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Denne udgave af rapporten er en computergenereret version af en mere læsevenlig
internet-baseret afrapportering, som findes på adressen http://novana.au.dk/fugle/.
På grund af uforudsete omstændigheder med databearbejdning, analyse og
beskrivelse af flere ynglefuglearter, vil afrapporteringen af ynglefugledelen af
rapporten først blive offentliggjort senere på vinteren 2021.
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Forord
Denne rapport udgives af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus
Universitet (DCE) som et led i den landsdækkende rapportering af det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen (NOVANA).
NOVANA er fjerde generation af nationale overvågningsprogrammer, som
med udgangspunkt i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram blev iværksat
efteråret 1988. Nærværende rapport omfatter data til og med 2019.
Bemærk at denne udgave af rapporten er en computergenereret version af en
internet-baseret afrapportering, som findes på adressen http://novana.au.dk/fugle/. Hvis rapporten læses på internettet er der mulighed for
at se alle figurer og diagrammer i betydeligt bedre opløsning og størrelse samt
udnytte indbyggede hyperlinks, der henviser til interne dele af rapporten
samt eksterne referencer.
Overvågningsprogrammet er målrettet mod at tilvejebringe det nødvendige
dokumentations- og videngrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og -forpligtelser, bl.a. i forhold til en række EU-direktiver inden for
natur- og miljøområdet. Programmet er løbende tilpasset overvågningsbehovene og omfatter overvågning af tilstand og udvikling i vandmiljøet og naturen, herunder den terrestriske natur og luftkvalitet.
DCE har som en væsentlig opgave for Miljøministeriet at bidrage med forskningsbaseret rådgivning til styrkelse af det faglige grundlag for miljøpolitiske
prioriteringer og beslutninger. Som led heri forestår DCE med bidrag fra Institut for Bioscience og Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet den
landsdækkende rapportering af overvågningsprogrammet inden for områderne ferske vande, marine områder, landovervågning, atmosfæren samt arter
og naturtyper.
I overvågningsprogrammet er der en arbejds- og ansvarsdeling mellem fagdatacentrene og Miljøstyrelsen (MST). Fagdatacentret for grundvand er placeret hos De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
(GEUS), fagdatacentret for punktkilder hos MST, mens fagdatacentrene for
vandløb, søer, marine områder, landovervågning samt arter og naturtyper er
placeret hos Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og fagdatacentret for
atmosfæren hos Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.
Denne rapport er udarbejdet af Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk
Natur. MST har haft mulighed for at kommentere på udkast til rapporten.
Rapporten er baseret på data indsamlet af MST og DCE, suppleret med data
indsamlet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Data fra DOF er kvalitetssikret af MST (Intensiv 2-overvågning af ynglefugle) og DCE (trækfugle).
Dette har særligt fokus på data indsamlet i 2018 og 2019, men præsenterer
også data for tidsserier der rækker tilbage til henholdsvis 1960’erne (overvintrende knopsvane, ænder og blishøne) og 1980’erne (gæs og gulnæbbede svaner) og er som udgangspunkt en opdatering af tidligere års rapport om fugleovervågningen med nye data. Den seneste rapport er Fugle 2012-2017 (Nielsen m.fl. (2019), der præsenterede grundlaget for Danmarks rapportering af
fugle i medfør af fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 12 er vist. Sidstnævnte er
sammenfattet af Fredshavn m.fl. (2019).
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Rapporten beskriver udviklingen i den overordnede tilstand, men forholder
sig ikke til mål- og tilstandsvurderinger i henhold til fx EU-direktiver. Disse
vurderinger vil fremgå af relevante Natura 2000-planer for fuglebeskyttelsesområderne, der udgives af MST.
Konklusionerne i denne rapport sammenfattes med konklusionerne fra de øvrige fagdatacenter-rapporter i ’Vandmiljø og natur 2019’, som udgives i et
samarbejde mellem DCE, GEUS og MST. ’Vandmiljø og natur 2019’ afventer,
at der foreligger rapporter fra alle fagdatacentre, og da rapporten fra fagdatacenter for landovervågning, samt dele af rapporterne om søer, vandløb og
marine områder afventer afklaring af problemer med nedbørsmålinger og
dermed mulighed for at opgøre den samlede stoftransport, vil ’Vandmiljø og
natur 2019’ også afvente dette.
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Fugle 2018-2019
Ynglefugle

≥

Udgivelser/rapporter

≥

Trækfugle

≥

Delprogrammet i NOVANA for overvågning af fugle indeholdt i 2018-2019 følgende
elementer:
≥

Kontaktinformation

Overvågning af fugle iht. EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet omfattende ynglefugle på
bilag I og regelmæssigt tilbagevendende trækfugle (Tabel 1).

planlægningsbehov også bidrager til indsamling af data i det trilaterale

NOVANA
fugleovervågning
generelt og trækfugle:

Vadehavssamarbejde (TMAP).

Rasmus Due Nielsen, Akademisk

≥

Årlige optællinger af bestanden af ynglende skarver.

≥

Et særligt program for overvågning af fugle i Vadehavet, der udover de nationale

≥

Et særligt program for de Vestjyske fjorde for yngle- såvel som trækfugle.

≥

Et særligt program for Tøndermarsken og Vejlerne med hovedvægten på ynglefugle.

Formålet med overvågningen af fugle har i lighed med overvågningen af de øvrige arter
været at tilvejebringe viden til vurdering af arternes bestandsudvikling og status. Fuglene
og fuglebeskyttelsesområderne er sammen med de øvrige arter og habitatområderne
sikret igennem en fælles lovgivning i medfør af Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektivet.

medarbejder, Institut for Bioscience Faunaøkologi

NOVANA ynglefugle:
Thomas Eske Holm, Seniorrådgiver,
Institut for Bioscience - Faunaøkologi

De danske fuglebeskyttelsesområder indgår i Natura 2000-områderne, hvorfor de i
miljømålsloven indgår på samme måde som habitatområderne, dvs. med krav om Natura
2000-planlægning, tilstandsvurdering og målfastsættelse.

Overvågningsmetoder
Overvågning af fugleforekomster sker gennem overvågning af antal. Ynglefuglene
optælles i de fuglebeskyttelsesområder hvor de er på udpegningsgrundlaget og for nogle
arter gennem landsdækkende tællinger. De regelmæssigt tilbagevendende trækfugle er
overvåget ved bestandsstørrelse, enten gennem landsdækkende tællinger eller optælling
på et udvalg af lokaliteter.

Baggrund
Med beslutningen om at implementere det Nationale program for Overvågning af
VAndmiljø og NAtur (NOVANA) blev der fra 2004 indledt en overvågning af fugle, som
indgår i fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsgrundlag. Overvågningen har i 20042006 været gennemført i et samarbejde mellem stat og amter. Fra 2007 er overvågningen
udført i et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet.
EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet forpligter EU's medlemslande til at udpege områder til
beskyttelse af ynglefuglearter på direktivets bilag I og regelmæssigt tilbagevendende
trækfugle. De 124 udpegede fuglebeskyttelsesområder udgør sammen med områder
udpeget ifølge Habitatdirektivet det europæiske ”Natura 2000-netværk”. I Danmark er
28 områder udpeget efter Ramsarkonventionen indeholdt i de udpegede
fuglebeskyttelsesområder.

6

Overordnet strategi for overvågning af fugle
I strategien for overvågning i NOVANA er fastslået, at overvågningen skal modsvares af
konkrete målsætninger. Der skal på den ene side ikke være målsætninger, uden at
opfyldelsen overvåges, mens der på den anden side ikke skal være overvågning, hvor der
ikke findes konkrete målsætninger.
Overvågningen har derfor bl.a. sigtet mod at tilvejebringe ensartede, kvalitetssikrede og
landsdækkende data til at vurdere bestandsudvikling og status for fugle og opfyldelsen af
de opstillede målsætninger og derigennem dokumentere effekten af evt. forvaltningstiltag
til forbedring af bevaringstilstande.
Thomas Eske Holm, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Kevin
Kuhlmann Clausen, Ib Krag Petersen, Jacob Sterup, Thorsten Johannes Skovbjerg
Balsby, Claus Lunde Pedersen, Peter Mikkelsen & Jesper Bladt (2021). Fugle 2018-2019.
NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.
Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 000.
novana.au.dk. Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse.
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Sammenfatning 20182019
Med igangsættelse af det Nationale program for Overvågning af VAndmiljø og NAtur
(NOVANA) har Danmark fra 2004 fået en systematisk overvågning af de fugle, der udgør
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne.
I henhold til dette direktiv og Habitatdirektivet er der udpeget et netværk af særlige
beskyttelsesområder, kaldet ”Natura 2000-områder” som rummer arter og naturtyper,
herunder fugle, der har behov for beskyttelse inden for den Europæiske Union. For disse
områder gælder det generelt, at de skal medvirke til at sikre den biologiske
mangfoldighed både på nationalt og europæisk plan.
Delprogrammet for overvågning af fuglearter i NOVANA har det primære formål at
overvåge de enkelte arters udbredelse og bestandsstørrelse samt udviklingsretning for at
tilvejebringe et fagligt grundlag for at vurdere de enkelte arters bestandsudvikling både
indenfor og udenfor fuglebeskyttelsesområderne og styrke den faglige baggrund for
eventuelle foranstaltninger, der vurderes at ville kunne forbedre den enkelte arts status.
Overvågningen af fugle er gennemført for perioden 2004-2019 og omfatter dels alle de
regelmæssigt forekommende ynglefuglearter, som er optaget på
Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, dels alle de trækfuglearter, som ligeledes indgår i
udpegningsgrundlaget for et eller flere fuglebeskyttelsesområder.
Denne rapport præsenterer resultaterne af overvågningen foretaget i perioden 20182019, som er sket under NOVANA. Artsgennemgangen præsenterer arternes status, som
den tegnes af det indsamlede overvågningsmateriale.
Da Danmark i 2019 afrapporterede en database til EU-kommissionen i medfør af
Fuglebeskyttelses-direktivets Artikel 12, blev artsgennemgangen i den forrige NOVANArapport udvidet med informationer om fuglebestandenes korttids- og langtidstrends,
ændringer i deres udbredelse og trusler, der kan påvirke fuglenes antal og fordelinger
(Nielsen m.fl. 2019), og resultaterne sammenfattet i let overskuelige tabeller og
diagrammer af Fredshavn m.fl. (2019). Denne information er videreført og opdateret med
to års nye data i denne rapport.
Der er i perioden 2018-2019 moniteret 45 ynglefuglearter fordelt på to
overvågningsprogrammer: Intensiv 1 og Intensiv 2.
I rapporten præsenteres endvidere data fra overvågningen af 47 arter af trækfugle, hvor
to behandles på underartsniveau (sædgås og knortegås), hvorfor i alt 49 taxa bearbejdes.
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Ynglefugle
Rapportering af ynglefugle for 2018-2019 er
forsinket
På grund af uforudsete omstændigheder med databearbejdning, analyse og
beskrivelse af flere ynglefuglearter, vil afrapporteringen af ynglefugledelen af

Rødrygget tornskade

rapporten først blive offentliggjort senere på vinteren 2021.

Foto: Rasmus Due Nielsen

Siderne herunder åbnes efter endt kvalitetssikring.

Overvågning af ynglefugle
Denne del af rapporten omhandler dels status for 44 ynglefugle, som Miljøstyrelsens
(MST) enheder i 2018-2019 har overvåget efter retningslinjer i tekniske anvisninger for
de enkelte arter fra Fagdatacenter for Biodiversitet (F-BDC) under Aarhus Universitet
(AU), og dels status for skarv, som overvåges af Aarhus Universitet.
Denne overvågning omfattede arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I som alle
indgår i udpegningsgrundlagene for de danske fuglebeskyttelsesområder.

Overvågningsmetoder≥

Ynglefuglearter

≥
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Trækfugle
Overvågning af trækfugle
Overvågningen af trækfugle under NOVANA-programmet omfattede i 2018-2019 en
række tællinger fordelt over hele året (Tabel 3a). Tællingerne har enten været
landsdækkende eller er blevet gennemført på udvalgte lokaliteter, især
fuglebeskyttelsesområder. Optællingerne er foretaget på tidspunkter, hvor det forventes
at årsmaksimum af de optalte arter normalt forekommer.
Da erfaringer fra de tidligere år og litteraturstudier indikerede, at nogle arter med fordel
kunne tælles på andre tidspunkter, fx hjejle i april og oktober fremfor i maj, blev
NOVANA programmet for trækfugleovervågningen omlagt i 2017. Endvidere udvidedes
programmet med overvågning af en række arter, der var blevet optaget på enkelte eller
flere fuglebeskyttelsesområders udpegningsgrundlag ved revisionerne af disse i 2005 og
2012. I forbindelse med disse omstruktureringer af programmet ændredes kadence for
alle tællinger, bortset fra midvinter- og fældefugletællingerne, til udførelse hvert andet
år.

Trækfugle Tabel 3a. Oversigt over
NOVANA programmets overvågning af
trækfuglearter, 2017-2021.
I tabellerne angives overvågningsmåned
og år. "Vadefugle" i august omfatter
strandhjejle, rødben og hvidklire. *
angiver at tællingerne indgår i
internationalt koordinerede tællinger.
"Total" angiver at der tilstræbes en
landsdækkende totaltælling, "EFF" at der
optælles i fuglebeskyttelsesområder

Der har i perioden været et fuldstændigt sammenfald mellem NOVANA-optællingerne af

udpeget for arterne. "Vadehavet" at der

vandfugle og de internationale optællinger, som koordineres af Wetlands International,

kun tælles i Vadehavsregionen.

og som er blevet gennemført i Europa og andre dele af Verden (Tabel 3a), således at fugle

Novembertællingen af hvinand og toppet

talt ved danske tællinger kan indgå i vurderingen af de internationale flyway-bestande.

skallesluger omfatter kun Limfjorden.

Tak til de frivillige
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Overvågningsmetoder
I NOVANA-regi foretages en lang række af optællinger af fugle.
Der foretages årlige midvintertællinger af vandfugle, som har til formål at beskrive antal
og fordeling af en række arter vandfugle, som har deres maksimum forekomst i Danmark
ved midvinter. Tællingerne er årlige, og hvert tredje år laves tillige en landsdækkende
optælling, som dækker det meste af de indre danske farvande og de fleste store søer. De

Bjergænder Aythya marila

årlige tællinger danner baggrund for indeksberegninger af en række arter vandfugle, hvor
de landsdækkende også beskriver det totale antal overvintrende fugle for en lang række
arter.
Hvert sjette år gennemføres en landsdækkende optælling af fældende vandfugle.
Tællingen finder sted i sensommeren, hvor de danske farvande huser store forekomster
af bl.a. fældende knopsvaner og flere arter af havdykænder.
Udover de store landsdækkende tællinger gennemføres også en række mere

Ederfugle Somateria molissima

artsspecifikke optællinger, som især er rettet mod arter, hvis topforekomster ligger

Fotos: Rasmus Due Nielsen

udenfor midvinter- eller fældeperioden. Disse har lige som ovenstående til formål at
dække arternes forekomst i de perioder, hvor de forekommer i de højeste antal.
Dækningen fokuserer primært på fuglebeskyttelsesområder, hvor arterne er udpeget,
men for en række arter af gæs og ænder er dækningsgraden næsten landsdækkende.

Herunder beskrives de forskellige tællinger
≥

Optællingsmetoder

≥

Midvintertællinger

≥

Fældefugletælling

≥

Øvrige tællinger
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Optællingsmetoder
Metode
Trækfugleovervågningen benytter optællinger af vandfugle fra henholdsvis land og fly.
Ved de store landsdækkende midvinter- og fældefugletællinger er der altid tale om en
kombination af de to metoder, fordi store dele af Danmarks kystområder kun kan tælles
fra fly.
Ved andre optællinger benyttes i nogle situationer kun den ene metode, fx april-tællingen
af hjejle og lysbuget knortegås, to arter som forekommer så kystnært at alle områder kan
tælles fra land. I modsætning til denne udføres maj-tællingen af mørkbuget knortegås
som en kombination, hvor fx det Sydfynske Øhav kun kan tælles effektivt fra fly, men
andre faste rastpladser ved fx Ringkøbing Fjord, Stavns Fjord og på Endelave kan tælles
fra land.
Landtællinger
Søer og afgrænsede kystnære områder, der kan overskues fra land, tælles af et netværk af
frivillige og professionelle ornitologer fra udvalgte observationsposter med teleskop. Data
indrapporteres via DCE's online portal fugledata.dk - mhp. indledende dataanalyse og
kvalitetssikring før overførsel til Naturdatabasen. Optællingsmetoden er beskrevet i den
tekniske anvisning om Optælling af trækfugle fra land i perioden 2017-2021 (Holm m.fl.
2017).
Flytællinger
Store dele af de indre danske farvande kan ikke optælles fra land, hvorfor disse områder
primært optælles fra flyvemaskine. Optællingerne består dels af totaltællinger, hvor
samtlige fugle i et område tælles, og dels af linjetransekttællinger, hvor fuglene optælles
ud til en given afstand i tre-fire transektbånd langs prædefinerede transektlinjer.
Ved optællingerne er to flytyper anvendt. En en-motors Cessna 172 og to-motors
Partenavia P-68. Cessnaen er primært benyttet til kystnære totaloptællinger, hvorimod
Partenaviaen er benyttet til linjetransekttællinger og totaloptællinger ved øer og rev.
Observationer indtales direkte på en diktafon og korreleres efterfølgende med en GPS,
således at observationernes geografiske placering kan bestemmes. Se Petersen m.fl.
(2006, 2010) samt den i den tekniske anvisning om Overvågning af vandfugle optalt fra
fly (Petersen m.fl. 2017) for en nærmere beskrivelse af metoden.

Referencer
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Midvintertællinger
Baggrund
Den ældste af de internationale tællinger er midvintertællingen af vandfugle, som er
blevet gennemført i stort set alle europæiske lande siden 1967, og udgør rygraden i
vandfugleovervågningen i Europa. Resultaterne af optællingerne afrapporteres årligt til

Troldand Aythya fuligula
Foto: Rasmus Due Nielsen

Wetlands International, og danner baggrund for de løbende vurderinger af
bestandsstørrelserne for de fleste arter af vandfugle (Wetlands International 2018). Se
mere herom i afsnittet om Internationale tællinger.
Midvintertællingerne af vandfugle er årlige og skiftevis landsdækkende eller reducerede
optællinger, således at landsdækkende optællinger i princippet gennemføres hvert tredje
år og reducerede tællinger gennemføres de mellemliggende år. Indekslokaliteterne, der
dækkes på en reduceret midvintertælling, er et subsample af en landsdækkende
midvintertælling, hvorfor der også i år med landsdækkende midvintertællinger kan

Trækfugle Tabel 2. Flytællinger ved
midvintertællingen 2016.

beregnes indeks for en række vandfuglearter. Der blev senest gennemført landsdækkende
optællinger af vandfugle ved midvinter i henholdsvis 2013 og 2016.
Landsdækkende optællinger dækker alle danske vandområder af betydning for alle arter
af vandfugle, herunder samtlige fuglebeskyttelsesområder, hvor vandfugle indgår i
områdernes udpegningsgrundlag. De internationale vandfugletællinger omfatter
derudover totaltællinger af samtlige gåsearter samt sangsvane og pibesvane i midten af
januar samtidig med midvintertællingen. Gåsetællingerne er udført næsten årligt siden
1981 og svanetællingerne siden 1992. For både gæs og gulnæbbede svaner benyttes
fuglebeskyttelsesområderne i stigende grad kun som overnatningspladser, mens
hovedparten af fourageringen finder sted spredt på landbrugsjorde ofte ret langt fra
kysten.
Den landsdækkende midvintertælling sikrer, at der i NOVANA registreres
maksimumforekomster af lommer, knopsvane, sangsvane, sædgås, gråand, troldand,
taffeland, hvinand, skalleslugere, ederfugl, sortand, fløjlsland, havlit, blishøne og
alkefugle.
I år, hvor der i henhold til NOVANA-programmet ikke skal gennemføres en
landsdækkende optælling, gennemføres en reduceret midvintertælling af overvintrende
vandfugle i Danmark, hvor alle vandfugle optælles i et større antal indeksområder.

Figur 1. De to kort viser områder optalt
fra fly (fordelt på totaltælling og
transekt tællinger) samt fra land af
DCE’s observatørnetværk ved de to
seneste landsdækkende
midvinteroptællinger i hhv. 2013 (kort 1)
og 2016 (kort 2).

Sortgrå ryle
Foto: Rasmus Due Nielsen ©
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Metode
De landsdækkende midvintertællinger
De landsdækkende tællinger kombinerer tællinger foretaget fra land og fly mhp. at dække
hele landet. Dog er der ikke tradition for at offshore-delene af Skagerrak og Vesterhavet
bliver dækket på disse tællinger.
Undersøgelsesområde
I 2013 dækkede den landsdækkende optælling det meste af de indre danske farvande dog
ikke en del af sydlige Kattegat, farvandet syd for Lolland og Falster samt kysten fra Møn
til Saltholm og Isefjord. Vadehavet blev heller ikke dækket, men denne tælling er erstattet
af et gennemsnit fra tre tællinger foretaget ved midvinter i perioden siden den sidste
landsdækkende midvintertælling i 2008 og vinteren 2014. Uheldige omstændigheder i
slutningen af optællingsperioden umuliggjorde færdiggørelsen af de førnævnte
lokaliteter. Der blev i perioden 12. januar – 6. marts 2013 gennemført 19 flytællinger, og
>400 lokaliteter blev dækket fra landjorden i perioden (Figur 1, kort 1).
Den landsdækkende midvintertælling i 2016 dækkede de indre danske farvande, de fleste
større og nogle mindre søer samt Vadehavet. Den danske del af Nordsøen fra Skagen i
nord til den dansk/tyske grænse i syd blev ikke dækket. I alt blev der i perioden 28.
december 2015 til 29. februar 2016 gennemført 19 optællinger fra fly (Tabel 1) og >500
lokaliteter blev dækket fra land (Figur 1, kort 2).

Figur 2. Reducerede optællinger af
vandfugle, hvor det øverste kort viser
områder talt fra fly (kort 1) og det
nederste områder talt fra land (kort 2)
1987-2016.

De reducerede midvintertællinger
De reducerede midvintertællinger kombinerer også tællinger foretaget fra land og fly,
men har siden 2017 dækket forskellige områder i de enkelte år.
Overvågningsprogrammet med indeksområderne startede i 1987 (Pihl 2000) og
repræsenterer med resultaterne fra 2018 og 2019 en 33-årig tidsserie.
Undersøgelsesområde
Til og med 2016 bestod de reducerede midvintertællinger af 41 områder optalt fra land og
8 større områder optalt fra fly, der alle ideelt taltes årligt (Figur 1, kort 1 og kort 2).
Fra 2017 har det reducerede program dækket skiftende områder, således at flere
fuglebeskyttelsesområder dækkes ad flere omgange i hver enkelt NOVANA-periode.
Herved vil et større antal områder på sigt indgå i indeksberegningerne, men ikke alle
overvåges hvert år.
I forbindelse med NOVANA 2018-2019 afrapporteringen er antallet af lokaliteter, der
indgår i indeks forøget fra 49 til 100 lokaliteter, der dog ikke overvåges årligt. I 2018 og
2019 blev henholdsvis 72 og 74 af lokaliteterne optalt.
Til indeksberegningerne i denne afrapportering er historiske data fra tidligere
landsdækkende tællinger 1987, 1988, 1989, 1991, 1992, 2000 og 2004 oparbejdet fra de
51 nye områder som er medtaget i indeks - sammen med de tællinger, der er udført i
områderne fra 2016-2019.
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Indeksberegninger
De omtalte 100 indeksområder optælles bl.a. med henblik på at kunne udregne
indeksværdier (Underhill & Prŷs-Jones 1994) for udviklingen i bestanden af en lang
række af overvintrende vandfugle, især arter der er jævnt fordelt i landet og findes både i
søer og kystnært ved lavvandende fjorde, i nor, bugte og vige (Pihl 2000). For disse arter
præsenteres udviklingen som et indeks med angivelse af usikkerhed. Indeks er sat til 100
i 1994, som var det år, Habitatdirektivet trådte i kraft. De stiplede linjer omkring indeks
angiver 90 % konsistensintervaller, dvs. bootstrapgenererede usikkerhedsintervaller på
den estimerede indeksværdi, en pendant til konfidensintervaller (se detaljer i Underhill &
Prŷs-Jones 1994)
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1969-1973: Joensen, A.H. (1974). Waterfowl populations in Denmark 1965-1973. –
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Artikel 12
EU rapportering hvert 6. år
Hvert sjette år afrapporterer Danmark en status for størrelse og udvikling af
overvintrende danske fuglebestande til EU-kommissionen i overensstemmelse med
fuglebeskyttelsesdirektivets Artikel 12. I den seneste afrapportering fra 2019 (Fredshavn
m.fl. 2019) blev status for 46 overvintrende fugle afrapporteret (tabel 1). Siden den
seneste afrapportering i 2011 (Pihl & Fredshavn 2015) er der kommet 10 nye arter (f.eks.
nordisk lappedykker og enkeltbekkasin) på listen. Det er ikke alle de afrapporterede arter,
der dækkes af den nationale overvågning af trækfugle, som i henhold til NOVANAprogrammet udelukkende dækker arter, der står på udpegningsgrundlaget for et eller
flere fuglebeskyttelsesområder.
De afrapporterede antal stammer fra de årlige landsdækkende optællinger af gæs og
gulnæbbede svaner, samt de landsdækkende optællinger af vandfugle, der gennemføres
hvert 3.-4. år.
I den seneste afrapportering stammer data således for gæs og gulnæbbede svaner fra de
årlige landsdækkende tællinger foretaget i perioden 2012-2017 og for øvrige arter fra de
to landsdækkende optællinger af fugle ved midvinter foretaget i 2013 og 2016. I
forbindelse med udregningen af trends er der desuden brugt data fra de årlige reducerede
midvinteroptællinger i de tilfælde, hvor disse vurderes at beskrive den reelle udvikling i
den overvintrende bestand.
De afrapporterede arter forekommer ikke nødvendigvis med maksimale antal ved
midvinter, men afrapporteringen tillader en sammentælling af totale antal af
overvintrende fugle i EU og deres udvikling.
Da fuglene er optalt ved midvinter, varierer de meget mere i antal fra år til år end
ynglefuglene. En række arter bliver i Danmark i milde vintre (fx pibesvaner, flere arter af
gæs, svømmeænder, store regnspover), hvorimod de i hårde vintre trækker ud af landet.
For andre arter er det omvendt (fx tajgasædgås). Dette er forklaringen på, at mange arter
er angivet som værende fluktuerende.
En mere detaljeret beskrivelse af antal og trends kan findes under de enkelte arter.
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Pihl, S. & Fredshavn, J.R. (2015). Størrelse og udvikling af fuglebestande i
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Fældefugletælling
Baggrund
I NOVANA-programmet er der planlagt en landsdækkende optælling af
svingfjersfældende vandfugle i i juli-august hvert sjette år, hvor den seneste er

Fældefugle

gennemført i sommeren 2018. Mange vandfugle, herunder svaner, gæs og ænder, fælder

Foto: Rasmus Due Nielsen

alle svingfjer samtidigt og er derfor ude af stand til at flyve i fire-syv uger. Store dele af de
indre danske farvande er lavvandede og derfor ideelle for svingfjersfældende vandfugle.
Danmark huser da også meget store koncentrationer af svingfjersfældende vandfugle i
sensommeren, hvor knopsvane og marine dykænder er de talrigeste arter (AndersenHarild 1971, Joensen 1973, Laursen m.fl. 1997), og en række fuglebeskyttelsesområder er
udpeget netop med henblik på svingfjersfældende arter af vandfugle. Fuglene
koncentreres i ret fredelige og ofte isolerede områder, og tællingen foregår fra både
flyvemaskine og fra landjorden.

Metode
De landsdækkende fældefugletællinger
De landsdækkende tællinger kombinerer tællinger foretaget fra land og fly mhp. at dække
hele landet. Dog er der ikke tradition for at offshore-delene af Skagerrak og Vesterhavet
dækkes i disse tællinger.
Undersøgelsesområde
I 2018 blev der gennemført en landsdækkende optælling af svingfjersfældende vandfugle.
Optællingen bestod af 13 optællinger foretaget fra fly i perioden 16. juli til 4. september

Figur 1. Dækning ved den landsdækkende
fældefugleoptælling i sommeren 2018.
Kortet viser områder optalt fra fly (fordelt
på total- og transekttællinger).
Flytællingerne blev udført medio juli til
primo september (jf. Tabel 1 nedenfor). På
enkelte dage hvor der primært udførtes
transekttællinger, blev der udført
totaltælling i enkeltområder, fx. i Stavns
fjord, syd for Læsø, ved Deget og
Hirsholmene. Disse er er anført med
hovedtællingens farve. Prikkerne viser
lokaliteter optalt fra fra land af DCE’s
observatørnetværk. Landtællingerne blev
udført fra 22. juli til 16. august.

(Tabel 1). Herudover blev der optalt >300 lokaliteter fra landjorden.
Hovedparten af de indre danske farvande og sydlige Nordsø blev dækket på tællingen.
Farvandet omkring Bornholm og nord for Sjælland blev ikke dækket (Figur 1).
Dækningen er sammenlignelig med den seneste gennemførte landsdækkende optælling i
2012, dog med en betydeligt bedre dækning af kystnære lokaliteter og søer, primært
optalt fra land.

Tabel 1. Oversigt over flytællinger udført
i forbindelse med fældefugletællingen i

Referencer
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Joensen, A.H. (1973). Moult migration and wing-feather moult of seaducks in
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JST = Jacob Sterup Andersen
PC = Preben Clausen

(1997). Numbers and distribution of Waterbirds in Denmark 1987-1989. – Danish
Review of Game Biology 15 (1). 181 s.
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Øvrige tællinger
For at NOVANA-programmet skal kunne dække alle arter i udpegningsgrundlagene for
fuglebeskyttelsesområder i Danmark, gennemføres supplerende tællinger udover de
landsdækkende i januar og august af en række arter: skestork, pibesvane, kortnæbbet gås,
bramgås, mørk- og lysbuget knortegås, trane, pomeransfugl, lille kobbersneppe, islandsk
ryle, sandløber, hjejle, klyde, strandhjejle, storspove, rødben, hvidklire, pibeand, krikand,

Sandløber Calidris alba

spidsand, skeand, knarand, taffeland, strandskade, almindelig ryle og pibesvane. Nogle af

Foto: Rasmus Due Nielsen

disse gennemføres årligt, andre hvert andet år (Tabel 2017.1); detaljerne herom omtales
under de enkelte arter.
Mange af disse optællinger bygger videre på tidligere overvågningsprogrammer for gæs,
vadefugle, gulnæbbede svaner og svømmeænder, der blev indledt i 1970'erne, 1980'erne
eller 1990'erne. Se referencerne nedenfor.

De forskellige tællinger listes her
≥

Kortnæbbet gås, bramgås og pibesvane, marts

Trækfugle Tabel 3a. Oversigt over

≥

Hjejle og lysbuget knortegås, april

NOVANA programmets overvågning af

≥

Mørkbuget knortegås, maj

≥

Lille kobbersneppe, islandsk ryle og sandløber, maj

≥

Pomeransfugl, maj

≥

Skestork, august

≥

Vadefugle, medio august

≥

Svømmeænder, grågås, knopsvane og blishøne, september

landsdækkende totaltælling, "EFF" at der

≥

Svømmeænder, taffeland, blishøne og knopsvane, oktober

optælles i fuglebeskyttelsesområder

≥

Hjejle, lysbuget - og mørkbuget knortegås, oktober

≥

Strandskade og almindelig ryle, oktober

≥

Trane, oktober

≥

Pibesvane og kortnæbbet gås, november

≥

Hvinand og toppet skallesluger, november

trækfuglearter, 2017-2021.
I tabellerne angives overvågningsmåned
og år. "Vadefugle" i august omfatter
strandhjejle, rødben og hvidklire. *
angiver at tællingerne indgår i
internationalt koordinerede tællinger.
"Total" angiver at der tilstræbes en

udpeget for arterne. "Vadehavet" at der
kun tælles i Vadehavsregionen.
Novembertællingen af hvinand og toppet
skallesluger omfatter kun Limfjorden.
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Siden 2004 er tællingerne afrapporteret i NOVANA rapporterne om fugle se Udskriftsrapporter i menuen til venstre.
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2018-2019 ≥ Trækfugle ≥ Internationale tællinger

Bidrag til den
internationale
overvågning af vandfugle
Resultaterne fra de internationale optællinger samles i Wetlands Internationals
vandfugledatabaser om International Waterbird Census (IWC) i Wageningen i Holland.
De danske optællingsresultater indgår i rapporter om vandfugletællinger i Vestpalearktis,
som udgives af Wetlands International, og som især understøtter videnopbygningen om

Lille skallesluger Mergellus albellus

bestandsstatus for arter omfattet af EU Fuglebeskyttelsesdirektivet, Ramsar-

Fotos: Rasmus Due Nielsen

konventionen og Vandfugleaftalen (African-Eurasian Waterbird Agreement, AEWA)
under Bonn-konventionen.
På baggrund af optællingsresultaterne i databaserne bliver størrelsen af de enkelte
internationale vandfuglebestande anslået, og udviklingstendenser beregnet.
De officielle estimater for vandfuglebestandenes størrelser og deraf afledte 1%-kriterier
bliver offentliggjort hvert sjette år efter, senest i 2018 (Wetlands International 2018).
Størrelsen af vandfuglebestandene danner bl.a. grundlaget for udpegning af
internationalt vigtige fugleområder. Det skyldes at lokaliteter, der regelmæssigt huser
mindst 1 % af en vandfuglebestand, defineres som internationalt betydningsfulde i
henhold til Ramsar-konventionen, en regel der også benyttes i relation til
Fuglebeskyttelsesdirektivets udpegning af områder af international betydning i henhold
til direktivets artikel 4.2. Dette kriterium, som er det vigtigste blandt flere, er i dag
internationalt anerkendt, men er naturligvis kun af værdi i det omfang, det er muligt at
give præcise og troværdige estimater for bestandsstørrelserne.
Data benyttes også til beregning af regionale bestandsudviklinger til Vandfugleaftalens
Conservation Status Report, forud for aftalens partsmøder hvert tredje år (seneste Nagy
& Langendoen 2018).
Siden 2013 har Miljøministeriet (Departementet eller relevante styrelser) endvidere ved
flere lejligheder rekvireret data fra de 100 indeksområder, der overvåges årligt ved
midvinter, til brug for HELCOM og OSPAR. I HELCOM benyttes data fra de 45 af de 100
indeksområder, som ligger indenfor HELCOM aftalens område, til beregning af en
indikator for forekomst af vandfugle i Østersø-regionen i vinterperioden (HELCOM
2017).
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Bemærk at Nagy & Langendoen (2018) og Wetlands International (2018)
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førstnævnte gennemgås endvidere status for bestande på tværs af arterne indenfor
AEWA regionen, men man kan ikke tilgå noter og detaljer om baggrunden for de
vurderede bestandsstørrelser og trends. Det kan man via sidstnævnte, der er en
web-page baseret database. For gæssene er Wetlands Internationals (2018)
bestandsvurderinger dog baseret på Fox & Leafloor (2018).
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Art

Bilag 1

Optælling

Indeksart

Senest
optalt

Lommer (Rød- og Sortstrubet
lom)

Ja

Landsdækkende midvintertælling

Nej

2016

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
Skarv

-

midvintertælling, Landsdækkende
fældefugletælling

Ja

2019

Skestork

Ja

Optælling i august hvert andet år

Nej

2019

Knopsvane

-

Ja

2019

Sangsvane

Ja

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling

Nej

2019

Pibesvane

Ja

Reduceret midvintertælling, Novembertælling
hvert andet år

Nej

2019

Sædgås
(tundrasædgås/tajgasædgås)

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling

Nej

2019

Kortnæbbet gås

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling, Optælling i marts

Nej

2019

Blisgås

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling

Nej

2019

Grågås

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling, Optælling i september

Nej

2019

Canadagås

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling

Nej

2019

Bramgås

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling, Optælling i marts

Nej

2019

Lysbuget knortegås

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling, Optælling i april og oktober

Nej

2019

Mørkbuget knortegås

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling, Optælling i maj

Nej

2019

Gravand

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling

Ja

2019

Pibeand

-

Optælling i oktober

Nej

2018

Knarand

-

Optælling i september

Nej

2019

Krikand

-

Optælling i oktober

Nej

2018

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling, Landsdækkende
fældefugletælling
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Art

Bilag 1

Gråand

-

Spidsand

-

Skeand

Optælling

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende

Indeksart

Senest
optalt

Ja

2019

Optælling i oktober

Ja

2018

-

Optælling i september

Ja

2019

Taffeland

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling, Optælling i oktober

Ja

2019

Troldand

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling

Ja

2019

Bjergand

-

Landsdækkende midvintertælling

Nej

2016

Ederfugl

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling, Landsdækkende
fældefugletælling

Nej

2019

Havlit

-

Landsdækkende midvintertælling

Nej

2016

Sortand

-

Landsdækkende midvintertælling,
Landsdækkende fældefugletælling

Nej

2018

Fløjlsand

-

Landsdækkende midvintertælling,
Landsdækkende fældefugletælling

Nej

2018

Hvinand

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling, Landsdækkende
fældefugletælling

Ja

2019

Lille skallesluger

Ja

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling

Ja

2019

Toppet skallesluger

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling, Landsdækkende
fældefugletælling

Ja

2019

Stor skallesluger

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling

Ja

2019

Blishøne

-

Reduceret midvintertælling, Landsdækkende
midvintertælling, Landsdækkende
fældefugletælling

Ja

2019

Trane

-

Optælling i oktober hvert andet år

Nej

2018

Strandskade

-

Optælling i oktober hvert andet år

Nej

2018

Klyde

Ja

Optælling i august hvert andet år

Nej

2019

Hjejle

Ja

Optælling i april hvert andet år og i oktober hvert
andet år

Nej

2019

midvintertælling, Optælling i oktober
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Art

Bilag 1

Optælling

Indeksart

Senest
optalt

Strandhjejle

-

Optælling i august hvert andet år

Nej

2019

Pomeransfugl

Ja

Optælling i maj hvert andet år

Nej

2018

Islandsk ryle

-

Optælling i maj hvert andet år

Nej

2018

Sandløber

-

Nej

2018

Almindelig ryle

-

Optælling i oktober hvert andet år

Nej

2018

Sortgrå ryle

-

Landsdækkende midvintertælling

Nej

2016

Lille kobbersneppe

Ja

Optælling i maj hvert andet år

Nej

2018

Stor regnspove

-

Optælling i august hvert andet år

Nej

2019

Rødben

-

Optælling i august hvert andet år

Nej

2019

Hvidklire

-

Optælling i august hvert andet år

Nej

2019

Alkefugle (Alk og Lomvie)

-

Landsdækkende midvintertælling

Nej

2016

Landsdækkende midvintertælling, optælling i maj
hvert andet år
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…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Lommer

Lommer
Islom = Gavia immer / Sortstrubet lom = Gavia arctica / Rødstrubet lom = Gavia stellata

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Bilag I og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Omtales nedenfor

Bestand
Midvinter: 8.400* (2016)

Bestandsudvikling
Stabil (2008-2016)

Rødlistninger: Islom = Truet, Sortstrubet lom = Utilstrækkelige data, Rødstrubet lom = Livskraftig. * Udelukkende de indre danske
farvande (uden Nordsøen)
I perioden 2018-19 blev lommerne udelukkende overvåget på den landsdækkende fældefugletælling i 2018. Antallet af fugle (18)
registreret på tællingen er meget lavere end på de landsdækkende midvintertællinger.
Den overvintrende bestand af rødstrubet/sortstrubet lom var stabil i perioden 2012-2017. Fordelingen af de overvintrende fugle
adskilte sig ikke mellem de to landsdækkende optællinger foretaget i 2013 og 2016. Siden 2004 er lommerne primært optalt vha.
linjetransekttællinger fra fly og bestanden i perioden har været stabil (Tabel 1). Grundet forskelle i optællingsmetoder er det ikke
muligt at vurdere udviklingen i bestanden fra før 2004.
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Om arten
Der yngler ikke lommer i Danmark, men fire arter lommer forekommer som træk– og
vintergæster. Af disse forekommer de to kun meget fåtalligt, islom Gavia immer og
hvidnæbbet lom Gavia adamsii. To arter forekommer mere almindeligt, rødstrubet
lom Gavia stellata, som yngler i søer i arktiske områder rundt omkring Nordpolen, sydpå
til tempererede områder i f.eks. Skandinavien. Sortstrubet lom Gavia arctica, som yngler
i søer fra den nordlige del af De britiske Øer, Skandinavien og videre ind i Rusland
(Cramp 1977). Rødstrubet lom træffes med de største antal i Nordsøen og Aalborg Bugt,

Islom

mens sortstrubet lom forekommer i størst antal i den østlige del af landet.
Alle lommer overvintrer primært i lavvandede og fiskerige områder til havs. Den samlede
overvintrende bestand af de to smålommer i Nordvesteuropa er vurderet til at være
mellem 216.000 og 429.000 fugle med en stabil udvikling (rødstrubet lom) samt mellem
266.000 og 473.000 fugle og værende i mulig tilbagegang (sortstrubet lom) (Nagy &
Langendoen 2018, Wetlands International 2018).
Lommer er følsomme overfor menneskelige forstyrrelser i det marine miljø. Det er påvist
at fuglene reagerer på forstyrrelser fra skibe på op til mere end en kilomenters afstand

Rødstrubet lom

(Schwemmer m.fl. 2011). Opførelsen af havvindmølleparker har også indflydelse
på fordelingen og antallet af lommer. Undersøgelser har påvist at tilstedeværelsen af
havvindmølleparker kan påvirke tætheden af lommer negativt helt ud til en afstand af
over 15 km (Petersen m.fl. 2014, Mendel m.fl. 2019). Broforbindelser og en øget mængde
skibstrafik påvirker også fordelingen af lommer i vores farvande. Endelig formodes det, at
mange lommer omkommer i forbindelse med utilsigtede bifangster af fugle i
fiskeredskaber (Zydelis m.fl. 2013).

Overvågningsmetoder

Sortstrubet lom
Fotos: Rasmus Due Nielsen

Rødstrubet lom og sortstrubet lom er i perioden 2018-19 overvåget i forbindelse med den
landsdækkende optælling af fældefugle i 2018. Arterne overvåges dog hovedsageligt i
forbindelse med de landsdækkende optællinger af fugle i danske farvande i vintrene, som
senest er gennemført i 2013 og 2016.
Undersøgelsesområdet for den landsdækkende optælling af fældefugle foretaget i 2018
kan ses her. Undersøgelsesområdet for de to seneste landsdækkende optællinger af
vandfugle foretaget ved midvinter (2013 og 2016) kan ses her.
Da de to arter især forekommer i mere åbne havområder, optælles de især på
transekttællinger fra fly, i mindre omfang på totaltællinger fra fly og fra land.

Figur 1. Fordeling af 873 lommer optalt
ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2013

Figur 2. Fordeling af 740 lommer optalt
ved den landsdækkende tælling i
midvinter 2016.
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Resultater

År

Antal

Der blev registreret 18 lommer på den landsdækkende fældefugletælling i 2018.
Hovedparten af fuglene blev registreret i Aalborg Bugt og Kattegat.
På de to seneste optællinger ved midvinter i 2013 og i 2016 blev der i alt registreret
henholdsvis 880 og 740 rødstrubede/sortstrubede lommer (Tabel 1). Størstedelen af de
registrerede fugle blev artsbestemt til rødstrubet lom, som også er den mest talrige af de
to arter i Danmark. På tællingen foretaget i 2016 blev der registreret pæne antal af
sortstrubet lom (43 fugle) omkring Bornholm. Islom og hvidnæbbet lom blev som vanligt
kun registreret sparsomt på de to tællinger og kun i den nordlige del af Kattegat.
Optællinger foretaget som linjetransekttællinger registrerer et udsnit af de

1987

162

1988

197

1989

215

1991

353

1992

525

2000

594

2004

1.014

2008

598

2013

873

2016

740

tilstedeværende fugle. På grundlag af modellerede ratioer imellem antallet af observerede
lommer og de modellerede totale antal fra data fra 2008 kan der foretages et tentativt
estimat for det totale antal inden for det område for de to landsdækkende
midvinteroptællinger i hhv. 2013 og 2016. En specifik modellering af data fra 2013 og
2016 vil give en mere præcis opgørelse af totale antal og tætheder, da forskelle i dækning,
fysiske forhold m.v. mellem tællingerne gør at brugen af ratioer fra tidligere tællinger er
behæftet med nogen usikkerhed.
På den måde blev der for vinteren 2013 estimeret et totalt antal af 11.158 lommer i de
dækkede områder, heraf 6.729 i den indre danske farvande og 4.429 individer i de
områder, der blev dækket i Nordsøen. I vinteren 2016 blev udelukkende de indre danske
farvande dækket, og herfra estimeres i alt 8.388 lommer.

Udvikling i antal og udbredelse
Der blev registreret 18 lommer på den landsdækkende fældefugletælling i 2018, hvilket er

Tabel 1. Antal af lommer optalt ved de
landsdækkende midvintertællinger i
perioden 1987 til 2016.

på niveau med optællingen i 2012, hvor 24 lommer blev registreret.
Fordeling og antal adskilte sig ikke nævneværdigt mellem de to seneste
midvintertællinger (Figur 1 og 2, Tabel 1). Det højere antal registreret i 2013 skyldes til
dels at sydlige Nordsø blev dækket, hvilket ikke var tilfældet i 2016. Flest fugle blev
registreret i Aalborg Bugt og i Kattegat nord for Sjælland, men der blev registreret fugle
over det meste af de indre farvande. Forekomsten af sortstrubet lom omkring Bornholm i
2016 skyldes især en grundig kystfugleoptælling foretaget langs hele kysten omkring øen.
Denne forekomst er formentlig årligt forekommende.
Vinterbestanden af rødstrubet/sortstrubet lom i Danmark er vurderet til 10.000 - 15.000
individer, mens bestanden under forårstrækket vurderes at være ca. 20.000 fugle
(Petersen & Nielsen 2011). De estimerede totaler fra de to landsdækkende optællinger
foretaget i 2013 og 2016 afviger ikke nævneværdigt fra det rapporterede antal i 2008 og
bestanden af overvintrende lommer er således formodentlig stabil.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Skarv

Skarv
Phalacrocorax carbo

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv Rødliste

Artikel 4.2 udpeget

Bestand

Ikke relevant

48.171 (Sensommer

(NA)

2018)

Bestandsudvikling
Midvinter 2004-2019:
Fluktuerende
Sensommer 2004-2018: Usikker

Bestandsindekset for midvinter viser, at antallet af skarver, der overvintrer i Danmark, varierer. Ifølge indekset var antallet af
skarver i vintrene 2016/17-2018/19 højere end i de fleste af de forudgående år. Nogle af vintrene med lave antal faldt sammen med
hårde vintre, fx 2009/10 og 2010/11.
Der må forventes en vis variation i resultaterne af de landsdækkende optællinger såvel som i midvinterindekset bl.a. afhængigt af,
hvorvidt store flokke af rastende skarver bliver registreret.
Ved fældefugletællingen i 2018 blev der registreret 48.171 skarver, hvilket er stort set samme antal (1 % flere) som ved seneste
fældefugletælling i 2012.
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Om arten

Læs også om

Skarven kan træffes i hav-, kyst- og ferskvandsområder over hele Danmark. Skarver lever

≥

Skarv som ynglefugl

udelukkende af fisk, og fødevalget afspejler oftest de lokalt dominerende fiskearter af
passende størrelse.
Skarver kan ses året rundt i hele landet. Arten er vidt udbredt som ynglefugl i Danmark
(se afsnit om skarv under ynglefugle) såvel som i vore nabolande. Arten er også en talrig
trækgæst. Ynglefuglene er af underarten mellemskarv, P. c. sinensis, mens de skarver, der
optræder uden for yngletiden udgøres af danske fugle såvel som trækgæster fra Norge
(herfra primært tilhørende underarten storskarv, P. c. carbo), Sverige, Tyskland samt
øvrige yngleområder omkring Østersøen.
Skarver optræder i størst antal langs kysterne, men enkeltindivider og mindre flokke ses
også i søer og åer. Typisk ses de største koncentrationer i de indre farvande, hvor de fleste

Skarv
Foto: Per Vindis

ynglekolonier også findes.
Bestanden af underarten sinensis i Nord- og Centraleuropa er senest blevet opgjort
til 615.000 fugle og med en stigende-stabil bestandsudvikling, mens bestanden
af carbo kun tæller 127.500 fugle og er i tilbagegang (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands
International 2018).
Der er ikke jagttid på skarven, men det er muligt at få tilladelse til at regulere skarver i
Danmark med henblik på at beskytte fiskebestande og fiskeriinteresser (Sørensen &
Bregnballe 2016). I medfør af dette nedlægges hvert år nogle tusinde skarver i Danmark
(Asferg m.fl. 2016), og desuden reguleres hvert år 10-15 % af rederne i den danske
ynglebestand, oftest ved at sprøjte planteolie på æggene, så de ikke klækkes (Sterup &

Figur 1. Fordeling af 48.171 skarver optalt
ved den landsdækkende fældefugletælling
i sommeren 2018

Bregnballe 2020). Herudover er der mange skarver, der drukner i fiskegarn (Bregnballe
& Frederiksen 2006), og en del danske skarver reguleres i overvintringsområderne,
hvilket især er tilfældet i Frankrig. Disse faktorer er med til at holde bestanden på et
lavere niveau, end hvad der ellers ville være tilfældet.

Overvågningsmetoder
Skarv er i perioden 2018-2019 overvåget i forbindelse med den landsdækkende
fældefugletælling i sommeren 2018 samt ved de årlige, reducerede midvintertællinger.
Arten overvåges desuden også på de landsdækkende optællinger ved midvinter, som
senest er gennemført i 2013, 2016 og 2020. Resultaterne fra optællingerne i 2020 indgår

Figur 2. Fordeling af 15.345 skarver optalt
ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2016.

ikke i nærværende afrapportering.
Undersøgelsesområdet for den landsdækkende optælling af fældefugle kan ses her.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling
består af optællinger fra op til 100 indekslokaliteter fordelt over hele landet, hvor 72 blev
dækket i 2018 og 74 i 2019.
Arten er optalt ved totaltællinger og transekttællinger foretaget fra fly samt ved
optællinger foretaget fra land.

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
skarv ved midvinter fra 1987 til 2019,
baseret på optællinger i 100
indeksområder. Indeks er sat til 100 i
1994. De stiplede linjer angiver
usikkerhed på den beregnede værdi.

e detaljer i metodeafsnittet.
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Resultater
Ved fældefugletællingen i sensommeren 2018 blev der i alt talt 48.171 skarver (Tabel 1).
Skarver blev set overalt i landet (Figur 1). De største koncentrationer af skarver blev
registreret i de vestjyske fjorde og den vestlige del af Limfjorden, i den nordlige del af
Kattegat (bl.a. omkring Læsø og Hirsholmene samt ved Limfjordens østlige munding og
langs kysten mellem Mariager Fjord og Gjerrild Nordstrand på Djursland) samt ved
Lolland-Falster og Øresund.
I vinteren 2016 blev der ved den landsdækkende optælling registreret 15.345 skarver

Skarv ved Gjerrild

(Figur 2, Tabel 2). Fordelingen af skarver ved midvintertællingen i 2016 var meget lig

Foto: Rasmus Due Nielsen

fordelingen registreret ved tidligere midvintertællinger. I 2016 blev større
koncentrationer registreret i områderne Falster-Sydsjælland, fra Agersø i vest til
Knudshoved/Oreby i øst, Norddjurs, Det Sydfynske Øhav og Helnæs Bugt samt

År

Antal

1987

21.792

1988

31.965

1989

45.113

2006

33.423

2012

46.501

2018

48.171

Limfjorden. Overvintrende skarver ses normalt kun fåtalligt i Vestjylland, men ved
tællingen i januar 2016 blev der registreret 373 skarver i Felsted Kog og 211 skarver i
Skjern Enge.
Bestandsindekset blev for 2018 og 2019 estimeret til henholdsvis 396,6 og 268,5 (Figur
3).

Udvikling i antal og udbredelse
Indekset fra midvintertællingerne (Figur 3) såvel som tallene fra de landsdækkende
midvintertællinger (Tabel 2) viser, at antallet af skarver, der overvintrer i de danske
farvande, fluktuerer. I årene 1991-2016 svingede antallet optalt ved de landsdækkende
midvintertællinger mellem ca. 12.300 og 24.200 skarver (Tabel 2). For nogle af vintrene
falder lave tal i indekset fra midvintertællingerne sammen med kolde vintre, fx 2009/10
og 2010/11 (Figur 3).

Tabel 1. Antal af skarver optalt ved de
landsdækkende fældefugletællinger i
perioden 1987 til 2018.

Det samlede antal registreret ved fældefugletællingerne er langt lavere, end man skulle
forvente i betragtning af størrelsen af ynglebestanden i Danmark (senest opgjort til
31.964 par i 2020, Sterup & Bregnballe 2020) og viden om, at skarver fra andre lande
begynder at trække til danske farvande allerede i juli-august. De lavere antal talte skarver
end forventet tyder på, at en del fugle opholder sig på lokaliteter, der ikke dækkes under
optællingerne. Desuden tælles store åbne havområder ved transekttællinger, hvor der
ikke er sikkerhed for, at alle de skarver, som raster i stort tal på sandrevler og småøer
bliver registreret. Der er i øjeblikket heller ikke udført rumlig modellering ud fra antallet
af skarver registreret i transektoptællingsområderne, og dermed er der heller ikke
estimeret totale antal for disse områder.
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Tabel 2. Antal af skarver optalt ved de
landsdækkende midvintertællinger i
perioden 1968 til 2016. Antal for 1968 er
fra Joensen (1968) og for 1969 til 1973
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≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Skestork

Skestork
Platalea leucorodia

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Bilag I og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste
Ikke relevant (NA)

Bestand
1.013 (august 2019)

Bestandsudvikling
Fremgang

Skestork blev i august 2019 overvåget for anden gang som trækfugl i NOVANA-sammenhæng, og der blev talt i alt 1.013 fugle. Ved
første optælling i 2017 blev der talt 882 fugle.
Arten var en ret sjælden fugl i Danmark, inden den genindvandrede som ynglefugl i 1996. Siden er bestanden vokset betragteligt og
blev i 2019 opgjort til 460 par. Efterårsbestanden er steget markant de seneste år parallelt med stigningen i ynglebestanden, og de
skestorke, der ses i landet i august, udgøres primært af danske fugle. De største koncentrationer af rastende fugle i august optræder i
Vadehavet, de vestjyske fjorde og omkring Limfjorden, hvilket i store træk svarer til artens danske yngleudbredelse.
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Om arten

Læs også om

Skestork optræder i Danmark ved lavvandede kystområder, fjordlaguner og søer. Den

≥

Skestork som ynglefugl

yngler i kolonier på ubeboede småøer, oftest i rørskov.
I Danmark optræder arten i størst antal i Vest- og Nordjylland. Skestork genindvandrede
som ynglefugl i 1996, og de vigtigste ynglepladser findes i Ringkøbing Fjord og i
Limfjorden. I efterårsmånederne optræder de største koncentrationer i Vadehavet,
Ringkøbing Fjord og Limfjorden. Arten ses kun i mindre antal i Østjylland og på Øerne.
Skestorken er en trækfugl, der overvintrer i Vestafrika. De fleste ankommer til Danmark i
marts og april og forlader landet igen i løbet af august og september.
Den vesteuropæiske bestand af skestork vurderes at have en bestandsstørrelse på 14.20018.900 individer og være i fremgang (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International
2018).
Der vurderes ikke at være væsentlige trusler mod arten på rastepladserne. Den danske

Skestork
Foto: Thomas Eske Holm

ynglebestand er koncentreret til få kolonier, hvor oversvømmelser i forbindelse med
højvande eller forekomst af rovpattedyr kan medføre, at æg og unger i hele kolonien går
tabt. Når sådanne begivenheder rammer de største af landets kolonier, kan dette
forventes at påvirke antallet af efterårsrastende skestorke i Danmark.

Overvågningsmetoder
Skestork overvåges hvert andet år ved optællinger i august måned. Arten blev optalt for
anden gang i 2019.
Optællingen af skestork er landsdækkende, men med særligt fokus på de
fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget som trækfugl. Dette
var i 2019 tilfældet for to fuglebeskyttelsesområder, hhv. de Østlige og Vestlige Vejler ved
Limfjorden.

Figur 1. Fordeling af 1.013 skestorke optalt
ved den landsdækkende tælling i august
2019.

År

August

2017

882

2019

1.013

Arten er optalt ved optællinger foretaget fra land. I 2019 blev arten optalt i Vejlerne 16.
august. Fra resten af landet er der suppleret med tal fra andre tællinger udført af
optællere i NOVANA-regi samt med kvalitetssikrede tal fra DOFbasen i perioden 10. til
25. august.

Tabel 1. Antal af skestork optalt i
Danmark i august i 2017 og 2019.
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Resultater
Der blev ved tællingen i august 2019 optalt i alt 1.013 skestorke (Tabel 1, Figur 1). Langt
de fleste fugle opholdt sig i Vestjylland og omkring Limfjorden.
I Vadehavet blev der talt i alt 384 skestorke, heraf 255 i Sneum Digesø og 88 ved Langli.
Herudover var de største forekomster: 96 i Filsø, 93 i de Vestlige Vejler, 87 i de Østlige
Vejler, 84 i Ulvedybet, 62 ved Agger Tange, 34 i Nissum Fjord, 25 i Birkesø i Lille
Vildmose og 24 på Kringsholmen ved Agerø på Mors. Øst for Lillebælt sås i alt 12
skestorke fordelt på 4 lokaliteter, heraf 6 på Jyllinge Holme i Roskilde Fjord.

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af skestorke i august 2019 var ca. 15 % større end antallet ved den første
optælling i 2017, hvor der blev talt 882 fugle. De skestorke, der ses i Danmark i august,
udgøres primært af danske ynglefugle og deres unger. Da den danske ynglebestand af
skestork er i fremgang, var en tilsvarende fremgang i antallet af rastende fugle i august
forventet.
Arten var en ret sjælden fugl i Danmark, inden den genindvandrede som ynglefugl i 1996.
Siden er bestanden vokset betragteligt, og i 2019 blev ynglebestanden opgjort til 460 par
fordelt på ti kolonier (Lange m.fl. 2020). Efterårsbestanden er steget de seneste år
parallelt med stigningen i ynglebestanden. Langt hovedparten af de skestorke, der
optræder i Danmark i august, vurderes at være danske ynglefugle og deres unger, men
også fugle fra Tyskland og Holland optræder i Danmark (Bønløkke m.fl. 2006, DCE
upubl.). Arten yngler ikke nord og øst for Danmark.
Skestorkenes geografiske fordeling i august - karakteriseret ved flest fugle i Vadehavet, de
vestjyske fjorde og i Limfjorden - svarer nogenlunde til fordelingen i 2017.
Optællingen vurderes at give et rimeligt troværdigt billede af hvor mange skestorke, der
opholdt sig i Danmark i august 2019. Arten forekommer kun i større tal på relativt få
lokaliteter og er normalt nem at tælle op. Fuglene flytter dog ofte rundt mellem
nærliggende lokaliteter, hvilket ved sammentællingen kan gøre det vanskeligt at sikre, at
de samme fugle ikke tælles med fra to forskellige lokaliteter.
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≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Knopsvane

Knopsvane
Cygnus olor

Sammenfatning
Status

Fuglebeskyttelsesdirektiv Rødliste

Bestand
Fældende: 69.404

Trækfugl

Artikel 4.2 udpeget

Bestandsudvikling
Fældende: 2006-2018: Stigende 1968-

Livskraftig

(2018)

2018: Stigende

(LC)

Midvinter: 46.879

Midvinter: 2010-2019: Stabil 1968-2016:

(2016)

Stabil

I sommeren 2018 optaltes knap 70.000 fældende knopsvaner, det hidtil højeste antal registreret i Danmark.
De knap 50.000 knopsvaner, der blev registreret ved den seneste landsdækkende midvintertælling i 2016, var lavere end ved de
foregående tællinger – men set i et langt perspektiv er bestanden stabil, hvilket bekræftes af indeks baseret på 100 lokaliteter. Artens
udbredelse adskilte sig ikke væsentligt fra de seneste midvintertællinger. De faldende antal de senere år skyldes nok især at stigende
antal synes at overvintre østligere i Østersøen, da den samlede bestand synes at være stigende-stabil.
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Om arten
Knopsvane er i vinterhalvåret primært knyttet til lavvandede fjorde eller beskyttede vige
med udbredt undervandsvegetation, hvor fuglene ofte ses i store flokke. Fældefugle ses
typisk i de samme habitater som de overvintrende fugle, dog koncentreret i færre
områder.
Knopsvane er talrig over hele landet, både som ynglestandfugl og som fælde- og
vintergæst fra yngleområder i Østersøområdet, nordlige Tyskland og Holland (Bønløkke
m.fl. 2006).
Bestanden af knopsvaner i Nordvest- og Centraleuropa er senest blevet opgjort
til 173.000-243.000 fugle og med en stigende-stabil bestandsudvikling (Nagy &

Knopsvane
Foto: Thomas Eske Holm

Langendoen 2018, Wetlands International 2018), men Rees m.fl. (2020) vurderer
bestanden er på mindst 250.000 fugle.
Knopsvaner er som andre andefugle følsomme over for menneskelige forstyrrelser i deres
fældeperiode. Under fældningen mister fuglene alle svingfjer samtidig, og er derfor ikke
flyvedygtige i op til tre uger i juli og august måneder. Øgede menneskelige aktiviteter på
meget lavvandede områder, hvor knopsvaner fælder, kan således påvirke fuglenes antal i
negativ retning (fx Clausen m.fl. 2020).
Knopsvanernes antal påvirkes negativt i fjordområder, hvor der er observeret
eutrofieringsbetingede tilbagegange i udbredelse og tætheder af vandplanter. Dette er
veldokumenteret fra Ringkøbing Fjord (Meltofte & Clausen 2011), Nissum Fjord (Clausen

Figur 1. Fordeling af 69.404 knopsvaner
optalt ved den landsdækkende
fældefugletælling i sommeren 2018.

& Holm 2011), Nibe-Gjøl Bredninger (Balsby m.fl. 2017), Mariager Fjord (Fælled 2011) og
Odense Fjord (Clausen m.fl. 2014). Der er dog i de senere år også eksempler på, at
svanerne vender tilbage, hvis vegetationen genetableres. Dette er dokumenteret fra NibeGjøl Bredninger (Balsby m.fl. 2017) og Ringkøbing Fjord, hvor der er set stigende antal af
svaner de seneste år. Lokalt er der eksempler på at knopsvaner omkommer ved kollision
med højspændingsledninger.

Overvågningsmetoder
Knopsvane er i perioden 2018-2019 overvåget i forbindelse med den landsdækkende
fældefugletælling i sommeren 2018 samt ved de årlige reducerede midvintertællinger.

Figur 2. Fordeling af 46.879 knopsvaner
optalt ved den landsdækkende tælling i
midvinter 2016

Arten overvåges desuden også på de landsdækkende optællinger ved midvinter, som
senest er gennemført i 2013 og 2016 med den næste planlagt til 2020.
Undersøgelsesområdet for den landsdækkende optælling af fældefugle kan ses her (link).
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling
består af optællinger fra op til 100 indekslokaliteter fordelt over hele landet, hvor 72 blev
dækket i 2018 og 74 i 2019.
Arten er især optalt ved totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land.
Mindre antal er registeret i forbindelse med transekttællinger fra fly. Datagrundlaget
suppleres med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen fra lokaliteter, der ikke
benyttes årligt, dette dog primært i år med landsdækkende optælling af arten.

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
knopsvane ved midvinter fra 1987 til
2019, baseret på optællinger i 100
indeksområder. Indeks er sat til 100 i
1994. De stiplede linjer angiver
usikkerhed på den beregnede værdi.

e detaljer i metodeafsnittet.

39

Resultater
På den landsdækkende fældefugletælling i sommeren 2018 blev der i alt optalt 69.404

År

Antal

1968

28.444

1987

34.335

1988

42.950

1989

59.229

2006

49.147

2012

50.160

2018

69.404

knopsvaner (Figur 1), det hidtil højeste antal registeret i fældeperioden (Tabel 1).
Der blev optalt omkring 50.000 knopsvaner på de to seneste landsdækkende
midvintertællinger i 2013 og 2016 (Tabel 2). Fordelingen af knopsvane i 2016 (Figur 2)
var meget lig den observerede ved tidligere midvintertællinger. Flest fugle blev optalt i
fjorde og lavvandede områder i det Sydfynske Øhav, ved Sydsjælland, Lolland, Falster,
Møn, i Roskilde Fjord og ved Saltholm. Uden for øerne fandtes de største antal i
Ringkøbing Fjord. Antallet der blev registreret på midvintertællingen i 2016 er et af de
laveste registreret på de landsdækkende tællinger (Tabel 2).
Bestandsindekset blev for 2018 og 2019 estimeret til henholdsvis 77,5 og 88,2, og viser en
stabil bestand fra 1987 til 2019 (Figur 3).

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af fældende knopsvaner i Danmark er næsten tredoblet siden 1968, hvor den

Tabel 1. Antal af knopsvaner optalt ved

første tælling blev foretaget i fældeperioden. Stigningen de seneste år er givetvis ikke helt

de landsdækkende fældefugletællinger i

så stor, som tallene indikerer, da der var en meget god dækning i sommeren 2018. Men

perioden 1968 til 2018.

set i det lange perspektiv er der ingen tvivl om at stadigt flere knopsvaner fælder i de
danske farvande.
Set i det lange perspektiv indikerer resultaterne af de landsdækkende optællinger ved
midvinter såvel som indeks, at bestanden af overvintrende knopsvaner i Danmark har
været stabil over en 50-årig periode (Tabel 2, Figur 3). De lavere antal og lave indeks i
midten af 1980’erne afspejler, at der var fem isvintre fra 1978/79 til 1986/87. Det er
velkendt at dødeligheden blandt svanerne er høj i sådanne vintre (fx Andersen-Harild
1981, Bacon & Andersen-Harild 1989), hvilket givetvis påvirkede den samlede
bestandsstørrelse i midt-1980'erne. De senere års lavere antal kan ikke på samme måde
tilskrives isvintre, men skyldes dels at et stigende antal af svaner grundet de hyppigere
milde vintre, overvintrer længere inde i Østersøen, hvor fx bestanden i Sverige er blevet
opgjort til 7.300 i 1971, 31.000 i 2004 og 52.000 i 2015 (Nilsson & Haas 2016), og det
nationale indeks for overvintrende knopsvaner er tre-doblet fra 1971 til 2018 (Haas &
Nilsson 2018).

År

Antal

1968

42.240

1969

67.400

1970

69.200

1971

43.600

1973

48.900

1987

37.184

1988

41.196

1989

48.006

1991

73.194

1992

72.165

2000

53.328

2004

65.705

2008

54.362

2013

50.547

2016

46.879

Tabel 2. Antal af knopsvaner optalt ved
de landsdækkende midvintertællinger i
perioden 1968 til 2016.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Pibesvane

Pibesvane
Cygnus columbianus bewickii

Sammenfatning
Status

Fuglebeskyttelsesdirektiv Rødliste

Bestand

1335 (marts
2018)
Trækfugl

Bilag I og Artikel 4.2

Livskraftig

udpeget

(LC)

686 (vinter 2019)
858 (november
2019)

Bestandsudvikling
Efterår: 2010-2019: Stabil-fluktuerende 1981-2019:
Faldende
Midvinter: 2010-2019: Stabil-fluktuerende 19812019: Stigende
Forår: 2010-2019: (for få data) 1993-2019:
Faldende-stabil

Sammenfatningen ovenfor er for den overvintrende bestand. Antallet af pibesvaner registreret ved midvintertællingen i 2019 var lavt, men
på niveau med flere tællinger i andre vintre med sammenligneligt vejrlig. I januar 2018 var der en rekordforekomst.
Set i det lange perspektiv er antallet af overvintrende fugle i Danmark stigende, pga. den hyppigere forekomst af milde vintre som har gjort,
at bestanden er rykket mod øst om vinteren (Beekman m.fl. 2019). Om foråret og efteråret er antallet af rastende pibesvaner mindre end
førhen. Arten forekom tidligere især i Nord- og Vestjylland, men er nu mere udbredt i hele Jylland, men er reduceret i antal i flere områder,
hvor bundplanter i perioder har været stærkt reduceret i udbredelse og biomasse.
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Om arten
Pibesvane forekom førhen primært ved lavvandede fjorde, kystlaguner eller søer med udbredt
undervandsvegetation, men er i dag i lighed med sangsvane i stigende omfang skiftet til at
fouragere på agerjorde, hvor de fouragerer på de samme habitater og ofte sammen med
sangsvaner (se detaljer under sangsvane i trækfugleafsnittet) (Laubek 1995a). Pibesvane har
desuagtet en forkærlighed for fouragering på børstebladet vandaks og kransnålalger i
lavvandede vådområder, hvor de ved ankomsten om efteråret ofte starter ud med at fouragere
på disse habitater, før de senere på vinteren skifter til agerjordene.
Pibesvane er udbredt som træk- og vintergæst, især i Jylland, hvor til de kommer fra

Pibesvane
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

yngleområder i arktisk Rusland (Nagy m.fl. 2012).
Bestanden af pibesvaner i Nordvesteuropa var i fremgang fra 1980'erne til 1995, hvor den
toppede med knap 30.000 fugle. Siden da er den faldet, men måske stabiliseret på et lavere
niveau, fordi der ved de seneste to internationalt koordinerede tællinger blev registreret
henholdsvis 18.000 i 2010 og 20.000 i 2015 (Beekman m.fl. 2019).
I lighed med knopsvane påvirkes pibesvanernes antal negativt i fjordområder, hvor der er
observeret eutrofieringsbetingede tilbagegange i udbredelse og tætheder af vandplanter. Dette
er veldokumenteret fra Ringkøbing Fjord (Meltofte & Clausen 2011) og Nissum Fjord
(Clausen & Holm 2011). Der er dog i de senere år også indikationer fra Ringkøbing Fjord på,
at svanerne vender tilbage, hvis vegetationen genetableres.

Figur 1. Fordeling af 686 pibesvaner optalt
ved midvintertællingen i januar 2019.

Overvågningsmetoder
Pibesvane har siden 1992 været overvåget årligt i forbindelse med landsdækkende
midvintertællinger af gæs og gulnæbbede svaner. Derudover er arten overvåget hvert andet år
i november fra 2005-2019. I 2018 blev der i NOVANA-programmet tilføjet en tælling i marts,
der fremover udføres hvert andet år. Fra 1980'erne foreligger flere midvinter, marts og
november opgørelser af bestanden.
Pibesvane optælles primært ved målrettede optællinger af fjordområder, kystlaguner, søer og
omkringliggende agerjorde i Nord- og Vestjylland, som er kendte faste rastepladser.
Datagrundlaget suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen

Figur 2. Fordeling af 1.335 pibesvaner optalt
ved martstællingen 2018.

fra lokaliteter, der ikke benyttes årligt.
Arten er især registreret ved optællinger foretaget fra land, sjældnere ved totaltællinger
foretaget fra fly. Mindre antal er registeret i forbindelse med transekttællinger fra fly.

Resultater
Der blev optalt en samlet bestand på 1.335 pibesvaner i vinteren 2018 og 686 i 2019, hvor det
første antal er det hidtil højeste registreret om vinteren i Danmark og det sidste er noget
lavere end nogle af de umiddelbart forudgående år (Tabel 1 og Figur 1). Den overvintrende
bestand varierer betydeligt fra år til år (Figur 4), hvor de laveste antal ses i kolde vintre (fx
1996, 1997, 2010 og 2011) og de højeste i milde vintre (fx 2007, 2012 og 2014).

Figur 3. Fordeling af 858 pibesvaner optalt
ved novembertællingen 2019.

Ved tællingerne i marts 2018 blev der talt 1.335 pibesvaner og i november 858 (Figur 2 og 3).

Udvikling i antal og udbredelse
Pibesvane var ved alle de seneste tællinger i 2018-2019 udbredt over større dele af Jylland,
men især i Sønder-, Midt- og Vestjylland. Udbredelsen i de indre dele af Jylland fandtes ikke
førhen, hvor fuglene især opholdt sig ved søer og kystlaguner i Nord- og Vestjylland (fx
Laubek 1995b).

Figur 4. Antal af pibesvane optalt i Danmark
ved midvintertællingen, i marts og
november 1982-2019.

Set i det lange perspektiv er den overvintrende bestand af pibesvane steget over en 50-årig
periode (Tabel 1, Figur 4), når der ses bort fra en periode omkring 2000, hvor tallene for
arten generelt var lave uden at det kunne tilskrives hårde vintre, men bl.a. at der var en
generel tilbagegang i den samlede trækvejsbestand (Nagy m.fl. 2012, Beekman m.fl. 2019).
Antallene af pibesvaner, der opholder sig i Danmark er med sikkerhed faldet om efteråret og
formentlig også om foråret (Figur 4).
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novana.au.dk

≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Sangsvane

Sangsvane
Cygnus cygnus

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag I og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

60.523 (vinter 2019)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stigende
1981-2019: Stigende

Antallet af sangsvane registreret ved midvintertællingerne i 2018-2019 var henholdsvis lidt over og under 60.000 fugle, og blandt de
højeste antal registeret siden tællingerne startede sidst i 1960'erne. Bestanden har således været stigende - både i det korte og lange
perspektiv. Arten har i dag en landsdækkende udbredelse og fouragerer især på agerjorde. Arten er kun i begrænset omfang udsat for
trusler.
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Om arten

Læs også om

Sangsvane forekom førhen primært ved lavvandede fjorde eller beskyttede vige med

≥

Sangsvane som ynglefugl

udbredt undervandsvegetation, men er i dag for hovedpartens vedkommende skiftet til at
fouragere på agerjorde, hvor de fouragerer på vintersæd- og rapsmarker samt spild fra
høstede roe-, gulerods- og kartoffelmarker (Laubek 1995a). I de seneste år er større
flokke set på høstede majsmarker (Clausen m.fl. 2018).
Sangsvane er i dag en udbredt og relativt talrig vintergæst i hele landet, hvortil de
kommer fra yngleområder i Sverige, Finland, Polen, de Baltiske Lande og Rusland
(Bønløkke m.fl. 2006). Arten er en meget sjælden ynglefugl i Danmark (se Sangsvane i
ynglefugleafsnittet).
Den overvintrende kontinentale bestand af sangsvane i Nordvesteuropa har været jævnt
stigende siden 1960'erne og blev senest opgjort til 138.500 fugle i januar 2015, hvoraf 45
% overvintrede i Danmark, der er det vigtigste overvintringsområde for flyway-bestanden
(Laubek m.fl. 2019).
Sangsvanerne fouragerer sjældnere på planter i lavvandede vådområder end knop- og
pibesvanerne, og man kan på den baggrund næppe tale om, at de er udsat for de samme
trusler fra eutrofiering, som er omtalt under disse arter. Lokalt er der eksempler på at
sangsvaner omkommer ved kollision med højspændingsledninger.

Sangsvane
Fotos: Jørgen Peter Kjeldsen

Overvågningsmetoder
Sangsvane har siden 1992 været overvåget årligt i forbindelse med landsdækkende
midvintertællinger af gæs og gulnæbbede svaner. Fra 1980'erne foreligger flere
opgørelser af midvinterbestanden.
Sangsvane optælles primært ved målrettede optællinger af fjordområder, kystlaguner,
søer og omkringliggende agerjorde i store dele af landet, som er kendte faste
rastepladser. Datagrundlaget suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk af
data fra DOFbasen fra lokaliteter, der ikke benyttes årligt.
Arten er især registreret ved optællinger foretaget fra land, sjældnere ved totaltællinger
foretaget fra fly. Mindre antal er registeret i forbindelse med transekttællinger fra fly.

Resultater
Der blev optalt en samlet bestand på 57.582 sangsvaner i vinteren 2018 og 60.523 i 2019
(Figur 1 og 2), tal der ligger over gennemsnittet for alle forudgående perioder (Tabel 1).
Bestanden har været jævnt stigende siden 1984, hvor bestandens størrelse næsten årligt
er blevet opgjort (Figur 3).

Figur 1. Fordeling af 57.582 sangsvaner
optalt ved midvintertællingen i januar
2018.

Set i det lange perspektiv er den overvintrende bestand af sangsvane mangedoblet siden
midten af 1960'erne (Joensen 1974, Tabel 1, Figur 3). Udviklingen afspejler en markant
forandring i yngleudbredelsen af arten, som i begyndelsen af 1970’erne kun ynglede i de
nordligste dele af Fennoskandien og Rusland, men i dag er udbredt i hele Sverige og
Finland (Ottosson m.fl. 2012, Valkama m.fl. 2011), og har bredt sig til nye yngleområder i
fx Tyskland og Danmark (Koop & Berndt 2014 , se Sangsvane i ynglefugleafsnittet).

Udvikling i antal og udbredelse
Sangsvane var i begge vintrene 2018-2019 udbredt over hele landet og udbredelsen var
meget lig den observerede ved andre tællinger i 2010-erne jf. tidligere års NOVANAafrapporteringer. Den tidligere overvægt af forekomster i Nordøstjylland og på

Figur 2. Fordeling af 60.523 sangsvaner
optalt ved midvintertællingen i januar
2019.

Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn (jf. Laubek 1995b) er således ikke længere til stede.
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novana.au.dk

≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Tajgasædgås

Tajgasædgås
Anser fabalis fabalis

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIA og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Næsten truet (NT)

Bestand

3.891 (2019)

Bestandsudvikling
2010-2019: Faldende
1981-2019: Stabil

Antallet af tajgasædgæs i Danmark i årene 2018 og 2019 har været lavere end i de forudgående år. Sædgæs har i Danmark været
optalt først i 1980’erne og årligt siden 1987, men optællingerne er først fra 2005 opsplittet i de to underarter tajgasædgås og
tundrasædgås. Det er i overvågningssammenhæng antaget, at alle fugle op til og med 2005 var tajgasædgæs (fordi tundrasædgås
blev betragtet som meget sjælden her i landet på daværende tidspunkt), samt at alle ubestemte fugle frem til og med 2010 var
tajgasædgæs. Selv om tallene derfor er behæftet med en del taksonomisk usikkerhed, er det overvejende sandsynligt at antallet af
tajgasædgæs i Danmark har været faldende de senere år.
De sandsynligste forklaringer på denne nedgang er en kombination af faldende bestandsstørrelse for den lille vestlige delbestand
(Marjakangas m.fl. 2015, Fox & Leafloor 2018), samt en overvægt af lune vintre, hvor den antalsmæssigt noget større centrale
delbestand historisk set er mindst talrig da fuglene i større omfang overvintrer i Sverige (Nilsson & Kampe-Persson 2020).
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Om arten
Tajgasædgås træffes i Danmark hovedsageligt på grønne enge, og i stigende udstrækning
på høstede marker. Den overnatter fortrinsvis på kystnære kollektive rastepladser.
Tajgasædgås yngler i skovmoser i det nordlige Skandinavien og det nordlige Rusland, og
overvintrer i det nordvestlige Europa og Centralasien. Nyere studier indikerer at
bestanden bør opfattes som fire delbestande, hvoraf to forekommer i Danmark
(Marjakangas m.fl. 2015). Her i landet optræder de to delbestande som træk- og
vintergæster i to adskilte områder. Fugle fra den vestlige delbestand forekommer stort set

Tajgasædgås
Foto: Jørgen Peter Kjeldsen

udelukkende i Thy og Hanherred. Fugle fra den centrale delbestand forekommer i størst
antal henholdsvis i Nordøstjylland (især i Lille Vildmose og omkring Tjele/Nørreådalen)
(se Brandt m.fl. 2017) samt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, hvor den specielt i
kolde vintre optræder talrigt. Den vestlige delbestand tæller kun ca. 1400 fugle, mens den
centrale delbestand tæller ca. 75.600 fugle (Heldbjerg m.fl. 2020).
Alle jagtbare arter af gæs vurderes at være følsomme overfor forstyrrelser fra jagt, men
denne problemstilling er i dag i vidt omfang tilgodeset gennem reservatnetværket (se
uddybning under grågås). De i Danmark overvintrende bestande af tajgasædgås påvirkes
på flyway-niveau formentlig af både jagt og intensiveret skovbrug (Marjakangas m.fl.
2015). Nye resultater fra Sverige indikerer at jagtfredningen i Finland har haft en positiv
effekt på den centrale delbestand (Skyllberg & Nousiainen 2017), og de nylige

Figur 1. Fordeling af 3.304 tajgasædgæs
(rød) og 980 ubestemte sædgæs (blå)
optalt ved midvintertællingen i januar
2018.

indskrænkninger i både den rumlige og tidsmæssige jagtudøvelse i Danmark, har
formentlig reduceret truslerne betydeligt på nationalt plan (Asferg m.fl. 2016). Der kan
dog i nogle af artens danske overvintringsområder forekomme forstyrrelser fra jagt på
andre arter (Brandt m.fl. 2017).

Overvågningsmetoder
Tajgasædgås overvåges årligt gennem landsdækkende optællinger i midten af januar. Ved
midvintertællingen i januar tælles tajgasædgås på lige fod med de andre gæs, som
optræder i Danmark. Optællingsresultaterne indsendes til Wetlands International og
danner baggrund for de løbende vurderinger af bestandsstørrelsen af tajgasædgås.
Tajgasædgås optælles på alle kendte og regelmæssigt benyttede danske rastepladser,

Figur 2. Fordeling af 3.891 tajgasædgæs
(rød) og 2.018 ubestemte sædgæs (blå)
optalt ved midvintertællingen i januar
2019.

hvoraf de vigtigste findes i det sydøstlige Danmark og det nordlige Jylland.
Tajgasædgås er især registreret ved optællinger foretaget fra land, men enkelte flokke er
observeret ved totaltællinger foretaget fra fly. De landbaserede optællinger gennemføres
af et netværk af optællere på kendte rastepladser for arten, som en totaltælling af fugle
enten ved udflyvning fra sovepladser eller i fourageringsområderne. Datagrundlaget
suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen fra
lokaliteter, der ikke benyttes årligt.

Figur 3. Antal af tajgasædgås optalt i
Danmark ved midvintertællingen i januar
1981-1983 og 1987-2019. Den grønne
kurve for 2010-2019 angiver ubestemte
sædgæs. Før 2010 blev det antaget, at alle
ubestemte sædgæs var tajgasædgæs.
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Resultater

År

Januar

Ved midvintertællingerne i 2018 og 2019 blev der registreret hhv. 3.304 og 3.891
tajgasædgæs i Danmark (Tabel 1). Omkring 1.800 af disse var indrapporteret uden

1980-1989

8.978

1990-1999

8.999

2000-2009

13.558

2010-2017

7.901

2018

3.304

2019

3.891

raceangivelse i et par større flokke i og omkring Lille Vildmose, men antages her at være
tajgasædgås, fordi den samlede Nørre Ådal-Lille Vildmose bestand i 2019 var på omkring
2.200 fugle (Nordjyllands Fugle 2020). Dertil kommer hhv. 980 og 2.018 sædgæs der
blev indrapporteret uden raceangivelse fra andre dele af landet, hvoraf en ukendt
andel sandsynligvis er tajgasædgæs, da nogle af observationerne er gjort i traditionelle
rasteområder for denne race. De største forekomster af tajgasædgæs blev i både 2018 og
2019 optalt i traditionelle rasteområder for arten i Sydøstdanmark (Lolland, Falster og
Møn), det vestlige Sjælland (Tissø) og det nordlige Jylland (Thy, Lille Vildmose og
Nørreådalen, Figur 1, Figur 2).

Udvikling i antal og udbredelse
Selv hvis hovedparten af de ikke-racebestemte sædgæs i 2018 og 2019 er tajgasædgæs,

Tabel 1. Antal af tajgasædgås optalt ved

ligger landstotalerne ved januar-tællingerne i disse år lavere end ved tilsvarende tællinger

landsdækkende midvintertællinger i

gennem de seneste årtier (Figur 3). I de foregående fire år har januar-totalerne for ligget

januar 1981-1983 og 1987-2019 i

på et niveau omkring 5.000-7.000 fugle (plus et antal fugle indrapporteret uden

Danmark. For de tre tiårsperioder samt

raceangivelse), og i 1990'erne og 2000'erne, var der tilbagevendende forekomster på over

2010-2017 er anført gennemsnit, og for

10.000 fugle (Figur 3). På flyway-niveau ser den centrale delbestand ud til at være i en

2018 og 2019 de konkrete optalte antal.

positiv udvikling, mens den vestlige delbestand stadig er meget lille (Heldbjerg m.fl.

Før 2010 blev det antaget at alle

2020). Fuglenes udbredelse og fordeling i Danmark er temmelig stabil, og de lavere antal

ubestemte sædgås var denne art. Se

skyldes hovedsageligt færre fugle i de traditionelt benyttede områder. En del af

figurer og teksten for uddybning mht.

forklaringen på det faldende antal overvintrende tajgasædgæs er formentlig de hyppigere

ubestemte gæs.

lune vintre, hvor underarten er mindst talrig da fuglene i større omfang overvintrer i
Sverige (Nilsson & Kampe-Persson 2020).
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Tundrasædgås

Tundrasædgås
Anser fabalis rossicus

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIA

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

3.975 (2019)

Bestandsudvikling
2010-2019: Fluktuerende
2001-2019: Stigende

Tundrasædgås har kun været intensivt overvåget siden 2005, men kan i mindre omfang have været overset i årene inden da. Den
begrænsede tidsserie af data på forekomsten af tundrasædgæs i Danmark indikerer, at antallet kan svinge betydeligt fra år til år,
hvilket kan hænge sammen med fødeudbud og konkurrence i de primære rasteområder syd for landet. Efter en markant stigning i
antallet af tundrasædgæs i årene 2007-2012, var antallet i perioden 2013-2015 faldende, men er siden da steget igen og nu på niveau
med de største forekomster i overvågningsperioden.
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Om arten
Tundrasædgås træffes i Danmark fouragerende på høstede marker og inddæmmede
områder - særligt i den sydlige del af landet. Den overnatter fortrinsvis på kystnære
kollektive rastepladser.
Tundrasædgås yngler hovedsageligt i lavarktiske områder i det nordlige Rusland og
vestlige Sibirien, men har i de seneste år også ynglet på tundraen i det nordlige
Skandinavien (Heinicke 2010). Den overvintrer i Nordvesteuropa, hovedsageligt i
Holland og Tyskland, samt i Sydøsteuropa. Arten har tidligere været anset som sjælden i

Tundrasædgås
Foto: Ole Amstrup

Danmark, med kun sporadiske forekomster blandt tajgasædgæs på Sjælland og
kortnæbbede gæs i Vestjylland. Siden 2005 har arten dog optrådt i større antal som trækog vintergæst på Lolland (Nakskov Fjord), Falster (Bøtø) og Møn, samt som
enkeltindivider eller småflokke blandt andre gæs i den øvrige del af landet, se fx Amstrup
(2010).
På flyway-niveau vurderes bestanden, der er på omkring 600.000 fugle, som værende
stabil eller voksende (Fox & Leafloor 2018, Wetlands International 2020).
Alle jagtbare arter af gæs vurderes at være følsomme overfor forstyrrelser fra jagt, men
denne problemstilling er i dag i vidt omfang tilgodeset gennem reservatnetværket (se
uddybning under grågås). På flyway-niveau har antallet af tundrasædgæs været stabilt til

Figur 1. Fordeling af 2.652 tundrasædgæs
optalt ved midvintertællingen i januar
2018.

stigende gennem de sidste årtier. Arten er genstand for stor jagtlig udnyttelse i landene
øst for Danmark, og i mindre omfang i Danmark, men der synes ikke at være konkrete
trusler for bestanden.

Overvågningsmetoder
Tundrasædgås overvåges årligt gennem landsdækkende optællinger i midten af januar.
Ved midvintertællingen i januar tælles tundrasædgås på lige fod med de andre gæs, som
optræder i Danmark. Frem til 2005 var tundrasædgæs og tajgasædgæs Anser f. fabalis
ikke adskilt, men blot optalt som sædgæs Anser fabalis. Dette skyldes dels at de to
underarter ligner hinanden særdeles meget, og dels at antallet af tundrasædgæs tidligere

Figur 2. Fordeling af 3.975 tundrasædgæs
optalt ved midvintertællingen i januar
2019.

var meget lille. Optællingen afrapporteres til Wetlands International og danner baggrund
for de løbende vurderinger af bestandsstørrelsen af tundrasædgås.
Tundrasædgås optælles på kendte og regelmæssigt benyttede danske rastepladser, hvoraf
de vigtigste findes i det sydøstlige Danmark.
Tundrasædgås er især registreret ved optællinger foretaget fra land.
Optællingerne gennemføres af et netværk af optællere på kendte rastepladser for arten,
som en totaltælling af fugle enten ved udflyvning fra sovepladser eller i
fourageringsområderne. Datagrundlaget suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret

Figur 3. Antal af tundrasædgås optalt i
Danmark ved midvintertællingen i januar
1981-1983 og 1987-2019.

udtræk af data fra DOFbasen fra lokaliteter, der ikke benyttes årligt.
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Resultater

År

Januar

Antallet af tundrasædgæs optalt i januar i årene 2018 og 2019 var hhv. 2.652 og 3.975
fugle (Tabel 1). Hertil kommer at en del af de hhv. 980 og 2.018 sædgæs der blev

1980-1989

0

1990-1999

0

2000-2009

1.696

2010-2017

2.804

2018

2.652

2019

3.975

indrapporteret uden raceangivelse har været tundrasædgæs, de de er optalt i områder
hvor tundrasædgåsen normalt forekommer (se Figur 1 og 2 under Tajgasædgås). Ved
midvintertællingerne i 2018 og 2019 blev tundrasædgæssene hovedsageligt observeret på
kendte rastepladser i det sydøstlige Danmark, samt i mindre omfang som enkeltindivider
eller småflokke på lokaliteter i resten af landet (Figur 1 og 2).

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af tundrasædgæs i januar steg markant i årene 2005-2012, med den største
forekomst tællende 4.747 individer i 2012. I perioden 2013-2015 var antallet af
overvintrende tundrasædgæs i Danmark faldende, men siden da har bestanden igen
været stigende og nåede i 2019 ca. 4.000 fugle (Figur 3). Samtlige tal må betragtes som
minimumstal, da der alle år optræder sædgæs uden raceangivelse i tællingerne, hvoraf

Tabel 1. Antal af tundrasædgæs optalt

nogle sandsynligvis er tundrasædgæs. Ændringerne i antal ved midvinter kan ikke

ved landsdækkende midvintertællinger i

umiddelbart relateres til vinterens hårdhed, men kan tænkes at påvirkes af

januar 1981-1983 og 1987-2019 i

fødetilgængeligheden i både Syddanmark og på de traditionelle rastepladser syd herfor.

Danmark. For de tre tiårsperioder samt
2010-2017 er anført gennemsnit, og for
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Kortnæbbet gås

Kortnæbbet gås
Anser brachyrhynchus

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

48.865 (november 2019)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil/fluktuerende
1981-2019: Stigende

Antallet af kortnæbbede gæs er set i det lange perspektiv steget markant, både i Danmark og på flyway-niveau. Den danske
efterårsbestand optaltes i 2019 til 48.865 individer, mens den samlede efterårsbestand tæller omkring 80.000 fugle (Heldbjerg m.fl.
2020, Wetlands International 2020). Bestandstilvæksten er fladet ud de seneste år, sandsynligvis som følge af en øget afskydning i
forbindelse med en adaptiv forvaltningsplan for arten. År-til-år variation i antallene registreret ved NOVANA-tællinger i januar, marts
og november, skyldes givetvis en kombination af forskelle i vintrenes hårdhed og forskelle i fuldstændigheden af de rapporterede antal
grundet artens store aktionsradius.
Stigningen i nationale antal efter 2010 afspejler først og fremmest en øget brug af Danmark som overvintringsområde, og kun i
begrænset omfang en stigning i den samlede bestands størrelse (Clausen m.fl. 2018). Tendensen til et fald i midvintertællingerne de
senere år afspejler formentlig manglende dækning af landbrugsarealer snarere end en reel tilbagegang (Heldbjerg m.fl. 2020).
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Om arten
Kortnæbbet gås træffes i Danmark fouragerende på marker og enge, og overnattende på
lavvandede kollektive rastepladser langs kysten. I de senere år er arten begyndt at foretage
lange daglige fourageringstogter ind i landet i jagten på højenergi føde, og andelen der
overvintrer i Danmark er steget markant efter 2010 (Clausen m.fl. 2018).
Kortnæbbet gås yngler hovedsageligt på Svalbard, og trækker gennem Norge til
overvintringspladserne i Nordvesteuropa - særligt Danmark, Holland og Belgien. Arten er
udbredt som træk- og vintergæst i Vest- og Nordjylland, men bliver i stigende grad også

Kortnæbbet gås

registreret i Østdanmark, bl.a. på Sydfalster. Den samlede internationale efterårsbestand er

Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

senest vurderet til ca. 82.000 fugle (Heldbjerg m.fl. 2020).
Alle jagtbare arter af gæs vurderes at være følsomme overfor forstyrrelser fra jagt, men
denne problemstilling er i dag i vidt omfang tilgodeset gennem reservatnetværket (se
uddybning under grågås), og for kortnæbbet gås yderligere gennem en adaptiv
forvaltningsplan for arten (Madsen m.fl. 2017). Kortnæbbet gås har igennem årtier været
stigende i antal i Vesteuropa og herunder også i Danmark, og arten er genstand for en stor
jagtlig udnyttelse (Clausen m.fl. 2017). De seneste år er jagttiden revideret årligt som led i
den adaptive forvaltningsplan for arten (Madsen m.fl. 2016).

Overvågningsmetoder

Figur 1. Fordeling af 15.559 kortnæbbede
gæs optalt ved midvintertællingen i januar
2019.

Kortnæbbet gås overvåges årligt gennem de landsdækkende midvintertællinger i midten af
januar, og hvert andet år ved optællinger i marts (siden 2004) og november (siden 2017).
Marts-tællingen var tidligere årlig, men er siden revisionen af overvågningsprogrammet i
2017 kun gennemført hvert andet år.
Alle optællingerne gennemføres af et netværk af observatører på kendte rastepladser for
arten. Ved midvintertællingen i januar tælles kortnæbbet gås på lige fod med andre gæs,
ved målrettede landbaserede optællinger af engområder og agerjorde i indlandet, eller som
totaltællinger af fugle ved ind- og udflyvning fra traditionelle og regelmæssigt benyttede
rastepladser. Optællingerne af kortnæbbet gås i marts og november er nationale tællinger,
som sigter mod at overvåge arten i de fuglebeskyttelsesområder hvor arten indgår i
udpegningsgrundlagene. Alle optællinger afrapporteres til Wetlands International, og

Figur 2. Fordeling af 34.547 kortnæbbede
gæs optalt ved tællingen i marts 2018.

danner baggrund for de løbende vurderinger af bestandsstørrelsen af kortnæbbet gås.
Forekomsten af kortnæbbet gås i Danmark kan ved både januar- og martstællingen
påvirkes af vinterens hårdhed. Arten er blevet sværere at overvåge, fordi store flokke flyver
væk fra kystområderne og langt ind i agerlandet for at søge føde, særligt på stubmarker af
majs og korn. Da forekomsterne af fouragerende fugle i agerlandet derfor er meget spredte
og sporadiske i et stort geografisk område, er metoden med tælling af udflyvende gæs fra de
kendte og vigtige rastepladser ofte mere fyldestgørende end optællinger af fouragerende
fugle. Som følge heraf ligger tællingerne i NOVANA-regi konsekvent lavere end de der
udføres i forbindelse med forvaltningsplanen for arten. Ved alle tællinger suppleres
datagrundlaget med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen, fra lokaliteter der ikke

Figur 3. Fordeling af 48.865 kortnæbbede
gæs optalt ved tællingen i november 2019.

benyttes årligt.

Figur 4. Antallet af kortnæbbede gæs optalt
i Danmark ved midvinteroptællinger
gennemført i 1981 til 1983 og 1987 til 2019
(blå), marts-tællinger gennemført i 20042016 og 2018 (grøn) samt novembertællinger gennemført i 2017 og 2019 (rød).
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(Heldbjerg m.fl. 2020).

2018

28.875

34.547

-

År til år variationer kan være betydelige i både januar- og marts-tællingerne, som følge af

2019

15.559

-

48.865

År

Antallet af kortnæbbede gæs optalt ved midvintertællingerne i 2018 og 2019 var hhv.
28.875 og 15.559 fugle (Tabel 1). Hovedparten af de kortnæbbede gæs registreredes begge
år omkring Limfjorden og langs den jyske vestkyst, med mindre forekomster i det øvrige
Jylland og på Lolland (Figur 1).
Ved marts-tællingen i 2018 optaltes 34.547 fugle (Tabel 1). Størstedelen af fuglene blev
observeret i det nordlige Jylland omkring Limfjorden, med mindre forekomster spredt
langs den jyske vestkyst (Figur 2).
Ved november-tællingen i 2019 taltes en landstotal på 48.865 kortnæbbede gæs (Tabel 1),
hvor de største forekomster fandtes omkring Limfjorden, Ringkøbing Fjord og langs
Vadehavskysten (Figur 3). Det samlede antal er en smule mindre end det optalte antal
individer ved en nogenlunde samtidig tælling foretaget i forbindelse med den internationale
forvaltningsplan for kortnæbbet gås, men indikerer at dækningen har været rimelig god

variation i vinterens hårdhed og forårstrækkets progression. De relativt lave antal ved
midvinter de senere år indikerer at dækningen ved denne tælling (som gennemføres med
fokus på en lang række arter og ikke kun kortnæbbet gås) generelt har været mangelfuld,
hvilket måske delvist kan relateres til gæssenes brug af nye vigtige rasteområder (f.eks. i
Vadehavet), hvor fouragerende fugle er spredt over det meste af Sønderjylland i et område
der traditionelt er mindre godt dækket af frivillige optællere.

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af kortnæbbede gæs har på lang sigt været stigende både i Danmark og for

Tabel 1. Antal af kortnæbbet gås optalt
ved landsdækkende midvinter-, marts- og
novembertællinger i 1981-2019 i
Danmark. For de tre tiårsperioder samt
2010-2017 er anført gennemsnit, og for
2018 og 2019 de konkrete optalte antal.
En - angiver manglende optælling i
perioden/året.

bestanden som helhed (Figur 4, Heldbjerg m.fl. 2020). På den korte bane har der de seneste
år været tegn på en stabilisering af bestanden (Heldbjerg m.fl. 2020), som med al
sandsynlighed kan relateres til en øget afskydning og den adaptive forvaltningsplan for
arten. Det tilsyneladende kraftige fald i nationale antal ved de seneste års
midvintertællinger vurderes, baseret på de øvrige tællinger og den internationale
overvågning af arten, ikke at afspejle det fulde billede. Det kan i nogen omfang skyldes at
mange fugle fouragerer på agerjorde uden for de traditionelt dækkede områder, hvor
forekomsten er meget uforudsigelig. Den overvintrende bestand i Danmark ligger således i
dag væsentligt højere end den gjorde i 1990'erne.
Arten var tidligere begrænset først og fremmest til den jyske vestkyst, men optræder i dag i
store flokke i både Nord-, Vest- og Sønderjylland. Den er også stigende i sin forekomst i
resten af landet, om end i noget mindre antal.
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Trækfuglearter ≥ Blisgås

Blisgås
Anser albifrons

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIB

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

7.925 (2019)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stigende
1981-2019: Stigende

Antallet af blisgæs er de seneste årtier steget både i Danmark og for bestanden som helhed. Siden 2005 har arten haft en øget
forekomst i Danmark, og antallene i 2018 og 2019 ligger tæt på gennemsnittet for de sidste 10 år. Blisgås forekomster spredt over
hele landet, men hovedparten af de optalte fugle observeres i det sydlige Danmark. År-til-år udsving i antallet der overvintrer i
Danmark skyldes givetvis især forskelle i vintrenes hårdhed og snefald.
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Om arten
Blisgås træffes hovedsageligt fouragerende på enge og grønne marker - særligt i den
sydlige del af landet, men i stigende grad også i det øvrige Danmark. Den overnatter
fortrinsvis på kystnære kollektive rastepladser blandt andre gæs.
Blisgåsen yngler i Nordsibirien på den arktiske tundra, og trækker til
overvintringspladser i det vestlige Europa, herunder Danmark. Hovedtrækket går sydøst
om Danmark til Holland, Tyskland og Polen, men antallet af fugle set i Danmark i
vintermånederne er som for mange andre gåsearter steget i de seneste år. Blisgås
forekommer som træk og vintergæst over hele landet, men hovedparten registreres i det

Blisgås
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

sydlige Danmark. Den lille bestand, som i hvert fald siden 1960'erne har overvintret på
Nordfyn, kan stadig ses her.
Den samlede internationale bestand tæller nu omkring 1.100.000 fugle (Fox & Leafloor
2018, Wetlands International 2020).
Alle jagtbare arter af gæs vurderes at være følsomme overfor forstyrrelser fra jagt, men
denne problemstilling er i dag i vidt omfang tilgodeset gennem reservatnetværket (se
uddybning under grågås). Antallet af blisgæs i Danmark har været stigende gennem de
seneste årtier, omend uden yderligere vækst i de seneste år. Arten er genstand for en
stigende jagtlig udnyttelse herhjemme, men der formodes ikke at være nogen konkrete

Figur 1. Fordeling af 5.692 blisgæs optalt
ved midvintertællingen i januar 2018.

trusler for bestanden.

Overvågningsmetoder
Blisgås overvåges årligt gennem landsdækkende optællinger i midten af januar. Ved
midvintertællingen i januar tælles blisgås på lige fod med de andre gæs som optræder i
Danmark. Resultatet af optællingen afrapporteres til Wetlands International, og danner
baggrund for de løbende vurderinger af bestandsstørrelsen af blisgås.
Blisgås overvåges ved målrettede landbaserede optællinger af engområder og agerjorde i
indlandet, eller ved totaltællinger af fugle ved ind- og udflyvning fra traditionelle og
regelmæssigt benyttede rastepladser. Optællingerne gennemføres af et netværk af

Figur 2. Fordeling af 7.925 blisgæs optalt
ved midvintertællingen i januar 2019.

optællere på kendte rastepladser for arten, og datagrundlaget suppleres efterfølgende
med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen, fra lokaliteter der ikke benyttes
årligt.

Resultater
Antallet af blisgæs optalt ved midvinter i årene 2018 og 2019 var hhv. 5.692 og 7.925
fugle (Tabel 1). Blisgæssene blev registreret med mindre forekomster spredt over hele
landet, men hovedparten af de optalte fugle optrådte i det sydlige Danmark (Figur 1,

Figur 3. Antal af blisgås optalt i Danmark
ved midvintertællingen i januar 1981-1983
og 1987-2019.

Figur 2).

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af blisgæs i Danmark har siden 2005 ligget generelt højere end i de forudgående
år, med det højeste antal fugle på 13.600 fugle i 2014 (Figur 3). Tallene for 2018 og 2019
ligger lige omkring gennemsnittet for det sidste årti (Tabel 1), og væksten i antallet af
overvintrende fugle er for nuværende stagneret. De seneste årtiers fremgang i Danmark
afspejler delvist en voksende bestand på flyway-niveau (Wetlands International 2020),
men også med overvejende sandsynlighed, at en større andel af den samlede
bestand optræder i Danmark ved midvinter nu end tidligere. En del af forklaringen i den
årlige variation skyldes givetvis forskelle i vintrenes hårdhed, som også afspejles i de
lavere antal fugle i vintrene 2010 og 2011. Arten kan efterhånden ses over hele landet, og
er ikke i samme omfang som sædgæssene tilknyttet særlige rasteområder.
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Referencer
≥

År

Januar

Tidligere rapporter om resultater af landsdækkende gåsetællinger (se referencerne i
metodeafsnittene om midvinter- og gåsetællingerne) samt afsnittet om internationale

1980-1989

123

1990-1999

321

2000-2009

3.720

2010-2017

8.220

2018

5.692

2019

7.925

bestandsopgørelser.

Tabel 1. Antal af blisgås optalt ved
landsdækkende midvintertællinger i
januar 1981-1983 og 1987-2019 i
Danmark. For de tre tiårsperioder samt
2010-2017 er anført gennemsnit, og for
2018 og 2019 de konkrete optalte antal.
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≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Grågås

Grågås
Anser anser

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIA og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

140.269 (september 2019)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil
1981-2019: Stigende

Både september- og januarbestanden af grågås i Danmark har været stigende på den lange bane, og afspejler delvist en voksende
flyway-bestand og delvist at en øget andel af bestanden overvintrer her til lands (Ramo m.fl. 2015). Arten kan træffes over hele
landet, men en overvægt af fugle observeres i det sydøstlige Danmark. For både september- og januartællingerne er tilvæksten
stagneret i de sidste 10 år, hvor udviklingen i landstotalerne er mere eller mindre stabil. I fældeperioden blev der talt 73.000 grågæs
og i sommeren efter fældning 111.000.
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Om arten
Grågås træffes i Danmark fouragerende på marker og enge, og rastende på vandfladen i
søer og fjorde. I Østdanmark og i Vejlerne forekommer betydelige fældeforekomster i
forsommeren. Føden udgøres hovedsageligt af græs og urter samt spildkorn på høstede
marker.
Grågås yngler i Nordeuropa ved søer og moser med fourageringsområder i form af enge
og marker, og i stigende grad også på øer og holme i salt- og brakvand. Grågås
overvintrede tidligere i Sydspanien, men er siden 1990 i tiltagende omfang begyndt at

Grågås

overvintre i Nordvesteuropa og herunder også i Danmark (Bønløkke m.fl. 2006, Ramo

Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

m.fl. 2015). Arten er udbredt som trækfugl over hele landet, og fugle fra Norge trækker
hovedsageligt igennem Jylland mens fugle fra Sverige hovedsageligt trækker igennem
Østdanmark.
Den samlede bestand af grågæs estimeres til omkring 960.000 fugle og anses for stigende
(Fox & Leafloor 2018, Wetlands International 2020).
Alle jagtbare arter af gæs vurderes at være følsomme over for forstyrrelser fra jagt, hvilket
understøttes af at der tidligere er blevet observeret en tydelig respons på gæssenes antal
og fordeling ved etablering af jagtfrie områder. Denne problemstilling er i dag i vidt
omfang tilgodeset gennem det landsdækkende netværk af reservater, som bl.a. er udlagt
for at tilgodese grågæssene (Clausen m.fl. 2013, 2014).

Figur 1. Fordeling af 83.197 grågæs optalt
ved midvintertællingen i januar 2019.

Grågås er genstand for en stigende jagtlig udnyttelse i Danmark, men der synes ikke at
være konkrete trusler for bestanden, hvilket understreges af at antallet af grågæs har
været stigende gennem årtier i både Danmark og resten af Vesteuropa (Wetlands
International 2020).

Overvågningsmetoder
Grågås overvåges årligt gennem landsdækkende midvintertællinger i midten af januar og
hvert andet år ved optællinger i september. September-tællingen var tidligere årlig, men
er siden revisionen af overvågningsprogrammet i 2017 kun gennemført hvert andet år.
Ved midvintertællingen i januar tælles grågås på lige fod med de andre gæs som optræder

Figur 2. Fordeling af 111.337 grågæs optalt
ved den landsdækkende fældefugletælling
i sommeren 2018.

i Danmark, ved målrettede landbaserede totaloptællinger af engområder og agerjorde i
indlandet, eller som totaltællinger af fugle ved ind- og udflyvning fra traditionelle og
regelmæssigt benyttede rastepladser. Ved midvintertællingerne indgår også fugle
observeret ved totaltællinger foretaget fra fly. Optællingen af grågæs i september er en
international tælling, som har været gennemført i Europa og Nordafrika i den midterste
weekend i september siden midten af 1980’erne. Begge optællinger afrapporteres til
Wetlands International og danner baggrund for de løbende vurderinger af
bestandsstørrelsen af grågås.
Som for de øvrige gåsearter gennemføres de landbaserede optællinger af et netværk af

Figur 3. Fordeling af 140.269 grågæs
optalt ved tællingen september 2019.

optællere på kendte og potentielle rastepladser for arten. Datagrundlaget suppleres
efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen fra mindre lokaliteter,
eller lokaliteter der ikke benyttes årligt.
I forbindelse med fældefugletællingen i sommeren 2018 blev grågås også
optalt. Udførelsestidspunktet for fældefugletællingen, der har fokus på knopsvaner og
dykænder, er dog ikke sammenfaldende med grågæssenes fældning, der sker i juni-primo
juli. Derfor opfordredes frivillige i juni måned til at tælle konkrete områder, med
historisk kendte større forekomster af fældende grågås i juni måned.

Figur 4. Antal af grågås optalt i Danmark
ved midvinter- og septembertællinger
1981-2019. For midvinter foreligger ingen
tal fra 1984-1986 og septembertællingen
udføres fra 2017 kun hvert andet år i ulige
år.
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Resultater

Januar

September

19801989

174

29.495

19901999

1.858

47.637

20002009

44.021

107.118

20102017

91.117

132.570

2018

80.529

-

2019

83.197

140.269

År

Antallet af grågæs optalt ved midvinter i 2018 og 2019 var hhv. 80.529 og 83.197 fugle
(Tabel 1). Grågæssene optræder med store forekomster over hele landet, men med de
største antal i det østlige Danmark (Figur 1).
I selve fældeperioden i juni blev der indrapporteret flg. antal grågæs fra kendte
fældepladser: 9.695 i De Vestlige Vejler, 7.631 i De Østlige Vejler, 8.020 ved Saltbæk Vig,
3.283 ved Maribosøerne samt 44.550 på Saltholm - i alt 73.179 grågæs. For alle lokaliteter
indgår et antal ynglefugle med gæslinger i disse tal, men hovedparten af fuglene er
fældende gæs.
Ved tællingen i juli-august 2018, efter fældningen, var antallet af grågæs i Danmark
111.337, og den geografiske udbredelse overordnet meget lig billedet ved midvinter (Figur
2).
Ved tællingen i september 2019 taltes 140.269 grågæs (Tabel 1), og ligesom for midvinterog fældefugletællingen er arten i september udbredt over hele landet, men med størst
tæthed i de østlige egne (Figur 3).

Udvikling i antal og udbredelse

Tabel 1. Antal af grågås optalt ved

Antallet af grågæs optalt ved tællingerne i januar og september har begge været stigende

landsdækkende midvintertællinger i

på den lange bane (Figur 4), og afspejler delvist en voksende flyway-bestand og delvist at

januar 1981-1983 og 1987-2019 og

en øget andel af bestanden overvintrer her til lands (Ramo m.fl. 2015, Wetlands

september 1981-2019 i Danmark. For de

International 2020). Den voksende udvikling er dog stagneret i de sidste 10 år, hvor

tre tiårsperioder samt 2010-2017 er

trenden i landstotalerne er mere eller mindre stabil. Grågås optræder som trækfugl over

anført gennemsnit, og for 2018 og 2019

hele landet, og i takt med at flere individer overvintrer her i landet er også flere

det optalte antal. Arten blev ikke

rasteområder taget i brug.

overvåget i september 2018 i NOVANA.

Antallet af fældende grågæs i Vejlerne og på Saltholm er blandt de højeste registreret i de
to områder, mens tallene for Maribosøerne er på niveau med og for Saltbæk Vig lavere
end tidligere års antal. Data for grågås har ikke tidligere været præsenteret i rapporter om
"fældefugletællingerne" - altså perioden efter grågæssenes fældning, men det her opgjorte
antal efterspørges i relation til arbejdet med forvaltningsplanen for grågås under AEWA
European Goose Management Platform.
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≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Canadagås

Canadagås
Branta canadensis

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Rødliste

Bilag IIA

Ikke relevant (NA)

Bestand

10.100 (2019)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil
1981-2019: Stigende

Efter en markant vækst i bestanden af canadagås i perioden 1981-2003, til en maksforekomst på knap 35.000 fugle de sidste år af
denne periode, har antallet i perioden 2005-2019 ligget nogenlunde stabilt, og lidt lavere, omkring 20.000 fugle. De lavere antal kan
muligvis relateres til at flere fugle overvintrer i Sverige.
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Om arten
Canadagås er ikke hjemmehørende i Danmark og det øvrige Europa, men en forvildet
bestand der anses som efterkommere af fangeskabsfugle findes i dag over et meste af
kontinentet (Tegelström & Sjöberg 1995, Fox m.fl. 2015). Arten optræder på enge og
marker med græs, raps, roerester og lign., samt lejlighedsvis ved kysten på ålegræs eller
havgræs.
Canadagås yngler fåtalligt i Danmark, men fugle fra ynglebestande i Norge og Sverige er
udbredte som vintergæster i Danmark, særligt i den nordlige del af Jylland, på Sjælland
og Lolland-Falster. Arten er ikke hjemmehørende i Danmark og det øvrige Europa,

Canadagås
Foto: Creative Commons

hvorfor den aktuelle bestandsstatus i Europa ikke er opgjort af Wetlands International
(2020).
Canadagås er en invasiv art, som oprindeligt er hjemmehørende i Nordamerika, men blev
udsat med henblik på jagt i bl.a. Storbritannien, Sverige og Norge, hvorfra arten har bredt
sig til større dele af Nordeuropa (se fx Fox m.fl. 2015). Da arten er invasiv er den reelt
uønsket i den danske natur, hvorfor trusler ikke er vurderet.

Overvågningsmetoder
Canadagås overvåges årligt gennem landsdækkende optællinger i midten af januar. Ved
midvintertællingen i januar tælles arten på lige fod med de andre gæs som optræder i

Figur 1. Fordeling af 20.049 canadagæs
optalt ved midvintertællingen i januar
2018.

Danmark. Resultatet af optællingen afrapporteres til Wetlands International, og danner
baggrund for de løbende vurderinger af bestandsstørrelsen af canadagås.
Canadagås optælles især ved målrettede landbaserede totaloptællinger af traditionelle og
regelmæssigt benyttede rastepladser over hele landet. Disse dækker hovedsageligt
engområder og agerjorde i indlandet, men ved midvintertællingerne indgår også fugle
observeret ved totaltællinger foretaget fra fly. Som for de øvrige gåsearter gennemføres de
landbaserede optællinger som en totaltælling af fugle enten ved udflyvning fra
sovepladser eller i fourageringsområderne. Tællingerne udføres af et netværk af optællere
på artens kendte rastepladser, og datagrundlaget suppleres efterfølgende med et
kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen fra lokaliteter, der ikke benyttes årligt.

Figur 2. Fordeling af 10.100 canadagæs
optalt ved midvintertællingen i januar
2019.

Resultater
Ved midvintertællingerne i 2018 og 2019 taltes hhv. 20.049 og 10.100 canadagæs i
Danmark (Tabel 1). De største forekomster er som i tidligere år fundet i Vendsyssel og
Himmerland samt den nordlige halvdel af Sjælland og Lolland-Falster (Figur 1, Figur 2).

Udvikling i antal og udbredelse
Efter en markant vækst i antallet af canadagæs i perioden 1981-2003, hvor
maksforekomsten i 2003 nåede knap 35.000 fugle, har landstotalerne i perioden 2005-

Figur 3. Antal af canadagås optalt i
Danmark ved midvintertællingen i januar
1981-1983 og 1987-2019.

2018 ligget nogenlunde stabilt omkring 20.000 fugle (Figur 3). Ved midvintertællingen i
2019 taltes kun 10.100 fugle, hvilket er det laveste antal siden 1990. Hvorvidt dette tal er
udtryk for en faldende dansk bestand eller blot årlig variation må afvente flere års data.
En del af tilbagegangen kan formentlig relateres til at flere fugle overvintrer i Sverige
(Nilsson og Kampe-Persson 2020).
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Tidligere rapporter om resultater af landsdækkende gåsetællinger (se referencerne i
metodeafsnittene om midvinter- og gåsetællingerne) samt afsnittet om internationale
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Tabel 1. Antal af canadagås optalt ved
landsdækkende midvintertællinger i
januar 1981-1983 og 1987-2019 i
Danmark. For de tre tiårsperioder samt
2010-2017 er anført gennemsnit, og for
2018 og 2019 de konkrete optalte antal.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Bramgås

Bramgås
Branta leucopsis

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag I og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

249.026 (januar 2019)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stigende
1981-2019: Stigende

Antallet af bramgæs i Danmark har siden midten af 1980’erne været stærkt stigende, både om vinteren og om foråret, og tællingerne
i januar og marts ligger nu begge omkring 250.000 fugle. Bramgåsen forekom tidligere næsten udelukkende ved Vadehavet, men har
i dag bredt sig til størstedelen af landet. De største forekomster ses langs den jyske vestkyst, ved Limfjorden og i det sydøstlige
Danmark.
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Om arten

Læs også om

Bramgås træffes i træktiden på strandenge, enge og marker. Oprindeligt er arten tæt

≥

Bramgås som ynglefugl

knyttet til vores kyster, men stadig flere flokke er i de senere år set langt inde i landet,
hvor de i selskab med andre gæs fouragerer på især stubmarker af korn og majs (Clausen
m.fl. 2018).
Bramgås var førhen kun udbredt som vintergæst i Vadehavsområdet, men har i løbet af
de sidste 10 år udvidet sit overvintringsområde til også at omfatte dele af Vest- og
Nordjylland, Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. I træktiden kan bramgæs ses over det
meste af landet, og udbredelsen er generelt voksende.
På flyway-niveau er bramgåsen i fortsat stigning, og den samlede internationale bestand
estimeres til omkring 1,4 millioner fugle (Koffijberg m.fl. 2020).

Bramgås
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

Arten optræder på fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I, og er deraf ikke jagtbar i de
europæiske lande. Herhjemme reguleres bramgåsen imidlertid betragteligt som følge af
markskader i områder hvor arten er talrig, og i de seneste år har antallet af skudte fugle
således ligget på omkring 15.000 individer (Clausen m.fl. 2020). Det vurderes at der for
nuværende ikke er bestandsregulerende trusler for arten.

Overvågningsmetoder
Bramgås overvåges årligt gennem landsdækkende optællinger i midten af januar. De
tidligere årlige tællinger i marts er grundet ændringer i NOVANA-programmet siden
2017 udført hvert andet år. Ved tællingerne i januar tælles arten på lige fod med de andre
gæs som optræder i Danmark, mens optællingen i marts er en international tælling, som

Figur 1. Fordeling af 249.026 bramgæs
optalt ved midvintertællingen i januar
2019.

har været gennemført (tidligere i Vadehavsområdet hvor hele bestanden førhen var
samlet) i den midterste weekend i marts siden midten af 1980’erne. Begge optællinger
afrapporteres til Wetlands International og danner baggrund for de løbende vurderinger
af bestandsstørrelsen af bramgås.
Bramgås optælles især på de traditionelle og regelmæssigt benyttede rastepladser over
hele landet, gennem målrettede landbaserede totaloptællinger udført af et netværk af
optællere. Arten registreres som de andre gåsearter enten ved udflyvning fra sovepladser
eller i fourageringsområderne på engområder og agerjorde i indlandet. Ved
midvintertællingerne indgår desuden fugle observeret ved totaltællinger foretaget fra fly.

Figur 2. Fordeling af 201.574 bramgæs
optalt ved tællingen i marts 2018.

Datagrundlaget suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk af data fra
DOFbasen fra lokaliteter, der ikke benyttes årligt.

Resultater
Antallet af bramgæs ved midvintertællingerne i 2018 og 2019 var hhv. 195.010 og
249.026 fugle (Tabel 1). De største forekomster fandtes begge år i Vadehavet, langs den
jyske Vestkyst, i Limfjorden, det Sydfynske Øhav, Vest- og Sydsjælland samt Lolland og
Falster (Figur 1). Ved marts-tællingen i 2018 taltes 201.574 bramgæs (Tabel 1), og
udbredelsen var stort set identisk med den beskrevet for midvintertællingen (Figur 2).

Udvikling i antal og udbredelse

Figur 3. Antal af bramgås optalt i
Danmark ved midvintertællingen i januar
1981-1983 og 1987-2019 samt i marts
1981-2018. Arten er ikke optalt i marts
1984-85, 1991-93 samt 2017 og 2019.
Bemærk at punktet for marts 2019 ligger
meget tæt på punktet for januar 2019.

Antallet af bramgæs i Danmark er vokset støt siden midten af 1980’erne hvor arten stort
set ikke overvintrede i Danmark, og både vinter og forår forekommer arten nu med >
200.000 individer i landet totalt (Figur 3). bramgåsen forekom tidligere næsten
udelukkende ved Vadehavet, men har i dag bredt sig til størstedelen af landet og ser ud til
at være i stadig spredning.
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Tabel 1. Antal af bramgås optalt ved
landsdækkende midvintertællinger i
januar 1981-1983 og 1987-2019 og marts
1981-2019 i Danmark. For de tre
tiårsperioder samt 2010-2017 er anført
gennemsnit, og for 2018 det optalte
antal. Arten blev ikke overvåget i marts
2017 og 2019 i NOVANA.
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Lysbuget knortegås
Branta bernicla hrota

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

9.180 (maj 2019)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil
1981-2019: Stabil

Lysbuget knortegås har i Danmark været optalt regelmæssigt ved midvinter og om foråret siden 1981 og tre gange årligt siden 2005,
hvor der blev indført en oktober-tælling i NOVANA . Arten har set over perioden 1981-2019 været stigende i antal i Danmark på alle tre
årstider.
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Om arten
Lysbuget knortegås træffes i Danmark som træk- og vintergæst i lavvandede områder med
undervandsvegetation, på strandenge og i de senere år også på agerjorde i umiddelbar
nærhed af de fjorde og enge, de normalt benytter.
Lysbuget knortegås trækker fra yngleområderne i Nordgrønland og Svalbard til Danmark
for at overvintre. Mere end halvdelen af bestanden træffes i Danmark om efteråret,
hvorefter antallet stiger hen til foråret, hvor hele bestanden findes i Danmark. De lysbugede
knortegæs er især udbredt i den nordlige del af Jylland, men mindre flokke findes også

Lysbuget knortegås
Foto: Peter Bundgaard

regelmæssigt i den sydlige del af Kattegat og den nordlige halvdel af Vadehavet.
Udviklingen i Danmark, der er det vigtigste overvintringsområde for den østatlantiske
bestand af lysbugede knortegæs, afspejler at den samlede bestand har været jævnt stigende
siden 1970'erne og i 2019/20-sæsonen blev opgjort til 13.800 fugle (Clausen m.fl. 2020).
Lysbuget knortegås har i højere grad end nogen anden herbivor vandfugleart i Danmark
været ramt af reduktioner i udbredelsen af deres foretrukne føde (ålegræs og havgræsser)
enten på grund af eutrofiering eller af ukendte årsager. I begyndelsen af 1980'erne var de
vigtigste rastepladser henholdsvis i Vadehavet (om efteråret), ved Mariager Fjord (om
vinteren) og ved Nissum Fjord (om foråret). På alle tre lokaliteter er der siden sket en
markant reduktion i mængderne af ålegræs/havgræsser - i Nissum Fjord og Vadehavet i

Figur 1. Fordeling af 5.504 lysbugede
knortegæs optalt ved midvintertællingen i
januar 2019.

løbet af 1980'erne (Clausen & Percival 1998, Clausen & Fischer 1994) og i Mariager Fjord
efter 2000 (Fælled 2011). Det er sandsynliggjort at dette betyder at gæssene, når de er
henvist til fouragering på søsalat eller alternative fourageringsområder på land, går vinteren
i møde i dårligere kondition, og at dette kan forstærke allerede kendte effekter af kolde
vintre på dødeligheden (Clausen m.fl. 2012).
De lysbugede knortegæs har på trods af dette forhold klaret sig i Danmark ved løbende at
kolonisere nye rastepladser, hvilket har betydet at de i dag numerisk vigtigste rastepladser
om efteråret og vinteren ligger i den østlige del af Limfjorden og Kattegatkysten fra
Stensnæs til Norddjursland og om foråret ved Limfjorden sydvest for Mors (Agerø-området)
samt i Nibe-Gjøl Bredninger. I sidstnævnte område var der også en periode med vigende
forekomst af bundplanter, hvor gæssene i stedet sås på det tilbageværende ålegræs område

Figur 2. Fordeling af 4.985 lysbugede
knortegæs optalt i april 2019. Bemærk
omtale af 9.180 fugle i maj 2019.

ved Egholm. Men der er siden 2012 set en stor fremgang i forekomsten af ålegræs i NibeGjøl området, fulgt af stigende forekomster af herbivore vandfugle (Balsby m.fl. 2017).
Strandenge er vigtige alternative fourageringsområder for knortegæssene, men engene
mister deres værdi for gæssene hvis de gror til. Af fire undersøgte fuglebeskyttelsesområder
udpeget for lysbuget knortegås var 81 % af strandengsarealet afgræsset i to områder (Agerøområdet og Mågerodde), men ved Mariager-Randers fjord var 71 % og ved Nibe-Gjøl
området 47 % ugræssede og under tilgroning (Clausen m.fl. 2013). Denne vigtige alternative
habitat er også truet af vandstandsstigninger som følge af klimaforandringer. En
undersøgelse af alle egnede fourageringsområder i Limfjorden indikerer, at mindst
halvdelen og sandsynligvis mere af strandengsarealet vil gå tabt under de undersøgte

Figur 3. Fordeling af 4.188 lysbugede
knortegæs optalt i oktober 2018.

scenarier for vandstandsstigninger (Clausen & Clausen 2014).

Figur 4. Antal af lysbugede knortegæs
optalt ved regelmæssige landsdækkende
tællinger i januar, april-maj og oktober
1981-2019.
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Overvågningsmetoder

Januar

April

Oktober

1.649

2.854*

-

2.786

4.498*

-

20002009

4.921

6.525*

4.675

20102017

4.107

6.171*

5.153

2018

9.063

-

4.188

2019

5.504

9.180*

År

Lysbuget knortegås overvågedes frem til 2016 tre gange årligt gennem landsdækkende
optællinger i midten af januar, om foråret og i oktober. Ved den nu eneste fortsatte årlige

1980-

tælling, midvintertællingen i januar, tælles arten på lige fod med de andre gæs som

1989

optræder i Danmark. Forårsoptællingen er en national tælling, som har været gennemført
regelmæssigt i maj siden 1980'erne og årligt siden 2003. Denne tælling skal i det aktuelle

1990-

NOVANA program 2017-2021 udføres hvert andet år i april, herunder i 2019.

1999

Oktobertællingen var årlig fra 2005-2016, men skal nu udføres hvert andet år, herunder i
2018. Alle optællinger afrapporteres til Wetlands International og danner baggrund for de
løbende vurderinger af bestandsstørrelsen for lysbuget knortegås.
Lysbuget knortegås optælles på de traditionelle og regelmæssigt benyttede rastepladser i de
dele af landet hvor de forekommer årligt, herunder alle fuglebeskyttelsesområder som er
udpeget for arten.
Arten optælles især ved målrettede landbaserede totaloptællinger af fjordområder og
nærliggende strandenge og agerjorde, men ved de landsdækkende midvintertællinger
indgår også fugle observeret ved totaltællinger foretaget fra fly, især fra Limfjorden. Som for

-

de øvrige gåsearter gennemføres de landbaserede optællinger som en totaltælling af fugle på
fourageringsområderne. Tællingerne udføres af et netværk af optællere på artens kendte

Tabel 1. Antal af lysbuget knortegås optalt

rastepladser. Datagrundlaget suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk af data

ved landsdækkende midvintertællinger i

fra DOFbasen fra lokaliteter, der ikke der ikke benyttes årligt.

januar, i april-maj og oktober 1981-2019 i
Danmark (der er ikke årlige tællinger i
alle perioderne, jf. Figur 4). For de tre
tiårsperioder samt 2010-2017 er anført
gennemsnit, og for 2018-2019 de optalte
antal. Arten blev ikke overvåget i april
2018 og oktober 2019 i NOVANA. * frem
til 2016 blev tællingen udført i maj. Fra
2019 er også medtaget et tal fra maj, se
omtale i teksten.
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Resultater
Lysbuget knortegås var ved den seneste midvintertælling i januar 2019 i lighed med
tidligere år langt overvejende udbredt i Limfjorden og langs østkysten af Kattegat fra
Stensnæs i Vendsyssel til Norddjursland. Dertil kommer mindre forekomster omkring
Harboøre Tange, Agerø, omkring Mols, ved Gyllingnæs og på Nordfyn (Figur 1).
Der blev registreret henholdsvis 9.063 og 5.504 lysbugede knortegæs på
midvinteroptællingerne i januar 2018 og 2019, hvor 2018-tallet er det højeste antal der er
registreret ved midvinter i perioden fra 1981 til 2019 (Figur 4, Tabel 1).
I april 2019 blev der optalt 4.985 lysbugede knortegæs, et lavt antal sammenlignet med de
forudgående år (Figur 4, Tabel 2). Hovedparten forekom i Nibe-Gjøl Bredninger, omkring
Agerø, Harboøre Tange, Venø og Nissum Fjord, og i resten af landet sås kun små antal
(Figur 2).
I oktober 2018 blev der optalt 4.188 lysbugede knortegæs, ligeledes et lavt antal
sammenlignet med de forudgående år (Figur 4, Tabel 2). Her blev de fleste optalt i NibeGjøl Bredninger og omkring Egholm (Figur 3).

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af lysbugede knortegæs ved optællingerne i januar varierer generelt meget med
vinterforholdene, med lave antal i kolde vintre som fx årene 1996-1997 og 2010-2011 og
højere antal i mildere vintre som fx 2018-2019 (Figur 4), men er set i det lange løb stigende i
takt med den generelle bestandsudvikling.
Ved forårs- og efterårstællingerne har antallene af lysbugede knortegæs været varierende fra
år til år, men er overordnet set også stigende (Tabel 1, Figur 4).
De lavere antal ved de tre tællinger i oktober 2018, januar og april 2019 afspejler ikke de
reelle forekomster - snarere at det kan være særdeles svært at optælle især Nibe-Gjøl
Bredninger, hvor gæssene indimellem ligger på ålegræs bede langt fra land og i de centrale
dele, som kan være svære at tælle pga. varmeflimmer og kraftig sol om foråret, og de ofte
mere ugunstige vind- og bølgeforhold om efteråret. I november 2018 blev der talt mindst
5.950 lysbugede knortegæs i Danmark i forbindelse med registreringer af ynglesucces hos
gæssene. I midten af maj 2019 blev der foretaget en supplerende tælling, hvor der optaltes
8.225 fugle alene i Nibe-Gjøl og Egholm området. På fem andre lokaliteter i den vestlige
Limfjord taltes 955 fugle, så den samlede bestand i måneden var 9.180 fugle, et tal der er
mere dækkende for den reelle bestand i Danmark dette forår (DCE upubl. data).
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Mørkbuget knortegås
Branta bernicla bernicla

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

17.903 (maj 2018)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil
1981-2019: Stabil

Mørkbuget knortegås har i Danmark været optalt to gange årligt siden 2004 (undtagen 2017 og 2019) og regelmæssigt siden 1981.
Antallene har set over perioden 1981-2019 været fluktuerende om vinteren og overordnet set stabile om foråret. Der anes en
topforekomst i årene på hver side af 1990 og højere antal også i de seneste optællingsår. Det er en udvikling i antal i Danmark, som
afspejler den generelle udvikling i bestanden (Ebbinge & Koffijberg 2018).
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Om arten
Mørkbuget knortegås træffes i Danmark som træk- og vintergæst i lavvandede områder
med undervandsvegetation og på strandenge.
Mørkbuget knortegås trækker gennem landet på vej til/fra yngleområderne i Sibirien. Om
vinteren er de fleste mørkbugede knortegæs forsvundet til mildere egne, men smågrupper
overvintrer i milde vintre i Vadehavet, Ringkøbing Fjord, Kattegat og enkelte andre
steder. I træktiden kan arten ses over det meste af landet, men i særdeleshed i de sydlige
dele. Danmark ligger på nordkanten af artens vinterudbredelse.

Mørkbuget knortegås
Foto: Peter Bundgaard

Den samlede internationale bestand af mørkbugede knortegæs tæller ca. 211.000 fugle
(Wetlands International 2020).
Mørkbuget knortegås er i princippet følsom overfor de samme tab af
fourageringsområde, som nævnes under lysbuget knortegås, men har bortset fra den
nordlige del af Vadehavet (jf. Clausen & Fischer 1994) ikke været ramt af større
reduktioner i udbredelsen af bundplanter i dens regelmæssige forekomstområder i
Danmark.
Tilgroning af strandenge kan som for lysbuget knortegås potentielt også være et problem
for mørkbuget knortegås. Der vurderes dog ikke at være aktuelle større problemer med

Figur 1. Fordeling af mørkbuget knortegås
optalt ved midvintertællingen i januar
2019.

tilgroning i Vadehavet, landets vigtigste rasteplads. Det er ikke undersøgt om sådanne
problemer forekommer på andre vigtige rastepladser i fx det Sydfynske Øhav eller
omkring Lolland-Falster og Møn. Mørkbuget knortegås' alternative levesteder på
strandengene er mindre udsatte for habitattab som følge af forventede
vandstandsstigninger i Vadehavet, fordi det er et tidevandsområde hvor man kan
forvente at der vil ske en hurtig og løbende aflejring af nye sedimenter, hvor der vil ske en
fremvækst af strandenge (fx Schuerch m.fl. 2013). I de indre danske farvande må man
forvente samme problemstilling med et større habitattab, jf. omtalen af analyser fra
Limfjorden under lysbuget knortegås.

Figur 2. Fordeling af mørkbuget knortegås
optalt ved tællingen i maj 2018.

Overvågningsmetoder
Mørkbuget knortegås overvågedes frem til 2016 to gange årligt gennem landsdækkende
optællinger i midten af januar og i maj. Ved den fortsat årlige midvintertælling i januar
tælles arten på lige fod med de andre gæs som optræder i Danmark. Majtællingen er en
international tælling, som har været gennemført regelmæssigt i maj siden 1980'erne. I
maj forekommer som regel de største antal i landet (Madsen m.fl. 1990). Majtællingen
skal i NOVANA 2017-2021 programmet kun udføres hvert andet år, og blev i denne
rapportperiode gennemført i 2018. Alle optællinger afrapporteres til Wetlands
International og danner baggrund for de løbende vurderinger af bestandsstørrelsen for

Figur 3. Antal af mørkbugede knortegæs
optalt ved regelmæssige landsdækkende
tællinger i januar og maj 1981-2019.

mørkbuget knortegås.
Mørkbuget knortegås optælles på de traditionelle og regelmæssigt benyttede rastepladser
i de dele af landet hvor den forekommer årligt, herunder alle fuglebeskyttelsesområder
som er udpeget for arten.
Arten optælles især ved målrettede landbaserede totaloptællinger af fjordområder og
nærliggende strandenge og agerjorde, men overvåges ved landsdækkende
midvintertællinger også ved totaltællinger foretaget fra fly, især i øhavene syd for Fyn og
Sjælland. I Vadehavet foretages flytælling i januar og maj. Som for de øvrige gåsearter
gennemføres de landbaserede optællinger som en totaltælling af fugle på
fourageringsområderne. Tællingerne udføres af et netværk af optællere på artens kendte
rastepladser. Datagrundlaget suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk af
data fra DOFbasen fra lokaliteter, der ikke benyttes årligt.
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1980-1989

1.875

17.267

1990-1999

2.006

12.187

2000-2009

1.911

13.039

2010-2017

2.141

17.763

2018

1.795

17.903

2019

1.466

-

År

Mørkbuget knortegås var ved optællingerne i både januar 2019 og maj 2018 (Figur 1 og
2), akkurat som i tidligere år, langt overvejende udbredt i landets sydlige dele, især
Vadehavet, med enkelte spredte forekomster i Kattegat og Limfjorden.
Ved midvintertællingerne blev der talt henholdsvis 1.795 mørkbugede knortegæs i 2018
og 1.466 i 2019 - tal der ligger marginalt mindre end gennemsnittet af de forudgående
otte år (Tabel 1).
I maj 2018 blev der optalt 17.903 mørkbugede knortegæs, et antal der ligger meget tæt på
det gennemsnitlige antal opgjort de forudgående 8 år (Tabel 1).
Ved alle tre tællinger blev de største antal registreret i Vadehavet (1.146 i januar 2018 og
765 i 2019 samt 8.383 i maj 2018) og ved majtællingen i 2018 sås større antal også i
området fra Storstrømmen til Bøgestrømmen (1.687), i det Sydfynske Øhav (2.961) samt i
Smålandsfarvandet nord for Lolland (1.261) (Figur 3).

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af mørkbugede knortegæs om vinteren er stærkt afhængigt af vinterens hårdhed,
med lave antal i kolde vintre som fx 2010 og 2011 og højere antal i mildere vintre (Figur
3), men arten forekommer regelmæssigt i de samme områder som de største antal ses i
om foråret - og arten har i øvrigt et udbredelsesmønster der er lig det af Madsen m.fl.
(1990) beskrevne for 1980'erne.

Tabel 1. Antal af mørkbuget knortegås
optalt ved landsdækkende
midvintertællinger i januar 1981-1983 og
1987-2019 og maj 1981-2019 i Danmark.
For de tre tiårsperioder samt 2010-2017
er anført gennemsnit, og for 2018 det
optalte antal. Arten blev ikke overvåget i
maj 2017 og 2019 i NOVANA.

Ved majtællingerne har antallene af mørkbugede knortegæs været varierende fra år til år,
men er overordnet set stabile (Figur 4). Variationen i antal kan formentlig blandt andet
skyldes, at der i løbet af maj er et stort gennemtræk af fugle, der gradvis flytter sig fra de
sydlige dele af Vadehavet i Holland og Nedersaksen til de nordligere dele i SlesvigHolsten og Danmark.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Gravand

Gravand
Tadorna tadorna

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

21.020 (2016)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil
1968-2019: Stabil

Antallet af overvintrende gravænder har overordnet set været stabilt i perioden 1968-2019, vurderet ud fra såvel de landsdækkende
tællinger som indeksberegningerne, dog med udsving mellem tællingerne. Antallet i 2016 var lavere end på optællingerne i 2004 og
2008, hvilket dog kunne skyldes den forholdsvis kolde vinter. Det lave antal registreret i 2013 skyldes manglende dækning af en
række af artens kerneområder især Vadehavet.
En mere omfattende analyse af trends fra Vadehavet baseret på springflodstællinger fra 1987/88 til 2016/17 viser at bestanden i
Vadehavet som helhed har været faldende, men er stabil i den danske del (Kleefstra m.fl. 2019).
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Om arten
Gravand yngler især ved fjorde og lavvandede kyster og slår sig gerne ned på mindre øer
og holme. Arten yngler også inde i landet i moser og søer og undertiden langt fra vand. I
træktiden opholder fuglene sig ved kyster med lavt vand og tidevandspræg, hvor der er
gode muligheder for at søge føde.
Gravanden yngler ret almindeligt over hele landet, flest langs beskyttede kyster, men også
spredt inde i landet. I træktiden samles fuglene i sensommeren i Vadehavet og senere
desuden langs Jyllands Kattegatkyst samt i Limfjorden. Om foråret er arten spredt langs

Gravand
Foto: Peter Bundgaard

de fleste lavvandede kyster. De danske fugle tilhører den nordvesteuropæiske bestand
som yngler kystnært fra Nordnorge til Sydfrankrig og fra Estland i øst til Irland i vest.
Bestanden overvintrer ligeledes i Nordvesteuropa.
Den samlede Nordvesteuropæiske bestand er vurderet til at være stabil på omkring
250.000 fugle (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2018).
Gravand har været fredet i Danmark siden 1931. Arten er alsidig i sit valg af yngle- og
fødesøgningsområder og er formentlig ikke i større omfang underlagt trusler.

Overvågningsmetoder

Figur 1. Fordeling af 5.436 gravænder
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2013.

Gravand er i perioden 2018-2019 overvåget i forbindelse med de årlige reducerede
midvintertællinger. Arten overvåges desuden også på de landsdækkende optællinger ved
midvinter, som senest er gennemført i 2013 og 2016 med den næste planlagt til 2020.
Undersøgelsesområdet for den landsdækkende optælling af fældefugle kan ses her.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling
består af optællinger fra op til 100 indekslokaliteter fordelt over hele landet, hvor 72 blev
dækket i 2018 og 74 i 2019.
Arten er især optalt ved totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land.
Mindre antal er registreret i forbindelse med transekttællinger fra fly.

Figur 2. Fordeling af 21.020 gravænder
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2016.

Resultater
Der blev registreret henholdsvis 5.436 og 21.020 gravænder på de landsdækkende
optællinger ved midvinter i 2013 og 2016 (Figur 1 og Figur 2). Det lave antal fugle
registreret i 2013 skyldes, at der dette år ikke blev gennemført en optælling af artens
vigtigste lokalitet, Vadehavet. Det samlede antal er noget lavere end ved de foregående
landsdækkende tællinger (Tabel 1).
Bestandsindekset blev for 2018 og 2019 estimeret til henholdsvis 24,1 og 61,7 (Figur 3). I
perioden 1987-2019 har indeks varieret betydeligt fra år til år, uden entydig tendens.

Udvikling i antal og udbredelse

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
gravand ved midvinter fra 1987 til 2019,
baseret på optællinger i 100
indeksområder. Indeks er sat til 100 i
1994. De stiplede linjer angiver
usikkerhed på den beregnede værdi.

e detaljer i metodeafsnittet.

Arten registreres over det meste af landet (Figur 1 og Figur 2), men dog med langt
hovedparten i Vadehavet og på strækningen fra Bønnerup til Voerså på nordøstkysten af
Jylland. På øerne registreres de største antal i Isefjord, Roskilde Fjord, samt i de
lavvandede områder i Smålandsfarvandet og det Sydfynske Øhav.
De markante udsving i antal skyldes især at der ses færre fugle i kolde vintre som fx. 1987,
1996 og 2010.
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Referencer
≥

År

Antal

Tidligere rapporter om resultater af landsdækkende og reducerede midvintertællinger
(se referencerne i metodeafsnittene om midvintertællingerne) samt afsnittet

1968

1.021

1969

20.400

1970

2.800

1971

18.700

1973

13.000

1987

103

1988

18.654

1989

31.007

1991

34.936

1992

45.664

2000

27.632

2004

32.939

2008

32.360

2013

5.436

2016

21.020

om internationale bestandsopgørelser.
≥

Kleefstra R., Hornman M., Bregnballe T., Frikke J., Günther K., Hälterlein B., Körber
P., Ludwig J. & Scheiffarth G. (2019). Trends of Migratory and Wintering Waterbirds
in the Wadden Sea 1987/1988 - 2016/2017. Wadden Sea Ecosystem No. 39. Common
Wadden Sea Secretariat, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden
Sea, Wilhelmshaven, Tyskland. 68 s.

Tabel 1. Antal gravand optalt ved de 15
landsdækkende midvintertællinger, der
er udført 1968 til 2016. År med under
6.000 observerede fugle var alle med
udbredt isdække over størstedelen af
landets lavvandede område.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Pibeand

Pibeand
Mareca penelope

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIA og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

Oktober: 200.029 (2018)

Bestandsudvikling
2010-2018: Stabil
1981-2018: Stabil-stigende

De største antal af pibeænder forekommer om efteråret, hvor arten har været talt årligt i 2004 til 2016 samt i 2018. Endvidere er arten optalt
regelmæssigt ved midvinter siden 1968 og årligt i perioden 1987-2019.
Tællingerne indikerer en overordnet set stabil til stigende bestand om efteråret og en fluktuerende overvintrende bestand. Den samlede
nationale bestand er således opretholdt på trods af perioder med vigende antal i eutrofe fjorde, fordi der på andre lokaliteter er set betydelige
fremgange i antal siden 1980’erne, især som en respons på de mange nye reservater, der blev etableret fra 1989 til 2000 (Clausen m.fl. 2013,
2014).
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Om arten
Pibeand er en almindelig og vidt udbredt trækgæst. Fuglene lever af plantemateriale, som de
finder på lavt vand eller på strandenge. Arten forekommer også, omend i mindre antal, ved søer
med bundplanter og omkransende ferske engarealer.
Pibeand findes i træktiden ved de fleste egnede lokaliteter. Vadehavet er Danmarks vigtigste
rasteplads, men andre vigtige lokaliteter findes i Jylland ved de vestjyske fjorde, i Vejlerne og i
Limfjorden. På Øerne var Ulvshale-Nyord den vigtigste rasteplads i 1990’erne og 2000’erne
(Clausen m.fl. 2014), men er forekommet i lavere antal dér de senere år, jf. NOVANA
overvågningen.

Pibeænder sammen med knortegæs
Foto: Rasmus Due Nielsen

Bestanden af overvintrende pibeænder i Nordvesteuropa er senest blevet opgjort til 1,3–1,5 mio.
fugle, muligvis med en faldende bestandsudvikling (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands
International 2018).
Pibeand reagerer i lighed med knop- og pibesvane samt blishøne på situationer, hvor
bundvegetationen forsvinder som følge af eutrofiering - og reduceres i antal som følge heraf. Det
er dokumenteret fra Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Nibe-Gjøl Bredninger, Mariager Fjord og
Egensedybet i Odense Fjord. Se uddybninger af denne problemstilling samt referencer under
knopsvane og blishøne. Artens tilbagegang er dog som regel mindre udtalt end for de andre arter,
bl.a. fordi pibeænderne kan skifte til at fouragere på ferske enge og strandenge både om dagen og
natten.

Pibeand
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

Alle svømmeænder i Danmark er jagtbare og følsomme overfor forstyrrelser forårsaget af jagt.
Det var således denne gruppe af arter, der responderede mest entydigt på reservatforsøgene ved
Nibe-Gjøl Bredninger og Ulvshale-Nyord (Madsen m.fl. 1995, Madsen 1998) og på etableringen af
de mange nye reservater ("jagtfrie kerneområder") fra 1989 til 2000. Det samlede
reservatnetværk har således bevirket at langt højere antal af svømmeænder, herunder også
pibeænder, forekommer i Danmark i dag end tilbage i 1970'erne og 1980'erne (Clausen m.fl.
2013).
Arten er jagtbar og det årlige jagtudbytte har i perioden 1969-2016 været gennemsnitligt 42.000
fugle (minimum 22.000, maksimum 66.000). Der er betydelige år-til-år variationer, men ingen
tendens, så udbyttet må betragtes som stabilt (Vildtudbyttestatistikken). Da den rastende bestand
af pibeænder i samme periode her været stigende, er den jagtlige udnyttelse af arten blevet mere

Figur 1. Fordeling af 200.029 pibeænder
optalt ved den landsdækkende tælling oktober
2018.

bæredygtig.

Figur 2. Fordeling af 29.249 pibeænder optalt
ved den landsdækkende tælling ved midvinter
2016.

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
pibeand ved midvinter fra 1987 til 2017,
baseret på optællinger i 49 indeksområder.
Indeks er sat til 100 i 1994. De stiplede linjer
angiver usikkerhed på den beregnede værdi.

(se detaljer i metodeafsnittet)
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Overvågningsmetoder

Antal

År

Pibeand optælles som alle andre vandfuglearter ved både de landsdækkende og reducerede
midvintertællinger og blev således optalt i hele landet i 2013 og 2016 samt på indekslokaliteterne

1968

379

1969

4.100

1970

25*

1971

700

1973

3.000

1987

9

1988

10.860

1989

20.190

1991

24.236

1992

31.423

2000

28.707

2004

16.778

2018

62.076

2013

20.028

2016

29.249

i de øvrige år. Normalt afrapporteres de overvintrende antal ikke i NOVANA rapporterne, da der
er tale om små antal sammenlignet med forekomsten om efteråret, men der er foretaget en
bearbejdning til denne rapport forud for Artikel 12 afrapporteringen om fugle til EU, fordi arten
skal medtages i denne. Alle tal fra midvintertællingerne indrapporteres til Wetlands International
og benyttes til vurdering af bestandsudviklingen for arten.
Den primære optælling for pibeænder er en næsten landsdækkende optælling i første halvdel af
oktober, som er udført årligt fra 2004-2016 samt i 2018. Tællingen blev ikke foretaget i 2017,
fordi den i NOVANA-programmet 2017-2021 udføres hvert andet år, næste gang i 2020. Disse
tællinger udgør et nationalt program, der sigter mod at optælle svømmeænderne, når der
forventeligt er flest her i landet om efteråret. De indgår ikke i internationale optællinger, men er
vitale for den nationale monitering af artens forekomst, fordi fuglene trækker helt bort i kolde
vintre og ellers kun ses i beskedne antal ved midvintertællingerne. Nationalt bruges tællingerne
bl.a. til overvågning af arten i fuglebeskyttelsesområder, hvor den indgår i udpegningsgrundlaget.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved midvinter
i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling består af
optællinger fra omkring 50 indekslokaliteter fordelt over hele landet.
Optællingerne i oktober udføres ved ca. 120 udvalgte optællingsområder, der forventeligt rummer
langt størstedelen af landets bestande af svømmeænder, herunder alle fuglebeskyttelsesområder,
der er udpeget for en eller flere svømmeandearter. Optællingsområderne omfatter fjorde,
lavvandede bugter, kystlaguner og søer jævnt fordelt over hele landet, herunder alle større
reservatområder samt de fleste større naturgenopretningsområder.
Midvinteroptællingerne af pibeand udføres især fra land og ved totaltællinger foretaget fra fly.
Mindre antal registreres også ved transekttællinger fra fly.
I oktober optælles hovedparten af områderne fra land. Der foretages dog hvis vejrlig og andre
forhold tillader det, flytællinger i Vadehavet og det Sydfynske Øhav samt evt. ved Lolland. Især
Vadehavet og Saltholm kan ikke altid overvåges, da udførelse af tællingerne her fordrer meget
ideelle vejrforhold.

Tabel 1. Antal af pibeænder optalt ved de
landdækkende midvintertællinger i perioden
1968 til 2016. 25* angiver, at der blev
afrapporteret en landstotal på 1-49 fugle.
År

Antal

Minimum

Maksim

20042009

154.866

95.140

200.158

20102015

150.345

97.610

195.164

2016

148.441

2018

200.029

Tabel 2. Antal af pibeænder optalt ved
oktobertællinger i 2004-2018. For de to 6årsperioder anføres henholdsvis middel,
minimum og maksimum af optalte antal.
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Resultater
Pibeand forekom ved den seneste oktobertælling i 2018 i størst antal i Jylland med særligt store
antal i Vadehavet (70.031 talt fra land) og Ringkøbing Fjord med Skjern Enge (15.329), ved Agger
og Harboøre Tanger (9.481) og ved Ulvedybet, Nibe-Gjøl Bredninger og Limfjorden omkring
Egholm (11.987). På øerne blev de største antal truffet ved Roskilde Fjord (15.124) og UlvshaleNyord 16.535)(Figur 1). Saltholm blev ikke talt.
Der blev registreret henholdsvis 20.028 og 29.249 pibeænder på de landsdækkende optællinger
ved midvintertællingen i 2013 og 2016 (Tabel 1). Det lavere antal fugle registreret i 2013 skyldes,
at der ikke blev gennemført en flytælling af artens vigtigste overvintringslokalitet, Vadehavet,
hvorfor der kun er vist et kort med fordelingen i 2016. Arten kan om vinteren ses over det meste
af landet, men dog med langt hovedparten i Vadehavet og i flere af landets større
reservatområder som fx ved Ulvedybet, i det Sydfynske Øhav og Roskilde Fjord, samt i de
naturgenoprettede Skjern Enge (Figur 2).
Indeks baseret på de reducerede midvintertællinger for den overvintrende bestand lå i perioden
2012-2017 på mellem 42 og 158 (Figur 3). I perioden 1987-2019 har indeks varieret betydeligt
uden entydig tendens, men med tydelige udsving i relation til hårde vintre, hvor der fx blev set
færre fugle i 1987, 1996, 1997, 2010 og 2011. Set i et meget længere perspektiv er der set stigende
antal opgjort ved de landsdækkende tællinger fra 1968-2016 (Tabel 1), hvilket givetvis afspejler
den hyppigere forekomst af mildere vintre nu end førhen.

Udvikling i antal og udbredelse
Det samlede antal af pibeænder optalt ved den seneste oktobertælling i 2018 var på knap
200.000 fugle, hvilket er højt i betragtning af, der ikke kunne udføres flytælling i Vadehavet i
oktober. Der er ikke nogen entydig tendens i udviklingen i antallet fra 2004-2018 (Tabel 2), hvor
år med under 150.000 fugle ofte er karakteriseret ved en manglende flytælling i Vadehavet (jf.
Nielsen m.fl. 2019). Set i det lange perspektiv er der, bedømt ud fra 62 regelmæssigt overvågede
lokaliteter, en stabil til stigende bestand (Figur 4).
Antallet af overvintrende pibeænder er stærkt afhængigt af vinterens hårdhed, med lavere antal i
kolde vintre og højere i mildere år.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Knarand

Knarand
Mareca strepera

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Bilag IIA og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste
Livskraftig (LC)

Bestand
September: 4.298 (2019)

Bestandsudvikling
Stigende (2008-2019)

De største antal af knarænder forekommer om efteråret, hvor arten har været talt årligt i 2008 til 2017 samt i 2019. Endvidere er
arten optalt regelmæssigt ved midvinter siden 1968 og årligt i perioden 1987-2019.
Tællingerne indikerer en overordnet set stabil udvikling i den nationale bestand siden 2008, men set i et længere perspektiv er der
ingen tvivl om, at bestanden er steget siden 1980’erne, både fordi arten er indvandret og blevet en stadig mere udbredt og talrig
ynglefugl (Grell 1998, Jørgensen 2006, Clausen m.fl. 2016) – og fordi den synes begunstiget af mange naturgenopretninger af
tidligere lavbundsområder samt sørestaureringer.
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Om arten
Knarand er tilknyttet mere ferske områder end flere af de andre svømmeænder og ses
derfor især ved søer eller meget brakke vådområder, hvor den fouragerer på
bundvegetation og smådyr i tilknytning til planterne.
Knarand findes i træktiden efterhånden udbredt i hele landet, oftest som enkelte par eller
småflokke i større koncentrationer af andre svømmeænder, men enkelte lokaliteter har
regelmæssige forekomster af mere end 100 fugle, fx Vejlerne og Maribosøerne.
Bestanden af overvintrende knarænder i Nordvesteuropa er senest blevet opgjort til
110.000-138.000 fugle, med en stigende bestandsudvikling (Nagy & Langendoen 2018,
Wetlands International 2018).
Knarand er en udpræget herbivor, som i lighed med svaner, pibeand og blishøne må
forventes at gå tilbage i antal i situationer, hvor bundvegetationen forsvinder som følge af
eutrofiering. Der er dog ikke evidens for dette fra Danmark, tværtimod har vi det 'gode

Knarand

eksempel' på en art som er gået frem i antal pga. restaurering, forbedret vandkvalitet og

Fotos: Rasmus Due Nielsen

øget udbredelse af bundplanter i Maribosøerne (Clausen m.fl. 2014).
Alle svømmeænder i Danmark er jagtbare og følsomme overfor forstyrrelser forårsaget af
jagt. Knarand har dog kun i mindre omfang udvist en respons på antal og fordeling i
forlængelse af etableringen af de mange nye reservater i 1990'erne, givetvis fordi arten er
meget mere tilknyttet ferskvand, og det kun er ganske få søer, som er omfattet af
reservatnetværket (Clausen m.fl. 2013, 2014).
Knarand var fredet indtil 1994. Siden da har arten været jagtbar og det årlige jagtudbytte
har i perioden 1994-2016 været gennemsnitligt 1.132 fugle (minimum 247, maksimum
3.162). Der er betydelige år-til-år variationer, men overordnet set er udbyttet stigende
(Vildtudbyttestatistikken), hvilket givetvis afspejler artens markante bestandsstigning i

Figur 1. Fordeling af 4.298 knarænder
optalt ved den landsdækkende tælling
september 2019.

Nordvesteuropa.
År

Antal

2008

2.164

2009

3.654

2010

3.077

2011

1.450

2012

1.821

2013

2.328

2014

1.514

2015

2.290

2016

3.047

2017

1.897

2019

4.298

Tabel 1. Antal af knarand optalt i
oktober 2008-2016 samt september 2017
og 2019 under NOVANA-programmet.
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Overvågningsmetoder
Knarand optælles som alle andre vandfuglearter ved både de landsdækkende og
reducerede midvintertællinger og blev således optalt i hele landet i 2013 og 2016 samt på
indekslokaliteterne i de øvrige år. Men arten er ganske fåtallig om vinteren - og behandles
her blot summarisk for denne årstid. Alle tal fra midvintertællingerne indrapporteres til
Wetlands International og benyttes til vurdering af bestandsudviklingen for arten.
Knarand blev frem til 2016 optalt ved en næsten landsdækkende optælling i første halvdel
af oktober, men overvåges i det aktuelle NOVANA-program ved en tælling i anden
halvdel af september, der udføres hvert andet år, første gang i 2017 og i indeværende
rapportperiode i 2019. Tælledatoen blev flyttet fordi data fx fra Maribosøerne indikerede,
at knarands topforekomst ligger tidligere end for de talrigere svømmeandearter. Disse
tællinger udgør et nationalt program, der sigter mod at optælle svømmeænderne, når der
forventeligt er flest her i landet om efteråret. De indgår ikke i internationale optællinger,
men er vitale for den nationale monitering af artens forekomst, fordi fuglene trækker helt
bort i kolde vintre og ellers kun ses i beskedne antal ved midvintertællingerne. Nationalt
bruges tællingerne til overvågning af arten i fuglebeskyttelsesområder, hvor den indgår i
udpegningsgrundlaget.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling
består af optællinger fra omkring 50 indekslokaliteter fordelt over hele landet.
Optællingerne i september-oktober udføres ved ca. 120 udvalgte optællingsområder, der
forventeligt rummer langt størstedelen af landets bestande af svømmeænder, herunder
alle fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget for en eller flere svømmeandearter.
Optællingsområderne omfatter fjorde, lavvandede bugter, kystlaguner og søer jævnt
fordelt over hele landet, herunder alle større reservatområder samt de fleste større
naturgenopretningsområder.
Da knarand i særlig grad er tilknyttet ferske vådområder tælles arten hovedsageligt fra
land, både i forbindelse med midvinter- og septembertællingerne, men mindre antal
registreres også ved totaltællinger foretaget fra fly.

Resultater
Der blev registreret henholdsvis 89 og 188 knarænder på de landsdækkende
midvinteroptællinger i 2013 og 2016 (Nielsen m.fl. 2019), hvor det lavere antal i 2013 kan
skyldes et mere udbredt isdække i flere søer dette år.
Arten er så fåtallig om vinteren, at der ikke foretages indeksberegninger ud fra de årlige
reducerede midvintertællinger, men tallene fra de landsdækkende tællinger indikerer, at
bestanden har været stigende fra 1967 til 2016 (se Nielsen m.fl. 2019). I lighed med de
andre svømmeænder (bortset fra gråand) afspejler denne udvikling givetvis den
hyppigere forekomst af mildere vintre nu end førhen.
Knarand forekom ved tællingen i september 2019 i hele landet (Figur 1), hvor de største
antal blev set på Øerne med Maribosøerne (652 fugle), Skenkelssø Sø (208), Bøtø Nor
(110) og Gyldensteen Strand (108) som de vigtigste lokaliteter. I Jylland sås flest ved
Gudenåengene (219), Gråstensøerne (150). De Østlige Vejler (128) samt Hindemade
(109). I opremsningen er forekomster af mere end 100 fugle nævnt.

Udvikling i antal og udbredelse
Det samlede antal af knarænder optalt i september 2019 var på 4.298 fugle (Tabel 1). Det
er det højeste antal registreret i Danmark i NOVANA-programperioden (og formentlig
nogensinde).
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Krikand
Anas crecca

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIA og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

Oktober: 66.209 (2018)

Bestandsudvikling
2010-2018: Stabil-fluktuerende
1981-2018: Stigende-fluktuerende

De største antal af krikænder forekommer om efteråret, hvor arten har været talt årligt fra 2004 til 2016 samt i 2018. Endvidere er arten optalt
regelmæssigt ved midvinter siden 1968 og årligt i perioden 1987-2019.
Tællingerne indikerer en stigende-fluktuerende bestand om efteråret og en fluktuerende overvintrende bestand.

90

Om arten
Krikand er en talrig og udbredt trækgæst. Små antal af krikænder kan, når trækket kulminerer,
træffes selv i meget små vandhuller, men store tusindtallige flokke findes især ved fjorde og
lavvandede kyster, som rummer større arealer med enge og sumpe.
Krikand findes i træktiden ved de fleste egnede lokaliteter. De vigtigste rastepladser ligger ved de
vest- og nordjyske fjorde og lagunesøer, ved Ulvshale-Nyord på Møn samt ved fjorde og nor på
Sydsjælland.

Krikand
Foto: Peter Bundgaard

Bestanden af overvintrende krikænder i Nordvesteuropa er senest blevet opgjort til 500.000
fugle, muligvis med en stigende bestandsudvikling (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands
International 2018).
Krikand er jagtbar og som alle svømmeænder i Danmark følsom overfor forstyrrelser forårsaget
af jagt. Arten er i den forbindelse blevet begunstiget af de mange nye reservater, der blev
etableret fra 1989 til 2000. Se uddybning heraf under pibeand.
Arten er jagtbar og det årlige jagtudbytte har i perioden 1969-2016 været gennemsnitligt 75.000
fugle (minimum 42.000, maksimum 106.000). Der er betydelige år-til-år variationer, men ingen
tendens, så udbyttet må betragtes som stabilt (Vildtudbyttestatistikken). Da den rastende
bestand af krikænder i samme periode her været stigende, er den jagtlige udnyttelse af arten

Figur 1. Fordeling af 66.209 krikænder optalt
ved den landsdækkende tælling oktober 2018.

blevet mere bæredygtig.

Overvågningsmetoder
Krikand optælles som alle andre vandfuglearter ved både de landsdækkende og reducerede
midvintertællinger og blev således optalt i hele landet i 2013 og 2016 samt på indekslokaliteterne
i de øvrige år. Normalt afrapporteres de overvintrende antal ikke i NOVANA rapporterne, da der
er tale om små antal sammenlignet med forekomsten om efteråret, men der er foretaget en
bearbejdning til denne rapport forud for Artikel 12 afrapporteringen om fugle til EU, fordi arten
skal medtages i denne. Alle tal fra midvintertællingerne indrapporteres til Wetlands
International og benyttes til vurdering af bestandsudviklingen for arten.
Den primære optælling for krikænder er en næsten landsdækkende optælling i første halvdel af

Figur 2. Fordeling af 4.091 krikænder optalt
ved den landsdækkende tælling ved midvinter
2016.

oktober, som er udført årligt fra 2004-2016 samt 2018. Tællingen blev ikke foretaget i 2017,
fordi den i NOVANA-programmet 2017-2021 udføres hvert andet år, næste gang i 2020. Disse
tællinger udgør et nationalt program, der sigter mod at optælle svømmeænderne, når der
forventeligt er flest her i landet om efteråret. De indgår ikke i internationale optællinger, men er
vitale for den nationale monitering af artens forekomst, fordi fuglene trækker helt bort i kolde
vintre og ellers kun ses i beskedne antal ved midvintertællingerne. Nationalt bruges tællingerne
bl.a. til overvågning af arten i fuglebeskyttelsesområder, hvor den indgår i
udpegningsgrundlaget.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling består
af optællinger fra omkring 50 indekslokaliteter fordelt over hele landet.

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
krikand ved midvinter fra 1987 til 2017,
baseret på optællinger i 49 indeksområder.
Indeks er sat til 100 i 1994. De stiplede linjer
angiver usikkerhed på den beregnede værdi.

se detaljer i metodeafsnittet.

Optællingerne i oktober udføres ved ca. 120 udvalgte optællingsområder, der forventeligt
rummer langt størstedelen af landets bestande af svømmeænder, herunder alle
fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget for en eller flere svømmeandearter.
Optællingsområderne omfatter fjorde, lavvandede bugter, kystlaguner og søer jævnt fordelt over
hele landet, herunder alle større reservatområder samt de fleste større
naturgenopretningsområder.
Midvinteroptællingerne af krikand udføres især fra land og ved totaltællinger foretaget fra fly.
Mindre antal registreres også ved transekttællinger fra fly.
I oktober optælles hovedparten af områderne fra land. Der foretages dog hvis vejrlig og andre
forhold tillader det, flytællinger i Vadehavet og det Sydfynske Øhav samt evt. ved Lolland. Især
Vadehavet og Saltholm kan ikke altid overvåges, da udførelse af tællingerne her fordrer meget
ideelle vejrforhold.
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Resultater

Antal

År

Krikand forekom ved den seneste oktobertælling i 2018 i store antal i Vadehavet (14.793 talt fra
land, et meget højt antal for området), Ringkøbing Fjord med Skjern Enge (4.563), i Vejlerne
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300
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500
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500

den samme overvægt af forekomster af store antal i reservaterne.

1987

57

Indeks baseret på de reducerede midvintertællinger for den overvintrende bestand lå i perioden
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2.269
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4.735
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3.765

2000

1.919

2004

2.069

2008

14.647

2013

2.382

2016

4.091

(7.677 samlet i de Østlige og Vestlige Vejler) samt ved Ulvedybet (3.500). På øerne blev de
største antal truffet ved de naturgenoprettede område ved Gyldensteen Strand (2.689) samt
Ulvshale-Nyord (1.458) (Figur 1). Saltholm blev ikke talt.
Der blev registreret henholdsvis 2.382 og 4.091 krikænder på de landsdækkende optællinger ved
midvintertællingen i 2013 og 2016 (Tabel 2). Det lavere antal fugle registreret i 2013 kan skyldes,
at der ikke blev gennemført en optælling af Vadehavet, der er en vigtig rasteplads for arten,
hvorfor der kun er vist et kort med fordelingen i 2016 (Figur 1).
Arten kan om vinteren ses over det meste af landet (Figur 2), og der er ikke som om efteråret

2012-2017 på mellem 91 og 1.043 (Figur 2). I perioden 1987-2017 viser indekset en stigende
tendens, men med tydelige udsving i relation til hårde vintre, hvor der fx blev set færre fugle i
2010, 2011 og 2013. Set i et endnu længere perspektiv er der set stigende antal opgjort ved de
landsdækkende tællinger fra 1968-2016 (Tabel 1), hvilket givetvis afspejler den hyppigere
forekomst af mildere vintre nu end førhen.

Udvikling i antal og udbredelse
Det samlede antal af krikænder i oktober 2018 var på 66.209 fugle, det næsthøjeste antal, der er
er registreret siden 2004 og kun overgået af antallet i 2015 (Tabel 2; Nielsen m.fl. 2019). Der er
betydelige år-til-år variationer i antallet i Danmark, som bl.a. påvirkes bl.a. af sommerens
ynglesucces, hvilket er påvist både for Vadehavet og Ringkøbing Fjord (Laursen & Frikke 2006,
Meltofte & Clausen 2011). Set i det lange perspektiv er der, bedømt ud fra 62 regelmæssigt
overvågede lokaliteter, en stigende bestand (Figur 3).
Antallet af overvintrende krikænder er stærkt afhængigt af vinterens hårdhed, med lavere antal i
kolde vintre og højere i mildere år.
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Minimum
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20042009

40.170

32.882

50.031

20102015

60.285

45.669

69.925

2016

38.933

2018

66.209

År

Tabel 2. Antal af krikænder optalt ved
oktobertællinger i 2004-2018. For de to 6årsperioder anføres henholdssvis middel,
minimum og maksimum af optalte antal.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Gråand

Gråand
Anas platyrhynchos

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIA

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

139.233 (2016)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil
1968-2019: Stabil

Antallet af gråænder optalt ved midvinter i perioden 1968-2016 har varieret mellem knap 90.000 og godt 180.000 fugle, når man ser
bort fra tællingen i 1987, hvor tallene for flere arter var ekstraordinært lave på grund af isvinter. Bedømt både ud fra resultaterne fra
de landsdækkende tællinger og indeksberegningerne er udviklingen i antallet af overvintrende gråænder stabilt uden nogen entydig
tendens, men med betydelige fluktuationer.
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I Danmark træffes gråand om efteråret og vinteren jævnt fordelt i småflokke over hele
landet, og der er i modsætning til de øvrige svømmeænder ikke enkeltlokaliteter, der
indeholder markant højere antal end andre, hvilket blandt andet også afspejles i, at ingen
enkeltlokalitet er af international betydning for arten.
Gråand er vidt udbredt og talrig som ynglefugl i Danmark såvel som resten af den
nordlige halvdel af Jorden. Arten er også en talrig trækgæst. I Sverige er arten gået frem
og der overvintrede i 2015 i omegnen af 200.000 fugle i landet (Nilsson & Haas 2016).
Bestanden i Nordvesteuropa vurderes til at være mellem 4,2 og 6,7 mio. fugle og som
værende stabil (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2018).

Gråand
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

Arten er jagtbar og det årlige jagtudbytte i perioden 2012-2016 har været stabilt på et
niveau mellem 440.000-490.000 fugle (Vildtudbyttestatistikken). Historisk steg jagten
fra et niveau på omkring 400.000 nedlagte fugle pr. sæson til op mod 800.000 fugle i
1990’erne og er altså siden faldet igen. En andel af jagtudbyttet stammer fra udsatte
fugle. Grundet artens forholdsvis stabile forekomst i Danmark formodes jagten ikke at
være en trussel mod arten.

Overvågningsmetoder
Gråand registreres, i modsætning til de andre svømmeænder, i størst antal ved midvinter,
og det er derfor de landsdækkende midvintertællinger, der sammen med årlige

Figur 1. Fordeling af 138.289 gråænder
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2013.

indeksberegninger udgør grundlaget for en vurdering af bestandsudviklingen for
trækgæsterne.
Gråand er i perioden 2018-2019 overvåget i forbindelse med de årlige reducerede
midvintertællinger. Arten overvåges desuden også på de landsdækkende optællinger ved
midvinter, som senest er gennemført i 2013 og 2016 med den næste planlagt til 2020.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling
består af optællinger fra op til 100 indekslokaliteter fordelt over hele landet, hvor 72 blev
dækket i 2018 og 74 i 2019.
Midvinteroptællingerne af gråand udføres især fra land og ved totaltællinger foretaget fra

Figur 2. Fordeling af 139.233 gråænder
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2016

fly. Mindre antal registreres også ved transekttællinger fra fly. Datagrundlaget suppleres
efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen fra lokaliteter, der ikke
benyttes årligt.

Resultater
Der blev i alt registreret henholdsvis 140.449 og 139.233 gråænder på de to
landsdækkende midvintertællinger i 2013 og 2016 (Tabel 1). Det samlede antal
registrerede fugle på de to tællinger var på niveau med de foregående tællinger.
Bestandsindekset blev for 2018 og 2019 estimeret til henholdsvis 66,6 og 60,5 og viser en
stabil bestand fra 1987 til 2019 (Figur 3). Udviklingen synes både på den korte og den
lange bane at være stabil, dog med nogle år-til-år udsving.

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
gråand ved midvinter fra 1987 til 2019,
baseret på optællinger i 100
indeksområder. Indeks er sat til 100 i
1994. De stiplede linjer angiver
usikkerhed på den beregnede værdi.

e detaljer i metodeafsnittet.

Udvikling i antal og udbredelse
Arten registreres almindeligt over hele landet (Figur 1 og Figur 2), dog med større
koncentrationer langs østkysten af Himmerland, i Limfjorden, Roskilde Fjord, Stege
Bugt, Alleshave Bugt og Præstø Fed. I hårde vintre, hvor søer fryser til, registreres flere
fugle langs kysterne.
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Tidligere rapporter om resultater af landsdækkende og reducerede midvintertællinger
(se referencerne i metodeafsnittene om midvintertællingerne) samt afsnittet
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om internationale bestandsopgørelser.
≥

Nilsson, L. & Haas, F. (2016). Distribution and numbers of wintering waterbirds in
Sweden in 2015 and changes during the last fifty years. Ornis Svecica 26: 3-54.

Tabel 1. Antal gråand optalt ved de 15
landsdækkende midvintertællinger, der
er udført 1968 til 2016.
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Trækfuglearter ≥ Spidsand

Spidsand
Anas acuta

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIA og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

Oktober: 20.718 (2018)

Bestandsudvikling
2010-2018: Stabil-fluktuerende
1981-2018: Stigende-fluktuerende

De største antal af spidsænder forekommer om efteråret, hvor arten har været talt årligt fra 2004 til 2016 samt i 2018. Endvidere er arten
optalt regelmæssigt ved midvinter siden 1968 og årligt i perioden 1987-2019.
De optalte antal fluktuerer meget fra år til år, både ved midvinter og om efteråret, men indikerer desuagtet i det lange perspektiv en overordnet
set stabil til stigende bestand både vinter og efterår.
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Om arten
Spidsand er en lokalt talrig trækgæst. Fuglene lever især af plantefrø, som de finder på lavt vand,
eller af smådyr, som de finder på blotlagte eller meget lavvandede mudderflader. I Danmark er
spidsand især tilknyttet brakke og salte vådområder og ses derfor sjældnere i større antal ved
ferske vådområder end de øvrige svømmeandearter.
Spidsand findes i træktiden i større antal på ganske få lokaliteter, men ses i øvrigt i små antal
blandt andre svømmeænder på de fleste af de optalte lokaliteter. Vadehavet er Danmarks
vigtigste rasteplads, men lokaliteter med tusindtallige flokke findes i Jylland også ved
Ringkøbing Fjord og på Agger Tange. På Øerne har Ulvshale-Nyord førhen været den vigtigste
rasteplads (Clausen m.fl. 2013), men arten er forekommet i lavere antal dér de senere år, jf.
NOVANA overvågningen.

Spidsand
Foto: Wikimedia Commons / Dick Daniels

Bestanden af overvintrende spidsænder i Nordvesteuropa er senest opgjort til 65.000 fugle og
med en stabil eller fluktuerende bestandsudvikling (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands
International 2018).
Spidsand reagerer i lighed med knop- og pibesvane samt blishøne på situationer, hvor
bundvegetationen forsvinder som følge af eutrofiering - og reduceres i antal som følge heraf. Det
er dokumenteret fra Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. Artens tilbagegang er dog som regel
mindre udtalt end for de andre arter, bl.a. fordi spidsænderne kan skifte til at fouragere på
ferske enge og strandenge både om dagen og natten.
Alle svømmeænder i Danmark er jagtbare og følsomme overfor forstyrrelser forårsaget af jagt.

Figur 1. Fordeling af 20.718 spidsænder optalt
ved den landsdækkende tælling oktober 2018.

Det var således denne gruppe af arter, der responderede mest entydigt på reservatforsøgene ved
Nibe-Gjøl Bredninger og Ulvshale-Nyord (Madsen m.fl. 1995, Madsen 1998) og på etableringen
af de mange nye reservater ("jagtfrie kerneområder") fra 1989 til 2000. Det samlede
reservatnetværk har således bevirket at langt højere antal af svømmeænder, herunder også
spidsænder, forekommer i Danmark i dag end tilbage i 1970'erne og 1980'erne (Clausen m.fl.
2013).
Arten er jagtbar og det årlige jagtudbytte har i perioden 1969-2016 været gennemsnitligt 7.000
fugle (minimum 3.200, maksimum 14.100). Der er betydelige år-til-år variationer, men
overordnet set er udbyttet faldet fra omkring 10.000 nedlagte fugle årligt i 1970'erne til under
5.000 i 2010'erne (Vildtudbyttestatistikken). Da den rastende bestand af spidsænder i samme
periode har været stigende, er den jagtlige udnyttelse af arten blevet mere bæredygtig.

Figur 2. Fordeling af 7.026 spidsænder optalt
ved den landsdækkende tælling ved midvinter
2016.

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
spidsand ved midvinter fra 1987 til 2017,
baseret på optællinger i 49 indeksområder.
Indeks er sat til 100 i 1994. De stiplede linjer
angiver usikkerhed på den beregnede værdi .

se detaljer i metodeafsnittet)
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Overvågningsmetoder

Antal

År

Spidsand optælles som alle andre vandfuglearter ved både de landsdækkende og reducerede
midvintertællinger og blev således optalt i hele landet i 2013 og 2016 samt på
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6.044

1991

4.448

1992

3.477

2000

211

2004

659

2008

4.780

2013

510

2016

7.026

indekslokaliteterne i de øvrige år. Normalt afrapporteres de overvintrende antal ikke i NOVANA
rapporterne, da der er tale om små antal sammenlignet med forekomsten om efteråret, men der
er foretaget en bearbejdning til denne rapport forud for Artikel 12 afrapporteringen om fugle til
EU, fordi arten skal medtages i denne. Alle tal fra midvintertællingerne indrapporteres til
Wetlands International og benyttes til vurdering af bestandsudviklingen for arten.
Den primære optælling for spidsænder er en næsten landsdækkende optælling i første halvdel af
oktober, som er udført årligt fra 2004-2016. Tællingen blev ikke foretaget i 2017, fordi den i
NOVANA-programmet 2017-2021 udføres hvert andet år, næste gang i 2018. Disse tællinger
udgør et nationalt program, der sigter mod at optælle svømmeænderne, når der forventeligt er
flest her i landet om efteråret. De indgår ikke i internationale optællinger, men er vitale for den
nationale monitering af artens forekomst, fordi fuglene trækker helt bort i kolde vintre og ellers
kun ses i beskedne antal ved midvintertællingerne. Nationalt bruges tællingerne bl.a. til
overvågning af arten i fuglebeskyttelsesområder, hvor den indgår i udpegningsgrundlaget.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling består
af optællinger fra omkring 50 indekslokaliteter fordelt over hele landet.
Optællingerne i oktober udføres ved ca. 120 udvalgte optællingsområder, der forventeligt
rummer langt størstedelen af landets bestande af svømmeænder, herunder alle
fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget for en eller flere svømmeandearter.
Optællingsområderne omfatter fjorde, lavvandede bugter, kystlaguner og søer jævnt fordelt over
hele landet, herunder alle større reservatområder samt de fleste større
naturgenopretningsområder.
Midvinteroptællingerne af spidsand udføres især fra land og ved totaltællinger foretaget fra fly.
Mindre antal registreres også ved transekttællinger fra fly.
I oktober optælles hovedparten af områderne fra land. Der foretages dog flytællinger i
Vadehavet, det Sydfynske Øhav samt Hyllekrog-Rødsand området syd for Lolland. Især
Vadehavet og Saltholm kan ikke altid overvåges, da udførelse af tællingerne her fordrer meget
ideelle vejrforhold.

Tabel 1. Antal af spidsænder optalt ved de
landsdækkende midvintertællinger i
perioden 1968-2016. 25* angiver at der blev
afrapporteret en landstotal på 1-49 fugle.
År
20042009
20102015

Antal

Minimum

Maksim

13.367

9.005

17.388

12.248

9.225

14.941

2016

21.573

2018

20.718

Tabel 2. Antal af spidsænder optalt ved
oktobertællinger i 2004-2018. For de to 6årsperioder anføres henholdsvis middel,
minimum og maksimum af optalte antal.
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Resultater
Spidsand forekom ved den seneste oktobertælling i oktober 2018 i store antal i Vadehavet
(13.432 talt fra land), Ringkøbing Fjord med Skjern Enge (4.338) og i De Østlige Vejler (313). På
øerne blev de største antal truffet ved Ulvshale-Nyord (669) og i det Sydfynske Øhav (298)
(Figur 1).
Der blev registreret henholdsvis 510 og 7.026 spidsænder på de landsdækkende
midvintertællinger i 2013 og 2016 (Tabel 1). Det lavere antal fugle registreret i 2013 skyldes, at
der ikke blev gennemført en flytælling af artens vigtigste overvintringslokalitet, Vadehavet,
hvorfor der kun er vist et kort med fordelingen i 2016. Arten kan om vinteren ses over det meste
af landet (Figur 2), men dog med langt hovedparten i Vadehavet og i flere af landets større
reservatområder som fx ved Harboøre og Agger Tanger, Karrebæk og Dybsø Fjorde samt
Ulvshale-Nyord (Figur 1).
Indeks baseret på de reducerede midvintertællinger for den overvintrende bestand lå i perioden
2012-2017 på mellem 31 og 738 (Figur 2). I perioden 1987-2017 har indeks varieret betydeligt
uden entydig tendens, men med tydelige udsving i relation til vinter vejrliget, med lave antal i
koldere vintre og høje i mildere år, akkurat som det ses hos pibeand. Set i et meget længere
perspektiv er der set stigende antal opgjort ved de landsdækkende tællinger fra 1968-2016
(Tabel 1), hvilket givetvis afspejler den hyppigere forekomst af mildere vintre nu end førhen.

Udvikling i antal og udbredelse
Spidsandens antal om efteråret varierer meget fra år til år, og der er ikke nogen entydig tendens
i udviklingen i antallet fra 2004-2018. Det samlede antal af spidsænder optalt i oktober 2018 var
på 20.718 fugle, det næsthøjeste antal truffet i NOVANA-perioden 2004-2018 og kun overgået af
2016 (Tabel 2), og formentlig siden 1970'erne, idet analyser af tællinger fra alle de vigtige
reservatområder for arten ikke indikerer tal over 20.000 fugle fra 1980 til 2016 (Pihl m.fl. 2013,
Clausen m.fl. 2013). De stigende antal underbygges også af oktober-indeks (Figur 3).
Antallet af overvintrende spidsænder er stærkt afhængigt af vinterens hårdhed, med lavere antal
i kolde vintre og højere i mildere år.
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Skeand
Spatula clypeata

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Rødliste

Bestand

Bilag IIA og Artikel 4.2

Livskraftig

September: 5.947

udpeget

(LC)

(2019)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil-fluktuerende
2004-2019: Faldendefluktuerende

De største antal af skeænder forekommer om efteråret, hvor arten har været talt årligt i 2004 til 2017 samt i 2019. Endvidere er arten
optalt regelmæssigt ved midvinter siden 1968 og årligt i perioden 1987-2019. Tællingerne viser noget varierende antal fra år-til-år,
med en stabil eller måske faldende udvikling om efteråret og stigende forekomst om vinteren.
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Om arten
Skeand lever især af smådyr, som den finder i plantevegetation på lavt vand. Den er mere
tilknyttet ferskvand og forekommer, i lighed med knarand, sjældnere i brakvandsområder
end de andre danske svømmeandearter.
Skeand er en lokalt almindelig trækgæst, som findes i træktiden i større antal på nogle få
egnede lokaliteter, men ellers ses i små antal blandt flokke af de mere talrige
svømmeænder overalt i landet. Maribosøerne og Ulvshale-Nyord har været Danmarks i
særklasse vigtigste rastepladser i en længere periode (Clausen m.fl. 2014), men antallene

Skeand
Foto: Peter Bundgaard

her synes vigende. Andre lokaliteter med regelmæssige forekomster af hundredtallige
flokke findes flere steder på Øerne og i Jylland, hvor de vigtigste områder findes i Vejlerne,
Margrethekog samt i de senere år Skjern Enge (Clausen m.fl. 2014, Bregnballe m.fl. 2014).
Bestanden af overvintrende skeænder i Nordvest- og Centraleuropa er senest blevet opgjort
til 60.000-70.000 fugle, muligvis med en stigende bestandsudvikling (Nagy & Langendoen
2018, Wetlands International 2018).
Skeand reagerer i lighed med knop- og pibesvane samt blishøne på situationer, hvor
bundvegetationen forsvinder som følge af eutrofiering - og reduceres i antal som følge
heraf. Det er dokumenteret fra Ringkøbing Fjord (Meltofte & Clausen 2011). Da arten ikke
lever af bundplanter skyldes tilbagegangen snarere at de invertebrater, den filtrerer i
vandet, reduceres i antal og tilgængelighed, hvis planterne forsvinder.

Figur 1. Fordeling af 5.947 skeænder optalt
ved den landsdækkende tælling september
2019.

År

Alle svømmeænder i Danmark er jagtbare og følsomme overfor forstyrrelser forårsaget af

2004-

jagt. Det var således denne gruppe af arter, der responderede mest entydigt på

2009

Antal

Minimum Maksimum

7.012

5.695

7.808

5.756

3.048

8.099

reservatforsøgene ved Nibe-Gjøl Bredninger og Ulvshale-Nyord (Madsen m.fl. 1995,
Madsen 1998). Skeand er dog kun gået frem i betydende antal på få lokaliteter, som fx

2010-

Ulvshale-Nyord, på Saltholm og ved Maribosøerne, hvor det i sidstnævnte tilfælde lige så

2015

vel kan være en positiv respons for forbedret vandkvalitet (Clausen m.fl. 2013, 2014).
Arten er jagtbar og det årlige jagtudbytte har i perioden 1969-2016 været gennemsnitligt
3.850 fugle (minimum 1.360, maksimum 10.900). Der er betydelige år-til-år variationer,
men overordnet set er udbyttet faldet fra over 5.000 nedlagte fugle årligt i første halvdel af
1970'erne til under 3.000 i 2010'erne (Vildtudbyttestatistikken). Da den rastende bestand
af skeænder i samme periode her været stigende, er den jagtlige udnyttelse af arten blevet
mere bæredygtig.

2016

5.665

2017

4.183

2019

5.947

Tabel 1. Antal af skeænder optalt ved
tællinger i oktober 2004-2016 samt
september 2017 og 2019. For de to 6årsperioder anføres henholdsvis middel,
minimum og maksimum af optalte antal.
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Overvågningsmetoder
Skeand optælles som alle andre vandfuglearter ved både de landsdækkende og reducerede
midvintertællinger og blev således optalt i hele landet i 2013 og 2016 samt på
indekslokaliteterne i de øvrige år. Men arten er ganske fåtallig om vinteren - og behandles
her blot summarisk for denne årstid. Alle tal fra midvintertællingerne indrapporteres til
Wetlands International og benyttes til vurdering af bestandsudviklingen for arten.
Skeand blev frem til 2016 optalt ved en næsten landsdækkende optælling i første halvdel af
oktober, men overvåges i det aktuelle NOVANA-program ved en tælling i anden halvdel af
september, der udføres hvert andet år, første gang i 2017. Tælledatoen er blevet flyttet fordi
data fx fra Saltholm og Ulvshale-Nyord indikerede, at skeands topforekomst ligger tidligere
end for de talrigere svømmeandearter. Disse tællinger udgør et nationalt program, der
sigter mod at optælle svømmeænderne, når der forventeligt er flest her i landet om
efteråret. De indgår ikke i internationale optællinger, men er vitale for den nationale
monitering af artens forekomst, fordi fuglene trækker helt bort i kolde vintre og ellers kun
ses i beskedne antal ved midvintertællingerne. Nationalt bruges tællingerne til overvågning
af arten i fuglebeskyttelsesområder, hvor den indgår i udpegningsgrundlaget.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling
består af optællinger fra omkring 50 indekslokaliteter fordelt over hele landet.
Optællingerne i september-oktober udføres ved ca. 120 udvalgte optællingsområder, der
forventeligt rummer langt størstedelen af landets bestande af svømmeænder, herunder alle
fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget for en eller flere svømmeandearter.
Optællingsområderne omfatter fjorde, lavvandede bugter, kystlaguner og søer jævnt fordelt
over hele landet, herunder alle større reservatområder samt de fleste større
naturgenopretningsområder.
Midvinteroptællingerne af skeand udføres stort set kun fra land, men mindre antal
registreres også ved totaltællinger foretaget fra fly.
I september-oktober optælles hovedparten af områderne fra land. Der foretages dog
enkelte flytællinger i Vadehavet, det Sydfynske Øhav samt Hyllekrog-Rødsand området syd
for Lolland. Især Vadehavet og Saltholm kan ikke altid overvåges, da udførelse af
tællingerne her fordrer meget ideelle vejrforhold.
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Resultater
Der blev registreret henholdsvis 37 og 168 skeænder på de landsdækkende
midvinteroptællinger i 2013 og 2016 (Nielsen m.fl. 2019), hvor det lavere antal i 2013 kan
skyldes et mere udbredt isdække i flere søer dette år.
Arten er så fåtallig om vinteren, at der ikke foretages indeksberegninger ud fra de årlige
reducerede midvintertællinger, men tallene fra de landsdækkende tællinger indikerer, at
bestanden har været stigende fra 1967 til 2016 ( Nielsen m.fl. 2019 ). I lighed med de andre
svømmeænder (bortset fra gråand) afspejler denne udvikling givetvis den hyppigere
forekomst af mildere vintre nu end førhen.
Skeand forekom ved tællingen i september 2019 i hele landet (Figur 1), hvor de største
antal blev set Ved Roskilde Fjord (primært Selsø, 818 fugle) og i De Østlige Vejler (852),
Hovvig (604), Saltholm (404), i Vadehavsregionen (354) samt ved Gyldensteen Strand
(337). I opremsningen er forekomster af mere end 250 fugle nævnt.

Udvikling i antal og udbredelse
Det samlede antal af skeænder optalt i september 2019 var på 5.947 fugle, på niveau med
flere af de seneste år, lavere end de tidligste år i overvågningsperioden (Tabel 1). Om det
skyldes en tilfældighed må kommende års septembertællinger af skeand vise. Antallet af
skeænder vurderes ud fra oktobertællingerne at være stabilt eller måske svagt faldende,
grundet de senere års generelt lavere antal.
Arten er så fåtallig om vinteren, at der ikke foretages indeksberegninger ud fra de årlige
reducerede midvintertællinger, men tallene fra de landsdækkende tællinger indikerer, at
bestanden har været stigende fra 1967 til 2016 (se Nielsen m.fl. 2019). I lighed med de
andre svømmeænder (bortset fra gråand) afspejler denne udvikling givetvis den hyppigere
forekomst af mildere vintre nu end førhen.
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Taffeland
Aythya ferina

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Rødliste

Bestand

Bilag IIA og Artikel 4.2

Næsten truet

6.297 (oktober

udpeget

(NT)

2018)

Bestandsudvikling

2008-2018: Faldende (oktober)

De største antal af taffelænder forekommer i Danmark om efteråret, hvor antallene registreret siden 2008 har været faldende.
Antallet af overvintrende taffelænder i 2013 og 2016 var ligeledes lavt sammenlignet med et flertal af tidligere landsdækkende
tællinger, muligvis pga. forholdsvist koldt vejrlig i de to seneste optællingsår.
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Om arten
Taffelanden findes i Danmark primært i ferskvand, men yngler også i brakvand i den
vestlige del af landet. Arten overvintrer primært i større søer, men især i hårde vintre
træffes mange fugle også i beskyttede fjorde og vige, eller de flyver sydpå til varmere
egne.
Arten yngler i Central- og Nordeuropa med de største bestande i de østlige dele. I
Danmark er ynglebestanden formentlig stabil og blev i midten af 1990'erne vurderet til at
være mellem 400-600 par (Grell 1998). I perioden 2005-2010 blev den østdanske

Taffeland
Foto: Peter Bundgaard

bestand kortlagt og der blev estimeret en dansk bestand på omkring 600 par (Jørgensen
2018). Hovedparten af parrene findes i den østlige del af landet med Maribosøerne som
vigtigste ynglelokalitet. Som vintergæst ses taffelanden i hele landet dog kun i store antal
på enkelte lokaliteter, primært i den sydlige del af landet.
Flyway-bestanden er vurderet til at være på 200.000 fugle med en faldende tendens
(Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2018). Bestanden af taffeland bliver
traditionelt opdelt i tre forskellige flyways (Wetlands International), men et nyt studie af
genmeldinger af ringmærkede fugle tyder på, at der sker stor udveksling i mellem de
foreslåede delbestande, hvorfor det ville være mere naturligt at betragte hele bestanden
som en flyway (Folliot m.fl. 2018).

Figur 1. Fordeling af 3.659 taffeland optalt
ved den landsdækkende tælling i
midvinter 2016.

Arten er gået tilbage i antal, hvilket også er den generelle tendens i Østersøregionen, hvor
arten vurderes til at være i moderat tilbagegang (HELCOM 2017), samt i hele Europa,
hvor arten i 2015 blev listet som værende sårbar af IUCN (BirdLife International 2015).
En nylig opgørelse fra 2016 viser, at ynglebestanden i Europa går tilbage i næsten
halvdelen af de lande, hvor der yngler >100 par, inklusiv de fire lande med den største
ynglebestand (Fox m.fl. 2016). Den registrerede tilbagegang i antallet af overvintrende
taffelænder i Nordvesteuropa skyldes derfor sandsynligvis ændringer i habitat og
ynglesucces rapporteret fra artens kerneområder i Østeuropa og længere mod øst ind i
artens udbredelsesområde. F.eks. kan den store russiske bestand være gået tilbage med
helt op til 50% (Fox m.fl. 2016). Ynglebestanden er gået tilbage i en række europæiske

Figur 2.Udvikling i bestandsindeks for
taffeland ved midvinter fra 1987 til 2019,
baseret på optællinger i 100
indeksområder. Indeks er sat til 100 i
1994. De stiplede linjer angiver
usikkerhed på den beregnede værdi

lande og dette tilskrives en lang række forskellige faktorer, hvoraf de mest udbredte er:
hyper-eutrofiering, tab af ynglekolonier af hættemåge Chroicocephalus ridibundus, som
giver arten god beskyttelse i yngleperioden og prædation fra amerikansk mink Neovison
vison (Fox m.fl. 2016). I dele af artens kerneområde i Østeuropa er arten desuden gået
tilbage på grund af en ændret praksis inden for opdræt af fisk, hvor der enten er sket en
intensivering af produktionen eller at man flere steder helt har stoppet den (Fox m.fl.
2016).
Taffeland er jagtbar i Danmark, men ikke noget særlig yndet jagtobjekt. Jagtudbyttet har
i perioden 2012-2016 ligget stabilt på omkring 500-700 fugle og er faldet støt siden
1960’erne (Vildtudbyttestatistikken).

Figur 3. Fordeling af 6.297 taffelænder
optalt i oktober 2018.
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Overvågningsmetoder

År

Antal

Taffeland er i perioden 2018-2019 overvåget i forbindelse med de årlige reducerede
midvintertællinger. Arten overvåges desuden også på de landsdækkende optællinger ved

1968

2.650

1969

3.500

1970

10.100

1971

3.000

1973

7.100

1987

3.904

1988

4.117

1989

5.881

1991

18.628

1992

16.473

2000

10.071

2004

11.772

2008

17.248

2013

7.697

2016

3.659

midvinter, som senest er gennemført i 2013 og 2016 med den næste planlagt til 2020.
Arten er derudover overvåget i forbindelse med svømmeandetællingerne i oktober, som
den blev en del af for at få en bedre dækning af nogle søer, som er vigtige for arten, men
ofte er frosne om vinteren. Oktober-tællingen blev udført årligt frem til 2016, men
foretages i det nuværende NOVANA program kun hvert andet år, og blev i denne
rapportperiode gennemført i 2018.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling
består af optællinger fra op til 100 indekslokaliteter fordelt over hele landet, hvor 72 blev
dækket i 2018 og 74 i 2019.
I oktober udføres tællingerne ved ca. 120 udvalgte optællingsområder, der forventeligt
rummer langt størstedelen af landets bestande af svømmeænder, og hvoraf flere også er
vigtige for taffeland, herunder alle fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget for arten.
Optællingsområderne omfatter fjorde, lavvandede bugter, kystlaguner og søer jævnt
fordelt over hele landet, herunder alle større reservatområder samt de fleste større
naturgenopretningsområder.
Arten er især optalt ved optællinger foretaget fra land samt ved totaltællinger foretaget
fra fly. Mindre antal er registeret i forbindelse med transekttællinger fra fly.
Datagrundlaget suppleres med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen fra
lokaliteter, der ikke benyttes årligt.

Tabel 1. Antal taffeland optalt ved de 15
landsdækkende midvintertællinger, der
er udført 1968 til 2016.
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Resultater

År

Antal

Antallet af registrerede taffelænder på de landsdækkende fældefugletællinger er noget
lavere sammenlignet med tællingerne i oktober og om vinteren. Der blev i alt registreret

2008

19.226

2009

20.604

2010

16.974

2011

8.121

2012

12.464

betydelige år-til-år udsving, uden nogen entydig retning (Figur 2).

2013

19.032

Ved oktober-tællingen i 2018 blev der talt 6.297 taffelænder, lidt flere end i 2016, men

2014

9.664

2015

8.366

2016

5.568

2018

6.297

2.501 fugle på fældefugletællingen i 2018, hvilket er højere end på de to seneste
landsdækkende tællinger i 2006 og 2012. Det er dog svært at sammenligne tallene, da en
del flere lokaliteter blev dækket i 2018. Der blev registreret flest fugle i Vejlerne (794),
Maribosøerne (583) og i Nakskov Indrefjord (326).
Der blev på de to seneste landsdækkende midvintertællinger i 2013 og 2016 i alt
registeret henholdsvis 7.697 og 3.659 taffelænder på de to (Figur 1 og 2). Det samlede
antal er noget lavere end ved de foregående landsdækkende tællinger (Tabel 1).
Bestandsindekset blev for 2018 og 2019 estimeret til henholdsvis 69,4 og 33,9, og viser

lavere end flere forudgående år (Tabel 2). De højeste antal blev truffet ved Hvidkilde Sø
(770 fugle), i Nakskov Indrefjord (575) og ved det naturgenoprettede Vitsø Nor på Ærø
(430)(Figur 3).

Udvikling i antal og udbredelse
Taffeland registreres på alle årstider primært i søer og lavvandede fjorde.
Det blev registreret flere taffelænder på fældefugletællingen i 2018 end på tællingerne i
2006 og 2012, men dette bygger primært på en bedre dækning af søer fra land. Arten er
ikke en decideret fokus-art på fældefugletællingen, hvorfor arten kun i nogen grad
dækkes af tællingen. Fordelingen på de landsdækkende fældefugletællinger er stort set

Tabel 2. Antal rastende taffeland i
Danmark i år med tællinger i oktober
2008-2018.

ens mellem tællingerne.
Fordelingen ved midvinter- og oktobertællingerne er stort set den samme, både ved de
seneste tællinger (Figur 1 og 3) og sammenlignet med tidligere år, dog forudsat der er
isfrit. Arten varierer i antal med vinterens hårdhed, og der bliver registreret flest fugle i
milde vintre (Pihl 2000). Den forholdsvis kolde 2016-vinter forventes således at have
været delvis årsag til den lavere årstotal sammenlignet med totalerne fra tilsvarende
optællinger foretaget fra 1991 og frem. Der blev desuden set relativt flere flokke på
kystnære lokaliteter.
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≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Troldand

Troldand
Aythya fuligula

Sammenfatning
Status

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Trækfugl

Bilag IIA og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Sårbar (VU)

Bestand

Midvinter: 91.266 (2016)

Bestandsudvikling
2010-2019: Faldende
1968-2019: Stabil-fluktuerende

Antallet af registrerede fugle på den landsdækkende fældefugletælling i 2018 (4.130 fugle) var højere end på de to seneste, men dette
skyldes nok primært en bedre dækning.
Antallet af registrerede troldænder på de landsdækkende midvintertællinger er faldet siden 2004 - et fald der underbygges af indeks
også i det seneste 10-år, men set i et langt perspektiv tilbage til 1968 vurderes bestanden som stabil-fluktuerende, pga. store år til år
udsving i antal.
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Om arten
Troldand forekommer primært i ferskvand, men kan også træffes i brakvand. Om
vinteren findes troldænder almindeligt i ofte meget store flokke i søer og fjorde.
Troldanden yngler vidt udbredt i Nordeuropa mod syd til Alperne. I Danmark er arten en
vidt udbredt ynglefugl med 800-1.000 par (Grell 1998), og arten er en talrig vintergæst,
specielt i de østlige egne af landet.
Flyway-bestanden er vurderet til at være på 800.000 - 1.000.000 fugle med en mulig
faldende tendens (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2018).
Troldand er jagtbar, men det synes ikke at have påvirket bestandsudviklingen.

Troldand
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

Jagtudbyttet har i perioden 2012-2016 ligget stabilt omkring 5.000 fugle, men er i øvrigt
faldet markant siden 1960'erne (Vildtudbyttestatistikken). Arten er alsidig i sit valg af
rastepladser og kan bl.a. raste i småsøer midt i større byer. Troldand er formentlig ikke i
større omfang udsat for trusler.

Overvågningsmetoder
Troldand er i perioden 2018-2019 overvåget i forbindelse med de årlige reducerede
midvintertællinger. Arten overvåges desuden også på de landsdækkende optællinger ved
midvinter, som senest er gennemført i 2013 og 2016 med den næste planlagt til 2020.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved

Figur 1. Fordeling af 101.667 troldænder
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2013.

midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling
består af optællinger fra op til 100 indekslokaliteter fordelt over hele landet, hvor 72 blev
dækket i 2018 og 74 i 2019.
Arten er især optalt ved totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land.
Mindre antal er registeret i forbindelse med transekttællinger fra fly. Datagrundlaget
suppleres med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen fra lokaliteter, der ikke
benyttes årligt.
Figur 2. Fordeling af 91.266 troldænder
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2016.

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
troldand ved midvinter fra 1987 til 2019,
baseret på optællinger i 100
indeksområder. Indeks er sat til 100 i
1994. De stiplede linjer angiver
usikkerhed på den beregnede værdi.

e detaljer i metodeafsnittet -> sidste
fsnit, indeksberegninger.
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Der blev i alt registreret 4.353 troldænder på den landsdækkende optælling af fældefugle i
2018. Antallet er noget over antallet optalt på de to seneste optællinger i 2006 (462 fugle)

1968

125.359

1969

183.500

1970

196.200

1971

132.700

1973

94.700

tendens til faldende forekomster i det seneste 10-år (Figur 3).

1987

107.810

Udvikling i antal og udbredelse

1988

100.870

1989

141.086

1991

173.166

1992

194.151

2000

125.135

2004

187.257

2008

162.247

2013

101.667

2016

91.266

og 2012 (1.225 fugle), men dette bygger primært på en bedre dækning af søer fra land.
Arten er ikke en decideret fokus-art på fældefugletællingen, hvorfor arten kun i nogen
grad dækkes af tællingen.
Der blev i alt registreret henholdsvis 101.667 og 91.266 troldænder på de to seneste
landsdækkende midvintertællinger gennemført i 2013 og 2016 (Figur 1 og 2, Tabel 1). De
registrerede totaler på de to tællinger var noget under tællingerne foretaget i perioden
2000-2008, men på højde med tællingerne foretaget i 1987-1989 (Tabel 1).
Bestandsindekset blev for 2018 og 2019 estimeret til henholdsvis 52,8 og 50,5, med en

Fordelingen på de seneste landsdækkende fældefugletællinger er stort set ens, hvilket
også er tilfældet på de to seneste landsdækkende midvintertællinger (2013 og 2016). Ved
midvinter registreres flest fugle ved Stege Bugt samt i Roskilde Fjord og Store Kattinge
Sø. Langt hovedparten af fuglene bliver registreret øst for Lillebælt med kun få store
flokke i Jylland (Figur 1 og 2).
Antallet af registrerede troldænder på de landsdækkende midvintertællinger er faldet
siden 2004, og antallet af fugle registreret i 2016 var det laveste antal siden optællingerne
i 1987-1989. I Sverige er antallet af overvintrende troldænder i samme periode steget fra
52.197 i 1971 til 225.000 i 2004 og 182.000 i 2015. Samtidigt er en større del af fuglene
flyttet fra Øresund og det sydlige Sverige længere mod nord og øst til skærgårdene og
omkring Øland og Gotland (Nilsson & Haas 2016). En regulær forskydning af artens
overvintringsområde fra Vesteuropa mod nordøst er påvist af Lehikoinen m.fl. (2013).
Set i det lange perspektiv tilbage til 1968 er det pga. betydelige udsving i antal fra år til år
er det svært at bedømme udviklingen som andet end stabil-fluktuerende.
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…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Bjergand

Bjergand
Aythya marila

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Rødliste

Bestand

Bilag IIB og Artikel 4.2

Næsten truet

Midvinter: 15.505

udpeget

(NT)

(2016)

Bestandsudvikling
2004-2016: Stabilfluktuerende
1968-2016: Faldende

Antallet af overvintrende bjergænder har været forholdsvist stabilt på midvintertællingerne udført siden 2004. Arten registreres over
hele landet, men med hovedparten i få store flokke på få traditionelle lokaliteter. Nedgangen i antal mellem 2013 og 2016 skyldes
primært, at flokken i Lillebælt ikke blev registreret. Lillebælt har traditionelt været et af artens vigtigste overvintringslokaliteter med
helt op til 40.000 overvintrende fugle på de første landsdækkende optællinger (Joensen 1974) og i 2013 overvintrede halvdelen af de
registrerede fugle her. Som på de seneste fældefugletællinger blev arten ikke registreret i antal på tællingen i 2018.
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Om arten
Bjergand forekommer primært i lukkede nor og beskyttede og uforstyrrede havområder,
men træffes også i større søer. Fuglene raster øjensynligt om dagen for at tage på
fourageringstogter om natten.
Arten yngler på Island, i Skandinaviens bjergegne og østover i det nordlige Rusland.
Bjergand er en meget sjælden og uregelmæssig dansk ynglefugl, men overvintrer
regelmæssigt på nogle få lokaliteter og spredt i den resterende del af landet. De
overvintrende bjergænder forekommer overvejende i Kattegat og Bælterne, men kan også
optræde i Limfjorden og i Sydøstdanmark.

Bjergand
Fotos: Rasmus Due Nielsen

Antallet af bjergænder i Nordvesteuropa blev vurderet til 310.000 fugle i 1991, men er
ifølge det seneste bestandsestimat fra 2015 faldet til 150.000 - 275.000 fugle (Nagy &
Langendoen 2018, Wetlands International 2018).
Bjergand er jagtbar, men dog med et begrænset udbytte i perioden 2012-2017 på mellem
473-707 fugle, og jagtudbyttet er faldet markant siden 1960'erne
(Vildtudbyttestatistikken). Arten forekommer i større antal kun på et begrænset antal
lokaliteter, hvorfor forstyrrelse må formodes at have en vis indflydelse på artens valg af
rastepladser. Det må formodes, at arten i nogen grad også rammes af bifangst. Arten er i
tilbagegang og listet som Sårbar på den seneste europæiske rødliste (Birdlife
International 2015).

Figur 1. Fordeling af 25.472 bjergænder
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2013.

Overvågningsmetoder
Bjergand er ikke overvåget i perioden 2018-19, da arten kun i meget begrænset omfang
bliver registreret på de landsdækkende fældefugletællinger. Arten er senest overvåget i
forbindelse med de to landsdækkende optællinger af fugle i de danske farvande ved
midvinter foretaget i 2013 og 2016. Arten har en meget klumpet og til dels uforudsigelig
udbredelse, hvor de fleste forekommer på åbne havområder, og er derfor ikke omfattet af
de reducerede midvintertællinger.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her.

Figur 2. Fordeling af 15.505 bjergænder
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2016.

Arten er især optalt ved transekt- og totaltællinger foretaget fra fly, men også i mindre
omfang ved optællinger foretaget fra land. Datagrundlaget suppleres efterfølgende med et
kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen fra lokaliteter, der ikke benyttes årligt.

Resultater
Antallet af bjergænder registreret på de to landsdækkende optællinger i 2013 og 2016 var
henholdsvis 25.472 og 15.505 fugle (Tabel 1). I 2013 blev der registreret en stor flok i
Lillebælt, hvilket ikke var tilfældet i 2016. Arten registreres i høj grad på de samme
lokaliteter år efter og år. Set i et længere perspektiv er bestanden faldet, men har siden
2000 været forholdsvist stabil på et lavere niveau (Tabel 1).

Udvikling i antal og udbredelse
Fordelingen af overvintrende bjergænder på de to landsdækkende tællinger adskilte sig
ikke væsentligt fra tidligere og størstedelen af de overvintrende fugle blev i lighed med
tidligere tællinger registreret på forholdsvis få lokaliteter: i Hevring Bugt, i Helnæs Bugt
og Bøjden Nor, nord for Ristinge Hale i det Sydfynske Øhav, i Sejerø Bugt og ved Præstø
Fjord (Figur 1, Figur 2). I 2013 blev der endvidere registreret 13.931 fugle i Lillebælt, et af
artens traditionelt vigtigste overvintringsområder. På tællingen i 2016 blev der ikke
registreret nogle store flokke i Lillebælt, selvom arten blev aktivt eftersøgt på adskillige
flytællinger i området. En overflyvning af området i forbindelse med den reducerede
midvintertælling i 2017 gav heller ingen bjergænder.
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Tabel 1. Antal bjergand optalt ved de 15
landsdækkende midvintertællinger, der
er udført 1968 til 2016.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Ederfugl

Ederfugl
Somateria mollissima

Sammenfatning
Status

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Rødliste

Bestand

Bestandsudvikling
2004-2016:

Trækfugl

Bilag IIB og Artikel 4.2

Næsten truet

Midvinter: 396.000-592.000*

Stabil?

udpeget

(NT)

(2016)

1968-2016:
Usikker

* Tentativt estimat. Der blev i alt registreret 35.010 ederfugle på den landsdækkende fældefugletælling i 2018.
Det er svært at sammenligne resultaterne fra de landsdækkende tællinger fra før 2004 med de nutidige, pga. metodeskift i
overvågningen. De større år-til-år variationer i antal kan således afspejle ændringer i opgørelsesmetode i kombination med reelle
bestandsændringer.
Ud fra de foreliggende data vurderes det, at bestanden i den lange tidsperiode måske steg fra 1970'erne til et bestandsniveau på
mindst 800.000 omkring 1990, hvorefter den er faldet. I den kortere tidshorisont har bestanden sandsynligvis været stabil på et
lavere niveau omkring 500-600.000 fugle ved midvinter. En modellering af data vil dog give et mere præcist billede af de faktiske
antal.
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Om arten
Ederfuglen yngler næsten udelukkende på småøer nær saltvand. I træk- og
vinterperioden forekommer arten talrigt kystnært, hvor den især fouragerer på
blåmuslinger.
Arten yngler kystnært i det meste af Nordeuropa mod syd til Holland. Herhjemme er
arten en vidt udbredt ynglefugl, hvor ynglebestanden i perioden 1990-2010 har været
relativt stabil omkring 23.000-25.000 ynglepar, med Saltholm som artens vigtigste
ynglelokalitet herhjemme (Christensen & Bregnballe 2011). De danske ynglefugle samt
trækfugle fra Østersøen overvintrer tillige talrigt i de indre danske farvande og i

Ederfugl
Foto: Rasmus Due Nielsen

Vadehavet og kun fåtalligt langs den øvrige del af den jyske vestkyst.
Flyway-bestanden er vurderet til at være på 930.000 fugle, med en stabil eller
fluktuerende udvikling (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2018).
Ederfugl er udsat for en række påvirkninger, som kan have haft betydning for den
negative bestandsudvikling. Arten er jagtbar og et meget vigtigt bytte for danske jægere.
Jagtudbyttet er dog faldet konstant siden år 2000 og var i 2016/17 på 27.000 fugle.
Historisk set har jagtudbyttet været meget højere og udgjorde i midten af 1990'erne over
100.000 fugle pr. år. Siden 2015 har hunner af ederfugl være fredet.
Et anseligt antal fugle omkommer som bifangst i fiskeredskaber (Degel m.fl. 2010). De

Figur 1. Fordeling af 35.010 ederfugle
optalt ved den landsdækkende
fældefugletælling i sommeren 2018.

nordeuropæiske kolonier har været ramt af sygdommen Pasteurellosis, som især dræbte
ynglende hunner (Christensen m.fl. 1997). De store kolonier i Finland er reduceret
betragteligt i antal med helt op til 60% fra 1990'erne til 2013 og det formodes at
nedgangen primært skyldes prædation fra bl.a. havørn og Amerikansk mink (Öst m.fl.
2018).
Menneskelige forstyrrelser af ederfugle i form af sejlads i mindre fartøjer, f.eks. i
forbindelse med fritidsaktiviteter (windsurfere, kite surfere, fiskeri, jag og andre
fritidsaktiviteter) kan påvirke bestanden. Fuglene vurderes at være mest følsomme
overfor sådanne forstyrrelser i den periode hvor de fælder svingfjer, hvor de ikke er
flyvedygtige. Det sker i sensommeren, hvilket falder sammen med øget fritidsrelateret
aktivitet i lavvandede områder i de indre danske farvande. Ederfugle i Danmark lever
overvejende af blåmuslinger, hvor reducerede koncentrationer af næringsstoffer omkring
Danmark kan have ført til reduktioner i fødemængden, samtidig med at varmere klima
kan have ført til reduktion i fødekvaliteten. Arten er i øvrigt sårbar over for
olieforureninger.

Overvågningsmetoder

Figur 2. Fordeling af 168.949 ederfugle
optalt ved den landsdækkende tælling i
midvinter 2016.

År

Antal

1968-72

160.000-250.000

1986

78.559

1987

70.518

1988

115.097

1989

135.287

2006

28.736

2012

24.361

2018

35.010

Ederfugl er i perioden overvåget på den landsdækkende optælling fældefugle i 2018 og på
de årlige reducerede midvintertællinger. Undersøgelsesområdet for fældefugletællingen
kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling består af optællinger fra omkring 50
indekslokaliteter fordelt over hele landet. Arten overvåges desuden på de landsdækkende
optællinger af vandfugle foretaget ved midvinter, hvor de seneste er gennemført i 2013 og
2016. Undersøgelsesområdet for disse kan ses her.
Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger
foretaget fra land. Datagrundlaget suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk
af data fra DOFbasen fra lokaliteter, der ikke benyttes årligt.

Tabel 1. Antal af ederfugle optalt ved de
landsdækkende fældefugletællinger i
perioden 1968-2018. Antallet for 19681972 er fra Joensen (1973) og
repræsenterer en vurderes samlet
fældebestand ud fra flere års tællinger.
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Resultater

Antal

Metode

1968

185.638

T

1969

533.900

T

1970

542.000

T

1971

334.800

T

1973

450.800

T

1987

538.606

T

1988

564.499

T

Fjord (3.446), Odense Fjord (3.535) og Roskilde Fjord (2.317).

1989

779.361

T

På de to seneste landsdækkende midvintertællinger i 2013 og 2016 blev der i alt

1991

797.123

T

1992

784.389

T

2000

319.759

T

2004

630.000

M

2008

503.000

M

2013

503.500793.500

E

2016

396.000592.000

E

År

På den landsdækkende fældefugletælling i 2018 blev der registreret 35.010 fugle. Den
reelle total er noget højere, da fuglene i de åbne havområder er optalt efter
linjetransektmetoden, der kun registrerer et udsnit af fuglene.
Enkelte områder (f.eks. det Sydfynske Øhav og Smålandsfarvandet) er både optalt ved
totaloptælling fra fly og ved transekttælling fra fly, da de to optællingsmetoder har til
hensigt at dække forskellige arter. I den afrapporterede total er der for hvert af disse
områder medtaget den højeste samlede total, velvidende at en efterfølgende modellering
af data indsamlet som transektdata ender med højere totaler end de optalte antal. Flest
fugle blev set fra fly (21.381), men flere af de gode områder beliggende mere kystnært
(f.eks. Horsens Fjord) blev i 2018 dækket ved totaloptællinger foretaget fra land.
I de mere marine områder blev flest fugle registreret i det Sydfynske Øhav, den vestlige
del af Smålandsfarvandet og op igennem Storebælt til den sydlige del af Kattegat,
Vadehavet og farvandet omkring Læsø (Figur 3). På mere kystnære lokaliteter, hvor der
samtidigt også blev foretaget totaloptællinger, blev der registreret mange fugle i Horsens

registreret henholdsvis 155.615 og 168.949 ederfugle (Figur 2 viser fordelingen i 2016).
Arten forekom på begge tællinger almindeligt over hele landet, dog kun fåtalligt i
Vestjylland, i den centrale del af Limfjorden og omkring Bornholm. Flest fugle blev
registreret i Bælterne, den sydlige og vestlige del af Østersøen, samt kystnært i Aalborg
Bugt. Der var ingen nævneværdig forskel i fordelingen mellem de to tællinger.

Udvikling i antal og udbredelse
Det er svært direkte at sammenligne de registrerede totale antal ederfugle på de seneste
fældefugletællinger. En efterfølgende modellering af data vil give et mere præcist
sammenligningsgrundlag. På de to fældefugletællinger i 2006 og 2012 blev der registreret
henholdsvis 28.736 og 24.361 ederfugle (Tabel 1). Totalen fra 2006 førte ved en rumlig
modellering til en estimeret total fældebestand på 110.000 fugle (Petersen & Nielsen
2011). I 2018 blev der registreret 9.665 fugle på transekt mod 13.582 i 2012 og 13.239 i
2006. Fordelingen adskiller sig ikke nævneværdigt fra fordelingen på de to seneste
landsdækkende fældefugletællinger i 2006 og 2012 (Pihl m.fl. 2013), dog blev der ikke
registreret høje antal i Lillebælt i 2018.
Optællinger foretaget som linjetransekttællinger registrerer et udsnit af de
tilstedeværende fugle. På grundlag af ratioer imellem antallet af observerede ederfugle og
de modellerede totale antal fra data fra de to landsdækkende midvinteroptællinger fra
2004 og 2008 er der tentativt estimeret midvintertotaler på 503.500-793.500 fugle på
tællingen i 2013 og 396.000-592.000 fugle på tællingen i 2016 (Tabel 2). En specifik
modellering af data fra 2013 og 2016 vil give en mere præcis opgørelse af totale antal og
tætheder, da forskelle i dækning, fysiske forhold under optællingerne m.v. mellem
tællingerne gør at brugen af ratioer fra tidligere tællinger er behæftet med nogen

Tabel 2. Antal af ederfugle optalt eller
estimeret ved de 15 landsdækkende
midvintertællinger, der er udført 19682016. Metode angiver T (sum af
individer fra totaltælling), M
(modellerede antal), E (estimerede antal
i transektområder ud fra model-ratioer,
kombineret med totaltal fra enkelte
områder).

usikkerhed. Data fra midvintertællingen i 2016 vil desuden indgå i en modellering af
antal fra hele Østersøen.

Ederfugl
Foto: Rasmus Due Nielsen
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Havlit

Havlit
Clangula hyemalis

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Rødliste

Bilag IIB og Artikel 4.2

Livskraftig

udpeget

(LC)

Bestand

Midvinter: 62.000-85.000* (2016)

Bestandsudvikling
2004-2016: Stabil
1968-2016: Usikker

* Tentativt estimatet. Havlit blev senest overvåget i forbindelse med den landsdækkende midvintertælling i 2016.
Ud fra det foreliggende datagrundlag kan bestandsudviklingen i den lange tidsperiode fra 1968-2016 kun vurderes som usikker, dels
pga. metodeskift (uddybet nedenfor), men også fordi de vigtigste områder for arten øst for Møn og ved Bornholm ikke i samme
omfang blev talt tidligere. For den kortere tidsperiode 2004-2016 vurderes bestanden at være stabil, da de udsving der ses i antal ved
de udførte tællinger i 2004, 2008, 2013 og 2016 vurderes at afspejle forskelle i dækning og usikkerheder på bestandsestimater.
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Om arten
Havlit er en forholdsvis almindelig vintergæst i havområder, dog primært i den østlige del
af landet. Arten er således kun fåtalligt forekommende i Nordsøen.
Havlitten yngler i Island, i Skandinaviens bjergegne og østpå i det nordlige Ruslands
tundra. Havlit er ikke en dansk ynglefugl, men overvintrer ret almindeligt i danske
farvande med hovedudbredelsen i den østlige del.
Den samlede bestand af havlitter i Nordvesteuropa blev i 1995 vurderet til 4,6 mio. fugle,

Havlit

og dette antal var i 2011 faldet til 1,6 mio. fugle (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands

Foto: Rasmus Due Nielsen

International 2018). Den koordinerede optælling af vandfugle i hele Østersøen
gennemført i vinteren 2016 havde bl.a. som et af hovedformålene at opdatere
bestandsestimatet for overvintrende havlitter. En samlet modellering af data på tværs af
lande vil give et opdateret og mere nøjagtigt estimatet for antal og fordeling fra
bestandens primære overvintringsområde.
Havlit er udsat for en række påvirkninger, som kan have haft betydning for
bestandsudviklingen. Arten er jagtbar, omend ikke noget vigtigt bytte for danske jægere.
Fuglene omkommer i nogen udstrækning som bifangst i fiskeredskaber i den sydvestlige
del af de indre danske farvande (Degel m.fl. 2010). Omfanget af bifangst af havlit i andre
dele af Østersøen vurderes at være højt (Zydelis m.fl. 2013). Undersøgelser af havlitternes
anvendelse af områderne omkring Nysted havvindmøllepark syd for Lolland viste, at

Figur 1. Fordeling af 5.497 havlitter optalt
ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2013.

havlitter i nogen grad fortrænges fra havvindmølleområdet (Petersen m.fl. 2011, 2013,
2018). Renere vand omkring Danmark kan have ført til reduktion i fødemængden,
samtidig med at varmere klima kan have ført til reduktion i fødekvaliteten. Arten er i
øvrigt sårbar over for olieforureninger.

Overvågningsmetoder
Havlit overvåges kun i forbindelse med de landsdækkende optællinger af fugle fra fly ved
midvinter. De to seneste landsdækkende optællinger blev gennemført i 2013 og i 2016.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her.

Figur 2. Fordeling af 7.299 havlitter optalt
ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2016.

Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger
foretaget fra land.

120

Resultater

Antal

Metode

1968

2.625

T

1969

3.600

T

1970

12.200

T

1971

5.900

T

1973

11.000

T

1987

5.541

T

1988

1.354

T

1989

8.190

T

1991

5.859

T

1992

3.791

T

2000

2.037

T

2004

47.339

M

2008

28.255

M

2013

48.50063.500

E

2016

62.00085.000

E

År

Der blev registreret 5.497 og 7.299 havlitter på de to seneste landsdækkende
midvintertællinger i henholdsvis 2013 og 2016 (Figur 1 og 2).
Optællinger foretaget som linjetransekttællinger registrerer et udsnit af de
tilstedeværende fugle. På grundlag af ratioer imellem antallet af observerede havlitter og
de modellerede totale antal fra data fra de to landsdækkende midvinteroptællinger fra
2004 og 2008 kan der foretages et tentativt estimat for det totale antal inden for det
område for de to landsdækkende midvinteroptællinger i hhv. 2013 og 2016. Ratioen
mellem det observerede antal og det modellerede antal var henholdsvis 9,09 i 2004 og
11,89 i 2008 (Petersen m.fl. 2006, Petersen & Nielsen 2011). En specifik modellering af
data fra 2013 og 2016 vil give en mere præcis opgørelse af totale antal og tætheder, da
forskelle i dækning, fysiske forhold m.v. mellem tællingerne gør at brugen af ratioer fra
tidligere tællinger er behæftet med nogen usikkerhed.
Ved at bruge de estimerede ratioer fra 2004 og 2008 blev der for vinteren 2013 estimeret
et totalt antal af 48.500-63.500 havlitter i de dele af de indre danske farvande, som blev
dækket ved transekttællinger. En tilsvarende beregning for 2016 giver 62.000-85.000
fugle. Arten ses i modsætning til de øvrige havdykænder stort set ikke i Nordsøen endsige
i totaltællingsområderne, hvorfor de ovenfor nævnte antal også repræsenterer skønnede
landstotaler.

Udvikling i antal og udbredelse
Den observerede fordeling de to år adskiller sig ikke fra tidligere tællinger. Flest fugle
blev registreret på Rønne Banke, Østersøen øst for Falster og Møn, samt i Faxe og Køge
Bugt. Mindre koncentrationer registreredes i vestlige Østersø og Aalborg Bugt. En større
koncentration ud for Falster på tællingen i 2016 var bemærkelsesværdig.
Det er svært at sammenligne resultaterne fra de landsdækkende tællinger fra før 2004
(Tabel 1) med de nutidige, fordi størstedelen af fuglene i dag tælles ved brug af
linjetransektmetoden. Før 2004 benyttedes primært totaltællinger af områder, hvor
havlitter og andre havdykænder forventedes at forekomme. De større år-til-år variationer
i antal kan således afspejle ændringer i opgørelsesmetode i kombination med reelle
bestandsændringer. Dertil kommer at to af de vigtigste overvintringsområder for arten,
Kriegers Flak og Rønne Banke, ligger i grænseregionerne, hvorfor tilfældigheder i
fuglenes fordeling på optællingsdagene kan betyde at flere tusinder fugle ligger enten i de

Tabel 1. Antal havlit optalt eller

danske, svenske eller tyske dele af søterritoriet.

estimeret ved de 15 landsdækkende
midvintertællinger, der er udført 19682016. Metode angiver T (sum af
individer fra totaltælling), M
(modellerede antal), E (estimerede antal
i transektområder ud fra model-ratioer,
kombineret med totaltal fra enkelte
områder).

Havlit
Foto: Rasmus Due Nielsen
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novana.au.dk
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Sortand

Sortand
Melanitta nigra

Sammenfatning
Status

Fuglebeskyttelsesdirektiv Rødliste

Bestand

Bestandsudvikling
2004-2016:

Trækfugl

Bilag IIB og Artikel 4.2

Utilstrækkelige data

Midvinter: 184.000-371.000*

Faldende

udpeget

(DD)

(2016)

1968-2016:
Usikker

* Tentativt estimat.
Antallet af fældende sortænder på den landsdækkende optælling i 2018 var 93.540 fugle. Antallet er meget højere end på de to
seneste fældefugletællinger i 2006 og 2012, hvilket primært skyldes høje antal i Aalborg Bugt og i sydlige Nordsø. Antallet af
fældende fugle kan dog variere fra år til år (Laursen m.fl. 1997).
I forbindelse med Artikel 12 afrapporteringen i 2019 (Fredshavn m.fl. 2019) blev bestandsudviklingen i den lange tidsperiode fra
1987-2016 vurderet som usikker og som faldende i den korte periode 2004-2017. I den kortere tidshorisont tyder de nyere data på,
at den overvintrende bestand i de indre danske farvande er faldet fra 400.000 fugle i 2008 til under 200.000 i både 2013 og 2016.
Tilsvarende synes der at være færre fugle I den sydlige del af Nordsøen, hvor der blev modelleret en bestand på 156.000 fugle alene i
området omkring Horns Rev i 2004, en skønnet bestand på 200.000 fugle i 2008, men mindre end 100.000 fugle i 2013. En del af
variationen i sydlige Nordsø skyldes dog også at fuglene ikke er begrænset af landegrænser og at fuglene også til dels befinder sig i
tysk farvand, hvilket ikke bliver dækket af de danske optællinger.
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Om arten
Sortand er en talrig gæst i danske havområder fra sensommeren, hvor fuglene fælder
svingfjer, igennem efterår og vinter til afrejsen mod ynglepladserne om foråret. Arten
forekommer i lavvandede områder til havs, hvor de kan træffes i høje tætheder.
Sortand yngler fåtalligt i Island, Irland og Storbritannien og mere talrigt i Skandinavien
og østover i det nordlige Rusland. Arten er ikke en dansk ynglefugl, men forekommer
talrigt i danske farvande det meste af året, både overvintrende og fældende fugle. De
største antal registreres i den sydlige del af Nordsøen, i Aalborg Bugt og i Sejerø Bugten.
Bestandsestimatet for den Nordvesteuropæiske bestand af sortand er 687.000 – 815.000
fugle (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2018) et fald fra 1.600.000 fugle
i 1995. Det faktiske antal fugle i bestanden kan dog være højere end det nuværende
estimat, da artens primære overvintringsområde ikke er optalt på en koordineret måde og
landstotaler fra de enkelte lande indikerer højere antal. Der blev i efterårssæsonen 2019
registreret 923.981 trækkende fugle ved Kap Põõsaspea i Estland (Ellermaa og Lindén
2020) og da arten også kan trække om natten, må det formodes at flyway-bestanden er

Sortand
Fotos: Rasmus Due Nielsen

højere end estimatet fra 2018. I vinteren 2016 blev hovedparten af Østersøen dækket på
en sammenlignelig måde og en modellering af data herfra vil bidrage til et nyt estimat for
antal og fordeling for arten. Der er planer om at gennemføre lignende, koordinerede
optællinger i sydlige Nordsø.
Sortand er udsat for en række påvirkninger, som kan have haft betydning for
bestandsudviklingen. Arten er jagtbar om end ikke noget vigtigt bytte for danske jægere.
Fuglene omkommer i nogen udstrækning som bifangst i fiskeredskaber (Degel m.fl.
2010). Undersøgelser af fordeling og totale antal af sortænder i området omkring Horns
Rev 2 vindmølleparken før og efter opførelsen viste at antallet af sortænder var
signifikant lavere i og omkring vindmølleparken efter opførelsen, med reducerede

Figur 1. Sortand. Fordeling af sortænder
optalt ved den landsdækkende
fældefugletælling i sommeren 2018.

tætheder ud til en afstand af 5 km fra mølleparken (Petersen m.fl. 2014). Undersøgelser
af effekten af forstyrrelser fra skibstrafik og rekreativ bådsejlads i Sejerø Bugten på
fordelingen af fældende sortænder viste en negativ sammenhæng mellem tætheden af
sortænder og mængden af menneskelig forstyrrelse (Petersen m.fl. 2017). Renere vand
omkring Danmark kan have ført til reduktion i fødemængden, samtidig med at varmere
klima kan have ført til reduktion i fødekvaliteten. Arten er i øvrigt sårbar over for
olieforureninger.

Overvågningsmetoder
Sortand overvåges kun i forbindelse med de landsdækkende optællinger af vandfugle. I
perioden 2018-2019 blev der gennemført en landsdækkende optællinger af fældende

Figur 2. Fordeling af 77.517 sortænder
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2016.

vandfugle i 2018. Undersøgelsesområdet for den landsdækkende optælling kan ses her.
Arten blev senest overvåget ved midvinter på den landsdækkende midvintertælling i
2016.
Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger
foretaget fra land. Tællingen er suppleret med data fra DOFbasen fra enkelte optællinger
fra primært Nordvest Jylland.
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Resultater

Antal

År

Der blev i alt registreret 93.540 sortænder på den landsdækkende fældefugletælling i
2018. Antallet er meget højere end det registrerede antal i 2006 og 2012 (Tabel 1). Langt

1968-1972

150.000-200.000

hovedparten (99%) af de registrerede fugle blev registreret i de tre traditionelt vigtigste
fældeområder for arten i Danmark; Aalborg Bugt (74%), Sydlige Nordsø (23,4%) og

1986

82.090

1987

32.591

1988

99.914

1989

123.929

2006

19.728

2012

19.728

2018

93.540

Sejerø Bugten (1,5%). Der blev ikke observeret fugle omkring Als, hvilket var tilfældet i
2012. Det høje antal registreret i Aalborg Bugt skal ses i den kontekst at lokaliteten blev
dækket på to flytællinger primo september, hvor tiltrækket af fugle fra øst er i gang,
hvorfor det ikke kan sammenlignes med antallet registreret i 2012. I sydlige Nordsø lå
fuglene i tætte flokke forholdsvist kystnært og det drejede sig i høj grad om fugle i aktiv
fældning og en stor del af fuglene dykkede, hvorfor det registrerede antal her er et
minimum. I alle de tre primære forekomstsområder blev der observeret fugle i aktiv
fældning, men også fugle der kunne flyve (især i Aalborg Bugt).
På de to seneste landsdækkende midvintertællinger i 2013 og 2016 blev der registreret
58.405 og 77.517 sortænder (Figur 1 og 2). Om vinteren registreres arten over det meste
af de indre danske farvande, men flest fugle registreres typisk i Aalborg Bugt. Andre
områder med betragtelige antal er Sejerø Bugten, Isefjorden (2016) og sydlige Nordsø. I
2016 blev der registreret en stor forekomst i Isefjord (>10.000), hvilket er
bemærkelsesværdigt, men området huser formentlig store antal dykænder de fleste år.
Ved at bruge ratioer (fugleregistreret/antal fugle modelleret) fra 2004 og 2008 (Petersen

Tabel 1. Antal af sortand optalt ved de
landsdækkende fældefugletællinger i
perioden 1968 til 2018.

m.fl. 2006, Petersen & Nielsen 2011) er der for optællingen i vinteren 2013 estimeret et
totalt antal af 192.500-257.000 sortænder i de områder, der blev dækket ved
transekttællinger, fordelt med 141.500-189.000 individer de indre danske farvande og
51.000-68.000 fugle i de områder, der blev dækket i Nordsøen (hvor de fleste blev set i
området vest for Vadehavet og Blåvand). I vinteren 2016 blev udelukkende transekter i de
indre danske farvande dækket, og herfra estimeres antal på 109.000-145.500 fugle. Langt
de vigtigste overvintringsområder for sortand dækkes af optællinger foretaget efter
linjetransektmetoden, men enkelte større fjordområder dækkes ved totaloptællinger,
hvor især større antal i Isefjorden i 2016 bidrager til landstotalen. Ved at kombinere
totalerne fra områder dækket vha. linjetransekt- og totaloptællinger fås tentative
midvintertotaler på mindst 193.500-258.000 fugle i 2013 (hvor Isefjorden ikke blev talt)
(Tabel 1). I 2016 estimeres en total på 134.000-171.000 fugle for de indre farvande,
hvortil skal lægges 50.000-200.000 fugle fra Nordsøen (jf. tidligere års erfaringer),
hvorfor et meget forsigtigt skøn for 2016 bliver på 184.000-371.000 fugle (Tabel 1). En
specifik modellering af data fra de to seneste tællinger (2013 og 2016) vil give en mere
præcis opgørelse af totale antal og tætheder, da forskelle i dækning, fysiske forhold m.v.
mellem tællingerne gør at brugen af ratioer fra tidligere tællinger er behæftet med nogen
usikkerhed. Arten er meget forstyrrelsespræget og fuglene reagerer således ofte på
flyverens tilstedeværelse ved at flyve op og dette koblet med at arten forekommer i store
antal i dennes kerneområder i Danmark betyder at observationsforholdene spiller meget
ind på de registrerede antal. Det formodes således at ratio mellem antal sete fugle og det
modellerede antal fugle varierer mere for denne art fra tælling til tælling sammenlignet
med andre.

Udvikling i antal og udbredelse
Tællingen af fældende vandfugle i 2018 var den tredje optælling primært udført efter
linje-transekt metoden (tidligere i 2006 og 2012). Data fra 2018 er ikke modelleret,
hvorfor det afrapporterede antal ikke er det totale antal fugle, men det registrerede antal.
Fugle registreret efter linje-transekt metoden registrerer kun et udsnit af de totale antal.
Det er svært at sammenligne antal mellem år og tællinger da optællingstidspunktet
varierer. Det registrerede antal i 2018 var dog meget højere end på de to tidligere
tællinger i 2006 og 2012. Fordelingen adskilte sig dog ikke fra tidligere tællinger.
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Sortandens træk begynder allerede i juli og observationer fra træksteder i Danmark tyder
også på stigende antal i sensommeren (www.dofbasen.dk). Træktællinger ved Kap
Põõsaspea i Estland, hvor en stor del af flyway’en passerer viser, at der ultimo juli
allerede er trukket næsten 500.000 fugle, hvilket svarer til mere end halvdelen af fuglene
registreret på en hel sæson (Estonian Ornithological Society 2019). Det må således også
formodes at antallene i de danske farvande stiger i løbet af sensommeren og at det sene
tidspunkt for tællingen i artens kerneområde (Aalborg Bugt) til dels har bidraget til den
høje total fra tællingen i 2018.
Det er svært at sammenligne resultaterne fra de landsdækkende tællinger fra før 2004

Antal

Metode

1968

4.752

T

1969

78.700

T

1970

105.400

T

1971

95.400

T

1973

148.100

T

1987

225.903

T

1988

178.097

T

1989

361.230

T

1991

554.801

T

1992

950.274

T

2000

101.402

T

2004

446.000

M+E

2008

600.000

M+E

2013

193.500258.000

E

2016

184.000371.000

E

År

med de nutidige, fordi størstedelen af fuglene i dag tælles ved brug af
linjetransektmetoden, hvor man førhen benyttede totaltællinger af områder, hvor
sortænder og andre havdykænder forventedes at forekomme. Endvidere blev der ved
tællingerne før 2004 ikke foretaget offshore tællinger i Nordsøen. Antallet af fugle der
overvintrer i Danmark synes at være gået tilbage, hvis man ser på udviklingen over de
seneste landsdækkende midvintertællinger, men der er også sket en ændring i artens
geografiske fordeling.
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Tabel 2. Antal af sortænder optalt eller
estimeret ved de 15 landsdækkende
midvintertællinger, der er udført 19682016. Metode angiver T (sum af
individer fra totaltælling), M
(modellerede antal), E (estimerede antal
i transektområder ud fra model-ratioer,
kombineret med totaltal fra enkelte
områder).
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≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Fløjlsand

Fløjlsand
Melanitta fusca

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIB og Artikel 4.2
udpeget

Rødliste

Næsten truet
(NT)

Bestand

Midvinter: 10.000-24.000
(2016)

Bestandsudvikling
2004-2016:
Stigende
1968-2016: Usikker

Der blev i alt registreret 1.212 fløjlsænder på den landsdækkende fældefugletælling i 2018. Antallet er højere end det registrerede
antal i 2006 og 2012.
I forbindelse med Artikel 12 afrapporteringen i 2019 (Fredshavn m.fl. 2019) blev bestandsudviklingen i den lange tidsperiode fra
1987-2016 vurderet som usikker og som stigende i den korte periode 2004-2017. På den seneste landsdækkende midvintertællinger i
2016 blev den overvintrende bestand tentativt vurderet til 10.000-24.000 individer. Antallet varierer dog meget mellem tællinger og
fra 2013 er der tentativt estimeret 26.000-65.000 individer. En specifik modellering af de registrerede antal vil give et mere præcist
estimat for den samlede bestand. I vinteren 2016 blev der foretaget en optælling af det meste af Østersøen i samtlige lande. Data fra
denne tælling vil danne grundlag for en samlet modellering af antal og fordeling fra bestandens vigtigste overvintringsområde.
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Om arten
Fløjlsand er en ret almindelig vintergæst i danske havområder primært i de indre
farvande. Arten optræder ofte i de samme områder som sortand.
Fløjlsand yngler i Skandinavien og østpå i det nordlige Rusland. Arten er ikke en dansk
ynglefugl, men overvintrer ret almindeligt i danske farvande med de største antal i
Aalborg Bugt og Sejerø Bugten.
Den samlede bestand af fløjlsand i Nordvesteuropa blev vurderet til 1 mio. fugle i 1995.
Dette antal var faldet til 320.000-550.000 fugle i 2015 (Nagy & Langendoen 2018,

Fløjlsand
Foto: Rasmus Due Nielsen

Wetlands International 2018). Som for de andre havdykænder er de tidligere
bestandsestimater behæftet med en vis usikkerhed og må forventes opdateret, når
resultaterne fra optællingen i Østersøen i 2016 er klar.
Fløjlsand er underlagt en række påvirkninger, som kan have haft betydning for
bestandsudviklingen. Der er gennemført en række studier af trusler på sortand og det må
formodes at de fleste kan overføres direkte til fløjlsand. Et antal fugle omkommer årligt
som bifangst i fiskeredskaber i den sydvestlige del af de indre danske farvande (Degel
m.fl. 2010). I den øvrige del af Østersøen vurderes det at antallet af fløjlsænder der
omkommer i forbindelse med bifangst som værende højere (Zydelis m.fl. 2013). Renere
vand omkring Danmark kan have ført til reduktion i fødemængden, samtidig med at

Figur 1. Fordeling af 1.212 fløjlsænder
optalt ved den landsdækkende
fældefugletælling i sommeren 2018.

varmere klima kan have ført til reduktion i fødekvaliteten. Arten er i øvrigt sårbar over for
olieforureninger.
Arten blev i 2019 totalt jagtfredet i Danmark.

Overvågningsmetoder
Fløjlsand overvåges kun i forbindelse med de landsdækkende optællinger af vandfugle. I
perioden 2018-2019 blev der gennemført en landsdækkende optællinger af fældende
vandfugle i 2018. Undersøgelsesområdet for den landsdækkende optælling kan ses her.
2016.

Figur 2. Fordeling af 3.682 fløjlsænder
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2016.

Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger

År

Arten blev senest overvåget ved midvinter på den landsdækkende midvintertælling i

foretaget fra land. Fløjlsand og sortand ligger ofte i blandede flokke til havs, hvor sortand
er den mest talrige. De to arter ligner hinanden meget, hvorfor fløjlsand i nogen grad
underregistreres. Kun under optimale observationsbetingelser er det muligt at bestemme
de to arter, hvis de forbliver liggende på vandet. På fældefugletællingen, hvor dele af de
optalte fugle fælder deres svingfjer og således ikke kan flyve, besværliggøres
bestemmelsen således betragteligt.

Antal

1968-1972

60.000

1987

1.804

1988

1.540

1989

7.606

2006

236

2012

419

2018

1.212

Tabel 1. Antal af fløjlsand optalt ved de
landsdækkende fældefugletællinger i
perioden 1987 til 2018.
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Resultater

Antal

Metode

1968

21.460

T

1969

14.700

T

1970

18.300

T

1971

22.800

T

1973

6.700

T

1987

40.885

T

1988

4.103

T

1989

12.682

T

1991

10.195

T

1992

121.812

T

2000

1.749

T

2004

900

T

2008

600

T

2013

26.00065.000

E

2016

10.00024.000

E

År

Der blev i alt registreret 1.212 fløjlsænder på den landsdækkende fældefugletælling i
2018. Antallet er højere end det registrerede antal i 2006 og 2012 (Tabel 1). Fløjlsænder
kan være svære at registrere og identificere fra fly grundet deres store lighed med den
mere almindelige sortand, hvorfor de registrerede antal også er afhængige af vejrforhold.
Stort set alle fugle blev observeret i Aalborg Bugt (731) og i Sejerø Bugten (317), men der
blev også observeret fugle i Løgstør Bredning syd for Bygholmengen (119) og i Nissum
Bredning (12). Arten registreres stort set udelukkende fra fly (96%) og de fleste desuden
på optællinger foretaget efter linjetransekt-metode (85%). Det totale antal fældende
fløjlsænder i Danmark er således noget højere end 1.212 og en modellering af data
indsamlet efter linjetransekt-metoden vil give et mere præcis estimat for det totale antal.

På de to seneste landsdækkende midvintertællinger i 2013 og 2016 blev registreret
henholdsvis 6.775 og 3.682 fløjlsænder (Tabel 2). Optællinger foretaget som
linjetransekttællinger registrerer et udsnit af de tilstedeværende fugle. Der er hidtil ikke
foretaget rumlig modellering af antallet af overvintrende fløjlsænder i de danske
farvande, fordi det ikke har været muligt at tilpasse de statistiske modeller ud fra det
relativt begrænsede antal af observerede fugle. Det bevirkede, at man ved den forrige
Artikel 12 afrapportering til EU kun indsendte det reelt optalte antal fugle på 600 fugle i
2008, uden at tage højde for at dette er et klart underestimat for det reelle antal.
I forbindelse med Artikel 12 afrapporteringen i 2019 blev der i mangel af artspecifikke
modeller for fløjlsand benyttet tentative estimater for ratioer imellem antallet af
observerede fløjlsænder og totale antal, der baseres på middelværdier fra 2004 og 2008
for henholdsvis sortand (ratio 4) og havlit (ratio 10). De benyttede værdier er afrundede
til heltal og repræsenterer henholdsvis mindste og største værdi fra modeller beregnet for
havdykænderne (jf. data fra Petersen m.fl. 2006, Petersen & Nielsen 2011). Ved at bruge
disse ratioer blev der for vinteren 2013 estimeret et totalt antal af 26.000 til 65.000
fløjlsænder inden for områderne dækket af transekter. For vinteren 2016, hvor der blev
optalt betydeligt færre fugle på transekttællingerne, er de tilsvarende estimerede totale
antal 9.000 til 23.000. Arten ses i modsætning til sortand kun fåtalligt i Nordsøen og i
totaltællingsområderne. Ved tællingen i 2013 indgår således under 200 fugle estimeret
fra transekter i Nordsøen og 49 fugle fra totaltælling i ovennævnte estimat. I 2016 blev
der optalt 1.187 fløjlsænder ved totaltællinger, især i Isefjorden, hvorfor den skønnede
landstotal bliver på 10.000 til 24.000 fugle for dette år.

Tabel 2. Antal fløjlsænder optalt eller
estimeret ved de 15 landsdækkende

Udvikling i antal og udbredelse
Det er svært at sammenligne resultaterne fra de landsdækkende tællinger fra før 2004
med de nutidige, fordi størstedelen af fuglene i dag tælles ved brug af
linjetransektmetoden, hvor man førhen benyttede totaltællinger af områder, hvor
fløjlsænder og andre havdykænder forventedes at forekomme. De større år-til-år
variationer i antal vil således både afspejle ændringer i opgørelsesmetode og dækning i

midvintertællinger, der er udført 19682016. Metode angiver T (sum af
individer fra totaltælling), E (estimerede
antal i transektområder ud fra
modelratioer, kombineret med totaltal
fra enkelte områder).

kombination med reelle bestandsændringer.
Antallet af fældende fløjlsænder i Danmark har været støt faldende siden de første
flytællinger omkring 1970, hvor det totale antal blev estimeret til 60.000 fugle (Joensen
1973) (Tabel 2). I perioden 1987-1989 blev der optalt mellem 1.540 og 7.606 fældende
fløjlsænder i Danmark med de største koncentrationer i Aalborg Bugt (Laursen m.fl.
1997). Det reelle antal fældende fløjlsænder er sandsynligvis noget højere end det
registrerede, da arten i høj grad overses i blandede flokke med sortænder og i endnu
højere grad i fældningssituationer. Tidligere var Løgstør Bredning artens vigtigste
fældelokalitet i Danmark med op til 16.000 fugle, men oplysninger tyder på at arten
forsvandt herfra i 1970’erne og på optællinger fra fly i 1985 og 1986 blev arten
overhovedet ikke observeret i Limfjorden (Laursen 1987), men arten blev altså igen
observeret i området i 2018.
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Arten forekommer mere talrigt ved midvinter og i forbindelse med Artikel 12
afrapporteringen til EU i 2019 blev det ud fra den landsdækkende midvintertælling i 2016
tentativt estimeret at 10.000-24.000 fløjlsænder overvintrer i Danmark. Antallet varierer
en del fra år til år, hvilket formentlig skyldes både årlige udsving i antal, men også at
optællingsforhold spiller meget ind på de registrerede antal. Antallet af fløjlsænder
registreret på de landsdækkende optællinger i perioden 2000-2008 var meget lavt
sammenlignet med tællingerne i 2013 og 2016. Samme udvikling er registreret i
Laholmsbukten i Vestsverige (Haas & Nilsson 2018), hvorfor det må formodes, at antallet
af fugle er steget. Det er usikkert, om dette måske kan skyldes en omfordeling fra andre
overvintringsområder.
Arten registreres i høj grad i de samme områder som sortand med primære
overvintringsområder i Aalborg Bugt, Sejerø Bugten og Isefjord. På de to førstnævnte
lokaliteter optælles fuglene efter linjetransektmetoden, hvorfor de totale antal for
områderne er betydeligt højere. Isefjord optælles derimod som en totaltælling.
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≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Hvinand

Hvinand
Bucephala clangula

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

70.116 (midvinter 2016)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil
1968-2019: Stabil

På den seneste fældefugletælling i 2018 blev der i alt registreret 2.341 hvinænder. Antallet varierer en del og er faldet siden 1968,
men har dog siden 1980'erne været forholdsvist stabilt. Arten træffes kun i større antal på et fåtal af lokaliteter i fældeperioden.
På den seneste landsdækkende midvintertælling i 2016 blev der i alt registreret 70.116 hvinænder, hvilket var noget flere end på
optællingen i 2013, hvor en række vigtige lokaliteter for arten dog ikke blev dækket. Antallet af overvintrende hvinænder synes at
være stabilt, både bedømt ud fra de landsdækkende tællinger og de årlige indeksberegninger.
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Om arten
Hvinand træffes almindelige over hele landet uden for yngleperioden. Overvintrende
fugle kan træffes langs kysterne dog kun fåtalligt langs den jyske Vestkyst og i de fleste
søer.
Hvinand yngler i større og mindre søer i Skandinavien og Østeuropa østover (Scott &
Rose 1996). Der findes en lille dansk ynglebestand, men arten overvintrer almindeligt i
danske farvande. Den lille danske bestand af hvinænder yngler overvejende på Sjælland
(Nyegaard m.fl. 2014).

Hvinand
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

Den del af bestanden, der overvintrer i Nordvesteuropa, er vurderet til at være på 1,0-1,3
mio. fugle og som værende stabil, måske med en faldende tendens (Nagy & Langendoen
2018, Wetlands International 2018).
Hvinand er underlagt en række påvirkninger, som kan have haft betydning for
bestandsudviklingen. Arten er jagtbar og et relativt vigtigt bytte for danske jægere.
Jagtudbyttet er faldet støt siden det kulminerede omkring 30.000 fugle omkring 1970, og
det årlige jagtudbytte har i perioden 2012-2016 ligget på mellem 6.519-9.529 fugle med
en fortsat faldende tendens (Vildtudbyttestatistikken).
Desuden omkommer et antal fugle som bifangst i fiskeredskaber (Degel m.fl. 2010).
Renere vand omkring Danmark kan have ført til reduktion i fødemængden, samtidig med

Figur 1. Fordeling af 2.341 hvinænder
optalt ved optalt ved den landsdækkende
fældefugletælling i sommeren 2018.

at varmere klima kan have ført til reduktion i fødekvaliteten.

Overvågningsmetoder
Hvinand er i perioden 2018-2019 overvåget i forbindelse med den landsdækkende
fældefugletælling i sommeren 2018 samt ved de årlige reducerede midvintertællinger.
Arten overvåges desuden også på de landsdækkende optællinger ved midvinter, som
senest er gennemført i 2013 og 2016 med den næste planlagt til 2020. I forbindelse med
den seneste revision af NOVANA-programmet blev der desuden tilføjet en optælling af
arten i Limfjordsområdet, hvor arten topper i antal i november. Denne tælling
gennemføres hvert andet år og blev for anden gang gennemført i 2019.

Figur 2. Fordeling af 70.116 hvinænder
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2016.

Undersøgelsesområdet for den landsdækkende optælling af fældefugle kan ses her.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling
består af optællinger fra op til 100 indekslokaliteter fordelt over hele landet, hvor 72 blev
dækket i 2018 og 74 i 2019.
Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger
foretaget fra land. Datagrundlaget suppleres med et kvalitetssikret udtræk af data fra
DOFbasen fra lokaliteter, der ikke benyttes årligt.

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
hvinand ved midvinter fra 1987 til 2019,
baseret på optællinger i 100
indeksområder. Indeks er sat til 100 i
1994. De stiplede linjer angiver
usikkerhed på den beregnede værdi.

e detaljer i metodeafsnittet.
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Resultater
I sensommeren 2018 blev der registreret 2.341 hvinænder på på den landsdækkende
optælling af fældende vandfugle, hvilket var marginalt flere end på den seneste optælling
foretaget i 2012 (Tabel 1). Stigningen skyldes nok i høj grad den bedre dækning af søer og
fjorde på tællingen i 2018. Fordelingen adskilte sig ikke fra fordelingen i 2012. Flest fugle
blev registreret i Hjarbæk Fjord (910), Lund fjord (370) og Lønnerup Fjord (188), hvilket
også var tilfældet i 2012. Det rapporterede antal indeholder formentlig også nogle få
ynglefugle, dette dog nok primært fra Nordsjælland.
På de to seneste landsdækkende midvintertællinger i 2013 og 2016 blev der registreret
henholdsvis 52.535 og 70.116 hvinænder (Tabel 2). Det registrerede antal i 2016 var noget
højere end antallet i 2013, men mere sammenligneligt med tidligere tællinger. Arten
registreres om vinteren over hele landet, men med de største forekomster i Limfjorden
ved begge de seneste landsdækkende tællinger. Andre områder med høje antal i 2016 var
Ringkøbing Fjord, Mariager Fjord, Horsens Fjord, Roskilde Fjord, Isefjord og farvandet

Figur 4. Fordeling af hvinænder optalt i
Limfjorden i november 2019. De
skraverede områder angiver
fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget
for arten.

År

Antal

1968-1972

12.000-14.000

1987

1.898

1988

1.997

1989

1.439

2006

7.136

2012

1.846

2018

2.341

mellem Sjælland og Møn/Falster (Figur 2).
Bestandsindekset blev for 2018 og 2019 estimeret til henholdsvis 90,6 og 92,4, og viser en
stabil bestand fra 1987 til 2019 (Figur 3)
I november 2019 blev der gennemført en optælling af arten i Limfjordsområdet, da
tidligere tællinger har vist, at arten forekommer i højere antal på dette tidspunkt
sammenlignet med ved midvinter. Tællingen dækkede området fra Harboøre i vest til
Aalborg i øst, hvor det det centrale område blev optalt fra fly. Agger og Harboøre Tange,
Hjarbæk Fjord, Vejlerne, Nibe, Gjøl og Halkær Bredninger, Ulvedybet samt en række søer
blev optalt fra land. Der blev i alt optalt 25.193 hvinænder i 2019, hvilket er stort set lig
totalen fra 2017 på 25.214 fugle. Flest fugle blev igen registreret i Hjarbæk Fjord (7.277
fugle), selvom antallet på lokaliteten var lidt under antallet i 2017 (10.200 fugle). 58% af
de optalte fugle blev registreret indenfor et fuglebeskyttelsesområde, hvor de er på
udpegningsgrundlaget. Ud over tællingen, der blev udført om dagen fra land og fly, blev

Tabel 1. Antal af hvinænder optalt ved de

der også foretaget optællinger af overnattende fugle i Vejlerne, Ulvedybet og ved

landsdækkende fældefugletællinger i

Sønderlem Vig. I de Vestlige Vejler blev der d. 14. november talt 157 hvinænder, der fløj

perioden 1968 til 2012.

til overnatning i Østerild Fjord. Fuglene trak ind over Arup Dæmningen mellem 14:45 og
16:45, fra Ulvedybet blev der registreret 812 trækkende til overnatning d. 10. november,
og på fire overnatningstællinger fra Sønderlem Vig fra tælleperioden blev der registreret
mellem 95-864 fugle med flest d. 11. november (864 fugle).

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af fældende hvinænder er faldet siden 1973, hvor bestanden af fældefugle blev
estimeret til 12.000-14.000 fugle (Jepsen & Joensen 1973), men antallet synes dog at
variere en del med blot 1.425-1.996 fugle registreret i somrene 1987-1989 (Laursen m.fl.
1997) og noget højere antal i to af de seneste tre kortlægninger. Hjarbæk Fjord var også
på de første fældefugletællinger foretaget i årene omkring 1970 den vigtigste lokalitet for
arten i fældeperioden med op til 4.000 fugle i 1972 (Jepsen & Joensen 1973).
Den overvintrende bestand af hvinænder er meget stabil, både når det bedømmes ud fra
de 15 landsdækkende optællinger fra 1968-2016 (Tabel 1) og indeksberegningerne 19872019 (Figur 3).
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Tabel 1. Antal hvinand optalt ved de 15
landsdækkende midvintertællinger, der
er udført 1968 til 2016.
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novana.au.dk

≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Lille skallesluger

Lille skallesluger
Mergellus albellus

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag I og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

8.126 (2016)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil
1968-2019: Stigende

Lille skallesluger er gået fra at være en fåtallig vintergæst på de første landsdækkende midvintertællinger i slutningen af 1960'erne til
at være en vidt udbredt vintergæst. I perioden fra 1960'erne til 1980'erne blev der talt få hundrede i landet som helhed, hvorimod
der i 2016 registreredes mere end 100 fugle på hver af 10 lokaliteter og mere end 8.000 fugle i hele landet.
I 2018 og 2019 indikerer indeks dog, at der var noget færre fugle i Danmark. I den korte periode må indeks pga. store årlige
fluktuationer derfor bedømmes som stabil-fluktuerende.

135

Om arten
Arten træffes om vinteren primært i større søer og beskyttede vige.
Lille skallesluger yngler i søer og floder i det nordligste Skandinavien og Rusland østover
(Scott & Rose 1996). Arten yngler ikke i Danmark, men overvintrer ret almindeligt
herhjemme.
Den Nordvesteuropæiske bestand er vurderet til 24.000-38.000 fugle og som værende
stabil (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2018).

Lille skallesluger
Foto: Morten Scheller Jensen

Lille skallesluger er ikke jagtbar i Danmark, men kan formentlig omkomme ved bifangst i
fiskegarn i de større søer og lavvandede havområder, hvor de forekommer.

Overvågningsmetoder
Lille skallesluger er i perioden 2018-2019 overvåget i forbindelse med de årlige
reducerede midvintertællinger. Arten overvåges desuden også på de landsdækkende
optællinger ved midvinter, som senest er gennemført i 2013 og 2016 med den næste
planlagt til 2020.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling
består af optællinger fra op til 100 indekslokaliteter fordelt over hele landet, hvor 72 blev

Figur 1. Fordeling af 3.570 små
skalleslugere optalt ved den
landsdækkende tælling ved midvinter
2013.

dækket i 2018 og 74 i 2019.
Arten er især optalt ved totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land.
Mindre antal er registeret i forbindelse med transekttællinger fra fly. Datagrundlaget
suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen fra
lokaliteter, der ikke benyttes årligt, dette dog primært i år med landsdækkende optælling
af arten.

Figur 2. Fordeling af 8.126 små
skalleslugere optalt ved den
landsdækkende tælling ved midvinter
2016.

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
lille skallesluger ved midvinter fra 1987 til
2019, baseret på optællinger i 100
indeksområder. Indeks er sat til 100 i
1994. De stiplede linjer angiver
usikkerhed på den beregnede værdi.

e detaljer i metodeafsnittet.
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Resultater

År

Antal

På de to seneste landsdækkende midvintertællinger i 2013 og 2016 blev der registreret
henholdsvis 3.570 og 8.126 lille skalleslugere (Figur 1 og 2), høje tal sammenlignet med

1968

357

1969

250

1970

425

1971

501

1973

206

1987

605

1988

63

1989

78

1991

212

1992

196

2000

660

2004

1.447

2008

2.078

2013

3.570

2016

8.126

antal talt på tidligere års landsdækkende tællinger (Tabel 1).
Bestandsindekset blev for 2018 og 2019 estimeret til henholdsvis 160,6 og 272,3, noget
lavere end de umiddelbart forudgående år, men indeks underbygger desuagtet en
markant fremgang i antal fra 1987 til 2019 (Figur 3) og dermed også den udvikling der er
set helt tilbage fra 1968, med stadigt flere overvintrende fugle, særligt efter midten af
2000'erne. I den korte periode må indeks pga. store årlige fluktuationer bedømmes som
stabil-fluktuerende.

Udvikling i antal og udbredelse
Ved midvinter forekommer arten over hele landet med de største antal i den sydøstlige
del (Figur 1, Figur 2). Lokaliteter med de største forekomster var Præstø Fjord, sydlige
Guldborgsund og farvandet mellem Møn og Sjælland. I 2013 var første halvdel af januar
mild, hvorfor der blev truffet store antal i Maribosøerne, som traditionelt er et af
Danmarks bedste områder for arten, men søerne var frosset i 2016 og fuglene fortrak
derfor til kystnære områder.
Det er i tidligere NOVANA-rapporter påpeget at indekset er følsomt overfor om
Maribosøerne er frosne, fordi søerne der indgår i indeks i milde vintre er en af landets
vigtigste rastepladser for arten, hvorimod alternative rastepladser, som arten benytter
når søerne fryser, førhen ikke indgik i indekset. I årets version af indeks er medtaget data
fra flere lokaliteter fra Storstrømsregionen, så en del af denne fejlkilde måske er
reduceret, hvorfor de store variationer i antal fra år til år, som indekset antyder,
formentlig er reelle.
I Sverige har arten gennemgået en lignende udvikling i bestandsstørrelse fra 350
overvintrende fugle i 1971 til omkring 8.000 fugle i 2015 (Nilsson & Haas 2016).
Bestanden af overvintrende fugle i Europa har forskubbet sig mod nordøst i perioden
1990-2011, hvilket er sket i overensstemmelse med forudsigelserne fra
klimaforandringerne (Pavón-Jordán m.fl. 2015).

Tabel 1. Antal af lille skallesluger optalt
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Lille skallesluger

Lille skallesluger

Fotos: Rasmus Due Nielsen

Fotos: Rasmus Due Nielsen
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novana.au.dk

≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Toppet skallesluger

Toppet skallesluger
latin
Mergus serrator

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

Midvinter: 49.500* (2016)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil
1968-2016: Usikker

* Tentativt estimat. Det er svært at sammenligne resultaterne fra de landsdækkende tællinger fra før 2004 med de nutidige, pga.
metodeskift i overvågningen. De større år-til-år variationer i antal kan således afspejle ændringer i opgørelsesmetode i kombination
med reelle bestandsændringer.
Ud fra det foreliggende datagrundlag kan udviklingen i de totale antal for den lange tidsperiode fra 1968-2016 derfor ikke vurderes,
men bedømt ud fra indeksoptællingerne skønnes det dog at bestanden har været stabil siden 1987 og derfor også de seneste 10 år.
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Om arten
Toppet skallesluger er almindelig i Danmark både som ynglefugl og vintergæst i salt- og
brakvandsområder. Uden for yngletiden træffes arten fortrinsvis i lavvandede, beskyttede
dele af kyststrækningerne i de indre danske farvande (Petersen & Nielsen 2011).
Arten yngler i større søer, floder og langs kysten i Nordeuropa samt videre østover (Scott
& Rose 1996). Den danske bestand af toppet skallesluger yngler langs alle danske kyster
undtagen den jyske vestkyst (Grell 1998).
Den Nordvesteuropæiske bestand er vurderet til at være 70.000-105.000 fugle (Nagy &

Toppet skallesluger
Foto: Steen Højmark Jensen

Langendoen 2018, Wetlands International 2018), et antal der bedømt ud fra de nyeste
danske antal vurderes at være for lavt sat.
Toppet skallesluger er underlagt en række påvirkninger, som kan have haft betydning for
bestandsudviklingen. Arten var jagtbar til og med sæsonen 2013/14, hvor arten blev
fredet. Jagtudbyttet var i årene 2012-2013 på 1.118-1.232 fugle (Vildtudbyttestatistikken).
Arten omkommer formentlig i nogen grad i fiskeredskaber i Danmark, som også vist fra
andre lande (Zydelis m.fl. 2009). I sensommeren, hvor arten fælder svingfjer, er arten
sårbar over for forstyrrelser. Den stigende rekreative udnyttelse af vores indre farvande i
sensommeren kan således tænkes at have en indflydelse på arten.

Overvågningsmetoder

Figur 1. Fordeling af 2.814 toppet
skalleslugere optalt ved den
landsdækkende fældefugletælling i
sommeren 2018.

Toppet skallesluger er i perioden 2018-2019 overvåget i forbindelse med den
landsdækkende fældefugletælling i sommeren 2018 samt ved de årlige reducerede
midvintertællinger. Arten overvåges desuden også på de landsdækkende optællinger ved
midvinter, som senest er gennemført i 2013 og 2016 med den næste planlagt til 2020. I
forbindelse med den seneste revision af NOVANA-programmet blev der desuden tilføjet
en optælling af arten i Limfjordsområdet, hvor arten topper i antal i november. Denne
tælling gennemføres hvert andet år og blev for anden gang gennemført i 2019.
Undersøgelsesområdet for den landsdækkende optælling af fældefugle kan ses her.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling
består af optællinger fra op til 100 indekslokaliteter fordelt over hele landet, hvor 72 blev
dækket i 2018 og 74 i 2019.

Figur 2. Fordeling af 16.353 toppede
skalleslugere optalt ved den
landsdækkende tælling ved midvinter
2016.

Optællingerne udføres som transekt– og totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger
foretaget fra land. Datagrundlaget suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk
af data fra DOFbasen fra lokaliteter, der ikke benyttes årligt, dette dog primært i år med
landsdækkende optælling af arten.
Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
toppet skallesluger ved midvinter fra 1987
til 2019, baseret på optællinger i 100
indeksområder. Indeks er sat til 100 i
1994. De stiplede linjer angiver
usikkerhed på den beregnede værdi.

e detaljer i metodeafsnittet.
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Resultater
Der blev i sensommeren 2018 i alt registreret 2.814 toppede skalleslugere på den
landsdækkende optælling af fældende vandfugle, hvilket er flere end på den seneste
optælling foretaget i 2012 (Tabel 1). Fordelingen var stort set lig den fundne på
fældefugletællingen i 2012, men på tællingen i 2018 blev der igen registreret fugle ved
Læsø og så resulterede den generelt bedre dækning også i flere registrerede fugle spredt i
de indre danske farvande (Figur 1). Flest fugle blev registreret i Nissum Bredning (1.093),
sydøst for Læsø (425) og ved udmundingen af Randers Fjord (152). Hovedparten (74%) af
de registrerede fugle blev optalt på optællinger foretaget fra fly, hvor især fuglene sydøst
for Læsø og i den vestlige del af Limfjorden kan være svære at tælle fra land. Det
rapporterede antal indeholder også i nogen grad ynglefugle med årsunger.
Der blev registreret henholdsvis 6.366 og 16.353 toppede skalleslugere i Danmark på de
to seneste landsdækkende midvintertællinger i 2013 og 2016 (Tabel 2). I 2016 blev flest
fugle registreret i Limfjorden, Hyllekrog/Rødsand, Sydfynske Øhav og i Isefjord (Figur

Figur 4. Fordeling af toppede
skalleslugere optalt i Limfjorden i
november 2019. De skraverede områder
angiver fuglebeskyttelsesområder, der er
udpeget for arten.

År

Antal

1968-1972

20.000

1987

1.366

1988

4.053

1989

6.876

2006

4.206

2012

1.538

2018

2.814

2). En samlet optælling fra land langs hele den bornholmske kystlinje gav totalt 678 fugle.
Toppet skallesluger registreres kun fåtalligt langs den jyske vestkyst og i Vadehavet.
På baggrund af ratio mellem sete/modellerede fugle fra en tidligere landsdækkende
optælling i 2008 blev det tentativt estimeret, at der overvintrede 22.000 fugle i 2013 og
49.500 fugle i 2016 (Nielsen m.fl. 2019). En specifik modellering af data fra 2013 og 2016
vil give en mere præcis opgørelse af totale antal og tætheder, da forskelle i dækning,
fysiske forhold m.v. mellem tællingerne gør at brugen af ratioer fra tidligere tællinger er
behæftet med nogen usikkerhed.
Bestandsindekset blev for 2018 og 2019 estimeret til henholdsvis 46,3 og 123,5. Bortset
fra en særligt høj værdi i 1993 er indeks forholdsvists stabilt fra 1987 til 2019 (Figur 3).
I november 2019 blev der for anden gang gennemført en optælling af arten i
Limfjordsområdet. Tidligere tællinger har vist, at arten forekommer i højere antal på
dette tidspunkt sammenlignet med ved midvinter. Tællingen dækkede området fra
Harboøre i vest til Aalborg i øst, hvor det det centrale og vestlige område blev optalt fra
fly. Hjarbæk Fjord og Vejlerne blev dækket fra land. Nibe, Gjøl og Halkær Bredninger
samt Ulvedybet blev også optalt fra land dog med en knap så god dækning som i 2017,

Tabel 1. Antal af toppet skallesluger
optalt ved de landsdækkende
fældefugletællinger i perioden 1968 til
2018.

hvorfor antallet af fugle fra overnatningstællingen i Ulvedybet er brugt som total for disse
områder. Der blev i alt registreret 8.809 fugle (Figur 4), hvilket var flere end på tællingen
i 2017 (6.243 fugle). Flest fugle blev registreret i Kås Bredning (2063), Nissum Bredning
(907) og Dråby Vig (719). Der blev også registreret mange fugle i Dråby Vig (2.060) og
Kås Bredning (858) på tællingen i 2017. Fordelingen adskilte sig ikke nævneværdigt fra
tællingen i 2017 og det må formodes at fuglene fordeler sig efter føde, men også efter
overnatningsområder. På tællingen i 2019 lå mange af de registrerede fugle (>1.600)
samlet i nogle få flokke, der kunne være fugle, der allerede var gået til overnatning. Ud
over tællingen, der blev udført om dagen fra land og fly, blev der også foretaget en
optælling af overnattende fugle i Vejlerne og Ulvedybet. I de Vestlige Vejler blev der d. 14.
november talt 1.208 toppet skalleslugere, der fløj til overnatning i Østerild Fjord. Fuglene
trak ind over Arupdæmningen mellem 14:45 og 16:45. I Ulvedybet blev der d. 19.
november talt 800 fugle flyvende ind til overnatning.

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af toppede skalleslugere på den landsdækkende fældefugletælling i 2018 var lidt
højere end på tællingen i 2012, men fordelingen var stort set den samme. Flokke af
fældende toppet skalleslugere kan let overses fra fly, men i 2018 blev der igen set fugle
syd for den østlige del af Læsø samt en god koncentration i den vestlige del af
Limfjorden.
Da arten i større omfang end de to andre skalleslugerarter også forekommer på mere
åbne havområder er udviklingen fra 1968-2016 svær at bedømme, fordi større andele af
bestanden idag optælles med linjetransektmetoden på åbne havområder, hvor der før
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2004 stort set udelukkende benyttedes totaltællingsmetode, også på havet hvor toppede
skalleslugere og andre dykænder som kan ses på åbne havområder forventedes at
forekomme. Bedømt ud fra indeksberegningerne, der baseres på lokaliteter talt med
totaltællingsmetoder, enten fra fly eller land, indikerer dog at den overvintrende bestand
af toppet skallesluger er forholdsvis stabil fra 1987 til 2019 (Figur 3).

Antal

Metode

1968

1.601

T

1969

19.600

T

1970

16.900

T

1971

18.800

T

1973

11.700

T

1987

14.893

T

1988

15.460

T

1989

8.345

T

1991

10.812

T

1992

14.676

T

2000

10.140

T

2004

10.577

T

2008

54.700

M

2013

22.000

E

2016

49.500

E

År

Fordelingerne ved midvintertællingerne i 2013 og 2016 adskilte sig ikke fra tidligere
tællinger, bortset fra forekomsten i Arresø i 2016, der var bemærkelsesværdig, da
området er en ferskvandslokalitet.
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Tabel 2. Antal toppet skallesluger optalt
ved de 15 landsdækkende
midvintertællinger, der er udført 19682016. Metode angiver T (sum af
individer fra totaltælling), M
(modellerede antal), E (estimerede antal
i transektområder ud fra modelratioer,
kombineret med totaltal fra enkelte
områder).
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≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Stor skallesluger

Stor skallesluger
Mergus merganser

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Livskraftig (LC)

Bestand

16.253 (2016)

Bestandsudvikling
2010-2019: Stabil
1968-2019: Stabil

Antallet af overvintrende store skalleslugere på den seneste landsdækkende midvintertælling i 2016 var lavere sammenlignet med
2013, men dog på niveau med flere af de foregående tællinger.
Siden de første landsdækkende tællinger i 1968 og indtil nu har antallet af overvintrende fugle varieret mellem 12.100 og 28.200
fugle. Bedømt ud fra disse tællinger samt indeksberegningerne kan bestanden kun bedømmes som værende stabil i Danmark.
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Om arten
Stor skallesluger træffes i yngletiden primært langs kyster i det østdanske og i sydøst
Jylland. I vinterhalvåret træffes arten almindeligt over hele landet i større søer, fjorde,
nor og laguner.
Arten yngler i større søer, floder og langs kysten i Nordeuropa mod syd til Alperne og
videre østover (Scott & Rose 1996). Den danske bestand af stor skallesluger yngler langs
kysterne på Als, Sydøstsjælland, Fyn, Møn, Falster og på Bornholm. Bestanden er gået
frem fra 34 par i 1998 til 67-74 par i 2012 (Nyegaard m.fl. 2014). Bestandsfremgangen

Stor skallesluger
Foto: Peter Bundgaard

skyldes primært ophængning af redekasser til arten.
Bestanden i Nordvest- og Centraleuropa er vurderet til at være på 177.000-277.000
individer og som værende stabil, muligvis i tilbagegang (Nagy & Langendoen 2018,
Wetlands International 2018).
Stor skallesluger er udsat for en række påvirkninger, som kan have haft betydning for
bestandsudviklingen. Arten var jagtbar til og med jagtsæsonen 2013/14 og jagtudbyttet
var på 952-1.176 fugle i årene 2012-2013. Omkring 1970, hvor jagten på arten toppede, lå
udbyttet på omkring 6.000 fugle per jagtsæson (Vildtudbyttestatistikken).
Utilsigtet bifangst i fiskeredskaber sker sandsynligvis også i nogen grad. De danske
ynglefugle har sandsynligvis været begrænset af mangel på redeplaceringsmuligheder,

Figur 1. Stor skallesluger. Fordeling af
22.222 store skalleslugere optalt ved den
landsdækkende tælling ved midvinter
2013.

idet opsætning af redekasser på potentielle ynglelokaliteter har haft en gunstig
indvirkning på den danske ynglebestand (Nyegaard 2012).

Overvågningsmetoder
Stor skallesluger er i perioden 2018-2019 overvåget i forbindelse med de årlige
reducerede midvintertællinger. Arten overvåges desuden også på de landsdækkende
optællinger ved midvinter, som senest er gennemført i 2013 og 2016 med den næste
planlagt til 2020.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling

Figur 2. Fordeling af 16.253 store
skalleslugere optalt ved den
landsdækkende tælling ved midvinter
2016.

består af optællinger fra op til 100 indekslokaliteter fordelt over hele landet, hvor 72 blev
dækket i 2018 og 74 i 2019.
Arten er især optalt ved totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land.
Mindre antal er registeret i forbindelse med transekttællinger fra fly. Datagrundlaget
suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen fra
lokaliteter, der ikke benyttes årligt, dette dog primært i år med landsdækkende optælling
af arten.

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
stor skallesluger ved midvinter fra 1987 til
2019, baseret på optællinger i 100
indeksområder. Indeks er sat til 100 i
1994. De stiplede linjer angiver
usikkerhed på den beregnede værdi.

e detaljer i metodeafsnittet.
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Resultater

År

Antal

På de to seneste landsdækkende midvintertællinger i 2013 og 2016 blev der registreret
henholdsvis 22.222 og 16.253 store skalleslugere, hvor antallet i 2013 er det højeste

1968

13.218

1969

15.900

1970

28.200

1971

22.800

1973

23.200

1987

21.600

1988

15.223

1989

12.123

1991

20.644

1992

18.090

2000

13.602

2004

17.461

2008

13.846

2013

22.222

2016

16.253

registreret på en landsdækkende midvintertælling siden begyndelsen af 1970'erne (Tabel
1).
Stor skallesluger er en almindelig vintergæst i det meste af landet, men dog ret fåtallig i
det sydvestlige Jylland (Figur 1, Figur 2). På den seneste landsdækkende midvintertælling
blev flest fugle registreret i Limfjorden og langs kysterne af Sydsjælland og LollandFalster. I Nordsjælland, hvor Arresø og Roskilde Fjord traditionelt set er nogle af artens
vigtigste overvintringsområder i Danmark, blev der set noget færre fugle i 2016
sammenlignet med i 2013.
Bestandsindekset blev for 2018 og 2019 estimeret til henholdsvis 39,2 og 33,6 og dermed
på niveau med de forudgående år (Figur 3).

Udvikling i antal og udbredelse
Set i det lange perspektiv tilbage til 1968 er bestanden af stor skallesluger i Danmark
overordnet set stabil (Tabel 1), men med nogle forholdsvis store år-til-år variationer. Det
ses også i de årlige indekstal, hvor der var særligt høje antal midt i 1990'erne, mens
indeks ellers ligger mellem 30 og 60 i en 33-årig periode (Figur 3).
Den årlige variation skyldes formentlig til dels variation i de respektive vintres hårdhed,
men også en regulær forskydning af artens overvintringsområde mod nordøst formentlig
som en reaktion på klimaforandringer (Lehikoinen m.fl. 2013). Antallet i Sverige er
således steget fra omkring 8.000 overvintrende fugle i 1971 til omkring 35.000 fugle i
2015 (Nilsson & Haas 2016).
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≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Blishøne

Blishøne
Fulica atra

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Bilag IIA og Artikel 4.2
udpeget

Rødliste

Sårbar
(VU)

Bestand

Bestandsudvikling

Midvinter: 93.116
(2016)

2010-2019: Stabil
1968-2019: Faldendefluktuerende

Antallet af fældende blishøns på optællingen i sensommeren 2018 var på i alt 34.995, hvilket er flere end på de to seneste optællinger
i 2006 (16.945) og 2012 (22.790), hvilket dog til dels kan tilskrives en bedre dækning på tællingen i 2018.
Antallet af overvintrende blishøns registreret på den seneste landsdækkende midvintertælling i 2016 var i lighed med den seneste
midvintertælling i 2013 noget under totalerne fra midvintertællingerne i perioden 1992-2008. Udviklingen bekræftets af indeks for
årene 2018-2019, der også var i den lave ende af den observerede år-til-år variation. Derfor virker det til at arten er gået noget tilbage
i antal, på trods af at der ikke har været hårde vintre de senere år, der kan forklare udviklingen.
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Om arten
Blishøne forekommer i vandhuller, søer, åer, lavvandede fjorde og langs beskyttede
kyster. Arten er i vinterhalvåret primært knyttet til søer, lavvandede fjorde eller
beskyttede vige med udbredt undervandsvegetation, hvor de ofte ses i store flokke.
Fældefugle ses typisk i de samme habitater som de overvintrende fugle, dog koncentreret
i færre områder.
Blishøne yngler over hele Europa på nær de allernordligste egne (Scott & Rose 1996).
Bestanden af blishøne blev i forbindelse med DOF's Atlas II projekt vurderet til 20.000
par (Grell 1998), men arten er siden gået markant tilbage. DOF's
ynglefuglepunkttællinger viser således en tilbagegang i perioden 1976-2017 (Moshøj m.fl.

Blishøne
Foto: Santista/Public domain

2018). Arten er en talrig vintergæst fra Østersøområdet.
I Østersregionen som helhed vurderes arten til at være i moderat tilbagegang (HELCOM
2017). Bestanden af overvintrende blishøns i Nordvesteuropa er senest blevet opgjort
til 1,2–2,0 mio. fugle, og vurderes at have en stabil eller muligvis faldende
bestandsudvikling (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2018).
Bestanden af blishøns rammes hårdt af isvintre, som giver øget dødelighed. Arten har dog
stor evne til at retablere sig, og bestanden når typisk tilbage på niveau i løbet af nogle år
(Pihl 2000).
Blishøne reagerer prompte på situationer, hvor bundvegetationen forsvinder som følge af

Figur 1. Fordeling af 36.228 blishøns
optalt ved fældefugletællingen i
sommeren 2018.

eutrofiering - og reduceres i antal fra tusindtallige til titallige flokke. Det er
veldokumenteret fra Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Nibe-Gjøl Bredninger, den yderste
del af Mariager Fjord samt Egensedybet i Odense Fjord (Meltofte & Clausen 2011,
Clausen & Holm 2011, Fælled 2011, Clausen m.fl. 2014, Balsby m.fl. 2017). Arten vender
ikke tilbage i samme omfang som fx pibeand, hvis vegetationen genetableres jf.
erfaringerne fra Nibe-Gjøl og Ringkøbing Fjord. Det kan derfor ikke udelukkes, at den
nutidige manglende forekomst af de 30.000-80.000 fugle, der typisk taltes i de Vestjyske
Fjorde og Limfjorden (regionerne B-C i Joensen 1974) skyldes de længerevarende
perioder med mangel på havgræsser, vandaks eller ålegræs i denne førhen så vigtige del
af landet for overvintrende blishøns.
Arten er jagtbar i Danmark. Antallet af nedlagte fugle er faldet i perioden fra 10.872 fugle

Figur 2. Fordeling af 93.116 blishøns
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2016.

i 2012/13 til 5.915 fugle i 2016/17. På den lange bane er udbyttet siden toppen i 1970’erne
faldet fra op i mod 100.000 fugle på en sæson i 1975/76 til det nuværende niveau
omkring 6.000 fugle (Vildtudbyttestatistikken).

Overvågningsmetoder
Blishøne er i perioden 2018-2019 overvåget i forbindelse med den landsdækkende
fældefugletælling i sommeren 2018 samt ved de årlige reducerede midvintertællinger.
Arten overvåges desuden også på de landsdækkende optællinger ved midvinter, som
senest er gennemført i 2013 og 2016 med den næste planlagt til 2020.
Undersøgelsesområdet for den landsdækkende optælling af fældefugle kan ses her.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her. Den årlige, reducerede midvintertælling

Figur 3. Udvikling i bestandsindeks for
blishøns ved midvinter fra 1987 til 2019,
baseret på optællinger i 100
indeksområder. Indeks er sat til 100 i
1994. De stiplede linjer angiver
usikkerhed på den beregnede værdi.

e detaljer i metodeafsnittet.

består af optællinger fra op til 100 indekslokaliteter fordelt over hele landet, hvor 72 blev
dækket i 2018 og 74 i 2019.
Arten er især optalt ved totaltællinger foretaget fra fly samt optællinger foretaget fra land.
Mindre antal er registeret i forbindelse med transekttællinger fra fly. Datagrundlaget
suppleres efterfølgende med et kvalitetssikret udtræk af data fra DOFbasen fra
lokaliteter, der ikke benyttes årligt, dette dog primært i år med landsdækkende optælling
af arten.
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Resultater
Antallet af registrerede blishøns på de landsdækkende fældefugletællinger er noget lavere

År

Antal

1987

9.246

1988

53.306

1989

70.820

2006

16.945

2012

22.790

2018

36.228

sammenlignet med tællingerne i oktober og om vinteren. Der blev i alt registreret 36.228
fugle på optællingen i 2018, hvilket er højere end på de to seneste landsdækkende
tællinger i 2006 og 2012 (Tabel 1). I 2018 blev flere af artens vigtige lokaliteter dækket,
hvilket til dels kan være med til at forklare det højere antal. Flest fugle blev registreret i
den østlige del af landet (Figur 1), med flest fugle i følgende områder: Roskilde Fjord
samlet (7.261), Maribo Søerne samlet (2.700), Nakskov Indrefjord (2.115) og Odense
Fjord samlet (1.626).
Der blev registreret henholdsvis 91.126 og 93.116 blishøns på de to senest gennemførte
landsdækkende midvintertællinger i 2013 og 2016 (Tabel 2), og hvor langt de fleste fugle
blev talt ved fjorde, nor og sunde på Øerne (Figur 2).
Bestandsindekset blev for 2018 og 2019 estimeret til henholdsvis 36,7 og 53,1 - hvilket er

Tabel 1. Antal af blishøns optalt ved de

lave værdier sammenlignet med tidligere år, når der ses bort fra årene omkring isvintrene

landsdækkende fældefugletællinger i

midt i 1980'erne og midt i 1990'erne (Figur 3).

perioden 1968 til 2018.

Udvikling i antal og udbredelse

År

Antal

Det højere antal registreret på fældefugletællingen i 2018 skyldes formentlig primært en
bedre dækning af artens vigtigste lokaliteter. Arten registreres over hele landet, dog med

1968

124.881

1969

207.200

1970

159.300

1971

104.800

1973

142.500

1987

27.076

1988

51.545

1989

81.156

1991

174.549

1992

209.125

2000

164.564

2004

211.492

2008

187.170

2013

91.126

2016

93.116

langt hovedparten af fuglene i de sydøstlige og østlige dele af landet. Fordelingen på
fældefugletællingen i 2018 adskilte sig ikke nævneværdigt fra den seneste optælling i
2012.
Bedømt ud fra indeks, er arten gået markant tilbage siden 1990'erne, på trods af at der
har været forholdsvis få hårde vintre, der kunne forklare udviklingen. Det seneste ti-år
synes den overvintrende bestand at have stabiliseret sig på et lavere niveau. Den
registrerede fordeling på de to seneste landsdækkende midvintertællinger (2013 og 2016)
adskilte sig heller ikke nævneværdigt fra hinanden.

Tabel 2. Antal af blishøne optalt ved de
landsdækkende midvintertællinger i
perioden 1968 til 2016.
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≥
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Trane

Trane
Grus grus

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Bilag I og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Ikke relevant (NA)

Bestand
351 (2018)

Bestandsudvikling
-

Arten blev i NOVANA-programmet første gang overvåget som trækfugl i oktober 2018. Bestanden af ynglende traner i Danmark og
vore nabolande er stigende, hvilket også formodes at være gældende for den rastende bestand om efteråret i Danmark.
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Om arten

Læs også om

Trane forekommer i Danmark både som ynglefugl og som trækfugl. Forår og efterår

≥

Trane som ynglefugl

trækker tusindvis af traner over Danmark på vej til og fra deres yngleområder i
Skandinavien og længere mod øst. Antallet af trækkende fugle varierer fra år til år alt
efter de fremherskende vindretninger i artens trækperiode. Under trækket kan store
flokke af og til ses rastende på marker og enge, primært i den østlige del af landet. De
danske ynglefugle kan om efteråret ses gå til overnatning en række steder, men de største
forekomster er i Vejlerne, hvor fugle fra den nordjyske ynglebestand overnatter kollektivt.
Trane ynglede i Europa tidligere primært i Skandinavien, men bestanden er de seneste
årtier gået meget frem, således også i Danmark, hvor bestanden under Atlas III 20142017 blev vurderet til at være 413-546 par (Vikstrøm & Moshøj 2020). Flest fugle yngler i

Trane
Foto: Peter Bundgaard

Jylland og på Bornholm, men arten yngler nu også på både Fyn og Sjælland.
Den vesteuropæiske bestand af traner er vurderet til at være 350.000 fugle (Ilyashenko
2016) og bestanden er vurderet som værende i fremgang (Nagy & Langendoen 2018,
Wetlands International 2018).
Flest traner overvintrer i Spanien og Portugal, men i takt med at de varmere vintre bliver
hyppigere overvintrer mange fugle nu også nordligere, især i Tyskland og Frankrig, men
også i Danmark, hvor der årligt ses fugle (flest i milde vintre) på en række lokaliteter, bl.a.
i Kongens Mose i Sønderjylland.
Grundet den store fremgang i artens ynglebestand vurderes den ikke at være udsat for
større trusler her til lands. Forstyrrelser i yngleområdet/yngletiden kan dog påvirke
ynglefuglenes ynglesucces.

Figur 1. Fordeling af 351 traner optalt ved
den artsspecifikke optælling i oktober
2018.

År
2018

Overvågningsmetoder
Trane overvåges i NOVANA trækfugleprogrammet hvert andet år ved en optælling i
oktober måned i de fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget:
Østlige Vejler og Bøtø Nor. Arten blev som trækfugl første gang overvåget i 2018. Trane

Oktober
351

Tabel 1. Antal af trane optalt i Danmark
i oktober 2018. Arten tælles hvert andet
år i NOVANA.

overvåges i NOVANA også som ynglefugl, hvor bestanden overvåges inden for de
fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget.
Arten overvåges primært ved optællinger foretaget fra land, men enkelte flokke ses også
undtagelsesvist på totaltællinger foretaget fra fly. Derudover er data suppleret med et
udtræk fra DOFbasen, inkluderende en uge før og efter tælleweekenden, for at medtage
eventuelle betydende forekomster i andre dele af landet. Der er udelukkende medtaget
observationer af rastende fugle med et specielt fokus på lokaliteter, hvor arten overnatter.
Flere bornholmske moser benyttes af traner som overnatningspladser og det vides ikke,
om de skifter mellem de forskellige moser fra dag til dag, hvorfor en koordineret
optælling på alle lokaliteter på samme dag her ville være at foretrække. I
sammenstillingen fra Bornholm er der kun anvendt et maksimumstal fra en dato.

Resultater
Ved tællingen i 2018 blev der i alt optalt 351 rastende fugle i hele landet. I de Østlige
Vejler, hvor arten er på udpegningsgrundlaget blev der optalt 176 fugle. Nogle af de
registrerede fugle kan være fugle, der kun raster kortvarigt på lokaliteterne i forbindelse
med deres sydvestgående træk mod vinterkvartererne.

Udvikling i antal og udbredelse
Trane blev første gang overvåget som trækfugl på tællingen i 2018. Arten ses spredt ud
over det meste af landet og der findes flere overnatningspladser i Jylland og på
Bornholm. Grundet fremgangen i den danske ynglebestand må det formodes, at antallet
af rastende fugle i oktober også er i fremgang.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Strandskade

Strandskade
Haematopus ostralegus

Sammenfatning
Status

Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Rødliste

Bestand

Bestandsudvikling

Bilag IIB og Artikel 4.2

Livskraftig

Vadehavet: 22.989 (oktober

2005-2018:

udpeget

(LC)

2018)

Faldende

Antallet af strandskader ved optællingerne i 2015 og 2018 var lavere end antallet i 2005-2009. Optællingerne fra både fly og land er
forbundet med en del usikkerhed. Men ved de tre tællinger i 2005-2009 blev der i gennemsnit talt 31.330 strandskader i Vadehavet,
mens der ved de to tællinger i 2015 og 2018 i gennemsnit blev talt 23.047, svarende til et fald på ca. 26 %.
Tendensen til tilbagegang i antallet af rastende strandskader i Vadehavet i oktober svarer nogenlunde til udviklingen i den samlede
syd- og vesteuropæiske samt nordvestafrikanske flyway-bestand, der er vurderet til at være gået tilbage med en tredjedel over en
periode på 20 år.
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Om arten
Strandskade yngler herhjemme mest langs kysterne og er særlig talrig i lavvandede
områder, fjorde og vige. Uden for yngletiden raster arten i lavvandede kystområder med
tidevand eller tidevandspræg, hvor den kan søge føde på muslingebanker eller sandbund
med hjertemuslinger.Strandskade er udbredt langs alle landets kyster. Uden for
yngletiden trækker et stort antal strandskader fra Skandinavien og Baltikum igennem
landet.
For perioden 2000-2013 er den samlede syd- og vesteuropæiske samt nordvestafrikanske
flyway-bestand vurderet til at udgøre 850.000-950.000 individer (Wetlands

Strandskade

International 2018). Bestanden har været i tilbagegang siden midt i 1990'erne og er fra

Foto: Creative Commons

1995 til 2015 vurderet til at være gået tilbage med ca. en tredjedel (Nagy & Langendoen
2018).
I yngletiden er produktionen af unger nogle steder (såsom i Vadehavet) truet af
prædation og sommerhøjvander. Trusler uden for yngletiden omfatter muslingefiskeri,
der kan resultere i et reduceret udbud af føde, samt habitattab, herunder øget vandstand
som følge af klimaforandringer (van de Pol m.fl. 2014).

Overvågningsmetoder
Strandskade overvåges hvert andet år ved optællinger i oktober. Arten blev overvåget i

År

Antal

2005

33.930

2007

27.983

2009

32.077

2011

-

2013

27.276

2015

23.104

2018

22.989

2018. Strandskade blev første gang overvåget i NOVANA-programmet i 2005 og er
desuden talt i 2007, 2009, 2013 og 2015.
Strandskade optælles alene i Vadehavet, som er det eneste fuglebeskyttelsesområde, hvor
arten indgår i udpegningsgrundlaget. Langt den største del af de strandskader, der
træffes her i landet, opholder sig i Vadehavet (Meltofte 1981), hvor fugle samles fra det
meste af landet samt fra dele af Skandinavien og Baltikum. Regelmæssig overvågning af
vandfugle i Vadehavet blev startet i 1980, og der er således en lang tidsserie til vurdering
af artens antalsmæssige udvikling.

Tabel 1. Antal af strandskade optalt i
Vadehavet i oktober i perioden 2005 til

Optælling af strandskade foretages fra flyvemaskine ved en såkaldt totaltælling, hvor alle

2018. Der var ingen tælling i

rastepladser opsøges ved højvande og tælles inden for få timer. I oktober 2018 kunne der

2011. Optællingen i 2018 er udført fra

imidlertid ikke gennemføres en optælling fra flyvemaskine, og derfor benyttes der for

land og kan ikke direkte sammenlignes

dette år alene resultater fra optællinger udført fra land.

med de øvrige tællinger, som alle er
udført fra flyvemaskine.

Resultater
Ved optællingen i Vadehavet i oktober 2018 blev der talt 22.989. Optællingen i 2018 blev
alene foretaget fra land, idet det ikke lod sig gøre at gennemføre en optælling fra
flyvemaskine. Det har med stor sandsynlighed betydet, at nogle af de flokke, som har
højvandsrastet ude på højsandene langt fra land, ikke blev talt med.

Udvikling i antal og udbredelse
De 22.989 strandskader i 2018 er næsten samme antal som de 23.104 individer, der blev
talt i 2015 (Tabel 1). Resultaterne af NOVANA-overvågningen tyder dog på, at antallet af
efterårsrastende strandskader i Vadehavet er faldet fra årene 2005-2009 til 2015-2018.
Ved de tre tællinger i 2005-2009 blev der i gennemsnit talt 31.330 strandskader i
Vadehavet, mens der ved de to tællinger i 2015 og 2018 i gennemsnit blev talt 23.047,
svarende til et fald på ca. 26 %. Da optællingerne fra både fly og land er forbundet med en
del usikkerhed, er det dog vanskeligt at drage klare konklusioner alene ud fra disse data.
Som nævnt ovenfor kan en del flokke være overset i 2018, da der dette år alene blev talt
op fra land.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Klyde

Klyde
Recurvirostra avosetta

Sammenfatning
Status

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Trækfugl

Bilag I og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Ikke relevant (NA)

Bestand
6.875 (august 2019)

Bestandsudvikling
2005-2019: Stabil?

Ved seneste optælling af klyde i august 2019 blev der talt i alt 6.875 klyder i hele landet, heraf 84 % i Vadehavet. De tre foregående
optællinger i perioden 2012-2017 gav i gennemsnit 5.547 fugle som resultat, mens der tilbage i 2007 og 2009 blev talt mellem 7.000
og 8.000 klyder.
Den seneste optælling tyder således på fremgang i antallet af efterårsrastende klyder i Danmark. Set samlet over hele perioden siden
2005, hvor arten er overvåget i NOVANA-programmet, har antallet været nogenlunde stabilt.
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Om arten

Læs også om

Klyde optræder uden for yngletiden i fjordlaguner og lavvandede tidevandsområder med

≥

Klyde som ynglefugl

slikrige vandflader, som delvis tørlægges ved lavvande.
Klyde forekommer som ynglefugl lokalt langs kysterne i hele landet, men optræder i
efterårsmånederne på relativt få lokaliteter i Danmark. Langt størsteparten af
efterårsbestanden er samlet i Vadehavet og i fjordområder i Vestjylland og ved
Limfjorden. Større antal kan også ses ved Læsø og Alleshave Bugt/Saltbækvig på
Vestsjælland.
Især området syd for Rømødæmningen i Vadehavet har i en lang årrække fungeret som
en fældeplads for fugle fra store dele af artens nordlige yngleområder (Laursen & Frikke

Klyde

2013). Arten er trækfugl og overvintrer i Vesteuropa og Nordvestafrika.

Foto: Rasmus Due Nielsen ©

Den vesteuropæiske bestand af klyde vurderes at have en bestandsstørrelse på 89.00099.000 individer og er sandsynligvis i fremgang (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands
International 2018).
Arten optræder på fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I, og er derfor ikke jagtbar i de
europæiske lande. På nogle af de danske rastepladser bevirker jagtudøvelse i september
muligvis, at fuglene forlader disse områder tidligere på efteråret, end det ellers ville have
været tilfældet. Der vurderes ikke at være øvrige væsentlige trusler mod de rastende fugle
her i landet.

Overvågningsmetoder
Klyde overvåges hvert andet år ved optællinger i august måned. Arten blev overvåget i
2019. Klyde blev første gang overvåget i NOVANA-programmet i 2005 og er talt hvert
andet år siden da.
Optællingen er landsdækkende, men med særligt fokus på de fuglebeskyttelsesområder,

Figur 1. Klyde som trækfugl. Fordeling af
6.875 klyder optalt ved den
landsdækkende tælling i august 2019.

År

Antal

2005

3.206

2007

7.870

2009

7.198

2011

4.621

2013

5.528

2015

5.801

2017

5.312

2019

6.875

hvor arten er på udpegningsgrundlaget som trækfugl. I august optræder arten primært på
de få danske fældepladser, hvilket omfatter Vadehavet, Læsø og Alleshave
Bugt/Saltbækvig på Vestsjælland
Optælling af klyde finder normalt sted ved flytælling i Vadehavet og ved optællinger fra
land på de øvrige lokaliteter uden for Vadehavet. I Vadehavet optælles hele området fra
flyvemaskine ved en såkaldt totaltælling, hvor alle rastepladser opsøges ved højvande, og
fuglene tælles inden for få timer. Klyder kan være vanskelige at tælle præcist fra fly, så
resultaterne er suppleret med tællinger fra land, hvor sådanne foreligger, og hvor disse
vurderes at give et bedre billede af artens forekomst.
I 2019 blev der gennemført et særligt projekt med jævnlige optællinger fra land på artens
vigtigste rastepladser i Vadehavet. Fra dette projekt er anvendt optællinger foretaget 20.
august i Ho Bugt og 23. august ved Rømødæmningen. Der blev gennemført en flytælling i
hele Vadehavet 13. august, men for klyde vurderes optællingerne fra land at give det mest
retvisende tal.

Tabel 1. Antal af klyde optalt i Danmark

I de andre relevante fuglebeskyttelsesområder er der anvendt optællinger fra perioden 10.

i august i perioden 2005 til 2019. I 2005

til 25. august. Fra øvrige lokaliteter er der suppleret med kvalitetssikrede tal fra

er optællingen i Vadehavet udført fra

DOFbasen for samme periode. Fuglebeskyttelsesområdet ved Læsø blev ikke dækket i

land, og tallet fra dette år kan derfor

2019, men ellers var der god dækning af øvrige områder, hvor der kunne forventes at

ikke direkte sammenlignes med tallene

optræde klyde i større tal.

fra de øvrige år, hvor tællingerne i
Vadehavet er udført fra flyvemaskine.
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Resultater
Ved optællingen i august 2019 blev der i alt talt 6.875 klyder. Den geografiske fordeling af
fuglene kan ses på Figur 1. De største koncentrationer sås i Vadehavet med i alt 5.741
klyder, heraf 3.983 ved Rømødæmningen og 1.735 i Ho Bugt. I resten af landet var de
største tal 525 ved Tipperne og 253 i Alleshave Bugt på Vestsjælland, mens der på andre
lokaliteter ikke sås over 50.

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af klyder i 2019 var noget større end ved de seneste optællinger. I årene 20112017 blev der talt mellem 4.621 og 5.801 klyder, mens der både i 2007 og 2009 blev talt
over 7.000 fugle (Tabel 1).
I Vadehavet, der tegnede sig for 84 % af klyderne i august 2019, var antallet noget højere,
end det har været de seneste mange år (Bregnballe m.fl. in prep.).
Uden for Vadehavet var der i 2019 relativt mange fugle ved Tipperne, mens antallet i
Alleshave Bugt er gået tilbage (Bregnballe m.fl. in prep.). På andre fældepladser, der
tidligere har haft store tal i august (fx Bøvling Fjord), sås ikke nævneværdige antal i 2019.
En nyere opgørelse indikerer, at antallet af rastende klyder i det dansk-tysk-hollandske
Vadehav er gået tilbage på både lang sigt (1987/88-2016/17) og kort sigt (2007/082016/17) (Kleefstra m.fl. 2019). Ifølge samme opgørelse har der også været tilbagegang i
antallet i den danske del af Vadehavet på både lang og kort sigt. I analyserne er der
indgået optællinger fra hele året og ikke kun fra den periode, hvor artens forekomst i
Danmark kulminerer.
Den danske ynglebestand af klyde kulminerede omkring 1990 med ca. 5.000 par, men
bestanden er siden gået tilbage, og blev opgjort til ca. 3.600 par i 2009 og ca. 2.500 par i
2014 (Bregnballe m.fl. 2015). Ved disse opgørelsen er der gjort forsøg på at korrigere for
lokaliteter med manglende dækning, så tallene kan ikke direkte sammenlignes med
resultaterne fra NOVANA-overvågningen. Ved den landsdækkende NOVANAovervågning i 2019 blev der registreret ca. 2.140 par, og udviklingen i de seneste
NOVANA-optællinger tyder på, at arten de seneste år er gået frem som ynglefugl.
Udviklingen i ynglebestanden må forventes at afspejle sig i den danske forekomst i
efterårsmånederne, da det formentlig først og fremmest er danske fugle, der optræder på
fældepladserne i Danmark.

Referencer
≥

Se afsnittet om internationale bestandsopgørelser.

≥

Bregnballe, T., Thorup, O., Jacobsen, L.B., Kjeldsen, J.P. & Hansen, M. (2015).
Udviklingen i ynglebestanden af Klyder i Danmark 1970-2014. - Dansk Ornitologisk
Forenings Tidsskrift 109: 121-133.

≥

Bregnballe, T., Nielsen, R.D., Sterup, J., Thorup, O., Holm, T.E., Castenschiold, J.H.F.,
Gnep, B. & Günther, K. (in prep.). Forekomst af klyder i Vadehavet uden for
yngletiden. Har fænologien gennem sommeren og efteråret ændret sig? Teknisk
rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

≥

Kleefstra, R., Hornman, M., Bregnballe, T., Frikke, J., Günther, K., Hälterlein, B.,
Körber, P., Ludwig, J., Scheiffarth, G. (2019). Trends of Migratory and Wintering
Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988 - 2016/2017. – Wadden Sea Ecosystem No.
39. Common Wadden Sea Secretariat, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in
the Wadden Sea, Wilhelmshaven, Germany.

≥

Laursen, K. & Frikke, J. (2013). Rastende vandfugle i Vadehavet 1980-2010. - Dansk
Ornitologisk Forenings Tidsskrift 107: 1-184.

158

novana.au.dk

≥

…

≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Hjejle

Hjejle
Pluvialis apricaria

Sammenfatning
Status

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Rødliste

Bestand

Bestandsudvikling

230.273 (oktober 2018)
Trækfugl

Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Livskraftig (LC)

58.637 (april 2019)

Usikker

Der blev i perioden 2018-2019 gennemført to landsdækkende optællinger af hjejle. I oktober 2018 blev der talt godt 230.000 fugle,
og i april 2019 blev der talt knap 59.000.
Der er før 2012 kun gennemført én optælling i forbindelse med NOVANA-overvågningen. I 2009 (hvor tællingen blev udført
omkring 9.-10. maj) blev der registreret 19.709 hjejler, hvilket er væsentligt færre end de henholdsvis 29.490 og 73.641 fugle, der
blev talt under forårstællingerne i 2015 og 2017.
Borttrækket af hjejle videre mod ynglepladserne sker omkring begyndelsen af maj, og det sene optællingstidspunktet i 2009 udgør
formentlig en del af forklaringen på det lave antal registrerede hjejler i 2009. Desuden blev der i 2009 dækket færre af de potentielt
vigtige lokaliteter end i 2015 og 2017.
Det stigende antal hjejler registreret under optællingerne i Danmark skyldes formentlig primært forskelle i dækning og
optællingstidspunkt.
Antallet af rastende hjejler i Danmark er størst om efteråret. På baggrund af en koordineret optælling i oktober 2014 blev det
vurderet, at der da rastede i alt 320.000 fugle i hele landet (Rasmussen 2017).
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Om arten

Læs også om

Hjejle optræder i Danmark primært som trækfugl forår og efterår, hvor arten raster i

≥

Hjejlen som ynglefugl

kystområder, på tidevandsflader og lavtliggende græsarealer. De kan også raste på
dyrkede marker inde i landet.
I træktiden er hjejle udbredt over det meste af landet, men de største antal findes i
Vadehavsområdet, langs Jyllands vestkyst og nær Limfjorden.
To bestande forekommer i Danmark:
Sydlig hjejle, P. a. apricaria, yngler i lavlandsområder i blandt andet det sydlige
Skandinavien (herunder sjældent i Danmark) og de Baltiske Lande. Denne bestand udgør
kun en lille del af de hjejler, der forekommer i Danmark.

Hjejle
Foto: Peter Bundgaard

Nordlig hjejle, P. a. altifrons, yngler talrigt i bjergegne i Nordskandinavien, Finland og
NV-Rusland og overvintrer i Vesteuropa og Nordvestafrika. Denne bestand vurderes at
udgøre langt størsteparten af de rastende hjejler, der optræder i Danmark (Meltofte
1993). Underarten P. a. altifrons vurderes at have en bestandsstørrelse på 800.0001.100.000 individer og er sandsynligvis i fremgang (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands
International 2018).
Arten blev jagtfredet i 1982, og da den tillige er alsidig i sit valg af fourageringsområder,

Foto: Rasmus Due Nielsen

vurderes der ikke at være nogen trusler for den trækkende bestand her i landet.

Overvågningsmetoder
Siden 2017 er hjejle blevet overvåget hvert år ved optællinger i skiftevis april og oktober.
Før det blev arten overvåget hvert sjette år ved optællinger i maj. I perioden 2018-2019 er
hjejle talt op i oktober 2018 og april 2019.
Optællingen af hjejle er landsdækkende, men med særligt fokus på de
fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget som trækfugl. Dette
omfatter 19 fuglebeskyttelsesområder.

Figur 1. Hjejle som trækfugl. Fordeling af
230.273 hjejler optalt ved den
landsdækkende tælling i oktober 2018.

Hjejle overvåges gennem optællinger fra land, hvor et netværk af frivillige
optællere tæller op i de relevante fuglebeskyttelsesområder. Disse optællinger er
suppleret med data fra DOFbasen. I 2018 blev optællingen primært udført i weekenden
6.-7. oktober, mens den primære tælleweekend i 2019 var 20.-21. april. Der er ved begge
optællinger anvendt tal fra op til en uge før og efter optællingsweekenden.

Figur 2. Hjejle som trækfugl. Fordeling af
58.637 hjejler optalt ved den
landsdækkende tælling i april 2019.
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Resultater
Ved den landsdækkende optælling i oktober 2018 blev der registreret i alt 230.273 hjejler.

År

Måned

Antal

2009

Maj

19.709

2015

Maj

29.490

2017

April

2018

Oktober

230.273

2019

April

58.637

Den geografiske fordeling af fuglene fremgår af Figur 1. De største koncentrationer sås
omkring Vadehavet og Limfjorden. Ved Vadehavet blev der talt i alt 49.537, flest ved
Ballum og i Tøndermarsken. Omkring Limfjorden var de største tal 11.640 Agger Tange,
12.400 Østlige Vejler og 15.000 Egholm ved Aalborg. Flokke på 5.000-6.000 fugle sås
desuden i Odense Fjord, ved Jægerspris Nordskov og på Saltholm.
Under optællingen i april 2019 blev der i alt registreret 58.637 hjejler. Langt de fleste

73.641

store forekomster sås i Jylland, særligt i Vestjylland og omkring Limfjorden (Figur 2). I
Vadehavet blev der i alt talt 9.498, heraf 4.265 omkring det nordlige Rømø, og de øvrige
områder ved Vadehavet med mange hjejler udgjordes af Mandø samt marsken ved Sdr.
Farup. Fra resten af landet var de største flokke 3.000 Gyllingnæs nær mundingen af
Horsens Fjord, 2.800 Klegod, Holmsland Klit, 2.500 Bøvling Klit og 2.500 Dråby Vig.

Tabel 1. Antal af hjejle optalt i Danmark
i perioden 2009 til 2019.

Udvikling i antal og udbredelse
Da der ind til videre kun er blevet talt hjejler i oktober i et enkelt år (2018), er det for
efteråret endnu ikke muligt at se på ændringer i antal og udbredelse.
Hvad angår optællingerne om foråret, så er de blevet flyttet fra maj til april for bedre at
ramme det tidspunkt, hvor antallet om foråret kulminerer. Dette gør det dog vanskeligt at
sammenligne antallet i de fire år, arten er blevet overvåget. Det samlede antal har været
mellem 19.709 og 73.641 med det laveste antal i de år, hvor arten er talt i maj.
Ved alle optællingerne om foråret er langt størsteparten af fuglene talt i Jylland med store
forekomster særligt i Vadehavsområdet, ved de vestjyske fjorde og omkring Limfjorden.
Hjejle forekommer ofte i store flokke på marker, og disse områder vil aldrig blive dækket
fuldt ud i forbindelse med optællingerne. Hvis mange store flokke ikke bliver fundet, vil
dette have stor betydning for det samlede optællingsresultat.
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Se afsnittet om internationale bestandsopgørelser.
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Rasmussen, L. M. (2017). Rastende Hjejler og Viber i Danmark i oktober 2014. –
Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 111: 15-22.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Strandhjejle

Strandhjejle
Pluvialis squatarola

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste
Livskraftig (LC)

Bestand
Vadehavet: 1.454 (august 2019)

Bestandsudvikling
2005-2019: Usikker

Ved optællingen af strandhjejle i Vadehavet i august 2019 blev der fra fly talt 1.454 individer, mens der fra land blev talt 4.045
strandhjejler. Ved de seneste optællinger (2011-2019) er der talt ca. 1/3 færre strandhjejler end ved de første optællinger (20052009). For denne art vurderes der at være store usikkerheder knyttet til de enkelte optællingsresultater. Det er derfor ikke
umiddelbart muligt at afgøre, om der har været en reel nedadgående tendens i artens forekomst i den danske del af Vadehavet.
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Om arten
Strandhjejle forekommer i Danmark kun på træk. Den opholder sig langs lavvandede
kyster, hvor den ved lavvande søger føde på vadeflader.
Rastende strandhjejler kan ses på egnede lokaliteter i hele landet, men langt de største
antal optræder i Vadehavet. Arten yngler i det højarktiske Sibirien, og
overvintringsområdet omfatter Vesteuropa fra Vadehavet og England i nord til Vestafrika
i syd.
Den bestand af strandhjejle, der trækker gennem Vesteuropa, vurderes at have en
bestandsstørrelse på 200.000 individer og anses for at være i tilbagegang (Nagy &

Strandhjejle
Foto: Peter Bundgaard
År

Antal

Langendoen 2018, Wetlands International 2018).

2005

2.339

Arten blev jagtfredet i 1982, og der er ikke kendskab til trusler mod arten som trækfugl i

2007

2.496

2009

3.212

2011

1.446

2013

1.173

2015

3.366

2017

1.157

2019

1.454

Danmark.

Overvågningsmetoder
Strandhjejle overvåges hvert andet år ved optællinger i august. Arten blev overvåget i
2019. Strandhjejle blev første gang overvåget i NOVANA-programmet i 2005 og er talt
hvert andet år siden da.
Optælling af strandhjejle sker i de fleste år fra flyvemaskine, hvor hele området dækkes
ved en såkaldt totaltælling. Alle rastepladser opsøges ved højvande og tælles inden for få
timer. I 2005 og 2015 blev optællingerne alene udført fra land.
Strandhjejle optælles kun i Vadehavet, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget for to
fuglebeskyttelsesområder. Langt den største del af de strandhjejler, der træffes her i
landet, opholder sig i Vadehavet (Meltofte 1981). Regelmæssig overvågning af vandfugle i
Vadehavet blev startet i 1980, og der er således en lang tidsserie, som kan bruges til
vurdering af artens antalsmæssige udvikling. Imidlertid er optællingerne forbundet med
en del usikkerhed.

Tabel 1. Antal af strandhjejle optalt i
Vadehavet i august i perioden 2005 til
2019. Optællingerne i 2005 og 2015 er
udført fra land og kan ikke direkte
sammenlignes med de øvrige tællinger,
som alle er udført fra flyvemaskine.
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Resultater
I 2019 blev strandhjejle optalt ved en flytælling 13. august, hvor der blev registreret 1.454
individer. Ved en optælling fra land udført i perioden 14.-21. august samme år, blev der
talt i alt 4.045 strandhjejler i Vadehavet.

Udvikling i antal og udbredelse
Ved de fem optællinger i perioden 2011-2019 blev der i gennemsnit talt 1.719 fugle,
hvilket var ca. 36 % færre end de 2.682 fugle, der i gennemsnit blev talt ved de tre
optællinger i 2005-2009. Som tallene fra 2019 illustrerer, kan der være stor forskel på
resultatet af en optælling fra fly og fra land. I 2017 blev der fra fly talt 1.157 strandhjejler
og fra land 2.516 (landtællingerne udførtes inden for perioden 14.-23. august).
Formentlig overses arten i en vis grad ved optællinger fra fly. Strandhjejle forekommer
typisk i små flokke, der let kan overses i områder med store koncentrationer af andre
arter af vadefugle.
For strandhjejle er der altså store usikkerheder knyttet til de enkelte optællingsresultater.
Det vurderes på den baggrund, at det ikke umiddelbart er muligt at afgøre, om der har
været en reel nedadgående tendens i artens forekomst i den danske del af Vadehavet.
En nyere opgørelse indikerer, at antallet af rastende strandhjejler i det dansk-tyskhollandske Vadehav har været stabilt på både lang sigt (1987/88-2016/17) og kort sigt
(2007/08-2016/17) (Kleefstra m.fl. 2019). Ifølge samme opgørelse er antallet i den
danske del gået frem på lang sigt og har været stabilt på kort sigt. I analyserne er der
indgået optællinger fra hele året og ikke kun fra den periode, hvor artens forekomst i
Danmark kulminerer.
For sammenlignelighedens skyld er der i Tabel 1 præsenteret resultatet af optællinger
udført fra fly, hvor en sådan er udført. Antallet af strandhjejler i Vadehavet er normalt ret
stabilt i perioden fra starten af august til slutningen af september (Laursen & Frikke
2013), så mindre år-til-år-forskelle i optællingstidspunkt vurderes ikke at have
nævneværdig betydning.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Pomeransfugl

Pomeransfugl
Eudromias morinellus

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Bilag I og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste
Livskraftig (LC)

Bestand
Landsdækkende: 346 (maj 2018)

Bestandsudvikling
2004-2017: Stigende

I maj 2018, hvor arten blev overvåget for første gang i NOVANA programmet, blev der i alt optalt 346 pomeransfugle. Antallet af
registrerede fugle i Danmark var stigende i perioden 2004-2017 (Fredshavn m.fl. 2019), men antallet i 2018 lå betydeligt under
gennemsnittet på 969 fugle for perioden 2010-2017.
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Om arten
Pomeransfugl forekommer i Danmark kun som trækfugl. Arten raster fåtalligt i en række
områder i det vestlige Jylland. En stor del af fuglene raster i flokke på agerjord eller
kortgræssede enge.
Pomeransfugl yngler i Europa primært i Skandinavien, men også med en række mindre
bestande bl.a. i Skotland og i det centrale Europa. Bestanden, der trækker igennem
Danmark, overvintrer i Nordvestafrika.
Den europæiske bestand af pomeransfugl er vurderet til at være på mellem 38.000145.000 fugle og bestanden er vurderet som værende i mulig tilbagegang (Nagy &

Pomeransfugl i nærbillede
Foto: Rasmus Due Nielsen ©

Langendoen 2018, Wetlands International 2018).
Der er ingen kendte trusler for arten i Danmark.

Overvågningsmetoder
Pomeransfugl overvåges hver andet år ved en optælling i maj måned.
Arten blev første gang overvåget i 2018, men artens forekomstmønster og antal i
Danmark er beskrevet i en række artikler og rapporter (bl.a. Østergaard 1982, Østergaard
2001 og Lange 2019).
Arten overvåges ved optællinger foretaget fra land. Data er herudover suppleret med et
udtræk fra DOFbasen, inkluderende en uge før og efter tælleweekenden, for at medtage
eventuelle betydende forekomster i andre dele af landet.

Figur 1. Pomeransfugl. Fordeling af
pomeransfugle optalt ved den
artsspecifikke optælling i maj 2018.

År

Maj

2018

346

Pomeransfugl er en forholdsvis fåtallig trækfugl i Danmark med de største antal om
foråret. Det totale antal rapporteret her er en sammenstilling af det maksimale antal
rastende fugle pr. lokalitet i hele forårstrækperioden. Antallet kan således være mere end
det faktiske antal fugle, da det ikke kan udelukkes at de samme fugle bruger flere
rastepladser her i landet på deres træk nordover. I totalen er der kun medtaget rastende

Tabel 1. Antal af pomeransfugl optalt i
Danmark i maj 2018. Arten tælles hvert
andet år i NOVANA.

fugle, dvs. fugle registreret på træk er ikke medtaget.

Resultater
På tællingen i 2018 blev der i alt optalt 346 rastende fugle i hele landet. I
fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget, blev der optalt 148
fugle. Flest fugle blev registreret ved Skjern Enge (76) og ved Vrist Enge (66). På nær én
fugl ved Bøjden Nor på Fyn blev samtlige fugle set langs den jyske vestkyst (Figur 1).

Pomeransfugle i luften
Foto: Rasmus Due Nielsen ©

Udvikling i antal og udbredelse
Udviklingen i antallet af rastende fugle om foråret i Danmark er beskrevet i detaljer i
Lange (2019). Det registrerede antal i 2018 var langt under gennemsnittet på 969 for
perioden 2010-2017, men arten svinger meget i antal fra år til år, og i perioden 20002009 var det årlige gennemsnit på 292 (Lange 2019).
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Sandløber

Sandløber
Calidris alba

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Artikel 4.2 udpeget

Rødliste
Livskraftig (LC)

Bestand
Vadehavet: 1.735 (maj 2018)

Bestandsudvikling
2013-2018: Usikker

Sandløber blev talt i Vadehavet i maj 2018, og da blev der registreret 1.735 fugle. Dette var første gang en sådan tælling blev udført i
maj i NOVANA-sammenhæng. Desuden har arten været registrereret i og uden for Vadehavet i forbindelse med
midvintertællingerne i 2013 og 2016. Da blev der registreret i alt 404 hhv. 2.293 individer; ved tællingen i januar 2013 blev
Vadehavet ikke dækket fra fly, hvilket formentlig bidrog til det lave antal talte fugle. Det er ikke muligt på baggrund af de udførte
tællinger at afgøre, om artens forekomst i Vadehavet har ændret sig siden 2013.
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Om arten
Sandløber forekommer i Danmark overvintrende og på træk langs kysten, hvor arten ofte
søger føde lige i vandkanten på sandstrande.
Sandløber ses talrigest ved den jyske vestkyst, men kan forekomme i mindre antal ved
strande i det meste af landet. Arten yngler i arktiske områder og spredes uden for
yngletiden til strande over stort set hele Jorden.
Den bestand, der optræder i Danmark, yngler i NØ-Canada og NØ-Grønland samt
på Svalbard og Tajmyrhalvøen og overvintrer langs Atlanterhavskysten fra Danmark og

Sandløber

Storbritannien i nord mod syd til Sydafrika. Denne bestand vurderes at være på ca.
200.000 individer og anses for at være stabil (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands
International 2018).
Sandløber er fredet i Danmark, og ud over forstyrrelser fra menneskelig færdsel på nogle
af de foretrukne strande vurderes der ikke at være væsentlige trusler mod arten her i
landet.

Overvågningsmetoder

Sandløber

Sandløber overvåges i Vadehavet hvert andet år ved optællinger i maj. Arten blev for

Fotos: Rasmus Due Nielsen

første gang i NOVANA-sammenhæng overvåget i maj i 2018. Ved tællingen i maj optælles
sandløber alene i Vadehavet, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget for to
fuglebeskyttelsesområder.

År
2013

Arten optælles desuden i og uden for Vadehavet hvert tredje år i forbindelse med de
landsdækkende midvintertællinger. Arten blev således talt i og uden for Vadehavet ved
midvintertællingerne i 2013 og 2016.

Dækning

Antal

Hele landet,

404

midvinter

2016

Hele landet,
midvinter

2.293

2018

Vadehavet, maj

1.735

Optælling af sandløber i Vadehavet sker fra flyvemaskine, hvor hele området dækkes ved
en såkaldt totaltælling. Alle rastepladser opsøges ved højvande og tælles inden for få
timer. Flytællingen i Vadehavet i 2018 blev gennemført 14. maj.
Tabel 1. Antal af sandløber optalt i

Resultater
Ved optællingen fra fly i Vadehavet i maj 2018 blev der i alt talt 1.735 sandløbere.
Hovedparten af disse (1.650) blev registreret på den sydlige del af Fanø. De øvrige
sandløbere blev talt på Rømø, bort set fra 5 individer ved Langli.

Udvikling i antal og udbredelse
Det er i 2018 første gang, at sandløber er blevet overvåget ved en optælling i maj i
NOVANA-sammenhæng. På baggrund af denne ene tælling kan der derfor ikke siges

Danmark ved midvintertællingerne i
2013 og 2016 samt antal af sandløber
optalt i Vadehavet i maj 2018. I 2013 er
optællingen i Vadehavet udført fra land,
og tallet fra dette år kan derfor ikke
direkte sammenlignes med tallet fra
2016, hvor tællingen i Vadehavet er
udført fra flyvemaskine.

noget om udvikling i antal og udbredelse.
Sandløber er to gange tidligere afrapporteret i forbindelse med landsdækkende
midvintertællinger. I januar 2013 blev der optalt i alt 404 fugle, mens der i 2016 blev talt
2.293 individer. Der blev i 2013 ikke gennemført en flytælling i Vadehavet, hvilket til dels
kan forklare forskellen i det registrerede antal mellem 2013 og 2016. I 2016 var fuglene
primært fordelt langs den Jyske Vestkyst, langs kysten af Østhimmerland og i Vadehavet.
En nyere opgørelse indikerer, at antallet af rastende sandløbere i det dansk-tyskhollandske Vadehav er gået frem på både lang sigt (1987/88-2016/17) og kort sigt
(2007/08-2016/17) (Kleefstra m.fl. 2019). Ifølge samme opgørelse er også antallet i den
danske del af Vadehavet gået frem på både lang sigt og kort sigt. I analyserne er der
indgået optællinger fra hele året og ikke kun fra den periode, hvor artens forekomst i
Danmark kulminerer.
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Trækfuglearter ≥ Islandsk ryle

Islandsk ryle
Calidris canutus

Sammenfatning
Status

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Trækfugl

Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste
Livskraftig (LC)

Bestand
Vadehavet: 41.666 (maj 2018)

Bestandsudvikling
2004-2018: Faldende

Ved optællingen af islandsk ryle i Vadehavet i maj 2018 blev der fra fly talt 41.666 individer, mens der fra land blev talt 60.804
islandske ryler.
Antallet af optalte islandske ryler har været væsentligt lavere i 2012-2018 end i 2006-2010. Andre opgørelser viser, at antallet af
islandske ryler i både det danske og et samlede Vadehav har været stabilt de seneste år.
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Om arten
Islandsk ryle yngler i arktiske områder og forekommer i Danmark på træk, hvor arten
opholder sig langs lavvandede kyster, ofte hvor der som følge af tidevand eller vind
blotlægges vadeflader. Arten søger føde på sandede vadeflader, hvor den især tager små
muslinger.
Islandsk ryle kan ses i hele landet i trækperioderne, men langt de største antal optræder i
Vadehavet.
To underarter af islandsk ryle optræder i Danmark. Den ene underart C. c. canutus yngler
i det centrale Sibirien og overvintrer i Vest- og Sydafrika. Den anden C. c. islandica yngler
i højarktisk Canada og Grønland og overvintrer i Vesteuropa inklusive Vadehavet.
I Vadehavet er det i maj hovedsagelig den sibiriske underart (C. c. canutus), der er

Islandsk ryle
Foto: Pixabay
År

Antal

2004

22.550

2006

89.950

være mere stabil (van Roomen m.fl. 2017, Nagy & Langendoen 2018).

2008

154.112

Der er ikke kendskab til trusler mod arten herhjemme, men muslingefiskeri specielt i

2010

135.621

af islandsk ryle i den hollandske del af Vadehavet (Ens m.fl. 2004, Kraan m.fl. 2009).

2012

43.215

Overvågningsmetoder

2014

28.061

2016

36.400

2018

41.666

tilstede, og næsten hele denne bestand raster i Vadehavet i slutningen af maj (Meltofte
m.fl. 1994). Nogle kilder vurderer denne underart til at være i tilbagegang, og at
bestanden kan være halveret mellem 1980 og 2014 (van Roomen m.fl. 2017, Nagy &
Langendoen 2018). Den grønlandske/canadiske bestand (C. c. islandica) vurderes at

Holland har reduceret udbuddet af føde for arten og menes at have påvirket forekomsten

Islandsk ryle overvåges hvert andet år ved optællinger i maj. Arten blev overvåget i 2018.
Islandsk ryle blev første gang overvåget i NOVANA-programmet i 2004 og er talt hvert
andet år siden da.
Islandsk ryle optælles alene i Vadehavet, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget for to
fuglebeskyttelsesområder. Langt den største del af de islandske ryler, der træffes her i
landet, opholder sig i Vadehavet (Meltofte 1993).
Optælling af islandsk ryle sker normalt fra flyvemaskine, hvor hele området dækkes ved
en såkaldt totaltælling i løbet af få timer. I 2014 lykkedes det ikke at gennemføre
en flytælling i Vadehavet i maj, så her blev arten kun talt fra land. For islandsk ryle opnås
oftest en bedre dækning af hele Vadehavet, når der tælles fra fly fremfor fra land.

Tabel 1. Antal af islandsk ryle optalt i
Vadehavet i maj i perioden 2004 til
2018. Optællingen i 2014 er udført fra
land og kan ikke direkte sammenlignes
med de øvrige tællinger, som alle er
udført fra flyvemaskine.

Resultater
Ved optællingen fra fly i Vadehavet 14. maj 2018 blev der i alt talt 41.666 islandske ryler.
Ved optællingen fra land mellem 1. og 9. maj blev der talt i alt 60.804 islandske ryler.

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af islandske ryler optalt i Vadehavet i maj måned ved de fire seneste optællinger
(2012-2018) var i gennemsnit 37.336 og maksimalt 43.215 individer (Tabel 1). Dette er
væsentligt lavere end antallet optalt i årene 2006-2010, hvor gennemsnittet for de tre
tællinger var 126.600.
En nyere opgørelse indikerer, at antallet af rastende islandske ryler i det dansk-tyskhollandske Vadehav er gået tilbage på lang sigt (1987/88-2016/17), men har været stabil
på kort sigt (2007/08-2016/17) (Kleefstra m.fl. 2019). Ifølge samme opgørelse er antallet
i den danske del af Vadehavet gået frem på lang sigt, men har været stabilt de senere år. I
analyserne er der indgået optællinger fra hele året og ikke kun fra den periode, hvor
artens forekomst i Danmark kulminerer.
For sammenlignelighedens skyld er der i Tabel 1 præsenteret resultatet af optællinger
udført fra fly, hvor en sådan er udført.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Almindelig ryle

Almindelig ryle
Calidris alpina

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Artikel 4.2 udpeget

Rødliste

Sårbar (VU)

Bestand
151.320 (oktober, 2018)

Bestandsudvikling
2005-2018: Usikker

I oktober 2018 blev der registreret i alt 151.320 almindelige ryler i Danmark. Hovedparten (128.049) blev talt i Vadehavet.
Antallet af almindelige ryler optalt i 2013-2018 var lavere end i årene 2005-2009.
Antallet af rastende almindelige ryler i den danske del af Vadehavet er faldet moderat gennem perioden 1987/88-2009/10 (Laursen
& Frikke 2013).

173

Om arten
Almindelig ryle optræder på lavvandede kyststrækninger, ofte med tidevandspræg, hvor
de kan træffes i store flokke på vadeflader. Rastende almindelige ryler kan ses i hele
landet.
To bestande af almindelig ryle forekommer i Danmark. Den ene bestand, C. a. alpina,
yngler i Nordskandinavien og Nordrusland og overvintrer i Vesteuropa og kysterne
omkring Middelhavet. De fleste fugle, som forekommer på træk i Danmark, tilhører
denne bestand. Den anden bestand, C. a. schinzii, opdeles i flere underbestande, hvoraf

Almindelig ryle
Fotos: Peter Bundgaard

den ene, kaldet engryle, yngler omkring den sydlige del af Østersøen herunder Danmark
(Delany m.fl. 2009).
Langt den største del af de almindelige ryler, der træffes her i landet, opholder sig i
Vadehavet (Meltofte 1993), hvor fugle fra det meste af Skandinavien og Rusland samles
for at raste og foretage fjerfældning inden videre træk (Laursen & Frikke 2013).
Den samlede bestand af C. a. alpina er opgjort til 1.330.000 individer og vurderes at være
stabil eller muligvis i tilbagegang (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International
2018).
Der er ikke kendskab til trusler mod de rastende almindelige ryler i Danmark, efter at
arten blev jagtfredet i 1982.

Overvågningsmetoder
Almindelig ryle overvåges hvert andet år ved optællinger i oktober. Arten blev overvåget i
2018. Almindelig ryle blev første gang overvåget i NOVANA-programmet i 2005 og er
siden talt i 2007, 2009, 2013 og 2015.
Optællingen af almindelig ryle er landsdækkende, men med særligt fokus på de
fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget som trækfugl. Dette

Figur 1. Almindelig ryle. Fordeling af
151.320 almindelige ryler optalt ved den
landsdækkende tælling ved oktober 2018.

År

Antal

2005

199.200

2007

234.250

2009

170.500

2011

-

2013

104.544

2015

148.616

2018

151.320

omfatter fem fuglebeskyttelsesområder: Aalborg Bugt nordlige del, Læsø, Ringkøbing
Fjord, Vadehavet og Tøndermarsken/Saltvandssøen.
Optælling af almindelig ryle finder normalt sted ved flytælling i Vadehavet og optælling
fra land på de øvrige lokaliteter. I Vadehavet optælles hele området fra flyvemaskine ved
en såkaldt totaltælling, hvor alle rastepladser opsøges ved højvande, og fuglene tælles
inden for få timer. I 2018 var det imidlertid ikke muligt at gennemføre flytællingen som
planlagt, og i stedet blev der anvendt tal fra den landbaserede tælling, der blev
gennemført.
I 2018 blev optællingen primært udført i weekenden 6.-7. oktober. Resultaterne fra de
organiserede optællinger er suppleret med data fra DOFbasen, idet der er anvendt tal fra
op til en uge før og en uge efter optællingsweekenden.

Tabel 1. Antal af almindelig ryle optalt i
Danmark i oktober i perioden 2005 til
2018. Der var ingen tælling i 2011. I 2018
er optællingen i Vadehavet udført fra
land, og resultatet kan derfor ikke
direkte sammenlignes med de øvrige
tællinger, hvor optællingen i Vadehavet
er udført fra flyvemaskine.
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Resultater
Der blev i oktober 2018 talt i alt 151.320 almindelige ryler i hele landet. Langt
størsteparten blev registreret i Vadehavet, i alt 128.049 fugle i denne del af landet. Som
nævnt er dette tal fremkommet via optællinger fra land. En del almindelige ryler i
Vadehavet kan under højvande raste på høje sandbanker langt fra land og kan derfor
være overset i forbindelse med landtællingen.
I de øvrige fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget, blev det til
følgende totaler. I Ringkøbing Fjord i alt 4.822, langt de fleste ved Tipperne. I Aalborg
Bugts nordlige del blev der i alt talt 804 alm. ryler, mens fuglebeskyttelsesområdet ved
Læsø var dårligt dækket.
I resten af landet var de største koncentrationer 3.850 ved Nærå Strand på Nordfyn og
2.100 ved Mellempoldene nær mundingen af Randers Fjord.

Udvikling i antal og udbredelse
Langt størsteparten af de almindelige ryler blev talt i Vadehavet.
Der blev i alt optalt 104.544 almindelige ryler i 2013 og 148.616 i 2015 (Tabel 1).
En nyere opgørelse indikerer, at antallet af rastende almindelige ryler i det dansk-tyskhollandske Vadehav er gået tilbage på både lang sigt (1987/88-2016/17) og kort sigt
(2007/08-2016/17) (Kleefstra m.fl. 2019). Ifølge samme opgørelse er også antallet i den
danske del af Vadehavet gået tilbage på både lang sigt og kort sigt. I analyserne er der
indgået optællinger fra hele året og ikke kun fra den periode, hvor artens forekomst i
Danmark kulminerer.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Sortgrå ryle

Sortgrå ryle
Calidris maritima

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv

Rødliste
Ikke relevant (NA)

Bestand
389 (2017)

Bestandsudvikling
2012-2017: Usikker

Sortgrå ryle optræder i småflokke spredt over hele landet, dog med de største forekomster i området Kattegat-Storebælt. Arten er i
NOVANA-sammenhæng hidtil kun optalt i 2013 og 2016, og dækningen i 2013 var noget dårligere end i 2016, hvorfor tallene ikke er
umiddelbart sammenlignelige. Mange fugle raster på svært tilgængelige småøer, og den reelle danske vinterbestand er større end de
389 fugle, der blev talt i 2016. Meltofte (1993) vurderede, at der næppe på noget tidspunkt af året var over nogle få hundrede fugle i
landet.
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Om arten
Sortgrå ryle yngler i arktiske og nordligt tempererede områder (på tundraen og i
højfjeldet) og forekommer i Danmark overvintrende og på træk langs kysten. Arten
optræder primært på havnemoler og høfder samt på stenede strande, ofte på småøer.
Sortgrå ryler kan forekomme ved kyster over hele landet, hvor de rigtige forhold er til
stede. I Europa overvintrer arten langs kyster i den nordlige del.
De sortgrå ryler, der overvintrer i Danmark, udgør en del af den
nordeuropæiske/vestsibiriske bestand, der er anslået til at omfatte 50.000-100.000
individer (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2018). Det er således kun en

Sortgrå ryle
Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

ganske lille del af bestanden, der forekommer i Danmark.
Sortgrå ryle påvirkes muligvis af klimaforandringer.

Overvågningsmetoder
Sortgrå ryle overvåges hvert tredje år i forbindelse med de landsdækkende
midvintertællinger. Arten er senest overvåget i 2016.
Undersøgelsesområdet for den landsdækkende optælling af vandfugle foretaget ved
midvinter i 2016 kan ses her.
Optælling af sortgrå ryle sker fra fly og fra land samtidig med optælling af mere talrige

Figur 1. Fordeling af 389 sortgrå ryler
optalt ved den landsdækkende tælling i
midvinter 2016.

vandfuglearter. Idet arten er vanskelig at registrere fra fly og ofte forekommer på
lokaliteter, hvor der ikke optræder større tal af andre vandfugle, er tallene suppleret med
andre data, særligt data fra DOFbasen.
Der er ved optællingen i 2016 benyttet maksimumforekomster af rastende/fødesøgende
fugle pr. lokalitet inden for perioden januar-februar. Dette tidsvindue på to måneder er
således af længere varighed end tidsvinduet benyttet for andre arter. For hver lokalitet og
observation er det vurderet, om der er risiko for, at observerede individer kunne være de
samme individer, som registreredes på en nabolokalitet. I sådanne tilfælde er
nærliggende lokaliteter behandlet som én og samme lokalitet (tallene er således ikke
blevet slået sammen). I 2013 blev der kun anvendt tal fra januar ved sammentællingen.

Resultater
Ved midvintertællingen i 2013 blev der registreret 109 individer, mens der i 2016 blev
registreret 389 individer. Tallene er ikke helt sammenlignelige, idet der i 2013 kun blev
anvendt tal fra januar, mens der i 2016 blev anvendt tal fra både januar og februar for at
opnå en bedre dækning. Arten har ikke været omfattet af NOVANA-overvågningen før
2013.

Udvikling i antal og udbredelse
Udbredelsen af sortgrå ryle ved optællingen i 2016 er vist i Figur 1. Lokaliteterne med de
største forekomster (11-45 individer) var: Blåvand/Hvidbjerg Strand, Thyborøn
Havn/Agger Tange, Læsø syd, Grenå Havn, Ebeltoft Færgehavn/Gåsehage, Bosserne (øst
for Samsø), Knudshoved ved Nyborg, Sprogø, Ordrup Næs, Halsskov Havn, Nordhavnen
i København og Rødbyhavn. Der forelå ikke optællinger fra en række øvrige lokaliteter,
hvor der i tidligere år er registreret flere end 10 individer (deriblandt Nordre Rønner,
Vresen og Musholm).
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Lille kobbersneppe

Lille kobbersneppe
Limosa lapponica

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Bilag I og IIB samt Artikel 4.2 udpeget

Rødliste
Livskraftig (LC)

Bestand

Bestandsudvikling

13.011 (maj 2018)

2004-2018: Usikker

Ved optællingen af lille kobbersneppe i maj 2018 blev der registreret 13.011 individer i hele landet. Ved de tre optællinger i perioden
2012-2017 blev der i gennemsnit talt 22.409 fugle, mens der ved de fire optællinger i perioden 2004-2011 i gennemsnit blev
registreret 37.063 fugle. Den forandring svarede til et fald på 40 %, og antallet i 2018 var altså endnu lavere.
Antallet af rastende lille kobbersneppe i den danske del af Vadehavet har været vurderet faldende gennem en længere periode
(Laursen og Frikke 2013). Tidligere nåede antallet de fleste år op på 40.000-50.000 i begyndelsen af maj (Meltofte 1993). Ifølge en
nyere opgørelse er antallet af kobbersnepper i den danske del af Vadehavet dog ikke faldet på lang sigt, hvis man ser på artens
forekomst over hele året (Kleefstra m.fl. 2019).
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Om arten
Lille kobbersneppe forekommer kun i Danmark som trækfugl, primært hvor der er større
lavvandede områder og vadeflader med tidevandspræg. Arten lever især af børsteorme.
Lille kobbersneppe yngler i det nordlige Europa og Sibirien. To bestande af arten
forekommer her i landet. Underarten L. l. lapponica yngler i den arktiske del af
Skandinavien og Rusland og overvintrer langs kysterne af Vesteuropa og Nordvestafrika.
Den anden underart, L. l. taymyrensis, yngler i de arktiske dele af Vest- og
Centralsibirien og passerer på træk gennem Vesteuropa og overvintrer i Vest- og
Sydvestafrika (Delany m.fl. 2009).

Lille kobbersneppe
Foto: Rasmus Due Nielsen

Langt den største del af de små kobbersnepper, der træffes i Danmark, opholder sig i
Vadehavet (Meltofte 1993). Her samles fugle fra det meste af Skandinavien og Rusland
for at raste og foretage fjerfældning (Laursen & Frikke 2013).
Størrelsen af den nordeuropæiske bestand af lille kobbersneppe (L. l. lapponica) er
vurderet til 150.000 fugle med en stigende tendens (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands
International 2018). Den vestsibiriske bestand (L. l. taymyrensis) er vurderet til at
omfatte 500.000 fugle og er sandsynligvis i tilbagegang (Nagy & Langendoen 2018,
Wetlands International 2018).
Arten blev jagtfredet i 1982, og der er ikke kendskab til trusler mod arten herhjemme.

Overvågningsmetoder
Lille kobbersneppe overvåges hvert andet år ved optællinger i maj måned. Arten blev
overvåget i 2018. Lille kobbersneppe blev første gang overvåget i NOVANA-programmet i
2004 og er talt hvert andet år siden da.
Lille kobbersneppe optælles i de syv fuglebeskyttelsesområder, hvor arten indgår i
udpegningsgrundlaget. Alle disse lokaliteter ligger i Jylland eller ved Læsø: Vadehavet,
Tøndermarsken/Saltvandssøen, Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Agger Tange, Horsens
Fjord/Endelave og det sydlige Læsø. Data er suppleret med et udtræk fra DOFbasen for at
medtage eventuelle betydende forekomster i andre dele af landet.
Optælling af lille kobbersneppe gennemføres normalt dels ved flytælling i Vadehavet og
dels ved optælling fra land på de øvrige lokaliteter. Antallet af små kobbersnepper i
Vadehavet kulminerer som regel i første halvdel af maj (Laursen & Frikke 2013).
I 2018 blev flytællingen i Vadehavet gennemført den 14. maj. Fra øvrige lokaliteter er der

Figur 1. Lille kobbersneppe. Fordeling af
13.011 små kobbersnepper optalt i maj
2018.

År

Antal

2004

40.848

2006

34.028

2008

32.930

2010

40.447

2012

15.092

2014

29.455

2016

22.681

2018

13.011

anvendt tal fra perioden 28. april til 13. maj.

Tabel 1. Antal af lille kobbersneppe
optalt i Danmark i maj i perioden 2004
til 2018. I 2014 er optællingen i
Vadehavet udført fra land, og tallet fra
dette år kan derfor ikke direkte
sammenlignes med tallene fra de øvrige
år, hvor tællingerne i Vadehavet er
udført fra flyvemaskine.
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Resultater
Ved optællingen i maj 2018 blev der registreret 13.011 lille kobbersneppe i hele landet,
hvis der anvendes antal optalt fra fly i Vadehavet og fra land i den øvrige del af landet.
Under optællingen fra fly i Vadehavet blev der talt 9.929 individer. Der blev også
gennemført optællinger fra land i Vadehavet i samme periode (1.-9. maj), og under disse
tællinger blev der i alt registreret 23.675 individer. Der er fordele og ulemper ved både
fly- og landtællinger, men for bedre at kunne sammenligne med tidligere års optællinger,
er der i Tabel 1 og på Figur 1 anvendt resultatet fra flytællingen.
Uden for Vadehavsområdet blev der i de øvrige fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er
på udpegningsgrundlaget, talt 1.036 i Horsens Fjord/Endelave, 302 i Nissum Fjord, 46
Sydlige Læsø, 30 Agger Tange og ingen i Ringkøbing Fjord.
Fra den øvrige del af landet var der en stor forekomst på 1.270 ved Nordmandshage, og
ellers var de største tal 98 Stavns Fjord og 86 Sanddobberne på Vestsjælland.
Den geografiske fordeling af de 13.011 små kobbersnepper, der i maj 2018 blev talt fra fly
i Vadehavet og fra land på øvrige lokaliteter kan ses på Figur 1.

Udvikling i antal og udbredelse
De i alt 13.011 små kobbersnepper, der blev registreret i hele landet ved optællingen i maj
2018, er noget færre, end der ellers er talt ved tidligere NOVANA-optællinger.
Ved de tre optællinger i perioden 2012-2016 blev der i gennemsnit talt 22.409 fugle,
mens der ved de fire optællinger i perioden 2004-2011 i gennemsnit blev registreret
37.063 fugle. Den forandring svarede til et fald på 40 %, og i 2018 blev der altså
registreret endnu færre.
Ved alle optællingerne er langt hovedparten af individerne af lille kobbersneppe talt i
Vadehavet (inkl. Saltvandssøen).
En nyere opgørelse indikerer, at antallet af rastende små kobbersnepper i det dansk-tyskhollandske Vadehav har været stabilt på både lang sigt (1987/88-2016/17) og kort sigt
(2007/08-2016/17) (Kleefstra m.fl. 2019). Ifølge samme opgørelse har antallet i den
danske del af Vadehavet ligeledes været stabilt på lang sigt, mens udviklingen på kort sigt
er usikker. I analyserne er der indgået optællinger fra hele året og ikke kun fra den
periode, hvor artens forekomst i Danmark kulminerer.
Antallet af rastende lille kobbersneppe i den danske del af Vadehavet har ellers været
vurderet faldende gennem en længere periode (Laursen og Frikke 2013). Tidligere nåede
antallet de fleste år op på 40.000-50.000 i begyndelsen af maj (Meltofte 1993).
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Trækfuglearter ≥ Stor regnspove

Stor regnspove
Numenius arquata

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste
Livskraftig (LC)

Bestand
Vadehavet: 7.564 (august 2019)

Bestandsudvikling
2005-2019: Usikker

Ved optællingen fra fly af stor regnspove i Vadehavet i 2019 blev der registreret 7.564 individer. I perioden 2012-2017 blev der i
gennemsnit talt 5.134 fugle, hvilket var tæt gennemsnittet på 5.444 fugle ved de fire optællinger i perioden 2004-2011.
En del store regnspover i Vadehavsområdet raster og fouragerer på enge og strandenge i nogen afstand fra vadefladerne, og det er
derfor ikke alle fugle, der registreres i forbindelse med flytællingerne. Af denne og andre årsager er der nogen variation i
optællingsresultaterne bl.a. afhængigt af optællingsmetode (optælling fra fly eller land).
Antallet af rastende store regnspover i den danske del af Vadehavet gik kraftigt frem fra 1980'erne (Laursen & Frikke 2013).
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Om arten
Stor regnspove er en udbredt, men fåtallig ynglefugl herhjemme, hvor de fleste yngler
langs kysten på strandenge og i klitheder. I træktiden og om vinteren træffes den langs
kysterne på vadeflader og græssede enge.
I Danmark kan rastende store regnspover ses i hele landet med de største
koncentrationer i Vadehavet samt i Vest- og Nordvestjylland (Meltofte 1993).
Arten yngler i de tempererede dele af Europa mod øst til Uralbjergene og overvintrer i

Stor regnspove

Vesteuropa, omkring Middelhavet og i Nordvestafrika. Den europæiske bestand af stor

Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

regnspove vurderes at have en bestandsstørrelse på 637.000-876.000 individer og er
muligvis i tilbagegang (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2018).
Stor regnspove blev jagtfredet i 1994, og der er ikke kendskab til nuværende trusler mod
de rastende store regnspover i Danmark. Dog er arten meget følsom over for forstyrrelser
(Laursen m.fl. 2005), og jagt på andre arter kan skræmme store regnspover bort fra
fourageringsområder og dermed være med til at begrænse antallet af rastende store
regnspover i Danmark.

Overvågningsmetoder
Stor regnspove overvåges hvert andet år ved optællinger i august måned. Arten blev

År

Antal

2005

8.461

2007

6.010

2009

3.815

2011

3.490

2013

4.980

2015

5.123

2017

5.299

2019

7.564

overvåget i 2019. Stor regnspove blev første gang overvåget i NOVANA-programmet i
2005 og er talt hvert andet år siden da.
Stor regnspove optælles alene i Vadehavet, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget for
ét fuglebeskyttelsesområde. Vadehavet er det vigtigste område for arten herhjemme
(Meltofte 1993), og her samles store regnspover fra det meste af Skandinavien og Rusland
for at raste og foretage fjerfældning (Laursen & Frikke 2013).
Optælling af stor regnspove sker fra flyvemaskine, hvor hele området dækkes ved en

Tabel 1. Antal af stor regnspove optalt i

såkaldt totaltælling. Alle rastepladser opsøges ved højvande, og fuglene tælles inden for få

Vadehavet i august i perioden 2005 til

timer. Flytællingen i Vadehavet i 2019 blev gennemført 13. august.

2019. Optællingerne i 2005 og 2015 er
udført fra land og kan ikke direkte
sammenlignes med de øvrige tællinger,
som alle er udført fra flyvemaskine.
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Resultater
Ved optællingen fra fly i Vadehavet i august 2019 blev der talt 7.564 store regnspover.
Der blev også gennemført optællinger fra land i samme periode, og under disse tællinger
blev der i alt registreret 11.894 individer.
Der er fordele og ulemper ved både fly- og landtællinger, men for bedre at kunne
sammenligne med tidligere års optællinger, er der i Tabel 1 anvendt resultatet fra
flytællingen. En art som stor regnspove er dog vanskelig at dække fuldt ud ved en
flytælling, da en del fugle fouragerer på enge og marker inde i landet.

Udvikling i antal og udbredelse
Der blev ved optællingerne i 2013, 2015 or 2017 registreret mellem 4.980 og 5.299 store
regnspover i Vadehavet; i gennemsnit 5.134 (Tabel 1).
Med en total på 7.564 fugle tyder optællingen i 2019 altså umiddelbart på fremgang i
antallet af rastende store regnspover i Vadehavet. Da optællingerne er forbundet med en
del usikkerhed, er det dog vanskeligt ud fra august-tællingerne at afgøre, om der over
årene 2005-2019 er sket reelle forandringer i artens antalsmæssige forekomst i den
danske del af Vadehavet.
En nyere opgørelse indikerer, at antallet af store regnspover i det dansk-tysk-hollandske
Vadehav har været stabilt på både lang sigt (1987/88-2016/17) og kort sigt (2007/082016/17) (Kleefstra m.fl. 2019). Ifølge samme opgørelse har der i den danske del været
markant fremgang på lang sigt, men et stabilt antal de senere år. I analyserne er der
indgået optællinger fra hele året og ikke kun fra den periode, hvor artens forekomst i
Danmark kulminerer.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Rødben

Rødben
Tringa totanus

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste
Livskraftig (LC)

Bestand
Vadehavet: 9.702 (august 2019)

Bestandsudvikling
2005-2019: Usikker

Rødben overvåges alene i Vadehavet gennem optællinger i august. Ved seneste optælling i 2019 blev der talt 9.702 rødben. Dette er
væsentligt flere, end der er registreret ved tidligere NOVANA-optællinger, hvor der normalt er talt mellem 2.000 og 3.000 rødben.
Der ses ikke nogen klar udvikling i antallet af rastende rødben i Vadehavet.
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Om arten
Rødben yngler i Danmark på afgræssede strandenge og ferske enge. I træktiden og om
vinteren forekommer den ved lavvandede kystområder, hvor den søger føde i
tidevandzonen.
Rødben forekommer i hele landet med de største koncentrationer i Vadehavet. De
rødben, der ses i Danmark, stammer primært fra to populationer. Nominatformen, T. t.
totanus, yngler i Danmark og det øvrige Nordeuropa og overvintrer langs kysterne i
Sydvesteuropa mod syd til Vestafrika. Islandsk rødben, T. t. robusta, yngler på Island og

Rødben

Færøerne og overvintrer i Vesteuropa, herunder i Danmark.

Foto: Kevin Kuhlmann Clausen

Den nordeuropæiske bestand af T. t. totanus med en bestandsstørrelse på 140.000-

År

220.000 individer anses for at være stabil eller fluktuerende, mens den islandske
bestand, T. t. robusta med en bestandsstørrelse på 150.000-420.000 individer muligvis
er i tilbagegang (Nagy & Langendoen 2018, Wetlands International 2018).
Der er ikke kendskab til trusler mod de rastende rødben i Danmark, efter at arten blev
jagtfredet i 1982.

Overvågningsmetoder
Rødben overvåges hvert andet år ved optællinger i august. Arten blev overvåget i 2019.
Rødben blev første gang overvåget i NOVANA-programmet i 2005 og er talt hvert andet
år siden da.
Rødben optælles alene i Vadehavet, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget for ét
fuglebeskyttelsesområde. Vadehavet er det vigtigste område for arten herhjemme
(Meltofte 1993). Her samles rødben fra det meste af Skandinavien og Rusland for at raste
og foretage fjerfældning (Laursen & Frikke 2013).
Optælling af rødben sker fra flyvemaskine, hvor hele området dækkes ved en såkaldt
totaltælling. Alle rastepladser opsøges ved højvande, og fuglene tælles inden for få timer.
Flytællingen i Vadehavet i 2019 blev gennemført 13. august.
Antallet af rødben i Vadehavet kulminerer sidst i juli og først i august (Laursen & Frikke
2013), og hvis flytællingen først bliver udført sidst i august, kan antallet af rødben
allerede været faldet væsentligt. I 2015 og 2017 blev flytællingerne gennemført hhv. 28.
august og 1. september, og der blev kun talt hhv. 512 og 315 rødben. Derfor er der fra

Antal

2005

4.589

2007

2.930

2009

1.088

2011

1.743

2013

2.318

2015

2.182

2017

2.595

2019

9.702

Tabel 1. Antal af rastende rødben optalt i
Vadehavet i august i perioden 2005 til
2019. Optællingerne i 2005, 2015 og
2017 er udført fra land og kan ikke
direkte sammenlignes med de øvrige
tællinger, som alle er udført fra
flyvemaskine.

disse år i stedet anvendt tal fra de landbaserede tællinger, der blev udført i midten af
august. Ikke alle dele af Vadehavet bliver dækket i forbindelse med de landbaserede
tællinger, så det reelle antal fugle har formentlig været noget større, end disse optællinger
viser.
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Resultater
Ved optællingen fra fly i Vadehavet i august 2019 blev der talt 9.702 rødben. De største
koncentrationer stod ved forlandet på strækningen fra Esbjerg Havn mod syd til Ribe Å
samt ud for Margrethe Kog. Der blev også gennemført optællinger fra land i samme
periode, og under disse tællinger blev der i alt registreret 12.780 rødben.
Der er fordele og ulemper ved både fly- og landtællinger, men for bedre at kunne
sammenligne med tidligere års optællinger, er der i Tabel 1 anvendt resultatet fra
flytællingen.

Udvikling i antal og udbredelse
Antallet af rødben registreret i 2019 ligger væsentligt over, hvad der ellers er talt under
NOVANA-overvågningen. Hidtil største tælling var 4.589 i 2005, og ellers er der typisk
talt omkring 2.000-3.000 individer (Tabel 1). Der ses ikke nogen klar tendens til fremeller tilbagegang.
En nyere opgørelse indikerer, at antallet af rødben i det dansk-tysk-hollandske Vadehav
er gået tilbage på både lang sigt (1987/88-2016/17) og kort sigt (2007/08-2016/17)
(Kleefstra m.fl. 2019). Ifølge samme opgørelse har antallet i den danske del været stabilt
på både lang og kort sigt. I analyserne er der indgået optællinger fra hele året og ikke kun
fra den periode, hvor artens forekomst i Danmark kulminerer.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Hvidklire

Hvidklire
Tringa nebularia

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv
Bilag IIB og Artikel 4.2 udpeget

Rødliste
Livskraftig (LC)

Bestand
Vadehavet: 1.266 (august 2019)

Bestandsudvikling
2005-2019: Usikker

Hvidklire overvåges alene i Vadehavet gennem optællinger i august. Ved seneste optælling i 2019 blev der talt 1.266 hvidklirer. Dette
er under gennemsnittet for de tidligere optællinger, hvor der blev registreret omkring 2.000 fugle. Der ses ikke nogen klar udvikling
i antallet af rastende hvidklirer i Vadehavet.
Der må for hvidklire forventes en del variation i optællingsresultaterne bl.a. afhængigt af optællingstidspunkt og -metode (optælling
fra fly eller land).

187

Om arten
Hvidklire er i Danmark en udbredt trækfugl langs lavvandede kyster og fjorde, hvor den
søger føde i tidevandzonen eller i tidevandsrender på strandenge.
Hvidklire yngler ikke i Danmark, men er almindelig trækgæst forår og efterår, hvor den
kan ses på egnede biotoper i hele landet. Arten yngler i skovområder i Nordeuropa og
overvintrer i Vest- og Sydvesteuropa samt i Vestafrika.
Den nordeuropæiske bestand af hvidklire vurderes at have en bestandsstørrelse på
230.000-470.000 individer og anses for at være stabil eller i fremgang (Nagy &
Langendoen 2018, Wetlands International 2018).
Der er ikke kendskab til trusler mod de rastende hvidklirer i Danmark, efter at arten blev
jagtfredet i 1982.

Overvågningsmetoder
Hvidklire overvåges hvert andet år ved optællinger i august. Arten blev overvåget i 2019.
Hvidklire blev første gang overvåget i NOVANA-programmet i 2005 og er talt hvert andet
år siden da.
Hvidklire optælles alene i Vadehavet, hvor arten indgår i udpegningsgrundlaget for ét
fuglebeskyttelsesområde. Dette område er det vigtigste for arten herhjemme (Meltofte
1981). Her samles fugle fra det meste af Skandinavien og Rusland for at raste og foretage
fjerfældning (Laursen & Frikke 2013).
Optælling af hvidklire sker fra flyvemaskine, hvor hele området dækkes ved en såkaldt

Hvidklire
Foto: Wikimedia Commons/MPF
År

Antal

2005

2.567

2007

902

2009

1.344

2011

2.821

2013

3.493

2015

1.881

2017

2.324

2019

1.266

totaltælling. Alle rastepladser opsøges ved højvande og tælles inden for få timer.
Flytællingen i Vadehavet i 2019 blev gennemført 13. august.
Antallet af hvidklire i Vadehavet kulminerer sidst i juli og først i august (Laursen & Frikke
2013). Hvis optællingen først bliver udført sidst i august, kan antallet af hvidklirer
allerede været faldet væsentligt. I 2015 og 2017 blev flytællingerne gennemført hhv. 28.
august og 1. september, og der blev kun talt hhv. 242 og 335 hvidklirer. Derfor er der fra
disse år i stedet anvendt tal fra de landbaserede tællinger, der blev udført i midten af
august. Ikke alle dele af Vadehavet bliver dækket i forbindelse med de landbaserede
tællinger, så det reelle antal fugle har formentlig været noget større, end optællingerne
viser.

Tabel 1. Antal af hvidklire optalt i
Vadehavet i august i perioden 2005 til
2019. Optællingerne i 2005, 2015 og
2017 er udført fra land og kan ikke
direkte sammenlignes med de øvrige
tællinger, som alle er udført fra
flyvemaskine.

188

Resultater
Ved optællingen fra fly i Vadehavet i august 2019 blev der i alt talt 1.266 hvidklirer.

Udvikling i antal og udbredelse
Der ses ikke nogen klar tendens i optællingsresultaterne fra NOVANA-overvågningen.
Antallet af hvidklirer har varieret fra ca. 900 til ca. 3.500. Ved optællingerne i 2005-2011
blev der i gennemsnit talt 1.909 individer, mens gennemsnittet for 2013-2019 var 2.241
(Tabel 1).
Der må for hvidklire forventes nogen variation i optællingsresultaterne afhængigt
af optællingstidspunkt og -metode (optælling fra fly eller land). Det er ikke altid muligt at
gennemføre flytællinger inden for det korte tidsrum, hvor artens forekomst i Vadehavet
kulminerer, og et par ugers forskel på optællingstidspunktet kan betyde en stor forskel i
antallet.
En nyere opgørelse indikerer, at antallet af hvidklirer i det dansk-tysk-hollandske
Vadehav har været stabilt på både lang sigt (1987/88-2016/17) og kort sigt (2007/082016/17) (Kleefstra m.fl. 2019). Ifølge samme opgørelse har der i den danske del været
markant fremgang på lang sigt, mens tendensen er usikker for de senere år. I analyserne
er der indgået optællinger fra hele året og ikke kun fra den periode, hvor artens forekomst
i Danmark kulminerer.
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≥ Trækfugle ≥

Trækfuglearter ≥ Alkefugle

Alkefugle
Alk = Alca torda / Lomvie = Uria aalge / Tejst = Cepphus grylle / Lunde = Fratercula arctica / Søkonge = Alle alle

Sammenfatning
Status
Trækfugl

Fuglebeskyttelsesdirektiv Rødliste
Bilag I

Søg rødlistevurderingerne her

Bestand
76.500 (2008)

Bestandsudvikling
Fluktuerende (2004-2016)

Alk og lomvie = Utilstrækkelige data, Tejst, lunde og søkonge = Ikke relevant,
Der var stor forskel på de registrerede antal på de to landsdækkende midvintertællinger foretaget i 2013 og 2016. Antallet af
registrerede alkefugle i 2016 var på niveau med den landsdækkende midvinteroptælling i 2008 og således noget højere end i 2013.
De årlige udsving kan skyldes, at alkefugle fouragerer på fiskestimer, hvorfor forekomsten varierer, alt efter tilstedeværelsen af disse.
Dette forhold formodes at være årsag til de årlige forskydninger af fordelingen i Kattegat, hvor hovedparten af fuglene i dansk
farvand overvintrer.
I 2008 blev det estimeret, at ca. 76.500 alke og lomvier overvintrede i de indre danske farvande, langt hovedparten i Kattegat
(Petersen & Nielsen 2011). I 2004 blev der estimeret 51.500 alkefugle i de indre danske farvande, vigtige områder mellem Anholt og
Nordsjælland blev dog ikke dækket i 2004, hvorfor de to antal ikke direkte kan sammenlignes. Samtlige gennemførte tællinger viser
dog at Kattegat er et vigtigt overvintringsområde for alkefugle.

190

Om arten
De fem arter af alkefugle overvintrer i varierende antal i de dybere dele af de danske
farvande, hvortil de fleste kommer fra yngleområder nord og øst for Danmark (Cramp &
Simmons 1983). Langt de fleste alkefugle, der registreres, er alke og lomvier.
Alkefugle er udbredte i Nordsøen og de fleste af de indre danske farvande. De største
forekomster registreres i Kattegat.

Alkefugle (under suler)
Foto: Rasmus Due Nielsen

Overvågningsmetoder
Alkefugle overvåges kun i forbindelse med de landsdækkende optællinger af fugle fra fly
ved midvinter. Arterne er således ikke overvåget i perioden 2018-2019, men senest på de
to landsdækkende optællinger i 2013 og i 2016.
Undersøgelsesområdet for de to landsdækkende optællinger af vandfugle foretaget ved
midvinter i perioden (2013 og 2016) kan ses her.
De registreres hovedsageligt vha. linjetransekttællinger fra fly over de dybere dele af de
danske farvande. Identifikation af alkefugle til artsniveau fra fly kræver meget gode
observationsforhold, og ofte er det kun fugle tæt på flyveren, der kan identificeres til

Figur 1. Fordeling af 861 alk/lomvie optalt
ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2013.

artsniveau.
Den mest direkte trussel mod alk og lomvie i danske farvande formodes at være
bifangster i fiskeredskaber (Zydelis m.fl. 2009, 2013). Arterne er ikke jagtbare, og har
deres primære udbredelse uden for områder med intensiv havjagt eller anden trafik af
mindre fartøjer, der kan påvirke deres fordeling.
Reproduktionsraterne for både lomvie og alk påvirkes af ændret adgang til
føderessourcer i fuglenes yngleområder, primært uden for danske farvande og
formodentlig forårsaget af ændrede klimatiske og oceanografiske forhold (OSPAR
Intermediate Assessment 2017).

Figur 2. Fordeling af 4.228 alk/lomvie
optalt ved den landsdækkende tælling ved
midvinter 2016.

Resultater
Der blev registreret henholdsvis 876 og 4.236 alkefugle på de to landsdækkende
optællinger i 2013 og 2016. Langt hovedparten af de registrerede fugle var alk/lomvier og
artsbestemte alke eller lomvier. Tejst registreres kun fåtalligt fra tællinger foretaget fra fly
og den overvintrende bestand er noget større end den registrerede. Søkonge og Lunde
registreres kun meget sjældent.

Udvikling i antal og udbredelse
Fordelingen i 2016 adskilte sig ikke fra fordelingen i 2008, med hovedparten af fuglene
registreret i den østlige del af Kattegat på grænsen til svensk farvand (Figur 1). Der
forekom dog alkefugle spredt over det meste af de indre danske farvande. I 2013 var
der større forekomster i Aalbæk Bugt. Omkring Bornholm blev der på begge
tællinger registreret en del fugle, især i området omkring Ertholmene, hvor både Alk og
Lomvie har deres største ynglebestande i Danmark.
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2018-2019 ≥ Trækfugle ≥ Tak

Tak
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Uden tællere ingen resultater: Tak for indsatsen!
Overvågningen af vandfugle i 2018-2019 har omfattet tusindvis af besøg på større og
små lokaliteter med henblik på at optælle vandfugle i hele landet. Dette kan kun lade
sig gøre ved frivillige optælleres ildhu og entusiasme. Eventuelle tællere, der er glemt
nedenfor, skal vide at jeres indsats er lige værdsat!
I 2018-2019 har flg. medvirket og der rettes en stor tak til alle for indsatsen:
Aleks Lund, Anthony David Fox, Benny Steinmejer, Bente Larsen, Bernt Peter
Rasmussen, Bjarke Laubek, Børge Langkilde Rasmussen, Carsten Gørges Laursen,
Christian A. Jensen, Christian Martin Glahder, Conni Lauritzen, Dan Blohm, Egon
Iversen, Flemming Holmslykke Nielsen, Flemming Ravn Merkel, Frits Mønsted,
Georg Guldvang, Gerda Bladt, Gert Fahlberg, Hans Knakkergaard, Henning
Heldbjerg, Henrik Birk, Henrik Baark, Jan Østerby Olesen, Jens Bækkelund, Jesper
Leegaard, Jesper Petersen, Jette Hallig, Joakim Dybbroe, John Mikkelsen, Jørgen
Hulbæk Christiansen, Jørn Hansen Madelung, Jørn Vinther Sørensen, Kaj
Abildgaard, Kaj Nissen, Karl Erik Hansen, Karsten Busk Laursen, Keld Ørum
Jensen, Kevin Kuhlmann Clausen, Kis Boel Guldmann, Kjeld Hansen, Klaus
Sørensen, Kurt Due Johansen, Kurt Gamborg Holm, Kurt Willumsen, Lars Ebbe
Munk, Lars Michael Nielsen, Lars Ole Gjesing, Lars Peter Hansen, Lars Peter
Johansson, Lars Tom-Petersen, Lasse Braae, Leif Fig Novrup, Leif Helge Jacobsen,
Linda Ulfkjær, Martin Liebermann, Michael Køie Poulsen, Michael Thelander,
Mogens Stoustrup Jensen, Mogens Wedel-Heinen, Morten Bentzon Hansen, Niels
Peter Møller Jensen, Ole Fritzner Jørgensen, Ole Friis Larsen, Ole Hansen, Palle
Graubæk, Palle Sørensen, Peder Jensen Pedersen, Peter Mikkelsen, Poul HaldMortensen, Poul Krag, Preben Birger Jensen, Rene Christensen, Rune Skjold
Tjørnlev, Skagen Fuglestation v. Simon Sigaard Christiansen, Steen Flex, Steen
Lauritsen, Steen Vester Pedersen, Stig Bille Brahe Selby, Stig Englund, Stig
Jürgensen, Stinne Aastrup, Søren Bøgelund, Søren Peter Pinnerup, Thilde & Per
Thiesen, Thomas W. Johansen, Thorkil Brandt, Thorkild Lund, Tim Andersen,
Tommy Brian Jakobsen, Tommy Kaae, Torben Søndergaard Nielsen, Uffe B. Nielsen,
Ulla Brandt og de optællere, som har medvirket i forskellige grupper vedr. større
optællingsområder:
Vadehavet: Bent Jakobsen, Boris Schønfeldt, Carl Schneider, Henrik Bøhmer, Jens
Peder Hounisen*, Jens Thalund, John Frikke, Kim Fischer, Martin Iversen, Michael
Johansen, Mogens Bak*, Niels Knudsen, Ole Amstrup*, Ole Hansen, Ole Thorup*,
Peter Emil Jensen, Susanne Overgaard & Kurt Petersen, Svend Anker Schwebs og
Svend Rønnest
Vestjyske fjorde og søer, Skjern Enge, Limfjordstangerne: Ole Amstrup*, Mogens
Bak* og Ole Thorup*
Agerø-Mågerodde området: Hans Henrik Larsen (koordinator), Anna-Lis
Martinussen, Elly Hansen, Henning Søndergaard, Jens Jørgen Pedersen, Lisbeth
Jeppesen, Poul Ulrich Riis, Knud Sloth & Knud Søndergaard
Vejlerne: Henrik Haaning Nielsen*, Jørgen Peter Kjeldsen*
Nibe-Gjøl Bredninger, Ulvedybet og Egholm: Henrik Christoffersen (koordinator),
Anders Refstrup, Peter Manstrup, Poul Erik Sperling, Svend Erik Mikkelsen,
Tscherning Clausen og Ulf Klemmensby
Lille Vildmose: Dorte & Flemming Sørensen samt Thorkild Lund
Horsens Fjord & Endelave: Hans Pinstrup, Jens Gregersen, Jens Zeeberg, Kim
Biledgaard, Ole Frederik Jensen og Søren Højager
Odense Fjord: Ole Thorup*
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Uden tællere ingen resultater: Tak for indsatsen!
Roskilde Fjord: David Boertmann, Jannik Hansen, Jørgen Peter Kjeldsen*, Hans
Meltofte, Henrik Haaning Nielsen*, Preben Clausen* og Rasmus Due Nielsen*
Saltholm: Michael Fink Jørgensen (koordinator), Jan Speiermann, Michael Borch
Grell, Rasmus Turin og Michael Køie Poulsen
Præstø Fjord, Bøgestrømmen, Ulvshale-Nyord, Stege Bugt og Nor, Ulvsund,
Grønsund og Fanefjord: Bjarne Hemmingsen, Preben Berg og Uffe Damm Andersen
Bornholm: En ganske særlig tak rettes til Mogens Timand Kofod (koordinator), Erik
Jensen (database) og øvrige tællere i den Bornholmske kystfugletællingsgruppe i
2018-2019: Anders Holm Hartmann, Annette B. Olesen, Ann-Sofie Markussen, Ben
Woodhams, Carsten Andersen, Carsten Friis Overby, Charlotte Hertel, Claus
Gjerrild, David Nestved, Eilif S. Bendtsen, Else Steffin, Erik Jensen, Erik Sand, Evy
Finne Nielsen, Flemming Mortensen, Frank Pelle, Hanne Tøttrup, Hans Fæster,
Hans Kurt Pedersen, Helge Clausen, Henriette Tøttrup Hansen, Henrik Kaufmann
Sørensen, Hanne Lilleskov Christensen, Jan Paul, Jan Riis-Hansen, Jens
Christensen, Jens Lund Hansen, John Holm, John Johansen, Jørgen Jensen,
Karsten Rasmussen, Kell Olsen, Klaus Hermansen, Kurt Buchmann, Kåre
Kristiansen, Lars Seifert, Lene Hjorth, Lene Pedersen, Lis Jensen, Maiken Johansen,
Marianne Steenstrup Svensen, Merete Mortensen, Michael Nørfelt, Mogens T.
Kofod, Morten Lilleskov Christensen, Morten Schwennesen, Niels Erik Johansen,
Niels-Christian Lau, Ole Leegaard Jensen, Ole Pedersen, Per C. Pedersen, Per
Lindholm, Peter Boesen, Solveig Jonasson, Steen E. Jensen, Steen Kryger, Sune Riis
Sørensen, Susanne Mortensen, Thomas Christensen, Torkil Werner Jørgensen,
Vebse F. Madsen & Winnie H. Jensen.
Flytællingerne udført i 2018-2019 blev foretaget af DCE med flg. tællere i flyene: Ib
Krag Petersen*, Rasmus Due Nielsen*, Preben Clausen*, Jacob Sterup*, John
Frikke, Kent Olsen*, Rasmus Bisschop-Larsen, Max Nitschke.
Landbaserede DCE-tællinger er udført af tællere markeret med * ovenfor samt Claus
Lunde Pedersen, Thomas Bregnballe, Thomas Kjær Christensen og Thomas Eske
Holm.
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FUGLE 2018-2019
NOVANA
I denne rapport fremlægges resultaterne af overvågningen af fugle i NOVANA for årene 2018-2019. Den nationale
overvågning har omfattet ynglefugle samt rastende og
overvintrende fugle omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet.
I overvågningen har indgået et specielt program for Vadehavet i henhold til det Trilaterale Vadehavssamarbejde, et
særligt program for de Vestjyske fjorde, et særligt program
for Tøndermarsken og Vejlerne samt et særligt program for
overvågning af skarv.
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