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 Resume 

Den danske bestand af ynglende hættemåger (Larus ridibundus), stormmåger (Larus canus), 

havterner (Sterna paradisaea), fjordterner (Sterna hirundo), splitterner (Sterna sandvicensis) og 

dværgterner (Sterna albifrons) er i tilbagegang på flere øer i hhv. Roskilde Fjord, Præstø Fjord, 

Nibe og Gjøl Bredning og Det Sydfynske Øhav, områder der er udpeget til at være Natura 2000 

områder. Natura 2000 er en samlet betegnelse for fuglebeskyttelsesområder og habitatområder, 

som Danmark, gennem EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv, er forpligtet til at beskytte.  

Samtidig er antallet af medlemmer stigende i klubber med et sigte på aktiviteter på vandet som 

kajak, kitesurfing, sejlads mfl. I basisanalyserne for Natura 2000 planerne for Præstø Fjord og Det 

Sydfynske Ø-hav nævnes netop disse aktiviteter som en primær forklaring på den registrerede 

tilbagegang hos blandt andet terne og mågearter. Disse analyser har medført at der er blevet lagt 

op til stramninger i reguleringen af vandsportsaktiviteter, men især Dansk Sejlunion kæmper for at 

sikre at det forbliver muligt at dyrke aktiviteter på vandet, også i dele af Natura 2000 områderne. 

Denne opgave har til hensigt at undersøge i hvor høj grad den registrerede nedgang i bestanden af 

udvalgte kolonirugende kystfugle, i udvalgte områder med fuglebeskyttelse, kan tilskrives 

menneskelige forstyrrelser i form af aktiviteter på vandet. 

Resultatet af undersøgelsen indikerer at man ikke kan afvise at et fald i bestanden af udvalgte 

måge- og ternearter kun i mindre grad kan tilskrives et øget aktivitetsniveau på vandet.  

For det første er der ingen tydelige forskelle i udviklingen i antallet af ynglende terne- og 

mågearter mellem områder hvor aktiviteter anses for forstyrrende og områder hvor aktiviteter 

ikke anses for at forstyrre. For det andet er der ingen tydelige forskelle i bestandsudviklingen 

mellem områder hvor al menneskelig færdsel er forbudt og områder hvor, blandt andet 

brætsejlads og kajak er tilladt. For det tredje er litteraturen omkring friluftslivet effekter på 

kolonirugende kystfugle yderst sparsom, hvilket betyder at alle vurderingerne stadig er 

spekulationer.  
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Alternativt til menneskelig forstyrrelse kan prædation fra rotter og sølvmåger (Larus argentatus) 

være en væsentlig forklaring på de kolonirugende kystfugles tilbagegang. Det viser sig blandt 

andet ved at på halvdelen af de undersøgte områder er sølvmågen både dominerende i yngleantal 

og i hastig fremgang. For rotter ses også en tydelige reduktion i antallet af ynglende fugle efter 

observationer af rotter på en ø. 

Denne opgave ligger op til yderligere undersøgelser af  

• Den forstyrrende effekt fra friluftsaktiviteter, især kajak og kitesurfing.  

• Betydningen af prædation for udviklingen i antallet af ynglende fugle, 

• Størrelsen af uorganiserede friluftslivs aktiviteter 

Disse undersøgelser er relevante ved formidlingen til aktivitetsudøvere i Natura 2000 områder. 

 

 



 

  4      

 Abstract  

The Danish population of breeding black-headed gulls (Larus ridibundus), common gulls (Larus 

canus), arctic terns (Sterna paradisaea) , common terns (Sterna hirundo), sandwich terns (Sterna 

sandvicensis) and little terns (Sterna albifrons) is declining on several islands located in Roskilde 

Fjord, Præstø Fjord, Nibe and Gjøl Bredning and Det Sydfynske Øhav, areas which are designated 

as Natura 2000 areas. Natura 2000 is a collective name for bird protection areas and habitat areas, 

which Denmark, through the EU Birds Directive, are obliged to protect.  

At the same time there has been an increasing in members for clubs focusing on water sports like 

kayaking, kitesurfing, sailing etc. The basic assessments of the Natura 2000 plans for Præstø Fjord 

and Det Sydfynske Øhav specify these activities as a primary factor for the registered decline in 

tern and gull species. The Natura 2000 plans call for tighter regulations on water sports, but the 

Danish Sailing Association seeks to keep the waters open for water activities, even within Natura 

2000 areas.  

The goal of this thesis is to examine to what extend the decline in colonial-nesting coastal bird 

species can be explained by an increased level of human disturbance in the form of activities on 

the water.  

The results of the thesis indicate that human disturbance cannot explain the decline in the 

population of nesting birds, and that water activities only contribute, in lesser parts, to this 

decline. This conclusion is based on the following results. 

The decline in nesting birds is similar in areas where the authorities specify water activities as a 

problem and in areas where the authorities does not specify human disturbance as a problem. 

There is no distinct difference in population dynamics in areas where all human traffic is 

prohibited and areas where water sports are allowed.  

The literature about how the activities specified in this thesis influence the colonial-nesting coastal 

birds extremely sparse, which means that all assessments are still speculation.  
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An alternative explanation for the colonial-nesting coastal birds' decline is predation by rats and 

herring gulls (Larus argentatus). The thesis shows that half of the surveyed areas are dominated by 

herring gulls both in breeding numbers and growth rate. The large number of herring gulls can 

have an influence on the breeding success of smaller species. Likewise when rats are observed on 

an island there is a reduction in the number of breeding birds.  

 

The results of this thesis implies that further research of the following is needed:  

The disruptive impact of outdoor activities, especially kayaking and kite surfing.  

The importance of predation on the success of breeding for the colonial-nesting coastal birds.  

The size and effect of unorganized outdoor activities. 

These studies are relevant in the diffusion of activity providers in the Natura 2000 areas.  
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  1. Kolonirugende kystfugle og menneskelig forstyrrelse: 

Indkredsning af problemstilling 

 1.1 Introduktion og formål  

I Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 933 af 24/09/2009 (herefter 

Naturbeskyttelsesloven1) § 1 udtrykkes dens formål at tilstræbe at værne Danmarks natur og 

landskabelige værdier og i videst muligt omfang at give befolkningen mulighed for at nyde godt af 

disse (Naturbeskyttelsesloven, 2009). De to målsætninger i naturbeskyttelsesloven, kan kun til en 

vis grad opfyldes samtidig, da friluftsaktiviteter stadig bliver mere og mere populære og kan 

forstyrre dyre- og plantelivet (Burger, 1981). En undersøgelse af den eksisterende viden om 

effekter af menneskelig færdsel på kolonirugende kystfugle2 i Danmark og i udlandet blev 

foretaget op til dette speciale. Konklusionen var at sejlsport og andre vandsportsaktiviteter kan 

virke forstyrrende på fugle, men hvor meget de forstyrrer de kolonirugende kystfugle er kun bevist 

i et begrænset omfang (Jensen, 2009). Formålet med denne undersøgelse er derfor, at vurdere 

betydningen af menneskelige forstyrrelser og påvirkningen af disse på nogle kolonirugende 

kystfugle.  

 

Kysten er danskernes foretrukne friluftsområde, hvor godt og vel 7000 km kystlinje er åben for alle 

til at bruge (Dahl, 1997). Med langt flere indbyggere og et betragteligt øget forbrug, også hvad 

angår forbrug til friluftsliv, er der næppe tvivl om at effekterne på naturen er øget betragteligt 

over de sidste årtier og århundrede (Tind & Agger, 2003). Alene i 2008 estimerede man, at der var 

55 mio. besøg på de danske strande. Det er 25 mio. eller ca. 83 % mere end der var 10 år tidligere i 

1998, hvor man estimerede, der var 30 mio. besøg på de danske strande (Miljøministeriet, 2008 

og Mijøministeriet, 2003).  

Aktiviteter som kajak, kano, roning, windsurfing og sejlads med og uden motor bliver stadig mere 

og mere attraktive aktiviteter. Specielt Dansk Kajak og Kano Forbund (DKF3) har oplevet en 

stigning i antallet af medlemmer (Dansk Idræts-Forbund, 2009b). Udover en fremgang i DKF, ses 

                                                 
1 Oversigt over benyttede ”kaldenavne” bilag 1. 
2 Kolonirugende kystfugle vil i denne opgave bestå af 4 ternearter og 5 mågearter. 
3 Oversigt for benyttede forkortelser bilag 1. 
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også helt nye vandaktiviteter som kitesurfing, der kom til Danmark første gang i starten af år 2000 

(Xboard, 2009). 

På den ene side er friluftsliv forbundet med et stort potentiale både mht. naturoplevelser, 

folkesundhed og muligheden for at skabe øget interesse for naturen og konkret stimulere 

interessen for mange naturforbedrende tiltag (Dahl, 1997). På den anden side kan friluftsliv 

undertiden være forbundet med langsigtede konsekvenser for blandt andet kolonirugende 

kystfugle (Tind & Agger, 2003, Beale & Monaghan, 2004). Konsekvenserne for fuglene viser sig 

ofte ved en kaskade af effekter, der kan resultere i øget dødelighed og nedsat ynglesucces (Burger, 

1981). Forsøg med sølvmåger (Larus argentatus) viser at når mennesker nærmer sig og befinder 

sig ca. 10 + 12 m fra rederne vil de flyve op og udføre skræmme adfærd. En sådan ”skræmme” 

adfærd er energikrævende og hvis ressourcerne et år er knappe er det dyrebar energi der bliver 

unødig brugt. Skræmme adfærden vil desuden flytte sølvmåges fokus fra reden og hen på 

forstyrrelse, hvilket både betyder mindre ynglepleje og mindre fokus på de ”rigtige” farer fra 

prædatorer (Burger, 1981).  

Udover sølvmåger har også fjordternen (Sterna hirundo) og dværgternen (Sterna albifrons) vist sig 

at reagere mod menneskelige forstyrrelser (Erwin, 1980). Man har undersøgt populationer af 

fjordterner, dværgterner og sølvmåger på øer og holme langs kysten ud for Virginia og New Jersey. 

De to områder har udviklet sig i to forskellige retninger i forhold til den menneskelige aktivitet. 

Området omkring New Jersey er med årene blevet kraftigt urbaniseret og 75 % af kystlinjen 

tillader rekreative aktiviteter uden nogen form for restriktioner. 85 % af Virginias strande er 

derimod beskyttet af adskillige bevaringsbureauer, der ejer områderne. Den administrative forskel 

af de to kystlinjer og nærliggende strande viser sig ved, at 81 % af de kolonirugende kystfugle 

ruger på strandende omkring Virginia, og under 10 % ruger i området omkring New Jersey. Dette 

er selvom de to kystlinjer og omkring liggende strande kun er 90 km fra hinanden og fysisk næsten 

er identisk opbygget (Erwin, 1980).  

I Danmark har Leif Bisschop-Larsen (2003) set på bestandsudviklingen hos terner i Det Sydfynske 

Øhav. Han fandt at tre ud af fire terne arter var i tydelig tilbagegang over en periode på 22 år. 

Splitternen (Sterna sandvicensis) havde som den eneste haft en fremgang i bestanden (50-100 %), 

hvor fjordternen, dværgternen og havternen (Sterna paradisaea) alle var gået markant tilbage. Da 

bestandsudviklingen hos terner i Det Sydfynske Øhav ikke svarer til arternes udvikling i hele 
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Danmark, kommer Leif Bisschop-Larsen med bud på hvilke andre lokale faktorer, der kan have 

indflydelse på terners tilbagegang. En af faktorerne er menneskelig forstyrrelse i form af den 

stigende udvikling i turisme og rekreative interesser i området. Turisterne i Det Sydfynske Øhav 

dyrker i stigende grad friluftsliv med aktiviteter som windsurfing, kitesurfing, kajakroning, 

overlevelsesture mv. Det lokale turisterhverv har været meget aktive på friluftsliv området, og 

samtidigt er der etableret højskoler og udlejningsfirmaer, der er specielt rettet mod 

naturområderne. Disse faktorer kan være årsag til at friluftsliv har været stærkere stigende i Det 

Sydfynske Øhav end i resten af Danmark (Bisschop-Larsen, 2003).  

  

I forbindelse med Natura 2000’s basisanalyser, nævnes ligeledes den tiltagende turisme og 

friluftslivsaktivitet som værende forstyrrende på ynglende fugle (Storstrøms Amt, 2006 og Fyns 

Amt, 2006). I Basisanalysen fra Natura 2000 område 168 skriver man bl.a. (Storstrøms Amt, 2006): 

I og ud for Præstø Fjord er der også lokal og turistmæssig sejlads med mindre både/joller, kano, 

kajak windsurfere, kitesurfere og en sjælden gang jetski, selv om det ikke er tilladt. Pga. den stadig 

stigende trafik af sejlende mm. anses potentialet for ynglende terner at være faldende omkring 

mundingen af Præstø Fjord.  

I 2007 blev alle basisanalyserne offentliggjort og efterfulgt af en idéfase, der lagde op til en bred 

inddragelse af offentligheden4 (Miljøministeriet, 2007). Under Idéfasen er det kommet frem at der 

er opstået konflikter mellem friluftslivet og naturfolk (Højenvang, 2007). Lars Malmborg (pers. 

samtale) fortæller at vurderingen af forstyrrelser laves kvalitativt af aktive medlemmer fra Dansk 

Ornitologisk Forening (DOF), der registrerer fugle i områderne. Danmarks Idrætsforbund (DIF), 

Friluftsrådet og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) læste alle basisanalyser igennem og 

noterede de steder, hvor idræts- og friluftsaktiviteter blev nævnt som forstyrrende. Derefter 

sammenfattede Dansk Sejlunion (DS) et dokument som noterede alle de områder, hvor sejlads, 

wind- og kitesurfing er direkte nævnt i basisanalyserne (Højenvang, 2007). Dette blev sendt til alle 

relevante danske klubber. I brevet skriver Miljøkonsulent Jesper Højenvang (2007) fra DS blandt 

andet:  

                                                 
4Basisanalyserne og idéfasen er grundlaget for den første statslige plan for Natura 2000 områderne. Planen skulle 
være offentliggjort d. 22. dec. 2008, men er forsinket bl.a. pga. Regeringens Grøn Vækst program og udkom derfor 
først d. 14. jan. 2010. 
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Vi ved f.eks. at Dansk Ornitologisk Forening gerne ser generelle sejladsrestriktioner og vi ved at 

DOF udarbejder høringssvar til samtlige knap 250 basisanalyser. Har man sit sejladsområde i et 

Natura 2000-område, og har man fornemmelse af eller ved, at der er lokale konflikter mellem 

f.eks. fugleinteresserede og sejlere, bør man skride til handling. 

Flere klubber har reageret på brevet fra DS og indsendt indsigelsesbreve under idéfasen. DS beder 

blandt andet i deres indsigelse miljøcentrene om at udarbejde planer således at der levnes 

mulighed for et fortsat rekreativt brug af områderne (Højenvang, 2007).  

 

Ved at tage udgangspunkt i historisk data for bestandsudviklingen af nogle kolonirugende 

kystfugle og udviklingen af friluftslivsaktiviteter som sejlads, kano mm. belyser jeg en 

problemstilling, der er aktuel mange steder i Danmark i forbindelse Natura 200 planerne. Igennem 

denne belysning håber jeg på, at kunne bidrage til debatten om hvordan man sikrer og forbedrer 

de kolonirugende kystfugle vilkår og deres levesteder, samtidig med at man tager hensyn til folk 

med en rekreativ og naturmæssig interesse i området.  

 

1.2 Problemformulering 

• I hvor høj grad kan den registrerede nedgang i bestanden af udvalgte kolonirugende 

kystfugle i udvalgte områder med fuglebeskyttelse tilskrives menneskelig forstyrrelse i 

form af aktiviteter på vandet?  

 

1.3 Hypoteser 

Opgaven vil tage udgangspunkt i følgende tre hypoteser:  

• Der ses en fremgang i antallet af medlemmer hos forbund, organisationer og klubber hvis 

formål er aktiviteter på vandet.  

• Der ses et fald i bestanden af nogle måge- og ternearter.  

• Et fald i bestanden af udvalgte måge- og ternearter kan kun i mindre grad tilskrives et øget 

aktivitetsniveau på vandet.  
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1.4 Struktur og opbygning 

Opgaven består af 8 kapitler.  

Kapitel 1, giver en præsentation af opgaven, samt formål, problemformulering og de hypoteser 

opgaven forsøger at besvare.  

Kapitel 2, præsenterer de valgte metoder, der er benyttet i opgaven, forklarer hvorfor de er valgt 

og hvordan det foregik. Derudover findes begrundelser for udvælgelsen af populationer, 

lokaliteter, forstyrrelser og begrebsdefinitioner. Kapitlet afsluttes med overvejelser omkring 

hvordan dataindsamling gik, og hvilke analyser der vil blive arbejdet videre med på baggrund af 

det endelig datagrundlag.  

Kapitel 3, giver en teoretisk indføring i udvalgte måge- og ternearter, deres historie, udbredelse, 

biologi og en beskrivelse af trusler. Derefter præsenteres udviklingen i antallet af medlemmer i 

relevante forbund mm. indenfor aktiviteter på vandet i hele Danmark. Kapitlet afsluttes med en 

gennemgang af den relevante lovgivning for beskyttelse af de kolonirugende kystfugle. 

I kapitel 4 – 7 præsenteres de indsamlede resultater for hvert område. Hvert kapitel består af en 

gennemgang af området og området bestandsudviklingen af terne- og mågearter så langt data går 

tilbage. Derudover beskrives den eksisterende lovgivning i området indenfor beskyttelse af 

kolonirugende kystfugle imod menneskelig forstyrrelse og udbredelse af friluftslivsaktiviteter i det 

omfang det har været muligt at indsamle data. Hvert af kapitlerne 4-7 afsluttes med en 

delkonklusion bestående af en opsamling og analyse af resultaterne.  

Kapitel 8 består af en sammenfatning af opgaven, en kritisk vurdering og perspektivering. 
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2. Undersøgelsesdesign  

 2.1 Metodevalg  

Det har ikke været tidsmæssigt muligt at lave en eksperimentel undersøgelse af de forstyrrende 

effekter fra kano, kajak, windsurf og kitesurfing, hvorfor specialet er opbygget som følgende:  

• Et litteraturstudie, foretaget tidligere, der afdækker den eksisterende viden indenfor 

emnet; Potentielle effekter af menneskelige forstyrrelser på kolonirugende kystfugle.  

• En indsamling af historiske data af bestandsudvikling for kolonirugende kystfugle i udvalgte 

områder og medlemsantal i klubber og forbund i hhv. de udvalgte områder og i hele 

Danmark. 

• En skriftlig korrespondance med personer der besidder intern viden om aktivitetsniveauet 

og aktivitetsudviklingen i områderne.   

Litteraturstudiet foregik først og fremmest ved anvendelse af databaserne Web of Science, 

Science direct, Google Scholar, BIOS og infosport. Søgemaskinen Google blev desuden brugt til at 

finde procesdata i form af populærartikler i aviser, debatforums mm. Derudover er Institut For 

Idræts bibliotek og dennes database sportline blevet brugt til at finde litteratur om fordeling af 

organiseret og uorganiseret sport og den historiske udvikling af friluftslivsaktiviteter. 

Historiske data af bestandsudvikling af kolonirugende kystfugle i udvalgte områder stammer fra  

Dansk Ornitologisk Forening (2009), Dofbasen (2009), Erik Hansen Roskilde Fjord DOF, 

Fugleværnfonden, Gregersen, J. (2006), Kjledsen & Nielsen (2009), Nordjyllands Amt og 

Miljøcenter Aalborg (2007), Rasmussen, P. & Nygaard, P. (2007), Ternegruppen, DOF. Referencer 

fremgår af datasæt (vedlagt cd). 

Indsamling af medlemstal i klubber foregik ved e-mail korrespondance (bilag 2) til 

klubbestyrelsesmedlemmer med adgang til medlemstal og v.h.a. databasen på www.infosport.dk, 

hvilken indeholder medlemstal på alle registrerede sportsklubber tilbage til 2001. Data der drejede 

sig om medlemstal i forbund i Danmark forgik både via DIF databasen, der har data om 

medlemstal fra registrerede klubber tilbage til 1988 og ved personlig kontakt til DIF ansatte med 

adgang til medlemsarkiver tilbage til 1930 (Dansk Idræts-Forbund, 2009a).  
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 2.1.1 Den kvantitative beskrivelse 

Kriterier for udvælgelse af data 

Data er indsamlet for 4 områder. På hver ø eller holm er der mellem 1- 9 fuglearter, der er 

registreret efter hvor mange par der er observeret på øen over en årrække fra 0-39 år. Et markant 

problem ved flere af optællingerne er at man ikke kan se om data mangler eller observationen af 

fuglepar har været 0. År/perioder hvor der ikke er angivet data, er derfor ikke medtaget. På steder 

med flere observationer og hvor der er uoverensstemmelser i størrelsen af disse er der taget et 

simpelt gennemsnit af de forskellige observationer.  

Samlet giver dette meget data, hvorfor der er foretaget væsentlig udvælgelse inden det endelige 

og benyttede datasæt er fundet. Først er bestandsudviklingen for hhv. stormmåge (Larus canus), 

sildemåge (Larus fuscus), svartbag (Larus marinus), sølvmåge, hættemåge (Larus ridibundus), 

havterne, fjordterne, dværgterne og splitterne grundigt gennemgået. Alle arter der, i den optalte 

årrække for den enkelte ø eller holm, er observeret mere end 4 gange i træk og med mere end 4 

par er medtaget i det endelige datasæt. Denne udvælgelse reducerer antallet af brugbare øer 

markant til 26 øer.  

 2.1.2 Den kvalitative beskrivelse 

Den kvalitative beskrivelse består af analyse over det kvantitative data og inddragelse af 

personlige kommentarer fra personer med en intern viden om det enkelte område. Udvælgelsen 

af personer skete efter første email korrespondance ved at alle der svarede på første email fik 

tilsendt en anden email (bilag 3), hvori de blev spurgt om personlige kommentarer til udviklingen 

af aktiviteter i området. Første email korrespondance havde til formål at indhente kvantitativt 

medlemstal data, hvor anden email havde til formål at indhente kvalitativt data.  

 Data over udviklingen i antallet af medlemmer 

Det har kun i få tilfælde været muligt at få medlemstal data fra de lokale vandsportsklubber 

daterende længere tilbage end 2001. Til gengæld er der, for forbundene med fokus på aktiviteter 

på vandet, fundet data tilbage til det enkelte forbund indmeldelse i DIF. Det sparsomme data fra 

lokalområderne er sammenstillet ved en korrelationsanalyse med det fulde data fra de enkelte 

forbund og afbildet i en graf for at undersøge graden af sammenhæng. Ligeledes er der for enkelte 

steder inddraget kvalitativt vurdering fra personer med en intern viden om området.  
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 Data over udviklingen i antallet af ynglende fugle 

Da data for flere øer er mangelfuldt og hullet, er der lavet en kvalitativ beskrivelse af 

bestandsudviklingen på øerne. Derudover er der lavet en tabel over langtidsudviklingen (stigende 

eller faldende i antallet af ynglepar) for hele observationsårrækken for hver art, og noteret hvilken 

art der er den dominerende. 

 Udviklingen i fuglebestanden og udviklingen i antallet af medlemmer 

Sammenstillingen for fuglebestandsudviklingen med udviklingen i antallet af medlemmer er 

ligeledes lavet ved en kvalitativ beskrivelse, da der ikke er medlemstal data nok til statistiske 

undersøgelse. 

 2.2 Udvælgelse af population, forstyrrelse og lokalitet 

Kolonirugende kystfugle er, som navnet antyder, en gruppe af flere forskellige fuglearter, der 

ruger i større eller mindre kolonier langs kysten. Dermed er denne gruppe fugle særligt udsat for 

forstyrrelser fra friluftsaktiviteter, der har sit udspring langs kysten. I basisanalyserne fra Natura 

2000 undersøgelserne nævnes vandsportsaktiviteter som en væsentlig forstyrrelseskilde og en 

direkte årsag til de kolonirugende kystfugles tilbagegang. Derfor er det kolonirugende kystfugle og 

vandsportsaktiviteter denne opgave vil koncentrere sig om.  

I Danmark har vi følgende arter/artsgrupper af kolonirugende kystfugle: edderfugl, terne, måge, 

skarv, teist, lomvie, alk, skestork, klyde og hvidbrystet præstekrave (Bregnballe, 2009). Blandt 

disse kystfugle er der foretaget en udvælgelse i arterne, således at dette speciale primært vil 

omhandle de 5 mågearter; stormmåge, sølvmåge, sildemåge, svartbag og hættemåge og de 4 

ternearter; havterne, fjordterne, splitterne og dværgterne. Udvælgelsen er sket på baggrund af tre 

projekter om kolonirugende kystfugle, fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) med støtte fra 

Skov- og Naturstyrelsen (SNS), der i første omgang omhandler terner og måger, hvorfor det også 

er disse arter opgaven vil koncentrere sig om. Dermed vil denne opgave forsøge at give et bidrag 

til to af projekterne, hhv. det først projekt hvis formål er at få klarhed over bestandens udvikling 

og nuværende størrelse, og det andet projekt hvis formål er at samle viden om ynglesteder og om 

nogle af arternes ynglesucces og overlevelse (Bregnballe, 2009). 

 

Lokaliteterne er udvalgt på baggrund af følgende: 

1. Dækkende for hele Danmark, derfor både lokaliteter på Sjælland, Fyn og Jylland. 
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2. Tilstedeværelse af en eller flere af de 4 ternearter og de 5 mågearter. 

3. Beligger i et Natura 2000 område. 

4. Benyttet til vandsportsaktiviteter. Om området blev benyttet til vandsportsaktiviteter blev 

vurderet ud fra tilstedeværelsen af relevante idrætsklubber i området. For wind- og 

kitesurfing, der ofte ikke har egentlige klubber, blev området udvalgt ud fra et kort med 

registreringer af benyttede ”surf sports” i Danmark i Natura 2000 områder (Kan fås ved 

henvendelse, da det kræver installationer under google earth). 

5. For halvdelen af stederne skulle der i områdets basisanalyse været skrevet at aktiviteter på 

vandet er forstyrrende på kolonirugende kystfugle. Derved har jeg et kontrolområde hvor 

aktiviteter på vandet ikke er anset som et problem og et fokusområde hvor aktiviteter på 

vandet er anset som et problem.  

 

Det betyder at følgende Natura 2000 områder blev udvalgt som ”forstyrret af aktiviteter på 

vandet”, på baggrund nævnte udtagelser i basisanalyserne om forstyrrelse på arter:  

Natura 2000 område 168 – Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (Storstrøms Amt, 

2006): I og ud for Præstø Fjord er der også lokal og turistmæssig sejlads med mindre både/joller, 

kano, kajak windsurfere, kitesurfere og en sjælden gang jetski, selv om det ikke er tilladt. Pga. den 

stadig stigende trafik af sejlende mm. anses potentialet for ynglende terner at være faldende 

omkring mundingen af Præstø Fjord.  

Natura 2000 område 127 - Sydfynske Øhav (Fyns Amt, 2006): Som nævnt for ternearterne… 

vurderes forstyrrelser.. at være anledning til manglende ynglesucces, og dermed nogle 

hovedårsager til bestandsnedgange…Det drejer sig om sejlads og landgang fra lystsejlere, 

motorbåde, kajakroere m.m. samt vandring langs kysten og ophold tæt på ynglende fugle. Løse 

hunde og surfing, herunder især kitesurfing, beskrives som særligt forstyrrende. 

 

Følgende Natura 2000 områder blev udvalgt som ”ikke forstyrret af aktiviteter på vandet”:  

Natura 2000 område 136 - Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov (Frederiksborg Amt, 2006): 

Kano- og kajaksejlads er et problem omkring øer og holme.5  

                                                 
5 Området er alligevel udvalgt som et område der ”ikke er forstyrret af aktiviteter på vandet” pga. der er en del 
uenigheder mellem den Natur- plan- og miljøansvarlige i DIF og et medlem af DOF, om den forstyrrende effekt fra 
kano og kajak (Mathisen, 2005). Sejlads, wind- og kitesurf ikke er medtaget som forstyrrende, selvom det er et 



 

       18 

Natura 2000 område 15 - Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (Nordjyllands Amt og 

Miljøcenter Aalborg, 2007): Kun på Egholm vurderes forstyrrelser på fuglelivet fra rekreative 

aktiviteter at kunne have en beskeden effekt. 

 2.3 Begrebsdefinitioner  

Man oplever i dag en voksende interesse for naturen og de oplevelses- og udfoldelsesmuligheder, 

som naturen rummer. Det har aktualiseret debatten om hvad begreberne friluftsliv, 

friluftsaktiviteter og friluftssport refererer til. Dette skyldes at de tre begreber dækker over 

forskellige indgangsvinkler og forskellige måder at forholde sig til naturen, som kan have 

betydning for hvor stor forstyrrelsen er på kolonirugende kystfugle.  

Friluftssport er underkastet idealerne: hurtigere, højere, stærkere, og i sin ekstreme udgave vil 

naturens variation være et forstyrrende og irriterende element som hæmmer sportsmandens 

præstation. Ved friluftssport er personen i naturen, fordi det er sportens arena. Dertil skal 

understreges ikke alle folk med en sportslig tilgang til naturen, ser naturen som forstyrrende og 

irriterende, men derimod som en nødvendig mod- eller medspiller i deres sport, der er med til at 

øge præstationen og oplevelsen til et højere niveau (Edinger, 1997).  

Friluftsaktivitet har først og fremmest rekreation som mål. Det kan forstås som en behagelig 

tilstand, som når man glider langsomt ned af åen i en kajak, eller som en behagelig sind-tilstand, 

der opnås ved aktiviteter, hvor der stilles krav til færdigheder og fysisk kunnen, som surfing, 

dykning eller skiløb ” (Edinger, 1997).  

Friluftsliv er midlet hvor man kommer i kontakt med naturen, hvor man lærer den at kende på 

godt og ondt. Desuden ses naturen som uegennyttig, dvs. den har en værdi i sig selv og fx kajakken 

er redskabet til at komme i kontakt med naturen, i modsætning til friluftssport hvor naturen er 

midlet til at komme i ”kontakt” med kajakken (Edinger, 1997).   

Fælles for friluftssport, friluftsaktivitet og friluftsliv er at naturen er rammen for udfoldelsen eller 

oplevelsen, og de vil derfor alle i større eller mindre grad have mulighed for at forstyrre naturen. 

Forstyrrelse defineres som (Clausen et al, 1997): En menneskelig aktivitet, der bevirker at fugles 

adfærd og/eller fordeling ændres i forhold til uforstyrrede situationer. Uden forstyrrelse er fuglenes 

                                                                                                                                                                  
område der er flittig brugt til mange forskellige rekreative interesser og endelig fordi der er lavet en del undersøgelse 
af populationsdynamikken og bestandsudviklingen for ternearter, der er relevante for at se på effekten fra 
mennesker.  
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fordeling primært bestemt af fødens tæthed eller efter hvor der findes egnede hvile og 

ynglepladser. Forstyrrelseseffekten kan variere fra at, en fugl flyver væk fra forstyrrelseskilden og 

hurtigt genoptager sin tidligere aktivitet til at fuglen helt må opgive brugen af et område.  

 

I denne opgave vil fokus primært være på type af aktivitet, dvs. er det kajak, roning, sejlads osv. og 

ikke så meget om aktiviteten dyrkes som friluftsliv, friluftssport eller friluftsaktivitet.  

Grunden til at de tre friluftsformer i naturen er medtaget, er at det er vigtigt at have i baghovedet 

når opgaven læses, fordi alle tre friluftsformer findes indenfor de i opgaven medtagne aktiviteter. 

Det vil sige at selvom det skulle vise sig at fx kajakroning er den mest forstyrrende aktivitet, kan 

der stadig være en gruppe af kajakroere der forstyrrer i meget mindre grad eller slet ikke, fordi de 

har en anden indgangsvinkel til naturen og dyrker aktiviteten på et andet friluftsniveau end dem 

der er med i undersøgelsen. Fælles for de forskellige aktiviteter er dog hvordan de kan forstyrre, 

og nedenfor vil mulige forstyrrelses elementer, indenfor hver aktivitet, blive gennemgået. 

 2.4 Dataindsamling 

Udover litteraturstudierne består dette studie af indsamling af bestandsudviklinger af 

kolonirugende kystfugle, medlemstaludviklinger i klubber og forbund med fokus på aktiviteter på 

vandet og til sidst intern viden om områderne. 

Litteraturstudiet er foretaget som fagprojekt og brugt som baggrundsviden i specialet (Jensen, 

2009). Indsamling af data for bestandsudviklingen foregik ved kontakt til personer med adgang til 

bestandsudviklingsdata. Der er indsamlet meget data fra mange forskellige kilder; private 

personer, offentlige data fra amtsrapporter, data fra ternegruppen mm. Dette har betydet at der 

har været overlap i observationer, og nogle steder har observationer fra forskellige kilder på 

samme lokalitet ikke været ens. Det har derfor været et stort arbejde at få sammenbragt de store 

mængder data i ét sammenhængende ark.  

Medlemstal udviklingen i klubber med fokus på aktiviteter på vandet viste sig at være vanskelig. 

Indsamlingen startede med en email sendt til alle relevante klubber i de 4 forskellige områder. I 

disse mails fortalte jeg kort om mig selv, mit projekt, hvorfor jeg henvendte mig til dem og hvad 

jeg gerne ville have hjælp til. Desværre var svarprocenten lav, ca. 30 % svarede tilbage. Emailen 

blev sendt til 36 klubber, hvoraf 2 emails ikke virkede og 14 svarede tilbage. Hovedparten af dem 

der svarede tilbage kunne ikke give mig medlemstal længere tilbage end 2001. En skrev blandt 
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andet at; hun Iflg. formanden kun må udlevere oplysninger, som i forvejen er offentligt 

tilgængelige, og som umiddelbart kan uddrages af de aktuelle administrative rutiner. Jeg skrev 

derefter til formanden om mit projekt i håb om at han ville give mig flere oplysninger. Det ville han 

desværre ikke, og begrundede med følgende i sit svar: Det vil koste os en væsentlig manuel indsats 

at oplede de ”gamle” tal, hvor de nu måtte findes. Og denne indsats finder jeg det ikke rimeligt at 

pålægge de mennesker, der yder en stor frivillig indsats blot for at få gennemført klubbens daglige, 

medlemsrettede aktiviteter. Da jeg i mellemtiden blev gjort opmærksom på at medlemstallene 

tilbage til 2001 kan findes via www.inforsport.dk og fordi jeg ikke ville være til besvær for 

klubberne, besluttede jeg at finde resten af oplysningerne på denne side og nøjes med den korte 

periode for områderne og i stedet fokusere på medlemstal igennem forbundene med fokus på 

aktiviteter på vandet. Desværre gav kontakt til forbund samme begrænsede resultater. De forbund 

der svarede kunne også kun give mig oplysninger tilbage til 2001. Et sidste håb var DIF, og til store 

overraskelse fik jeg efter én telefonopringning tilsendt medlemstal og antal klubber i de relevante 

forbund tilbage til 1930, dog med nogle års mellemrum imellem observationerne i de tidlige 

perioder.     

Friluftsaktiviteter som sejlads, kystvandring, surf, kajak og kano dyrkes i stort omfang uden 

tilknytning til klubber, og det viste sig at være svært at indsamle denne form for data. Data skulle 

evt. komme fra andre undersøgelser, der specifikt havde til formål at undersøge udviklingen af 

den uorganiserede form de nævnte aktiviteter. Denne form for undersøgelser blev kun fundet i et 

mindre omfang under litteraturstudiet.  

Indsamling af intern viden om området var for nogle områder meget givende og for andre 

områder noget mindre givende. Informationen er brugt i det omfang det har været relevant for 

opgaven. 

 

Samlet må man sige at dataindsamlingen af aktivitetsudviklingen i områderne har voldt de største 

problemer. Man kan med fordel i en ny opgave nøjes med at koncentrere sig om ét område, og 

lave en interviewundersøgelse af klubber og aktive personer i områder for at finde mere præcise 

data for aktivitetsniveauet i et udvalgt område. En sådan indsamling ville være til stor gavn for 

blandt andet basisanalyserne under Natura 2000, som indtil videre er baseret på subjektive 

vurderinger fra enkeltpersoner. 

http://www.inforsport.dk/�
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3. Teoretisk indføring: Fuglene, forstyrrelser og beskyttelse 

 3.1 Kolonirugende kystfugle: Historie, udbredelse og biologi 

 3.1.1 Historie og udbredelse i Danmark  

Hættemåge-bestanden var i 1960érne på ca. 400.000 par, men efterfølgende er bestanden faldet 

kraftigt og i 2000 lå bestanden på mellem 110.000-125.000 par (fig. 1) (Dofbasen Art, 2009). Der er 

ingen endegyldigt forklaring på hættemågens langvarige bestandsnedgang, men både tilbage i 

1978 og i dag mener man det forøgede pesticidforbrug i landbruget, sølvmågens kraftige fremgang 

og ligeledes rotters fremgang, kan være væsentlige forklaringer (Møller, 1978, Hansen, 2003b og 

Bregnballe & Pedersen, 2009). I 1978 var ægindsamling et problem og i dag vurdere man at 

aktiviteter på vandet er et stigende problem (Møller, 1978 og Fyns Amt, 2006). Stormmåge-

bestanden har også været i tilbagegang. I 1940’erne var bestanden på ca. 100.000 par men var 

faldet til ca. 29.000 par i 1988. Sidenhen har bestanden stabiliseret sig på et lidt højere niveau (fig. 

2) (Dofbasen Art, 2009 og Møller, 1978). Både hættemåge og stormmåge er gullistet6 og fredet i 

jagttiden (Stoltze og Pihl, 1998 og Dofbasen Art, 2009).  

  
Figur 1. Udviklingen i hættemåge ynglebestand i 
Danmark. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, 
hvor første optællingsår er sat til 100 (Dofbasen Art, 
2009). 

Figur 2. Udviklingen i stormmåge ynglebestand i 
Danmark. Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, 
hvor første optællingsår er sat til 100 (Dofbasen Art, 
2009). 

 

Sølvmåge, svartbag og sildemåge er, i modsætning til hættemåge og stormmåge, hverken gullistet 

eller fredet i jagttiden (Stoltze & Pihl, 1998 og Dofbasen Art, 2009). Sølvmåge-bestanden har været 

i kraftig fremgang frem til 1970’erne, således så man ca. 17.000 par i 1960 og ca. 60.000 par i 

1970, hvorefter den kun er gået svagt frem og har stabiliseret sig på lidt mere end 60.000 par som 
                                                 
6 Gullisten er en fortegnelse over plante- og dyrearter i tilbagegang og arter, som Danmark i international 
sammenhæng har et særligt ansvar for (Stoltze & Pihl, 1998). 
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følge af indgreb og aflivning i de tre største kolonier i Danmark (fig. 3) (Dofbasen Art, 2009 og 

Møller, 1978). Svartbage-bestanden er, som følge af større mængder affald (føde) og oprettelse af 

ø-reservater, gået stødt fremad siden det første ynglefund på Læsø i 1930 og lå i 2000 på 2000-

3000 par (fig. 4) (Dofbasen Art, 2009). Sildemåge-bestanden har efter bekæmpelse af sølvmåger 

og oprettelser af ø-reservater været i fremgang siden 1970’erne og lå i 2000 på 4000-5000 par 

(Dofbasen Art, 2009). 

  

Figur 3. Udviklingen i sølvmåge ynglebestand i Danmark. 
Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første 
optællingsår er sat til 100 (Dofbasen Art, 2009). 

Figur 4. Udviklingen i svartbag ynglebestand i Danmark.  
Bestandsstørrelserne er angivet som indeks, hvor første 
optællingsår er sat til 100 (Dofbasen Art, 2009). 

       
 

Oversigt over de 5 mågearters beskyttelse og udvikling i Danmark. 

 Hættemåge Stormmåge Svartbag Sildemåge Sølvmåge 
Udvikling Tilbagegang Stabiliseret Fremgang Fremgang Stabiliseret – 

fremgang 
Bestand i 
2000 

110.000-
125.000 

25.000-30.000 2000-3000 4000-6000 55.000-60.000 

Gulliste + + - - - 
Jagttid Fredet Fredet 01.10-31.01 01.09-31.01 01.10-31.01 
Tabel 1. Oversigt over hættemåge, stormmåge, svartbag, sildemåge og sølvmåge. Tabellen viser udviklingen i 
ynglebestanden, bestanden i år 2000, hvornår arten er fredet og om den er gullistet.  
 

Splitterne- og fjordterne-bestanden har generelt været på retur siden midten af 1900 tallet i hele 

Nordvesteuropa, hovedsageligt pga. miljøgifte, prædatorer som ræve, rotter og sølvmåger 

(Gregersen, 2006). Sølvmåger fortrænger desuden hættemågerne, hvilke splitternen yngler i 

beskyttelse af (Bregnballe & Pedersen, 2009). I 1940’erne i Danmark lå splitterne bestanden 

således på 10.000 par og faldt til et minimum på 2500 par i 1965. I 1973 opgjorde den daværende 

ternegruppe bestande til at være 4500 par, og i 1988 var den steget til 5700 par. I perioden 1993-

2005, blev bestanden vurderes til at ligge på 3700-4900 par fordelt på 9-12 kolonier (Gregersen, 
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2006). De seneste optællinger er fra 2007, hvor der blev optalt 4894 splitterne ynglepar (Nyegaard 

& Grell, 2007). Året 2007 anser man for et dårligt yngleår, pga. det voldsomme regn- og stormvejr 

som stod på i anden halvdel af juni (Nyegaard & Grell, 2007) Fordelingen af splitternekolonier 

fordeler sig således, at næsten halvdelen af alle bestande er på Hirsholm i det nordlige Kattegat. 

Derudover findes der mindre kolonier i Indre Limfjord, Nissum Fjord og Nissum Bredning, 

Ringkøbing Fjord, Vadehavet, Storebælt og Lillebælt, Smålandsfarvandet, Øresund og Sydlige 

Østersø (Gregersen, 2006). Fjordterne-bestanden i år 2000 var på ca. 1000 par, med en stabil 

udvikling (Dofbasen Art, 2009). Det har ikke været muligt at finde en beskrivelse af fjordterne-

bestanden for hele Danmark, men for Roskilde Fjord og Isefjorden, hvor ca. en tredjedel af 

fjordterne-bestanden findes, er fjordterne bestanden karakteriseret ved at være en lukket 

bestand7 (Hansen, 2003a). Bestanden kulminerede sidst I 80’erne, med 500 par og lå i år 2000 på 

ca. 150 par. Bestanden af fjordterner er, ifølge Erik Hansen, lidt mindre end beskrevet i Dofbasen 

(Hansen, 2003a og Gregersen, 2006). Splitternen og fjordternen er begge fredet i jagttiden 

(Dofbasen Art, 2009), og medtaget på Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse 

af vilde fugle (herefter Fuglebeskyttelsesdirektivet) bilag 1 (Fuglebeskyttelsesdirektivet, 1979). 

Fuglearter, der er medtaget på bilag 1, er udvalgt fordi de er truede, følsomme overfor ændringer 

af levesteder, sjældne eller særligt opmærksomhedskrævende på anden måde. På grund af disse 

omstændigheder skal disse fugles ynglepladser beskyttes og sikres (Dofbasen Art, 2009 og 

Fuglebeskyttelsesdirektivet, 1979) 

Havterne-bestanden er, som den eneste bestand siden 1970’erne, gået svagt frem og lå i 2000 på 

ca. 9.000 par. Dværgterne-bestanden er til gengæld gået tilbage, både i Danmark og på 

verdensplan. I Danmark i 1960’erne lå bestanden på ca. 600-900 par, hvorefter den faldt til ca. 430 

par i slutningen af 1980’erne og i 2003 lød optællingen på ca. 300 par (Dofbasen Art, 2009). Som 

den eneste af de 4 arter, er dværgternen opført på rødlisten8, under kategori NT (næsten truet) 

(Den danske rødliste, 2004). Arter påføres kategori NT, når de ikke opfylder ét af kriterierne for 

kritisk truet, moderat truet eller sårbar, men er tæt på at opfylde ét af kriterierne for sårbar 

                                                 
7 En lukket bestand vil sige at de vender tilbage til fjorden og yngler sjældent udenfor denne (Hansen, 2003a). 
8 Den danske Rødliste er fortegnelsen over de danske plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter 
retningslinier udarbejdet af den internationale naturbeskyttelsesorganisation International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources (IUCN). At rødlistevurdere vil sige at foretage en vurdering af plante- og dyrearternes 
risiko for at uddø (Den danske rødliste, 2004). 
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(Dofbasen Art, 2009 og Den danske rødliste, 2004). Både havternen og dværgternen er fredet i 

jagttiden, og medtaget på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 (Dofbasen Art, 2009 og 

Fuglebeskyttelsesdirektivet, 1979). 

 

Oversigt over ternearters beskyttelse og udvikling i Danmark 

 Dværgterne Splitterne Havterne Fjordterne 

Udvikling Stabil Tilbagegang Stabil Stabil 

Bestand i 2000 450-470  5.000 9.000 1.000 

Rødliste NT - - - 

Fugledirektiv bilag 1 +  + + + 

Jagttid Fredet Fredet Fredet Fredet 

Tabel 2. Oversigt over dværgterne, splitterne, havterne og fjordterne. Tabellen viser udviklingen i ynglebestanden, 
bestanden i år 2000, hvornår arten er fredet og om arten er rødlistet og på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. 

 3.1.2 Habitat og føde  

Terneslægten forekommer først og fremmest langs kysterne, og nogle arter som fjordternen, 

forekommer også ved vegetationsfattige søer i indlandet (Liddle, 1997). Deres reder anlægges på 

jorden eller i sandet. I områder med græsbevoksning langs kysten er afgræsning fra kreaturer en 

forudsætning for at redderne kan anlægges (Hansen, 2003a). Især havternen anlægger sin rede så 

tæt på vandkanten, at hvis der forekommer lav vandstand i den periode rederne anlægges, vil 

disse overskylles, når der igen kommer normal vandstand (Hansen, 2003a). Tendensen er, at 

antallet af egnede ynglesteder falder, samtidig med at populationen stiger, dvs. antallet af 

individer pr. metapopulation er stigende. Store metapopulationer er mere sårbare overfor 

forstyrrelser, både fordi de større populationer holder fast i deres, måske, uegnede ynglesteder, 

men også fordi de er mere sårbare overfor prædatorer, der fortrækker store populationer med 

masser af føde frem for mindre metapopulationer, med knap så mange byttedyr (Burger, 1984). 

Terneslægten lever hovedsageligt af småfisk ex. tobis, som de fanger ved at styrtdykke ned i 

vandet. I begrænset omfang tager de også vandinsekter og krebsdyr (Liddle, 1997)  

Mågeslægten forekommer, som terneslægten, først og fremmest langs kysterne samt ved de 

større søer (Møller, 1978). Sildemågen, sølvmågen og til dels hættemågen foretrækker steder med 

højvegetation. Især hættemågen er dog også almindelig på indlandslokaliteter, hvor ca. 48 % 
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yngler (Møller, 1978). Svartbag foretrækker åbne forblæste kyster, hvor sølvmågen til gengæld 

helt mangler. Stormmågen foretrækker høj og åben vegetation, til beskyttelse af rederne (Møller, 

1978)  

De mindre mågearter snapper ofte føde fra overfladen og kan foretage korte styrtdyk for at tage 

fisk. Om sommeren samles de hyppigt for at fange flyvende myrer højt til vejrs. De større måger 

tager ådsler, fugle (heriblandt terner, især æg og unger), fisk og affald fra fiskerihavne, omkring 

fiskeflåder og lossepladser (Liddle, 1997). Alle måger kan desuden tage orme og insekter på 

markerne, og er gode til at tilpasse sig varierende kost efter de forhåndenværende forhold 

(Møller, 1978) 

 3.1.3 Populationsøkologi 

Terneslægten yngler oftest i større eller mindre kolonier langs kysten eller på små øer eller holme, 

hvor de ligger 1-3 æg en gang om året. Nogle arter anlægger deres kolonier blandt andre terne 

arter eller i hættemågekolonier som splitternen, der drager fordel af mågernes aggressive adfærd 

overfor indtrængende fjender (Gregersen, 2006). Ternen bruger ofte det samme ynglested år efter 

år, hvis de ikke forstyrres og ynglesuccesen svækkes (Burger, 1984). Hvis ternerne har været udsat 

for ynglefiasko bare et enkelt år er de til gengæld hurtige til at skifte til en alternativ yngleplads 

(Hansen, 2003a). Store kolonier har større tilbøjelige til at bruge den samme koloni år efter år selv 

ved menneskelig forstyrrelse, hvorimod mindre kolonier har nemmere ved at finde nye 

ynglesteder (Burger, 1984). I sensommerne og hen i efteråret trækker de sydpå, primært ned til de 

Vest- og Sydafrikanske kyster, og havternen så langt som Antarktis. I marts-maj måned vender de 

tilbage til de tempererede områder i Europa, Asien og Nordafrika (Ward, 2000). 

De fleste måger yngler i store kolonier, nogle med flere tusinde reder, enten ved vegetationsrige 

søer, fjorde og moser som fx hættemågen og af og til åbent på strande, klipper, hustage eller 

stolper som fx stormmågen og sølvmågen. De lægger 2-3 æg der ruges af begge mager. Mågerne 

er tidligt rugende i forhold til ternen og optager hurtigt de bedste ynglesteder, der ligger højt og 

sandet, hvor de mindre terner, der ruger senere, henvises til de mere udsatte lavtliggende 

græsområder (Erwin, 1980 og Brinker, 2007). Mågerne trækker af sted fra højsommeren til langt 

ind i efteråret og overvintrer hovedsageligt langs de vesteuropæiske kyster (også i Danmark) og i 

det nordlige Afrika (hættemågen m.fl.). I det tidlige forår vender mågerne tilbage til 
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yngleområderne. Sildemågen er den eneste af de 5 mågearter, der trækker sydpå om vinteren 

pga. dens afhængighed af fisk lig ternerne (Buckley, 1990). 

 3.1.4 Trusler mod de danske terne- og mågekolonier 

En tilbagegang i fuglebestanden kan kort fortalt forklares ved øget dødelighed hos de voksne 

fugle, faldende ynglesucces, hvis der udvandrer flere fugle end der indvandrer eller en 

kombination af disse (Heldbjerg, 2000). Grundlagene for disse forklaringer er dog mange og 

alsidige og der er ikke fundet nogen endegyldig landsdækkende grund til den faldende måge- og 

ternebestand. Til gengæld er der fundet flere grunde til de lokale tilbagegange, der her vil blive 

gennemgået.  

 

Sølvmåge og svartbag  

De større måger, sølvmåge og svartbag, klarer sig fremragende. De er gode til at tilpasse sig nyt 

fødegrundlag. F.eks. har tidligere tiders store åbne lossepladser og let tilgængelige 

affaldsprodukter fra industrifiskeret og landbruget været nogle af de faktorer, der har spillet en 

væsentlig rolle for arterne fremgang i perioden efter 1950. Det kom så vidt at myndighederne 

måtte reducere Nordeuropas største bestand med 38.000 par, da fuglene udgjorde en fare for 

flytrafikken fra Kastrup Lufthavn (Dofbasen Art, 2009). Det er ikke kun flytrafikken sølvmågerne er 

til fare for. De store mågers fremgang har fået terner til at forsvinde fra de steder hvor begge arter 

har koloniseret en ø (Bregnballe & Pedersen, 2009). For splitternens vedkommende mener man 

det er en af de største trusler for bestanden (Gregersen, 2006). De enormt store bestande der kan 

forekomme af sølvmåger, men også hættemåger, skaber gødskningsproblemer der resulterer i 

kraftigt planteopvækst i koloniområderne. Hvis områderne ikke oversvømmes, som det sker i 

Vadehavet, holdes denne plantevækst ikke nede, hvilket vanskeliggør terneungernes vandring ud 

til kysten (Gregersen, 2006). Man har desuden set at den amerikanske svartbag (Larus 

occidentalis) ikke kun prædaterer på andre arters fugleunger, men også den egen arts unger, og jo 

oftere kolonier af amerikansk svartbag bliver forstyrret, jo større er æg og ungedødeligheden 

blandt andet pga. prædation (Liddle, 1997). 
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Prædation fra rovdyr 

Rotter er et problem på øer i hele Stillehavet, som vi bliver nødt til at få gjort noget ved med det 

samme, hvis vi skal redde vores vandfugle fra at uddø, siger Don Stewart, Direktør for BirdLife 

International i Stillehavsregionen. På de øer hvor rotter med succes er bekæmpet, begynder flere 

ternearter at yngle igen (BirdLife International Fiji, 2008). Ifølge Nordström et al. er forekomsten af 

mink, ræve og andre rovdyr en af de vigtigste forklaringer på bestandsnedgangen hos både 

ternearterne og de mindre mågearter. Flere undersøgelse viser en tydelig fremgang i 

ynglefugleantallet, ved bekæmpelse af bl.a. mink (Nordström et al., 2003). Tidligere var det 

almindeligt at bekæmpe både ræve og mink, men Skov- og Naturstyrelsen ressourceknaphed og 

en faglig uenighed om det rimelig i disse indgreb, har betydet af indgrebene er ophørt. Desuden 

krævede disse indgreb dispensation fra jagtloven, hvilke har gjort det vanskeligere at udføre det 

som en fast rutine (Gregersen, 2006). Rotter skal derimod ifølge den danske lovgivning bekæmpes 

overalt hvor de optræder (Rottebekæmpelse bekendtgørelsen, 2007).  

I en artikel om rotteangreb på kolonier i Roskilde Fjord sidst i 80’erne og 90’erne, skønnes det at 

mellem 500-1000 voksne fugle blev bidt ihjel, mens antallet af ødelagte æg og unger var 5-10.000. 

I alt 7 holme i Roskilde Fjord og Isefjorden har været udsat for så voldsomme rotteangreb, at 

kolonierne helt forsvandt. Især ved milde vintre er rotteangrebene voldsomme. Forklaringen kan 

findes ved at ræve, der er effektive rottejægere, har mulighed for at komme ud til øerne under en 

isvinter. Samtidig vil rotterne under en streng vinter søge mod fastlandet og bebyggelse, hvor 

fødegrundlaget er større. Hvor ræve har brug for is til at komme ud på  øerne, ser det ud til at 

rotter svømmer derud når øen ikke ligger længere væk fra fastlandet end 200 m. Dette giver 

rotterne en fordel ved en mild vinter, hvor de vil være fri fra ræve angreb på øerne (Hansen, 

2003b). 

 

Klimaforhold 

Det er også andre naturlige forklaringer på bestandsnedgangen, der er langt svære at regulere. 

Vejrlige forhold menes, ifølge Erik Hansen, at være langt den væsentligste parameter når man 

taler om årsager til ynglesucces eller fiasko. Det kræver et sammenfald af flere vejrmæssige 

forhold for at få en optimal yngleproduktion, fx vil rederne overskylles hvis de er placeret nær 

vandkanten i den periode hvor der er lavvandstand. Forekomsten af kraftig blæst kan ligeledes 
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resultere i at rederne overskylles, selv hvis de ikke er placeret specielt lavt. Under langvarig blæst, 

kulde og regn vil ungerne have svært ved at holde varmen, fordi forældrene må bruge ekstra tid 

på at finde føde til dem i det oprørte vand. Endelig kan længere perioder med megen sol og høje 

temperaturer koste en del unger livet (Hansen, 2006a). Da ekstreme vejrforhold, fx. de tropiske 

sommerregnsbyger, bliver stadig mere og mere almindelige på disse breddegrader, må det 

forventes at også de kolonirugende kystfugle vil blive hårdere ramt nu og i fremtiden end tidligere 

(Gregersen, 2006). 

 

Forstyrrelser fra mennesker 

Endelig er der forstyrrelser fra mennesker; i denne opgave beskrevet i form af aktiviteter på havet. 

I fagprojektet Eksisterende viden om effekten af menneskelige forstyrrelser på kolonirugende 

kystfugle, findes en dybdegående gennemgang af effekter på fuglene (Jensen, 2009) og det 

konkluderes at det er sandsynligt at sejlsport og andre vandsportsaktiviteter har en forstyrrende 

effekt på fugle. Den aktuelle litteratur om den menneskelige færdsels fysiske og psykiske effekter 

på kolonirugende kystfugle er dog sparsom, specielt på vandsportsområdet. Hvorvidt at netop 

sejlsport og lignende aktiviteter på vandet har den samme negativ indvirkning kan kun 

konkluderes så vidt at fuglene vil reagere på samme måde som de reagerer overfor gående og i et 

vist omfang køretøjer. Størrelsen af forstyrrelsen er desuden i stor udstrækning afhængig af en 

lang række faktorer; f.eks. den enkelte aktivitet, påsejlingsvinkel, hastighed, lyd, antal af udøvere 

på vandet og rummelighed (Kirby, 2004, Tind & Agger, 2003 og Burger & Gochfeld, 1981).  

Nedenfor er beskrevet de mulige forstyrrende elementer ved forskellige vandsportsaktiviteter. 

Disse forstyrrende elementer vil blive analyseret, og indgå i en vurdering af, i hvor høj grad den 

registrerede nedgang i bestanden af de 5 mågearter og de 4 ternearter i områder med 

fuglebeskyttelse kan tilskrives aktiviteter på vandet. 

 

Forstyrrende elementer fra aktiviteter på vandet.  

Windsurfing / Kitesurfing: Kombinationen af høj fart, uforudsigelige bevægelser, store sejl eller 

drager har en forstyrrende effekt på fuglene (Kirby, 2004). Specielt de store drager fra kitesurfing, 

med op til 20 m lange liner, påvirker et stort rum og pga. korte finner eller svær kan brædderne 

kommer ind på helt lavt vand. Ser man på windsurfing og kitesurfing i forhold til hinanden, tyder 
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det på at kitesurfing er lidt mere forstyrrende på grund af det store rum de fanger. Desuden kan 

man komme ud i svagere vind (ca. 6 m/s), hvor windsurferne skal bruge omkring 8 m/s (Tind & 

Agger, 2003 og Blew & Südbeck, 1996). Kirby (2004) finder at windsurfing er mere forstyrrende 

end sejlbåde, primært pga. det rumlige overlap der er i rugesteder på stranden og hvor 

windsurferne går ud med deres udstyr fra stranden, og fordi windsurfere og kitesurfere kan opnå 

meget højere hastighed på vandet end sejlbåde kan. 

 

Sejlads uden motor: Er på lignede vis forstyrrende, men uden den samme høje fart man opnår ved 

hhv. wind- og kitesurfing. Desuden er bevægelsen ofte mere forudsigelig, da de større både med 

køl bliver nødt til at holde sig til sejlrenden (Burger, 1998). De kommer derfor heller ikke så tæt på 

land som surferne eller de mindre både med sænkekøl. Til gengæld kan man med en sejlbåd være 

på vandet både dag og nat, i alle vindretninger og hele året rundt i et større omfang end hhv. 

wind- og kitesurfing og kano, kajak og roning (Burger, 1998, Kirby, 2004 og Tind & Agger, 2003). 

 

Motordrevne fartøjer, herunder jetski og vandski: Her er det kombinationen af høj fart og 

uforudsigelige bevægelser, der blandt andet er det forstyrrende element (Rodgers & Schwikert, 

2002 og Burger, 1998). De uforudsigelige bevægelser kommer endnu mere til udtryk ved 

motordrevne fartøjer, da de ikke er afhængige at vinden, som både sejlbåde og brætsejlere er 

(Tind & Agger, 2003). Desuden er de fleste motordrevne fartøjer støjende, hvilket også kan virke 

forstyrrende på fuglene, og kan som sejlbådene i et større omfang være på vandet både dag og 

nat, hele året rundt og i alle vindretninger (Burger, 1998 og Rodgers & Schwikert, 2002). Disse 

artikler anbefaler ydermere at motorbåde ikke kommer tættere på end 100-140 m. når der er tale 

om terner og måger. Undersøgelser i Vadehavet viser, at sejlads kun udgjorde en begrænset del af 

de samlede aktiviteter. Ved højvande ca. 20 % og ved lavvande ca. 9 %. Sejlbåde udgjorde ca. 6 % 

af disse og windsurfere ca. 12 %, resten var motor- og robåde (Tind & Agger, 2003) 

 

Mindre joller / Kano / Kajak / Roning: Disse fire sportsgrene/transport former kan, som 

sejlbådene, ikke sejle så stærkt, til gengæld kan de, som brædderne, komme ind på helt fladt vand, 

og som de motordrevne fartøjer er de ikke afhængige af vinden og deres bevægelser bliver derfor 

endnu mere uforudsigelige. Indenfor især kano og kajak er der tradition for at tage på 
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weekendture, hvor man overnatter eller går på land for at spise frokost på strande og søbredder. 

Dette kan være meget forstyrrende for ynglende kystfugle (Delphin, 1991). En af de mest 

betydende faktorer for om ternekolonierne blev forstyrret er afstanden fra bådene til kolonien. Jo 

længere væk bådene er, jo mindre er forstyrrelsen (Burger, 1998). Pagajer der glimter i solskinnet 

og den direkte påsejlingsvinkel er ligeledes forstyrrende elementer overfor de kolonirugende 

kystfugle (Delphin, 1991). 

 

Fælles for alle forstyrrelserne er at de har varierende betydning med hensyn til fuglenes alder, 

årstider og i hvilken periode af artens livscyklus fuglen befinder sig i. Ældre fugle kan have vænnet 

sig til forstyrrelser i større eller mindre grad, i slutningen af vinteren eller i perioder med knappe 

føderessourcer vil fuglene være mere udsatte for forstyrrelser og i yngletiden hvor energikravet er 

stort vil fugle ligeledes være mere sårbare overfor forstyrrelser (Burger, 1981 og Liddle, 1997 ). 

Endelig kan forhold uden for yngleområdet, hvor ternerne kun opholder sig en fjerdedel af året, 

også tænkes at have en bestandsregulerende effekt (Hansen, 2003a), og det omkring liggende 

reservatnetværket har vist sig at være af stor betydning for vandfugle (Clausen et al, 1997).  

 3.2 Udviklingen af organiserede og uorganiserede aktiviteter på vandet  

Danmark er et kulturlandskab i langt højere grad end fx Norge og Sverige og vi har i Danmark ikke 

den samme ”allemandsret” til naturen som ses i Norge og Sverige. Der hvor vi i Danmark kan finde 

”allemandsretten” og den uberørte natur er kysterne og havet omkring os. Derfor er disse 

områder også Danmarks karakteristiske friluftsområder (Madsen, 1997). I dette afsnit præsenteres 

aktivitetsniveauet på vandet i både den organiserede og uorganiserede form. Den organiserede 

form består af folk som er medlem af en klub, hvor den uorganiserede form er alle dem, der 

dyrker aktiviteten uden at være medlem af en klub (Bøje, 1991). Den organiserede form af 

aktiviteter på vandet er tilgængelig via DIF, der har registreret medlemstal for hovedparten af 

danske idrætsklubber i adskillige år. Den uorganiserede form for aktiviteter på vandet er derimod 

mere vanskelig at få klarlagt. Dette speciales tilgang vil være undersøgelser der forsøger at 

klarlægge fordelingen af organiseret idræt kontra uorganiseret idræt, den historiske udvikling og 

kulturelle tendenser indenfor friluftsliv i det 21. århundrede.    
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 3.2.1 Organiserede aktiviteter på vande 

Der er fire forbund under DIF som især forbindes med aktiviteter på vandet, det drejer sig om:  

• Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) 

• Dansk Forbund for Rosport (DFfR) 

• Dansk Vandskiforbund (DVF) 

• Dansk Sejlunion (DS) 

DS blev stiftet i 1913 under navnet Dansk Sejlerdag, og blev optaget i DIF i 1949, hvorfor data 

starter fra 1950 (Dansk Idræts-Forbund, 2009a). Forbundet har det højeste antal medlemmer af de 

fire forbund, og havde i 2008 58.542 medlemmer fordelt på 277 sejl-, motorbåds- og 

windsurfingklubber. Klubberne vil normalt både have sejlbåde og motorbåde i havnen, men kun 

33 sejlklubber beskæftiger sig med windsurf. Udover de sejlklubber, der beskæftiger sig med både 

sejlbåde, motorbåde og windsurfing, findes der også specialiserede klubber og organisationer 

under DS. Dansk Brætsejler Organisationen (DBO) er en af disse. DBO er fra 1985 og har til formål 

at fremme brætsejleres interesse blandt andet gennem kapsejladser og konkurrencer. Der findes 

10 rene windsurfklubber i Danmark. DBO havde i 2008 205 medlemmer (Dansk Brætsejler 

Organisation, 2009). I 2008 kom den første danske kiteboardklub under DS, Kiteboard Danmark, 

med 73 medlemmer i december 2008 og her i starten af 2010 er antallet mere end fordoblet til 

162 medlemmer (Kiteboarding Danmark, 2008 og Dansk Idræts-Forbund, 2010). DS havde især i 

70’erne en stor opblomstring, hvor antallet af medlemmer blev fordoblet i løbet af 10 år. I 1988 lå 

DS på 58.516 medlemmer, hvilket først er blevet overgået i 2008 med 58.542 medlemmer. DS har, 

igennem de sidste 20 år, ligger forholdsvist stabilt på 53.000-56.000 medlemmer (Dansk Idræts-

Forbund, 2009a). Forholdet mellem sejlbåde og motorbåde var i 1986, ifølge en optælling af 

fartøjer over 6 m med fast havneplads, at der var 32.500 lystfartøjer, hvoraf 9.600 var motorbåde, 

(Tind & Agger, 2003). DS nedsatte i 1997 et miljøudvalg og ansatte i 1999 en miljømedarbejder på 

fuld tid. Miljøarbejdet i DS har især haft fokus på ”rent hav”, men i 2006 blev vandsportens 

miljønetværk dannet sammen med DKF og DFfR. Dette netværk har især fokus på lokalplaner og 

projekter, der kan give udslag i adgangsbegrænsninger og sejladsrestriktioner (Dansk Sejlunion, 

2009).   

DFfR blev stiftet i 1887, optaget i DIF i 1889 og er således en af Danmarks ældste specielforbund 

under DIF. De første registrerede medlemstal er fra 1930 hvor forbundet havde 8304 medlemmer, 
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og allerede i 1945 var det tal steget til 26.439. DFfR har i modsætning til DS oplevet en større 

tilbagegang, i start 1970’erne havde forbundet sit største antal medlemmer på 28.773, omtrent 15 

år senere var antallet halveret og lå i 1988 på 15.095, hvilket er det niveau medlemstallet har 

holdt siden. I 2008 var antallet af medlemmer således 16.149 (Dansk Idræts-Forbund, 2009a). 

Dermed er DFfR i dag på størrelse med DKF, der i 2008 havde 16.961 medlemmer, hvilke også er 

forbundet højeste antal medlemmer siden forbundet blev oprettet i 1921.  

DKF blev medlem af DIF i 1927 og det første registrerede medlemstal på 650 er således fra 1930. 

DKF har generelt set haft en konstant stigning i medlemstallet siden 1930 (Dansk Idræts-Forbund, 

2009a). DKF er det forbund, der umiddelbart har den største fokus på natur og miljø. Allerede i 

1993 fik forbundet en miljøansvarlig, der sammen med DFfR udarbejder en fælles miljøpolitik 

(Bang, 1993). DKF har i dag et miljøudvalg med 4 medlemmer, og de har i deres politikkatalog en 

klar målsætning om at medlemmernes bevidsthed om ansvarlighed og hensynsfuld benyttelse af 

og færdsel i naturen øges. Dette sikrer de blandt ved at have en lettilgængelig database over ”hvor 

må jeg ro?” på DKF forside (Dansk Kano og Kajak Forbund, 2010). 

DVF blev oprette i 1950 og kom under DIF i 1972. Det første medlemstal fra DIF er fra 1975 og her 

er antallet 900, herefter går det let fremad for forbundet og i 2004, når de et maksimum i antallet 

af medlemmer på 2387. Sidenhen er medlemsantallet gået en del tilbage. I 2008 var der således 

1589 medlemmer, og DVF er det klart mindste af de fire nævnte forbund (Dansk Idræts-Forbund, 

2009a). Det var ikke været muligt at finde retningslinjer på miljøområdet på DVF hjemmeside.  

Nedenfor ses udviklingen i medlemstal for hvert forbund. DS har udover sejlklubber også 

surfklubber og motorbådsbrugere under deres forbund, og i fig. 5 er der  

derfor ikke skelnet mellem sejlbåde, motorbåde, mindre joller eller surfere. 
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Figur 5. Udviklingen i antallet af medlemmer hos hhv. Dansk sejlunion, Dansk Forening for Rosport, Kano og kajak 
forbundet og Dansk vandski forbund (Dansk Idræts-Forbund, 2009a og Bilag 4). 
 
Dorthe Andersen fra DIF (pers. komm. 8. okt. 2009) fortæller at alle fire forbund er gode 

kandidater til at blive erklæret grønt specialforbund. I 2010 vil forbund under DIF have muligheden 

for at blive erklæret et grønt specialforbund hvis de opfylder følgende kriterier (Dansk Idræts-

Forbund, 2008): 

• udarbejdelse af egen miljøkodeks 

• indførelse af incitamenter over for klubberne til at agere miljøansvarligt 

• indførelse af en række anbefalinger til den enkelte idrætsudøver 

• udpegning af en politisk valgt og gerne en ansat, som klubberne kan henvende sig til på 

natur -, miljø – og planlægningsområdet 

• tilskyndelse af egne medlemmer til at deltage i Idrætsrådenes arbejde på natur -, miljø- og 

planlægningsområdet 

• arbejde med høringssvar på natur -, miljø – og planlægningsområdet med relevans for 

specialforbundet 

Sådanne tiltag har været med til at DIF blev nomineret til 'Sport & Environment Award' af IOC i 

2009, hvor vinderen i Europa dog blev Tyskland, der især har gjort meget ud af at analysere de 

effekter forskellige sportsgrene har på miljøet (IOC Environment, 2009 og Andersen, 2009).  
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 3.2.2 Uorganiserede aktiviteter på vandet 

Udviklingen af uorganiserede aktiviteter på vandet kan, som de organiserede aktiviteter, bl.a. ses 

ud fra naturens social- og kulturhistorie. Nyere forskning har identificeret tre grønne bølger 

gennem de sidste 200 år på europæisk plan. Disse tre historiske faser var karakteriseret ved 

bevægelsen ”tilbage til naturen”. Den sidste og tredje grønne bølge fandt sted i 1970erne 

(Eichberg, 1986). Set i historisk perspektiv kan den store interesse for naturen i dag forstås som et 

resultat af den tredje grønne bølge med øget fokus på aktiviteter i naturen og med et overvejende 

helhedsorienteret syn på naturen. Udover et øget fokus på aktiviteter i naturen, udføres 

aktiviteterne i stigende grad alene og på en sådan måde at man frivilligt udsættes for fare. En fare 

hvor man dog forudsætter, at man ved egen dygtighed kan overvinde den. Denne form for adfærd 

er analyseret af bl.a. Ulrich Beck, der forklarer det som en slags identitetssøgning og 

identitetsformning i et samfund hvor livet er op til den enkelte, og hvor man tvinges til at tage 

stilling og forme sit eget liv (Beck, 1986).    

En kvantitativ undersøgelse af friluftsliv i Danmark viser, at der perioden 1970 – 2000 har været en 

markant vækst indenfor det pædagogiske og institutionaliserede friluftsliv (Andkjær, u.å). Der er 

tale om en stor stigning i aktiviteter og et øget antal medlemmer eller deltagere i forhold til 

friluftsliv, både i form af flere højskoler med friluftsliv, naturvejlederuddannelser og flere 

medlemmer hos DIF og Naturvejledningens arrangementer mfl. (Naturvejleder, 2009, Højskolerne, 

2009, Dansk Idræts-Forbund, 2009a, Naturvejlederuddannelse, 2009) Undersøgelsen konkluderer 

forsigtigt at overordnet ses en meget stor stigning i friluftsliv (aktiviteter, ture og kurser) indenfor 

de organiserede former for friluftsliv i forhold til den uorganiserede form (Andkjær, u.å). Når man 

ser på udviklingen af aktiviteter på det organiserede niveau kan man altså forvente at der ikke er 

en tilsvarende stor udvikling indenfor uorganiserede aktiviteter. Når det er sagt, viser en 

spørgeskemaundersøgelse af folk der sejler kano, kajak og roer, at ca. 30 % er medlem af en 

forening og de resterende 70 % dyrker kano, kajak og roning uorganiseret (Larsen, 2003). Så selv 

om andelen af organiserede aktiviteter vokser hurtigere end den uorganiserede form, er der stadig 

flest der dyrker disse aktiviteter på det uorganiserede niveau i forhold til det organiserede niveau. 

En anden undersøgelse viser at ca. 50 % af folk der dyrker sejlsport gør det uorganiseret (Larsen i 

samarbejde med Lokale- og Anlægsfondens skriftrække, 2003).  
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For windsurfing og kitesurfing gør lignende sig gældende. Der er intet forbund kun for surfing, og 

der er kun et begrænset antal klubber, hhv. 35 windsurfingklubber og én kitesurfingklub. Dette 

antal er dog langt fra retvisende for hvor mange der dyrker disse aktiviteter. Ud fra antallet af 

forretninger, hvor der kan købes kitesurf og windsurf udstyr må det formodes at antallet er noget 

større. Fra en af de største surf forums hvor andre har forsøgt at finde frem til hvor mange der 

dyrker kitesurfing er følgende tal fundet (Kitesurferen, 2007): Antal folk der har prøvet at komme i 

gang: ca. 4800, antal kitesurfere der er ude flere gange om året: ca. 1250, antal kursister pr. år ca. 

650, antal kursister der hænger ved pr. år ca. 120, Det vil sige, at det kun er ca. en ud af fem 

kursister der bliver hooked.  

Kitesurfing er altså en sport i rivende udvikling, men primært på det uorganiserede plan, som ses 

ved det større antal windsurfklubber. I modsætning til sejlads, kano, kajak og roning er kitesurfing 

og windsurfing forholdsvis nye aktiviteter. Windsurf kom første gang til verden i 1969, men først i 

80'erne kommer det til Danmark. Kitesurfing er endnu yngre, først i 1999 så man i Danmark den 

første kitesurfer. I tilknytning til nye sportsgrene som kitesurfing er de første danske kabelparker 

dukket op. En kabelpark er et kabeldrevet vandskianlæg, så man kan stå på vandski uden behovet 

for en båd eller på wakeboard uden behovet for en drage/kite. Der findes 2 sådanne anlæg i 

Danmark hhv. i Hvide Sande og på Amager (Kabelpark Hvide Sande, 2010) 

Nedenfor ses en oversigt over antallet af mennesker der er medlem af en klub, hvor mange der 

dyrker aktiviteten uorganiseret og om tendens for sporten/interessen er stigende, faldende eller 

stabil. 

 

 Organiseret (medlemmer) Uorganiseret Udvikling 

Sejlsport 58.542 >50 %  Stigende 
- Kitesurf 165 Ca. 95 % eller 1250 pers. Meget stigende 
- Windsurf 205 - - 
Vandski 1589 - Stabil 
Kano og Kajak 16.961 Ca. 70 %  Meget stigende* 
Rosport 16.149 - Stabil  Faldende 

Tabel 3. Oversigt over aktiviteter på vandet 2009. En streg betyder at der ikke er fundet nogen oplysninger. *Det er 
især kajaksporten som der oplever en stigning i antallet af udøvere. 
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3.3 Beskyttelse af kolonirugende kystfugle i Danmark 

Beskyttelsen af kolonirugende kystfugle imod menneskelig forstyrrelse sker i gennem flere, både 

internationale og nationale lovgivninger. Internationalt forpligter vi os igennem EU til at 

implementere og overholde bestemmelser i Fuglebeskyttelsesdirektivet, Rådets direktiv 

92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (herefter 

Habitatdirektivet) og Cirkulæreskrivelse om administrationen af konventionen om vådområder af 

international betydning navnlig for vandfugle (herefter Ramsar konventionen) 

(Fuglebeskyttelsesdirektivet, 1979, Habitatdirektivet, 1992 og Ramsar konventionen, 1980). 

Implementering af direktiverne sker blandt andet igennem Bekendtgørelse om afgrænsning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder nr. 905 af 26/08/2006 (herefter 

Administrationsbekendtgørelsen), Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og 

internationale naturbeskyttelsesområder nr. 932 af 24/09/2009 (herefter Miljømålsloven) og 

Naturbeskyttelsesloven (Administrationsbekendtgørelsen, 2006, Miljømålsloven, 2009 og 

Naturbeskyttelsesloven, 2009). Implementeringen af fuglebeskyttelsesdirektivet er dog stadig ikke 

fuldført, men med Natura 2000, der er et samlet netværk af de allerede eksisterende habitat- og 

fuglebeskyttelsesområder i EU, ser man det som et middel til at sikre en fortsat og fuldstændig 

implementering af direktiver og konventioner i den danske lovgivning.  

 

Nationalt har Danmark indført Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning nr. 930 af 

24/09/2009 (herefter Vildtreservatbekendtgørelsen), der har til formål at beskytte og hjælpe 

bestande af vildtlevende fugle og pattedyr (Vildtreservatbekendtgørelsen, 2009). 

Naturbeskyttelsesloven, hvis formål blandt andet er bevarelse af dyre- og plantelivet 

(Naturbeskyttelsesloven, 2009) og Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og 

beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at 

iværksætte midlertidige foranstaltninger nr. 511 af 20/06/2005 (herefter Ordensbekendtgørelsen) 

(Ordensbekendtgørelsen, 2005). Selvom Ordensbekendtgørelsen ikke er til for at beskytte 

kolonirugende kystfugle, er flere lokale politivedtægter om beskyttelse af badegæster langs kysten 

til gavn for kolonirugende kystfugle.   
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 3.3.1 De danske internationale naturbeskyttelsesområder  

De danske internationale beskyttelsesområder er beskyttet af Ramsar konventionen, der blev 

vedtaget i 1971 (Danmark tiltrådte i 1977) og omhandler vådområder af international betydning 

navnlig som levesteder for vandfugle. Ramsar-område beskyttelsen behandles ikke her, da 

fuglebeskyttelsesdirektivet sætter mere restriktive rammer for forvaltningen af områderne 

(Ramsar konventionen, 1980). Fuglebeskyttelsesdirektivet, der vedtages få år efter nemlig i 1979 

og habitatdirektivet der blev vedtaget i 1992 (Fuglebeskyttelsesdirektivet, 1979 og 

Habitatdirektivet, 1992). I Danmark er der udpeget 27 Ramsar-områder, der alle i dag ligger 

indenfor et af de 113 Fuglebeskyttelsesområde (Miljøministeriet, 2009b).  

 

Fuglebeskyttelsesdirektivet 

Ifølge artikel 1, stk. 1 vedrører direktivet (Fuglebeskyttelsesdirektivet, 1979): ...beskyttelse af alle 

de fuglearter, som i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i 

Europa… Det gælder ifølge artikel 1, stk. 2 udover fuglene, også deres æg, reder og levesteder. For 

arter anført i Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1, blandt andet havterne, dværgterne, fjordterne 

og splitterne, skal der ifølge artikel 4, stk. 1 træffes (Fuglebeskyttelsesdirektivet, 1979): ...særlige 

beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til deres levesteder for at sikre, at de kan overleve og 

formere sig i deres udbredelsesområde…. 

Størstedelen af de udpegede fuglebeskyttelsesområder findes på havet, især langs kysterne hvor 

mange strandenge og andre naturarealer indgår. Hvert område er udpeget for at beskytte 

bestemte fugle. For at en art kan indgå i udpegningsgrundlaget for et fuglebeskyttelsesområde 

skal arten være angivet på fuglebeskyttelsesdirektivet bilag 1, jf. artikel 4, stk. 1 eller regelmæssigt 

forekomme i antal af international eller national betydning, jf. artikel 4, stk.2 

(Fuglebeskyttelsesdirektivet, 1979). For de arter der opfylder betingelser efter artikel 4, stk. 1 

og/eller stk. 2 er det angivet i hvilke perioder af artens livscyklus denne forekommer i de 

udpegede beskyttelsesområder: 

Y: Ynglende art. 

T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 

Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. 
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Det er ligeledes angivet hvilke kriterier, der ligger til grund for vurderingen af, om arten opfylder 

ovennævnte betingelser. Herunder er kun medtaget de 2 kriterier der er relevante for de udvalgte 

områder. Alle kriterierne kan ses i bilag 5. 

F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i 

området i væsentligt antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand.  

F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager 

væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. 

Natravn og Rødrygget Tornskade.  

 
 

Habitatdirektivet 

I henhold til artikel 2, stk. 1 er (Habitatdirektivet, 1992): Formålet med dette direktiv er at bidrage 

til at sikre den biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne samt de vilde dyr og planter.  

I Danmark findes 261 habitatområder for 59 naturtyper og 35 dyre- og plantearter 

(Miljøministeriet, 2009a og Miljøministeriet, 2010b) Der er ingen fuglearter på habitatdirektivets 

bilag 2 over naturligt hjemmehørende arter, da fugle er beskyttet under 

fuglebeskyttelsesdirektivet, men da de forskellige fuglearter ofte placeres sammen med bestemte 

habitater, er habitatdirektivet vigtigt i den forstand at det beskytter områder der kan være 

livsnødvendige for nogle fuglearter.  

 

Natura 2000 

Natura 2000 er en samlet betegnelse for fuglebeskyttelsesområder beskyttet under 

fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatområder beskyttet under habitatdirektivet.  

I henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet er der udpeget 252 Natura 2000- 

Områder (Miljøministeriet, 2010b). Natura 2000-områderne er udpeget på baggrund af deres 

indhold af naturtyper eller arter, der enten er opført på Habitatdirektivets bilag I eller II, eller som 

er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I eller fugle regelmæssigt forekomne i antal af 

international eller national betydning (Miljøministeriet, 2010b). Disse naturtyper og arter kaldes 

tilsammen for ”udpegningsgrundlaget” for områderne. Medlemsstaterne i EU forpligter sig til 

gennem direktiverne at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de udvalgte 

naturtyper samt dyre- og plantearter. Gunstig bevaringsstatus er defineret i Habitatdirektivets 
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artikel 1 litra e), for naturtyper og i artikel 1 litra i) for arter (Habitatdirektivet, 1992). Der er ikke 

fastsat nogen tidsfrist for, hvornår målet om gunstig bevaringsstatus skal være nået, men Danmark 

er forpligtet til at sikre, at der ikke sker en forringelse af bevaringsstatus i de udpegede områder 

og til at iværksætte, det nødvendige for at opnå målet over tid (Miljøministeriet, 2010b). 

 3.3.2 Naturbeskyttelsesloven  

Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft d. 1. juli 1992. Formålet med loven fremgår af § 1, stk. 1 

behovet for at værne om naturen og miljøet for at sikre et bæredygtigt grundlag for 

samfundsudvikling, bl.a. i respekt for bevarelse af dyre- og plantelivet. I §1, stk. 2 angives de 

særlige formål og hensyn, der skal varetages (Basse, 2006):  

• Den traditionelle beskyttelse eller bevarelse af nature 

• Den mere fremadrettede naturgenopretning eller bevarelse af naturen 

• Sikring af befolkningens adgang til naturen 

 

For beskyttelsen af kolonirugende kystfugle er det især § 22 Offentlighedens adgang til naturen – 

Strande, der er interessant. Der står, blandt andet, at hunde skal føres i snor fra 1. april til 30. 

september på strandbredder og andre kyststrækninger, dvs. reglerne om båndtvang gælder kun 

på selve stranden, så hunden må gerne løbe frit i vandet. Ridning er desuden tilladt på den 

ubevoksede strandbred og direkte ned dertil fra 1. september til 31. maj (Baaner & Anker, 2008 og 

Basse, 2006)  

 3.3.3 Ordensbekendtgørelsen 

Ordensbekendtgørelsen har ingen intentioner om at sikre eller beskytte bestanden af 

kolonirugende kystfugle, men da den kan have stor indflydelse på menneskelige færdsel i områder 

med kolonirugende kystfugle vil den her blive gennemgået.  

Politifuldmægtig Katrine Larsen fra Falsters Politi (pers. mail 10. dec. 2009) fortæller at efter en 

Højesteretsdom fra 15. juni 2009, er der givet grønt lys for at politiet kan fastsætte lokale 

reguleringer. Det betyder at der for nogle politikredse er særlige stramme regler for bl.a. 

brætsejlads. I lokal vedtægterne for Midt- og Vestsjællandsamt nærmer der sig et fuldstændigt 

forbud mod brætsejlads i bl.a. Roskilde Fjord og hele Køge bugt, idet der ikke må foretages 
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brætsejlads inden for en afstand af 300 m. fra kysten. Politidirektøren kan dog efter ansøgning, i 

undervisningsøjemed og lignende, tillade brætsejlads inden for 300 m. fra kysten (Linnet, 2009).  

 3.3.4 Jagt og Vildtforvaltnings bekendtgørelsen 

I mange af fuglebeskyttelsesområderne er udpegningen suppleret med afgrænsning af 

kerneområder, der er udlagt som jagt- og forstyrrelses frit vildtreservater 

(Vildtreservatbekendtgørelsen, 2009). Vildtreservaterne varierer i størrelse som følge af, blandt 

andet, lokale topografiske forhold samt hensynet til de arter, der skal beskyttes. I visse tidsrum 

eller hele året kan der i disse reservater være forskellige former for begrænsninger. En typisk 

begrænsning er fredning af øer og holme i et område inkl. en 50 meter zone omkring en række 

øer, hvor fredningen forbyder adgang i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli (Sydfynske Ø-hav 

Vildtreservat, 2007, Roskilde Fjord Vildtreservat, 2007 og Præstø Fjord Vildtreservat, 1999).  

 3.3.5 Vandscooterbekendtgørelsen 

Bekendtgørelse om regulering af sejlads med vandscootere m.v. nr. 1315 af 20/11/2006 (herefter 

Vandscooterbekendtgørelse) er for øjeblikket ikke relevant da § 2. i vandscooterbekendtgørelsen 

forlyder således (Vandscooterbekendtgørelsen, 2006): Sejlads med vandscootere m.v. på 

søterritoriet er forbudt. Man kan, efter stk. 2 få tilladelse til sejlads fra kommunebestyrelsen, dog 

ikke til sejlads i områder, der ifølge Miljømålsloven, er udpeget som internationale 

naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven, 2009 og Vandscooterbekendtgørelsen, 2006). Men da 

der er blevet stillet spørgsmålstegn ved om vandscooterbekendtgørelsen er i overensstemmelse 

med et direktiv fra EU om særlig mærkning af vandscootere, er det muligt at denne 

bekendtgørelse vil blive ændret og at vandscootere kan få lov at færdes i søterritoriet, fortæller 

Politifuldmægtig Katrine Larsen fra Falster Politi (pers. mail 10. dec. 2009). Selv om 

vandscooterbekendtgørelsen skulle blive ændret i forbindelse med højesteret dommen, må det 

formodes at vandscooter efterfølgende vil komme ind under fartøjskategorien motordrevne 

fartøjer, og derfor være reguleret gennem de fleste vildtforvaltningsreservatbestemmelser, 

således at de ikke forstyrrer kolonirugende kystfugle.  
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4. Case A: NATURA 2000 område 168, Havet og kysten mellem Præstø 

Fjord og Grønsund  

 
Figur 6. Præstø Fjord med indtegning af NATURA 2000 område 168 og vigtige lokaliteter for aktiviteter på  
vandet herunder sejlklubber (blå), roklubber (grøn), kajakklubber (gul), kitesurfing spot og windsurfing spot (rød).  
 

Natura 2000 område 168 består af EF-fuglebeskyttelsesområde 84 og 89, EF-habitatområde 147 

og Ramsar område 22. Case A vil tage udgangspunkt i øerne i Præstø Fjord, dvs. Store Holm, Lille 

Holm og Maderne hvor forstyrrelser fra aktiviteter på vandet anses størst (Storstrøms Amt, 2006).

Præstø Fjord ligger på Sydsjælland og afsnøres fra Fakse Bugt af den langstrakte og havskabte 

halvø, Feddet, der fra nord strækker sig ud i fjorden. I hovedparten af fjorden er vanddybden på 2-

5 meter, men der findes desuden en række lavvandede grunde samt et par lave strandengs-øer ud 

for Præstø By, Lille Holm og Store Holm. De mest lavvandede områder findes i Noret, der er 

omgivet af strandenge på Maderne (Skov- og Naturstyrelsen, 2009b)  
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 4.1 Aktiviteter på vandet i Præstø Fjord 

Konstaterede forstyrrelser/trusler fra basisanalysen (Storstrøms Amt, 2006): Hele området er et 

attraktivt lystsejlefarvand med mange attraktive opankringspladser I og ud for Præstø Fjord…..er 

der også lokal og turistmæssig sejlads med mindre både/joller, windsurfere, kitesurfere (og en 

sjælden gang jetski, selv om det ikke er tilladt). Sejlads og landgang med færdsel ses flere steder i 

områder med ynglende kolonirugende fugle – herunder arter fra udpegningsgrundlaget som terner 

og klyder. Det sker bl.a. på Store Holm og Lille Holm samt Maderne i Præstø Fjord….Løsgående 

hunde er desuden flere gange iagttaget i yngletiden på øer og strandenge i området. Et 

sommerhus udlejes til gæster på Maderne – herfra er der også forstyrrelse af ynglende fugle på 

engene, strandoverdrevet og nordkysten.  

 

Aktiviteter på vandet 

I Præstø Fjord findes der kun få klubber med fokus på vandaktiviteter. Disse er primært beliggende 

i Præstø Havn, hvor Præstø Sejlklub (1932) og Præstø roklub (1950) er tilknyttet (Hjort, 2009 og 

Præstø Sejlklub, 2010). I Figur 7 ses udviklingen i antallet af medlemmer i Præstø sejlklub og 

Præstø Roklub. 

 
Figur 7. Udviklingen i antallet af medlemmer i Præstø Roklub og i Præstø Sejlklub (Dansk Idræts-Forbund 2009d og 
Dansk Idræts-Forbund 2009c)  
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Derudover findes Roneklint Kajakcenter, beliggende lidt udenfor Præstø, der i sommerhalvåret har 

kajakdemonstrationer, kajakudlejning og undervisning fortæller ejer af Roneklint Kajakcenter Lars 

Trolle Jensen (herefter LTJ) (pers. mail 29. aug. 2009). I bunden af Præstø Fjord, ved starten af 

feddet ligger Feddet økologiske campingplads og den lille Fedhavn, hvor der i weekender i 

sommerhalvåret går en lille færge ind til Præstø By. Tidligere klubber inkluderer desuden Præstø 

Vandskiklub og en wakeboard klub, men ifølge LTJ (pers. mail 29. aug. 2009) var sejlerne i Præstø 

vældig knotne på vandskiklubben, så de måtte stoppe. 

Det har kun været muligt at få medlemstal fra Præstø Sejlklub tilbage til 2001 (Dansk Idræts-

Forbund, 2009c). Derfor er der lavet en korrelationsanalyse mellem medlemstal i sejlklubber i hele 

Danmark og Præstø Sejlklub. Korrelationskoefficienten beskriver hvor meget af udviklingen i 

antallet af sejlsportsmedlemmer i specifikke områder kan forklares af udviklingen i medlemstal for 

hele landet. For Præstø sejlklub er korrelationskoefficienten 0,4 hvilket vil sige at ca. 40 % af 

udviklingen i denne klub's medlemstal kan forklares ved den landsdækkende medlemsudvikling 

(fig. 8). På scatterplot er observationen 469 medlemmer i Præstø Fjord en outlier9. Fjernes denne 

får man en korrelationskoefficient på 0,93 Det har desværre ikke været muligt at få en forklaring 

på det store fald fra 469 medlemmer i 2001 til 419 medlemmer i 2002. En mulighed er udmeldelse 

af vandskiløberne efter de ikke mere var velkommen. 

 
Figur 8. Scatterplot over antallet af medlemmer i Præstø Sejlklub og i Dansk Sejlunion (Dansk Idræts-Forbund, 2009c 
og Dansk Idræts-Forbund, 2009a). 
 

                                                 
9 En outlier er en observation der ikke er i trend med de andre observationer. 
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I forbindelse med mindre joller i havnen og i fjorden der kan komme ind på øer og holme, 

fortæller Lars Trolle Jensen (pers. mail 29. aug. 2009): Almindelige småbåde, joller og. Lign. er der 

heller ikke så meget af mere. I Noret vil jeg tro vi har en ca. 3-4 joller liggende, som engang 

imellem kommer på vandet. 

En tilsvarende korrelationsanalyse er lavet for roklubben i Præstø og roklubber i hele Danmark. 

Her er korrelationenkoefficienten -0,59 (fig. 9).  

 
Figur 9. Scatterplot over antallet af medlemmer i Præstø Roklub og i Dansk Forening for Rosport (Dansk Idræts-
Forbund, 2009d og Dansk Idræts-Forbund, 2009a).  
 
En negativ korrelation viser, at der er en omvendt sammenhæng mellem udviklingen i antallet af 

medlemmer i Præstø og i hele Danmark. Ved en sammenligning af fig. 5 og fig. 7, ser man, at der 

har været en stigning i antallet af medlemmer i Præstø, hvor man for resten af Danmark oplever et 

fald. Man kan derfor ikke bruge udviklingen i antallet af medlemmer i DFfR som en indikator for 

udviklingen i Præstø Roklub.  

Roneklint Kajakcenter er primært et center for demonstrationer, udlejning, kurser og køb af 

kajakker, og er ikke en klub med registrering af medlemmer. Til gengæld har jeg fået en oversigt 

over aktiviteter over en sæson. Der er i gennemsnit 7 demonstrationer afholdt over 7 søndage, 

med ca. 3 familier pr. gang og en varighed på ca. 10 min på vandet. Der afholdes kurser svarende 

til 10 dage med max. 8 personer i 3 timer pr. gang. Derudover udlejes der kajakker svarende til ca. 

2 om ugen med 2 personer pr. gang i ca. 6-8 timer fortæller LTJ (pers. mail 29. aug. 2009). LTJ 

udtaler desuden følgende om hans aktiviteter: Ved alle aktiviteter, og særligt ved udlejning, er folk 

instrueret om, at Maderne er yngleområde og skilte skal respekteres. Potentialet for, blandt andet 
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kajaksejlads er stigende i Præstø Fjord, da Faxe kommune er ved at søge om tilladelse og midler til 

etablering af blå rute (Trøigaard, 2008). 

Der findes ingen wind- eller kitesurfing klubber i Præstø Fjord, og den uorganiserede surfing er 

meget begrænset. Surfing vil primært foregå fra feddet, og kun når vinden er i vest foregår 

brætsejlads på fjordsiden, ellers vil det typisk være på forsiden af Feddet ud i Køge Bugt hvor 

vinden er mere stabil. LTJ (pers. mail 29. aug. 2009) fortæller følgende: Det er meget sjældent jeg 

ser surfere, men jeg er jo heller ikke ved stranden altid. Tror faktisk kun jeg alt i alt 2 gange har set 

kitesurfere. En sjælden gang ser jeg alm. brætsurfere, - højst 1-2 gange på en sommer. 

 4.2 Beskyttelse af kolonirugende kystfugle i Præstø Fjord  

 4.2.1 Internationalt naturbeskyttelsesområde 

Beskyttelsen for hhv. fuglebeskyttelsesområder og habitatområder er ens for alle områder og er 

allerede gennemgået i afsnit 3.3.1 om danske internationale beskyttelsesområder. Til gengæld er 

der forskel i udpegningsgrundlaget for de forskellige områder.  

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde 89 ses i tabel 4. 

Art Periode i livscyklus, hvorfor arten er udpeget Kriterier, der ligger til grund for 
vurdering 

Havterne Ynglende art F1 
Fjordterne Ynglende art F1 
Splitterne Ynglende art F1 
Dværgterne Ynglende art F1 

Tabel 4. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområde 89.  
F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt 
antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand (Miljøministeriet, 2009c) 

 4.2.2 Præstø Fjord Vildtreservat 

Bekendtgørelse om Præstø Fjord Vildtreservat nr. 10302 af 31/05/1999 (herefter Præstø Fjord 

Vildtreservat), har et marint areal på 534 ha og et landareal på 159 ha (fig. 10). For aktiviteter på 

vandet er følgende forbud interessante (Præstø Fjord Vildtreservat, 1999):  

- I den sydøstlige del af fjorden, hvor man finder Maderne, er der forbud mod jagt, brætsejlads og 

motordreven sejlads med større hastighed end 6 knob, dog ikke for sejlads i sejlrenden 

(mørkeblå/lilla områder på fig. 10).   
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- På Lille Holm og Maderne samt 50 m fra højeste, daglige vandstandslinje er der forbud mod 

færdsel fra 1. april til 15. juli (skraverede områder på fig. 10).  

- Ovennævnte regler gælder ikke for erhversfiskeri, ejere, brugere samt disses husstand og 

personale. Dette er netop grunden til at Store Holm ikke er udpeget som vildtreservat. Lars 

Malmborg (pers. komm. 10. sep. 2009) fortæller at øen ejes af mere end 30 lodsejere, hvorfor et 

vildtreservat vil have ringe virkning. Lille Holm er der imod ejet af kommunen, og Maderne af en 

enkelt lodsejer, hvorfor den tilladte færdsel vil være begrænset. 

  

 

 
Figur 10. Præstø Fjord Vildtreservat (Præstø Fjord Vildtreservat, 1999). 

4.2.3 Reglement for sejlads med motorbåde og brætsejlads i Sydsjællands og 

Lolland-Falsters Politikreds 

Ordensbekendtgørelse for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds er i øjeblikket til høring hos 

lokalpolitilederne med henblik på en afklaring af hvilke områder, der er relevante. 

Politibekendtgørelsen er dog en sammenstykning af de hidtil gældende regler, således at der for 

kredsens relevante områder gælder det samme, fortæller Politifuldmægtig Katrine Larsen fra 

Falster Politi (pers. mail 10. dec. 2009).  

Jeg vil her hive de bestemmelser ud fra de gældende bekendtgørelser for Politikredsen, som 

kunne blive aktuelle og have en virkning på kolonirugende kystfugle. 

For Køge politikreds er der nedsat bestemmelser i hhv. §§ 1-4 (Politimesteren i Køge, 2005): ...for 

sejlads med motorbåde og andre motordrevne fartøjer, der er konstrueret til at blive fremført af 
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personer der sidder i fartøjet. ….Indenfor en afstand af 200 m fra kysten må de nævnte fartøjer 

ikke fremføres med så stor hastighed, at de planer på vandet.  

Politimesteren i Næstved skriver følgende i §§ 2-3 vedrørende sejlads med motorbåde og 

brætsejlads i tidsrummet 1. juni til 1. september…indenfor en afstand af 150 m fra kysten må 

motorbåde ikke fremføres med en sådan hastighed at de planer på vandet… og sejlads skal foregå 

på en sådan, at de badende ikke forulempes og i §4 er der udvalgt et større område på 500 m langs 

kysten og 150 m. ud fra kysten hvor sejlads er forbudt. Området er afmærket med udlagte gule 

bøjer og skilte ved stranden (Clausen, 2005). 

Nykøbing Falster politikreds har de samme bestemmelser som er gældende i Næstved politikreds, 

dog med ændring af tidsrummet til 15. maj - 15. september, og afstanden fra kysten er her 200 m. 

Nykøbing Falster politikreds har gjort det muligt at stå på vandski efter en motorbåd i den forstand 

at hvis motorbåde benyttes som trækkraft for vandskiløbere m.v. må hastigheden sættes til den 

fart der er nødvendig ved start fra kysten med en vandskiløber. Start og afsæt af en vandskiløber 

skal foregå vinkelret fra og til kysten (Berger, 2006b). For havne og lystbådehavne omkring 

Guldborgsund gælder desuden at vandskiløb og brætsejlads er forbudt (Berger, 2006a) 

Nakskov politikreds har tilsvarende regulering af sejlads med motorbåd og brætsejlere som i 

Nykøbing Falster, og har som Næstved politikreds områder på ca. 2 km langs kysten og 200 m ud 

fra kysten hvor al brætsejlads er forbudt (Politimesteren i Nakskov, 1984). 

Slagelse politikreds har samme bestemmelser som Nykøbing Falster politikreds, dog kun gældende 

for motorbåde og ikke brætsejlads (Jensen, 2005). 

Vordingborg politikreds (inkl. Præstø Fjord) har bestemmelser for udvalgte områder, blandt andet 

fra Præstø Havn og mod øst til den vestlige side af hestehaveskoven, i tidsperioden 1. juni til 1. 

september. I denne periode må der, inden for en afstand af 300 m, ikke må fremføres 

motordrevne fartøjer så de planer, og både motordrevne fartøjer og brætsejlads skal foregå 

vinkelret på stranden. Øve og skolesejlads må ikke finde sted, med undtagelse af et markeret 

område ved Ore Strand campingplads (Rasmussen, 2006).    
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 4.2.4 Opsamling på beskyttelse af kolonirugende kystfugle imod menneskelig 

færdsel i Præstø Fjord 

 Maderne Lille Holm Store Holm 
Afstand/forbindelse til kysten  50 m**  600 m 250 m 
Natura 2000 område 168  168 168 
Fuglebeskyttelsesomr. 89 89 89 
Habitatområde 147 147 147 
Ramsarområde 22 22 22 
Vildtreservat X X - 
-Forbud mod brætsejlads Hele året - - 
- Forbud mod hastighed højere end 6 knob med 
motordrevne fartøjer 

Hele året - - 

Adgangsforbud 1/4-15/7 1/4-15/7 - 
Landskabspleje* X - - 
Ordensbkg. X X X 
Tabel 5. Oversigt over beskyttelse i Præstø Fjord. *Der udføres landskabspleje på Maderne, men i basisanalysen 
noteres det at udbindingen af kreaturer på Maderne sker meget tidligt, hvilke medfører at en del reder ødelægges pga. 
nedtrampning (Storstrøms Amt, 2006). ** Forbundet med bro til fastlandet.  

 4.3 Udviklingen hos ynglende terne og mågearter  

I Præstø Fjord er der tre øer; Store Holm, Lille Holm og Maderne, primært yngleområde for 

stormmåger, sølvmåger, hættemåger og splitterner. På Maderne yngler desuden fjordterner, 

havterner og dværgterner.  

 

På Store Holm er der ynglefugleoptællinger fra 1980-1983, 1985-1986, 1988-1991, 1993-2008.  De 

ynglende fugle på øen er primært stormmåger, sølvmåger, hættemåger og splitterner. Svartbage 

og fjordterner er kun registreret ynglende i enkelte tilfælde og i få antal. Hættemågen yngler i 

størst antal, med op til 6000 par i slutningen af 1980’erne, men i 1997 er yngleantallet faldet til 0. I 

2001 kommer den igen op på 775 par, men i 2004 har der kun ynglet 0-1 par (fig 1110). En lignende 

udvikling er konstateret blandt svartbagen og splitternen (fig. 12).  

                                                 
10 På alle grafer over udviklingen i antallet af ynglende terne- og mågearter angiver blå bjælker antallet af yngelpar, 
hvide bjælker er manglende observationer og sorte bjælker angiver tilstedeværelsen af rotter.  
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Figur 11. Udviklingen i antallet af ynglende hættemåge på 
Store Holm i Præstø Fjord. 

Figur 12. Udviklingen i antallet af ynglende splitterner på 
Store Holm i Præstø Fjord. 

 

Sølvmågen blev observeret med blot 4 ynglede par i 1988. I 1994 steg yngleantallet og et 

maksimum på 400 par blev registreret i 2001 (fig. 13). Siden da har der ynglet 110-185 par. 

Antallet af ynglende stormmåger har været mere eller mindre konstant med ca. 20-30 par i 

perioden 1980-2003, i 2008 var der 15 par (fig. 14). 
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Figur 13. Udviklingen i antallet af ynglende sølvmåger på 
Store Holm i Præstø Fjord. 

Figur 14. Udviklingen i antallet af ynglende stormmåger 
på Store Holm i Præstø Fjord. 

 

På Lille Holm er der optællinger af ynglefugle fra 1980-1983, 1985-1986, 1988-1991, 1994, 1996-

2008. På øen har der været yngleforekomst af stormmåger, sølvmåger, hættemåger og splitterner.  

Stormmågen er observeret 6 gange siden 1982 med 1-10 par, senest i 2008 med 1 par. 

Udviklingen i antallet af ynglepar hos sølvmågen, hættemågen og splitternen minder om 

udviklingen på Store Holm. Antallet af ynglende par falder hos hættemågen og splitternen og 

stiger hos sølvmågen. Fjordternen er registreret en enkelt gang i 1982 med 25 par og svartbagen 

har siden 2001 haft et enkelt par på øen. 

 

Maderne er den af de tre øer der har flest fugle i alt og flest forskellige fuglearter. Der er 

yngleforekomst af både stormmåger, hættemåger, havterner og splitterner og i mindre grad 



 

       50 

sølvmåger, svartbage, fjordterner og dværgterner. Der er optællinger fra 1969-1973, 1980-1981, 

1988, 1994-2008. Stormmågernes yngleantal har ligget forholdsvist stabilt med ca. 175 par, med 

enkelte år hvor der er større udsving, hvor antallet svinger fra fx 475 par i 1988 til 35 par i 1995. 

Antallet af ynglende hættemåger er gået tilbage. I 1980 og i slutningen af 1990’erne var der mere 

end 200 par, men efter 2001 har antallet af ynglepar kun være over 100 par en enkelt gang (fig. 

15). Antallet af ynglende splitterner følger til dels hættenmågen (fig. 16).  

 

0
100
200
300
400
500

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Antal Hættemåge

0
100
200
300
400
500

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

Antal Splitterne

0

20

40

60

80

 

Figur 15. Udviklingen i antallet af ynglende hættemåger på 
Maderne i Præstø Fjord. 

Figur 16. Udviklingen i antallet af ynglende splitterner på 
Maderne i Præstø Fjord. 

 

Antallet af ynglende havterner er gået frem. I 1980 var der 15 par og i 2008 var der 35 par. I 1988 

kom yngleantallet op på 105 par, men der er ingen data fra perioden 1982-1987 og 1989-1993, 

hvilket gør det svært at udtale sig om det var et enkeltstående tilfælde eller yngleantallet i en 

periode lå så højt (fig. 17). Udviklingen i antallet af ynglende dværgterner følger til dels udviklingen 

af ynglende havterner, dog i mindre antal. 1988 er, som for havternen, et godt år for dværgternen 

med det højeste antal observerede ynglepar (14 par) (fig. 18). 
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Figur 17. Udviklingen i antallet af ynglende havterner på 
Maderne i Præstø Fjord. 

Figur 18. Udviklingen i antallet af ynglende dværgterner på 
Maderne i Præstø Fjord. 
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Opsamling på udviklingen af ynglende terne og mågearter på de fire øer i Præstø Fjord 

 Store Holm 1980-2008 Lille Holm 1980/82-2008 Maderne 1980/81-2008 

Stormmåge Faldende  - Stigende D. 

Sølvmåge Stigende D. Stigende D. - 

Sildemåge - - - 

Svartbag - - - 

Hættemåge Faldende  Faldende  Stigende  

Havterne - - Faldende  

Fjordterne - - - 

Splitterne Faldende Faldende Faldende  

Dværgterne - - Faldende 

Tabel 6. Langtids-tendenser for de 5 mågearter og de 4 ternearter i den samlede periode, hvor der er foregået 
punkttællinger i Præstø Fjord. Resultaterne er fremkommet ved at lave en tendenslinje i excel, - betyder manglende 
data. Desuden er det noteret hvilken art der er dominerende (D) ved den seneste optælling. 
  

 4.4 Opsamling på Case A: Præstø Fjord 

Udviklingen i antallet af de 5 ynglende mågearter og de 4 ynglende ternearter i Præstø Fjord følger 

generelt den internationale udvikling. Dog adskiller Maderne sig fra Store Holm og Lille Holm ved 

at have større bestand og flere arter. Dette kan der være flere grunde til, for det første er 

Maderne er ca. 3 gange større end Store Holm og ca. 6 gange større end Lille Holm. Maderne i er 

modsætning til Store Holm udpeget som vildtreservat og har kun en enkelt lodsejer, dvs. der er 

færre der har lovlig adgang til øen. I vildtreservatbestemmelserne er der et forbud mod 

brætsejlads og færdsel med motorbåde (med undtagelse af sejlrenden) i et større område omkring 

øen fra feddets kyst til fastlande (fig. 10). Dette medfører at man ikke kan komme tættere på øen 

end 1 km med hverken motorbåd, kitesurfere eller windsurfer, igen med undtagelse af sejlrenden 

og en ca. 250 m lang strækning på østsiden af øen hvor også broen fra fastlandet til Maderne 

findes. Desuden er der kreaturafgræsning, som sikrer et åbent miljø, hvilket især ternerne 

foretrækker. Ifølge basisanalysen, udsættes kreaturerne dog for tidlig og kan derfor vise sig af 

have en negativ effekt pga. nedtrampning.  

Trods disse bedre forudsætninger for ynglefugle på Maderne ses stadig et fald i yngleantallet hos 

blandt andet splitterne og hættemåge. Dette forklares i basisanalysen primært ud fra observation 

af 2 tamkaniner på øen i 2005 og tilstedeværelse af ræv på øen i 2008. Prædation fra rotter, ræve 
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og mink har et stigende antal steder vist sig at være et væsentligt problem. Under mangel på føde 

på fastlandet finder rotterne vej til øerne ved at svømme, hvis øen ikke allerede er forbundet til 

fastlandet via broer som Maderne netop er. Ræve vil primært komme til øen under en isvinter. 

Den sidste isvinter Danmark havde, var vinteren 1995-96, og før denne skal man tilbage til de tre 

hårde vinter år 1984-85, 1985-86 og 1986-87 (Siewertsen, 2003). Andre negative klimatiske 

faktorer kan derudover være højvande i maj-juni hvilke bl.a. fandt sted i 2005. 

Ser man på menneskelig færdsel kan følgende forstyrrelser ifølge de gældende betingelser være et 

problem på Maderne:  

1. Fartøjer, der ikke planer dvs. sejlbåde, kano, kajak og robåde mere end 50 m fra højeste 

daglige vandstandslinje 

2. Erhvervsfiskere 

3. Alle slags fartøjer i sejlrenden 

4. Gående færdsel i perioden 16. juli til 31. marts 

I forhold til disse aktiviteter ved man, at der er sket en stigning i antallet af medlemmer i både 

sejlklubben og i roklubben. Ifølge Roneklint kajakcenter er den gående færdsel ligeledes stigende, 

især på Maderne, der er et populært sted for rekreativ vandring og udflugtsmål med hunde. Ifølge 

naturbeskyttelsesloven skal hunde føres i snor, men dette gælder kun for landsiden. På vandet må 

hundene løbe løst, og dette kan virke meget forstyrrende på fuglene.  

En anden forklaring på nedgangen i størrelsen af splitterne kolonien kan være artens 

populationsdynamik. Terner er hurtige til at flytte deres koloni hvis de fx har været udsat for 

forstyrrelser, dvs. forstyrres arten på en lokalitet er den hurtigt til at flytte til en ny lokalitet, og 

nedgangen er derfor ikke nødvendigvis en bestandsnedgang, men en forflytning fra en lokalitet til 

en anden (Burger, 1984). Derudover har splitterner tendens til at placere deres reder mellem 

hættemåger i kolonier for at nyde godt af hættemågernes aggressive adfærd over for 

indtrængende. Det betyder til gengæld også at hvis bestanden af hættemåger går ned, som man 

ser på Maderne fra 200 til 2001, rammer det også splitternen, og som vi ser på fig. 16 går 

splitterne yngleantallet fra 75 par i 2000 til 0 par i 2001.  
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Hvor Maderne har en større bestand af stormmåger, har både Lille Holm og Store Holm en større 

bestand af sølvmåger, en kendt prædator af både fugleæg og fugleunger. På Store Holm kan man 

se at efter sølvmågen kommer til øen (100 par) falder hættemåge-bestanden samme år fra 2000 

par til 250 par. Derefter bibeholdes bestanden af sølvmåger, hvorimod hættemåge-bestanden 

fortsætter sit fald. Ved udregning af korrelationskoefficient mellem sølvmåge og 

hættemåge/splitterne får man værdier på hhv. -0,52 og -0,45. Hvilke indikerer at der er 

sammenhæng mellem stigning i antallet af ynglende sølvmåger og faldet hos hættemågen og 

splitternen.  

Da Lille Holm og Store Holm ligger mindre end 300 m fra hinanden, kunne det formodes at 

sølvmågen også var årsag til faldet i splitterne og hættemåge bestanden på Lille Holm. 

Forklaringen på til at splitternen ikke er vendt tilbage kan også findes ved at Store Holm er groet 

kraftigt til med bl.a. tagrør.  

Alle de tidligere forklaringer på faldet af ynglende splitterne og hættemåge på Maderne, gør sig 

også gældende for Lille Holm og Store Holm. Fx var der på Store Holm i 1995 en population af 

både hættemåger og splitterner, men året efter i 1996 er splitterne bestanden helt væk. Dette 

falder sammen med at Danmark havde den sidste isvinter i 95-96 hvilket, som beskrevet tidligere, 

kan føre prædatorer som ræve fra fastlandet til øer. I 2008 er der desuden registreret rotter som 

observatører fra DOF i Storstrøms amt mener, var den primære årsag til den lave ynglesucces 

blandt fuglene på Store Holm og Lille Holm fra 2005 og frem (Storstrømsamt, 2006). 

Kigger man på de bestemmelser der er for Lille Holm og Store Holm, kan alle slags fartøjer og 

gående færdsel hele året rundt være forstyrrende på Store Holm. Og på Lille Holm følgende: 

1. Alle slags fartøjer mere end 50 m fra højeste daglige vandstandslinje 

2. Erhvervsfiskere 

3. Alle slags fartøjer i sejlrenden 

4. Gående færdsel i perioden 16. juli til 31. marts 

Det betyder at potentialet for et øget aktivitetsniveau ligeledes kan være en forklaring på 

nedgangen af ternearterne og hættemågen. Der er dog intet der tyder på at menneskelige 

forstyrrelser har været særligt udbredt i midten af 90’erne, hvor det store fald i yngelantallet hos 

både terner og hættemåge ses. I modsætning til bestande af terner og hættemåger, der især for 

splitternen er fluktuerende, er menneskelige forstyrrelser i form af et stigende antal medlemmer i 
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klubber med et sigte på aktiviteter på vandet i Præstø Fjord stabile gående mod svagt stigende. 

Ved udregning af korrelationskoefficient mellem sejlads og stormmåge/hættemåge/splitterne får 

man værdier på hhv. 0,32, 0,17 og -0,03. Disse værdier indikerer at der ikke en udtalt 

sammenhæng om at en voksende sejladsaktivitet forstyrrer disse fugle til en grad hvor de forlader 

området. 

I forlængelse af udregninger af korrelationskoefficienter er det vigtigt at påpege at jeg har brugt 

en proxy for udviklingen i sejlsportsaktiviteter. Da man kun kan få medlemsdata for de enkelte 

områder for en meget begrænset periode, har jeg brugt udviklingen i hele Danmark som proxy. 

Som beskrevet i afsnittet ”aktiviteter på vandet” er der positiv sammenhæng mellem disse to 

udviklinger. Dette gør det muligt at bruge landsudviklingen, men resultaterne vil dog blive mere 

usikre. 
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 5. Case B: NATURA 2000 område 127, Det Sydfynske Øhav 

 
Figur 19. Det Sydfynske Øhav med indtegning af Natura 2000 område 111 og vigtige lokaliteter for aktiviteter på  
vandet herunder sejlklubber (blå), roklubber (grøn), kajakklubber (gul), kitesurfing spot og windsurfing spot (rød). De 
mest aktive områder er lokaliseret omkring de større byer, Svendborg, Faaborg, Rudkøbing og Marstal.  
 
Det Sydfynske Øhav er et lavvandet havområde bestående af mere end 50 øer og holme, hvor af 

størstedelen er ubeboede. Området har et varierende kystlandskab med nor, strande, strandenge, 

klitter og vandhuller (Sydfynske Ø-hav Vildtreservat, 2007). NATURA 2000 område 127 består af 

EF-fuglebeskyttelsesområde 71 og 72 og EF-habitatområde 111 (Fyns Amt, 2006). Case B vil tage 

udgangspunkt i fuglebeskyttelsesområde 71, hvilket dækker over Store Holm, Hjelmshoved, Siø og 

Bredholm. Øerne er udvalgt fordi det er de øer med størst og mest sammenhængende datasæt og 

som matchede mine udvælgelseskriterier for de 4 ternearter og de 5 mågearter.  

Storeholm ligger i forlængelse af Ristinge Hale på Langeland. Den er ca. 2 m høj og ca. 0,1 

kvadratkilometer, men vokser hele tiden. Øen består mest af strandeng. Mod sydøst, i retning af 

Ristinge Hale, har en strømrende tidligere muliggjort gennemsejling med kuttere fra Ristinge Havn, 
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men løbet er nu sandet til, så kun småjoller kan passere. Storeholm ejes i dag af to lodsejere, der 

bor på Ristingehalvøen (Naturbureauet, 2009). Bredholm er Øhavets næststørste, ubeboede holm 

og ligger ca. 3 km vest for Strynø. Øen er overvejende græsbevokset (Naturbureauet, 2009). 

Hjelmshoved er en lille flad ubeboet ø, ca. 2 km fra Tåsinge. Den nordlige del består af strandenge, 

hvor den sydlige del stadig bærer præg af at have været opdyrket. Der findes desuden 2 ubeboede 

gårde på den sydlige del. Siø er præget af Langelandsbroen og en stor gård, hvilket betyder at det 

meste af øen er opdyrket. Både broen og gården medvirker til en stor bestand af rotter. 

(Naturbureauet, 2009). 

Bestandsudviklingsbeskrivelsen er desuden suppleret med Leif Bisschop-Larsens databehandling af 

bestandsudviklingen hos ternearter i hele det Sydfynske Øhav (Bisschop-Larsen, 2003). Årsagen til 

at jeg ikke udelukkende benytter mig af dette datasæt er at det ikke er muligt at se udviklingen af 

de 5 mågearter eller på de enkelte øer og jeg kan derfor ikke se på specifikke områder og hvordan 

beskyttelsen på forskellige øer påvirker udviklingen af fuglemængden. Uden disse oplysninger er 

det ikke muligt at vurdere de mulige negative effekter fra aktiviteter på vandet. 

 5.1 Aktiviteter på vandet i Det Sydfynske Øhav 

Konstaterede forstyrrelser/trusler fra basisanalysen (Fyns Amt, 2006): Som nævnt for 

ternearterne…vurderes forstyrrelser og prædation at være anledning til manglende ynglesucces, og 

dermed nogle hovedårsager til bestandsnedgange. Forstyrrelser er hyppigt rapporteret i 

optællingsrapporter som en negativ faktor. Det drejer sig om sejlads og landgang fra lystsejlere, 

motorbåde, kajakroere m.m. samt vandring langs kysten og ophold tæt på ynglende fugle. Løse 

hunde og surfing, herunder især kitesurfing, beskrives som særligt forstyrrende. Der er ikke 

undersøgelser der konkret belyser disse forhold, men en analyse af bestandsudviklingen hos terner 

i Det Sydfynske Øhav (Bisschop-Larsen 2003) konkluderer ud fra arternes fordeling på forskellige 

typer levesteder samt i og uden for reservater, at forstyrrelser på ynglestederne kan være en 

væsentlig årsag til den negative bestandsudvikling. Prædation fra bl.a. måger, krager, ræv og hund 

fremhæves også ofte som en væsentlig negativ faktor. Rotter vurderes derimod ikke som et 

problem i Det Sydfynske Øhav. Det er oplyst af beboere på nogle øer, at der ingen rotter er, der er 

til gengæld mange mosegrise.  
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Aktiviteter på vandet 

Det Sydfynske Øhav er et sandt sejlerparadis med mere end 40 havne og de mange småøer og 

holme, hvor der kan ligges til for anker (Maritim, 2009). Det viser sig blandet ved at 20.000-30.000 

både hvert år anløber Marstal Lystbådehavn på Ærø. Især mange tyskere kommer denne vej forbi 

og bruger Det Sydfynske Øhav som ”indfaldsvej” til de danske farvande (Harritz, 1983). Udover 

turistsejlads, findes også adskillige sejlklubber. Det drejer sig om 10 klubber som primært sejler i 

farvandet, heriblandt Oure Idrætshøjskole, -efterskole og -gymnasium. Sejlklubberne har hver 

300-500 medlemmer. Nedenfor ses udviklingen i antallet af medlemmer hos hhv. roklubber og 

sejlklubber i Det Sydfynske Øhav. 

 
Figur 20. Udviklingen i antallet af medlemmer i roklubber og sejlklubber i Det Sydfynske Øhav fra 2001 til 2009 (Dansk 
Idræts-Forbund 2009d og Dansk Idræts-Forbund 2009c). 
 
For sejlklubber i Det Sydfynske Øhav og i Danmark er korrelationskoefficienten 0,51, hvilket vil sige 

at ca. 50 % af udviklingen i disse klubbers medlemstal kan forklares ved den landsdækkende 

medlemsudvikling (bilag 6). Som i Danmark er antallet af medlemmer i det sydfynske tiltagende. 

Andre relevante aktiviteter er blandt andet Svendborg Motorbådsklub og Smakkecentret på 

Strynø fra 1993, der udlejer smakkejoller til turister, skoler mm. til sejlads i farvandet. En smakke 

jollen er utrolig nem at rigge til, og efter blot 1 -2 timers instruktion er man klar til sejlads på egen 

hånd. Derudover har smakkejoller sænkekøl og kan derfor komme ind på helt lavt vand (Øhavets 

Smakkecenter, 2009).   
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Der findes 4 roklubber med tilknytning til Det Sydfynske øhav, Faaborg Roklub, Marstal Roklub, 

Svendborg Roklub og Rudkøbing Roklub (Fyns Kredsen, 2009). I 2009 havde de hhv. 108, 81, 153 

og 30-40 medlemmer dvs. i alt 372-382 medlemmer. Korrelationskoefficienten for roklubber i 

Danmark og i Det Sydfynske øhav er 0,85, hvilket vil sige at som i hele Danmark falder antallet af 

medlemmer i Det Sydfynske Øhav (bilag 6) med undtagelse af to klubber som i 2009 havde hhv. 90 

og 110 medlemmer, har det ikke været muligt at få fat i medlemstal for de 5 kajakklubber, som er 

fundet i området (Kajakroning, 2009). Sammenligner man med andre områder kommer 

medlemstallene sjældent over 100. Der er ofte lange ventelister til kajakklubber, fordi klubberne 

ikke har kapacitet til at optage nye medlemmer, ofte fordi de mangler fysisk plads (Clausen, 2004). 

 

Der er ingen officielle surfklubber i Det Sydfynske øhav, udover Oure skolen der bruger farvandet. 

Der er nogle få sejlklubber som tilbyder windsurf undervisning. De steder den uorganiserede 

kitesurfing og windsurfing primært foregår fra er Rudkøbing, Ristingshale og omkring Skarø (fig. 

19) (Funstyle, 2009 og Kitesurfing Fynsland, 2009a). Der er 404 medlemmer på kitefyn.dk. 

Sammenlignes dette forum med kitesurferen.dk, som er et meget benyttet kiteforum i Danmark, 

er der 2058 antal medlemmer, hvor man forventer at ca. halvdelen er aktive sejlere. I et lignende 

forum for windsurfere på Fyn har 92 medlemmer. Antallet af windsurfere og kitesurfere på Fyn 

der jævnligt kommer ud på vandet vurderes til at ligge på 50 windsurfere og 100 kitesurfere. 

 5.2 Beskyttelses af kolonirugende kystfugle i Det Sydfynske Øhav 

 5.2.1 Internationalt naturbeskyttelsesområde 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde for det Sydfynske Øhav: 

Art Periode i livscyklus, hvorfor arten er 
udpeget 

Kriterier, der ligger til grund for 
vurdering 

Havterne Ynglende art F1 
Fjordterne Ynglende art F3 
Splitterne Ynglende art F1 
Dværgterne Ynglende art F1 
Tabel 7. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 71 (Miljøministeriet, 2009c). 
F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt 
antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand.  
F3 arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den 
samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade. 
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 5.2.2 Sydfynske Øhavs Vildtreservat  

Bekendtgørelse om Sydfynske Ø-hav Vildtreservat nr. 169 af 15/01/2007 (herefter Sydfynske Ø-

hav Vildtreservat) stammer tilbage fra 1996, og er et af de vildtreservater der er blevet udvidet 

siden år 2000 (fig. 21) (Sydfynske Ø-hav Vildtreservat, 2007). For aktiviteter på vandet er følgende 

regler interessante:  

- Brætsejlads er forbudt hele året rundt i området mellem Tåsinge, Siø, Strynø og Birkholm, og 

området nord for Storeholm (skrå linjer fig. 21).  

- Brætsejlads er forbudt fra 1. sep. til 31. maj i området mellem Tåsinge, Birkholm, Strynø Kalv, 

Flintegrund, Egholm Flak og Hjortø og området mellem Marstal og Ristinge (lodrette linjer fig. 21).  

- Færdsel er forbudt fra 1. marts til 15. juli på Bredholm, Græsholm, Grensholm, del af 

Hjelmshoved, Storeholm, Mejlholm, Dejrø, Eskilsø , inkl. tilvækstarealer, samt på det omgivende 

søterritorium i en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinie (vandrette linjer fig. 21).  

Bestemmelsen gælder ikke for:  

1) Ejere og brugere samt disses husstand og personale. Det er dog forbudt at medbringe hunde.  

2) Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri og fritidsfiskeri med garn og krogliner.  

 5.2.3 Reglement for sejlads med motorbåde og brætsejlads i Fyns Politikreds 

I reglement for sejlads med motorbåde og brætsejlads i Fyns Politikreds, kan følgende 

bestemmelser have en virkning på kolonirugende kystfugle. 

Indenfor en afstand af 200 meter fra kysten må brætsejlads og motorbåde kun sejle, når fartøjet 

er på vej til eller fra landingsplads og sejladsen skal altid foregå vinkelret på kysten. Desuden må 

nævnte fartøjer indenfor en afstand af 200 meter fra kysten, ikke fremføres med så stor hastighed, 

at fartøjet planer på vandet. Bestemmelserne gælder dog ikke for langsomt sejlende motorbåde, 

der benyttes til fiskeri, jagt eller lignende samt brætsejlads, når der holdes fornøden afstand til 

badende og andre sejlende. Endvidere gælder de nævnte bestemmelsen ikke, når sejladsen 

foregår i en afmærket sejlrende og motorbåde, der benyttes til trækkraft ved start og afsætning af 

vandskiløbere fra og til kysten, må sejle med den til formålet nødvendige hastighed. (Løhde, 2007).   
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Figur 21. Det Sydfynske Ø-havs Vildtreservat (Sydfynske Ø-hav Vildtreservat, 2007). 
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 5.2.4 Opsamling på beskyttelse af kolonirugende kystfugle imod menneskelig 

færdsel i Det Sydfynske Øhav 

 Storeholm  Bredholm  Siø  Hjelmshoved  
Afstand/forbindelse til 
kysten 

I forlængelse af 
Ristingehale 

Ca. 3 km til 
Strynø 

Forbundet med 
bro 

Ca. 2 km til 
Tåsinge 

Natura 2000 område 127 127 127 127 
Fuglebeskyttelsesområde 71 71 71 71 
Habitatområde 111 111 111 111 
Ramsarområde - - - - 
Vildtreservat X x -* X 
- Forbud mod brætsejlads 1/9-31/5 og den 

nordlig spids 
hele året  

1/9-31/5 500 m strækning i 
den nordvestlige 
ende af Siø 

Langs den 
vestlige kyst 
fra 1/9-31/5  

- Forbud mod motordrevne 
fartøjer 

- - - - 

Adgangsforbud 1/3-15/7 1/3-15/7 - Den nordlige 
ende fra 1/3-
15/7 

Landskabspleje* ** *** Opdyrket/INGEN INGEN 
Ordensbkg. X x x X 
- Forbud mod planene 
motorbåde og vinkelret på 
kysten i meter fra kysten. 

200  200  200  200  

Tabel 8. Oversigt over beskyttelse i Det Sydfynske Øhav på øerne Storeholm, Bredholm, Siø og Hjelmshoved. *Den 
sydlige halvdel af kystlinjen er i vildtreservat, selve Siø og resten af kystlinjen er ikke. **Storeholm har tidligere været 
afgræsset men det er ophørt for ti år. ***Bredholm afgræsses, nogle år af geder, andre år af får og nogle gange begge 
husdyrracer. Øen gror til i højt græs og strandmalurt, hvis afgræsningen ophører hvad den har været i perioder (Fyns 
Amt, 2006). 

 5.3 Udviklingen hos ynglende terne og mågearter  

Gennemgang af udviklingen af de 5 ynglede mågearter og de 4 ynglende ternearter i det Sydfynske 

Ø-hav på de 4 øer Storeholm, Bredholm, Siø og Hjelmshoved.   

 

På Storeholm er der optællinger fra 1973, 1979-1997, 1999-2001, 2004 og 2009. Der er observeret 

ynglende havterner, dværgterner, stormmåger, sølvmåger, svartbage og tidligere har der været 

små kolonier af sildemåger og hættemåger. Havternen har fra begyndelsen af 1970’erne til 

begyndelsen af 1990’erne haft ca. 40 par, med udsving nogle år helt ned til 6 par og andre år op til 

89 par. I starten af 1990’erne steg yngleantallet og nåede et maksimum i 1994 på 230 par, siden er 

antallet dog kommer helt ned på 10 par i 2004, og 0 par i 2009 (fig. 22). Dværgternen havde det 
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højeste yngleantal i 1973 med 37 par, siden har yngleantallet ligget på 0-18 par. I 2004 lå bestande 

på 5 par og i 2009 var der ingen (fig. 23).  
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Figur 22. Udviklingen i antallet af ynglende havterne på 
Storeholm ved Langeland. 

Figur 23. Udviklingen i antallet af ynglende dværgterne på 
Storeholm ved Langeland. 

 

Antallet af ynglende sølvmåger og stormmåger har ligget stabilt til stigende i perioden 1980 til 

starten af 90’erne med hhv. 250-450 sølvmågepar og 75-145 stormmågepar. I starten af 1990’erne 

faldt antallet af ynglende stormmåger til under 60 og kom kun over i 2004 med 75 par (fig 24). 

Antallet af ynglende sølvmåger stiger til gengæld en smule og kommer op på 500 par i 2001 og 475 

i 2004 (fig. 25). De seneste målinger fra DOFbasen ligger meget lavt for begge arter hhv. 8 

stormmåge par og 5 sølvmåge par.  
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Figur 24. Udviklingen i antallet af ynglende stormmåge på 
Storeholm ved Langeland. 

Figur 25. Udviklingen i antallet af ynglende sølvmåge 
på Storeholm ved Langeland. 

 
Udover sølvmåger og stormmåger, er der sporadiske observationer af hættemåger, med i alt 6 

registreringer bl.a. i 1993 med 40 par og, den sidste registrering, i år 2000 med 27 par. Sildemågen 

er registreret 3 gange fra 1999-2001 med hhv. 1, 1, og 3 par. 
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På Bredholm findes optællinger fra 1970, 1977-1995, 1997, 1999, 2004 og 2009. I 1970 ynglede 

der 500 par stormmåger, 500 par sølvmåger, en enkelt par svartbag2, 190 par hættemåger, 35 par 

havterner og to par dværgterner. Dværgternen er kun observeret ynglende tre gange. I 1980 med 

2 par og 1996 og 2009 med et par. Havternen har holdt et forholdsvis stabilt yngleantal på øen 

med et gennemsnit på ca. 20 par. Yngleantallet når et maksimum i 1987 med 50 par, hvorefter det 

falder og i 1990 er der kun observeret 1 par. Herefter er havternen kun registreret 3 gange hhv. i 

1997 med 2 par, 1999 med 30 par og senest i 2004 med 25 par. Hættemågens udvikling minder til 

dels om havternens udvikling, fra 1982-1988 er der 5-40 par. Herefter er den kun registreret 4 

gange. I 1990 med 30 par, 1997 med to par, 2000 med tre par og senest i 2004 med 3 par.  

På Bredholm har der i mange år været en stor koloni af sølvmåger. I slutningen af 1970’erne ligger 

yngleantallet på 400-420 par, hvorefter det stiger frem til 1988, hvor antallet topper med 871 par. 

Herefter falder yngleantallet og har sidenhen ligget på ca. 350 par pr. år. Stormmågen startede 

også i 1970 med 500 par men faldt hurtigt og har siden 1978 ikke været over 100 par/år. Fra 1988 

og frem kommer yngleantallet ikke over 20 par med undtagelse af året 1999, hvor der var 225 par. 

Samme år er der ikke registreret nogen ynglende sølvmåger på Bredholm. Svartbagen har ligget 

mere eller mindre med en stabil bestand på 5-15 par i en længere årrække fra 1978-2004, fra 

2005-2008 er der ingen registreringer, hvorefter i år 2009 når bestanden et maksimum på 29 par.  

 

På Hjelmshoved findes optællinger fra 1977-1997, 1999-2001, 2004 og 2009. Der er observeret 

ynglende stormmåger, sølvmåger, svartbage, hættemåger, havterner og en enkelt observation af 

dværgterner i 1980 med et enkelt par. Hættemåge yngleantallet er meget fluktuerende, af to 

omgange i hhv. 1984 og 1990 stiger antallet til over 200 par, og falder derefter igen så der årene 

efter er hhv. 1 par i 1985 og 5 par i 1991. Efter 1991 kommer bestanden kun over 30 par en enkelt 

gang i 2000 med 80 par. Den seneste registrering er fra 2009 med 13 par (fig. 26). Havternen 

havde et forholdsvis stabilt antal ynglende par fra 1977-1986 på 30-80 par. Herefter falder antallet 

og var i 1987 nede på 2 par. Frem til 2001 gik yngleantallet op og ned flere gang, og nåede et 

minimum i 2004 hvor der ikke blev registreret nogle ynglende par. Senest i 2009 er antallet af 

ynglende igen steget og lå på 10 par (fig. 27). 
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Figur 26. Udviklingen i antallet af ynglende hættemåge på 
Hjelmshoved i Det Sydfynske Øhav. 

Figur 27 Udviklingen i antallet af ynglende havterne på 
Hjelmshoved i Det Sydfynske Øhav 

 

Fra 1970 til 2009 har der et forholdsvis fast yngleantal af både stormmåger og sølvmåger. 

Sølvmågen når et maksimum i 1983 med 125 par og i 2004 med 120 par. Imellem ligger 

yngleantallet forholdsvist stabilt på 50-65 par. Seneste registrering er fra 2009 med 100 

sølvmågepar (fig 28). Antallet af ynglende Stormmåger når et maksimum i 1981 med 270 par, 

herefter falder bestanden over en årrække og kommer ned på 10 par i 1990. Frem til 1995 ses en 

stigningen op til 160 par, der igen efterfølges af et fald, som betyder at bestanden i 2009 er nede 

på 20 par (fig. 29).  
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Figur 28. Udviklingen i antallet af ynglende sølvmåge på 
Hjelmshoved i Det Sydfynske Øhav. 

Figur 29. Udviklingen i antallet af ynglende stormmåge 
på Hjelmshoved i Det Sydfynske Øhav. 

 
Der har været et meget lille antal ynglende af svartbage der i mange år har bestået af et til to par. 

Siden 2001 er der sket en stigning op til 5-6 par i hhv. 2001, 2004 og 2009. 

 

På Siø findes optællinger fra 1980, 1994-2007 og 2009. Der er observeret ynglende stormmåger, 

sølvmåger, svartbage, hættemåger, havterner, splitterner og to registreringer af hhv. sildemåger 

og fjordterner. Et enkelt par sildemåger i hhv. 2006 og 2007 og 1 og 4 par fjordterner i hhv. 1996 

og 1997. Svartbagen yngleforekomst har siden 1995 bestået af 1-6 par. Den første registrering af 
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havternen er i 1979 med 10 par, herefter skal man frem til 1994 før der er data igen. Fra 1994 til 

1996 stiger antallet til 84 par, men yngleantallet har derefter ligger på 0-20 par (fig 30). Splitterne 

kom til øen i 1998 hvor der optræder et enkelt par, herefter har yngleantallet været stigende og er 

i 2009 oppe på 210 par (fig. 31).  
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Figur 30. Udviklingen i antallet af ynglende havterner 
på Siø i Det Sydfynske Øhav.  

Figur 31. Udviklingen i antallet af ynglende splitterner på 
Siø i Det Sydfynske Øhav. 

 

På Siø har der været et forholdsvist stabilt antal ynglende stormmåger, der kun to gange er 

kommet under 500 par, i 1997 med 298 par og senest i 2009 med 170 par. Antallet er kun en 

enkelt gang kommet over 1000 par, i 2004 med 1005 par. Der er ligeledes et forholdsvis fast antal 

ynglende sølvmåger, der har været stigende fra 1994 med 33 par til 2005 med 482 par. Herefter er 

antallet faldet og ligger i 2009 på 97 par (fig. 32). En lignende udvikling ser man hos hættemågen, 

yngleantallet stiger fra 2 par i 1994 til 2003 med 4310 par. Herefter falder antallet og ligger i 2009 

på 1610 par (fig. 33).  
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Figur 32. Udviklingen i antallet af ynglende sølvmåger på Siø 
i Det Sydfynske Øhav. 

Figur 33. Udviklingen i antallet af ynglende hættemåger på 
Siø i Det Sydfynske Øhav. 

 

 

 



 

 66 

Opsamling på udviklingen af ynglende terne og mågearter på de fire øer i Det Sydfynske Øhav 

 Store Holm  

1979-2001 

Hjelmshoved 

 1977-2001 

Siø  

1994-2006 

Bredholm  

1977-2001 

Stormmåge Faldende Faldende Stigende Faldende 

Sølvmåge Stigende D. Stigende D. Stigende Faldende D. 

Sildemåge - - - - 

Svartbag Stigende Stigende Stigende Stigende 

Hættemåge - Faldende Stigende D. Faldende 

Havterne Stigende Faldende Faldende Faldende 

Fjordterne - - - - 

Splitterne - - Stigende - 

Dværgterne Faldende  - - - 

Tabel 9. Langtids-tendenser for de 5 måge arter og de 4 ternearter i den samlede periode i Det Sydfynske Øhav, hvor 
der er foregået punkttællinger. Resultaterne er fremkommet ved at lave en tendenslinje i excel, - betyder manglende 
data. Desuden er det noteret hvilken art der er dominerende (D) ved den seneste optælling. 

 5.4 Opsamling på Case B: Det Sydfynske Øhav 

I Bisschop-Larsen undersøgelse af bestandsudviklingen af de 4 ternearter; havterne, fjordterne, 

dværgterne og splitterne finder han, at tre af de fire arter er i tydelig tilbagegang, kun splitternen 

er i fremgang. Havternen er den der er gået mindst tilbage, hvor fjordternen og dværgternen er 

næsten forsvundet. Sammenlignet med de fire udvalgte øer, stemmer det overens med hvad der, i 

dette speciale, er beskrevet. Jeg vil ud fra analysen vedrørende de gældende bestemmelser og 

aktivitetsniveauet i det Sydfynske Øhav kommer nærmere ind på hvilke aktiviteter der kan være 

forklaring på nedgangen af de 4 ternearter, hættemågen og stormmågen på de fire undersøgte 

øer. Ud fra den eksisterende viden om beliggenhed og tidligere observationer vil jeg ligeledes 

vurdere betydningen af prædation. 

 

Siø mellem Tåsinge og Langeland er efter alt at dømme den ø, som er udsat for det største 

menneskelige forstyrrelsesniveau. Både pga. dens beliggenhed udfor Rudkøbing, dens tilknytning 

til fastlandet via broen, den korte afstand til fastlandet og som følge af Siø ligger på grænsen af 

vildtreservatet. Det er derfor kun den sydlige kyststrækning og ca. 500 m på den nordlige del som 

er under vildreservatet. Dette gør at alle aktiviteter kan være forstyrrende på selve Siø, men langs 
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den nordlige kyststrækning og den sydlige kyststrækning med undtagelse af jagt fra motordrevne 

fartøjer. Trods kombinations af alle disse ”negative” faktorer er udviklingen i antallet af ynglende 

hættemåge og splitterne stigende, hvorfor det er svært at se en sammenhæng mellem øget 

aktivitetsniveau og fald i ynglebestand. Yderligere er Siø den eneste ø hvorpå der er observeret 

rotter. At rotterne ikke har haft nogen markant negativ effekt på de observerede fuglene, man 

være en kombination af øens store størrelse og at der findes en større gård, hvor det kunne 

formodes at der er let tilgængelig føde og at de derfor holde sig hertil.  

 

I den sydlige ende af Det Sydfynske Ø-hav mellem Ærø og Langeland finder man Storeholm. Ud fra 

for de gældende bestemmelser kan følgende menneskelige aktiviteter være forstyrrende: 

• Vinkelret brætsejlads i perioden 1/4-31/8, 200 m ud fra den sydlige del af øen. Holdes der 

fornøden afstand til badende og andre sejlende, må sejlads godt finde sted tættere på end 

200 m, men ikke tættere end 50 m. i perioden 1/3-15/7, hvor der er adgangsforbud på hele 

øen.  

• Motorbåde hele året rundt og hele vejen rundt om øen. I perioden 1/3-15/7 dog i en 

afstand af 50 m fra kysten. Hele året må fartøjet ikke plane i en afstand af 200 m fra 

kysten, med undtagelse af motorbåde med vandskiløber, sejlende motorbåde, der 

benyttes til fiskeri, jagt eller lignende, når der holdes fornøden afstand til badende og 

andre sejlende.  

• Fritids- og erhvervsfiskere hele året, hele vejen rundt om øen også indenfor 50 meter 

zonen om øen. 

• Gående i perioden 16/7-30/2. 

• Alm. Sejlbåde, joller, kano, kajak, robåde mm. hele året rundt, hele vejen rundt om øen, 

dog i en afstand af 50 m fra øen i perioden 1/3-15/7.  

• Lodsejere hele året rundt (Storeholm ejes i dag af to lodsejere, der bor på Ristingehalvøen) 

 

På fig. 19, ses det desuden at området omkring Storeholm benyttes til kitesurfing og windsurfing. I 

forhold til store både med sejl eller motor og mindre joller, kajak mm. må det formodes at det 

primært er de mindre joller og kajak som er forstyrrende, da løbet imellem Ristinge Hale og 

Storeholm er sandet til, så kun småjoller mm. kan passere. Forstyrrelser fra menneskelige 
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aktiviteter på vandet kan derfor være en forklaring på den registrerede nedgang i antallet af 

ynglende havterner og dværgterner siden starten af 0’erne. Dette understøttes desuden af 

udviklingen af ynglende sølvmåger på Storeholm. Der har nemlig været en ynglende bestand på 

300-400 par igennem de sidste 30 år, og til trods for denne bestand er antallet af ynglende 

havterne og dværgterne steget. Disse antagelser bygger dog på et fald i antallet af ynglende 

havterner og dværgterner over 2 års registreringer i hhv. 2004 og 2009. Data mangler fra 2002-

2003 og 2005-2008, og indtil 2001 var udviklingen i antallet af ynglede havterner og dværgterner 

stabil til stigende. 

Ved registreringer i 2009 er yngleantallet af sølvmåger faldet til 5 par. Da sølvmåger sjældent lader 

sig skramme, tyder det på noget andet end menneskelige forstyrrelser, skal findes som forklaring 

på dette fald. Til trods for at der ikke er registreret rotter på Storeholm, ligger øen i forlængelse af 

Langeland og rotter vil derfor ikke have nogen problemer med at komme derud og kan derfor 

være en forklaring på nedgangen i antallet af ynglende sølvmåger, såvel som ynglende havterner 

og dværgterner.  

 

Midt i Ø-havet ligger Hjelmshoved og Bredholm. På Hjælmshoved er der kun forbud mod færdsel 

på øen og i en 50 m zone omkring øen i den nordlige halvdel i periode 1/3-15/7. For havet omkring 

kan følgende derfor være forstyrrende langs den sydøstlige kyst:  

• Brætsejlads i perioden 1/4-31/8, sejlads skal foregår vinkelret på kysten, medmindre det 

ikke er til gene for andre både og badende gæster 

• Motorbåde hele året rundt. Fartøjet må ikke plane i en afstand af 200 m fra kysten, med 

undtagelse af motorbåde med vandskiløber, sejlende motorbåde, der benyttes til fiskeri, 

jagt eller lignende, eller når der holdes fornøden afstand til badende og andre sejlende.  

• Alm. Sejlbåde, joller, kano, kajak, robåde mm. hele året rundt. 

Omkring resten af Hjelmshoved kan alle aktiviteter være forstyrrende, med undtagelse af jagt fra 

motordrevne fartøjer og i en 50 m zone fra kysten ud fra den nordlige halvdel, er der i perioden 1-

3-15/7 kun adgang for fritids- og erhvervsfiskere hele året. Hjælmshoved ligger i forlængelse af 

Hjortø hvor der bor 12 personer. Der er ca. 2 km ind til kysten på Tåsinge hvor Skovballe havn er 

beliggende, og det må forventes at de fleste typer aktiviteter vil kunne nå Hjælmshoved.  
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Der er ikke beskrevet problemer med rotter, ræve eller mink, hvilke heller ikke kunne forventes da 

Hjælmshoved ligger ca. 2 km fra kysten. Til gengæld har antallet af ynglende sølvmåger ligget på 

højt ved de sidste to registreringer i 2004 og 2009.. En mulig forklaring på de lave yngleantal hos 

hættemåger, havterner og stormmåger kan derfor udover forstyrrelser fra aktiviteter også være 

prædation.     

 

På Bredholm gælder samme bestemmelser som på Storeholm med undtagelse af et total forbud 

mod brætsejlads i den nordlige ende af Storeholm hvilket ikke findes på Bredholm. Derudover 

ligger Bredholm ud til det tæt befærdede Mørkedyb hvor sejlere af og til går i land på 

sydvestkysten. Det samme gør fiskere, der lægger ruser til tørre på stranden. I forhold til de 

forskellige transportformer på vandet må man formode at det er motorbåde, større sejlbåde og 

smakkejoller som er de primære forstyrrer. Øhavets smakkecenter ligger på Strynø, ca. 3 km 

derfra. Bredholm ligger midt i øhavet og det vil tage betydelig tid for både kajak, robåde, mindre 

joller, windsurfere og kitesurfere at komme ud i nærheden af øen. Desuden er et større område 

ind mod Tåsinge helt forbudt for brætsejlads, hvilke betyder en windsurfer eller kitesurfer skal 

uden om Birkholm for at kommer til Bredholm.  

Bredholms afsidige beliggenhed, ca. 3 km fra Tåsinge, gør det umuligt for rotter at svømme til øen, 

og ifølge langtidstendenserne er der en tendens til et faldende yngleantal hos sølvmågen. Dette 

fald skal dog ses ud fra at bestanden af sølvmåger siden 1970-1994 har ligget på 400-500 par, 

hvilket kan være en forklaring på at det har været svært for både ternerne og de mindre 

mågearter, som stormmågen og hættemågen, at få etableret en større fast ynglekoloni. 
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 6. Case C: NATURA 2000 område 15, Nibe Bredning, Halkær Ådal og 

Sønderup Ådal 

 
Figur 34. Nibe og Gjøl Bredning med indtegning af Natura 2000 område 111 og vigtige lokaliteter for aktiviteter på 
vandet herunder sejlklubber (blå), roklubber (grøn), kajakklubber (gul), kitesurfing spot og windsurfing spot (rød). I 
Attrup er der ingen sejlklub og i Aalborg er der flere sejlklubber tilknyttet havnene.  
 
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal området består af store lavvandede fjordområder i 

Limfjorden mellem Ålborg og Aggersund. Disse lavvandede fjordområder er nogle af de største i 

Danmark (Nordjyllands Amt og Miljøcenter Aalborg, 2007). På det lave vand der strækker sig fra 

begge sider af sejlrenden mellem Ålborg og Løgstør, findes nogle af de største 

ålegræsbevoksninger i de danske farvande. Ålegræsset udgør fødegrundlaget for tusinde af fugle, 

både fugle der fourager på ålegræsset som gæssene og fugle der fourager på fisk som er 

afhængige af ålegræsset som havterne og fjordterne (Nordjyllands Amt og Miljøcenter Aalborg, 
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2007). Ålegræsbevoksninger og tobis anses at være i kraftig tilbagegang (Nordjyllands Amt og 

Miljøcenter Aalborg, 2007).  

NATURA 2000 område nr. 15 består af EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 1, EF-habitatområde nr. 15 

og Ramsarområde nr. 7 (Nordjyllands Amt og Miljøcenter Aalborg, 2007). Case C vil tage 

udgangspunkt i følgende holme: Troldeholm, Hornsgård Holm, Vårholm, Rønholm og Klosterholm. 

Fra disse holme er der er tilstrækkelig ynglefugledata.  

Troldeholme er lave græsklædte holme omgivet af lavvandet fjordområde. Vårholm, Hornsgård 

Holm, Klosterholm, Rønholm er alle øer med strandengsvegetation (Nielsen & Nielsen, 1998).  

Egholm, som er den eneste holm hvor rekreative aktiviteter vurderes om forstyrrende, er ikke 

medtaget da tilstedeværelsen af både terner og måger er yderst sparsom. Der er kun observeret 

ynglende havterne 3 gange, i 1980 1 par, 1983 3 par og i 1995 er det uvist om der var 0 el. 1 par.  

Der er observeret ynglende en enkelt gang i 1972 hvor der var 6 par. Det samme er gældende for 

stormmågen med kun med 2 par (Nielsen & Nielsen 1998 og Nordjyllands Amt og Miljøcenter 

Aalborg, 2007).  

 6.1 Aktiviteter på vandet ved Nibe og Gjøl Bredning 

Konstaterede forstyrrelser fra basisanalysen (Nordjyllands Amt og Miljøcenter Aalborg, 2007): 

Kun på Egholm vurderes forstyrrelser på fuglelivet fra rekreative aktiviteter at kunne have en 

beskeden effekt. 

 

Aktiviteter på vandet 

Der er fundet 6 sejlklubber i Nibe og Gjøl Bredning området inkl. Aalborg11, hhv. Nibe Sejlklub, 

Sejlklubben Limfjorden, Aalborg sejlklub, Nørresundby Sejlklub, Gjøl sejlklub (inkl. surfklub) og 

Sundby Hvorup Sejlklub. I Nibe- Limfjorden-, Nørresundby og Gjøl sejlklub er der i hver klub 100-

150 medlemmer, i Aalborg sejlklub er der ca. 500 medlemmer og det har ikke været muligt at få 

medlemstal fra Sundby Hvorup Sejlklub. Den samlede udvikling i sejlklubber og surfklubber ses i 

fig. 35. 

                                                 
11 Aalborg sejlklub er medtaget, da jeg forventer både herfra i stor stil benytter sig af området i Nibe og Gjøl Bredning. 
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Figur 35. Udviklingen i antallet af medlemmer i Sejlklubber og surfklubber i Nibe og Gjøl Bredning, ink. Aalborg (Dansk 
Idræts-Forbund 2009c).  
  
For sejlklubber i Nibe og Gjøl Bredning og i hele Danmark er korrelationskoefficienten 0,34, hvilket 

vil sige at ca. 34 % af udviklingen i disse klubber's medlemstal kan forklares ved den 

landsdækkende medlemsudvikling (bilag 6). Som i Danmark er antallet af medlemmer i Nibe og 

Gjøl Breding tiltagende. Ser man nærmere på udviklingen i antallet af medlemmer i scatterplottet 

bilag 6 ser man at år 2008 ligger som et outlier. Udtages dette årstal får man 

korrelationskoefficient på 0,78 og en forklaringsprocent på 78.  

Fra 2008-2009 observeres en stor stigning i antallet af medlemmer. En forklaring på denne stigning 

kan, ifølge Rasmus Storm der er seniorforsker ved Idrættens Analyseinstitut, være at der ofte 

optages flere medlemmer i kølvandet på internationale sportssucceser (Nord, 2008). I 2008 var 

der sommer OL i Beijing, hvor Martin Kirketerp og Jonas Warrer vandt guld i jollen 49’er, efter en 

meget spændende sejlads. De sejler begge i Kalø Vig nord for Århus (Ritzaus, 2008).   

Der er fundet to ro- og kajakklubber i området, hhv. Nibe Roklub fra 1939 og Gjøl Ro- og Kajakklub 

fra 1989, hvor begge har tilbud om kajakroning. Det har kun været muligt at få medlemstal fra 

Nibe Roklub og kun i perioden 2008 og 2009, hvor der var hhv. 41 og 40 medlemmer (Nibe Roklub, 

2010). Der er fundet en kajakklub, Aalborg kajakklub fra 1934, med 245 medlemmer i 2009 

Der er fundet 2 roklubber, Roklubben Ægir, som er Nordjyllands største roklub med ca. 280 

medlemmer i 2009 og Aalborg Roklub med 243 medlemmer i 2009. I Nibe og Gjøl Bredning findes 
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en windsurfingklub, Nordjysk Windsurfing klub, der i 2000 havde 91 medlemmer og i 2009 118 

medlemmer. Klubben er fra 1992 og ligger i Nørresundby (Nordjysk windsurfing klub, 2009).   

 6.2 Beskyttelses af kolonirugende kystfugle ved Nibe og Gjøl Bredning 

 6.2.1 Internationalt naturbeskyttelsesområde 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 1, Ulvedybet og Nibe Bredning er 

sammenfattet i tabe i 10.  

Art Periode i livscyklus, hvorfor arten er 
udpeget 

Kriterier, der ligger til grund for 
vurdering 

Havterne Ynglende art F1 
Fjordterne Ynglende art F1 
Splitterne Ynglende art F3 
Dværgterne Ynglende art F3 

Tabel 10. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 1 (Miljøministeriet, 2009c). 
F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt 
antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand.  
F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager væsentligt til den 
samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade. 

 6.2.2 Nibe & Gjøl Bredning Vildtreservat 
Bekendtgørelse om Nibe og Gjøl Bedning Vildtreservar af 02/07/1993 (herefter Nibe Bredning 

vildtreservat) fra 1976 er et af de ældste ø-reservater i Danmark (Nibe og Gjøl Bredning 

Vildtreservat, 1993). Efterfølgende er reservatet blevet udvidet til også at omfatte Gjøl Bredning. 

Denne beslutning skete i flere omgang. Første ændring skete i 1985 hvor DMI i løbet af tre 

jagtsæsoner fra 1985/86 til 1988/89 kortlagde, hvordan vandfugle og mennesker udnytter 

områder. I 1989/90 til 1990/91 blev der indført forskellige forsøgsreguleringer af jagt og færdsel 

og endelig i 1993 blev området permanent vildtreservat (Clausen et al, 1997). Forsøget viste at når 

knopsvaner og pibeænder ikke blev forstyrret, brugte de ca. ¾ af døgnets lyse timer til at søge 

føde. Når fiskejoller, skydepramme eller brætsejlere nærmede sig, opgav fuglene deres 

fødesøgning og søgte uforstyrrede steder. Mest forstyrrende var jægere i kravlepram, hvor bl.a. 

pibeand ophørte fødesøgning i 30 min ved første forstyrrelse og 3 timers ved anden forstyrrelse. 

Til gengæld havde fuglene den største flugtafstand over for brætsejlere (Clausen et al, 1997). 

De gælder reservat bestemmelser er på nuværende tidspunkt således at på bl.a. Hornsgård Holm, 

Vårholm, Klosterholm, Rønholm og Troldholme samt tilvækstarealer og på søterritoriet i en 

afstand af 50 meter ud for øerne regnet fra højeste, daglige vandstandslinje er færdsel forbudt i 
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perioden fra 1. april til og med 15. juli. Yderligere er det forbudt at ødelægge og indsamle æg. 

Bestemmelserne (røde felter fig. 36) gælder ikke for:  

1) Ejere/brugere samt disses husstand og personale. Hunde må dog ikke medtages.  

2) Sejlads i forbindelse med fiskeri. 

Desuden er brætsejlads er ikke tilladt i ålegræsbedene i Nibe og Gjøl Bredninger samt omkring 

Troldholme (orange og grønne felter fig. 36) og der er forbud mod motordrevet sejlads med mere 

end 8 knob uden for sejlrender samt et generelt forbud mod sejlads med jetski, vandscootere og 

lignende i hele reservatet (Nibe og Gjøl Bredning Vildtreservat, 1993). 

 

Figur 36. Nibe og Gjøl Bredning vildtreservat (Nibe og Gjøl Bredning Vildtreservat, 1993). 

 6.2.3 Reglement for sejlads med motorbåde og brætsejlads i Nordjyllands 

Politikreds 

Ifølge Nordjyllands Politi (pers. komm. Nordjyllands Politi, 4. nov. 2009) finder der er ingen lokale 

politivedtægter, der påvirker aktiviteter på vandet.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49001�
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 6.2.4 Opsamling på beskyttelse af kolonirugende kystfugle imod menneskelig 

færdsel i Nibe og Gjøl Bredning 

 Troldholmene  Hornsgård 
Holm  

Vårholm  Klosterholm  Rønholm  
 

Afstand/forbindelse til 
kysten 

ca. 2 km 300 m 500 m 600 m ca. 5 km 

Natura 2000 område 15 15 15 15 15 
Fuglebeskyttelsesomr. 1? 1 1 1 1 
Habitatområde 15 15 15 15 15 
Ramsarområde 7 7 7 7 7 
Vildtreservat X X X X X 
-Forbud mod 
brætsejlads 

Omkring alle 
øerne 

- Omkring 
den 
sydøstlige 
del 

Omkring den 
Nordlige del 
af øen 

- 

- Forbud mod hastighed 
højere end 8 knob med 
motordrevne fartøjer* 

X X x X X 

Adgangsforbud 1. april – 15. 
juli 

1. april – 
15. juli 

1. april – 
15. juli 

1. april – 15. 
juli 

1. april – 15. 
juli 

Landskabspleje Mangler 
formentlig** 

*** *** - Mangler 
formentlig** 

Ordensbkg. - - - - - 
Tabel 11. Oversigt over beskyttelse i Nibe og Gjøl Bredning *  Undtagen i sejlrenden. **  ca. 40 % af arealerne for dette 
Natura 2000 område har en så høj vegetationshøjde at det udgør en reel trussel mod naturens beståen som 
græsdomineret strandeng (Nordjyllands Amt og Miljøcenter Aalborg, 2007). ***Øernes nuværende 
vegetationsmæssige tilstand kan generelt ikke siges at være nogen hindring for ynglende engfugle. Der har ikke været 
kreaturgræsning i mange år, men alligevel opretholdes på det meste af arealet en åben strandengsvegetation, med 
zoneringer i forskellige højder. Tilstedeværelsen af store antal græssende Kortnæbbede Gæs, Bramgæs og Lysbugede 
Knortegæs igennem forårsmånederne er med til at holde vegetationen lav (Kjeldsen & Nielsen, 2009). 

 6.3 Udviklingen hos ynglende terne og mågearter  
Gennemgang af udviklingen af de 5 ynglede mågearter og de 4 ynglende ternearter i det Sydfynske 

Ø-hav på de 5 ø-områder Troldholmene, Vårholm, Rønholm, Klosterholm, Hornsgård Holm. 

 

På Troldholmene var der ynglepar fra 1976 til 2003 med undtagelse af 1983, 1985, 1987, 1994, 

1997 og 1999. Stormmågen, sølvmågen, sildemågen, svartbagen, hættemågen, havternen og 

splitternen har ynglet på øerne i denne periode. Antallet af ynglende stormmåger toppede i 1978 

med 900 par. Siden er antallet faldet og var i 2003 nede på 7 par. I 1978 var der 60 sølvmågepar, 

hvor der i 2003 var 1843 par. Antallet af ynglende sølvmåger var dog i 1998 helt oppe på 5300 par 
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(fig. 37). Der har, siden 1980, været et lille antal ynglende svartbage på mellem 0-6 par, senest i 

2003 med 6 par. Sildemågen, der kom til i 1984 med 5 par, steg sidenhen frem til 1988 hvorefter 

antallet har ligget mellem 21 og 75 par (fig. 38). 
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Figur 37. Udviklingen i antallet af ynglende sølvmåger på 
Troldeholme i Nibe Bredning. 

Figur 38. Udviklingen i antallet af ynglende sildemåger på 
Troldeholme i Nibe Bredning. 

 

Antallet af ynglende hættemåger er, som stormmågen, faldende og forsvandt fra øerne i 1993. 

Året før var der 675 par og flest par var observeret i hhv. 1978 og 1986 med 900 par (fig. 39). Det 

samme er set for havternen og splitternen. Ynglende splitterner er set 4 gange i hhv. 1977, 1980-

1982 med hhv. 1, 13, 110 og 23 par. Havternen ynglede med flest par i 1988 med 106 par. Antallet 

er siden faldet til et enkelt par i 2003 (fig. 40).  
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Figur 39. Udviklingen i antallet af ynglende hættemåger 
på Troldeholme i Nibe bredning 

Figur 40. Udviklingen i antallet af ynglende havterner på 
Troldeholme i Nibe Bredning. 

 

På Vårholm findes data fra 1976 frem til 2001 + 2009, med undtagelse af årene 1983, 1994, 1997 

og 1999. På øen yngler stormmågen, sølvmågen, sildemågen, svartbagen, hættemågen, 

fjordternen og havternen. Udviklingen i ynglende fuglepar på Vårholm minder om udviklingen på 

Troldholme. 2 gange i perioden er der observeret splitterner, senest i 1991 med 55 par. Samme år 

ses det største antal ynglende hættemåger med 4300 par. Antallet af ynglende hættemåger har 

været svingende både i årene før og årene efter 1991. I 1981 var yngleantallet på 5 par, og i 1992, 
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1995 og 2009 er der ingen ynglende hættemåger. I 2001 ynglede der et enkelt par fjordterner, og 

man skal helt tilbage til 1985 for at finde mere end et par, i 1985 var der således 5 par. Svartbagen 

har ligeledes ikke haft mange ynglepar på Vårholm. Svartbagen yngler i størst antal i 1988 med 11 

par og i 2001 med 10 par. Havternen havde flest ynglepar i 1977 med 130 par og i 1996 med 120 

par. I 1982 er yngletallet nede på 5 par og i 1993 på 15 par. I 2009 er der ingen havterne par. For 

stormmågen og sølvmågen ser man to modsatrettede udviklinger. Antallet af ynglende 

stormmåger falder og antallet af ynglende sølvmåger stiger. I 2001 var der 300 stormmåge par og 

5500 sølvmåge par. I 1976 var der derimod 2000 stormmåge par, og 50 sølvmåge par. Sildemågen 

ynglede første gang på Vårholm i 1984 med et par, og antallet er steget til 750 par i 2001, hvilket 

er det højeste antal ynglende sildemåger i perioden 1984-2009.  

 

På Hornsgård Holm findes data fra 1976 til 2001+ 2008 med undtagelse af 1983, 1994, 1997 og 

1999. Som på Vårholm og på Troldholme ses en modsatrettet udvikling hos ynglende sølvmåger og 

stormmåger. I 1976 var der 400 stormmågepar og 200 sølvmågepar, og i 2001 var der 20 

stormmåge par og 1200 sølvmåge par. Ligeledes er der kun et lille antal ynglende sildemåger og 

svartbage. Der observeres ingen ynglende fjordterner, dværgterner eller splitterner. Hættemågen 

havde, i 1970’erne, flere hundrede ynglepar med flest i 1976, hvor der var 350 par. I start 80’erne 

var der kun 3-5 par, men antallet steg igen op til 255 par i 1989. I 1992 var det antal faldet til 5 par 

og siden er der ikke set ynglende hættemåger. Havternen har fra 1976 til 2005 ligget på mellem 3 

til 60 ynglepar, 3 par i 2005 og 2004 og 60 par i 1998. Før 1998 lå antallet af ynglende forholdsvist 

stabilt på 15-35 par.     

 

På Klosterholm er der data fra 1976 til 2009. Der mangler primært data fra 1984, 1986, 1992, 

1997, 1999 og 2002-2009. Klosterholm har været yngleplads for en af Danmarks største 

hættemåge kolonier. I 1985 kom yngleantallet således op på ca. 40.000 par. I 1976 var der 17.000 

par, og i 1991 20.000 par, antallet er dog faldet siden 1991 og kom i 1998 ned på 102 par og lå i 

2009 på 700 par (fig. 41). I modsætning til de andre øer er antallet af ynglende stormmåger 

stigende og sølvmåger faldende. I 1976 var der 550 stormmåge par og 10 sølvmåge par. 

Tilsvarende var der i 2001 30 sølvmåge par og 725 stormmåge par. I 2009 er denne udvikling dog 

stoppet og der er således næsten lige mange stormmågepar (560) og sølvmågepar (475). 
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Splitternen og fjordternen følger tilnærmelsesvis sølvmågen, dog ses ikke den store stigning i 2009 

for disse arter (hhv. fig. 42 og 43).  
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Figur 41. Udviklingen i antallet af ynglende hættemåger 
på Klosterholm i Nibe Bredning. 

Figur 42. Udviklingen i antallet af ynglende splitterner på 
Klosterholm I Nibe bredning 

 

Havternen har i adskillige år fra 1976 til 2004 haft mere end 80 ynglepar på Kolsterholm. I 2009 

har der været flest med 245 par, og i 2006 var der færrest med 10 par (fig. 44). Det er kun få gange 

observeret ynglende sildemåger, svartbage og dværgterner.   
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Figur 43. Udviklingen i antallet af ynglende fjordterne på 
Klosterholm i Nibe Bredning. 

Figur 44. Udviklingen i antallet af ynglende havterner på 
Klosterholm i Nibe Bredning 

 

Rønholm er den af øerne i vildtreservatet som har det mindste antal ynglende fugle. Der er data 

fra 1976 til 2003, men flere år er enten manglende eller der har ikke været observeret nogle yngle 

fugle. I 1976 var der 50 ynglende stormmåger og 10 ynglende sølvmåger. I 2001 var der 2 ynglende 

stormmåger og 300 ynglende sølvmåger, hvilket også er det højeste antal ynglende fugle på øen. 

Der har været få ynglende sildemåger og svartbage med højst 4 par. Hættemåge, splitterne og 

fjordterne skal man tilbage til midt 70’erne for at se ynglende. I 1978 var der hhv. 11 

fjordternepar, 10 havternepar og 156 hættemågepar. Siden 1982 er der ikke set ynglende 

fjordterner og siden 1979 ingen ynglende hættemåger. Havternen har ynglet 4 gange siden 1982, 

hhv. i 1984, 1992, 1998 og 2003 med hhv. 13, 13 og 1 og 1 par.   
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Opsamling på udviklingen hos ynglende terne og mågearter på øerne i Nibe og Gjøl Bredning 

 Troldeholme 
1976-2003 

Vårholm 
1976-2008 

Hornsgård 
Holm  
1976-2008 

Klosterholme 
1976-2008 

Rønholm 
1976-2003 

Stormmåge Faldende Faldende Faldende Stigende Faldende 
Sølvmåge Stigende D.  Stigende D. Stigende D. Stigende Stigende D. 
Sildemåge Stigende  Stigende - - - 
Svartbag - Stigende - - - 
Hættemåge Faldende  Faldende  Faldende Faldende D. Faldende 
Havterne Faldende  Faldende  Faldende Stigende  Faldende 
Fjordterne - Faldende - Faldende  Faldende 
Splitterne - - - Faldende  - 
Dværgterne - - - - - 
Tabel 12. Langtids-tendenser for udvalgte af de 5 måge arter og de 4 ternearter i den samlede periode, hvor der er 
foregået punkttællinger. Resultaterne er fremkommet ved at lave en tendenslinje i excel, - betyder manglende data. 
Desuden er det noteret hvilken art der er dominerende (D) ved den seneste optælling. 

 6.4 Opsamling på Case C: Nibe og Gjøl Bredning 

Frem til 1996 kunne Mågeøerne være en fælles overskrift for samtlige holme i bredningen: For det 

er uden undtagelse disse fuglearter, der dominere i større eller mindre omfang. Sådanne skriver 

feltornitolog Albert Steen-Hansen (Steen-Hansen, 2010). Ifølge de seneste optællinger gør det sig 

stadig gældende.  Udviklingen af antallet af ynglefugle i Nibe og Gjøl Bredning følger generelt den 

nationale udvikling. Bestanden af sølvmåger, svartbage og sildemåger stiger, hvor bestanden af 

hættemåger, og alle de 4 ternearter enten er konstant eller i tilbagegang. Afvigelser fra dette ses 

dog på Klosterholmene, hvor man ser en stigning i antallet af ynglende havterner.  

 

Øerne i Nibe og Gjøl Bredning er, med undtagelse af Klosterholm, domineret af Sølvmåger. 

Sølvmågen er som tidligere nævnt en prædator og går ikke af vejen for hverken terneæg eller 

unger. Med de store kolonier som dominerer på øerne i Nibe og Gjøl Bredning vurderes netop 

sølvmågen til at være den væsentligste forklaring på nedgangen i bestanden af terner og 

hættemåger på øerne. Forklaringen på stigningen i antallet af ynglende havterner på 

Klosterholmene, kan være at der kun er en meget lille koloni af sølvmåger. Fra 1976-2001 kommer 

antallet af ynglende sølvmåger ikke over 250 par, hvor antallet på de andre øer kommer over 1000 

par og helt op til 5500 på Vårholm. I 2009 er antallet af ynglende sølvmåger på Klosterholm steget 

til 475 par, så det bliver interessant at se hvilken effekt det kan få på øens terner og hættemåger. 

En anden forklaring på havternens fremgang, er at havternen ser ud til at være mindre påvirket af 
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den faldende fødetilgængelighed, da den flyver længere efter føde, og derved har et større 

område at søge på. I området er tobis, ålegræsset og de fisk som er afhængige af det i kraftig 

tilbagegang, og kan være en forklaring på at fjordternen på de fleste af øerne er i tilbagegang.   

I 1976 vurderede man at rotter i de seneste år udgjorde en stadig stigende belastning i Limfjorden 

(Flensted-Jensen, 1976). Det har dog ikke været muligt at finde nogen registreringer af prædatorer 

som ræv, mink eller rotter siden 1976. Pga. afstanden fra kysten til øerne, burde det være svært 

for dem at komme ud til øerne, så det er sandsynligt at der ikke har været nogen. Sidste gang der 

var isvinter i Danmark, hvilket kunne have ført ræve ud på øerne, var i 86-88, men i forhold til 

udviklingen i yngleantallet, er der ikke noget som tyder på det har været et problem.  

Vårholm, Klosterholm og Hornsgård Holm nedgræsses af gæs igennem forårsmånederne og 

problemer med tilgroning anses derfor kun som et mindre problem.  

 

Aktivitetsniveauet i Nibe og Gjøl Bredning følger den nationale udvikling, dvs. der kommer flere 

medlemmer i sejlklubberne og færre i roklubberne. Desværre har det ikke været muligt at se 

udviklingen i kajakklubberne. Udføres en korrelationsanalyse viser det sig, at der er en stærkere 

negativ sammenhæng mellem antallet af sølvmåger og antallet af andre arter end mellem sejlads 

og fugle. Korrelationskoefficienten mellem antallet af ynglende sølvmåger og antallet af ynglende 

hættemåger er -0,46, og korrelationskoefficienten mellem sejlads og antallet af ynglende 

hættemåger er -0,03 (bilag 7). 

I følgende de gældende vildtreservat bestemmelser kan følgende aktiviteter være forstyrrende på 

alle øerne: 

- Færdsel på øerne i perioden 16. juli- 31. marts ink. en 50 m ud fra øerne. 

- Motorbådssejlads under 8 knob 

- Al sejlads uden motor, kano, kajak, roning mm. 

- Sejlads fra sejlrenden. 

- Lodsejere. Hunde må dog ikke medtages. 

- Sejlads i forbindelse med fiskeri 

På Rønholm, Hornsgård Holm, den nordvestelige halvdel af Vårholm, og den sydlige halvdel af 

Klosterholm kan brætsejlads være forstyrrende. 
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7. Case D: NATURA 2000 område 136, Roskilde Fjord  

 

Figur 45. Roskilde Fjord med indtegning af NATURA 2000 område 136 og vigtige lokaliteter for aktiviteter på vandet 
herunder sejlklubber (blå), roklubber (grøn), kajakklubber (gul), kitesurfing spot og windsurfing spot (rød). De mest 
aktive områder er lokaliseret omkring Roskilde, Veddelev, Jyllinge, Frederikssund og Lindenborg.  
 

Roskilde Fjord strækker sig 40 km ind i det sjællandske landskab og er en lavvandet fjord med 

dybder under 6 meter. Langs kysten findes primært strandenge og rørsumpe. I fjorden findes 

omkring 30 øer og holme. Den største, Eskilsø, har bakket morænelandskab, mens de øvrige øer 



 

 82 

består af strandenge, sand- og stenrev. Antallet af øer i Roskilde fjord er på vej tilbage pga. de 

stigende vandstande. Indenfor de sidste 10 år er ca. halvdelen af de lavtliggende øer, bl.a. Jyllinge 

Holme, enten blevet mindre eller helt forsvundet (Krabbe, 2009). Da Roskilde Fjord er det eneste 

fjordlandskab i hovedstadsregionen, er fjorden udover at være et attraktivt fugleområde, også et 

attraktivt område for friluftslivsaktiviteter som kajak og kano sejlads, motorbåde, windsurfing, 

kitesurfing, erhvervsfiskere mm. (Roskilde Amt, Frederiksborg Amt og Skov- og Naturstyrelsen, 

2010).  

NATURA 2000 område 136 består af EF-fuglebeskyttelsesområde 105 og 107 og EF-habitatområde 

120 og 199 (Frederiksborg Amt, 2006). Case D vil tage udgangspunkt i EF-fuglebeskyttelsesområde 

105 og EF-habitatområde 120, dvs. følgende øer: Skovholmene, Hyldeholm L, Langholm L, 

Ægholm, Elleore, Svalø, Ringøen, Blak, Eskilsø, Tobaksholm, Ydersteholm, Langholm J, Lilleø og 

Kølholm. Følgende øer er ikke medtaget pga. utilstrækkeligt data: Stenø N, Ammesholm, Stenø S, 

Peberholmen, Hyldeholm S, Gadekærsholmen, Sivholm, Hesteholmene, Flængholm og 

Våddragerholme. Øksneholm er fravalgt da den ligger udenfor det undersøgte område med 

hensyn til aktiviteter på vandet 

I Lejre Vig findes de tre øer Skovholmene, Hyldeholm L. og Langholm L.. Skovholmene ligger helt 

inde ved Lindenborg, ca. 250 m fra kysten, og er bevokset med tagrør. I 1989, 1991, 1993, 2000 og 

2001 er der konstateret rotter (Erik Hansen, DOF) men ingen i 2007 (Andersen-Harild, 2007). 

Længere ude i fjorden ligger Hyldeholm L. og Langholm L, hvor man ligeledes siden 1989 er 

konstateret rotter, men ved seneste observation i 2007 så man ingen, heller ikke mink (Andersen-

Harild, 2007). Langholm har desuden været helt oversvømmet ved højvande i april 2007. 

Hyldeholm ligger ca. 300 m fra kysten og Langholm ca. 500 m fra kysten. I Roskilde Bredning finder 

man Ægholm, Ringøen, Elleore, Svalø og Blak. På Ægholm og Ringøen er plantelivet præget af den 

store mængde gødning, som ynglefuglene tilfører holmen. Der er ingen registreringer af rotter, 

ræve eller mink (Andersen-Harild, 2007). Ægholm ligger ca. 200 m fra kysten. På Ringøen, der 

ligger ca. 450 m ud for Boserup skoven, er der konstateret rotter i 1989, men ingen rotter eller 

mink i 2007. Tidligere har der været illegal bekæmpelse af mågerne ved udsætning af mink 

(Andersen-Harild, 2007). På Ringøen har der været gentagne højvander i maj-juli, hvilket 

bortskyllede lavtliggende fjordternereder, således at der ingen ynglesucces var i 2007 for denne 

art (Roskilde Fjord Portalen, 2009). På Elloere er der ingen registreringer af rotter eller mink, heller 
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ikke ved de seneste undersøgelser i 2007. Til gengæld er der registreret en højere frekvens af 

overskylning (Andersen-Harild, 2007). Elleore ligger ca. 700 m fra kysten. Svaleøen er en af 

fjordens mindste øer og rager kun godt 1 meter over daglig vande. Ved ekstremt lavvande er 

Svaleøen næsten landfast med Risø, hvilket et år bevirkede, at en ræv kunne komme derover i 

yngletiden (Roskilde Fjord Portalen, 2009). Der har ikke været nogen konstateringer af rotter eller 

mink på øen i 2007 (Andersen-Harild, 2007). Den lille holm Blak ligger ca. 450 m fra fastlandet. På 

Blak er vegetationen ved at forsvinde på grund af erosion ved højvande og isskruninger. Ingen 

informationer om rotter, ræve eller mink (Andersen-Harild, 2007). Omkring Jyllinge, lige nord for 

øen Blak, finder man Eskilsø der med sine 140 hektar er fjordens største. Øen er stor nok til at 

være beboet af ræve, hvilke blev konstateret fra 1996 til 2001 + 2007. Desuden er der set et 

mindre rovdyr, der formodentlig har været en mink, og lokale fiskere beretter om observationer af 

mink i området. Hele øen er lagt i brak og 150 kreaturer afgræsser næsten hele øen (Andersen-

Harild, 2007). Ud for Jyllinge finder man Jylinge Holme bestående af Tobaksholm ca. 600 m fra 

kysten, Langholm J ca. 800 m fra Jyllinge by, Lilleø ca. 200 m fra kysten og Yderste Holm ca. 800 m 

fra kysten. Bortset fra Lilleø er øerne lave og flade. Lilleø er den største af Jyllinges Holme, og 

består mod øst af en bakkekam på 8 meters højde, mens den vestlige del er en lav strandeng, der 

minder om de øvrige holme. På Ydersteholm forsvinder annelgræsbæltet som er fjordternernes 

foretrukne redehabitat p.g.a. øget højvande (Andersen-Harild, 2007). Der er ikke konstateret 

rotter eller mink på nogle af øerne i 2007, men på Yderste Holm og Tobaksholm blev der 

konstateret rotter i 1990, 1992, 1993 og 2008 og i 1993 på Langholm og Lilleø (Erik Hansen, DOF). 

Nord for Jyllinge og ca. 500 m fra kysten finder man Kølholm, hvor der i 2007 var en betydelig 

forekomst af rotter, både på den nordlige og sydlige del af øen. Oplysninger fra lokale beboere på 

Tørslev Hage angiver, at en mink blev udsat på Kølholm ”for år tilbage” for at mindske 

”mågeplagen” (Andersen-Harild, 2007). Ifølge Andersen-Harild (2007) er der konstateret rotter i 

1988, 1989, 1994, 1995, 1997-2002 + 2007-2008. Pga. høj vegetation har det været svært at 

bekæmpe rotterne.  Desuden er Annelgræsbæltet også her ved at forsvinde pga. øget højvande 

(Frederiksborg Amt, 2006). 
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 7.1 Aktiviteter på vandet i Roskilde Fjord 

Konstaterede forstyrrelser fra basisanalysen (Frederiksborg Amt, 2006): 

Kano- og kajaksejlads er et problem omkring øer og holme. Trampeskader på Eskilsø medvirkede til 

at dværgternen forsvandt. 

 

Aktiviteter på vandet  

Der er fundet 4 sejlklubber i det undersøgte område hhv. Jyllinge sejlklub, Roskilde Sejlklub, 

Skuldelev Sejlklub og Sejlklub Nord Jyllinge. Disse klubber havde tilsammen 1344 medlemmer i 

2001 og 1265 medlemmer i 2009. I hele fjorden findes 8 havne; Roskilde Havn (260 bådpladser), 

Veddelev Havn (110 bådpladser), Jyllinge Havn (400 bådpladser), Frederikssund Havn, Marbæk 

Havn, Frederiksværk Havn, Lynæs Havn og Hundested Havn (Roskilde Kommune, 2009). I figur 46 

ses udviklingen i antallet af medlemmer i de 4 sejlklubber fra 2001 til 2009. 
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Figur 46. Udviklingen i antallet af medlemmer i sejl-, ro og kajakklubber i Roskilde (Dansk Idræts-Forbund, 2009b, 
Dansk Idræts-Forbund 2009c, Dansk Idræts-Forbund 2009d). 
 
Sammenhængen mellem udviklingen i medlemmer i sejlklubber i Roskilde Fjord og i Danmark 

generelt kan beskrives ved en korrelationsanalyse, her er korrelationskoefficienten -0,61 (bilag 6). 

En negativ korrelation viser at der er en omvendt sammenhæng mellem udviklingen i antallet af 

medlemmer i Roskilde Fjord og i hele Danmark. Ved en sammenligning af fig. 5 og fig. 46, ser man 

at der har været en stigning i antallet af medlemmer i Danmark hvor man i Roskilde Fjord ser et 

fald. Man kan derfor ikke bruge udviklingen i antallet af medlemmer i DS som en indikator for 

http://www.roskildefjord.dk/roskilde-havn.asp�
http://www.roskildefjord.dk/veddelev-havn.asp�
http://www.roskildefjord.dk/jyllinge-havn.asp�
http://www.roskildefjord.dk/frederikssund-havn.asp�
http://www.roskildefjord.dk/mar.asp�
http://www.roskildefjord.dk/mar.asp�
http://www.roskildefjord.dk/frev.asp�
http://www.roskildefjord.dk/lyn.asp�
http://www.roskildefjord.dk/hundested-havn.asp�
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udviklingen i Roskilde Fjord. Ser man på de enkelte sejlklubbers udvikling, har 2 af klubberne haft 

et fald i antallet af medlemmer og de 2 andre klubber har haft en stigning, men den samlede 

udvikling er negativ. Fra år 2009 vil der være fokus på udvidelse af lystbådehavnen i Roskilde Havn 

(Roskilde Kommune, 2009). 

Der er fundet 2 roklubber i det undersøgte område, Lindeborg Roklub og Roskilde Roklub. 

Lindenborg Roklub, fra 1925, er placeret i Lejre Vig. Jørgen Grastrup-Hansen skriver at klubben i 

2004 havde 71 medlemmer, hvor af 50 var roere og 21 kajakroere. I 2009 var der 103 medlemmer 

hvoraf 38 var roere og 65 var kajakroere (pers. mail 12. sep. 2009). Roskilde Roklub, fra 1890, har i 

lang tid har haft 480 medlemmer, skriver Mads-Peter Klink Engelhardt (pers. mail. 9. aug. 2009). 

Korrelationskoefficienten for roklubber i Danmark og i Roskilde Fjord er 0,57 dvs. som i hele 

Danmark falder antallet af medlemmer i roklubber i Roskilde Fjord (bilag 6).  

Formanden fra Lindeborg roklub udtaler følgende om deres ro og kajak aktiviteter (pers. mail 12. 

sep. 2009): Vi må dog oplyse, at vores ro og kajakaktiviteter ikke skønnes at påvirke forholdene. 

Den væsentlige påvirkning kommer nok snarere fra, den i de senere år stærkt øgede sejlads med 

hurtig gående motorbåde, der tilsidesætter gældende regler for sejladsen i området  

Sekretæren fra Roskilde Roklub siger følgende om udviklingen af aktiviteter på Roskilde Fjord 

(pers. mail 9. aug. 2009):...mit umiddelbare bud er, at der er kommet mere aktivitet. F.eks. 

udvidede Vikingeskibsmuseet deres aktiviteter i 1990erne, hvilket betyder, at der nu sejler en del 

vikingeskibe på tur i fjorden. Det er også mit indtryk, at kajak er blevet meget populært.  

 

Der findes mindst 3 kajakklubber; en kajak afdeling i Jyllinge sejlklub, en kajak afdeling i 

Lindenborg roklub og Roskilde Fjords kajakklub. Det har desværre ikke været muligt at få data fra 

kajakklubberne udover kajakafdelingen fra Lindenborg roklub. Korrelationskoefficienten er derfor 

lavet ud fra dette datasæt. For kajakklubber i Roskilde Fjord og i hele Danmark er 

korrelationskoefficienten 0,93, hvilket vil sige at ca. 93 % af udviklingen i disse klubber's 

medlemstal kan forklares ved den landsdækkende medlemsudvikling (bilag 6). Som I Danmark er 

antallet af medlemmer i kajakklubber i Roskilde Fjord tiltagende. Derudover er der også en 

kanoklub, Værebro kanoklub fra 1978, som igennem de sidste mange år har haft 80-100 

medlemmer. I en undersøgelse fra 1999, beskrives kanoklubben som en typisk motionsklub, hvis 
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aktiviteter sjældent berører fjorden. En stor del af klubbens roaktivitet foregår i udlandet 

(Mathisen, 2005).  

Derudover er der følgende steder som udlejer kano og kajakker: Roskilde Camping og Borrevejre 

Idrætscenter (Mathisen, 2005). Der er kun fundet en surfklub i området, Veddelev surfklub fra 

2006, som har 29 medlemmer i 2009, 35 medlemmer i 2008 og 27 medlemmer i 2007 (Dansk 

Idræts-Forbund, 2009c). Til gengæld forgår der uorganiseret surfing i området omkring Jyllinge 

Holme og i Roskilde Vig (fig. 45). 

 

Ifølge lokale kommunale fugleundersøgelser er følgende observationer gjort for de forskellige øer i 

Roskilde Bredning (Andersen-Harild, 2007): På Elleore konstateres betydelig forstyrrelse fra 

færdsel, blandet andet I forbindelse med brætsejling med udgangspunkt fra Veddelev Havn sker 

der hyppig landgang og forstyrrelse fra brætsejlere. Desuden er landgang af kajaksejlere set et par 

gange. På Ægholm og Ringøen er der registreret mindre forstyrrelser fra færdsel og på Svalø er der 

ingen forstyrrelser fra færdsel (Andersen-Harild, 2007). På Jyllinge Holme bestående af 

Tobaksholm, Langholm J, Lilleø og Ydersteholm er der ligeledes konstateret mindre forstyrrelser 

fra færdsel og det samme for Eskilsø og Blak og Kølholm Nord for Jyllinge (Andersen-Harild, 2007). 

I Lejre Vig finder man blandt andet Skovholmene og Langholm L hvor der også konstateres mindre 

forstyrrelser fra færdsel. Ud for Skovholmene fandtes Borrevejle Idrætscenter, men selv om der 

foregik en lang række aktiviteter her, inklusiv badning og kanosejlads, vurderes forstyrrelserne af 

fuglelivet at have været i begrænset omfang. Derimod kan speedbådssejlads af og til være et 

problem (Roskilde Fjord Portalen, 2009). På Hyldeholm L i Lejre Vig er der registreret forholdsvis 

intensiv sejlads med kajakker og kanoer, også indenfor 50 meter færdselsforbudszonen, og der er 

set en nybenyttet bålplads på øen tilbage i 2007 (Andersen-Harild, 2007). 
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 7.2 Beskyttelse af kolonirugende kystfugle i Roskilde Fjord 

 7.2.1 Internationalt naturbeskyttelsesområde 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 105, Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge 

Sø er sammenfattet i Tabel 1 (Frederiksborg Amt, 2006). 

Art Periode i livscyklus, hvorfor arten er 
udpeget 

Kriterier, der ligger til grund for 
vurdering 

Fjordterne Ynglende art F1 
Havterne Ynglende art F1 
Dværgterne Ynglende art F1 

Tabel 13. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 105 (Miljøministeriet, 2009c). 
F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt 
antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand. 

 7.2.2 Roskilde Fjord Vildtreservat  

Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreservat nr. 9318 af 11/04/2007 (herefter Roskilde Fjord 

Vildtreservat) blev udlagt som vildtreservat 1. sep. 1995 (fig. 47), men allerede i 1985 blev holme 

og øer i fjorden fredet af hensyn til rugende fugle (Roskilde Fjord Vildtreservat, 2007). For 

aktiviteter på vandet er følgende regler relevante:  

- Omkring alle øerne (på Eskilsø kun den sydøstlige del) har der siden 1985 været adgangsforbud i 

perioden 1. april til 15. juli, og forbud mod færdsel i en 50 meter bred zone af søterritoriet regnet 

fra højeste daglige vandstandslinje (Grønne områder fig. 47). 

- Færdsel er forbudt i Bløden, dvs. i området hvor man finder Svalø (Lyserøde områder fig. 47). 

- Der er forbud mod motordrevet sejlads med mere end 8 knob i Roskilde Vig, Lejre Vig, omkring 

Eskilsø og Jyllinge Holme, og ud fra Frederikssund, dvs omkring øerne Kølholm, Tobaksholm, 

Langholm J, Lilleø, Ydersteholm, Eskilsø, Blak og Skovholmene (Gule områder fig. 47). 

- Der er ingen sejlads restriktioner omkring Ægholm, Ringøen, Elleore, Hyldeholm L og Langholm L 

(Blå områder fig. 47). 

- I en afstand af 200 m ud fra kysten er det forbudt at plane med motorbåde (Rød streg fig. 47) 

(Roskilde Fjord Vildtreservat, 2007).  



 

 88 

 
Figur 47. Roskilde Fjord Vildtreservat med Sejladsbestemmelser (Roskilde Amt, Frederiksborg Amt og Skov- og 
Naturstyrelsen, 2010). 
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 7.2.3 Reglement for sejlads med motorbåde, brætsejlads m.m. ud for kysten i 

Midt og Vestsjællands politikreds 

I reglement for sejlads med motorbåde, brætsejlads m.m. ud for kysten i Midt og Vestsjællands 

politikreds, kan følgende bestemmelser have virkning på kolonirugende kystfugle:  

§ 1 Dette reglement gælder for sejlads med motorbåde og andre motordrevne fartøjer, der er 

konstrueret til at blive fremført af personer, der sidder på fartøjet, og brætsejlads ud for 

kyststrækningerne i Isefjord, Roskilde og Holbæk Fjord med tilhørende bugter og vige, Køge Bugt 

samt øvrige kyster i Midt- og Vestsjællands politikreds. 

§ 2 Inden for en afstand af 300 m fra kysten må der ikke foretages brætsejlads, og de i § 1 nævnte 

fartøjer må ikke fremføres med så stor hastighed, at de planer på vandet, d.v.s., at bådskroget 

løfter sig op i vandoverfladen. Sejladsen skal inden for denne afstand så vidt muligt foregå 

vinkelret på kysten. Politidirektøren kan efter ansøgning, i undervisningsøjemed og lignende, 

tillade brætsejlads inden for 300 m fra kysten (Linnet, 2009). 

 7.2.4 Opsamling på beskyttelse af kolonirugende kystfugle imod menneskelig 

færdsel i Roskilde Fjord 

Kølholm, Eskilsø og øer i Lejre 
Vig 

Kølholm  
500 m 

Eskilsø   Skovholmene 
250 m 

Hyldeholm 
300 m 

Langholm L. 
500 m 

Natura 2000 område 136 136 136 136 136 
Fuglebeskyttelsesomr. 105 105 105 105 105 
Habitatområde 120 120 120 120 120 
Ramsarområde - - - - - 
Vildtreservat X X x x X 
-Forbud mod brætsejlads -  X **  X  - - 
- Forbud mod hastighed højere 
end 8 knob med motordrevne 
fartøjer 

X  X X  - - 

Adgangsforbud 1/4 – 
15/7 

1/4 – 
15/7 

1/4 – 15/7 1/4 – 15/7 1/4 – 15/7 

Landskabspleje INGEN * INGEN INGEN INGEN 
Ordensbkg. - X**  x - - 
Tabel 14. Oversigt over beskyttelse på øerne i Lejre Vig, på Kølholm og Eskilsø. * Efter at hele øen nu er lagt i brak, 
afgræsses næsten hele øen af omkring 150 kreaturer. Det nuværende græsningstryk er for lavt og er i 2007 i 
eftersommeren blevet suppleret med høslæt. Betydeligt brug for afgræsning, slåning/høst og rydning af ved planter 
(Andersen-Harild, 2007). ** I områder inden for 300 m fra kysten 
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Jyllinge Holme  Tobaksholm 
600 m 

Langholm J 
800 m 

Ydersteholm 
800 m 

Lilleø  
200 m 

Natura 2000 område 136 136 136 136 
Fuglebeskyttelsesomr. 105 105 105 105 
Habitatområde 120 120 120 120 
Ramsarområde - - - - 
Vildtreservat X X x x 
-Forbud mod brætsejlads - - - X  
- Forbud mod hastighed højere end 8 
knob med motordrevne fartøjer 

X X X  x 

Adgangsforbud 1/4 – 15/7 1/4 – 15/7 1/4 – 15/7 1/4 – 15/7 
Landskabspleje INGEN INGEN INGEN * 
Ordensbkg. - - - x 
Tabel 15. Oversigt over beskyttelse på Jyllinge Holme. *Øen afgræsset i 2007 af ca. 85 får inkl. lam. På baggrund af det 
meget regnrige forår og den følgende kraftige græsvækst var græsningstrykket passende men bør nok reguleres ned i 
mere normale eller regnfattige forår. Der har i tidens løb også været køer, heste og geder. Det sidste var absolut ingen 
succes, da gederne åd alt inklusive fuglereder (Andersen-Harild. 2007). 
 

Øer i Roskilde Bredning Elleore 
700 m 

Svalø  
0-50 m 

Ægholm 
200 m 

Blak 
450 m 

Ringøen 
450 m 

Natura 2000 område 136 136 136 136 136 
Fuglebeskyttelsesomr. 105 105 105 105 105 
Habitatområde 120 120 120 120 120 
Ramsarområde - - - - - 
Vildtreservat X X x X x 
-Forbud mod brætsejlads - X  X  - - 
- Forbud mod hastighed højere end 8 
knob med motordrevne fartøjer 

- Alt 
forbudt 

- X  - 

Adgangsforbud 1/4 – 
15/7 

** 1/4 – 
15/7 

1/4 – 
15/7 

1/4 – 
15/7 

Landskabspleje * INGEN INGEN INGEN INGEN 
Ordensbkg. - X x - - 
Tabel 16. Oversigt over beskyttelse på øerne i Roskilde Bredning. * I forbindelse med ejernes årlige teltlejr på øen slås 
størstedelen af øens vegetation i begyndelsen af juli (Andersen-Harild, 2007). ** Afspærret for færdsel siden sidst i 
50’erne. 

 7.3 Udviklingen hos ynglende terne og mågearter 

Gennemgang af udviklingen af de 5 ynglede mågearter og de 4 ynglende ternearter, med 

optællinger på alle øerne fra 1978 til 2002, 2007 med få undtagelser, hvor det ikke er muligt at se 

om yngleantallet har været 0 eller der ingen registreringer er blevet foretaget. 
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Jyllinge Holme: Lilleø, Langholm J, Yderste Holm og Tobaksholmene  

På Lilleø findes yngledata for følgende fugle: stormmågen, sølvmågen, svartbagen, hættemågen, 

fjordternen, havternen og dværgternen. Antallet af ynglende havterner og fjordterner startede i 

1978 med hhv. 3 havternepar og 10 fjordternepar (hhv. fig. 48 og 49). Herefter steg antallet af 

ynglende par, fjordternen kommer op på et maksimum i 1993 med 80 par, og havternen kommer 

op på 150 par i både 1997 og 1998. I 2007 er antallet af ynglende par faldet til hhv. 40 

fjordternepar og 85 havternepar.   
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Figur 48. Udviklingen i antallet af ynglende havterne på 
Lilleø I Roskilde Fjord. 

Figur 49. Udviklingen i antallet af ynglende fjordterne på 
Lilleø i Roskilde Fjord. 

 

Hættemågen har en lignende udvikling til de førnævnte fugle. Den når et maksimum i antallet af 

ynglepar i 1989 og 1992 med 250 par. Siden er antallet faldet til 52 ynglepar. Stormmågen og 

sølvmågen har i modsætning til de to terner og hættemågen det højeste antal ynglepar i 2007 

med hhv. 332 stormmåge par o g120 sølvmåge par. Stormmågen er først observeret i 1978 med 

20 par, og sølvmågen i 1980 med 2 par. Herefter stiger yngleantallet op til hhv. 100 stormmågepar 

i 1992 og 10 sølvmågepar i 1991, i 1993 er antallet af ynglende sølvmåger faldet til 4 par, og 

tilsvarende for stormmågen, der er nede på 40 par i 1995. Dværgternen har ynglet sporadisk den 

nævnte årrække, i 1978 var der 10 par, i 1982, 1983, 1992 og 1996 var der 1 par, herefter stiger 

antallet op til 9 par i 1997 og 1999, men senest i 2007 er der ikke observeret nogle ynglende 

dværgternepar på Lilleø. Svartbag er registreret 3 gange, hver gang med et par i hhv. 1987, 1988 

og 2002.  

På Langholm J. Yderste Holm og Tobaksholm ser man en lignende udvikling som på de andre øer i 

området. Antallet af ynglende hættemåger, fjordterner og havterner starter lavt i 1978, herefter 

stiger antallet af par, men i midten af 90’erne ses et fald der får antallet af ynglepar tilbage på det 

niveau man så slutningen af 1970’erne eller endnu lavere. Kun antallet af ynglende stormmåger og 
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sølvmåger har været i næsten konstant stigning i hele perioden og når et maksimum i løbet af 

0’erne (2000-2007).  

 

På Eskilsø er der registreret ynglende stormmåger, sølvmåger, hættemåger, svartbage, 

fjordterner, havterner og dværgterner. De tre ternearter fjordternen, havternen og dværgternen 

startede i 1978 med hhv. 25 fjordternepar, 8 havternepar og 7 dværgternepar (hhv. fig. 50, 51 og 

52). Herefter steg yngleantallet op til et maksimum på 96 fjordternepar i 1981, 62 havternepar i 

1994 og 25 dværgternepar i 1988. Yngleantalllet ligger efterfølgende forholdsvist stabilt i nogle år, 

men falder i løbet af 90’erne. I 1998 var der 8 fjordternepar, i 2000 var der 8 havternepar og i 1998 

var der et dværgternepar. Nedgangen fortsætter og i 2007 er der hverken registreret ynglende 

fjordterner eller dværgterner, men et havternepar.  
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Figur 50. Udviklingen i antallet af ynglende fjordterne på 
Eskilsø i Roskilde Fjord. 

Figur 51. Udviklingen i antallet af ynglende havterne på 
Eskilsø i Roskilde Fjord. 

 

De tre mågearter stormmågen, sølvmågen (fig. 57) og hættemågen (fig. 53). har haft en lignende 

udvikling på Eskilsø. Disse fugle er først observeret i 1978 med hhv. 250 stormmåge par, 100 

sølvmåge par og 30 hættemåge par. Antallet af ynglepar er højest i 1982 for hættemågen med 950 

par, i 1994 for sølvmågen med 181 par og i 1988 for stormmågen med 591 par. Som hos ternerne 

ses et fald i yngleantallet i slutningen af 90’erne. Antallet af ynglende stormmåger faldt til 58 i 

1999, for sølvmågen var der 21 par i 1998 og hættemågen kom ned på 6 par i 1996 I 2007 var der 

hhv. 46 stormmågepar, 2 sølvmågepar og ingen hættemågepar. Fra 1981-1999 + 2002+2005 ses 1-

7 ynglende svartbag, 7 og flest i 1995-1996. 
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Figur 52. Udviklingen i antallet af ynglende dværgterner på 
Eskilsø i Roskilde Fjord. 

Figur 53. Udviklingen i antallet af ynglende hættemåger 
på Eskilsø i Roskilde Fjord. 

 

På Kølholm har stormmågen ynglet fra 1978, sølvmågen fra 1980, svartbagen fra 1992, 

hættemågen fra 1979, fjordternen fra 1978 og havternen fra 1980. Havternen er, over hele 

perioden, observeret med maksimum 4 par, i årene fra 1980-1987, med undtagelse af 1985, og 

igen fra 1992-1994. Fjordternen havde et ynglende par i 1978, 15 par i 1980 og et maksimum på 

50 par i 1993. Siden er antallet faldet til 25 par i 2002 og ingen i 2007 (fig. 54). Antallet af ynglende 

hættemåger og stormmåger steg som fjordternen i starten af 90’erne. Hættemågen kommer op 

på 3000 par i 1983, 1987 og 1993, men falder helt ned til 0-1 par i 1999-2000. I 2001 var der 250 

ynglende hættemåger (fig. 55).  
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Figur 54. Udviklingen i antallet af ynglende fjordterne på 
Kølholm i Roskilde Fjord. 

Figur 55. Udviklingen i antallet af ynglende hættemåger på 
Kølholm i Roskilde Fjord. 

 

Stormmågen startede med 35 ynglende par i 1978, antallet steg op til 400 par i 1986, men er 

faldet igen ned til 30 ynglende par i 2007. Sølvmågen (fig. 56) og svartbagen har, som de eneste 

fugle, det største antal observerede ynglende par i 2007, sølvmågen med 75 par og svartbagen 

med 6 par. Desuden er der registreret en enkelt observation af ynglende sildemågepar, i 2007.   
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Figur 56. Udviklingen i antallet af ynglende sølvmåger på 
Kølholm i Roskilde Fjord. 

Figur 57. Udviklingen i antallet af ynglende sølvmåger på 
Eskilsø i Roskilde Fjord. 

 

Roskilde Bredning: Blak, Svalø, Elleore, Ringøen og Ægholm.   

På Blak finder man en stormmåge og havterne koloni. Begge er registreret første gang i 1978, 

stormmågen med 5 par og havternen med 14 par. Antallet af ynglende stormmåger er siden steget 

og var således i 2002 oppe på 210 par. Antallet af ynglende havterner springer en del. Der er flest i 

1991 med 21 par og færrest i 1995 med kun 4 par. I 2001 var bestanden på 7 par, altså en lille 

tilbagegang. Der er sporadiske observationer af ynglende sølvmåger, svartbage og hættemågepar. 

Fjordternen er desuden observeret en enkelt gang i 79 med 2 par.  

 

På Svalø er der en hættemåge koloni på 400-1530 par i 1990-2000, ellers er der sporadiske 

registreringer af ynglende stormmåger, sølvmåger, svartbage, dværgterner og havterner. 

Fjordternen havde, som hættemågen, flere ynglepar i en længere årrække i 90'erne på mellem  

1-31.  

 

På Elleore er der en stabil fremgang i antallet af ynglende sølvmåger der i 2007 husede 296 par. 

Det er observeret et enkelt par Svartbag der kommer igen år efter år. Antallet af stormmågepar 

var oppe på ca. 25 par fra 1978 til 2000, men har ligget på 5-6 par fra 2001 til 2007. Hættemågen 

blev i 1978 observeret med 100 ynglepar, hvilke steg til 350 par i 1992. Herefter falder antallet af 

ynglende hættemåger til 35 i 1995, videre ned til 3 i 1996 og i 2007 var der ingen ynglende 

hættemåger tilbage. Fjordternen forsvandt i 1995 efter at have ligget på 5-15 par fra 1978 til 1984, 

1-5 par fra 1987 til 1995. Havternen har haft 15 til 30 ynglepar i perioden 1978 til 1992, herefter 

faldt antallet til 3 til 20 par og lå i 2007 på 7 ynglende par. Der er desuden sporadiske 

observationer af ynglende dværgternepar, på hhv. 8 par i 1987, 1 par i 1992, 2 par i 1993, 9 par 

1996, 1 par i 2000 og 0 par i 2007.  
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Udviklingen i antallet af ynglende terner på Ringøen og på Ægholm minder meget om hinanden, 

hvor der til gengæld er forskel i udviklingen af ynglende måger. Begge steder har registreret 

hættemåger, fjordterner, havterner, svartbage, sølvmåger og stormmåger. Fjordternen og 

havternen yngler på begge øer fra 1978 til 2002. I 1978 var der 5-10 par af både fjordternen og 

haveternen på begge øer. Antallet af observede ynglepar stiger begge steder til 20-40 par, med 

den største stigning på Ringøen. I starten af 90’erne begynder man at se et fald i antallet af par. På 

Ringøen var der i 2007 registreret 25 fjordternepar, men ingen havternepar (hhv. fig. 58 og 59). På 

Ægholm var der registreret et par havterner i 2007, men ingen fjordterner.  
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Figur 58. Udviklingen i antallet af ynglende fjordterne på 
Ringøen i Roskilde Fjord. 

Figur 59. Udviklingen i antallet af ynglende havterne på 
Ringøen i Roskilde Fjord. 

 

På Ringøen var der en stor hættemågekoloni med op til 5000 par i 80’erne, i starten af 90’erne 

observeres et fald, og i starten af 2000 tallet så man endnu et fald hvor der er i 2004 kun er 15 par. 

I 2007 var der 92 ynglende hættemåger på Ringøen (fig. 60). På Ægholm ses en noget mindre 

koloni der højst kommer op på 225 par i 1992, i 2007 er der ikke set nogen ynglende hættemåger 

på Ægholm. På Ægholm ser kun 1-3 ynglende sølvmåger, senest i 2007 var der 2 par. Hvor der på 

Ringøen i en længere årrække fra 1980 til 1991 var et enkelt par sølvmåger, steg antallet herefter 

til 55 par i 2007 (fig. 61). 
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Figur 60. Udviklingen i antallet af ynglende hættemåger 
på Ringøen i Roskilde Fjord. 

Figur 61. Udviklingen i antallet af ynglende sølvmåger på 
Ringøen i Roskilde Fjord. 
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På Ringøen er der også flere stormmåger end der er på Ægholm. I 1978 er der 200 stormmågepar 

på Ringøen, hvilke er det højeste antal registreret. I 2007 var der 30 par tilbage. På Ægholm ser 

man en omvendt udvikling. I 1978 var der 2 ynglende par stormmåger, hvor der i 2007 var 20 

stormmåge par. Svartbagen er begyndt at yngle med et enkelt par på begge øer siden starten af 

90’erne.  

 

Lejre Vig: Skovholmene, Hyldeholm og Langholm L. 

På Skovholmene er der registreret stormmåger, sølvmåger, svartbage, hættemåger, fjordterner og 

havterner. Fjordternen observeres med 8 ynglende par i 1978 og 8 par i 2007. I 1989 kom antallet 

op på 52 par hvilket er det højeste. Havternen blev i 1981 observeret med et ynglende par og i 

2007 med 2 par. I 2001 blev der registreret det højeste antal ynglende havternepar med 11 par. 

Hættemågen er først observeret i 1978 med 10 par, og havde i 2007 8 par. I 1986 kom antallet af 

ynglende hættemåger helt op på 3250 par, men faldt allerede året efter til 1635 par. Stormmågen 

starter og slutter næsten med lige så mange ynglepar som ternerne. I 1982 var der 8 par og i 2007 

var der 12 par. Stormmågen har dog, som de andre, langt flere ynglende par i midten af perioden, 

og kom op på 71 par i 1990. Sølvmågen er den fugl der er gået mest frem i forhold til hvad den 

startede på i 1985. Her blev der observeret et par sølvmåger, hvor der i 2007 var 10 par. I 2002 så 

man 21 par, så også hos sølvmågen ser man et fald i yngleantallet. Fra 1997 til 2002 var der 1-2 par 

svartbage.   

 

På Langholm L og Hyldeholm er der registreret stormmåger, sølvmåger, svartbage, hættemåger, 

fjordterner og havterner. På Langholm var der i 1978 hhv. 25 ynglende hættemåger, 20 ynglende 

fjordterner og 50 ynglende havterner, i 2007 var disse tre arter forsvundet. Antallet af ynglende 

havterner er faldet siden 1978 og når efter 1981 ikke over 14 yngle par. Antallet af ynglende 

hættemåger nåede op på 200 par i 1983 og 125 par i 1992, i 1985 og i 1999 var antallet dog nede 

på et enkelt par. Fjordternen ynglede med 15 til 71 par fra 1978 til 1994, i 1995 er der kun et 

enkelt par. Sølvmågen blev observeret med 110 par i 1978, og nåede sit maksimum i 2007 med 

175 par. Stormmågen ynglede med 30 par i 1982, og kom op på 300 par i 1997. I 2007 blev der 

registreret 71 ynglende stormmågepar. Svartbagen ynglede med et par fra 1994-2002, og havde 

senest i 2007 2 par.  
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På Hyldeholm var antallet af ynglende sølvmåger også højest i 2007 med 40 par, hvor der tilbage i 

1981 var 8 par (fig. 62). Stormmågen blev først observeret i 1982 med 40 par, og faldt derefter til 

20-30 par fra 1986-2002, senest i 2007 blev der kun registreret et enkelt stormmågepar. 

Svartbagen er registreret 3 gange med et enkelt par i 1998, 2000 og 2007. Hættemågen har haft 

den største koloni med på til 3000 par i 1983. I 1978 var der 1000 par og efter 1991 ses højst 200 

par. Senest i år 1999, 2001 og 2007 er der set hhv. 5, 5 og 0 ynglende hættemåger (fig. 63).  
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Figur 62. Udviklingen i antallet af ynglende sølvmåge på 
Hyldeholm i Roskilde Fjord. 

Figur 63. Udviklingen i antallet af ynglende hættemåge 
på Hyldeholm i Roskilde Fjord. 

 

Antallet af ynglende fjordterner er ligeledes faldet. I 1978 var der 40 par, som steg til 60 par i 

1984, hvorefter antallet faldt til bare et par i 1987 og senest 3 par i 2002 (fig. 64). Havternen 

starter og slutter næsten samme sted, i 1978 var der 7 par og senest i 2002 var der 8 par. 

Havternen havde flest ynglende par i 1997 med 17 par (fig. 65).  
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Figur 64. Udviklingen i antallet af ynglende fjordterne på 
Hyldeholm i Roskilde Fjord. 

Figur 65. Udviklingen i antallet af ynglende havterne på 
Hyldeholm i Roskilde Fjord. 
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Opsamling på udviklingen hos ynglende terne og mågearter på øer i Roskilde Fjord 

 Skovholmene 
1978-2002, 
2007 

Hyldeholm L 
1978-2002, 
2007 

Langholm L 
1978-2002, 
2007 

Eskilsø 
1978-2007 

Kølholm 
1978-2002, 
2007 

Stormmåge Stigende D. Faldende Stigende Faldende D. Faldende 
Sølvmåge Stigende Stigende D. Stigende D. Faldende Stigende  D. 
Sildemåge - - - - - 
Svartbag - - - - Stigende 
Hættemåge Faldende Faldende Faldende Faldende Faldende 
Havterne Stigende* Faldende Faldende Faldende - 
Fjordterne Stigende* Faldende Faldende Faldende Stigende* 
Splitterne - - - - - 
Dværgterne - - - Faldende - 
 
 Ægholm 

1978-2002, 
2007 

Svalø 
1978-2007 

Ringøen 
1978-2002, 
2004, 2007 

Blak  
1978-2002, 
2007 

Elleore 
1978-2007 

Stormmåge Stigende D. Stigende D.  Faldende Stigende D. Faldende 
Sølvmåge - - Stigende - Stigende D. 
Sildemåge - - - - - 
Svartbag - - - - - 
Hættemåge Stigende* Faldende Faldende D. 

 
- Faldende 

Havterne Faldende - Faldende Faldende Faldende 
Fjordterne Faldende Faldende Stabil - Faldende 
Splitterne - - - - - 
Dværgterne - - - - - 
 
 Tobaksholm 

1978-2002, 
2007 

Lillø 
1978-2002, 
2007 

Yderste Holm 
1978-2002, 
2007 

Langholm J 
1978-2002, 
2007 

Stormmåge Stigende D. Stigende D. Stigende Stigende D. 
Sølvmåge Stigende Stigende Stigende D. Stigende 
Sildemåge - - - - 
Svartbag - - - - 
Hættemåge Faldende Stigende Faldende Faldende 
Havterne - Stigende - Stigende* 
Fjordterne Faldende Stigende Faldende Stigende* 
Splitterne - - - - 
Dværgterne - - - - 
Tabel 17. Langtids-tendenser for udvalgte af de 5 måge arter og de 4 ternearter i den samlede periode, hvor der er 
foregået. * For disse fugle er der en stigende tendens ud fra det foreliggende datamateriale, men pga. mangler i data 
materialet mellem 2003-2006, og meget lave observationstal i 2007 er den stigende tendens usikker.  Resultaterne er 
fremkommet ved at lave en tendenslinje i excel, - betyder manglende data. Desuden er det noteret hvilken art der er 
dominerende (D) ved den seneste optælling. 



 

 99 

 7.4 Opsamling på Case D: Roskilde Fjord 

Udviklingen i antallet af de 5 ynglende mågearter og de 4 ynglende ternearter i Roskilde Fjord 

følger generelt den internationale udvikling. Bestanden af sølvmåger, svartbage og sildemåger 

stiger, hvor bestanden af hættemåger, og alle de 4 ternearter enten er stabiliseret eller i 

tilbagegang. Bestanden af stormmåger er for nogle områder faldende og andre stigende.  

 

Erik Hansen skriver i hans rapport fra 2003 at de to faktorer der har den største indflydelse på 

ternernes ynglesucces er vejret og forhindring af prædation af rotter m.fl. Derimod udelukker han 

stort set menneskelige forstyrrelser som en vigtig faktor. Roskilde Fjord er at af de områder hvor 

man igennem flere år har registreret tilstedeværelsen af rotter. Denne opsamling starter derfor 

med at se på prædation fra både rotter, ræve, mink og sølvmåger, som forklaring på den 

registrerede nedgang på øer i Roskilde Fjord.  

 

På Skovholmene, der ligger længst inde i Lejre Vig og ca. 250 m fra kysten er der registreret rotter 

på øen i 1989, 1991, 1993, 2000-2001, men ingen i 2007. Tilstedeværelsen af rotter kan være en 

forklaring på faldet i yngletallene for hættemåge. I 1988 var der således 2426 par og i 1989 var 

dette faldet til 1630 par. Det samme skete fra 1991-1992, hvor der er 1616 par i 1991 og 1012 par 

i 1992. Til gengæld er der ingen reduktion i antallet ynglepar fra 1993-1994, hvor der i 1993 blev 

observeret rotter. Reduktionen i antallet af ynglepar efter 2 år med rotter i 2000-2001 er således 

også væsentlig mindre end efter de første observationer af rotter. Dette kan forklares ved effektiv 

rottebekæmpelse i vinteren 2000/2001. For de andre fuglearter er faldet i antallet af ynglepar 

efter tilstedeværelsen af rotter enten noget mindre eller der er ligefrem observeret en stigning i 

antallet af par. Således er der både kommet flere stormmåger, sølvmåger og fjordterner i 2002. 

Antallet af ynglende sølvmåger er i 2002 21 par og i 2007 10 par. Pga. af det lave antal af fugle 

vurderes det at prædation herfra er af mindre betydning. Der er ingen registreringer af mink, ræve 

eller andre prædatorer. På Hyldeholm L og Langholm er der også observationer af rotter, som kan 

være en forklaring på, at der siden 1995 på Langholm og siden 1998 på Hyldeholm har været 

meget små kolonier eller slet ingen ynglende hættemåger, fjordterner og havterner. En stigning i 

antallet af ynglende sølvmåger kan forstærke den negative udvikling hos de tre arter. 
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På Elleore er der ikke konstateret rotter, ræve eller mink. Til gengæld er antallet af ynglende 

sølvmåger væsentligt stigende, siden 1985 er antallet af observerede ynglepar ikke under 100.  

Det store antal ynglende sølvmåger kan være forklaringen på at antallet af ynglende hættemåger, 

stormmåger, fjordterner og havterner er gået tilbage. På Ægholm har der kun få gange været 

ynglende sølvmåger, hvorfor prædation herfra som en væsentlig faktor kan udelukkes. Der er 

heller ingen registreringer af rotter, prædation herfra kan dog ikke udelukkes, især fordi ægholm 

ligger ca. 200 m fra kysten, hvilke er indenfor svømmeafstand af rotter. I forhold til prædation er 

det svært at sige yderligere, da her ikke er registreret rotter. På Ringøen er der konstateret rotter i 

1989, hvilke viser sig af yngletals-udviklingen for både hættemåger, havterner og fjordterner. 

Hættemågen går fra 5000 til 1100 ynglepar, fjordternen fra 70 til 35 par og havternen fra 20 til 5 

par. Der er ingen ændringer i antallet af stormågepar eller sølvmågepar. Hættemågen er 8 år om 

at komme op på ca. 5000 ynglepar igen. Siden 1989 er der ikke konstateret rotter, det betyder dog 

ikke at antallet af ynglepar stiger for alle fuglene, udover sølvmåge, men der er ingen tydelige 

forklaringer på de udsving man ser.  Der er ikke fundet nogle tabeller over registreringer af mink 

eller andre prædatorer, men man ved at der på Ringøen er blevet udsat mink til illegal 

bekæmpelse af mågerne. Udsættelse af mink kan højst sandsynligt have haft utilsigtede negative 

effekter på udviklingen af ternekolonier.  

Svaløen ligger i Bløden vig ved Risø og er en af fjordens mindste øer. Ved ekstremt lavvande er 

Svaleøen næsten landfast med Risø, hvilket bevirker at det er nemt for prædatorer som ræve, 

rotter og mink at komme derover i yngletiden. I 2002 var der 930 ynglende hættemåger og året 

efter var tallet 0. En så dramatisk nedgang kan forklares ved tilstedeværelsen af prædatorer. Der 

findes dog ingen registreringer af hverken rotter, ræv eller mink i den optalte yngleperiode, der 

kan bekræfte denne forklaring.  

 

På Eskilsø var der i 1980’erne en større kolonier af både hættemåger (max. 950 par), fjordterner 

(max. 96 par), havterner (max. 61 par), dværgterner (max. 25 par), stormmåger (max. 700 par) og 

sølvmåger (max. 150 par). Fra 1996 til 2001 blev der konstateret ræve på Eskilsø og fra 1996-1999 

blev der også konstateret rotter, hvilket kan være en forklaring på, at ynglefuglebestanden faldt 

kraftigt hos alle nævnte arter. I 2000 var der således 47 stormågepar, 1 sølvmågepar, 1 

fjordternepar, 8 havternepar og et dværgternepar. I 2007 er der igen observeret en beboet 
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rævegrav og der er inden for de seneste år, af den ene af beboerne, set et mindre rovdyr, der 

formodentlig har været en mink. Dette kan være forklaringen på at der nu kun er kolonier af 

stormmåger tilbage på øen i 2007. 

 

På Jyllinge Holme dvs. Tobaksholm, Langholm J, Lilleø, Ydersteholm er der ingen konstateringer af 

rotter eller mink i 2007. Det er der til gengæld på Tobaksholmene og Yderste Holm i 1990, 1992-

1993 og 2008 og på Langholm og Lilleø i 1993. På Lilleø og Langholm er der ingen tydelige 

sammenhæng mellem konstateringen af rotter og nedgang i antallet af ynglepar. På Langholm er 

antallet af ynglende hættemåger ligefrem steget. På Lilleø ser man et fald i hættemågepar i 1994, 

men en stigning hos både fjordternen og havternen. På Lilleø var der i 2007 således stadig 

forholdsvist store kolonier af alle fuglearterne. Antallet af sølvmåger er steget til 120 par, hvor den 

før har ligget under 25 par det meste af tiden. Denne udvikling kan forventes at give problemer 

indenfor en kort årrække hos de andre mindre fugle. På Langholm er hættemågen, fjordternen og 

havternen stort set forvundet i 2007, og kun sølvmågen er gået frem, hvilke netop kan være 

forklaringen på de andre arters tilbagegang. Langholm ligger ca. 800 m fra kysten, så det vil være 

svært for rotterne at komme derud, medmindre vi får en isvinter hvor fjorden fryser til. Selv i  

tilfælde af isvintre er det sjældent at rotter begiver sig længere væk fra byen, de vil tværtimod 

søge ind mod land. På Langholm har der været en meget stor koloni af stormmåger, hvilket også 

kan være en forklaring på at de små, uregelmæssige yngletal hos de 2 ternearter og sølvmågen. På 

Yderste Holm er de første konstateringer som sagt i 1990, hvilken kan være forklaringen på at man 

i 1991 ikke observerede ynglende fjordterner eller hættermåger . Allerede i 1988 var der sket en 

væsentlig reduktion af antallet af ynglende hættemåger. En mulig forklaring er at der også på 

dette tidspunkt har været rotter på øen. Fra 1999-2007 er der igen ingen ynglende hættemåger 

eller fjordterner, der er dog heller ingen konstateringer af rotter. Til gengæld er antallet af 

sølvmåger steget væsentligt og lå i 2002 og 2007 på hhv. 175 par og 225 par. På Tobaksholmene 

ser man en tilsvarende udvikling. Dog falder antallet af ynglende sølvmåger fra 2007 til 2008, hvor 

antallet af stormmåger stiger. Der er ikke nogle forklaring på denne udvikling. I forhold til rotter så 

ligger Jyllinge holmene tæt på hinanden, og en spredning af rotter på en ø vil hurtigt kunne sprede 

sig til naboøen og så videre.  
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På Kølholm er de konstateret rotter i adskillige år, med første observation i 1988. Antallet af 

ynglende hættemåger og fjordterner falder året efter i 1989 til omkring det halve. Fra 1997 er der 

konstateret rotter hvert år, hvilke kan være en forklaring på den bratte nedgang i antallet af 

hættemågepar, der ender på 3 par. Fra 2003-2006 er der ingen optællinger af hverken fugle eller 

prædatorer. I 2007 er der dog igen forekomster af rotter og antallet af ynglende fjordterner og 

stormmåger er gået tilbage. Til gengæld er antallet af hættemåger steget til 250 par. Forklaring på 

hættemågens fremgang kan forklares ved at der blev indsat en rotte bekæmpelse den 26.5.2007. 

Bekæmpelsen var dog ikke tilstrækkelig effektiv og måtte opgives pga. vegetationens højde.  

Udover de konstaterede forekomster af rotter, oplyser lokale beboere at en mink blev udsat på 

Kølholm for år tilbage for at mindske problemer med måger. Mink kan ligeledes være en forklaring 

på nedgangen i ynglende par og at havternen ikke kan etablere en større koloni. Sølvmågen er i 

fremgang på øen, hvilket kan blive et problem for de mindre arter.  

 

Der er altså ingen tvivl om at prædation er et væsentligt problem, hvilke flere steder viser sig ved 

en brat nedgang i antallet af ynglende fugle på flere øer efter registreringer af rotter. På de steder 

prædation vurderes til at være et mindre problem er der adskillige andre faktorer som kan have 

indflydelse på udviklingen i antallet af ynglende fugle. Det kan f.eks. være ændringer i fuglenes 

habitat, tilfælde hvor hele øer forsvinder eller fald i fødegrundlaget. Generelt er der dog ingen af 

dem der enkeltvis har så stor en effekt at det viser sig tydeligt i data, som prædation fra blandt 

andet rotter. Tilsammen kan de dog være en væsentlig forklaring på det fald man ser hos flere af 

arterne. Nedenfor listes en række mulige forklaringer. 

- Skovholmene, hyldeholm og Langholm er domineret af tagrør, som kan gøre øerne mindre 

attraktive for især ternearterne.  

- Elleore oplever en højere frekvens af overskylning, og øens vegetation er blevet slået i 

fredningstiden mens fuglene stadig lå med unger 

- På Yderste holm og Kølholm forsvinder annelgræsbæltet pga. øget højvande.  

- På Ringøen har gentagne højvander i maj-juli bortskyllet lavtliggende reder og på det lave 

vand omkring Ringøen var der i 2007 betydelige forekomster af krølhårstang. Denne 

forekomst har gjort det umuligt for Ålegræs at etablere sig og vanskeliggør i almindelighed 

ternernes fouragering efter småfisk. 
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- På Blak forsvinder vegetationen er på grund af erosion ved højvande og evt. isskruninger 

- På Eskilsø og Lilleø er græsningstrykket hhv. for lavt og for høj. 

 

Desuden beskrives Roskilde Fjord mange steder som et attraktivt område for sejlads og med 8 

havne er der masser af muligheder. Alligevel er antallet af medlemmer i flere af sejlklubberne 

faldende. Det samme er gældende for roklubberne og der findes kun en enkelt surfklub. 

Medlemmer i kajakklubber er til gengæld stigende som de fleste andre steder i Danmark. På 

baggrund af udviklingen af aktiviteter, tidligere undersøgelser og at der ikke er nogen lovgivning 

om færdsel med kajak, er der grundlag for at kajak kan blive et problem i Roskilde Fjord. Ved 

udregning af korrelationskoefficient mellem kajak og hættemåge/havterne får man værdier på 

hhv. -0,44 og -0,45. Hvilke indikerer at der er sammenhæng mellem stigning i kajakaktivitet og 

faldet i fugle.  

Der er kun fundet en enkelt surfklub i Roskilde Fjord med 29 medlemmer, men med de stigende 

tendenser i denne sports omfang, det faktum at meget surfing er uorganiseret og de allerede 

konstaterede problemer med landgang i området omkring Veddelev, er der ligeledes grundlag for 

at surfing kan blive et problem på primært Elleore og Ringøen. I forhold til både kajak og surfing 

skal det tages i betragtning at både antallet af klubber, medlemmer og hvor mange der kommer 

på vandet er betydeligt lavere end antallet af medlemmer i sejlklubber. Desuden nævnes 

motorbådssejlads med høj hastighed som et problem flere steder. Ud fra de gældende regler kan 

det dreje sig om Elleore, Ringøen, Hyldeholm og Langholm. Det har ikke været muligt at finde 

information om udviklingen af antallet af motorbåde i Roskilde fjord. Dette gør sig også gældende 

for de andre områder. I basisanalysen vurderes kanosejlads at være et problem. Ud fra denne 

undersøgelse, er der ikke fundet belæg for at kano sejlads skulle være forstyrrende, primært af 

den grund at klubberne skriver deres aktiviteter foregår i udlandet og på åer inde i landet. 

 

Ud fra de gældende bestemmelse kan følgende aktiviteter fra vandsiden kan være forstyrrende på 

øerne Kølholm, Tobaksholm, Langholm J, Lilleø, Ydersteholm, Eskilsø (kun den sydlige halvdel), 

Blak, Ægholm12 og Skovholmene: 

- Færdsel i perioden 16. juli- 31. marts  

                                                 
12Da Ægholm ligger mindre end 300 m fra kysten er øen dækket af ordenbekendtgørelsen og der må derfor ikke være 
brætsejlads eller planende motorbådsejlads.   
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- Færdsel længere væk fra øen end 50 m i perioden 1. april til 15. juli  

- Motorbådssejlads under 8 knob 

- Al sejlads uden motor, kano, kajak, roning mm. 

- Lodsejere. Hunde må dog ikke medtages. 

- Sejlads i forbindelse med fiskeri 

Desuden kan brætsejlads og motorbådssejlads over 8 knob være forstyrrende på øerne Elleore, 

Ringøen, Hyldeholm og Langholm. 
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 8. Konklusioner  

 8.1 Sammenfatninger 

Den danske bestand af ynglende hættemåger, stormmåger, havterner, fjordterner, splitterner og 

dværgterner er flere steder i tilbagegang. Under de danske Natura 2000 undersøgelser vurderes 

menneskelige forstyrrelser, især i form af aktiviteter på vandet som kajaksejlads, kitesurfing og 

sejlads, at være en betydelig forklaring på den registrerede tilbagegang. Dette speciales hensigt er 

at undersøge i hvor høj grad den registrerede nedgang i bestanden af udvalgte kolonirugende 

kystfugle, i udvalgte områder med fuglebeskyttelse, kan tilskrives menneskelig forstyrrelse i form 

af aktiviteter på vandet. I den forbindelse blev der fremsat tre hypoteser, som belyser denne 

problemstilling.  

Første hypotese:  

• Der ses en fremgang i antallet af medlemmer hos forbund, organisationer og klubber hvis 

sigte er aktiviteter på vandet. 

Denne hypotese kan ikke afvises på baggrund af det behandlede data. Hypotesen afhænger dog af 

hvilken aktivitet man kigger på. Kajaksporten er både lokalt, i de udvalgte områder, og i hele 

landet den mest fremadgående, efterfulgt af Dansk Sejlsport. Især i 70’erne og 80’erne så man en 

voldsom vækst i medlemmer i DS. Forklaringen på denne stigning kan bl.a. forklares med at 

Danmark i perioden havde flere dygtige sejlsportmænd. En lignende opblomstring i sejlsporten så 

man i 2009 i Nibe Bredning området efter at de to 49’ sejlere vandt OL i 2008. En anden forklaring 

kan være at danskerne igennem de sidste 40 år har fået flere penge mellem hænderne, og at man 

i 1970’erne og 1980’ene havde nogle andre og mere favorable lånemuligheder til bl.a. bådkøb. 

Under DS finder man også surffolket, og nye sportsgrene som kitesurfing er måske netop skyld i 

den seneste stigning i antallet af medlemmer i 00’erne. Kajaksejlads og surfing er desuden 

aktiviteter der dyrkes individuelt og i høj grad uorganiseret. Som adskillige undersøgelser viser 

(Beck, 1986 og Tind & Agger, 2003), er der en tendens til at det er de risikobetonede og 

individuelle sportsgrene, som især er populære, hvilket kan være en forklaring på at det primært 
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er kajak og surfing der er i fremgang. Derudover er der en tendens til at de organiserede 

aktivitetsformer er på vej frem. Dette kan i de fleste tilfælde ses som en positiv udvikling. I 

modsætning til de uorganiserede aktiviteter, vil man ved de organiserede aktiviteter ofte få en 

bred introduktion både til aktiviteten, men også til området hvor man færdes. På den måde kan 

man sikre at regler for færdsel i bl.a. fugleområder når ud til aktivitetsudøverne. Desuden forsøger 

flere idrætsforeninger og forbund i stigende grad at færdes natur- og miljøbevidste, hvilke bl.a. ses 

ved de indførte miljøkodeks fra DIF. 

Roskilde fjord området skiller sig ud ved at der ses et fald i antallet af medlemmer i flere af 

sejlklubberne. En forklaring kan være at der i Roskilde Fjord findes en surfklub i modsætning til Det 

Sydfynske Øhav og Præstø Fjord hvor der ikke er registreret nogle surfklubber. Det vil sige, at hvis 

antallet af surfere er den primære kilde til flere medlemmer i sejlklubber, vil det kun være i 

områder, hvor der ikke findes surfklubber som netop i det Det Sydfynske Øhav og Præstø Fjord. At 

der alligevel ses en stigning i antallet af medlemmer i sejlklubber i Nibe Bredning trods 

tilstedeværelse af en surfklub, kan ses ud fra de to 49’ sejlsportsmænds præstation ved OL.  

Dansk Forening for Rosport og Dansk Vandski Forbund er begge i tilbagegang, måske pga. disse 

aktiviteter kan ikke dyrkes individuelt. Ved rosport er man afhængig af flere personer i en båd, og 

på vandski er man afhængig af at have en båd til at trække sig. Nye sportsgrene som kitesurfing 

eller nybyggede kabelparker, der på mange måder minder om vandski hvor et lift system trækker 

dig, kan være en forklaring på nedgangen hos DVF. Fremgangen i kajaksporten, som på mange 

måder minder om roning, men hvor muligheden for at dyrke sporten alene eksisterer, kan være en 

forklaring på nedgangen hos DFfR.  

Anden hypotese var:  

• Der ses et fald i bestanden af nogle måge- og ternearter.  

Denne hypotese kan ligeledes ikke afvises. For den danske bestandsudviklingen hos mågearterne 

gælder det, at især hættemågen er i tilbagegang og stormmågebestanden er stabiliseret/stigende 

efter flere års tilbagegang. Hos ternearterne er især splitternen i tilbagegang, hvor de andre tre 

arter menes at være stabiliseret. Som allerede skrevet er der ikke fundet en endegyldig forklaring 
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på bestandsnedgangen, men der kan nævnes adskillige forstyrrelser som alle kan være med til at 

reducere ynglesuccesen og derved sænke bestandsniveauet. Dette vil blive i diskuteret under den 

tredje hypotese.  

Tredje hypotese var:  

• Et fald i bestanden af udvalgte måge- og ternearter kan kun i mindre grad tilskrives et øget 

aktivitetsniveau på vandet.  

Denne opgave har vist at aktivitetsniveauet på vandet er stigende, og at bestanden af nogle måge- 

og ternearter er faldende. Men hvor flere af basisanalyserne hævder at menneskelige forstyrrelser 

er den primære forklaring på den observerede tilbagegang, kan det ikke afvises at et fald i 

bestanden af udvalgte måge- og ternearter kun i mindre grad kan tilskrives et øget aktivitetsniveau 

på vandet. Ser man f.eks. på Siø i Det Sydfynske Øhav, observerer en ø der er meget udsat for 

forstyrrelser. Disse forstyrrelser stammer både fra færdsel pga. broen der forbinder Tåsinge og 

Langeland, men også fordi Siø ligger lige ud for Rudkøbing hvor der dyrkes de fleste former for 

vandaktivitet. På Siø observeres en stigning i antallet af ynglepar hos både splitternen og 

hættemågen på trods af det høje aktivitetsniveau. I forhold til beskyttelse, så er Siø en af de øer 

der er mindst beskyttet. Omvendt kan man se på Svalø i Roskilde Fjord, hvor al færdsel er forbudt. 

Her forsvinder større hættemåge og fjordterne-kolonier i starten af 0’erne.  

En anden afgørende forklaring er at det har været svært at få et tydeligt billede af 

aktivitetsniveauet på de mange små øer, hvilket betyder at alle vurderingerne stadig er 

spekulationer. Det er korrekt, som bl.a. Leif Bisschop-Larsen skriver, at for Det Sydfynske Øhav er 

aktivitetsniveauet stigende. Men hvor der for sølvmågen viser sig tydelige effekter af dens 

tilstedeværelse på antallet af de andre fugle, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at 

fastsætte hvor meget tilstedeværelsen af vandaktiviteter nær kolonirugende kystfugle som terner 

forstyrrer. En årsag hertil er, blandt andet at størrelsen af det uorganiserede aktivitetsniveau ikke 

er fastsat, dvs. vandsportsaktiviteter godt kunne tænkes at være et problem uorganiseret, men 

det nuværende data peger på at andre faktorer er vigtigere.  
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En af de aktiviteter som er vanskelig at få bestemt størrelsen af er motorbåds sejlads. Men både i 

forhold til tidligere undersøgelser, der viser betydelige dele af sejlads på vandet er 

motorbådssejlads (Ting & Agger, 2003) og i forhold til den eksisterende litteratur, hvor adskillige 

undersøgelser påviser den forstyrrende effekt fra motorbåde (Burger, 1981 og Rodgers & 

Schwikert, 2002), så er litteraturen meget sparsom mht. aktiviteter som kajak og kitesurfing. Dette 

betyder der er uoverensstemmelser med den gældende lovgivning i Det Sydfynske Ø-hav. Her er 

der således forbud mod brætsejlads i store dele af vildtreservatet, hvorimod sejlads med 

motorbåds er tilladt. Der er ingen undersøgelser der viser en direkte sammenhæng mellem 

nedgangen i bestanden af kolonirugende kystfugle og kajak/kitesurfing- aktivitet, men pga. den 

kraftige udvikling der er i begge sportsgrene er der i høj grad brug for sådanne undersøgelser. 

Det er heller ikke muligt at sige om der er en form for tilvænning eller om alle friluftsliv aktiviteter 

forstyrrer lige meget. En nyere rapport fra Rasmus Bisschop-Larsen (Bisschop-Larsen, 2009) viser 

en tendens til stabilisering blandt både ynglende fjordterner og havterner i Det Sydfynske Øhav. 

Her er aktivitetsniveauet tidligere blevet vurderet til at være den primære årsag til nedgangen i 

antallet af ynglende kystfugle (Fyns amt 2006). En forklaring kan være at de ynglende fugle 

tilvænnes til forstyrrelserne eller at der er andre forklaringer på den faldende ternebestand end 

forstyrrelser fra friluftsliv.  

Andre forklaringer på nedgangen i ynglebestande kan være prædation fra sølvmåger og andre 

rovdyr. Dette speciale finder en omvendt sammenhæng mellem udviklingen i antallet af ynglende 

sølvmåger og udviklingen i antallet af ynglende hættemåger og flere ternearter. Betydningen af 

prædation fra sølvmåger er påvist ved at på halvdelen af de undersøgte områder (13 ud af 26 øer) 

er sølvmågen både dominerende i yngleantal og i hastig fremgang, hvorimod man ser den 

modsatte udviklingen hos både hættemågen og flere ternearter. I Præstø Fjord, Roskilde Fjord og i 

Nibe Bredning området er der en fremgang hos ynglende sølvmåger fra starten af 90’erne. Hvor 

man frem til 1990’erne ser man en stabil ynglebestand eller fremgang hos bl.a. hættemågen, 

havternen og splitternen, men herefter går det stærkt tilbage. En forklaring kan være at 

sølvmågens kraftige fremgang påvirker andre arters ynglesucces. Ved en korrelationsanalyse for 

udvalgte øer får man således en stærk negativ sammenhæng mellem sølvmåger og andre arter, 

også stærkere end hvad man ser ved sejlads og kajak (bilag 7). Dette er dog ingen ny teori. 
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Allerede i 1950’erne var sølvmågens fremgang skyld i ternernes forsvinden fra mange lokaliteter 

(Møller, 1978) og senest i 2009 var den skyld i hættemågens og derved splitternens tilbagegang på 

Hirsholmene (Bregnballe & Pedersen, 2009).  

Udover at sølvmågerne udgør en trussel som prædator, forstærkes deres trussel når antallet af 

egnede ynglesteder falder, som i Roskilde Fjord, og flere fuglearter må kæmpe om de samme 

ynglesteder. Mågerne er store og tidligt rugende og optager derfor hurtigt de bedste ynglesteder, 

hvor de mindre terner, der ruger senere, henvises til de mere udsatte lavtliggende græsområder. 

På 8 af de resterende 12 øer, hvor sølvmågen ikke dominerer (øer i Roskilde Fjord og på Maderne i 

Præstø Fjord) er stormmågen dominerende og i fremgang. Stormmågen er ikke kendt som 

prædator på hverken ternearter eller hættemågen. Til gengæld er der på mange af øerne i 

Roskilde Fjord observeret rotter, ræve og mink, som man anser for at være nogle af de prædatorer 

der kan forvolde størst ødelæggelser i kystfuglekolonier. Allerede 1948 konkluderede Oliver Austin 

(1948) at rotter var den mest betydende faktor for faldende ynglesucces hos flere ternearter. 

Dette speciale viser også de tydelige effekter rotten har på yngleantallet. På Ringøen (fig. 60) ser 

man et kraftigt fald i bestanden af hættermåger, efter man i foråret 1989 konstaterer rotter på 

øen. Yngleantallet går fra ca. 5000 til 1100 ynglepar og der går ca. 8 år før antallet af ynglende 

hættemåger er oppe på ca. 5000 par igen.  

 

Andre forklaringer, som ændringer i fødegrundlag og habitat, og ændret vegetation vurderes ud 

fra basisanalyserne og litteraturundersøgelsen at være af mindre betydning. Det skal dog tilføjes 

at undersøgelser om ændringer i terners fødegrundlag er beskedent og kun i Nibe Brednings 

basisanalyse vurderes ændringer i fødegrundlaget at være en betydelig trussel for områdets fugle. 

Betydningen af øget dødelighed hos voksne fugle, f.eks. som følge af jagt eller sygdom og 

betydningen af hvor mange fugle der udvandrer i forhold til hvor mange der indvandrer er ikke 

undersøgt nærmere i denne opgave. Det samme gør sig gældende for klimaforholdene. I tidligere 

undersøgelser (Hansen 2003a) anses netop de ændrede klimaforhold, sammen med prædation fra 

rotter (Hansen 2003b), til at være af væsentlig betydning. Som Erik Hansen skriver, er der næsten 

ikke et år, hvor der ikke en eller flere af vejrsituationer som kraftig langvarig blæst, høj vandstand 
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mm. indtræffer, og dette kan bevirke at der visse år stort set ingen unger produceres. Vejrlige 

forhold betyder at der kan gå adskillige år imellem, at der kommer en årgang, som bidrager 

væsentligt til bestandens opretholdelse. Desuden kan tidsforskelle i fx havternen og fjordternens 

æglægning bevirke at de ikke rammes af de samme vejrforhold. Hvis de begge rammes har 

fjordternen desuden mulighed for at ligge et ekstra kuld, hvilke havternen normalt ikke har. Dette 

kan være en forklaring på at bestanden af fjordterner, de fleste steder hvor begge arter er 

observeret, er større end havternens beholdning. 

 8.2 Kritisk vurdering  

Denne opgaves data er baseret på kvantitativt data i form af punktoptællinger af 5 ynglende 

mågearter og 4 ynglende ternearter samt medlemstal fra klubber og forbund. Der er også brugt 

flere kvalitative undersøgelser, herunder vurderinger af forstyrrelser fra DOF medlemmer, 

kommentarer fra personer med intern viden om området og analyse af fugledata. Svaghederne 

ved kvantitativt data er bl.a. at de ikke nødvendigvis er særlige præcise og de forklarer eller 

begrunder ikke hvorfor de er som de er. Det empiriske data er blandt brugt til udregning af 

korrelationskoefficienter. I forlængelse af udregninger af korrelationskoefficienter er det vigtigt at 

påpege, at jeg har brugt en proxy for udviklingen i sejlsportsaktiviteter. Da man kun kan få 

medlemsdata for de enkelte områder for en meget begrænset periode, har jeg brugt udviklingen i 

hele Danmark som proxy. er. Dette gør det muligt at bruge landsudviklingen på lokalområderne, så 

længe der positiv sammenhæng mellem disse to udviklinger, men resultaterne vil dog blive mere 

usikre. 

Kvalitativ undersøgelse er hovedsageligt underlagt svagheden, om informanten svarer ærligt, 

manglende færdigheder i korrekt fugleoptælling og de generelle begrænsninger der er ved at 

skulle optælle fugle.  

Denne opgave bærer præg af manglende data for især de uorganiserede aktiviteter på vandet og 

mange huller i fugledataet, hvor det ikke er mulig at se om optællingen mangler eller der er 

observeret 0 par. Desuden er ikke alle optællingsmetoderne præcise nok. I basisanalysen for Nibe 

Bredning vurderer man bl.a. følgende (Nordjyllands Amt og Miljøcenter Aalborg, 2007): Novana 

overvågningen af fuglearter giver ikke tilstrækkelig viden til dækning af basisanalysen. Brugen af 
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data fra DOF giver et rimeligt billede af udviklingen for enkelte arter, men indsamlingen er tilfældig 

og metodemæssigt ikke tilpasset behovet for basisanalysen. 

Alt i alt, skal konklusionerne af denne undersøgelse ses på baggrund af netop de 4 områder med 

tilhørende dataindsamling, underlagt ovenstående svagheder og mangler. Givet dette forbehold, 

kan undersøgelsen give et indblik i den generelle udviklingen af bestanden af de 5 mågerarter og 

de 4 arter, og hvorfor udviklingen for nogle af arterne er faldende. 

 8.3 Perspektivering 

Bestanden af arter på fuglebeskyttelsesdirektiv bilag I som splitternen, er i tilbagegang i Danmark. 

Dette er arter som Medlemsstaterne i EU har forpligtiget sig til, gennem direktiverne, at sikre eller 

genoprette en gunstig bevaringsstatus for de udvalgte naturtyper samt dyre- og plantearter.  

Der er ikke fastsat nogen tidsfrist for hvornår målet om gunstig bevaringsstatus skal være nået, 

men Danmark er forpligtet til at sikre, at der ikke sker en forringelse af bevaringsstatus i de 

udpegede områder og til at iværksætte, det nødvendige for at opnå målet over tid. Denne 

forpligtigelse lever vi ikke op til. Jeg vil her se nærmere på hvordan man kan sikre at der ikke sker 

en forringelse af bevaringsstatus, samtidig med at man tager hensyn til friluftslivet. 

Første skidt er en fortsat og fuldstændig implementering af Fuglebeskyttelsesdirektivet og 

Habitatdirektivet i den danske lovgivning. Indtil videre har Danmark brugt over 30 år på at 

implementere Fuglebeskyttelsesdirektivet og ca. 18 år på implementeringen af Habitatdirektivet. 

Med Kommunalreformen i 2007, der ændrede på det eksisterende forvaltningssystem, får 

Kommunerne en kæmpe forvaltningsopgave i og med, at de har fået ansvaret for at udarbejde de 

kommunale handleplaner og sikre udmøntningen af disse. Kommunerne har allerede givet udtryk 

for, at de tvivler på, at de kan løfte opgaven med de nuværende ressourcer. Dette giver anledning 

til bekymring, da dette kan give fremtidige implementeringsproblemer. Man kan dog glæde sig 

over at den første statslige plan for Natura 2000-områder netop er offentliggjort d. 14. jan. 2010 

(knap 13 mdr. forsinket). Nu er den fremlagt til offentlig høring i 6 mdr. inden den endelig plan 

vedtages.  
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I den første statslige plan for Natura-2000 områder er en af indsatsprogrammer oprettelsen af 

flere, større og mere sammenhængende områder for at sikre ynglepladser for flere forskellige 

fugle, men hvad bør man tage højde for ved oprettelse af sådanne områder?  

For det første er det vigtigt at se på den enkelte art, dens behov, tilvænning, hvilke typer af 

aktiviteter den skal beskyttes imod og hvilke færdselsbegrænsninger, der kræves. . Når man har 

det endelig reservat, er det vigtigt at fortsætte med at overvåge fugle, så man både har data før 

reservat/med påvirkninger og efter reservat/uden påvirkning.  

Derudover er det vigtigt at få formidlet regler ud til folk og få dem til at respektere dem. Hvordan 

man får formidlet det ud til befolkningen vil jeg lade være åbent i denne opgave og i stedet se på 

hvordan man får folk til at respektere reglerne. Flere undersøgelser viser, at folk tænker: ”Jeg, i 

min kajak, forstyrrer da ikke så meget som den støjende motorbåd, eller den farverige surfer”. Det 

er vigtigt at få gjort op med hvad folk tror, ved at præsentere dem for klare data, der viser hvilke 

aktiviteter der forstyrrer, hvornår og hvorfor, for både at tage hensyn til fugle og aktivitetsudøvere 

og ikke mindst at kunne optimere reglerne. I 2009 er der kommet en ny mulighed for at undersøge 

om der faktisk er signifikant påvirkning fra brætsejlads på kolonirugende kystfugle. I følge 

Ordensbekendtgørelse for Midt og Vestsjællands politikreds, der blev vedtaget i 2009, må der ikke 

foretages brætsejlads inden for en afstand af 300 m fra kysten. Det betyder at flere øer, blandt 

andet i Roskilde Fjord, vil bliver beskyttet under disse bestemmelser. Effekten af denne 

bekendtgørelse kunne være spændende at følge for nærmere at undersøge betydningen for 

kolonirugende kystfugle. 

 

Udover undersøgelser af effekten på kolonirugende kystfugle er der brug for undersøgelser der 

danner klarhed over størrelsen af uorganiserede aktiviteter, specielt i områder, hvor der ses et fald 

i bestanden af ynglende kystfugle. Og for at sikre overensstemmelser mellem vurderinger fra 

aktivitetsudøvere og biologiske/ornitologiske fagfolk, er det ligeledes vigtigt at have klare og 

ensrettede retningslinjer til vurderingen af forstyrrelser fra aktiviteter på vandet.  

 

Et andet problem i dag er at få kender reglerne bl.a. pga så mange dyrker friluftsliv uorganiseret. 

Kombinationen med at de fleste mennesker (70-80 %) ikke er opmærksomme på deres egen 
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forstyrrelser og har holdningen ”de andre forstyrrer mere”, giver fremtidige Natura 2000 planer et 

dårligt udgangspunkt, som kan og skal rettes op med de rigtige undersøgelser.  

 

Sidst men ikke mindst er der behov for flere undersøgelser, der viser hvor stort et problem 

prædation fra sølvmåger og andre prædatorer er, ikke kun på den danske bestand af 

kolonirugende kystfugle, som de 4 ternearter og hættemågen, men også på andre fugle, der er 

udryddelsestruet.  
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 Bilag 

 Bilag 1. Forkortelser og “kaldenavne” 

Forkortelser: 

DBO: Dansk Brætsejler Organisation 

DFfR: Dansk Forbund for Rosport 

DGI: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger 

DIF: Danmarks Idræts-Forbund 

DKF: Dansk Kano og Kajak Forbund 

DMU: Danmarks Miljøundersøgelser 

DOF: Dansk Ornitologisk Forening 

DS: Dansk Sejlunion 

DVF: Dansk Vandski Forbund 

SNS: Skov- og Naturstyrelsen 

 

”Kaldenavne”: 

Administrationsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder nr 905 af 26/08/2006 Historisk. 

Miljømålsloven: Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 

naturbeskyttelsesområder nr 932 af 24/09/2009. 

Naturbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, Miljøministeriet LBK nr. 933 

af 24/09/2009. 

Ordensbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og 

beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at 

iværksætte midlertidige foranstaltninger nr 511 af 20/06/2005. 

Rottebekæmpelse bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. nr. 1507 af 

13/12/2007. 

Vandscooterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om regulering af sejlads med vandscootere m.v. 

nr. 1315 af 20/11/2006. 
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Vildtreservatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning nr. 930 af 

24/09/2009. 

Nibe Bredning Vildtreservat: Bekendtgørelse om Nibe- og Gjøl Bredning Vildtreservat nr 14011 af 

30/07/1992 Historisk. 

Præstø Fjord Vildtreservat: Bekendtgørelse om Præstø Fjord Vildtreservat nr. 10302 af 

31/05/1999. 

Roskilde Fjord Vildtreservat: Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreservat nr. 9318 af 

11/04/2007. 

Sydfynske Ø-hav Vildtreservat: Bekendtgørelse om Sydfynske Ø-hav Vildtreservat nr. 169 af 

15/01/2007. 

Fuglebeskyttelsesdirektivet: Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde 

fugle. 

Habitatdirektivet: Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 

dyr og planter. 

Ramsar konventionen: Cirkulæreskrivelse om administrationen af konventionen om vådområder 

af international betydning navnlig for vandfugle nr. 138 af 01/09/1980.  
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 Bilag 2. Første mail korrespondance til klubber i lokalområderne 

Hej  
Mit navn er Gitte Høj Jensen, jeg læser på Københavns Universitet og er i gang med mit speciale i 
Biologi og Idræt. 
I forbindelse med de nye Natura 2000 planer har der været en del snak om forstyrrelser på 
kolonirugende kystfugle fra vandaktiviteter. Med mit speciale vil jeg undersøge hvor stor en del af 
forstyrrelsen man kan tillægge vandsportsaktiviteter, ved at se på den historiske 
fuglebestandsudvikling og udviklingen af vandsportsaktiviteter. 
Derfor er jeg blandt andet ved at indsamle den generelle udvikling i antallet af medlemmer (gerne 
så langt tilbage som muligt) fra alle vandsportsklubber i følgende 4 områder: 
 
 Ulvedybet og Nibe Bredning 
 Ringkøbing Fjord 
 Præstø Fjord regionen 
 Det Sydfynske Øhav 
 Den sydlige del af Roskilde Fjord 
 
For Ulvedybet og Nibe Bredning er mailen 
sendt til: 
- Nibe Roklub 
- Gjøl Ro- og Kajakklub 
- Nibe Sejlklub 
- Sejlklubben limfjorden 
- Aalborg sejlklub 
- Sundby Hvorup sejlklub 
- Gjøl sejlklub (herunder også surf) 
- Nordjysk Windsurfing klub 
  
For Ringkøbing Fjord er mailen sendt til: 
- Ringkøbing Ro- og Kajakklub 
- Ringkøbing Sejlklub 
- Ringkøbing Surfklub 
- Hvide Sande surfklub 
  
For Præstø Fjord regionen er mailen sendt til: 
- Præstø Roklub 
- Præstø Sejlklub 
- Præstø Vandskiklub 
- Roneklint Kajakudlejning 
  
 
 
 
 

For Det Sydfynske Øhav er mailen sendt til: 
- Svendborg Roklub 
- Marstal Ro- og sejlklub 
- Rudkøbing Roklub 
- Marstal Kajakklub 
- Svendborg Kajakklub 
- Troense Kajakklub 
- Svendborgs Sund sejlklub 
- Troense bådlaug 
- Thurø sejlklub 
- Rudkøbing sejlklub 
  
For den sydlige del af Roskilde fjord er mailen 
sendt til: 
- Roskilde Roklub 
- Lindenborg Roklub 
- Værebro Kanoklub 
- Roskilde Fjords Kajakklub 
- Jyllinge sejlklub kajak afdelingen 
- Jyllinge sejlklub sejlafdelingen 
- Veddelev Strands Bådlaug 
- Sejlklub Nord Jyllinge 
- Roskilde Sejlklub 
- Roskilde Sejlklub kajakafdelingen 
- Skuldelev Sejlklub 
- Veddelev surfklub 
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Hvis der er andre klubber i områder som I mener, bør være med I denne undersøgelse, vil jeg være 
meget taknemmelig hvis I vil skrive det til mig. 
  
Jeg kan fortælle, at jeg også er i kontakt med Dansk Sejlunion, Kano og Kajakforbundet, 
Roforbundet, Dansk Bræt Organisation, Ornitologisk Forening, Naturvejleder ordningen, De 
Danske Højskoler med relevante faglinjer og Kiteboarding Danmark for udviklingen i hele 
Danmark.   
  
Jeg håber meget I vil være mig behjælpelig med denne information.  
  
På forhånd mange tak for hjælpen 
  
Med venlig hilsen  
Gitte Høj Jensen 
  
p.s. Hvis I er interesseret vil jeg selvfølgelig meget gerne sende rapporten til jer når den ligger 
færdig 1. feb. 2010. 
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 Bilag 3. Anden mail korrespondance til klubber i lokalområderne 

 
Hej X 
 
Mange tak for din hjælp med data til mit speciale. Hvis du har tid og lyst har jeg endnu et 
spørgsmål.  
 
Da jeg ikke selv har dyrket sport i nærheden af Roskilde Fjord eller kender til hvor meget aktivitet 
der er, vil jeg høre om du kunne give mig lidt information om hvordan udviklingen har været af 
aktiviteter i og langs fjorden så langt tilbage som du kan huske.  
Da det ikke har været muligt at få rå data så langt tilbage, prøver jeg mig lidt frem og høre hvad 
folk selv har oplevet af aktiviteter. Fx. er der kommer mere eller mindre aktivitet, hvilke aktiviteter 
er mest populære og hvornår på året er der mest aktivitet ved fjorden.  
 
På forhånd mange tak for hjælpen igen 
 
Bedste hilsner 
Gitte        
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 Bilag 4. Antal medlemmer i forbund under DIF 

 Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Sejlunion Dansk Vandski Forbund
År Personer År Personer År Personer År Personer
1930 650 1930 8304
1935 1200 1935 14349
1940 1800 1940 20394
1945 2735 1945 26439
1950 2312 1950 21215 1950 15194
1955 2653 1955 25405 1955 16156
1960 3460 1960 24603 1960 17656
1965 3732 1965 27787 1965 19728
1970 3948 1970 28773 1970 25976
1975 4965 1975 22337 1975 37119 1975 900
1977 5727 1977 21444 1977 46193 1977 816
1978 5727 1978 23240 1978 46193 1978 862
1979 6821 1979 23719 1979 49059 1979 717
1980 7328 1980 22578 1980 52211 1980 1065
1988 6556 1988 15095 1988 58516 1988 1245
1989 6973 1989 15541 1989 55896 1989 1421
1990 7428 1990 16624 1990 55632 1990 1600
1991 7811 1991 16673 1991 54105 1991 1653
1992 8348 1992 16567 1992 52538 1992 1781
1993 9366 1993 16995 1993 53888 1993 1798
1994 11237 1994 18144 1994 53097 1994 1744
1995 12678 1995 17844 1995 53293 1995 2121
1996 12853 1996 17466 1996 53380 1996 2138
1997 13058 1997 18187 1997 53982 1997 2105
1998 13701 1998 18549 1998 54626 1998 2139
1999 12802 1999 16443 1999 54745 1999 2070
2000 12249 2000 16783 2000 54373 2000 1913
2001 12036 2001 16343 2001 54965 2001 2072
2002 12703 2002 16427 2002 55351 2002 1906
2003 13138 2003 16312 2003 55578 2003 2214
2004 13669 2004 16747 2004 56113 2004 2387
2005 14573 2005 16566 2005 56583 2005 2236
2006 15784 2006 16800 2006 56576 2006 1798
2007 16336 2007 16210 2007 57827 2007 2127
2008 16961 2008 16149 2008 58542 2008 1589
2009 17675 2009 16040 2009 59348 2009 1499

Dansk Forening for Rosport
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 Bilag 5. Kriterier 

Kriterier, der ligger til grund for vurdering af, om arten opfylder betingelser i 

fuglebeskyttelsesdirektivet artikel 4, stk. 1 og artikel 4, stk. 2: 

F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler regelmæssigt i 

området i væsentligt antal, dvs. med 1 % eller mere af den nationale bestand.  

F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en del af artens 

livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt 

tilbagevendende og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), 

hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, 

skal arten forekomme med 1 % eller mere af den nationale bestand.  

F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager 

væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. 

Natravn og Rødrygget Tornskade.  

F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt betydende antal, dvs. 

at den i området forekommer med 1% eller mere af den samlede bestand inden for trækvejen af 

fuglearten.   

F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områder med 

internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regelmæssigt forekommer mindst 

20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget måger.   

F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager 

væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Danmark.  

F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi forekomsten bidrager 

væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livscyklus, f.eks. i isvintre, i 

fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lignende.  

 

 

 

 

 



 

 131 

 Bilag 6. Korrelationskoefficienter 

1. Det Sydfynske Øhav sejlklubber  
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Antal medlemmer i det sydfynske Øhav

Medlemmer i Danmark  
Korrelation mellem antallet medlemmer i sejlklubber i Det Sydfynske Ø-hav og i Dansk Sejlunion 
på 0,51. 
 
2. Det Sydfynske Øhav roklubber 
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Antal medlemmer i Det Sydfynske 

Medlemmer i Danmark  

Korrelation mellem antallet medlemmer i roklubber i Det Sydfynske Ø-hav og i Dansk Forening for 
Rosport på 0,85. 
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3. Nibe og Gjøl Bredning sejlklubber 
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Antal medlemmer i Nibe Bredning

Medlemmer i Danmark  

Korrelation mellem antallet medlemmer i sejlklubber i Nibe og Gjøl Bredning og i Dansk Sejlunion 
på 0,34 eller 0,78 hvis man fjerner outlier 2008 med 864 medlemmer. 
 

4. Roskilde Fjord sejlklubber
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Medlemmer i Danmark  
Korrelation mellem antallet medlemmer i sejlklubber i Roskilde Fjord og i Dansk Sejlunion på  
-0.61. 
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5. Roskilde Fjord roklubber 
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Antal medlemmer i Roskilde 

Medlemmer i Danmark  
Korrelation mellem antallet medlemmer i roklubber i Roskilde Fjord og i Dansk Forening for 
Rosport på 0,57. 
 
6. Roskilde Fjord kano- og kajakklubber

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000

Antal medlemmer i Roskilde 

Medlemmer i Danmark  
Korrelation mellem antallet medlemmer i kano- og kajakklubber i Roskilde Fjord og i Dansk 
Forening for Rosport på 0,93. 
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 Bilag 7. Korrelationskoefficienter 

 
Store Holm – Præstø Sølvmåge Sejlads 
Stormmåge -0,18 0,32 
Hættemåge -0,52 0,17 
Splitterne -0,45 -0,03 
 
Elleore – Roskilde  Sølvmåge Kajak 
Stormmåge -0,62 -0,22 
Hættemåge -0,48 -0,44 
Havterne -0,73 -0,45 
 
Troldholmene - Nibe Sølvmåge Sejlads 
Stormmåge -0,62 -0,11 
Hættemåge -0,46 -0,03 
Havterne 0,58 0,53 
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