
 
 

Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 

 

 

  
Dato: 25. january2023 | 3 

 

 
 

 

 
 

  

Ynglefugle i Vadehavet 2021 
 



 

2 

Datablad 

  Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 

 Kategori: Rådgivningsnotat 
 
 Titel: Ynglefugle i Vadehavet 2021 
  

 Forfattere: Ole Thorup1 og Thomas Bregnballe2 

 Institutioner: 1Amphi Consult, 2Institut for Ecoscience 

 Faglig kommentering: Thomas Eske Holm 
 Kvalitetssikring, DCE: Jesper Fredshavn  
  

 Ekstern kommentering: Miljøstyrelsen. Kommentarerne findes her:  
http://dce2.au.dk/pub/komm/N2023_03_komm.pdf 

 Rekvirent: Ingen ekstern finansiering 

 Bedes citeret: Thorup, O. & Bregnballe, T. 2023. Ynglefugle i Vadehavet 2021. Aarhus Universitet, 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14s. – Fagligt notat nr. 2023|3 
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2023/N2023_03.pdf 

  Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse 

 Foto forside: Ynglende sølvmåger og sildemåger på Langli. Foto: Lars Malta Rasmussen 

 Sideantal: 14 

 

  

http://dce2.au.dk/pub/komm/N2023_03_komm.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2023/N2023_03.pdf


 

3 

Indhold 

Indledning 4 
De vidt udbredte vadefugle 4 
Meget stort antal ynglende hvidbrystede præstekraver 5 
Få havterner på strande og højsander 8 
Dværgterne 8 
Mange af Vadehavets klyder slår sig ned, hvor der er               

naturprojekter 9 
Et mislykket yngleforsøg af sortterne uden for Tøndermarsken 10 
Stor kobbersneppe går tilbage i de optalte områder 11 
Meget få ynglende engryler tilbage i Vadehavet 11 
Målrettet forvaltning skaber bedre ynglemuligheder for 

brushane 13 
Tak  14 
Referencer 14 

 

  



 

4 

Indledning 
Hvert år bliver der optalt ynglefugle i den danske del af Vadehavet som led i 
den trilaterale overvågning af det samlede Vadehav, som også omfatter de 
tyske og hollandske dele. Optællingsprogrammet blev startet i 1995 og har 
haft fuldt omfang siden 1996. Fugleoptællingerne i den danske del af Vade-
havet udføres under og finansieres af Miljøstyrelsens nationale overvågnings-
program NOVANA, og resultaterne indgår senere i en samlet fuglerapporte-
ring fra NOVANA-programmet. I det landsdækkende NOVANA-program 
optælles alle arter af ynglefugle på udpegningsgrundlaget for de 124 danske 
fuglebeskyttelsesområder. 

Det årlige program består af optællinger af 1) kolonirugende fugle og nogle 
udvalgte fåtallige arter af vadefugle i hele Vadehavet og 2) af alle vadefugle 
og andre udvalgte vandfuglearter i en række kontrolområder. I Danmark er 
der 11 kontrolområder. Hvert sjette år, næste gang i 2024, udvides program-
met til at inkludere alle ynglende vadefugle, måger og terner samt enkelte 
andre arter, der optælles på samtlige lokaliteter i Vadehavet. 

Optællingerne i den danske del af Vadehavet (herefter Vadehavet) udføres af 
professionelle optællere fra Amphi Consult og Miljøstyrelsen og af ornitolo-
ger knyttet til DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universi-
tets netværk af erfarne optællere.  

Uden for optællingsprogrammet er der i 2021 udført monitering af udvalgte 
ynglefugle og deres ynglesucces i forbindelse med tre projekter. I to af projek-
terne har Avifauna Consult på vegne af Naturstyrelsen fulgt ynglefuglene i 
hhv. Margrethe Kog (Nielsen 2021a) og i den nordlige del af Gl. Frederikskog 
(Nielsen 2021b), og i et tredje projekt har Amphi Consult overvåget ynglefug-
lene inden for digerne på Mandø (udført for Esbjerg Kommune, Den Danske 
Naturfond, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet; Thorup 2021). Data 
fra disse tre projekter er stillet til rådighed for det internationale vadehavs-
samarbejde og indgår i denne afrapportering.  

I det følgende vises resultaterne af optællingerne i form af tabeller og figurer. 
Herudover beskrives uddrag af resultaterne fra overvågningen af ynglefugle 
i Vadehavet i 2021. Notatet er udarbejdet som en del af Miljøministeriets af-
rapportering til det Trilaterale Vadehavssamarbejde. 

De vidt udbredte vadefugle 
Strandskade, vibe og rødben er tre vadefuglearter, der er vidt udbredte i Vade-
havsområdet. Siden 1995 er de tre arter optalt hvert år i 11 kontrolområder. Otte 
af kontrolområderne ligger på strandenge, to ligger i marsken og består af græs-
marker og dyrkede arealer, og det sidste omfatter strandeng og klitter. Udvik-
lingen i antallet af ynglepar for de tre arter inden for kontrolområderne er vist 
som et indeks i Figur 1.  

Der var betydeligt færre strandskader og viber i 2021, end der var ved de første 
tællinger i 1995, og indeksene har ligget på et meget lavt niveau for de to arter 
siden 2015. I 2021 var der tæt på kun at være en fjerdedel så mange strandskader 
(indeks 27) som i 1996-1997 (indeks 100), mens der kun var lidt over en tredjedel 
så mange viber i 2021 (indeks 36). Hos vibe har svingningerne undervejs dog 
været noget større i første halvdel af programperioden (Figur 1). I ingen af kon-
trolområderne var der i 2021 over halvdelen af de strandskader, der var i 1996-
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1997. Viberne klarer sig bedst på Stormengene på Rømø, hvor der var tre-fjerde-
dele af det antal, der blev optalt i 1996-1997. Dårligst klarer viberne sig i de tre 
kontrolområder, der består af forlandsområder foran digerne på fastlandet. I 
disse tre områder, hvor der i øvrigt aldrig har ynglet et større antal viber, var det 
gennemsnitlige indeks 8 i 2021, mens det i de øvrige otte kontrolområder var 47. 

Indekset for rødben har svinget noget mellem 1995 og 2021, men antallet af 
rødben har stort set været på samme niveau de fleste år (Figur 1). Efter et par 
år i 2019 og 2020, hvor indeksene på hhv. 68 og 69 var de laveste, der er set 
siden programmets start, var indekset i 2021 på 109. I 2019 og 2020 var det 
tidlige forår meget tørt, mens der i 2021 faldt meget nedbør gennem hele maj 
måned. Strandenge og enge var således fugtige på tidspunktet for optælling 
af rødben i første halvdel af maj, og det kan have haft indflydelse på, at in-
dekset steg fra 2020 til 2021. 

 

 

Meget stort antal ynglende hvidbrystede præstekraver 
Der blev optalt 112 ynglepar af hvidbrystet præstekrave i Vadehavet i 2021 
(Tabel 1), og det er det største antal, der nogensinde er blevet registreret. Det 
næsthøjeste antal var 106 par, der blev optalt i 2000. 

Figur 1. Indeks for ynglende 
strandskade, vibe og rødben optalt 
i 11 kontrolområder i Vadehavet i 
perioden 1995-2021. Indeks = 100 
er middeltallet for 1996 og 1997, 
og det viste indeks er gennemsnit-
tet af indeksene for hvert enkelt 
område.  

 

Antallet af rødben i kontrolområ-
derne har ligget på et relativt sta-
bilt niveau 1995-2021. I de to 
tørre forår 2019 og 2021 var an-
tallet dog det laveste, der er set. 
Foto: John Frikke. 
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Hvidbrystet præstekrave

Fanø, Søren Jessens Sand 3 1 2 4 3 5 5 2 1

Fanø, Grønningen 14 14 4 4 2 9 12 7 22

Fanø, sydvest 0 2 1 0 1 1 2 6 8

Fanø, Vest- og Østkeldsand 0 1 1 0 1 1 1 1 0

Rømø Nørreland 11 3 1 0 0 0 3 2 1

Vesterhavsstranden på Rømø nord for Lakolk 12 23 21 16 12 16 14 22 42

Vesterhavsstranden på Rømø syd for Lakolk 5 18 13 19 26 20 42 35 38

Rømø Sønderland 26 26 11 13 6 9 4 8 0

Skallingen 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Rømødæmningen 0 1 0 0 0

Margrethe Kog 1 2 1 0 0 0 0 1 0

Forland, Vidåslusen 1 1 0 0 0 0 0 0 0

I alt 71 89 53 55 50 59 83 84 112

Havterne

Langli 184 126 119 135 35 7 14 4 0

Fanø nord 36 23 7 5 4 2 2 68 95

Fanø, Keldssand og Trinden 143 148 6 4 0 2 0 1 0

Peter Meyers Sand 215 197 417 53 41 29 40 0 1

Langejord 47 40 0 0

Mandø inkl. Låningsvejen 116 158 146 251 64 93 79 93 58

Koresand 17 + 105 18 49 17

Rømø nord og nordvest 305 190 84 45 18 14 20 7 7

Vesterhavsstranden på Rømø syd for Lakolk 72 26 11 12 10 8 8 1 1

Jordsand 3 2 0 0

Esbjerg Havn 6 21 92 108 157 224 225 102 93

Forlande og klæggrave Esbjerg-Vidåen 1 0 1 5 6 3 2 0 1

Margrethe Kog 16 2 7 0 1 1 0 0 0

I alt 1.094 891 890 638 336 535 450 325 273

Dværgterne

Langli 0 0 5 3 0 0 0 0 0

Fanø nord 61 28 13 35 19 24 33 29 40

Fanø, Sønderho, Keldssand og Trinden 14 23 3 10 0 7 6 4 6

Peter Meyers Sand 12 12 61 4 9 2 2 0 0

Langejord 4 17 0 0

Mandø 0 0 1 2 0 0 0 0 0

Koresand 12 + 2 4 12 34

Rømø nord og nordvest 70 76 12 33 27 30 45 101 56

Vesterhavsstranden på Rømø syd for Lakolk 20 48 36 50 38 22 41 66 49

Skallingen 15 11 9 5 3 5 4 0 0

Esbjerg Havn-Sædding Strand 42 8 18 3 2 2 4 0 0

Margrethe Kog 0 1 1 0 0 0 0 0 0

I alt 234 207 159 157 98 98 156 212 185

20202000-03

1996-99 2000-03 2016-19 20212004-07 2008-11 2014-15 20202012-13

1996-99

Tabel 1. Antal ynglepar af de tre arter af kolonifugle, som især er knyttet til strandene i 
Vadehavet, 1996-2021. I tabellen er vist gennemsnitstal for seks fireårs-perioder (beregnet med 
flere decimaler end vist i tabellen) og antal optalte ynglepar for 2020 og 2021. Da der først er 
optalt ynglefugle på Langejord fra 2014, er perioden 2012-2015 dog opdelt i to perioder. For 
Rømødæmningen, Koresand, Jordsand angiver blanke felter at lokaliteten ikke blev dækket. 
Langejord var ikke en kendt ynglelokalitet førend i 2014, og derfor blev den ikke dækket i årene 
før.

2014-15

20212016-19

2016-19 2020 2021

2014-152004-07 2012-13

2004-07

2008-11

1996-99 2000-03 2008-11 2012-13
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Det var særligt på det nordlige Rømø og på Fanø, at der var usædvanligt mange 
ynglepar. På vesterhavsstranden nord for Lakolk på Rømø fandtes der 42 par, 
hvoraf 16 par ynglede på Juvre Sand og 26 par på Rømø Nordveststrand. I 2000, 
hvor det næsthøjeste antal blev registreret her, var der 27 par i alt på nordvest-
hjørnet af Rømø: 9 par på Juvre Sand og 18 par på Rømø Nordveststrand. Yng-
lesuccesen i dette område blev ikke undersøgt i 2021 og kendes ikke. 

På Fanø fulgtes de ynglende hvidbrystede præstekraver intensivt af Kim Fi-
scher i hele ynglesæsonen udover dette programs optællinger. I programmets 
optællingsvindue, der strækker sig fra den 20. maj til den 16. juni, fandtes 31 
par på Fanø (Tabel 1). Ud fra iagttagelser i hele ynglesæsonen anslår Kim Fi-
scher det samlede antal ynglepar på Fanø til 33 i 2021, og at de 33 par fik 47 
flyvedygtige unger, svarende til 1,42 unger per par. Det er en ynglesucces no-
get over det niveau på 0,8-0,9 flyvefærdige unger, der antages at balancere 
voksendødeligheden (Tulp 1998). 

Antallet af viber i kontrolområ-
derne er faldet til en tredjedel i de 
25 år, hvor optællingerne er fore-
taget. Foto: Jørgen Peter Kjeld-
sen. 

 

 
Udhegningen på Fanø Grønningen der holdt kreaturer og en stor del af ynglesæsonen også ræv ude fra et vigtigt yngleområde 
for dværgterne, havterne, stor præstekrave og klyde. Foto: John Frikke. 
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Få havterner på strande og højsander 
De seneste ti år har en stor andel af Vadehavets havterner ynglet på tage af 
industribygninger i Esbjerg Havn. Bygningernes brugere bliver generet af de 
ynglende terner og ønsker at få dem til at flytte, men foreløbig er det ikke 
lykkedes at få havternerne (og fjordternerne, som yngler sammen med dem) 
til at flytte til erstatningslokaliteter. I 2021 ynglede i alt 93 par havterner på 
tage i Esbjerg Havn, og det udgjorde 34% af de 273 par, der blev registreret i 
Vadehavet i 2021 (Tabel 1).  

Et andet vigtigt ynglested i 2021 var en rævesikker udhegning på det nordlige 
Fanø i kontrolområdet på Grønningen. Her ynglede 95 par havterner i et for-
holdsvis højtliggende sandfelt, der kun meget sjældent bliver oversvømmet 
ved springhøjvander.  

På højsandene i Vadehavet har de ynglende havterner en vis beskyttelse mod 
besøg af rovpattedyr. I 2021 forhindrede høje vandstande dog etableringen af 
ynglekolonier på de fleste højsande; kun på Koresand fandtes en koloni med 
17 par havterner. På de øvrige højsande Søren Jessens Sand, Keldsand, Peter 
Meyers Sand, Langejord og Jordsand fandtes kun et enkelt par i alt. Heller 
ikke sandstrandene på Rømø tiltrak ynglende havterner i nævneværdigt an-
tal; fra Juvre Sand til Sønderstrand fandtes bare 7 par i alt.   

Dværgterne 
Det samlede antal ynglepar af dværgterner i Vadehavet blev for 2021 opgjort 
til 192 par. Dette antal lå i den høje ende af registreringerne i foregående år 
(Tabel 1). Den overordnede geografiske fordeling af de ynglepar, der blev re-
gistreret i 2021, 2020 og i tidligere perioder fremgår af Tabel 1. Det ses, at nogle 
områder har været af betydning for arten gennem lange perioder, mens andre, 
som fx Skallingen og Esbjerg Havn, ikke længere benyttes som ynglested.  

I 2021 var de fire vigtigste ynglesteder i Vadehavet 1) Fanø nord, 2) Koresand, 
3) Rømø nord og nordvest samt 4) Vesterhavsstranden syd for Lakolk. På 
Fanø nord ynglede de fleste dværgterner inden for den rævesikre udhegning 
på Grønningen. Inden for det standardiserede optællingsvindue (mellem den 
21. maj og den 16. juni) blev der på Grønningen registreret 33 ynglepar. På 
baggrund af ringmærkning af mange af ungerne kunne det konstateres, at 
yngleparrene inden for hegnet havde en meget høj ynglesucces. Så dette var 
endnu et eksempel på, at den store, rævesikre udhegning på Grønningen fik 
afgørende betydning for fuglenes ynglesucces. Desuden gjorde 7 par dværg-
terner yngleforsøg ude på Søren Jessens Sand, og her overlevede mindst tre 
af ungekuldene.  

På Koresand kunne der den 10. juni tælles 34 rugende dværgterner, hvilket er 
det højeste antal, der hidtil er registreret her. Rømø nord og nordvest omfatter 
flere ynglesteder for dværgterner. I det nordligste område, Juvre Sand, blev an-
tallet estimeret til 35 par (27 redefund og ca. 8 par rastende/kurtiserende). 
Senere besøg tydede på, at kun et enkelt kuld unger fra disse yngleforsøg over-
levede. Overalt i det udstrakte koloniområde blev der set mange spor fra ræv, 
og det er sandsynligt, at hovedparten af alle øvrige æg/unger blev præderet af 
ræv. Antallet af par inde i udhegningen nord for Lakolk blev opgjort til 21 yng-
lepar. Ved senere besøg blev det konstateret, at der var mange halvstore unger, 
og det blev vurderet, at størstedelen af ynglefuglene lykkedes med at få unger 
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på vingerne. Længere mod syd på Rømø var der yngleforsøg både på Vester-
strand og Sønderstrand, men her var der ikke opsat rævesikre hegn, og senere 
besøg tyder på, at mange reder gik tabt.  

Ud over yngleparrene inden for de fire overordnede områder omtalt ovenfor, 
blev der inden for optællingsvinduet konstateret yngleforekomst på Hønen 
og Vestkeldsand (tilsammen 6 par). 

Mange af Vadehavets klyder slår sig ned, hvor der er               
naturprojekter 
I 2021 optaltes 309 ynglepar af klyde i Vadehavet. Det er 47 par flere end i 
2020 og omkring 100 flere, end da antallet var i bund i 2016 og 2017 med hhv. 
225 og 217 par (Tabel 2). Antallet er dog stadig langt under, hvad der fandtes 
sidst i 1990erne, hvor der årligt ynglede mellem 752 og 1032 par.  

I 2011 erhvervede Naturstyrelsen 50 ha enge i Mandø Nordvestfenner, hvor der 
siden har været holdt en høj vandstand og har været græsset med kreaturer, 
der blev udbundet sent af hensyn til engens ynglefugle. Tilsvarende har Natur-
styrelsen i årene herefter erhvervet hele arealet i Margrethe Kog syd, og har her 
de senere år i et naturprojekt holdt en høj vandstand og udbundet kreaturer 
relativt sent i de bedste engfugleterræner. De ynglende klyder har reageret po-
sitivt på disse naturprojekter (Figur 2). I 2021 ynglede i alt 172 par i Mandø 
Nordvestfenner og Margrethe Kog syd, svarende til 56 % af klyderne i Vade-
havet. Klæggraven var det vigtigste yngleområde i Margrethe Kog, og her op-
taltes 88 par ved hjælp af en drone den 8. maj. Fuglene i Margrethe Kog vurde-
redes at have en god klækningssucces (Nielsen 2021a), mens ungeoverlevelsen 
ikke kendes. 

 

Figur 2. Antal ynglepar af klyde 

1996-2021 i to områder, hvor der 

de senere år har været aktive na-

turprojekter: Mandø Nordvestfen-

ner (øverst) og Margrethe Kog 

syd med klæggraven (nederst). 
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På Grønningen på Fanø ynglede 38 par i 2021. Mange par blev tiltrukket af 
den rævesikre udhegning i kontrolområdet, hvor de ynglede blandt et stort 
antal terner. Mange af fuglene i udhegningen havde klækningssucces, men 
ungerne forlod udhegningen umiddelbart efter klækningen, og ungeoverle-
velsen kendes ikke. 

 

Et mislykket yngleforsøg af sortterne uden for Tøndermarsken 
I mange år har Tøndermarsken været det eneste sted i Vadehavet med yng-
lende sortterne. I 2021 fandtes 47 par her ved optælling af tre kolonier ved 

Tabel 2. Antal ynglepar af øvrige kolonifugle i Vadehavet 2021. Blanke felter angiver, at arten ikke blev fundet ynglende på lo-
kaliteten. 
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Margrethe Kog/Saltvandssøen   123   35             19 
Tøndermarsken, i øvrigt                       
Ballummarsken med klæggrave                       
Forland Rømødæmningen-Rejsby Å                       
Gl. Hviding Engsø-Rejsby klæggrav og enge 11   28             17 
Forland Vilslev-Råhede Vade                       
Ribemarsken mm med klæggrave   15                   
Sneum klæggrav og enge   1 22 14.623     4         
Esbjerg Havn         15 1 45       29 
Marbæksøerne                       
Skallingen                       
Langli   6     189 817 5.622 1       
Fanø nord og nordøst   40     1   1         
Fanø midt og syd       5               
Langejord                       
Peter Meyers Sand         1   18 5       
Keldsand/Trinden/Fuglsand   23                   
Mandø forlande inkl. Låningsvejen   8   4 155 17 478       4 
Mandø Koge   61   39 9 60 218 5     2 
Koresand         1             
Rømø   21   60 13   11         
Jordsand             32 1       
2021 total 0 309 22 14.794 384 895 6.429 12 0 0 71 
                        
2020 total 0 262 17 14.317 476 1.163 9.663 5 0 3 103 
2019 total 23 360 9 8.739 562 1.258 9.646 27 0 0 117 
2018 total 45 409 2 9.060 569 1.219 8.241 15 0 154 89 
2017 total 48 218 8 10.611 518 1.100 8.428 9 0 0 158 
2016 total 13 225 5 16.646 897 1.259 8.416 15 0 0 105 
2011-2015 gennemsnit 34 284 9 10.736 1.234 1.897 8.744 10 0 329 75 
2006-2010 gennemsnit 5 417 5 7.934 1.783 965 5.711 6 0 2.468 39 
2001-2005 gennemsnit 0 542 2 7.900 2.187 486 3.769 4 1 643 55 
1996-2000 gennemsnit 0 818 0 9.839 1.679 140 2.832 3 8 1.210 149 
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hjælp af en drone den 7. juni. Ni par fandtes i den danske del af Hasberg Sø, 
mens to kolonier med hhv. 9 og 29 par fandtes i Magisterkogen. Nationalpark 
Vadehavet fik udlagt redeflåder og sørgede for, at yngleforløbet for sortter-
nerne blev fulgt i hele ynglesæsonen. Det blev vurderet at 61-65 unger blev 
flyvefærdige (Tofft 2021), hvilket er en meget høj ynglesucces. 

Den 12. maj blev der registreret to sortterner i Gl. Hviding Engsø (DOFbasen), 
og fuglene blev i området frem til den 18. maj. Den 17. maj og 18. maj var 
fuglene stærkt territoriehævdende, hvor de angreb andre fugle omkring en 
yngleø. De havde utvivlsomt startet et yngleforsøg, og adfærden tydede på, 
at de havde startet æglægning. Den 19. maj var fuglene dog væk, og dette 
yngleforsøg blev derfor meget kortvarigt. Der faldt ca. 85 mm nedbør i første 
halvdel af maj, og det ellers veldrænede marsklandskab havde flere over-
svømmede marker end normalt på dette tidspunkt. Disse oversvømmelser, 
der sikkert tiltrak sortternerne, forsvandt ret hurtigt igen. 

Stor kobbersneppe går tilbage i de optalte områder 
Stor kobbersneppe bliver kun optalt hvert sjette år i hele Vadehavet, men ar-
ten blev i 2021 optalt på en række lokaliteter, der ved sidste totale optælling i 
2018 husede ca. to-tredjedele af Vadehavets ynglefugle (Tabel 3). I 2021 optal-
tes her 114 par stor kobbersneppe, mens det tilsvarende tal i 2018 var 162 par, 
altså en markant tilbagegang. Procentvis fandt den største tilbagegang fra 
2018 til 2021 sted i de fire optalte yngleområder på Rømø, hvor 4 par i 2021 
svarer til 24 % af de 17 par, der blev registreret i 2018. I Margrethe Kog og Gl. 
Frederikskog tilsammen var der 91 par i 2018, mens der var 56 par i 2021 (62 
% af 2018 tallet). Margrethe Kog blev dog først optalt den 20. maj, og der kan 
have været flere par tidligere på sæsonen.  

På Mandø optaltes 47 par stor kobbersneppe i 2021. Der blev registreret op til 
61 ungevarslende fugle i 32 ungefamilier den 10.-11. juni. At mindst 32 af 47 
par klækkede unger (68 %) er en høj andel, og der var mange ungevarslende 
fugle i en lang periode, så ungerne havde sikkert også en god overlevelse.  

Meget få ynglende engryler tilbage i Vadehavet 
Selvom de fleste enge, hvor der har ynglet engryle de seneste ti år, blev gen-
nemgået til fods mindst to gange i maj-juni, fandtes der kun tre ynglepar af 
engryle i 2021 (Tabel 4). Det er det laveste antal registrerede ynglefugle i yng-
lefugleprogrammets historie. I programperioden 1996-2021 er der hidtil for-
svundet én tidligere karakteristisk ynglefugleart, sandterne, der sidst gjorde 
yngleforsøg i 2009. Engryle kandiderer til at være i risiko for at blive den næ-
ste. Arten er ophørt med at yngle på en række af sine sidste faste ynglelokali-
teter: Grønningen på Fanø, Rømø Nørreland sydøst og Rømø Sønderland.  

Der blev fundet 2 par på det nordvestlige Rømø i 2021, begge i ny opvækst lige 
inden for sandstranden, hvor det ene par var på Juvre Sand, det andet på Rømø 
Nordveststrand. I dette terræn er engryle forholdsvis nyetableret som yngle-
fugl. Arten ynglede første gang på Rømø Nordveststrand i 2016, mens det første 
ynglefund fra Juvre Sand blev gjort i 2020. Disse fugles ynglesucces kendes ikke. 

Lidt overraskende fandtes der også et ynglepar af engryle i kogene på Mandø i 
Nordvestfenner. Da denne eng blev gennemgået hver tiende dag mellem den 
20. maj og den 1. juli, kendes der mere til dette ynglepar, end det normalt er 
tilfældet. Første observation er af en fouragerende engryle på engen den 8. juni. 
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Den 10. juni skræmtes en fugl af rede. Det skete igen den 20. juni, og den 1. 
juli foretog fuglen kraftig afledningsadfærd ved reden, hvad der tyder på, at 
reden var tæt på klækning. Det var sidste besøg i området, og kuldets fortsatte 
skæbne kendes ikke. Det seneste ynglefund herfra er fra 2010, og også i 2004 
og 2005 fandtes der et ynglepar i Mandø Nordvestfenner. Ca. 6 km fra yngle-
stedet på Mandø er der de seneste 20 år uregelmæssigt blevet fundet et yng-
lepar af engryle på Råhede Vade. Arten fandtes ynglende i 2001, 2005, 2008, 
2014, 2016, 2017 og 2019. Desuden var der et muligt ynglepar på forlandet 
nord for Låningsvejen i 2018, også ca. 6 km fra ynglestedet på Mandø. Måske 
er der overlap af individerne set på de tre lokaliteter. 

 

Tabel 3. Antal ynglepar af stor kobbersneppe i Vadehavet ved de totale tællinger i 1996, 2001, 2006, 2012 og 2018, og antallet 
optalt ved årlige deloptællinger i 2019-2021. '-' angiver at området ikke optaltes eller dækkedes dette år. 
  1996 2001 2006 2012 2018 2019 2020 2021 
Vilslev Enge 10   0   0   0   0   0   0   0   
Jedsted Forland/Ribemarsken nord 8   1   0   0   1   1   1   0   
Mandø Hølade/Ribemarsken syd 3   6   3   3   1   1   1   0   
Mandø 22   90   72   101   50   58   55   47   
Råhede Vade-Gl. Hviding Forland 0   0   0   0   0   0   0   3   
V. Vedsted-Gl. Hviding Enge og Engsø 2   0   0   0   0   0   1   0   
Husum Enge, kontrolområde 9   3   0   1   2   1   2   4   
Ballum Forland 1   1   0   0   0   0   0   0   
Rømø Nørreland, kontrolområde 4   6   2   4   2   1   1   1   
Rømø Nørreland, SV og SØ 10   23   16   26   11   8   10   2   
Rømø Nordveststrand 0   0   0   0   2   0   0   1   
Rømø Sønderland 27   23   2   5   2   1   2   0   
I alt  96   153   95   140   71   71   73   58   
Saltvandssøen og Dagligreservoiret 1   0   1   0   2   -   6   -   
Margrethe Kog syd med klæggrave 28   42   45   27   31   -   18   24   
Gl. Frederikskog 25   53   43   55   60   -   51   32   
Tøndermarsken, øvrige ydre koge 40   30   37   53   23   -   42   -   
I alt Vadehavet totale optællinger 257   312   263   299   216   -   -   -   

Tabel 5a. Optalte ynglende hunner af brushane under de totale tællinger i 1996, 2001, 2006, 2012 og 2018 og i 2019-2021 i nogle 
områder, hvor brushane eftersøgtes ved mindst én gennemgang af engene. 1991-tællingen var kun en delvis tælling, hvor optæl-
lingsmetoden stort set er ukendt. Ingen angivelse markerer manglende optælling. 
  Brushane 
  1991 1996 2001 2006 2012 2018 2019 2020 2021 
Fanø nordspidsen 0   0   0   0   0   0   0   0   0   
Mandø Nordvestfenner                     5       2   1   
Mandø i øvrigt                             0   0   
Rømø Nørreland kontrolområde     0   0   0   0   2   0   0   0   
Rømø Nørreland sydøst         3   3   2   1   1   1   2   
Rømø Vesterstrand         1   0   0   0               
Rømø Sønderland     0   0   0   0   0   0   0   0   
Jedsted Forland     1   0   0   0   0   0   0   0   
Nr. Farup Enge             2   1                   
Råhede Vade 0   0   0   0   2   0   0   0   0   
Margrethe Kog syd m Klæggrav                     2       2   11   
Gl. Frederikskog nord                                 2   
Brushane i godt dækkede områder     1   4   5   5   10   1   5   16   
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Målrettet forvaltning skaber bedre ynglemuligheder for brus-
hane 
Der blev i alt fundet 18 ynglehunner (sikre eller sandsynlige ynglefugle jf. 
Holm m.fl. 2021) af brushane i 2021 (Tabel 5). 11 af disse blev registreret på 
fire dansepladser i Margrethe Kog den 20. maj, men det konkrete ynglested 
kendes kun for to redeurolige ynglehunner helt mod syd i kogen den 25. juni. 
I den sydlige del af Margrethe Kog holder Naturstyrelsen vandstanden høj i 
foråret og gennem den første del af sommeren. Denne praksis blev indført i 
forbindelse med et naturprojekt, der blev sat i værk inden ynglesæsonen 2020 
og projektet blev videreført i 2021. Denne forvaltning, der også inkluderer en 
engfuglevenlig styring af græsningen, er tydeligvis attraktiv for de ynglende 
brushøns. Også på 200 ha i den nordlige del af Gl. Frederikskog holdt Natur-
styrelsen en høj vandstand og ekstensiverede græsningen i 2021, og her blev 
registreret to ynglehunner med redeadfærd den 10. juni. Det er første fund af 
ynglende brushane i Gl. Frederikskog siden 1994. Inden for Naturstyrelsens 
areal på det nordlige Mandø blev der også i 2021 registreret brushane med 
redeadfærd. Hunnen med rede på Mandø havde næppe klækningssucces, 
mens yngleresultatet i rederne i Margrethe Kog og Gl. Frederikskog ikke ken-
des.  

Herudover blev der registreret to ynglehunner af brushane på den sydøstlige 
del af Rømø Nørreland, én hun, der blev skræmt op fra formodet rede i et 
lysesiv-område ved Sdr. Farup Klæggrav, og en hun, der parrede sig med en 
han ved Gl. Hviding Engsø (Tabel 5). 

Årets registreringer er det største antal ynglende hunner af brushane i Vade-
havet, der er fundet i 30 år. 

Tabel 5b. Optalte ynglende hunner/'ynglepar' af brushane under de totale tællinger i 1991, 1996, 2001, 2006, 2012 og 2018 og i 
2019-2021 i nogle områder, hvor brushane ikke blev eftersøgt ved mindst én gennemgang af engene, men blev optalt ved optælling 
af hanner og hunner fra diverse udkigspunkter, eller hvor optællingsmetoden ikke er kendt. 1991-tællingen var kun en delvis tælling. 
Ingen angivelse markerer manglende optælling. 'x' markerer, at dele af området blev godt dækket og resultatet herfra er angivet i 
Tabel 5a. 
  Brushane 
  1991 1996 2001 2006 2012 2018 2019 2020 2021 
Mandø Koge i alt 10   0   0   3   1   x   2   x   x   
Rømø Nørreland 5   0   x   x   x   x   x   x   x   
Rømø diverse indlandslokaliteter 7                                   
Skallingen Grønningen 0       0   2   0   0               
Måde Enge 2       0   0   0   0               
Sneum Klæggrav 0   0   0   0   0   1   0   0   0   
Kammerslusens Klæggrave 15   3   0   0   0   0               
Sdr. Farup Klæggrav 0   0   0   0   0   0   1   0   1   
Gl. Hviding Engsø og Enge                 1   2   1   0   1   
Astrup Forland 2   0   0   0   0   0               
Husum Enge     0   0   0   0   0   1       0   
Margrethe Kog/Saltvandssøen 7   0   0   0   1   x       x   x   
Magisterkogen     5       0                       
Tøndermarskens Ydre Koge 12   0   0   0   0   0           x   
Brushane i dårligt dækkede områder 60   8   0   5   3   3   5   0   2   
                                      
Brushane i alt Vadehavet 60   9   4   10   8   13   6   5   18   
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Tak 
Overvågningsprogrammet i Vadehavet er helt afhængigt af et netværk af er-
farne optællere. I 2021 blev ynglefuglene optalt af: Johanne Øhlers Aagaard, 
Ole Amstrup, Mogens Bak, Ulf M. Berthelsen, Thorkil Brandt, Kurt Bredal 
Christensen, Kim Fischer, Bjørn Frikke, John Frikke, Jens Hjerrild Hansen, 
Morten Bentzon Hansen, Martin Iversen, Michael S. Johansen, Jørgen Peter 
Kjeldsen, Henrik Knudsen, Niels Knudsen, Henrik Haaning Nielsen, Susanne 
Overgaard Petersen, Lars Maltha Rasmussen, Henning Simonsen, Ole Thorup 
og Jesper Tofft. 

Tak til Ulf M. Berthelsen fra Aarhus Universitets ’Projekt Dværgterne i Dan-
mark’ for at stille projektets oplysninger om dværgterne til rådighed. Desu-
den takkes Kim Fischer og Thorkil Brandt for oplysninger indsamlet om hvid-
brystet præstekrave i forbindelse med de projekter om strandenes ynglefugle, 
som Nationalpark Vadehavet og Aarhus Universitet udfører. 

Tak til Jørgen Peter Kjeldsen, John Frikke og Lars Maltha Rasmussen for at 
stille fotos til rådighed. 
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