
 
Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 

 

 Dato: 24. august 2021 | 55 

 

  

 
 

  

 

Forvaltningsværktøjer til De Østlige Vejler 
 



 

2 

Datablad 

  Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 

 Kategori: Rådgivningsnotat 
 
 Titel: Forvaltningsværktøjer til De Østlige Vejler 
   

 Forfattere: Torben L. Lauridsen1, Dan Bruhn2, Preben Clausen1, Line Holm Andersen2, Cino 
Pertoldi2, Erik Jeppesen1, Martin Søndergaard1, Eti Levy1, Anthony David Fox1, 
Thorsten Johannes Skovbjerg Balsby1, Simon Bahrndorff2, Hu He1, Claus Lunde 
Pedersen1 & Henrik Haaning Nielsen3 

 Institutioner: 1Aarhus Universitet, Institut for Bioscience; 2Aalborg Universitet, Institut for Kemi og 
Bioscience; 3Avifauna Consult 

    
 Faglig kommentering: Liselotte Sander Johansson, Ole Roland Therkildsen, Liselotte Wesley Andersen,  
 Kvalitetssikring, DCE: Jesper Fredshavn  
 Sproglig kvalitetssikring: Anne Mette Poulsen 
  

 Finansiel støtte: Aage V Jensens Naturfond 

 Bedes citeret: Lauridsen, T.L., Bruhn, D., Clausen, P., Andersen, L.H., Pertoldi, C., Jeppesen, E. 
Søndergaard, M., Levy, E., Fox, A.D., Balsby, T.J.S., Bahrndorff, S., He, H., Pedersen, C.L. & 
Nielsen, H.H. 2021. Forvaltningsværktøjer til De Østlige Vejler. Aarhus Universitet, DCE 
– Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s.  – Fagligt notat nr. 2021|55 
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_55.pdf 

  Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse 

 Foto forside: Line H. Andersen 

 Sideantal: 21 

 

  



 

3 

Indhold 

Introduktion 4 
Baggrund 4 
Historik og hydrologi 4 
Nuværende forvaltningspraksis 5 

Den nuværende situation i De Østlige Vejler 6 
Søerne 6 
Eng og rørskov 10 
Fugle  14 

Værktøjer til fonden 19 
Søer  19 
Engen og rørskoven 19 
Fugle  20 

 



 

4 

Introduktion   

Nærværende notat er en sammenfatning af rapporten SR428 ”Udvikling af en 
forvaltningsstrategi der tilgodeser hele økosystemet i De Østlige Vejler” (se 
https://dce2.au.dk/pub/SR428.pdf ), som dels giver en aktuel status for De 
Østlige Vejler med fokus på såvel planter som dyr, dels en række forslag til 
forvaltningsværktøjer til sikring af god naturkvalitet og diversitet.  

I denne reducerede udgave af rapporten beskrives de vigtigste resultater fra 
hovedrapporten samt de tilknyttede forslag til forvaltningsværktøjer i rela-
tion til søer, eng/rørskov og fugle i De Østlige Vejler. Der er ikke anvendt 
referencer i notatet; for referencer henvises til den fulde rapport SR 428.  

Baggrund 
De Østlige Vejler er et unikt naturområde bestående af brakvandssøer, rør-
skove og engområder, som har international betydning for yngle- og træk-
fugle. Gennem de seneste årtier har der været anvendt forskellige driftspla-
ner. Seneste driftsplan og forvaltningspraksis har haft fokus på sikring af god 
vandkvalitet samt at forbedre forholdene for truede engfugle. Resultatet af 
den valgte forvaltningspraksis er ikke kendt.  

Historik og hydrologi 
Dannelsen af De Østlige Vejler (Figur 1 og Figur 7) blev påbegyndt i 1870’erne 
ved inddæmning, og de nyindvundne arealer blev tilplantet med græs til hø-
slæt- og græsning. Snart opstod der tekniske problemer og digebrud i forbin-
delse med højvande og stormfloder, og omkring 1903 opgav man udpumpnin-
gen fra hovedparten af arealerne og lod i stedet lavvandssluser regulere afvan-
dingen. I 1917 valgte man at indstille udpumpningen af vand fra Tømmerby 
Fjord og i 1960 blev Vejlerne af Statsministeriet udpeget som videnskabeligt re-
servat. Centralslusen blev etableret i 1965 i forbindelse med etablering af Ål-
borg-Thisted hovedvejen, hvilket medførte en vandstandssænkning i De Øst-
lige Vejler. I 1977 blev området udpeget som internationalt fuglebeskyttelses-
område (Ramsar-område), og i 1992 blev Vejlerne opkøbt af Aage V. Jensens 
Fonde med det formål at drive det som naturområde.  

Figur 1.  Skematisk diagram, der 

viser adskillelserne mellem de 

forskellige bassiner i De Østlige 

Vejler. Førhen var der afløb fra 

Bygholm Vejle Nord til Bygholm 

Vejle Syd (= Bygholmengen), 

men efter at Krapdiget blev retab-

leret i 1994, afledes vand fra om-

rådet i dag via Selbjerg Vejle. 
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I dag er De Østlige Vejler karakteriseret ved at være et stort, reguleret, lavt-
liggende areal, domineret af et større antal lavvandede søer af varierende stør-
relse og med varierende salinitet, store rørskovsarealer, som høstes med et 
fast interval, samt store sammenhængende våde enge. Området har stor in-
ternational betydning som habitat for yngle- og trækfugle.  

Vandstanden i området er reguleret via til- og afløbskanaler, som står i for-
bindelse med Lund Fjord Kanal (også kaldet ”bagkanal”) og Glombak Kanal, 
som begge mødes med Centralkanalen, der afvander til Limfjorden via Cen-
tralslusen (figur 1). Vandstanden kan således styres i både søer, rørskov og på 
de våde enge.  

Nuværende forvaltningspraksis 
Naturforholdene, herunder i høj grad fuglelivets udvikling, er gennem årene 
fulgt gennem en lang række undersøgelser af de ynglende og rastende fugle.  
Derimod er de øvrige biologiske forhold i fx søerne i Vejlerne ikke undersøgt 
i samme grad. I 1999-2000 blev der gennemført en større undersøgelse af sø-
erne i De Østlige Vejler kombineret med eksperimentelle undersøgelser. Dette 
førte til en række anbefalinger, herunder at sikre en vis vandstand i området 
samt at holde søerne så ferske som muligt med henblik på at sikre en klarvan-
det tilstand med et godt vegetationsdække. Denne forvaltningspraksis er i et 
vist omfang søgt gennemført de seneste ca. 10 år, men det er uvist, om det har 
haft den ønskede effekt i forhold søernes tilstand.  

Hvad angår forvaltning og pleje af rørskoven i De Østlige Vejler, har der hidtil 
ikke ligget en egentlig plejeplan for området, men der er gennem 1990’erne 
og 2000’erne udført rørhøst, høslæt og rørtromling eller fræsning på flere om-
råder af varierende størrelse – alt sammen med henblik på at sikre specifikke 
fuglearters yngle- og/eller fourageringshabitater. I dag afhøstes visse arealer 
i området med jævne mellemrum, dels for at forynge rørskoven, dels for at 
forhindre pilen i at sprede sig til større arealer. Ud over at forynge rørskoven 
og hindre spredning af pil er konsekvenserne af denne type rørhøst for biodi-
versiteten i området ikke kendt. 

Engarealerne i form af Bygholmengen og Bygholm Nord (arealet nord for 
Bygholmengen) ligger i dag som et stort, vådt engområde af stor betydning 
for engtilknyttede ande- og vadefugle. I tørre somre, som vi for eksempel op-
levede i 2018, kan dele af Bygholmengene udtørres i en sådan grad, at det kan 
have konsekvenser for såvel engfugle som lokalitetens øvrige fauna og vege-
tation. De direkte konsekvenser af udtørring eller en overrisling/oversvøm-
melse af Bygholmengen er ikke kendt.   
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Den nuværende situation i De Østlige Vejler  

Søerne 
Resultater fra søerne i De Østlige Vejler viser, med undtagelse af Lund Fjord, 
generelt en forværring af tilstanden i perioden 1999/2000 til 2019. Fosforkon-
centrationen er øget signifikant i Selbjerg Vejle og Glombak, og der er en sti-
gende tendens i Han Vejle. Den øgede næringsstofkoncentration har betydet 
at søerne er blevet mere grønne og har fået ringere sigtdybde (gennemsigtig-
hed) på grund af flere alger og dermed højere klorofylkoncentration (figur 2).  

 
De ændrede næringsstofforhold og algemængder har også resulteret i en æn-
dret fiskebestand, fra tidligere aborredominans til nu skalledominans (figur 
3) domineret af mindre individer. Der er i dag en mindre forekomst af rovfisk 
og større forekomst af de planktivore, dyreplanktonædende fredfisk i søerne. 
Dette er specielt udtalt for Glombak og Selbjerg Vejle, men også for Han Vejle.  

Denne tendens er også observeret i flere af småsøerne (se 
http://dce2.au.dk/pub/SR428.pdf ). Der er ikke observeret en ændring i sa-
liniteten gennem årene, hvilket betyder søerne er svagt brakke.  

 

Figur 2. Sigtdybde, klorofylkoncentration og total fosfor (TP) i måleårene mellem 1999/2000 og 2019 i Glombak, Selbjerg, Lund 
Fjord og Han Vejle. Boxplottene viser 10, 25, 75 og 90 percentiler samt medianværdien (horisontal linje) for maj-september. 
Stjerner indikerer ekstremværdier. Forskellige små bogstaver indikerer signifikante forskelle mellem årene. 
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Ændringen i fiskebestanden til dominans af mange, små, dyreplankton-
ædende fisk (figur 4) betyder, at de største dyreplanktonarter ædes. Dyre-
plankton-samfundet karakteriseres derfor i dag, i specielt Selbjerg Vejle og 
Glombak, af mindre dyreplanktonindivider og dermed mindre effektive alge-
græssere (figur 5). Dette betyder øget klorofylindhold, dårligere sigtbarhed i 
vandet og forringede vækstbetingelser for undervandsvegetationen. Dette er 
kommet til udtryk i tilbagegang blandt de små kransnålalgearter, som kræver 
gode lysforhold ved bunden, hvorimod den mere tolerante Akstusindblad ge-
nerelt er gået frem i De Østlige Vejler (figur 6).  

Figur 3. Procentuel fordeling af fiskearter i De Østlige Vejler i hhv. 1999/2000 og 2017 målt som NPUE (antal fisk pr. net).  
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Samlet betragtet har søerne således bevæget sig fra en tilstand med bedre sigt-
dybde mod en tilstand med øget næringsindhold, øget klorofyl, ringere sigt-
dybde, en dårligere fiskesammensætning og ændret undervandsvegetation.  

 

Figur 4. Længdefrekvensforde-
ling af to dominerende fiskearter 
(Aborre og Skalle) i Han Vejle,  
Selbjerg Vejle og Glombak 
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Figur 5. Sommerværdier (maj-
september) for dyreplankton-indi-
vidbiomassen af dafnier, voksne 
vandlopper og hjuldyr (μg 
tørvægt/individ) i 1999/2000, 
2017 og 2018 i Glombak, Sel-
bjerg Vejle, Lund Fjord og Han 
Vejle. Boxplot viser medianvær-
dier (horisontal linje), 10, 25, 75 
og 90 percentiler. Stjerner indike-
rer signifikante forskelle mellem 
årene og ns viser ingen forskel 
mellem årene. 
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Eng og rørskov 
Oplandet til De Østlige Vejler er karakteriseret af eng og rørskov med varie-
rende rørskovsalder (figur 7).  

Bygholmengen udviser ikke klare miljøgradienter i forhold til fugtighed, sa-
linitet og næring, men er et mere komplekst, mosaikpræget habitat med et 
varieret terræn. Det er derfor også vanskeligt at give en entydig forvaltnings-
anbefaling, men det nuværende græsningstryk virker tilpas i forhold til at op-
retholde en høj rigdom af plantearter sammenholdt med ikke græssede kon-
trolarealer (figur 8).   

Figur 6. Undervandsvegetations-
dække i procent af det totale 
søareal (øverst) og relativ fore-
komst af de tilstedeværende un-
dervandsplanter i hhv. Glombak, 
Selbjerg, Lund Fjord og Han 
Vejle. 
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Figur 7. Oversigtskort over De 
Østlige Vejler. Kortet fremhæver 
de områder, hvor plantediversite-
ten er undersøgt (Bygholmengen 
samt de fire rørskovsbehandlin-
ger), og hvor der blev foretaget 
invertebratundersøgelser (de tre 
rørskovsbehandlinger er 0 år (hø-
stet), 3 år og 25 år gammel rør-
skov). 

 

Figur 8. Vegetationshøjden (cm) 
og artsrigdommen i de afgræs-
sede områder af Bygholmengen 
sammenholdt med uafgræssede 
kontrolområder. Boxplottets box 
viser medianen samt den 25. og 
75. percentil. Stregerne indikerer 
den største og mindste værdi 1,5 
gange over/under percentilerne. 
Prikker indikerer outliers. 
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Hvis Bygholmengen skal tilbage til en bedre tilstand som strandeng, bør Byg-
holmengen ikke oversvømmes (overrisles) med ferskvand fra Lund Fjord ka-
nal, men i stedet oversømmes med saltvand fra Limfjorden (tabel 1). Dette 
kan dog skabe en risiko for søernes tilstand. Derimod, ønskes en mere fersk 
eng, så kan det modsatte anbefales. Den samlede planteartsrigdom, vegetati-
onsdækket og biodiversiteten (Shannon) øges lokalt på Bygholmengen ved 
øget fugtighed og endog [NH4+] inden for den eksisterende variation af disse 
miljøparametre (tabel 1). 

 
Rørskovsområder af forskellig alder er blevet undersøgt og hvert af de under-
søgte områder indeholdt unikke plantearter (figur 9), mens kun en tredjedel 
(22 arter) af alle plantearter (66 arter) blev fundet på tværs af alle undersøgte 
områder (figur 9). Størst mulig plantediversitet kan derfor opretholdes i en 
rørskov med størst mulig habitat-heterogenitet, hvilket kan opnås ved at hø-
ste/slå forskellige områder med års mellemrum og samtidig efterlade urørte 
områder. 

Tabel 1. Resultaterne fra den multivariate multiple regression, der viser sammenhængen 

mellem vegetationsdække, artsrigdom, antal strandengsarter og Shannon diversiteten i 

forhold til forskellige miljøfaktorer. Tabellen viser parameterestimater samt standardafvi-

gelser (SA). p-værdien angiver, om de enkelte parametre korrelerer signifikant med hinan-

den eller ej, og R2 angiver, hvor stor en del af variationen i data der er forklaret af den en-

kelte delmodel. i.s. = ikke signifikant, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. Efter Andersen 

(2020). 

  Estimate (SA) p-værdi R2 

Vegetationsdække    0,40 

 Skæring -0,24 (0,15) i.s.  

 Fugtighed 0,011 (0,0036) **  

 Salinitet 0,028 (0,042) i.s.  

 PO4
3- 0,010 (0,047) i.s.  

 NH4
+ 0,0025 (0,0011) *  

Strandengsarter    0,37 

 Skæring 1,018 (0,97) i.s.  

 Fugtighed 0,098 (0,022) ***  

 Salinitet -0,26 (0,26) i.s.  

 PO4
3- -0,13 (0,30) i.s.  

 NH4
+ 0,0089 (0,0072) i.s.  

Artsrigdom    0,48 

 Skæring -1,92 (1,84) i.s.  

 Fugtighed 0,24 (0,043) ***  

 Salinitet -1,99 (0,50) ***  

 PO4
3- -0,58 (0,56) i.s.  

 NH4
+ 0,046 (0,014) ***  

Shannon diversitet    0,30 

 Skæring -0,55 (0,22) *  

 Fugtighed 0,021 (0,0052) ***  

 Salinitet -0,15 (0,061) *  

 PO4
3- -0,091 (0,069) i.s.  

 NH4
+ 0,0037 (0,0017) *  
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Tilsvarende har rørskovens pleje/forvaltning også indflydelse på biomassen 
af invertebrater, således at rørhøst øger biomassen af både flyvende og over-
fladelevende invertebrater (figur 10). 

 
Rørhøst og rørskovens alder påvirker også sammensætningen af de hvirvelløse 
dyr, idet forskellige grupper af hvirvelløse dyr trives i hver rørskovsalder. Re-
sultaterne viser således størst mulig total diversitet i rørskove med forskellige 
aldre og med tendens til størst diversitet i den ældste rørskov (figur 11). 

 

Figur 9. Venn-diagram over an-
tallet af arter fundet i hver rørs-
kovsalder og -behandling. Dia-
grammet illustrerer, hvor mange 
plantearter der er til stede i hvert 
område, samt hvor mange arter 
der overlapper mellem de forskel-
lige områder. Efter Andersen m.fl. 
(2021). 

 

Figur 10. Den gennemsnitlige biomasse (g) af hvirvelløsedyr fanget i flyvefælder i perioden fra uge 27 til uge 35 i 2018 (A) og 
den gennemsnitlige biomasse (g) af hvirvelløsedyr fanget i faldfælder (B) i perioden fra uge 26 til uge 35 i 2018. I det øvre panel 
til venstre i hver del-figur ses den gennemsnitlige biomasse pr. rørskovsalder indsamlet over en hel sæson. Boksene viser me-
dian ± den 25. og 75. percentil, stregerne viser den mindste/største værdi inden for halvanden gange den interkvartile range. 
Prikker angiver outliers. 
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Fugle 
De Østlige Vejler har meget stor betydning for områdets ynglende og ra-
stende fugle, både i et internationalt og nationalt perspektiv. Området place-
res, ud fra antallet af arter nævnt i fuglebeskyttelsesområdets udpegnings-
grundlag, i Danmarks top-7.  

I figur 12 påvises, at antallet af rastende Knop- og Pibesvane samt Blishøne er 
faldet markant i De Østlige Vejler. Det er et forhold, der sandsynligvis kan 
forklares ved de reducerede mængder og en forskydning i artssammensæt-
ningen af undervandsplanter, især i Selbjerg Vejle og Glombak (Fig. 6), som 
førhen var de vigtigste fourageringsområder for de nævnte fuglearter. Disse 
forandringer af søernes vegetationsforhold betyder, at der ved de seneste 
kortlægninger af bundplanter i søerne i 2017 observeres tætheder af planter, 
der var så lave at man fra andre undersøgelser ved at fuglene har svært ved 
at dække deres daglige energibehov og derfor forlader området. En forvalt-
ning, der sigter imod en bedre vandkvalitet i søerne, vil derfor forventeligt 
være gavnlig for fuglesamfundene tilknyttet søerne.  

Figur 11. Shannon biodiversiteten i de tre rørskovsaldre for flyvende invertebrater på ordensniveau (A), overfladelevende inver-
tebrater på ordensniveau (B) og biller på artsniveau (C). Ensartetheden, der er et udtryk for, om et samfund er domineret af få 
arter, eller om arterne har en ligelig abundans (høj ensartethed), er vist for flyvende invertebrater på ordensniveau (D), overfla-
delevende invertebrater på ordensniveau (E) og biller på artsniveau (F). 
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For fugle tilknyttet engområder, særligt Bygholmengen, henvises til tidligere 
undersøgelser af ynglende vadefugle (engfugle) og anbefalinger om drift af 
engarealer, som tilgodeser denne artsgruppe. Disse arters forekomst toppede 
for de fleste arters vedkommende omkring 2000, hvor bestanden af ræv i Thy 
og Hanherred var særligt lav efter udbrud af skab (figur 13). Rævene er siden-
hen begyndt at komme tilbage og den invasive art, mårhund, er indvandret 
til området, hvorfor en forvaltning af engfuglene fremad bør følge anbefalin-
ger, der optimerer engene som levesteder for engfuglenes unger, eventuelt 
suppleret med prædatorbekæmpelse. Der henvises i øvrigt til omfattende un-
dersøgelser og anbefalinger fra et mangeårigt projekt om netop disse pro-
blemstillinger, DCE har udført i Tøndermarsken. 

Figur 12. Udvikling i antal svaner og Blishøne i De Østlige Vejler i perioden 1977 til 2019 
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Endvidere vises det, at antallet af svømmeænder i området både forår og ef-
terår er begunstiget af forholdsvis høje vandstande (figur 14). Det anbefales 
derfor at hæve den hidtil anbefalede forårsvandstand, et tiltag der vurderes 
at være gunstigt for ikke kun svømmeænder men også ynglende engfugle. 
Sikring af disse arters forekomst i høje antal vil også være gavnligt for flere 
arter af rovfugle tilknyttet De Østlige Vejler.  

Figur 13. Antal ynglepar af engfugle (øverst), Rørhøg og Rørdrum (midt) i De Østlige Vejler, samt nationalt jagtudbytte af Ræv 
og Mårhund. Nederst middel vintertemperatur fra 1978 til 2020. 
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For fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1-arter som er tilknyttet rørsumpene i 
yngletiden, er der for Rørdrum og Rørhøg indikationer på, at såvel prædation 
og vandstandsforhold kan påvirke bestandens størrelse; i rørdrummens til-
fælde også vintervejrlig (figur 13). Den relative betydning af de forskellige fak-
torer er dog ikke undersøgt. Det anbefales desuagtet at sikre høje vandstande i 
de dele af De Østlige Vejler, hvor det er muligt at gøre fuglenes reder mere sikre 
overfor prædation. 

De markant stigende antal af gæs, der er set i Vejlerne de senere år, har ført til 
spekulation om, hvorvidt næringsstoffer tilført søerne fra overnattende fugles 
fækalier kan have bidraget til den forringede vandkvalitet i søerne. Tællinger 
af overnattende fugle viser dog, at langt de fleste gæs flyver til overnatning 
på Bygholmengen (figur 15). Gæssene er langt den talrigeste gruppe af fugle, 
der på grund af deres fouragerings- og rasteadfærd kan tilføre området næ-
ringsstoffer udefra. Rapportens detaljerede beregninger af næringsstoftilførs-
ler viser efterfølgende, at de mængder af næringsstoffer, som via fugle tilføres 
de store søer, Lund fjord, Selbjerg Vejle og Glombak, er små og typisk under 
én procent af de mængder af næringsstoffer, som kommer fra søernes oplande 
og fra atmosfæren. I Han Vejle kan fuglenes bidrag være mere betydende for 
søens vandkvalitet.  

 

Figur 14. Modelleret vandoverflade ved en vandstand på hhv. 0, -10 og -20 cm, samt modelleret andel af maksimum antal 
svømmeænder registreret i marts måned ved varierende vandstand. I den fulde rapport præsenteres lignende modeller for an-
dre forårs- og efterårsmåneder.  
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Figur 15. Gennemsnitlig antal 
ænder, svaner og gæs observe-
ret pr optælling på søerne og på 
Bygholmengen fra oktober 2018 
til september 2019. Bemærk for-
skellen på y-akserne. Resulta-
terne viser at langt størstedelen 
af fuglene overnatter på engen. 
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Værktøjer til fonden  

Søer  
I relation til søerne og diversiteten i disse samt deres tilstand og vandkvalitet 
har fonden følgende værktøjer til rådighed:  

1. Regulering af vandstand: Ved at holde en forholdsvis høj vandstand ved 
hjælp af tilstrømmende ferskvand fortyndes saltholdigheden i området, og 
man forhindrer indstrømning af saltholdigt vand fra Limfjorden. Det an-
befales således at holde en så høj vandstand som praktisk muligt, for via 
ferskvandstilstrømning at fastholde en lav salinitet.  

2. Slusepraksis: Slusepraksis har i høj grad indflydelse på saliniteten i De 
Østlige Vejler. Åbnes slusen ved høj vandstand i Limfjorden, vil indtræn-
gende vand således øge saliniteten. Det anbefales derfor at drive en sluse-
praksis som i dag, hvilket sikrer lav salinitet i søerne. Dette vil sikre, at fx 
effektive algegræssere som dafnier kan overleve, forudsat at der er et lavt 
græsningstryk fra fiskene.  

3. Ekstern næringsstoftilførsel: Dette er et værktøj, som er vanskeligt for fon-
den at regulere, men det er afgørende for tilstanden i søerne at reducere 
næringsstofbelastningen til Selbjerg og Glombak, men stadigvæk også til 
Lund Fjord. Det sidste kan ske ved fx at afskære vand fra Østre Landkanal 
til Lund Fjord via etablering af en ekstra kanal til udelukkende drænvand, 
eller alternativt etablere en klapsluse i den eksisterende kanal ved udløbet 
af Lund Fjord. Endvidere, bør belastningen til Lund Fjord fra sommerhus-
området i det nord-vestlige hjørne af oplandet reduceres.  

a. Anbefalede mål for søkoncentrationer af næringsstoffer: <2 mg 
TN/L og <0,1 mg TP/L  

b. Anbefalede mål for antal skaller pr. oversigtsgarn 
(NPUE_skalle): <30 

4. I forhold til at reducere belastningen til Selbjerg Vejle og Glombak kan 
landbrugsdriften i det vestlige opland reduceres/ekstensiveres. Et alterna-
tivt værktøj er at opkøbe landbrugsjord i oplandet og/eller at anlægge buf-
ferzoner (der foregår en stadig udvikling af bufferzoner som virkemiddel 
til reduktion af næringsstofbelastning) mellem landbrugsarealerne og sø-
erne/Selbjerg Kanal/Glombak Kanal. Det anbefales at indgå samarbejde 
med Limfjordsrådet, Thisted og Jammerbugt Kommune omkring forvalt-
ningen i oplandet; endvidere bør tilløb og dræn på vestsiden af Selbjerg 
Vejle og Glombak kortlægges og tjekkes.   

Engen og rørskoven 
I relation til engen/rørskoven og diversiteten i disse samt deres tilstand og 
vandkvalitet har fonden følgende værktøjer til rådighed:  
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1. Græsningstryk: Græsningstrykket fra kreaturer og andre græssere er afgø-
rende for vegetationshøjden og vegetationssammensætningen på engen. 
På baggrund af undersøgelserne anbefales det at fortsætte med det nuvæ-
rende græsningstryk, som virker tilpas i forhold til at opretholde en god 
plantebiodiversitet.   

2. Næringsstofniveau og eventuel vanding/overrisling: Naturrådet har ud-
trykt bekymring for, om tilførsel af vand fra Lund Fjord Kanalen til Byg-
holmengen i tørkeperioder kan påvirke vegetationssammensætningen på 
engen pga. næringsstofindholdet i kanalvandet. På baggrund af det aktu-
elle kvælstofniveau i Lund Fjord Kanal er det i orden, i tørkeperioder, at 
oversvømme Bygholmengen med moderate vandmængder fra kanalen.    

3. En tilførsel af ferskvand fra Lund Fjord Kanal kan imidlertid påvirke 
strandengsfloraen på Bygholmengen. Hvis Bygholm skal tilbage til en 
bedre tilstand som strandeng, bør Bygholmengen ikke oversvømmes med 
ferskvand fra Lund Fjord Kanal. 

4. Tilførsel af saltvand fra Limfjorden: Øget saltvandstilførsel vil øge salthol-
digheden på strandengen. Ønskes det at lade Bygholmengen vende tilbage 
til en god botanisk tilstand som strandeng, kan det anbefales at lade engen 
oversvømme med saltvand fra Limfjorden. Dette vil dog være ugunstigt 
for søernes tilstand.  

5. Af hensyn til at reducere erosion og sedimenttransport kan det anbefales 
at opsætte eventuelle afskærmninger i de hyppigste vindretninger fra hen-
holdsvis sydvest, vest og øst ved områder med højere sårbarhed for at 
bryde længden af frit stræk.  

6. Vi anbefaler at opretholde den nuværende forvaltning og dermed forskel-
ligartede struktur i rørskoven. Samlet set giver en mosaik af rørskove i for-
skellige aldre en større diversitet i det store perspektiv og tilgodeser flest 
mulige plantearter og invertebratgrupper. 

Fugle  
I forhold til fuglene i De Østlige Vejler, og optimering af fuglenes levevilkår 
har fonden følgende værktøjer til rådighed: 

1. Søernes fugle: Der skal arbejdes for en genskabelse af mere rene søer, det 
vil sige næringsstoftilførslen skal reduceres (se værktøjer for søerne). Her-
ved kan forventes en mere udbredt bundvegetation og alle de smådyr og 
fisk, der følger med renere søer. Så kan man forvente at svaner, blishøns 
og mange andre arter vender tilbage i antal.  

2. Engfugle – deres levesteder skal sikres, hvilket kan ske ved:  

a. Fremadrettet at sikre en vandstand på -10 cm (nye kote DVR90) 
fra 1. marts og frem. Det er 9 cm højere vandstand og én måned 
tidligere end hidtil. Det vil medføre et øget antal af svømmeæn-
der i området i marts, og at de tidligst ynglende vadefugle etab-
lerer sig i området sidst i marts. Desuden reducerer det adgan-
gen for rovdyr. 
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b. At opretholde og optimere græsningen af relevante engområder, 
så den aktuelle mosaikstruktur i vegetationshøjder på byghol-
mengen vedligeholdes. 

c. Et supplerende værktøj, der kan bidrage til at forbedre fuglenes 
ynglesucces er at reducere bestandene af primært Mårhund og 
Ræv og måske også Odder og Mink. Der er dog en risiko for, at 
når én art reduceres, kan et andet rovdyr overtage.  

3. Rørskovens fugle – levestederne skal sikres, hvilket kan ske ved:  

a. At vandstanden på Bygholm Nord øges, hvilket vil reducere præ-
dationstrykket på Rørdrum og Rørhøg. Det anbefales at lukke 
overløbet fra Bygholm Nord til Kogleakssøen d. 1. marts og der-
med sikre en vandstand i Bygholm Nord på +20 cm (DVR90).  

 


