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Sammenfatning 
I forbindelse med overvejelser omkring muligheder for fiskeri efter blåmus-
linger i Vadehavet har Fiskeripolitisk Kontor i Udenrigsministeriet (nu Miljø- 
og Fødevareministeriet) i maj 2019 rekvireret nærværende notat fra Aarhus 
Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Fiskeripolitisk kontor 
har bedt DCE om at opgøre fødebehovet til muslingespisende fuglearter på 
udpegningsgrundlaget i den marine del af Natura 2000 området Vadehavet. 
I Vadehavet ernærer især ederfugl, sortand, strandskade og sølvmåge sig ved 
bl.a. at tage blåmuslinger. 

I nærværende notat har vi sammenstillet estimater for, hvor mange individer 
af de fire arter af muslingeædende fugle, der var tilstede inden for Vadehavets 
øer (inden for den såkaldte Rejelinje) i perioden 1980 til 2015.  Ved at kombinere 
estimaterne for det gennemsnitlige antal fugle pr. dag med viden og antagelser om 
fuglenes energibehov og fødevalg estimerede vi, hvor mange tons blåmuslinger fug-
lene tilsammen havde konsumeret i gennemsnit i hver af de seks 6-årsperioder fra 
1980 til 2015. For at tage højde for at en del af blåmuslingebiomassen er utilgængelig 
for arterne (fx fordi muslingerne er for store) blev der – som i tidligere opgørelser – 
indregnet en ekstra faktor (den såkaldt økologiske faktor). 

De væsentligste resultater og konklusioner fra sammenstillingerne er føl-
gende: 

 Variation over årene i fuglenes antal. Estimaterne for antallet af fugle, der var 
tilstede i de enkelte år, viste at især ederfugl og i mindre grad strandskade 
og sølvmåge har optrådt i meget varierende antal i området inden for Re-
jelinjen (for sortand tillod data ikke at se på år til år variation). Når fore-
komsterne blev opgjort som gennemsnitlige antal inden for 6-årsperioder 
viste sammenstillingerne, at der var op til 2,9 gange flere ederfugle i 6-
årsperioden med flest ederfugle sammenlignet med 6-årsperioden med 
færrest ederfugle. For strandskade var den samme faktor 1,8 gange, og for 
sølvmåge var den 1,7 gange. 

 Estimat af fødebehov. Ved at kombinere estimaterne for antal tilstedevæ-
rende individer af de enkelte arter med antagelser om arternes indtag af 
blåmuslinger som fødeemne blev det estimeret, at de fire arter tilsammen 
havde konsumeret 6.500 tons blåmuslinger pr. år i den 6-årsperiode, hvor 
der var færrest fugle, og 16.000 tons blåmuslinger pr. år i den 6-årsperiode, 
hvor der var flest fugle.  

 Sikring af adgang til muslinger i den rette størrelse. Efter der var blevet taget 
højde for, at en del af blåmuslingebiomassen har været utilgængelig for 
arterne, viste beregningerne, at fødebehovet opgjort i blåmuslingebio-
masse til fuglene pr. år i de seks 6-årsperioder varierede mellem 22.000 og 
47.000 tons blåmuslinger.  

I diskussionen af resultaterne og deres mulige anvendelse gør vi opmærksom 
på en række forhold i forbindelse med det valg, som Miljø- og Fødevaremini-
steriet skal træffe med hensyn til hvilken periode eller hvilke perioder i tidli-
gere år, de skal benytte som ’reference’, når der skal fastsættes måltal for antal 
fugle. Uanset valget af måltalsperiode er det relevant også at tage højde for at 
fuglenes fremtidige fødebehov vil forøges, hvis et stigende antal fugle begyn-
der at benytte Vadehavet. 
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Baggrund for notatet 
I forbindelse med overvejelser omkring muligheder for fiskeri efter blåmus-
linger i Vadehavet har Fiskeripolitisk Kontor i Udenrigsministeriet (nu Miljø- 
og Fødevareministeriet) i maj 2019 bedt DCE om at opgøre  fødebehovet  til 
muslingespisende fuglearter på udpegningsgrundlaget i den del af Vadeha-
vet, der ligger øst for den såkaldte ”Rejelinje” (Figur 1). Blandt de muslinge-
ædende vandfugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, som 
delvist ernærer sig ved at tage blåmuslinger i Vadehavet, har vi vurderet, at 
det er relevant at se på de fire arter ederfugl, sortand, strandskade og sølv-
måge (sølvmåge er ikke pt på udpegningsgrundlaget men kommer måske på 
udpegningsgrundlaget efter den kommende revision af udpegningsgrund-
lag). I beregningerne indgår estimater for det samlede antal individer, der har 
opholdt sig i Vadehavet inden for 6-årsperioderne mellem 1980 og 2015, samt 
antagelser om arternes fysiologiske fødebehov og såkaldte økologiske føde-
behov. Det økologiske fødebehov består i at tage højde for, at det kun er en 
vis del af den samlede blåmuslingebiomasse, der vil være til rådighed for de 
enkelte arter. 

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har tidligere 
lavet opgørelser over nogle af de muslingeædende vandfugles forekomster 
og fødebehov i Vadehavet. I februar 2016 offentliggjorde DCE et notat inde-
holdende beregninger af måltal for udvalgte havdykandearter i seks Fuglebe-
skyttelsesområder i Danmark, bl.a. Vadehavet (Petersen m.fl. 2016). Den 19. 
december 2017 rekvirerede styrelsen et notat fra DCE, der på grundlag af no-
tatet fra 2016 skulle redegøre for følgende emner: 

1. Estimering af måltal og fugledage for arter der ikke indgik i notatet fra 
februar 2016. 

2. Vurdering af konsekvenserne ved inddragelse af arter der ikke er på ud-
pegningsgrundlaget for et Fuglebeskyttelsesområde. 

3. Beskrivelse af kropsvægt for udvalgte arter af havdykænder. 

4. Vurdering af hvilke arter af havdykænder der er relevante for de enkelte 
muslingearter. 

Disse spørgsmål blev belyst i Petersen m.fl. (2018).  

Tilbage i 2008 udfærdigede Danmarks Miljøundersøgelser (i dag svarende 
omtrent til det nuværende DCE) en række notater, hvor By- og Landskabssty-
relsen havde anmodet om at få en opgørelse over a) fødebehovet for de 
muslingeædende vandfugle i Vadehavet (Clausen 2008a, 2008b), og b) antallet 
af ederfugle, strandskader og sølvmåger i Vadehavet (Laursen & Clausen 
2008a, 2008b). Ydermere publicerede Danmarks Miljøundersøgelser i 2009-
2010 to videnskabelige artikler om bl.a. blåmuslingefiskeriet og dets mulige 
indflydelse på ederfugles forekomst, fødevalg og fødebehov (Laursen m.fl. 
2009, 2010).  
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Arternes fødevalg og fødesøgning 
Nedenfor gives en kort beskrivelse af de fire relevante muslingeædende arters 
fødevalg i Vadehavet. 

Ederfugl  

I Vadehavet lever ederfugl især af muslinger, men tager også krabber. Undersø-
gelser af denne arts fødevalg i Vadehavet har vist, at blåmuslinger normalt ud-
gør langt det vigtigste fødeemne (Laursen m.fl. 2009). Dette gælder også de eder-
fugle, der opholder sig inden for Rejelinjen. De gennemførte tidligere undersø-
gelser (Laursen m.fl. 2009) har vist, at den andel af fødebehovet, der udgøres af 
blåmuslinger, kan variere mellem årene og mellem områderne. Formentlig af-
hænger andelen af blåmuslinger i føden især af udbuddet og tilgængeligheden 
af blåmuslinger inden for det rette størrelsesinterval. 

Sortand 

Sortand søger langt overvejende føde på muslinger, og primært på arter der fo-
rekommer i de øverste lag af relativt blødt sediment. Sortænder æder også arter 
af muslinger, der sidder på et fast substrat, fx sten eller en anden hård overflade. 
Studier på Horns Rev har vist, at sortænderne dér fouragerer intensivt på kniv-
musling, og det er også tilfældet i de ydre områder af den tyske del af Vadehavet 
(Energistyrelsen 2014)  

Sortænderne fouragerer udelukkende i den sublittorale zone, og i Fuglebeskyt-
telsesområde nr. 57 fouragerer langt størstedelen af sortænderne vest for Reje-
linjen. Dette er i særdeleshed tilfældet efterår, vinter og forår, hvorimod fuglene 
i deres fældningsperiode fra juli til primo september fouragerer på lavere vand 
(Petersen & Fox 2009). 

Strandskade  

Ved lavvande søger strandskaderne i Vadehavet bl.a. føde på blåmuslinger. Fra 
studier i den danske del af Vadehavet og viden indsamlet i forbindelse med op-
tællinger vides det, at strandskader i større eller mindre omfang søger føde på 
blåmuslinger inden for alle Vadehavets fire tidevandsområder. Det er eksempel-
vis tydeligt, at en meget stor andel af de strandskader, der holder til i den nord-
lige del af Vadehavet, ernærer sig ved at fouragere på de blåmuslinger, der bliver 
blotlagt ved lavvande langs Hjerting Løb og langs løbet mellem Langli og Skal-
lingen. Vi har ikke mulighed for med baggrund i lokalt indsamlede data at op-
gøre, hvilken betydning blåmuslinger samlet set har som fødeemne for de 
strandskader, der fouragerer inden for Rejelinjen. Derfor benyttes der ved ener-
getikberegningerne viden fra de meget omfattende undersøgelser af strandska-
der, som er foretaget af John Goss-Custards forskergruppe i England, jf. Clausen 
(2008b og referencer heri). 

Sølvmåge 

De sølvmåger, der optræder i Vadehavet, ernærer sig ved at tage mange forskel-
lige typer fødeemner såsom muslinger, børsteorme og snegle. Sølvmåger, der en 
del af tiden opholder sig i området mellem Rejelinjen og digerne, kan også i pe-
rioder af dagen søge føde på marker inde bag digerne og i opskyl på strandene. 
Sølvmågerne i den danske del af Vadehavet opsøger i et vist omfang blåmuslin-
gebanker ved lavvande, hvor de bl.a. tager små blåmuslinger. Det er uvist i hvil-
ket omfang sølvmågerne i Vadehavet kleptoparasiterer på ederfugle og strand-
skader, der fouragerer på blåmuslinger.  
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Fremgangsmåde: Områdeafgrænsning og metodeudvikling 
Behovet for blåmuslinger som fødegrundlag for muslingeædende fuglearter i 
Vadehavet er estimeret på grundlag af beregninger af fugledage og en række 
antagelser om arternes energibehov. Beregningsmetoden er gradvist blevet 
udviklet, både for muslingeædende vandfugle i Limfjorden (Petersen m.fl. 
2008) og i Vadehavet (Clausen 2008a,b, Laursen & Clausen 2008b), hvor sidst-
nævnte er publiceret internationalt (Laursen m.fl. 2010). 

Fremgangsmåde: Udtræk af data om antal fugle  
I forbindelse med nærværende opgørelse over måltal ses der alene på forekom-
ster af ederfugl, strandskade, sølvmåge og sortand i den del af Vadehavet, der 
ligger inden for Rejelinjen (Figur 1). Tællingerne af fugle i Vadehavet foretages 
inden for mere end 100 individuelle tælleområder, der er jævnt fordelt i Vade-
havet (se fx Laursen & Frikke 2013). I sammenstillingen af resultaterne er der 
medtaget tælleområder, der er beliggende øst for Rejelinjen og vest for digerne 
på fastlandet. Dog er registreringer fra Margrethekog inddraget, idet strandska-
der og sølvmåger, der søger føde ude i selve Vadehavet, ind imellem raster inde 

Figur 1.  Afgrænsningen af Fug-

lebeskyttelsesområde nr. 57 (rød 

streg) med angivelse af den så-

kaldte Rejelinje (sort streg). 
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i Margrethekog under højvande. I det tilfælde, hvor Rejelinjen går igennem et 
tælleområde, er der taget stilling til, om tælleområdet skulle henregnes til om-
rådet uden for eller inden for Rejelinjen. Dette er afgjort ud fra, hvor stor en 
andel af tælleområdets areal, der ligger uden for hhv. inden for Rejelinjen.  

I forbindelse med at opgøre antallet af fugle, der har søgt føde inden for Reje-
linjen er der en vis usikkerhed i vore opgørelser, fordi især ederfugle og 
strandskader (men måske også sølvmåger) kan have bevæget sig på tværs af 
Rejelinjen (Figur 2). Optællingerne udføres som nævnt omkring højvande, og 
da kan en del af strandskaderne eksempelvis have opholdt sig vest for Reje-
linjen for så at være søgt ind øst for Rejelinjen efterhånden som blåmuslinge-
bankerne blev blotlagt. Ligeledes er det tænkeligt, at nogle af ederfuglene har 
rastet på og langs højsander vest for Rejelinjen, men i et vist omfang er søgt 
ind øst for Rejelinjen, når de har skullet søge føde. Rejelinjen er således en 
administrativ grænse, som ikke er meningsfuld i forhold til det mønster fug-
lene har for udnyttelsen af området.  

Ved sammenstillingen af de tal, der danner grundlag for beregningerne, er 
der anvendt en kombination af tællinger foretaget fra fly og tællinger foreta-
get fra land. Ved udvælgelsen af hvilke optællingsresultater, der kunne indgå 
i den videre behandling af data, skulle et eller begge af følgende to kriterier 
være opfyldt: 1) I den pågældende måned skulle der være gennemført en fly-
tælling, og/eller 2) der skulle være gennemført en optælling fra land, som 
omfattede de tælleområder (inden for Rejelinjen), det var særligt relevant at 
få dækket for den pågældende art. 

Tallene fra de ’godkendte’ tællinger er efterfølgende trukket ud og sammenstil-
let gennem tre trin, hvor resultater fra tællinger fra fly i første omfang blev holdt 
adskilt fra resultater fra tællinger fra land: 1) for hver art og tælling blev det sam-
lede antal individer opgjort pr. tælleområde, 2) hvis der var gennemført mere 
end én tælling i en måned, blev det maksimale antal individer registreret i tælle-
området anvendt, 3) for hver måned blev tallene fra de enkelte tælleområder lagt 
sammen, hvorved det samlede antal talte individer kunne opgøres for hele om-
rådet inden for Rejelinjen. For de måneder, hvor der forelå tal fra en flytælling 
såvel som fra en landtælling, blev resultatet fra den tælling, der var resulteret i 
det højeste antal individer af den enkelte art, anvendt. I nogle tilfælde hidrører 
tallet fra den enkelte måned i det pågældende år således fra en optælling fra fly, 
hvorimod det i andre tilfælde hidrører fra en optælling fra land. 

Fra perioden juli 1980 til august 1991 foreligger der brugbare tal fra næsten 
hver måned (og fra september måned foreligger der i flere af årene to tællin-
ger fra fly). I årene efter gennemførtes færre tællinger. Antallet af måneder pr. 
år, hvorfra der foreligger tal fra flytællinger, var 10-12 i 1980-1991, 4-9 i 1992-
2000, 1-4 i 2001-2018. Antallet af dækkende landtællinger pr. år aftog også ef-
ter 1991, yderligere efter 2000 og igen yderligere efter 2012. Dette har natur-
ligvis betydning for præcisionen i de estimater, der kan laves for den gennem-
snitlige forekomst i de enkelte år. Specielt for ederfugl og sortand, som bl.a. 
forekommer på de åbne vandflader, kan antallet af registrerede individer 
være påvirket af vejrforholdene under den enkelte tælling. Dette har givetvis 
bidraget til, at der fra tælling til tælling var store udsving i det registrerede 
antal fugle (af især ederfugl og sortand) inden for Rejelinjen. Det er erfaret, at 
en tælling på en dag med havblik ofte har givet flere ederfugle end en tælling, 
hvor vindhastigheden blot var fx 5 m/s. Med de senere års meget begrænsede 
antal tællinger blev risikoen for at sådanne ’tilfældigheder’ kom til at påvirke 
resultaterne forøget.  
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Figur 2.  Dybdene, højsandene 

og vadefladerne i Vadehavet mel-

lem Ho Bugt i nord og dæmnin-

gen til Sild i syd med angivelse af 

Rejelinjens forløb (rød streg).  

Vest for Rejelinjen er der næsten 

udelukkende højsander (gule par-

tier). De benyttes delvist som høj-

vandsrastepladser men er for-

holdsvis uvæsentlige som foura-

geringsområder, og en art som 

strandskade flytter i et vist om-

fang ind på tværs af Rejelinjen, 

når de skal søge føde på vader 

og muslingebanker (bl.a. de 

grønne partier på kortet). For 

ederfugl og sortand gælder, at 

fuglene oftest ses i tilknytning til 

tidevandsrenderne (mørkere og 

lysere blå partier mellem øerne 

og fastlandet), hvor fugle talt vest 

for Rejelinjen i området nordvest 

og syd for Fanø, vest for Mandø 

samt nord og syd for Rømø, pen-

dulerer på tværs af Rejelinjen. 

Kilde for kortet: Kystdirektoratet 

https://kyst.dk/kyster-og-klima/kli-

maaendringer/vadehavet/ 
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Fremgangsmåde: Estimering af det gennemsnitlige antal pr. år  
Antallet af individer blev estimeret for hver måned i hvert af årene fra 1980 til 
2018. For alle årene 1991-2018 (og fra enkelte af årene 1980-1991) foreligger 
der ikke månedlige optællinger af fugle i alle relevante tælleområder. Føl-
gende fremgangsmåde, bestående af tre trin, er derfor benyttet til at estimere 
det gennemsnitlige antal pr. år.  

Trin 1: Typisk forekomst gennem året 

I det første trin blev der lavet en opgørelse over det typiske fænologiske møn-
ster for den enkelte arts optræden inden for Rejelinjen hen gennem året (Figur 
3). Disse opgørelser blev lavet ud fra registreringer foretaget under flytællin-
ger gennemført i årene 1980-2004. Men som det fremgår af Laursen & Frikke 
(2013) er der for flere arter af trækkende vandfugle i Vadehavet sket ændrin-
ger i, hvordan antallet ændrer sig hen gennem året. Det gælder bl.a. for eder-
fugl og i mindre grad også for sølvmåge.  

 
Forekomsten gennem året er vist i Figur 3 for de tre arter ederfugl, strand-
skade og sølvmåge (som beskrevet andet steds i notatet kunne sådanne sæ-
sonvariationer i forekomsten ikke opgøres for sortand). Ederfugl optræder 
med den største forekomst i vintermånederne fra oktober til marts med mak-
simum i januar. Strandskade optræder i store eller forholdsvis store antal i 
hele perioden fra august til og med april med et efterårsmaksimum i novem-
ber og et forårsmaksimum i marts. Sølvmåge har en næsten konstant fore-
komst gennem året, dog med lidt flere tilstedeværende fugle i sensommeren 
og først på efteråret samt sidst på vinteren/tidligt på foråret. 

 
 

 

Ederfuglhan med blåmusling. 

Foto: Erik Christophersen. 
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Figur 3. Procentvis fordeling hen 

over året af ederfugl, strandskade 

og sølvmåge i den danske del af 

Vadehavet (inden for Rejelinjen) 

vist i månedsintervaller. Tallene 

er baseret på det gennemsnitlige 

antal pr. måned registreret under 

flytællinger foretaget i årene 

1980-2004. Summen af de 12 

måneder er 100 %. Bemærk at y-

akserne ikke har ens skala. 
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Trin 2: Ekstrapolering ud fra maksimumforekomsten i det enkelte år 

På baggrund af viden om artens typiske forekomst hen gennem året (Figur 3) 
blev de måneder af året, hvor arten optrådte talrigt eller forholdsvis talrigt, 
identificeret. Disse hovedforekomstperioder blev defineret som værende ok-
tober-marts for ederfugl, august til april for strandskade og alle årets måneder 
for sølvmåge. Herefter blev der set på resultaterne fra de tællinger, der var 
blevet gennemført, inden for de angivne artspecifikke hovedforekomstperio-
der. For hvert af årene blev den måned (inden for hovedforekomstperioden), 
hvor det højeste antal var blevet registreret identificeret, og herudfra blev der 
ved ekstrapolation lavet et estimat for forekomsten i resten af året. Følgende 
eksempel kan illustrere den benyttede metode for ekstrapolering. Hvis der 
inden for artens hovedforekomstperiode i 2013 eksempelvis var blevet talt 
21.000 strandskader i februar, 19.000 strandskader i marts og 27.000 strand-
skader i oktober, blev tallet for oktober udvalgt. Dette tal blev så indsat i en 
matrice (baseret på tallene bag histogrammerne i Figur 3), hvoraf det fremgår, 
at antallet af strandskader, der er tilstede i oktober, typisk svarer til 82,5% af 
årets maksimumforekomst. Herudfra blev det efterfølgende estimeret, at der 
i november samme år var 32.722 strandskader (svarende til de 27.000 strand-
skader i oktober ganget med faktoren 1,2119), og så fremdeles for alle årets 
øvrige måneder.  

På basis af maksimumforekomsten (forekomsten i en enkelt måned) blev der 
således for alle årene udregnet et estimat for forekomsten i hver enkelt måned. 
Her er den implicitte antagelse så, at hvis der i den valgte måned i det pågæl-
dende år var registreret mange individer af arten (sammenlignet med andre 
år), ville der også være mange individer af arten i de øvrige af årets måneder.  

Beregningen af det gennemsnitlige antal i det enkelte år blev herefter lavet 
ved at bruge det optalte antal fugle fra den måned, hvor maksimumforekom-
sten var registreret, og så for de andre måneder benytte de estimerede antal.  

 

  

 

I Vadehavet søger sølvmåger 

også føde på blåmuslingebanker. 

Foto: Niels Dejgaard. 
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Trin 3: Vurdering af måltal for sortand 

For sortand foreligger der langt mindre detaljeret baggrundsdata end for de 
tre andre arter af muslingeædende vandfugle. Det skyldes især, at arten oftere 
befinder sig i de vestlige og dybere dele af Fuglebeskyttelsesområdet, og disse 
tælles kun i mindre omfang fra fly (og stort set slet ikke fra land); under tæl-
lingerne fra fly er der fokus på de flokke af fugle, som samles på højvands-
rastepladserne langs kysterne og på højsandene. Derfor har det ikke for denne 
art været muligt at estimere antallet af fugledage pr. måned. I stedet er antallet 
af fugledage beregnet ud fra en række skøn. Skønnene baserer sig på, at der i 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 57 kan forekomme 200.000 sortænder i vinter-
halvåret (Petersen m.fl. 2016), og at der er registreret op til 100.000 sortænder 
i fuglenes fældningsperiode (Joensen 1973, DCE upublicerede data). Sortæn-
der forekommer på gennemsnitligt lavere vand i deres fældningsperiode, og 
det skønnes derfor at, mens kun 0,5 % af de forekommende sortænder befin-
der sig øst for Rejelinjen i månederne oktober til juni, så antages det, at 5 % af 
de forekommende fugle opholdt sig inden for Rejelinjen i juli-august, mens 
andelen var 2,5 % i september. Det skønnes, at 30 % af sortændernes føde i 
dette område var blåmuslinger. 

Resultater 

Udviklingen i antallet af fugle hen over årene 

I Figur 4 vises udviklingen i det estimerede gennemsnitlige antal fugle hen over 
årene 1980-2018. Det fremgår af tallene, at antallet af ederfugle, der optrådte 
inden for Rejelinjen, har varieret meget mellem årene, og at antallet af ederfugle 
aftog markant efter 2004. For strandskade har antallet også svinget fra år til år, 
men med en tendens til en stigning i antallet fra 1980 til 1999, efterfulgt af et 
forholdsvis stabilt antal og så et fald til et lidt lavere niveau efter 2009 (dog for-
holdsvis høje antal i 2012 og 2017). For sølvmåge har antallet ligget ret stabilt, 
dog med ekstraordinært mange fugle i enkelte år som 1986, 1987, 1992 og 2007. 
Desuden har der været en tendens til lidt lavere antal i de senere år. 
 
 

Hun af sortand på roligt vand 

nord for Esbjerg Havn. Foto: Eva 

Foss Henriksen. 
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Figur 4. Udviklingen i det årlige 

gennemsnitlige antal af ederfugl, 

strandskade og sølvmåge i den 

danske del af Vadehavet (inden 

for Rejelinjen) fra 1980 til 2018. 

Det enkelte punkt angiver, hvor 

mange individer der i gennemsnit 

var tilstede hen over året. Tallene 

er baseret på en kombination af 

resultater fra optællinger og esti-

mater. Bemærk at y-akserne ikke 

har ens skala. 
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Figur 5. Udviklingen i det gen-

nemsnitlige antal ederfugle, 

strandskader og sølvmåger i den 

danske del af Vadehavet (inden 

for Rejelinjen) inden for hver af 

de seks 6-årsperioder dækkende 

årene fra 1980 til 2015. Den en-

kelte søjle angiver, hvor mange 

individer der i gennemsnit var til-

stede hen over året. Tallene er 

baseret på en kombination af re-

sultater fra optællinger og estima-

ter. Bemærk at y-akserne ikke 

har ens skala. 
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Fuglenes antal i 6-års perioder 

I Figur 5 vises estimaterne af, hvordan det estimerede gennemsnitlige antal 
fugle har udviklet sig hen over de seks 6-års perioder fra den første periode 
1980-1985 til den seneste 2010-2015. Det fremgår, at for alle tre arter har det 
estimerede gennemsnitlige antal af fugle været lavt i den seneste 6-årsperiode 
sammenlignet med alle eller flere af de foregående 6-årsperioder. Ifølge esti-
materne optrådte der markant flere ederfugle i de fire første 6-årsperioder end 
i de seneste to 6-årsperioder. Strandskade optrådte i størst antal i de to perio-
der 1992-1997 og 2004-2009. Sølvmåge var talrigest i de to perioder 1986-1992 
og 1992-1997. 

Fuglenes indtag af blåmuslinger 

En artsspecifik og kønsratiovægtet BMR (”Basic Metabolic Rate”) for seks 
dykandearter, herunder ederfugl og sortand, blev beregnet i Petersen m.fl. 
(2018). Tilsvarende beregninger for strandskade og sølvmåge kan findes i 
Laursen & Clausen (2008b). Ved beregning af fødebehov skal der også tages 
højde for, at arterne har et større energibehov i kolde perioder af året, hvilket 
er indbygget artsspecifikt for ederfugl og strandskade af Laursen m.fl. (2010), 
men ikke for sølvmåge i mangel af empiriske data. For sortand er det her an-
taget, at arten har samme forholdstalmæssige forøgelse i energiforbrug om 
vinteren som ederfugl har.  

 

 
 

 
Ederfugle i april. Foto: Eva Foss Henriksen. 
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Med udgangspunkt i disse beregninger af det daglige energibehov blev der 
for hver art beregnet et årligt konsum af blåmuslinger. Heri indgår antagelser 
om, hvor stor en del af føden, der stammer fra blåmuslinger. Beregningerne 
er for hver art lavet for hver 6-årsperiode. Disse fødebehov er efterfølgende 
lagt sammen. Eksempelvis viser beregningerne, at ederfugl, strandskade, 
sølvmåge og sortand tilsammen havde et årligt behov for blåmuslingebio-
masse på i alt ca. 7.349 tons i perioden 2010-2015 (Tabel 1); beregningsgrund-
laget for hver af de fire arter og for 6-årsintervallet 2010-2015 er gengivet i 
Tabel 2-5 som eksempel på fremgangsmåden.  

Korrektion for tilgængelighed af blåmuslinger 

Når fødegrundlaget for blåmuslingeædende arter skal beregnes er det nødven-
digt at tage højde for, at kun dele af blåmuslingebiomassen i området vil være 
tilgængelig for den enkelte fugleart. Arterne er eksempelvis begrænset til at fou-
ragere på blåmuslinger inden for et afgrænset størrelsesinterval. Muslinger, der 
er mindre eller større end dette interval, har mindre værdi som føde for arten 
og/eller er for store til, at fuglene kan håndtere/konsumere dem. Ligeledes er 
arternes tidsmæssige adgang til føderessourcen varierende. Mens sortænder 
udelukkende og ederfugle i stort omfang dykker efter deres føde i den sublitto-
rale zone, så fouragerer strandskader og sølvmåger på blåmuslinger der er blot-
lagt – eller næsten blotlagt – ved lavvande (i den littorale zone).  

Studier har vist, at man ved fastsættelse af blåmuslingebiomasse til fourage-
rende fugle skal gange en artsspecifik faktor på det kvantum af blåmuslinger, 
som fuglearterne årligt konsumerer i området (Goss-Custard m.fl. 2004, Clau-
sen 2008b, Laursen m.fl. 2010). I Laursen & Clausen (2008b) vurderes det, at 
arternes umiddelbare fødebehov bør ganges med en faktor, der spænder fra 
2,52 til 7,74. Ud fra data fra bl.a. Goss-Custard m.fl. (2004) argumenterer Laur-
sen m.fl. (2010) for, a) at ederfugles umiddelbare fødebehov bør ganges med 
en faktor 2,52 for at sikre arten et tilstrækkeligt fødegrundlag, b) at strandska-
ders umiddelbare fødebehov bør ganges med en faktor 7,74, og c) sølvmågers 
fødegrundlag bør ganges med faktoren 5,46. I beregningerne her vurderer vi, 
at det umiddelbare fødebehov for sortand – i lighed med ederfugl – bør gan-
ges med en faktor 2,52. 

 

 

 

Tabel 1.  Det beregnede årlige fødebehov opgjort som det umiddelbare, fysiologiske behov (F) og det nødvendige tilstedevæ-

rende, økologiske behov (Ø) for blåmuslingebiomasse for fire arter af fugle (tons) i den del af Fuglebeskyttelsesområde nr. 57, 

Vadehavet, der ligger øst for den såkaldte Rejelinje. Beregningen er foretaget i 6-årsintervaller fra 1980 til 2015. Den summe-

rede biomasse for de fire arter er også angivet. 

  Ederfugl  Strandskade  Sølvmåge  Sortand  Sum 

6-årsperiode F Ø   F Ø   F Ø   F Ø  F Ø

1980-1985 8872 22180   911 7048   237 1294   260 651  10280 31173

1986-1991 14134 35335   1200 9285   335 1827   260 651  15929 47098

1992-1997 10230 25575   1635 12653   330 1800   260 651  12454 40677

1998-2003 10561 26403   1326 10266   246 1345   260 651  12394 38665

2004-2009 4929 12321   1599 12380   290 1584   260 651  7078 26935

2010-2015 5096 12740   951 7360   193 1056   260 651  6501 21806
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Tabel 2.  Det beregnede månedlige og årlige blåmuslingefødebehov for ederfugl i Vadehavet inden for Rejelinjen i 6-årsintervallet 2010-2015. 

Ederfugl Måned   

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årstotal

Måltal 19186 15214 10760 3768 2931 2575 3845 6300 5803 10928 13308 16201  

Dage 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  

Fugledage/måned 594775 426004 333567 113042 90876 77245 119199 195312 174088 338764 399230 502222 3364327

Energiforbrug/fugl/dag 2516 2516 2516 2516 1755 1755 1755 1755 1755 1755 2516 2516  

Energiindhold i kød kJ/g AFDW 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  

Energiindhold i våd musling kJ/g TWW 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21  

Assimilation efficiency 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75  

Effektivt energiindtag kJ/g TWW 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91  

% blåmusling i fødevalg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  

Fødebehov TWW g/fugl/dag 2773 2773 2773 2773 1934 1934 1934 1934 1934 1934 2773 2773  

Fødens blåmuslingeandel 1664 1664 1664 1664 1161 1161 1161 1161 1161 1161 1664 1664  

Tons (fysiologisk fødebehov) 989 709 555 188 105 90 138 227 202 393 664 835 5096

Omregningsfaktor til økologisk fødebehov 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Tons (økologisk fødebehov) 2474 1772 1387 470 264 224 346 567 505 983 1660 2089 12740
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Tabel 3.  Det beregnede månedlige og årlige umiddelbare blåmuslingefødebehov for sortand i Vadehavet inden for Rejelinjen i 6-årsintervallet 2010-2015. 

Sortand Måned   

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årstotal

Måltal 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 5000 2500 1000 1000 1000  

Dage 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  

Fugledage/måned 31000 28000 31000 30000 31000 30000 155000 155000 75000 31000 30000 31000 658000

Energiforbrug/fugl/dag 1533 1533 1533 1533 1069 1069 1069 1069 1069 1069 1533 1533  

Energiindhold i kød kJ/g AFDW 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  

Energiindhold i våd musling kJ/g TWW 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21  

Assimilation efficiency 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75  

Effektivt energiindtag kJ/g TWW 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91  

% blåmusling i fødevalg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  

Fødebehov TWW g/fugl/dag 1689 1689 1689 1689 1178 1178 1178 1178 1178 1178 1689 1689  

Fødens blåmuslingeandel 507 507 507 507 353 353 353 353 353 353 507 507  

Tons (fysiologisk fødebehov) 16 14 16 15 11 11 55 55 27 11 15 16 260

Omregningsfaktor til økologisk fødebehov 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5  

Tons (økologisk fødebehov) 39 35 39 38 27 27 137 137 66 27 38 39 651
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Tabel 4. Det beregnede månedlige og årlige umiddelbare blåmuslingefødebehov for strandskade i Vadehavet inden for Rejelinjen i 6-årsintervallet 2010-2015. 

Strandskade Måned   

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årstotal

Måltal 20136 23740 25589 16400 8624 5490 10398 19167 20401 24025 29116 26945  

Dage 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  

Fugledage/måned 624216 664728 793264 492002 267354 164708 322327 594170 612021 744763 873473 835302 6988327

Energiforbrug/fugl/dag 994 991 918 810 673 673 673 673 673 705 845 947  

Energiindhold i kød kJ/g AFDW 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  

Energiindhold i våd musling kJ/g TWW 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21  

Assimilation efficiency 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854  

Effektivt energiindtag kJ/g TWW 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03  

% blåmusling i fødevalg 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17  

Fødebehov TWW g/fugl/dag 962 959 888 784 651 651 651 651 651 682 818 916  

Fødens blåmuslingeandel 164 163 151 133 111 111 111 111 111 116 139 156  

Tons (fysiologisk fødebehov) 102 108 120 66 30 18 36 66 68 86 121 130 951

Omregningsfaktor til økologisk fødebehov 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74  

Tons (økologisk fødebehov) 790 839 927 507 229 141 276 509 525 669 940 1007 7360
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Tabel 5.  Det beregnede månedlige og årlige umiddelbare blåmuslingefødebehov for sølvmåge i Vadehavet inden for Rejelinjen i 6-årsintervallet 2010-2015. 

Sølvmåge Måned   

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årstotal

Måltal 10739 15318 13792 12873 9666 13621 13973 15822 16051 12123 12250 12223  

Dage 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  

Fugledage/måned 332917 428912 427553 386190 299648 408640 433157 490471 481516 375819 367486 378914 4811223

Energiforbrug/fugl/dag 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831  

Energiindhold i kød kJ/g AFDW 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22  

Energiindhold i våd musling kJ/g TWW 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21  

Assimilation efficiency 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854 0,854  

Effektivt energiindtag kJ/g TWW 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03  

% blåmusling i fødevalg 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  

Fødebehov TWW g/fugl/dag 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804  

Fødens blåmuslingeandel 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40  

Tons (fysiologisk fødebehov) 13 17 17 16 12 16 17 20 19 15 15 15 193

Omregningsfaktor til økologisk fødebehov 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46  

Tons (økologisk fødebehov) 73 94 94 85 66 90 95 108 106 82 81 83 1056
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Diskussion 
På grundlag af arternes antal, årstidsvariation og energibehov blev det esti-
meret, at fuglenes samlede konsum pr. år inden for hvert 6-års interval varie-
rede fra 6.501 til 15.929 tons blåmuslinger inden for Rejelinjen. Med den øko-
logiske faktor ganget på viser beregningerne, at fødebehovet svarer til mellem 
21.806 og 47.098 tons blåmuslingebiomasse for at sikre et tilgængeligt føde-
grundlag for de fire arter. Behovet varierede, fordi forekomsten af fugle vari-
erede mellem 6-årsperioderne. Det beregnede maksimale behov på 47.098 
tons er højere end det Laursen m.fl. (2010) beregnede. Det skyldes især at de 
her medtagne fugletællinger både baseres på tællinger fra land og fly, hvor 
Laursen m.fl. kun benyttede flytællingerne. Medtagningen af landbaserede 
tællinger har forøget og forbedret bedømmelsesgrundlaget og identificeret 
flere høje forekomster af de relevante arter.    

Blandt de fire arter stod ederfugl for langt den overvejende del af blåmuslin-
gefødebehovet, varierende mellem 70 og 89 % over de seks 6-årsperioder. Til-
svarende stod strandskade for mellem 8 og 23 % af blåmuslingefødebehovet, 
mens sølvmåge og sortand stod for 2-4 % af fødebehovet. 

Geografisk fordeling af eventuelle kvoter på blåmuslingefiskeri 

Ved fastsættelse af en eventuel fiskerikvote af blåmuslinger i Vadehavet øst 
for Rejelinjen vil det være relevant at sikre, at der er tilstrækkelig geografisk 
spredning på fiskeriet. Hvis en generel kvote for hele området eksempelvis 
blev opfisket i et snævert geografisk område, der faldt sammen med ederfug-
lenes foretrukne fødesøgningsområde, ville dette kunne få større konsekven-
ser for fuglene, end man umiddelbart ville forudsige ud fra andelen fisket af 
den samlede mængde tilstedeværende blåmuslinger inden for Rejelinjen.  

Det er også relevant at være opmærksom på, at blåmuslingefiskeri, der fore-
går i den sublittorale zone, ikke umiddelbart påvirker udbuddet af føde for 
strandskade og sølvmåge, der begge fouragerer på blåmuslinger i den litto-
rale zone. Såfremt et eventuelt kommende fiskeri efter blåmuslinger blev be-
grænset til den sublittorale zone, vil der kun være behov for at sikre føde-
grundlaget til ederfugl og sortand. 

Der optrådte færre ederfugle in-

den for Rejelinjen i årene efter 

2000 end i årene før. Foto: Steen 

E. Jensen. 
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Andre blåmuslingepredatorer 

I dette notat beregnes udelukkende det kvantum blåmuslingebiomasse der 
skal til for at sikre et fødegrundlag for fire vandfuglearter. I Vadehavet findes 
der andre blåmuslingeædende vandfuglearter, men ikke i antal der skønnes 
at være relevant for beregningen. I andre Fuglebeskyttelsesområder vil den 
fuglemæssige artssammensætning imidlertid betyde at en række andre arter 
er relevante at inddrage. 

Faktorer af betydning for estimaternes præcision 

Som en følge af den valgte fremgangsmåde (antallet gennem hele året estimeres 
ud fra den tælling i året, hvor der var flest fugle tilstede) vil der være en tendens 
til, at nå højere estimater i år med mange dækkende optællinger end i år med 
få dækkende optællinger. Det skyldes, at sandsynligheden for at én af tællin-
gerne blev gennemført på et tidspunkt, hvor der var mange strandskader, stiger 
med antallet af tællinger. Dette er tilfældet, også selvom der i nærværende esti-
mater er korrigeret for, hvornår på året det højeste antal blev registreret. Sagt 
med andre ord, des færre tællinger, jo større risiko er der for at overse høje antal, 
der reelt forekommer i et område, hvilket fx er illustreret for herbivore fugle af 
Clausen & Holm (2011). Denne sammenhæng kan være medvirkende til den 
nedgang, der ses i antallet af ederfugle efter årtusindeskiftet (antallet af dæk-
kende tællinger pr. år aftog som nævnt efter årtusindeskiftet). 

Mulige overvejelser i forbindelse med valg af måltalsperiode  

Den første 6-årsperiode (årene 1980-1985) indeholder tidspunktet for EF-fug-
lebeskyttelsesdirektivet ikrafttræden den 25. april 1981 – og indeholder end-
videre i tilfældet Vadehavet en periode, hvor der er udført tællinger næsten 
hver måned. Dvs. at der er et ret detaljeret datagrundlag til at estimere både 
de maksimale og gennemsnitlige antal af muslingeædende fugle, der forekom 
i Vadehavet omkring direktivets ikrafttræden.  

Den anden periode (1986-1991) er den periode, hvor der samlet set var flest 
muslingeædende fugle i Vadehavet – og deraf afledte maksimale fødebehov 
for denne fuglegruppe. Der blev fortsat udført tællinger næsten hver måned, 
dvs. at der også for denne periode er et ret detaljeret datagrundlag til at esti-
mere både de maksimale og gennemsnitlige antal af muslingeædende fugle, 
der forekom i Vadehavet.  

I de efterfølgende perioder var der samlet set færre fugle og dermed et lavere 
fødebehov, især pga. de faldende antal ederfugle.    

I forbindelse med forslag til måltal og levestedsmålsætninger for herbivore 
vandfugle er der generelt benyttet den tilgang at målsætte ud fra den 6-årspe-
riode, hvor der var flest fugle og deraf afledt størst fødebehov. Dette valg var 
begrundet i en antagelse om, at tilstedeværelsen af mange individer af de re-
levante arter af herbivore vandfugle afspejlede, at der i den pågældende peri-
ode var en optimal forvaltning af levestedet, og at området da havde den hid-
til højeste kendte bærekapacitet (Clausen & Holm 2011, Clausen m.fl. 2017).  

Ved valg af målsætningsperiode, og det deraf afledte fødebehov for de muslin-
geædende arter, kan det være relevant, at forholde sig til tendenser i udviklin-
gen og de mulige årsager til fremgang eller tilbagegang. For de tre arter eder-
fugl, strandskade og sølvmåge, der synes at være i tilbagegang vil det være af 
betydning, at der fremover sikres et fødegrundlag, der tilgodeser arternes føde-
behov, hvis deres antal og brug af den danske del af Vadehavet atter skulle blive 
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forøget. Dette er naturligvis særlig vigtigt, hvis fødegrundlaget er (eller fx som 
følge af muslingefiskeri bliver) en af de faktorer, der virker begrænsende på 
forekomsterne af de muslingeædende vandfugle. For arter i fremgang vil et fø-
degrundlag baseret på fuglenes antal og forekomst inden for de foregående 6-
årsperioder ikke tilgodese den fortsatte forøgelse af bestanden, og man risikerer 
dermed at fastholde fuglenes antal på et lavere niveau. 

Faktorer af betydning for ændringer i fuglenes antal  

For de tre muslingeædende arter, ederfugl, strandskade og sølvmåge viste 
optællingerne, at antallet af individer, der var tilstede inden for Rejelinjen, 
varierede meget fra år til år. Dette afspejles også i store variationer i det antal 
fugle, der blev estimeret til i gennemsnit at have været tilstede. Ud over år til 
år udsving ses der også for ederfugl, strandskade og sølvmåge tydelige frem- 
eller tilbagegange eller tendenser til frem- eller tilbagegange over en længere 
årrække. En række faktorer kan have bidraget til år til år udsvingene og lang-
tidsændringerne. I det følgende omtales blot nogle af de forhold, som vi vur-
derer, i større eller mindre grad kan have været af betydning for i hvilke antal 
de fire arter optrådte inden for Rejelinjen i den danske del af Vadehavet.  

Fordelingen af fugle i forhold til Rejelinjen 
For mange af arterne af vandfugle, der optræder i Vadehavet (deriblandt de 
fire blåmuslingeædende arter), er fuglenes valg af opholdssted på et givet 
tidspunkt påvirket af, hvilke dele af vaderne og højsandene, der er dækket af 
vand. For arter som ederfugl og sortand kan vindforholdene desuden ind-
virke på, hvor fuglene ligger. Det betyder, at vandstands- og vindforholdene 
under den enkelte tælling kan få betydning for, hvilken fordeling af fugle, der 
registreres. I visse tilfælde kan det være forekommet, at en stor flok af fx 
strandskader opholdt sig uden for Rejelinjen, hvor de rastede på et højsand, 
mens tællingen fandt sted, hvorefter de ved faldende vand fløj ind til foura-
geringsområder beliggende inden for Rejelinjen. For de år, hvor der kun blev 
gennemført enkelte tællinger, som dækkede hele Vadehavet, vil der være en 
øget risiko for at sådanne ’tilfældigheder’ har indvirket på det antal, der blev 
estimeret til at have været tilstede inden for Rejelinjen i det pågældende år.  

 

 

Ved stigende vande og højvande 

samler strandskaderne sig i store 

flokke og raster gerne på højsan-

der eller nær vandlinjen ved for-

landene. Foto: Steen E. Jensen. 
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Udviklingen i bestandene 
Det gælder for alle fire arter, at de bestande, som trækfuglene tilhører, nor-
malt kun ændrer størrelse gradvist over en årrække. Indtræffer der hændel-
ser, som fører til ekstraordinær høj dødelighed (fx som følge af udbrud af fug-
lekolera), sker dette som regel kun inden for en del af hele det yngleområde, 
som trækfuglene kommer fra. Indtræffer der derimod væsentlige hændelser i 
Vadehavet, som forårsager ekstraordinær høj dødelighed blandt de tilstede-
værende fugle, kan dette i visse tilfælde resultere i en pludselig nedgang. Det 
skyldes bl.a. at en del af netop de individer, som typisk benytter Vadehavet, 
ikke vil dukke op i de efterfølgende sæsoner, og fordi arterne kun får få unger 
på vingerne i gennemsnit, kan der gå flere sæsoner førend de forsvundne in-
divider erstattes af nye yngre fugle, som også benytter Vadehavet. Der kan 
således går flere år førend antallet atter når op på en størrelse, som den havde 
før hændelsen indtræf. Blandt strandskader kan ekstraordinær høj dødelig-
hed eksempelvis indtræffe, hvis udbuddet af føde er begrænset, og det sætter 
ind med en længerevarende isvinter. 

For de flyway-bestande, som trækfuglene i Vadehavet tilhører, ved vi følgende: 

Ederfugl. De ederfugle, der opholder sig Vadehavet uden for yngletiden, kom-
mer især fra Østersøområdet og i mindre grad fra Norge og Vestsverige (Bøn-
løkke m.fl. 2006). Denne bestand har været i tilbagegang (Ekroos m.fl. 2012), og 
der foreligger endnu ikke indikationer på, at udviklingen er vendt, hvorfor be-
standsestimatet fra Ekroos m.fl. (2012) og det deraf afledte 1 %-bestandskriterie 
for international betydning stadig er det gældende (Wetlands International 
2019).     

Sortand. Bestanden af sortand er af Wetlands International (2019) senest opgjort 
til 687.000 til 815.000 fugle. Det er dog et meget usikkert bestandsestimat. Den 
overvintrende bestand blev vurderet til 600.000 individer i 2008 (Petersen & Ni-
elsen 2011), og samtidig blev den overvintrende bestand i Tyskland vurderet til 
over 500.000 individer. Bestanden skønnes derfor at være betydeligt højere end 
estimatet fra Wetlands International.  De nyeste data fra NOVANA-overvåg-
ningen fra vinteren 2016 indikerer, at det antal, der overvintrer i Danmark, har 
været faldende (Nielsen m.fl. 2019); imidlertid blev farvandene vest for Jylland, 
som også er vigtige for arten, ikke optalt, så opgørelserne er usikre. 

Strandskade. Den nordvesteuropæiske bestand af strandskade har været fal-
dende siden 1980erne, hvor antallet alene fra 1995 til 2015 er faldet med om-
kring en tredjedel (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2019).  

Sølvmåge. Flyway-bestanden af sølvmåge har været i stødt tilbagegang siden 
første halvdel af 1990erne, hvor de første opgørelser blev lavet (Wetlands Inter-
national 2019).  

Ynglesucces 
For alle fire arter kan udsving i ynglesucces indvirke på, hvor mange indivi-
der, der er i bestanden især gennem sensommeren og efteråret. Især for sølv-
måge kan ynglesuccesen være høj det ene år og lav det næste år, men for alle 
fire arter gælder det, at der også kan optræde flere år i træk med lav yngle-
succes. Sådanne udsving er størst, hvor fuglene i store dele af de yngleområ-
der trækfuglene kommer fra, på samme tid påvirkes af ekstreme forhold. Ek-
sempelvis kunne usædvanlige vejrforhold, svigtende eller rige mængder af 
føde, og/eller forekomst af mange prædatorer (fx i arktiske egne) ramme yng-
lefuglene i ét og samme år over et stort område. Vi vurderer, at blandt de fire 
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arter af trækfugle, som optræder i Vadehavet, har udsvingene været størst for 
sølvmåge og sortand og mindst for strandskade og ederfugl. Dog har under-
søgelser vist, at ederfuglene i mange af yngleområderne omkring Østersøen 
på samme tid ynglede med ringe succes gennem en længere årrække.  

Områdets værdi sammenlignet med andre områder 
Når det drejer sig om fugle på træk og overvintrende fugle, har de enkelte om-
rådes værdi som fødesøgnings- og rasteområde afgørende betydning for, hvor 
mange fugle der optræder på et givet tidspunkt af året og dermed også for an-
tallet hen gennem året. Trækfuglenes valg af opholdssted og varigheden af de-
res ophold vil således ikke alene være påvirket af trækvanerne og af vejret, men 
i meget høj grad også af, hvor meget føde der er i området, om denne er let 
tilgængelig, og om den er af høj eller lav kvalitet. Desuden kan fuglenes valg af 
opholdssted og opholdstid være påvirket af, om de hyppigt udsættes for for-
styrrelser og forsøg på prædation (fx fra jagt og/eller rovfugle).  

Fuglenes valg vil imidlertid ikke alene være påvirket af de lokale forhold, men 
også af, hvor gode forholdene er i de andre områder, som fuglene benytter 
langs trækruten. Vedvarende ændringer i forholdene tidligere på trækruten (fx 
som følge af klimændringer og/eller øget fødeudbud) kan eksempelvis resul-
tere i, at nye trækvaner udvikles med det resultat, at fuglene ophører med at 
benytte Vadehavet i samme grad som tidligere. I et sådant tilfælde behøver et 
faldende antal fugle således ikke at afspejle at fx fødeforholdene i lokalområdet 
(fx den danske del af Vadehavet) er blevet ringere. 

Generelt kan man imidlertid med en vis rimelighed formode, at forholdene i 
det lokale område (her det samlede område inden for Rejelinjen) ikke er blevet 
væsentligt forringet (sammenlignet med andre områder), hvis det samlede an-
tal fugle i området forbliver uændret samtidig med, at flyway-bestanden og/el-
ler antallet i det internationale Vadehav aftager.  

For de fire muslingeædende vandfugle har vi stort set ikke konkret viden om, 
hvorvidt udsving i deres antal i den danske del af Vadehavet hænger sammen 
med ændrede forhold i Vadehavet og/eller ændrede forhold i andre områder. 
For ederfugl findes der en smule information. For den danske del af Vadeha-
vet er der således tidligere fundet en positiv sammenhæng mellem mængden 
af blåmuslinger og antallet af ederfugle, der opholder sig i det pågældende 
område (Laursen & Frikke 2008, Laursen m.fl. 2009). Laursen m.fl. (2009) 
fandt også, at det totale antal ederfugle i den danske del af Vadehavet var højt 
i vinterhalvåret 1983/84, hvor mængden af blåmuslinger var høj (det var i 
dette vinterhalvår fiskeriet efter blåmuslinger blev iværksat). Derefter aftog 
antallet af ederfugle imidlertid til et hidtil uset lavt niveau i 1987/88, hvor 
også mængden af blåmuslinger – helt eller delvist som følge af blåmuslinge-
fiskeri – var aftaget markant.  

Udviklingen sammenholdt med det internationale Vadehav  

Ved at sammenholde udviklingen i den enkelte arts forekomst inden for Reje-
linjen med udviklingen i det internationale Vadehav er det til en vis grad muligt 
at sandsynliggøre, om den observerede udvikling i væsentlig eller mindre væ-
sentlig grad kan være betinget af forandringer i de lokale forhold inden for Re-
jelinjen (fx stigende eller faldende fødeudbud).  

Ederfugl. I det internationale Vadehav blev koordinerede januar/februar tællin-
ger af ederfugl igangsat i første halvdel af 1990erne. De tællinger har vist, at der 
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i det internationale Vadehav var betydelig tilbagegang i antallet fra første halv-
del af 1990erne til omkring 2005, men siden da har der ifølge tallene stort set 
ikke været tilbagegang (Kleefstra m.fl. 2019). Det er sandsynligt, at disse æn-
dringer i antal i det internationale Vadehav, i et vist omfang har fundet sted, 
fordi der har været tilbagegang i den del af flyway-bestanden, som benytter 
Vadehavet om vinteren. 

Blandt de tre vadehavslande er det Danmark, der har det laveste antal overvint-
rende ederfugle. Ser man eksempelvis på det gennemsnitlige antal i de tre 
vintre med maksimumforekomst inden for perioden 2007/08-2012/13 var der 
omkring 100.000 ederfugle i den hollandske hhv. den tyske del af Vadehavet, 
hvorimod kun knap 15.000 ederfugle opholdt sig i den danske del af Vadehavet 
(se Kleefstra m.fl. 2019). 

Det mønster i udviklingen, som ses i forekomsten af ederfugl inden for Rejelin-
jen (stærkt svingende antal frem til årtusindeskiftet og derefter et markant fald), 
stemmer ikke særlig godt overens med den overordnede udvikling i det inter-
nationale Vadehav. For den danske del af Vadehavet som et hele (dvs. inklusiv 
områderne uden for Rejelinjen) er overensstemmelsen med udviklingen i det 
internationale Vadehav bedre. Dette kunne umiddelbart tyde på, at forholdene 
for ederfugle har ændret sig til det værre inden for Rejelinjen. Den nye opgø-
relse af forekomsten af muslingerne i den danske del af Vadehavet (Nielsen 
m.fl. 2018) tyder dog ikke umiddelbart på, at der i de seneste år har været et 
usædvanligt lavt udbud af blåmuslinger og hjertemuslinger, men den senest 
opgjorte mængde af blåmuslinger er dog stadig lavere, end den mængde der 
blev estimeret til at have været tilstede i Vadehavet i den periode i 1980erne, 
hvor der også var flest muslingeædende fugle.  

Sortand. Der gennemføres ikke regelmæssige tællinger, der gør det muligt at 
beskrive udviklingen i antallet af denne art i det internationale Vadehav. 

Strandskade. Omkring 50 % af den samlede nordvesteuropæiske flywaybestand 
af strandskade optræder i det internationale Vadehav uden for yngletiden. Som 
det er tilfældet med flywaybestanden, har antallet af strandskader, der har op-
trådt i det internationale Vadehav, været stødt faldende (Kleefstra m.fl. 2019). 
Det antal, der optræder i den danske del af Vadehavet, svarer til lidt mere end 
1/10 af det samlede antal, der optræder i det internationale Vadehav (Kleefstra 
m.fl. 2019). 

I den hollandske og tyske del af Vadehavet har antallet af strandskader været 
faldende siden 1987, hvilket i den hollandske del delvist har været forklaret 
med effekter af et intensivt fiskeri efter blåmuslinger i slutningen af 1980erne 
og efter hjertemuslinger i de efterfølgende år (Piersma & Koolhaas 1997, Ens 
2006, Ens m.fl. 2004). 

Udviklingen i forekomsten af strandskade inden for Rejelinjen (en tendens til 
stigning frem til anden halvdel af 1990erne, og en tendens til et fald i de senere 
år, Figur 4) har nogenlunde samme forløb som udviklingen i den samlede dan-
ske del af Vadehavet (se fx Bregnballe 2019); udsvingene i antallet af strandska-
der er imidlertid meget store. Udviklingen i antallet inden for Rejelinjen viser – 
i modsætning til udviklingen i det internationale Vadehav – ikke en vedva-
rende tilbagegang. Det tyder på, at forholdene for strandskade inden for Reje-
linjen generelt set ikke er blevet markant forringet siden de systematiske tællin-
ger i den danske del af Vadehavet blev igangsat først i 1980erne. Udsvingene i 



27 

de estimerede antal er – som nævnt – imidlertid meget store (Figur 4), og det 
udvisker givetvis underliggende tendenser i udviklingen. 

Sølvmåge. Der foreligger tællinger fra anden halvdel af 1980erne og frem. Antal-
let i det internationale Vadehav aftog efter midten af 1990erne, men fra omkring 
2007 og frem har der ikke været yderligere tilbagegang (Kleefstra m.fl. 2019). 
Det antal, der optræder i den danske del af Vadehavet, svarer til omkring 1/5 
af antallet i det internationale Vadehav (Kleefstra m.fl. 2019). 

Tilbagegangen for sølvmåge i det internationale Vadehav har nogenlunde fulgt 
tilbagegangen i flyway-bestanden (Bregnballe m.fl. 2019). Udviklingen i fore-
komsten af sølvmåge inden for Rejelinjen (et nogenlunde stabilt antal afløst af 
enkelte år med meget høje antal og en tendens til et fald i de seneste år, Figur 4) 
har ikke helt samme forløb som udviklingen i den samlede danske del af Vade-
havet, og udviklingen afviger markant fra udviklingen i de andre dele af det 
internationale Vadehav (se Kleefstra m.fl. 2019). Det tyder på, at forholdene for 
sølvmåge inden for Rejelinjen generelt set ikke er blevet markant forringet siden 
tællingerne i den danske del af Vadehavet begyndte først i 1980erne. 
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