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Figur 3. Habitatudnyttelsen hos lysbuget knortegås i Mariager Fjord i hhv. 1989 
og 2009. Perioden viser et betydeligt fald i anvendelsen af ålegræs og havgræs-
ser, samt den begyndende brug af agerjord.
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Figur 4. Energibudget for knortegæs på et konti-
nuum fra akvatiske til terrestriske habitater.

Figur 1. Forekomsten af havgræs (dæk-
ningsgrad pr. km2) observeret i Mariager 
Fjord i hhv. 1989 og 2009.
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Figur 5. Udvikling i kropsmasse for en gennemsnitlig knortegås rastende 
ved Mariager Fjord i hhv. 1989 og 2009. Modellen bygger på de forskelle i 
habitatudnyttelsen der har fundet sted i løbet ad de sidste 20 år. 
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Figur 2. Antallet af rastende fugle 
(gennemsnit pr. tælling) for arterne 
blishøne, knortegås og knopsvane i 
Mariager Fjord i hhv. 1989 og 2009. 
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ResuméResumé
De seneste årtier har fuglereservatet Mariager Fjord oplevet en betydelig nedgang i tætheder og udbredelser af åle-
græs Zostera marina og havgræsser Ruppia sp. Tabet af bundvegetationen har haft store konsekvenser for de 
mange herbivore vandfugle som raster i fjorden, og har medført et betydeligt fald i antallet af fugledage for både 
knopsvane, blishøne og lysbuget knortegås. For den sårbare bestand af knortegæs har vegetationens forsvinden 
betydet en markant ændring i habitatudnyttelsen, idet fuglene nu i langt højere grad er tvunget til at fouragere på 
terrestriske arealer som strandenge og agerjord. Denne adfærdsændring har medført en betydelig energetisk udfor-
dring for de ellers kysttro knortegæs, og den nye terrestriske levevis kan potentielt få en negativ indflydelse på be-
standens vinteroverlevelse.

IntroduktionIntroduktion
Traditionelt er de vegetationsfyldte lavvandede danske 
fjorde vigtige for en lang række af vandfugle, der bruger 
disse områder som raste- og overvint-ringspladser uden for 
ynglesæsonen. Grundet eutrofiering og anden menneskelig 
påvirkning er mængden af vegetation imidlertid faldet støt 
mange steder gennem de sidste årtier, og udbredelsen af 
ålegræs og havgræs er voldsomt formindsket i løbet af bare 
20 år. Med fødens forsvinden forsvinder også fuglene, og de 
som er tilbage må finde alternative habitater for at få opfyldt 
deres energibehov.

MetoderMetoder
• Tabet af bundvegetation i Mariager Fjord undersøgtes ved sammenligning 

af det kortlagte vegetationsdække for ålegræs, havgræs og søsalat i hhv. 
1989 og 2009.

• Ændringer i fuglenes antal og habitatudnyttelse blev undersøgt ved stan-
dardiserede tællinger og udregning af fugledage i hhv. 1989 og 2009.

• Energioptaget på forskellige habitater udregnedes på baggrund af ekskre-
mentanalyser for lysbuget knortegås på hhv. ålegræs, søsalat, strandeng 
og agerjord.

• Energiforbruget på forskellige habitater kvantificeredes vha. tidsbudgetter 
for lysbuget knortegås på hhv. ålegræs, søsalat, strandeng og agerjord.

• De fitnessmæssige konsekvenser for fuglene i situationen før og efter 
tabet af bundvegetationen analyseredes på baggrund af  habitatudnyttel-
sen og energibudgetterne i hhv. 1989 (før) og 2009 (efter).

ResultaterResultater
• I perioden 1989-2009 var ålegræs og havgræs reduceret med hhv. 31% og 95%, mens forekomsten  af algen søsa-

lat var uændret (figur 1).

• Antallet af fugledage i perioden 1989-2009 viste store fald for både blishøne (88%), knopsvane (65%) og lysbu-
get knortegås (39%) (figur 2). Habitatudnyttelsen hos knortegæssene var desuden signifikant ændret, således de 
i 2009 var mere afhængige af terrestriske arealer (figur 3).

• Energioptaget hos lysbuget knortegås var størst på agerjord og ålegræs, og mindre på søsalat og strandeng (figur 
4).

• Energiforbruget hos knortegæssene var meget højt på de terrestriske habitater agerjord og strandeng, og mindre 
på de akvatiske habitater ålegræs og søsalat (figur 4).

• Tabet af bundvegetationen i fjorden og den heraf ændrede habitatudnyttelse hos knortegæssene medførte, 
ifølge modelberegninger,  en kropsvægt gennemsnitligt 60 g lavere i 2009 sammenlignet med 1989, svarende til 
et tab på ca. 5% (figur 5).

KonklusionKonklusion
Tilbagegangen i bundvegetationen i Mariager Fjord har haft signifikant negative effekter på fugle-
livet i området. Antallet af fugle er faldet betydeligt, og de resterende individer udnytter i dag se-
kundære habitater (søsalat, strandeng og agerjord) med dårligere fitness til følge. Problemerne 
omkring forsvindende plantedække er imidlertid ikke begrænset til Mariager Fjord, og mange af de 
vigtige lavvandede områder i Danmark har over en årrække mistet store dele af deres oprindelige 
ålegræsbestande. Det forsvindende fødegrundlag for de herbivore vandfugle er derfor et nationalt 
problem, og for akvatiske arter som den sårbare lysbugede knortegås venter en stor udfordring i 
forbindelse med det tvungne skift til en mere terrestrisk levevis. Selvom mange af disse områder i 
dag er beskyttet af Ramsarkonventionen og udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområder, har for-
valtningen ikke været tilstrækkelig til at sikre en gunstig bevaringsstatus for disse områder og ar-
terne som er afhængige af dem.

Referencer
Clausen et al. (In prep.). Energetic consequences of changing habitat use among light-bellied brent geese (Branta bernicla hrota): The cost of habitat loss and degradation.

Fælled et al. (In prep.). Impacts of habitat loss on a herbivorous waterbird guild in an eutrophic Danish estuary, Mariager Fjord.

AU Kevin K Clausen (kc@dmu dk) Casper C Fælled og Preben Clausenk @

følger fuglene med


