriksen.
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Tabel 3. Fordeling af ederfugle i flytælleområder i den nordlige del af Vadehavet om vinteren (november-januar), beregnet som gennemsnit for 1980-2010. Tællingerne er udført
omkring højvande. Områderne angivet med fed skrift er områder, hvor der kan tillades fiskeri efter hjertemuslinger. Afgrænsningen af flytælleområderne fremgår af Figur 7.
Nr. område

Område

Antal

81

Nordlige Fanø

246

84

Grådyb

195

91

Langli Sand

866

95

Langli øst og sydøst

2042

94

Hjerting

2399

Figur 7. Afgrænsning af flytælleområderne langs Grådyb og Hjerting Løb. De områder, hvor det foreslås, at der fremover skal
kunne gives tilladelse til fiskeri efter hjertemuslinger, er angivet med sorte streger (se også Figur 5). Det underliggende ortofoto:
© Cowi.

Ederfugl: Fødevalg og fødesøgning
Ederfugle æder især muslinger. For ederfuglene i Vadehavet er det blåmuslinger og hjertemuslinger, der udgør de vigtigste fødeemner. Undersøgelser af fødevalget blandt ederfugle i Vadehavet har vist, at blåmuslinger normalt udgør
langt det vigtigste fødeemne. Men i år og perioder, hvor der er lave forekomster
af blåmuslinger inden for det foretrukne størrelsesinterval, øges betydningen af
de øvrige bytteemner, deriblandt hjertemuslinger. I en årrække, hvor forekomsten af blåmuslinger var lavere end tidligere, fandt Laursen m.fl. (2009), at hjertemuslinger udgjorde op til 70 % af fødeemnerne fundet i den enkelte ederfugl,
og hjertemuslinger blev fundet i 47 % af kråserne blandt de 368 indsamlede
ederfugle (ederfuglene var indsamlet flere steder i den danske del af Vadehavet
og ikke kun i den nordlige del af Vadehavet).
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Det er uvist i hvilket omfang ederfuglene normalt tager hjertemuslinger inden
for det område sydøst for Langli, hvor der kan gives tilladelse til hjertemuslingefiskeri. Formodningen er, at de ederfugle, der optræder her, i et vist omfang
ernærer sig ved at fouragere på hjertemuslinger i perioder, hvor der er et reduceret udbud af blåmuslinger langs Hjerting Løb.

Mulige konsekvenser for ederfugl
Det er blåmuslinger og ikke hjertemuslinger, der udgør det vigtigste fødegrundlag for ederfugl i den nordlige del af Vadehavet. Vi ved ikke i hvilken
grad edefuglene ernærer sig af hjertemuslinger, der findes i de områder, hvor
der kan gives tilladelse til fiskeri efter hjertemuslinger. De tællinger, der har
været udført af fugle i Vadehavet, tyder ikke på, at der ved højvande (eller
stigende eller faldende vande) ligger fødesøgende ederfugle hen over vaderne nord for Fanø. Så formentlig udgør hjertemuslingebankerne på Fanø
Sandende ikke noget væsentligt fødegrundlag for ederfuglene i den nordlige
del af Vadehavet.
Med hensyn til hjertemuslingebankerne på Langli Sand er vi - ud fra den nuværende viden om ederfuglenes fordeling og fødevalg - kun i stand til at sige,
at det er muligt, at disse hjertemuslingebanker i perioder udnyttes af fødesøgende ederfugle.
Vi konkluderer, at det ikke kan udelukkes, at det kan få negative konsekvenser for ederfuglene i den nordlige del af Vadehavet, at der sker en udvidelse
af det område ved Langli Sand, hvor der må fiskes efter hjertemuslinger.

Strandskade: Antal og udnyttelse af området
Strandskade er en meget talrig træk- og vintergæst i den nordlige del af Vadehavet, og Vadehavet er landets vigtigste rasteplads for arten (Laursen og Frikke
2013). De strandskader, der opholder sig i Vadehavet uden for yngletiden, kommer især fra Skandinavien, Baltikum og Hvidehavet. Arten optræder i størst
antal i Vadehavet fra august til og med april (Fig. 8). I den nordlige del af Vadehavet (dvs. ved Langli og Fanø) har antallet i gennemsnit været størst i september, og derefter er antallet aftaget frem mod januar-februar. I marts har der
så igen været en stigning i antallet (se Fig. 49 i Laursen og Frikke 2013). Dette
mønster i forekomst hen over året gælder også for det intensivt overvågede område omkring Langli (se Laursen og Frikke 2013).
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Antallet af strandskader i Vadehavet var stigende i anden halvdel af
1980’erne, og derefter stabilt frem til de første år efter årtusindeskiftet. Siden
da har der været en nedgang i antallet (se Fig. 50 i Laursen og Frikke 2013).
Optællingerne fra 2001 til 2010 viste, at der i Vadehavet i gennemsnit rastede
30.000 strandskader om efteråret, 27.200 om vinteren, og 24.100 om foråret
(Laursen og Frikke 2013). I de øvrige dele af det internationale Vadehav har
antallet af strandskader været faldende siden 1987, hvilket i den hollandske
del har været knyttet til et intensivt fiskeri efter blåmuslinger i slutningen af
1980’erne og på hjertemuslinger i de efterfølgende år (Piersma og Koolhass
1997, Ens m.fl. 2004).
Den nordvesteuropæiske bestand af strandskade har været faldende siden
1980’erne (Wetlands International 2012 i Laursen og Frikke 2013).
Sandvaderne ved Langli Sand og omkring nordenden af Fanø, som især udgøres af Fanø Sandende, benyttes af et stort antal strandskader (Tabel 2). Inden for landtælleområdet syd og sydøst for Langli, der overlapper med området på Langli Sand, hvor hjertemuslingefiskeri kan tillades, har der i gennemsnit optrådt 1911 strandskader om efteråret og 1194 strandskader om foråret i årene 1980-2010 (Tabel 2, Fig. 9). I det tælleområde, der omfatter vaderne
nord for Fanø, og hvor hjertemuslingefiskeri kan tillades, har der i gennemsnit optrådt 3600 strandskader om efteråret og 2636 strandskader om foråret
i årene 1980-2010 (Tabel 4, Fig. 9).
Tabel 4. Fordeling af strandskader i landtælleområder i den nordlige del af Vadehavet om
efteråret og foråret, beregnet som gennemsnit for 1980-2010. Tællingerne er udført omkring højvande. Landtælleområderne angivet med fed skrift er områder, der overlapper
med områder, hvor der kan gives tilladelse til fiskeri efter hjertemuslinger. Afgrænsningen
af landtælleområderne fremgår af Figur 9.
Antal
Nr. område

Område

81

Nordlige Fanø

84

Grådyb

91

Langli Sand

95
94

Efterår

Vinter

3600

2636

26

14

1911

1194

Langli øst

45

436

Hjerting

31

610

15

Figur 9. Afgrænsning af de tælleområder langs Grådyb og Hjerting Løb der benyttes ved optælling fra land. Områderne, hvor
det foreslås, at der skal kunne gives tilladelse til fiskeri efter hjertemuslinger, er angivet med sorte streger (se også Figur 5). Det
underliggende ortofoto: © Cowi.

Strandskade: Fødevalg og fødesøgning
Ved lavvande søger strandskaderne i den nordlige del af Vadehavet bl.a. føde
på blåmuslingebanker og på hjertemuslinger på sandvader.
De strandskader, der opholder sig omkring nordenden af Fanø, dækker først
og fremmest deres behov for føde ved at fouragere på de hjertemuslinger, der
findes i sandet på vaden på Fanø Sandende og ved Hamborgdyb. Dette blev
konstateret da Vildtbiologisk Station i 1980’erne gennemførte studier af
strandskadernes fødesøgning på vaderne nord for Fanø (Laursen & Frikke
upubliceret). Der er ikke grund til at formode, at strandskaderne har ændret
fødevalg i dette område siden da.
I øjeblikket ved vi ikke, hvilken betydning hjertemusling har som fødeemne
for de strandskader, der opholder sig ved Langli Sand. De strandskader, der
holder til ved Langli og Langli Sand ernærer sig tilsyneladende først og fremmest ved at fouragere på de blåmuslinger, der bliver blotlagt ved lavvande
langs Hjerting Løb og langs løbet mellem Langli og Skallingen. Men ved faldende og stigende vand ses strandskader søge føde på sandvaderne på Langli
Sand (O. Amstrup, M. Bak, L.M. Rasmussen pers. medd.), og det er sandsynligt, at de bl.a. fouragerer på hjertemuslinger.
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Strandskade: Mulige konsekvenser af hjertemuslingefiskeri
Erfaringer fra Holland
Efter at have belyst effekterne af hjertemuslingefiskeri i den hollandske del af
Vadehavet nåede man her bl.a. frem til følgende:
 Forholdene for bunddyrene på sandvaderne og sammensætningen af
bunddyr blev påvirket i mere end ét år efter, at fiskeriet efter hjertemuslinger fandt sted (fx Kraan m.fl. 2007). Det skyldes bl.a. den mekaniske påvirkning af vaderne.
 At fiskeriet efter hjertemuslinger medvirkede til at fjerne fødegrundlaget
for, hvad der svarede til 15.000 strandskader, og at hjertemuslingefiskeriet
muligvis bidrog til øget dødelighed blandt de overvintrende strandskader
og til det efterfølgende fald i antallet af strandskader i det hollandske Vadehav (Ens m.fl. 2004, Ens 2006, Laursen og Frikke 2013).
De målte og vurderede effekter på bl.a. ederfugl og strandskade i den hollandske del af Vadehavet bevirkede, at der i Holland fra og med 2005 blev
nedlagt forbud mod optagning af hjertemuslinger ved brug af hydraulisk suger. Siden 2005 har det i den hollandske del af Vadehavet kun været tilladt at
høste hjertemuslinger ved manuel opgravning.
Vurdering af effekter
Det er vanskeligt at vurdere konsekvenserne af den foreslåede flytning og udvidelse af områderne, hvor fiskeri efter hjertemuslinger fremover påtænkes
tilladt. Det skyldes, at vi bl.a. mangler viden om:
 Hvor stor en andel af det tilgængelige fødegrundlag for strandskaderne,
der vil blive fjernet under et kommende fiskeri efter hjertemuslinger. Dette
vil bl.a. afhænge af, hvor store kvoterne bliver samt af hvor og hvorvidt de
vil blive udnyttet.
 I hvilket omfang fiskeriet vil påvirke forholdene for bunddyrene på sandvaderne og dermed udbuddet af alternative byttedyr for strandskade.
 Hvor hurtigt de befiskede områder vil blive re-koloniseret, og hvor hurtigt
hjertemuslingerne vil nå de størrelser, hvor de har ’værdi’ for strandskaderne.
I udkastet til den nye bekendtgørelse vil perioden, hvor der vil kunne gives tilladelse til fiskeri efter hjertemuslinger, være uforandret i forhold til den nuværende bekendtgørelse, dvs. omfatte august og perioden november- februar. Det
er sandsynligt at fiskeriet vil foregå inden for perioden fra september til og med
februar, hvilket er den periode af året, hvor strandskaderne optræder i størst
antal i Vadehavet. Så det kan forventes, at fiskeriet efter hjertemuslinger får betydning for, hvor mange hjertemuslinger, der vil være tilgængelige for de
strandskader, der skal dække deres fødebehov sidst på vinteren.
I relation til spørgsmålet om graden af overlap mellem de befiskede områder
og de områder, der er af betydning for strandskaderne, forudser vi, at der vil
være et betydeligt overlap. Det bygger vi på, at det fartøj, der påtænkes benyttet, kun stikker 40 cm, og derfor vil kunne fiske hjertemuslinger inden for
de zoner af vaderne, som bliver tilgængelige for de fødesøgende strandskader
ved lavvande. De registreringer, der blev gennemført af sejlruterne anvendt
under hjertemuslingefiskeriet i februar 2016, tyder også på, at dette var tilfældet ved Fanø Sandende.
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Strandskader på is ved Fourfeltbækkens udløb, januar 2010.
Foto: Eva Foss Henriksen.

Samlet vurderer vi, at der ved et kommende fiskeri efter hjertemuslinger vil være
risiko for, at der bliver fjernet hjertemuslinger, fra store dele af de områder ved
Fanø Sandende, som strandskaderne benytter under deres fouragering.
Vi forudser derfor,
 At strandskaderne (og muligvis ederfuglene) i den nordlige del af Vadehavet fremover kan få vanskeligere ved at dække deres fødebehov.
 At der vil ske et fald i antallet af strandskader (og muligvis i antallet af
ederfugle), der vil benytte den nordlige del af Vadehavet gennem vinterhalvåret.

Konklusion
Sammenfattende kan det fremføres,
 At ændringerne i afgrænsningen af vildtreservatet ved Havneby ikke vil
få negative konsekvenser for de arter af yngle- og trækfugle, der står i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 57 – Vadehavet.
 At ophævelsen af færdselsforbuddet på landarealerne ved Albuebugten
næppe vil få negative konsekvenser for forekomsten af de arter af ynglefugle og trækfugle, der står i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområderne ’Fanø’ og ’Vadehavet’.
 At tilladelsen til at benytte vandski i et område ud for Hjerting ikke vil få
yderligere negative konsekvenser for de arter af ynglefugle og trækfugle,
der står i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde ’Vadehavet’, idet det antages at alternativet vil være at videreføre praksis med at
give dispensation til aktiviteten. Det forudses, at den påtænkte indskrænkning i den periode af året, hvor sejlads med vandski kan foregå, vil have
en positiv effekt på nogle af de arter af trækfugle, der står i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde ’Vadehavet’.
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 At justeringen i afgrænsningen af de områder, hvor fiskeri efter hjertemuslinger kan tillades, sandsynligvis vil få negative konsekvenser for fødesøgningsmulighederne for områdets strandskader (og muligvis også for
områdets ederfugle), og at dette vil resultere i, at færre strandskader (og
muligvis også færre ederfugle) vil benytte den nordlige del af Vadehavet
uden for yngletiden.
I relation til forsøget på at forudse de mulige effekter af de påtænkte ændringer i, hvor der må fiskes efter hjertemuslinger, er det vigtigt, at holde sig for
øje, at der er et ufuldstændigt grundlag for at give en faglig vurdering.
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