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sig på sandbanker og langs kysterne i Vadehavet uden for en afstand, hvor de kan forstyrres af 
projektet. Rapporten gennemgår endvidere litteraturstudier af helikopterflyvnings forstyrrende 
effekter på sæler og fugle og konkluderer på basis af denne viden, samt ud fra sælers og fugles 
antal og fordeling i Vadehavet, at helikopterflyvning fra Havneby via Rømø Dyb og Lister Dyb vil 
have en signifikant forstyrrende effekt på begge artsgrupper. Det skyldes, at både sæler og fug-
le raster i store antal på sandbankerne langs denne rute, og at helikopterflyvning her vurderes 
at have en negativ effekt på bevaringsstatus. Rapporten angiver en alternativ flyverute via Vrå-
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1 Indledning 

1.1 Baggrund 

De danske havne er i kraftig udvikling på grund af en stor vækst i trans-
portbehovet, og fordi der er et ønske om, at transportsystemerne skal 
være effektive og billige. Hele 75% af Danmarks samlede udenrigshan-
del kommer i dag til landet eller forlader landet om bord på et skib, og 
havne har derfor en vital betydning for handel og vækst i Danmark. 
Transportbehovet forudses at være fordoblet i 2025, og den udvikling 
planlægger Rømø Havn at tage del i. Derfor er der projekteret en udvi-
delse af havnen, som bl.a. vil skabe mere oplagringsplads til gods samt 
muliggøre anløb af større skibe, heriblandt krydstogtskibe. 

Rømø Havn er endvidere tiltænkt en funktion som offshore servicecenter 
for kommende vindmølleparker i den sydlige del af Nordsøen. Derfor 
påtænkes en udvidelse af den eksisterende landingsplads ved Rømø 
Havn eller etablering af en ny helikopterlandingsplads inden for Havne-
by eller tæt derpå.  

Denne rapport er en revideret udgave af rapporten ” Foreløbig vurde-
ring af en udvidelse af Rømø Havn i Fuglebeskyttelsesområde 57 samt 
Ramsarområde 27” rekvireret af Rambøll Danmark og udgivet januar 
2010. I denne reviderede udgave er tilføjet en vurdering af helikopter-
flyvning til og fra Havneby på Rømø. 

1.2 Problemstilling 

Den projekterede udvidelse af havnen og den planlagte helikopterflyv-
ning vil foregå i EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 (Vadehavet), Ramsar-
område nr. 27 og EF-Habitatområde 78 i Vadehavet og kan potentielt 
påvirke sæler og fugle, der indgår i områdernes udpegningsgrundlag. 
En udvidelse af Rømø Havn og den planlagte helikoptertrafik kan også 
tænkes at virke forstyrrende ind i EF-Fuglebeskyttelsesområde 65 (Rø-
mø) og desuden hindre sæler og fugle i at udnytte deres nuværende fou-
ragerings- og rasteområder i området omkring havnen og langs indflyv-
ningskorridorerne. 

Derfor er Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, blevet bedt 
om at vurdere de konsekvenser, som projektet kan have for områdets 
sæler og de fuglearter, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-
Fuglebeskyttelsesområderne 57 og 65, Ramsarområde 27 og EF-Habitat-
område 78 i Vadehavet. 



 6 

2 Udpegningsgrundlag 

2.1 Fuglearter i udpegningsgrundlagene for EF-
Fuglebeskyttelsesområde 57 og 65 

Hvert EF-Fuglebeskyttelsesområde er udpeget på grundlag af én eller 
flere ynglende fuglearter, der står anført i EF-Fuglebeskyttelses-
direktivets Bilag 1, og på grundlag af væsentlige forekomster af regel-
mæssigt tilstedeværende trækfugle. Udpegningsgrundlaget omfatter de 
arter, for hvilke det skal sikres, at de kan overleve og formere sig i deres 
udbredelsesområde (Tabel 1). Arterne for udpegningsgrundlagene er re-
præsenteret i Tabel 1 og 2.  

 

 

Tabel 1. Arter på udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 Vadehavet. 

Arter på bilag 1,  
jf. artikel 4, stk.1 

Arter, jf. artikel 4,  
stk. 2 

Ynglende 
i.h.t. DMU’s 

database 

Trækkende  
i.h.t. DMU’s  

database 

Kriterier 

Bramgås    T F2, F4 

Klyde   Y T F1,F2, F4 

Hvidbrystet præstekrave  Y Tn F1,F2 

Hjejle    T F2, F4 

Almindelig ryle   Y T F1,F2, F4 

Lille kobbersneppe    T F2, F4 

Dværgmåge    Tn F2, F5 

Sandterne   Y  F1 

Splitterne   Y  F1 

Fjordterne   Y  F1 

Havterne   Y  F1 

Dværgterne   Y  F1 

  Mørkbuget knortegås  T F4 

  Lysbuget knortegås  T F4 

  Gravand  T F4 

  Pibeand  T F4 

  Krikand  T F4 

  Spidsand  T F4 

  Skeand  T F4 

  Ederfugl  T F4 

  Sortand  T F4,F7 

  Strandhjejle  T F4 

  Strandskade  T F4 

  Stor regnspove  T F4 

  Rødben  T F4 

  Hvidklire  T F4 

  Islandsk ryle  T F4 

  Sandløber  T F4 

Y: Ynglende art. 
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
Tn: Trækfugle, der opholder sig i området i nationalt betydende antal. 
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Det er desuden angivet, hvilke kriterier der ligger til grund for vurderin-
gen af, om arten opfylder ovennævnte betingelser: 

• F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag 
I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% el-
ler mere af den nationale bestand. 

• F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag 
I og har i en del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, 
dvs. for talrige arter (T) skal arten være regelmæssigt tilbagevenden-
de og forekomme i internationalt betydende antal, og for mere fåtalli-
ge arter (Tn), hvor områder i Danmark er væsentlige for at bevare ar-
ten i dens geografiske hav- og landområde, skal arten forekomme 
med 1% eller mere af den nationale bestand. 

• F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, 
fordi forekomsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse 
af bestande af spredt forekommende arter som f.eks. natravn og 
rødrygget tornskade. 

• F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internati-
onalt betydende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% el-
ler mere af den samlede bestand inden for trækvejen af fuglearten.  

• F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig fore-
komst i områder med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. 
at der i området regelmæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle 
af forskellige arter, dog undtaget måger.  

 

 

Tabel 2. Arter på udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområde 65 Rømø. 

Arter på bilag 1,  
jf. artikel 4, stk.1 

Arter, jf. artikel 4,  
stk. 2 

Ynglende 
i.h.t. DMU’s 

database 

Trækkende  
i.h.t. DMU’s 

database 

Kriterier

Rørdrum   Y  F1 

Rørhøg   Y  F3 

Blå kærhøg   Y  F1 

Hedehøg   Y  F1 

Klyde   Y  F1 

Hvidbrystet præstekrave Y  F1 

Almindelig ryle   Y  F1 

Brushane   Y  F1 

Sandterne   Y  F1 

Splitterne   Y  F3 

Fjordterne   Y  F3 

Havterne   Y  F1 

Dværgterne   Y  F1 

Mosehornugle   Y  F1 

 Mørkbuget knortegås  T F5 

Y: Ynglende art. 
T: Trækfugle, der opholder sig i området i internationalt betydende antal. 
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2.2 Fuglearter i udpegningsgrundlaget for Ramsar-
område 27 Vadehavet 

Ramsar-områder er beskyttede vådområder med så mange vandfugle, at 
de har international betydning og skal beskyttes. Ved mange vandfugle 
forstås her, at der jævnligt i området opholder sig mindst 20.000 indivi-
der eller findes mindst 1% af en bestand af en art eller underart. Arterne 
for udpegningsgrundlaget er vist i Tabel 3. 

 

2.3 Sælarter i udpegningsgrundlaget for EF-
Habitatområde 78 

Hvert EF-Habitatområde er udpeget for at beskytte og bevare bestemte 
naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. Habi-
tatområderne er en del af Natura 2000. De dyre- og plantearter, der skal 
bevares, er dem, der er truede, eller dem, der kun findes på et mindre af-
grænset område og kræver særlig opmærksomhed på grund af deres 
særlige levested og/eller de mulige følger, som en udnyttelse af dem kan 
have for deres bevaringsstatus. 

I EF-Habitatområde 78 er der to sælarter på udpegningsgrundlaget, 
spættet sæl og gråsæl. For disse arter gælder, at de ikke må forstyrres el-
ler få ødelagt deres levesteder. 

Tabel 3. Arter på udpegningsgrundlaget Ramsarområde 27 Vadehavet. 

Art Antal (% af bestanden (1996-1999)) 

Knortegås 6.723 - (2,2%) 

Gravand 30.330 (10,1%) 

Pibeand 44.577 (3,6%) 

Ederfugl 28.574 (1,9%) 

Strandskade 42.477 (4,9%) 

Strandhjejle 2.860 (1.7%) 

Lille kobbersneppe 31.775 (27,6%) 

Islandsk ryle 20.295 (5,9%) 

Almindelig ryle 209.198 (15%) 

Klyde 4.785 (7,1%) 

Stor regnspove 6.022 (1,7%) 
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3 Forstyrrelser 

3.1 Generelt om forstyrrelse af fugle 

Fugles reaktion på fare, fx tilstedeværelsen af et rovdyr, varierer afhæn-
gigt af blandt andet fuglearten, omgivelserne og årstiden. Fuglen, der 
opholder sig på en vandflade eller sandbanke og opfatter en trussel, kan 
fx reagere ved at dykke, svømme eller flyve bort. Fugles reaktion på til-
stedeværelsen af en helikopter kan sidestilles med reaktionen på tilste-
deværelsen af en naturlig fjende. 

En forstyrrelse kan betyde, at fuglen har mindre tid til rådighed til fou-
ragering og reaktionen vil medføre et øget energiforbrug i forbindelse 
med flugtreaktionen. Forstyrrelsen kan dermed betyde, at fuglen forla-
der et ellers attraktivt yngle, fouragerings- eller rasteområde til fordel for 
et mindre attraktivt område. 

Forstyrrelser kan være kritiske på flere tidspunkter i løbet af årscyklus, 
men i denne sammenhæng bør nævnes vinterhalvåret og yngleperioden. 

Om vinteren er energiforbruget højt og dagslængden kort. I denne peri-
ode kan det være vanskeligt for en fugl at øge fødeindtagelsen for at 
kompensere for et øget energiforbrug. Samlet vil dette kunne føre til en 
reduktion i fuglens chance for at overleve til næste ynglesæson. 

I yngleperioden kan en forstyrrelse af forældrefuglene medføre øget risi-
ko for prædation af æg og unger fra eksempelvis måger og krager. Dette 
kan medføre en reduktion i den samlede ungeoverlevelse. 

3.2 Generelt om forstyrrelse af sæler 

Spættet sæl bruger ca. 25% af sin tid på land og er afhængig af uforstyr-
rede landområder året rundt. Især i yngleperioden juni-juli, hvor unger-
ne fødes, er det vigtigt med helt uforstyrrede ynglepladser.  

En undersøgelse har vist, at når sælerne forstyrres i deres hvileperiode, 
vender kun omkring en femtedel tilbage til hvilepladserne inden for 
samme tidevandsperiode (Skov- og Naturstyrelsen 2010a). Det har især 
stor betydning for ungerne, der kun dier i cirka 4 uger, og som risikerer 
at miste ét ud af to dagsmåltider, hver gang sælerne forstyrres. 

For at sikre ynglesuccesen skal øer, sandbanker og rev, hvor sælerne har 
deres hvile- og ynglepladser, derfor være uforstyrrede. I august-
september foregår fældning og parring, og dyrene er her ligeledes meget 
på land.  

Gråsæl er som spættet sæl meget sårbar over for forstyrrelser hele året på 
rastepladserne og især i yngleperioden, som for denne art ligger i de-
cember-januar, og under pelsfældningen, der foregår i juni-august (Baa-
gøe & Jensen 2007, Skov- og naturstyrelsen 2010b).   
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3.3 Betydningen af forstyrrelser fra fly og helikopter 

En afgørende parameter i forbindelse med helikopterflyvningernes mu-
lige effekt på fugles og sælers forekomst er, i hvor stor afstand og i hvil-
ken grad helikoptere vil forstyrre fuglenes normale adfærd. Det vil sige, i 
hvilken afstand og flyvehøjde helikopterflyvning vil påvirke dyrenes 
mulighed for at raste og fouragere og dermed indirekte deres forekomst 
og fordeling i området. 

Der findes eksempler på, at en øgning i den horisontale afstand mellem 
en fugleflok og flyet medfører mindre forstyrrelse, mens en øgning i fly-
vehøjden ikke nødvendigvis har samme effekt (Ward m.fl. 1988, Jensen 
1990). Dette kan skyldes, at den horisontale spredning af støjen til en vis 
grad øges med flyvehøjden, samt at et lavtgående fly kan være mindre 
synligt på himlen. Dette er sandsynligvis også tilfældet for sæler jf. 
Southwell (2005). 

For fugle varierer graden af forstyrrelse fra art til art, idet forskellige fug-
learter udviser forskellig følsomhed over for forstyrrelser. Nedenfor føl-
ger en gennemgang af eksempler med henholdsvis træk- og ynglefugle, 
der indgår i udpegningsgrundlagene for EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 
og 65. Enkelte eksempler med andre arter er dog også nævnt. Herefter 
følger en sammenfatning. 

Det bemærkes, at de resultater, der er opnået for en given undersøgelse, 
flytype, lokalitet, forstyrrelseseffekt, årstid, habitattype eller art ikke 
nødvendigvis gælder generelt.  

3.3.1 Trækfugle 

Skarver er generelt følsomme over for flyforstyrrelse. Eksempelvis ob-
serverede Arctander m.fl. (1984), at alle skarver blev skræmt op, når et 
fly i forbindelse med optælling passerede i 50-75 m højde. Helikoptere i 
200 m højde fik alle individer til at lette. 

Knopsvaner, sangsvaner og pibesvaner er følsomme over for flyforstyr-
relse. Knopsvane reagerer på lavtgående fy, men sjældent med opflyv-
ninger, mens sangsvane i visse tilfælde reagerer med opflyvninger. Sos-
sinka & Niemann (1994) observerede, at knopsvaner og sangsvaner ved 
direkte overflyvninger reagerede i henholdsvis 40 og 80% af tilfældene. 
Ved indirekte overflyvninger reagerede henholdsvis 20 og 70% af de to 
svanearter. Lav flyvehøjde forårsagede generelt større forstyrrelse. De 
større og dermed mere støjende helikoptere forårsagede generelt større 
forstyrrelse. 

Gæs er generelt særdeles følsomme over for flyforstyrrelser, men graden 
af forstyrrelse afhænger af arten, fuglens opholdssted og tidspunktet på 
året. Der findes ikke undersøgelser af lysbuget knortegås, men i Dan-
mark er betydningen af 4-6 daglige helikopterflyvninger i 300-650 m 
højde undersøgt på en forårsrasteplads for mørkbuget knortegås (Holm 
1997). I 21% af tilfældene blev gæs skræmt op, mens der i 66% af tilfæl-
dene blev observeret øget vagtsomhed. Lavtflyvende helikoptere forår-
sagede den største forstyrrelse. Opflyvningsadfærden var ensartet, idet 
andelen af knortegæs, der blev skræmt op ikke var afhængig af hverken 
flokstørrelse, helikopterens flyverute eller -højde.  
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Owens (1977) konkluderede, at overvintrende mørkbuget knortegås i 
England var særdeles følsomme over for flytrafik. Ethvert fly, der passe-
rede i en højde under 500 m og op til 1,5 km, fik flokken på vingerne, 
mens helikoptere udløste panik. Der var tilsyneladende ikke nogen grad 
af tilvænning til flytrafikken, bortset fra et transportfly med regelmæssi-
ge afgange fra en nærliggende lufthavn. 

Berger (1977) observerede, at rastende snegæs fløj op ved passage af en 
mindre helikopter i 3,7 km’s afstand, mens Madsen (1984) observerede, 
at fældende kortnæbbede gæs gik i panik ved helikopterpassage i en af-
stand af 4 km. Bramgås reagerede mindre kraftigt, selv ved passage i 1-2 
km’s afstand. 

Stock (1993) observerede, at 80% af rastende mørkbuget knortegås i den 
tyske del af Vadehavet fløj op ved passage af et mindre fly, både over og 
under 150 m højde. Helikopter og mindre fly forårsagede den største for-
styrrelse, idet op til 88% af flokken fløj op. 

Fældende havdykænder i Alaska var mest følsomme over for overflyv-
ning med lavtgående fly i 150 m højde (Acoustical Society of America 
1980, refereret i Manci m.fl. 1988), mens Barry m.fl. (1981, refereret i 
Dzubin 1984) observerede, at skalleslugere fløj op under flytællinger, 
mens sortand og fløjlsand var først til at dykke. Bjergand var den sidste, 
der dykkede. Sortand er tilsyneladende generelt særdeles følsom over 
for lavtgående fly (I.K. Petersen & O.R. Therkildsen, pers. medd.). Fæl-
dende troldænder er generelt mere følsomme end overvintrende indivi-
der (Sossinka & Niemann 1984). 

Eskildsen (1983) studerede flugtadfærd hos en række arter ved flytælling 
i 500 fods højde. Svaner var generelt mindst følsomme, mens gæs, grav-
and og stor skallesluger var mest følsomme. Sidstnævnte to arter blev så-
ledes skræmt, men lagde sig dog hurtigt på vandet igen. Hvinand udvi-
ste en generel tendens til flugt ved overflyvning. 

Der findes ikke oplysninger om hjejles reaktion på forstyrrelse fra over-
flyvende fly, men vadefugle er generelt følsomme over for flyforstyrrel-
ser. Reaktioner kan registreres ved flypassager på 1000-1500 m afstand, 
mens kraftige forstyrrelser forekommer ved afstande på 300-500 m. Hjej-
le synes dog at høre til de mindre følsomme af vadefuglene. Følsomhe-
den øges tilsyneladende med flokstørrelsen.  

DMU laver selv tællinger fra fly i Vadehavet. Erfaringerne herfra viser, 
at alle arter af vandfugle, undtagen ederfugl, reagerer på flyvemaskiner i 
en højde af 65 meter ved at lette fra enten vandet eller jorden. Der er 
imidlertid meget forskel på arterne. Svømmeænder bliver liggende på 
vandet indtil en afstand af 200-300 m, hvorefter de flyver op og bliver i 
luften i omkring 40-80 sek. Gæs letter på længere anstand (300-500 m) og 
bliver tilsvarende i luften i længere tid, mellem 50 og 150 sec. De mindre 
vadefuglearter letter på en afstand af 100-300 m fra en flyvemaskine, 
hvorimod arter som strandskade og lille kobbersneppe letter ved en af-
stand på 1-2 km og stor regnspove ved 2-4 km. Den tid, vadefuglene til-
bringer i luften ved forstyrrelse fra en flyvemaskine, er 60-120 sek. Vur-
deret i forhold til forstyrrelser forårsaget af en sportsmaskine, så reagerer 
fuglene mindre over for en jetjager, men kraftigere på en helikopter. 
Tidsangivelserne er fra Laursen & Rasmussen (2002), og afstandene er 
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vurderet ud fra erfaringerne ved hen ved 100 flytællinger i Vadehavet og 
observationer fra jorden af fuglenes adfærdsmønster. 

3.3.2 Ynglefugle 

Ynglende terner kan være følsomme over for forstyrrelser. Helikopter-
flyvning over dværgternekolonier i England og Wales forårsagede såle-
des kraftigere reaktion end ved overflyvning med andre flytyper. I Skot-
land blev en ynglekoloni fundet i en lufthavn, uden at der kunne konsta-
teres forstyrrelse af ynglefuglene (Norman & Saunders 1969). Burger 
(1981) observerede, at fjordterne fløj op ved overflyvning af overlyds-
passagerfly ved en amerikansk lufthavn, men fuglene forlod dog ikke 
området. 

I Australien har Brown (1990) vist, at bergiusterne reagerer på afspilning 
af lyd fra et fly. Fuglene reagerede ved alle lydniveauer højere end bag-
grundsstøjen, mens 10-20% af fuglene fløj op ved den højeste lydstyrke 
på 90-95 dB. Tilstedeværelsen af både akustiske og visuelle stimuli me-
nes at kunne øge den samlede respons (additiv effekt), idet størst reakti-
on forventes ved overflyvning med fly. 

Der foreligger kun få undersøgelser af flyforstyrrelse på ynglende vade-
fugle, men baseret på undersøgelser uden for yngleperioden, herunder 
på klyde, må det formodes, at denne art er meget følsom over for fly-
forstyrrelser på dette tidspunkt af året. 

3.3.3 Sæler 

I Grønland har Born m.fl. (1999) undersøgt den forstyrrende effekt af 
lavtgående (150 m) fly og helikopter under optælling af sæler. De fandt, 
at 6% af dyrene reagerede, ved eksempelvis at forlade isen i en afstand 
op til 500 m fra flyet, og at 49% af sælerne reagerede i en afstand op til 
1500 meter fra helikopteren. Helikopterflyvning i lav højde og i en ufor-
udsigelig rute påvirker altså halvdelen af sælerne mod hver tyvende ved 
fly.  

Southwell (2005) undersøgte ligeledes sælers reaktion på lavtgående he-
likopterflyvning (130 m) ved Antarktis i en afstand af 800 meter og fandt, 
at ca. 40% reagerede inden for 100-200 m og ca. 20% inden for 700-800 
meter. 

3.3.4 Generelt om fugles og sælers reaktion på fly 

Som nævnt indledningsvist afhænger reaktionsmønsteret ved en forstyr-
relse af arten og situationen, som arten befinder sig i. For fuglenes ved-
kommende synes vandfuglene at være den fuglegruppe, der er mest føl-
som over for flyforstyrrelser. Gæs generelt samt sortand er særdeles føl-
somme over for lavtgående fly, mens gravand, hvinand og bjergand er 
meget følsomme. Skarv, svaner, ederfugl, fløjlsand, stor skallesluger, 
hjejle, klyde og terne er alle følsomme over for denne form for forstyrrel-
se. 

Flytypen og den måde, hvorpå flyet eller helikopteren passerer en flok 
fugle, spiller en væsentlig rolle. Der er fire forhold, der gør sig gældende 
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1) støj, 2) tilstedeværelsen af et fremmed objekt på himlen, 3) flyveha-
stighed og 4) flyveruten. Det er plausibelt, at dette også gælder for sæler. 

Det er veldokumenteret, at flystøj kan forårsage forstyrrelse. Støjpåvirk-
ningen afhænger af flytypen og afstanden til denne. Støjniveauet alene 
kan være afgørende for forstyrrelsesgraden (Ward m.fl. 1988), men dan-
ske erfaringer tyder dog på, at det sjældent er støj alene, men støj i kom-
bination med de ovennævnte forhold, der forårsager en forstyrrelse. For 
både fugles og sælers vedkommende betragtes helikoptere generelt som 
den mest forstyrrende flytype. 

Tilstedeværelsen af et fremmed objekt i luften må formodes at have en 
forstyrrende effekt i sig selv. For fugle kan effekten skyldes, at de opfat-
ter flyets silhuet, som en rovfugl på himlen. Dette kan forklare, hvorfor 
vandfugle reagerer selv ved passage af mindre, lydsvage fly. 

Flyvehastigheden er tilsyneladende vigtig for forstyrrelsens omfang. I 
modsætning til, hvad man ville forvente, er der en tendens til, at høj ha-
stighed forårsager mindre forstyrrelse. Dette gælder formentlig især ved 
flyvning i lav højde. 

Flyveruten kan have afgørende betydning for forstyrrelsesgraden. Et fly, 
der kommer regelmæssigt og hyppigt i en fast rute, har en mindre for-
styrrende effekt end et fly, der ikke følger et kendt mønster. Dette er ob-
serveret i tilknytning til lufthavne og kan skyldes en vis grad af tilvæn-
ning til regelmæssigt forekommende passager af især større fly. Helikop-
tere kan med deres manøvredygtighed derfor forårsage større forstyrrel-
se end et større fly, der følger en fast rute. 

Samlet set er helikoptere på grund af deres støjniveau og flyvehastighed 
den mest forstyrrende flytype. Hertil kommer at helikopterens manøv-
redygtighed tillader en mere uforudsigelig flyverute, hvilket kan være 
medvirkende til at forhindre en mulig tilvænning hos vandfugle, som 
det eksempelvis kan være tilfældet i tilknytning til større lufthavne med 
en regelmæssig passage af større fly. 
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4 Vurdering af projektets påvirkning af 
sæler og fugle 

DMU har undersøgt eksisterende databaser for sæler på udpegnings-
grundlaget for EF-Habitatområde 78 og fuglearter på udpegningsgrund-
lagene for EF-Fuglebeskyttelsesområderne 57 (Vadehavet) og 65 (Rømø) 
samt Ramsarområde 27 (Vadehavet). De undersøgte data stammer fra 
DMU’s flytællings- og landtællingsprogram samt fra ynglefugletællin-
ger. Samlet indgår de i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde.  

 

Figur 1. Tælleområder i Vadeha-
vet til optælling af rastefugle. 
Rømø Havn er markeret med en 
rød prik og ligger inden for områ-
derne ab03 og aa12. 
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Data er for trækfuglene baseret på 26 tællinger fra fly og 11 tællinger fra 
land i perioden 1999-2009 i 57. Tælleområderne, der bruges til trækfugle, 
er vist på Figur 1. Endvidere er der foretaget 67 landbaserede tællinger i 
perioden i områderne 15B, 16B og 28B i 65 (Figur 2). Data for ynglefugle 
er baseret på den seneste totaltælling i Det trilaterale Vadehavssamarbej-
des registreringer af ynglefugle samt fra observationer indtastet i Dansk 
Ornitologisk Forenings database (DOFbasen 2009). 

Data for sæler er indhentet fra Svend Tougaard, Fiskeri- og Søfartsmuse-
et i Esbjerg (Figur 3 og 5). Disse data må regnes for at være de mest påli-
delige sældata fra Vadehavet. 

 

4.1 Udvidelse af Rømø Havn 

Med baggrund i det store datamateriale er der foretaget beregninger af, 
hvor store andele af de nævnte arter der forekommer i tælleområderne 
ab03 og aa12, som den projekterede havneudvidelse ligger indenfor. 
Andelen af fugle i områderne ses i Tabel 4. Placeringen af sælernes hvi-
lepladser i området er vist på Figur 3. 

Optællingsområderne er store og fuglene fordeler sig ikke jævnt i disse. 
Derfor er fugleoptællernes personlige erfaringer med fuglenes fordeling i 
tælleområderne og i forhold til den nuværende havn medtaget i vurde-
ringen. 

I vurderingen har vi brugt en zone på 500 m fra havnen og defineret det 
som det område, hvor fugle og sæler vil reagere på en forstyrrelse fra en 
aktivitet, der foregår på havnearealet. Zonen er estimeret ud fra under-
søgelser, der blev foretaget i Forsøgsreservatet Nibe Bredning 1985-1989 
(Madsen m.fl. 1992, Madsen 1998, Madsen m.fl. 1999).  

  

 
Figur 2. Placeringen af tælleom-
råderne 15B, 16B og 28B på 
Rømø. 

Figur 3. Kort med sæl-
liggepladsernes placering og 
omtrentlige antal dyr. De røde 
lokaliteter, hvor der er unger i 
juni-juli, er de mest kritiske i 
forhold til forstyrrelser. Kilde: 
Svend Tougaard, Fiskeri- og 
Søfartsmuseet i Esbjerg. 
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Ved gentagne menneskelige forstyrrelser kan flugtafstanden hos vade-
fugle mindskes med op til 50% som følge af habituering (tilvænning) 
(Laursen & Rasmussen 2002). En lignende reduktion af afstanden på 50% 

Tabel 4. Summen af fugle optalt i delområderne syd for Rømødæmningen i perioden 1999-2009. 

Art ab02 ab03 ab08 aa09 aa10 aa10j aa11 aa12 aa13

Almindelig ryle 51660 715 4025 1980 4950 95560  78196  

Bramgås 37935 110 20 4 55 58

Ederfugl 73 3239 2471 7409 12475 3989 470 2161 440

Gravand 38380 6392 876 18612 13881 5741 300 3015 100

Havterne/Fjordterne 10 19 391 15 47 145 10 561

Hjejle 3223 90 155 125 410

Hvidklire 128 320 12

Islandsk ryle 3030 6195 150 50 42400 67210 32285

Klyde 664 336

Knortegås 6233 25 1 2348 4881 8777 5587

Krikand 801 895 5 20

Lille kobbersneppe 2417 155 145 179 1310 14777 4582 120

Pibeand 47026 9580 21811 41860 1092 7484

Rødben 192 233 794 201

Sandløber 764 265

Skeand 45 20 3

Sortand 2 9732 15

Spidsand 4146 132 1746 120 50

Splitterne 26 6 280 4

Stor regnspove 2735 64 708 1669 4951 307

Strandhjejle 401 61 44 465 230 392 353

Strandskade 6354 687 3397 499 605 59014 22687 775

Tabel 5. Procentdelen af fugle i delområderne syd for Rømødæmningen i forhold til antallet af fugle optalt i hele Vadehavet 
1999-2009. 

Art ab02 ab03 ab08 aa09 aa10 aa10j aa11 aa12 aa13 

Almindelig ryle 2,5 0,0 0,2 0,1 0,2 4,7 0,0 3,9 0,0 

Bramgås 23,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ederfugl 0,0 1,0 0,8 2,3 3,8 1,2 0,1 0,7 0,1 

Gravand 7,3 1,2 0,2 3,6 2,6 1,1 0,1 0,6 0,0 

Havterne/Fjordterne 0,1 0,2 4,5 0,2 0,5 1,7 0,1 6,4 0,0 

Hjejle 4,2 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 

Hvidklire 3,5 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 

Islandsk ryle 0,6 1,2 0,0 0,0 8,2 13,0 0,0 6,3 0,0 

Klyde 3,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Knortegås 6,7 0,0 0,0 2,5 5,2 9,4 0,0 6,0 0,0 

Krikand 2,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Lille kobbersneppe 1,2 0,1 0,1 0,1 0,6 7,2 0,0 2,2 0,1 

Pibeand 7,7 1,6 0,0 3,6 6,9 0,2 0,0 1,2 0,0 

Rødben 1,8 2,1 0,0 7,3 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 

Sandløber 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 

Skeand 0,0 7,2 0,0 0,0 3,2 0,5 0,0 0,0 0,0 

Sortand 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spidsand 7,8 0,2 0,0 3,3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 

Splitterne 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 8,7 0,0 0,1 0,0 

Stor regnspove 3,7 0,1 0,0 1,0 2,2 6,7 0,0 0,4 0,0 

Strandhjejle 2,2 0,3 0,2 2,6 1,3 2,2 0,0 2,0 0,0 

Strandskade 0,9 0,1 0,5 0,1 0,1 8,3 0,0 3,2 0,1 
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er påvist i et studie af gæs omkring vindmøller. Gæs udnytter nu land-
brugsarealer 100 m fra vindmøller, mod 200 m for 10 år siden, dvs. der er 
sket en habituering, hvor fuglene er kommet 50% tættere på (Madsen & 
Boertmann 2008). Resultaterne viste også, at habitueringen var mindre jo 
større møllerne var. En forventet habituering er derfor også brugt i vur-
deringen af de enkelte fuglearters reaktion på projektet ved Rømø Havn. 

Der er p.t. planer om en udvidelse af Esbjerg Havn og udskiftning af 
vindmøller umiddelbart syd for havnen (Esbjerg Kommune 2009, Miljø-
ministeriet 2007). Vindmølleparken vil blive VVM-vurderet, og det må 
derfor formodes, at der tages de fornødne hensyn til fuglene i de tilstø-
dende beskyttelsesområder. Begge aktiviteter ligger uden for fuglebe-
skyttelsesområderne og vil foregå på arealer der kan karakteriseres som i 
forvejen forstyrrede, hvorfor projekterne vurderes ikke at give kumula-
tive effekter. Der er desuden lokalplaner, som påtænker udvidelse af be-
byggelsesområder på Fanø, Mandø og Rømø (http://kort.plansystem.dk). 
Placeringen af disse ligger uden for beskyttelsesområderne og vurderes 
derfor ligeledes ikke at give kumulative effekter. 

4.2 Helikopterflyvning 

Rømø Havn er tiltænkt en funktion som offshore servicecenter for kom-
mende vindmølleparker i den sydlige del af Nordsøen. Helikopterflyv-
ning vil foregå fra den eksisterende landingsplads ved Rømø Havn eller 
fra en nyetableret helikopterlandingsplads inden for Havneby eller tæt 
derpå. 

Der vil blive tale om transporthelikoptere med 500-1000 landinger pr. år, 
svarende til 1000-2000 flyvninger gennem Vadehavet. Det nuværende 
antal landinger ligger på ca. 10 om året. Flyvningerne skal supplere for-
syning ad søvejen og kan finde sted hele døgnet rundt og hele året 
rundt. Der regnes med indflyvning over Lister Dyb, Rømø Dyb og hav-
nen. En alternativ flyverute over Vråby Enge og Havsand vurderes også 
i denne rapport (Figur 4). Flyvehøjden vil ligge mellem 500 m og 2 km, 
afhængig af vejret. I forbindelse med selve indflyvningen vil flyvehøjden 
være lavere. Hastigheden vil ligge på mellem 250-300 km/t og lavere 
ved indflyvning.  

Den mulige forstyrrende effekt på sæler og fugle i udpegningsgrundla-
gene som konsekvens af en øgning i antallet af helikopterflyvninger i til-
knytning til Rømø havn vurderes ligeledes på baggrund af de indhente-
de data (tabel 4, 5, 6 og 7; Figur 3 og 5) og sammenholdes med den eksi-
sterende viden om sælers og fuglearters reaktion på forstyrrelser forår-
saget af fly, herunder helikoptere. 

Ifølge Stadedeklarationen og Forvaltningsplanen for Det Trilaterale Va-
dehavsområde skal ruter for helikopterflyvning og flyhøjder etableres på 
en sådan måde, at forstyrrelse af dyrelivet i Vadehavsområdet minime-
res (Common Wadden Sea Secretariat 1998). 
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Figur 4. Flyveruter fra Havneby til 
Nordsøen. Rute 1 går over vand 
via Rømø Dyb og Lister dyb. Den 
alternative Rute 2 går over land 
via Vråby Enge og Havsand. 
Rute 2a går via det tyndest befol-
kede område, mens Rute 2b er 
kortere, men via et tættere befol-
ket område. 

Tabel 6. Summen og procentdelen af trækfugle i de delområder på Rømø, der kan berø-
res af helikopterflyvning, i forhold til antallet af fugle optalt i hele Vadehavet 1999-2009. 

  Optalt % 

Art 15B 16B 28B 15B 16B 28B

Almindelig ryle 27 20387 165 0,0 2,2 0,0

Ederfugl 148 88 1440 0,1 0,1 1,1

Gravand 213 906 4 0,1 0,3 0,0

Islandsk ryle 315 1105 0,1 0,5 0,0

Klyde 0,0 0,0 0,0

Lille kobbersneppe 641 5367 0,8 6,4 0,0

Pibeand 12 3 0,0 0,0 0,0

Stor regnspove 172 238 110 0,1 0,2 0,1

Strandhjejle 181 1227 8 0,9 5,8 0,0

Strandskade 793 9182 2384 0,3 3,0 0,8

Tabel 7. Ynglepar optalt på Rømø. Tallene er fra Det Trilaterale Vadehavssamarbejdes 
seneste totaltælling af ynglefugle i Vadehavet i 2006. 

  Havsand Vråby Enge

Strandskade 22 0

Stor præstekrave 4 0

Vibe 6 2

Rødben 1 0

Havterne 10 0

Dværgterne 7 0
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Figur 5. De primære områder 
med sæler i den danske og nord-
tyske del af Vadehavet. Kilde: 
Fiskeri og Søfartsmuseet i Es-
bjerg. 
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5 Artsgennemgang 

I dette kapitel gennemgås de fugle- og sælarter, der er omfattet af ud-
pegningsgrundlagene for EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 og 65, Ramsa-
rområde 27 og EF-Habitatområde 78.  

For hver fugleart giver en indledende tabel et overblik over den forelø-
bige vurdering af artens nationale bevaringsstatus (Pihl m.fl. 2003) samt 
artens lokale bevaringsstatus vurderet af Ribe Miljøcenter (By- og Land-
skabsstyrelsen 2009a, 2009b).  

For både fugle- og sælarter der yngler i Vadehavet, er den aktuelle status 
på den nationale rødliste angivet (DMU 2009).  

Hos nogle fuglearter er der i det Trilaterale Vadehavssamarbejde udreg-
net trends med programmet TrendSpotter (Soldatt m.fl. 2007) og i disse 
tilfælde vises disse resultater i forbindelse med artsgennemgangen. Alle 
data er fra den danske del af Vadehavet. 

Desuden vurderes det på baggrund af disse oplysninger samt en kort be-
skrivelse af artens habitat og/eller fødebiologi, hvilken effekt 1) den 
planlagte udvidelse af Rømø Havn i anlægsfasen og driftsfasen og 2) he-
likopterflyvningen forventes at få på arternes fremtidige forekomst i om-
rådet. 

Påvirkningen af fugle og sæler er i denne rapport opdelt i tre kategorier, 
baseret på faglige vurderinger:  

Ingen påvirkning: Det vurderes, at aktiviteten ikke vil have en forstyr-
rende effekt og dermed ingen påvirkning af artens bevaringsstatus. 

Mulig påvirkning: Det vurderes, at der i visse tilfælde kan være en risi-
ko for, at aktiviteten kan have en forstyrrende effekt og dermed en mulig 
påvirkning af artens bevaringsstatus.  

Signifikant påvirkning: Det vurderes, at aktiviteten med stor sandsyn-
lighed vil have en markant forstyrrende effekt, som vil påvirke artens 
bevaringsstatus.  

5.1 Spættet sæl 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Ikke truet (LC)  

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Signifikant påvirkning 
Ingen påvirkning 
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Spættet sæl indgår i udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde 78. 

Spættet sæl lever af fisk. Den er kystnær og kræver at kunne komme på 
land hele året, og er således afhængig af uforstyrrede liggepladser. Langs 
vestkysten er det kun Vadehavet, der byder på egnede uforstyrrede 
sandbanker, hvor sælerne bruger 25% af deres tid. Vadehavsområdet er 
derfor et uhyre vigtigt levested for arten.  

Efter jagtfredning i 1976 er bestanden vokset fra 2000 til 12000 dyr (Baa-
gøe & Jensen 2007), og national bevaringsstatus er derfor vurderet som 
gunstig. Ud fra tilgængelige data fra Vadehavet har Miljøcenter Ribe 
vurderet lokal bevaringsstatus som gunstig (By- og Landskabsstyrelsen 
2009a). 

Spættet sæl findes i hele Vadehavet og har hvilepladser ved både Rømø 
Dyb og Lister Dyb (Figur 5). Endvidere er der en yngleplads ved Rømø 
Dyb ud for Havneby (Figur 3 og 6). Hvile- og ynglepladserne ved Rømø 
Dyb ligger i en afstand, så den projekterede havneudvidelse ikke vil på-
virke sælernes brug af disse. 

Helikopterflyvning langs Rute 1 vil, ud fra den viden vi har, ikke kunne 
undgå at have en forstyrrende virkning på sælerne ved Rømø Dyb og Li-
ster Dyb. Den alternative Rute 2 ligger til gengæld langt fra sælernes hvi-
lepladser og vil ikke kunne påvirke levested eller bestandsudvikling. 
Flyvning med helikopter langs Rute 2 vil derfor ikke kunne påvirke be-
varingsstatus for spættet sæl. 

 

Figur 6. Spættet sæl på liggeplads ved Rømø Dyb ud for Havneby. Gråsæl kan også forekomme her. Foto: Svend Tougaard, 
Fiskeri og Søfartsmuseet i Esbjerg. 
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5.2 Gråsæl 

 
Gråsæl indgår i udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde 78 

Gråsælen er fiskeæder. Den er kystnær og afhængig af at kunne komme 
på land hele året. Gråsæl er som spættet sæl meget sårbar over for for-
styrrelser hele året på rastepladserne. Den er mest sårbar i yngleperio-
den, som for denne art ligger i december-januar og under pelsfældnin-
gen, der foregår i juni-august (Baagøe & Jensen 2007, Skov- og Natursty-
relsen 2010a).   

Gråsælen har været næsten udryddet, men efter jagtfredning i 1967 er 
bestanden vokset og der ses nu op til 25 individer i Vadehavet årligt 
(Baagøe & Jensen 2007). National bevaringsstatus er vurderet som usik-
ker. Ud fra tilgængelige data fra Vadehavet har Miljøcenter Ribe vurde-
ret lokal bevaringsstatus som ukendt (By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

Gråsæl er observeret i hele Vadehavet og har hvilepladser i Lister Dyb 
og sandsynligvis også ved Rømø Dyb (Baagøe & Jensen 2007, Figur 5).  

Hvile- og ynglepladserne ligger i en afstand, så den projekterede havne-
udvidelse ikke vil påvirke sælernes brug af disse. 

Helikopterflyvning langs Rute 1 vil ud fra den viden vi har, ikke kunne 
undgå at have en forstyrrende virkning på sæler, der hviler ved Rømø 
Dyb og Lister Dyb. Den alternative Rute 2 ligger til gengæld langt fra sæ-
lernes hvilepladser og vil ikke kunne påvirke levested eller bestandsud-
vikling. Flyvning med helikopter langs Rute 2 vil derfor ikke kunne på-
virke eller forringe bevaringsstatus for gråsæl. 

5.3 Rørdrum 

 

Rørdrum indgår som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for EF-
Fuglebeskyttelsesområde 65 Rømø.  

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Sårbar (VU)  

Bevaringsstatus Usikker Vurderet ukendt 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Signifikant påvirkning 
Ingen påvirkning 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Ikke truet (LC)  

Bevaringsstatus Gunstig Gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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Arten lever af fisk, padder og invertebrater, som fanges i åbninger i rør-
sumpene eller på vandfyldte enge, oftest i rørskovenes randzoner. Krite-
rierne for gunstig bevaringsstatus omfatter et stigende eller stabilt antal 
ynglepar, en permanent vanddækket rørskov i yngletiden og 7-20 ha rør-
skov per ynglepar (Søgaard m.fl. 2003).  

Den danske ynglebestand er siden starten af 1980’erne gået fra 24-40 par 
til mere end 200 de seneste år og er derfor vurderet til at have gunstig 
bevaringsstatus på nationalt plan (Pihl m.fl. 2003).  

På Rømø er rørdrum registreret med 3 syngende hanner i 2001 og 5 syn-
gende hanner i 2004 (DOFbasen 2009), begge år ved Lakolk, ca. 7 km 
NNV for Rømø Havn. Der er ikke registreret rørdrum i DMU’s ynglefug-
letælling, men ud fra tilgængelige data har Miljøcenter Ribe vurderet lo-
kal bevaringsstatus som gunstig (By- og Landskabsstyrelsen 2009b). 

Både de to ruter for helikopterflyvning og den projekterede havneudvi-
delse ligger langt fra de registrerede ynglehabitater og vil ikke kunne 
påvirke levested eller bestandsudvikling. Derfor vurderes hverken hav-
neudvidelsens anlæggelse og drift eller helikopterflyvningen at ville på-
virke artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

5.4 Bramgås 

 
Bramgås indgår som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet.  

Bevaringsstatus på nationalt niveau kræver en stabil til stigende bestand 
over en 12-års periode på mindst 15.000 fugle optalt på den internationa-
le bramgåse-tælling i marts måned. Arten er meget følsom over for sne-
dække/kulde, og i år med kolde forår tælles bramgæssene kun i meget 
lave tal. Antallet af bramgæs i Danmark er derfor meget variabelt, og de 
seneste års tællinger i marts viser en stigende tendens med fluktuationer 
mellem 3.200 og 66.000 fugle (DMU data). Bramgås er derfor vurderet til 
at have gunstig bevaringsstatus på nationalt plan (Pihl m.fl. 2003). 

Bramgåsen lever overvejende af græsser på strandenge og kulturgræs-
arealer, men tager også grønne skud i vintersæd. I Vadehavet ses bram-
gæs i store raste- og fourageringsflokke på strandengene, især i Margre-
the Kog og på Mandø. På Rømø ses flokkene primært i området ved Juv-
re. Der er ikke bramgæs i nærheden af Rømø Havn eller inden for en af-
stand, hvor fuglene vil blive påvirket. Der er endvidere kun optalt enkel-
te gæs på helikopterens to indflyvningsruter. Antallet af bramgæs i Va-
dehavet følger den nationale tendens (Figur 7) og da antallet af fugle er 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste   

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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stigende, opfylder arten de opsatte kriterier for gunstig bevaringsstatus 
lokalt i Fuglebeskyttelsesområde 57 Vadehavet (By- og Landskabsstyrel-
sen 2009a). 

Den projekterede havneudvidelse ligger langt fra bramgåsens raste- og 
fourageringsområder og vil ikke kunne påvirke levested eller bestands-
udvikling. Dette gælder ligeledes også for helikopterflyvning over Lister 
Dyb, Rømø Dyb og Rømø Havn samt via Vråby Enge og Havsand. Der-
for vurderes hverken havneudvidelsens anlæggelse og drift, eller heli-
kopterflyvningen at ville påvirke artens bevaringsstatus på kort eller 
lang sigt. 

 

5.5 Knortegås 

 
Knortegås indgår på udpegningsgrundlaget for Ramsarområde 27 Va-
dehavet. Arten er opdelt i underarterne mørkbuget knortegås og lysbu-
get knortegås. Heraf indgår den mørkbugede som trækfugl i udpeg-
ningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområderne 57 Vadehavet og 65 
Rømø, og den lysbugede som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-
Fuglebeskyttelsesområdet 57 Vadehavet. 

Figur 7. Antallet af rastende 
bramgæs i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 
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Lysbuget knortegås 

Lysbuget knortegås er betegnet som national ansvarsart i Danmark uden 
for yngletiden (Stoltze 1998), og Danmark huser 50-75% af hele bestan-
den om efteråret og vinteren og hele bestanden om foråret. Lysbuget 
knortegås yngler i de østlige og nordlige dele af Svalbard og i det nord-
østlige Grønland. Gæssene forlader ynglepladserne i september og træk-
ker til overvintringspladserne, hvor fuglene opholder sig i størstedelen 
af året til slutningen af maj. I Danmark forekommer de lysbugede knor-
tegæs regelmæssigt på få lokaliteter i Nordvest-, Nord- og Nordøstjyl-
land samt i den nordlige del af Vadehavet. Arten lever af planteføde på 
strandengene og af vandplanter (Pihl m.fl. 2003).  

Gunstig bevaringsstatus på nationalt plan fordrer, at bestanden udgør 
mindst 15.000 individer, og at antallet er stabilt eller stigende. Da be-
standen er opgjort til 6400 individer og med en stigende udvikling, er det 
vurderet, at bevaringsstatus er ugunstig-stigende (Pihl m.fl. 2003, Sø-
gaard m.fl. 2003).  

Arten skal regelmæssigt have et antal i Vadehavet på mindst 1% af be-
standen for at kunne siges at have en gunstig bevaringsstatus, men antal-
let fluktuerer primært under 1%-kriteriet på 64 individer. Ud fra tilgæn-
gelige data fra Vadehavet har Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevarings-
status som ugunstig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

De fleste lysbugede knortegæs ses i den nordlige del af Vadehavet og ik-
ke inden for en afstand af havneområdet eller de to foreslåede indflyv-
ningsruter, hvor der kan være risiko for en forstyrrelse. Den projekterede 
havneudvidelse og helikopterflyvning over Lister Dyb, Rømø Dyb og 
Rømø Havn samt Vråby Enge og Havsand ligger derfor uden for artens 
typiske raste- og fourageringshabitater og vil ikke kunne påvirke foura-
geringsmuligheder eller bestandsudvikling. Derfor vurderes hverken 
havneudvidelsens anlæggelse og drift eller helikopterflyvningen at ville 
påvirke artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

Mørkbuget knortegås 

Mørkbuget knortegås er betegnet som national ansvarsart i Danmark 
uden for yngletiden (Stoltze 1998). Den yngler langs kysten af det Sibiri-
ske ishav og trækker gennem Østersøen og Danmark om efteråret for at 
overvintre i Vesteuropa syd for Danmark. Om efteråret er Vadehavet 
den vigtigste rasteplads, og gæssene tager kun kortvarig ophold i de øv-
rige danske farvande. Arten lever om efteråret af vandplanter, om for-
året hyppigere af planteføde på strandengene (Pihl m.fl. 2003).  

Gunstig bevaringsstatus på nationalt plan fordrer, at bestanden udgør 
mindst 15.000 individer, og at antallet er stabilt eller stigende. Da arten 
opfylder disse krav, er det vurderet, at bevaringsstatus er gunstig (Pihl 
m.fl. 2003, Søgaard m.fl. 2003). Selv om Figur 8 viser en aftagende ten-
dens i Vadehavet, har Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus 
som gunstig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 
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De fleste mørkbugede knortegæs ses de steder, hvor der er ålegræsbede, 
og på de store forlande med græsningsmuligheder. På Rømø kan der ses 
op til ca. 150 individer langs Rømødæmningen, men kun enkelte indivi-
der inden for en afstand af 500 meter. Op til 6% af bestanden i Vadehavet 
ses dog i aa12 tælleområdet lige op til Rømø dyb, ca. 1000 meter sydvest 
for havnen.  

Den projekterede havneudvidelse ligger uden for racens typiske raste- 
og fourageringshabitater og forstyrrelser og direkte arealtab vil næppe 
kunne påvirke fourageringsmuligheder eller bestandsudvikling. Derfor 
vurderes havneudvidelsens anlæggelse og drift ikke at ville påvirke ra-
cens bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

En stor del af Vadehavets mørkbugede knortegæs ligger i en så tæt af-
stand på en helikopters indflyvningsrute over Rømø Dyb, at gæssene vil 
blive påvirket og hovedparten reagere med opflyvning. Med 500-1000 
landinger årligt kan det have den konsekvens, at gæssene ophører med 
at bruge området til rast og fouragering. 

Den alternative flyverute 2 via Havsand ligger til gengæld uden for ra-
cens typiske raste- og fourageringshabitater og vurderes ikke at kunne 
påvirke racens bevaringsstatus. 

5.6 Gravand 

 

Figur 8. Antallet af rastende 
mørkbugede knortegæs i Vade-
havet (JMMB-Group 2008). 
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Gravand indgår i udpegningsgrundlaget for Ramsarområde 27 Vadeha-
vet og som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyttelses-
område 57 Vadehavet.  

Arten er en almindelig og vidt udbredt ynglefugl i Danmark (Grell 1998) 
samt en talrig trækgæst (Laursen m.fl. 1997, Clausen m.fl. 2004), hvorfor 
Danmark har et særligt ansvar for artens beskyttelse (Stoltze 1998). 

Den nationale bevaringstilstand er bedømt som gunstig for arten (Pihl 
m.fl. 2003). I Vadehavet fluktuerer antallet af rastende gravænder noget 
fra år til år, men med en opadgående tendens (Figur 9). Gunstig lokal 
bevaringsstatus kræver egnede vadeflader til fouragering og et stabilt el-
ler stigende antal fugle (Søgaard m.fl. 2003). Ud fra tilgængelige data fra 
Vadehavet har Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus som gun-
stig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

 

Gravand lever af vandinsekter, små snegle, muslinger og krebsdyr, som 
de finder på meget lavt vand i brakke og ferske habitater samt på mud-
derfladerne i fx Vadehavet (Cramp & Simmons 1977). I Vadehavet ligger 
arten på vandfladerne ved højvande og søger føde på tidevandsfladerne 
ved lavvande. Det er de bløde vadetyper langs fastlandet og på østsiden 
af øerne, der er dens foretrukne områder. Arten yngler i Vadehavsområ-
det, især på øerne og i havdigerne. 

Gravænderne i Rømøområdet ligger primært i ab02, aa09 og i den syd-
vestligste del af aa10. Lokalt kan der dog ligge flere hundrede individer i 
den nordlige del af delområde ab03, og op til hundrede individer på 
sydspidsen af Rømø i delområde aa12. På selve Rømø ses enkelte indivi-
der i 15B og 16B. 

Den projekterede havneudvidelse ligger uden for artens typiske raste- og 
fourageringshabitater i aa03 og aa12 og vil derfor med stor sandsynlig-
hed ikke kunne påvirke artens fourageringsmuligheder eller bestands-
udvikling. Derfor vurderes havneprojektets anlæggelse og drift ikke at 
ville påvirke artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt.  

Figur 9. Antallet af rastende 
gravænder i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 
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Helikopterflyvning via Rømø dyb kan muligvis påvirke de gravænder 
der ligger i aa12, 15B og 16B, så de ophører med at bruge området til rast 
og fouragering. Den alternative flyverute 2 via Havsand ligger til gen-
gæld uden for artens typiske raste- og fourageringshabitater og vurderes 
ikke at kunne påvirke artens bevaringsstatus. 

5.7 Spidsand 

 
Spidsand indgår som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet. 

Spidsand er en regelmæssig men fåtallig ynglefugl i Danmark (Grell 
1998), og derudover en talrig trækgæst (Laursen m.fl. 1997, Clausen m.fl. 
2004), hvorfor Danmark har et særligt ansvar for artens beskyttelse 
(Stoltze 1998).  

Hovedparten af bestanden yngler i Skandinavien og Rusland, og på 
trækket stopper spidsænderne i Danmark forår og efterår. Her fourage-
rer de på en blanding af invertebrater og frø fra vandplanter som fx 
børstebladet vandaks, som de finder i fladvandede områder både i mari-
ne, brakke og ferske habitater (Cramp & Simmons 1977).  

Bestanden i Danmark har været stabil de seneste 30 år, hvorfor den nati-
onale bevaringstilstand for spidsand i træktiden er foreløbigt vurderet 
som gunstig (Pihl m.fl. 2003). I Vadehavet fluktuerer antallet af rastende 
spidsænder ligeledes meget fra år til år, men med en stigende tendens de 
seneste år (Figur 5). Ud fra tilgængelige data fra Vadehavet har Miljøcen-
ter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus som gunstig (By- og Landskabs-
styrelsen 2009a). 

I Vadehavet raster og fouragerer spidsand på de dele af tidevandsfla-
derne, der har bløde sedimenttyper. Om aften trækker arten ind i 
marskområderne for at søge føde på lavtliggende kornmarker. 

DMU´s fugletællinger viser, at spidsand primært ses i ab02 og aa09, og 
kun ses med relativt få individer i de lavvandede områder af ab03 og 
aa12. Den projekterede havneudvidelse ligger derfor uden for artens ty-
piske raste- og fourageringshabitater og vil ikke kunne påvirke fourage-
ringsmuligheder eller bestandsudvikling. Derfor vurderes havneprojek-
tet anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på 
kort eller lang sigt. 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste   

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Mulig påvirkning 
Ingen påvirkning 
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Helikopterflyvning via Rømø Dyb kan muligvis påvirke de få spidsæn-
der, der ligger i aa12, så de ophører med at bruge området til rast og fou-
ragering. Den alternative flyverute 2 via Havsand ligger til gengæld 
uden for artens typiske raste- og fourageringshabitater og vurderes ikke 
at kunne påvirke artens bevaringsstatus. 

5.8 Skeand 

 
Skeand indgår som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet. 

Skeand er en vidt udbredt europæisk svømmeand med en dansk yngle-
bestand på knap 1000 par (Grell 1998). Fra yngleområderne trækker 
skeænderne til overvintringsområder i Vest- og Sydvesteuropa, især 
Holland, Belgien og Frankrig. I Danmark ses arten især på efterårstræk-
ket i august-september. 

Den samlede europæiske bestand er opgjort til 40.000 fugle. Den euro-
pæiske bestand har været stabil de seneste 30 år, og samtidig er antallet 
af skeænder i Danmark voksende efter oprettelsen af flere reservater 
(Clausen m.fl. 2004). Derfor er skeand vurderet til at have gunstig beva-
ringsstatus (Pihl m.fl. 2003). 

I Vadehavet viser optællingerne en stigende tendens (Figur 11), og antal-
let er nu mere end tre gange 1%-kriteriet på 400 individer. Ud fra tilgæn-
gelige data fra Vadehavet har Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevarings-
status som gunstig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

Figur 10. Antallet af rastende 
spidsænder i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 
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DMU´s fugletællinger viser, at skeand ikke er set i aa12, og at den i ab03 
ligger helt i den nordlige del nær Rømø Dæmningen. Den projekterede 
havneudvidelse ligger således uden for artens typiske raste- og fourage-
ringshabitater og vil ikke kunne påvirke fourageringsmuligheder eller 
bestandsudvikling. Derfor vurderes havneprojektets anlæggelse og drift 
ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

De resterende skeænder er observeret omkring Jordsand i aa10j og aa10, 
hvor en helikopterflyvning over Rømø Dyb ikke vil kunne påvirke dem. 
Begge flyveruter ligger derfor uden for artens typiske raste- og fourage-
ringshabitater og vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringsstatus. 

 

5.9 Pibeand 

 
Pibeand indgår i udpegningsgrundlaget for Ramsarområde 27 Vadeha-
vet og som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyttelses-
område 57 Vadehavet. 

Pibeand er en sjældent forekommende ynglefugl i Danmark (Grell 1998). 
Arten er derudover en meget talrig trækgæst (Laursen m.fl. 1997, Clau-
sen m.fl. 2004), hvorfor Danmark har et særligt ansvar for artens beskyt-
telse (Stoltze 1998).  

Den nationale bevaringsstatus er vurderet som gunstig for trækfuglene 
ud fra det kriterium, at bestanden er stabil-stigende trods lokale nedgan-
ge i Vestjylland (Pihl m.fl. 2003).  

Figur 11. Antallet af rastende 
skeænder i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 
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For at bevaringsstatus skal kunne karakteriseres som gunstig inden for 
det enkelte EF-Fuglebeskyttelsesområde, skal antallet af rastende pibe-
ænder være stabilt eller stigende (Søgaard m.fl. 2003). I Vadehavet fluk-
tuerer antallet af rastende pibeænder meget fra år til år, men med en sti-
gende tendens (Figur 12). Ud fra tilgængelige data fra Vadehavet har 
Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus som gunstig (By- og 
Landskabsstyrelsen 2009a). 

Pibeand æder uden for ynglesæsonen udelukkende plantemateriale og 
søger sin føde ved at græsse på fugtige enge og på vandplanter som 
børstebladet vandaks og kransnålalger (Cramp & Simmons 1977).  

I Vadehavet træffes pibeand i stort antal langs fastlandskysten og på øst-
siden af vadehavsøerne, hvor den om efteråret søger føde på ålegræs og 
om foråret på strandengene. Lokalt træffes arten i hele delområde ab03, 
og op til 50 fugle kan raste eller søge føde på eller omkring den lille ø 
umiddelbart nord for Havneby. I delområde aa12 kan der være op til 
hundrede individer. De primære områder for arten er dog ab02, aa09 og 
aa10. 

I forhold til havnen og den projekterede udvidelse vil kun ganske få in-
divider kunne påvirkes, og da den projekterede havneudvidelse ligger 
uden for artens typiske raste- og fourageringshabitater, vil projektet 
sandsynligvis ikke kunne påvirke fourageringsmuligheder eller be-
standsudvikling. Derfor vurderes havneprojektets anlæggelse og drift 
ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

Helikopterflyvning via Rømø dyb kan sandsynligvis påvirke nogle af 
pibeænderne, der ligger i aa10, så de ophører med at bruge noget af om-
rådet til rast og fouragering. Den alternative flyverute 2 via Havsand lig-
ger til gengæld uden for artens typiske raste- og fourageringshabitater 
og vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringsstatus. 

 

Figur 12. Antallet af rastende 
pibeænder i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 
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5.10 Krikand 

 
Krikand indgår som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet. 

Krikand er en regelmæssigt men fåtalligt forekommende ynglefugl i 
Danmark (Grell 1998), der har været i tilbagegang siden 1970erne og på 
denne baggrund er arten rødlistet som næsten truet. Arten er derudover 
en meget talrig trækgæst (Laursen m.fl. 1997, Clausen m.fl. 2004), hvor-
for Danmark har et særligt ansvar for artens beskyttelse (Stoltze 1998). 
Trækfuglebestanden viser ingen tilbagegang og er bedømt som havende 
gunstig bevaringsstatus (Pihl m.fl. 2003). 

For at bevaringsstatus skal kunne karakteriseres som gunstig inden for 
det enkelte EF-Fuglebeskyttelsesområde, skal antallet af rastende krik-
ænder være stabilt eller stigende (Søgaard m.fl. 2003). I Vadehavet fluk-
tuerer antallet af rastende krikænder meget fra år til år, primært på 
grund af den årlige ynglesuccess (Laursen & Frikke 2006). Men der har 
dog været en stigende tendens siden midten af 1990’erne (Figur 13). Ud 
fra tilgængelige data fra Vadehavet har Miljøcenter Ribe vurderet lokal 
bevaringsstatus som gunstig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

Krikand fouragerer først og fremmest på frø og smådyr, som den finder 
ved at snadre i mudder eller vandsøjlen i fladvandede områder (Cramp 
& Simmons 1977).  

 

 Nationalt Vadehavet 

Rødliste Næsten truet  

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 

Figur 13. Antallet af rastende 
krikænder i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 
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I Vadehavet raster krikand i stort antal langs vandlinjen på tidevands-
fladerne ud for strandengene. Arten søger føde om natten inde i marsk-
områderne. Lokalt ligger krikænderne i aa02 og i den nordlige del af 
ab03, dog kan op til 30 individer ses på den lille ø umiddelbart nord for 
Havneby. Kun enkelte ses i delområde aa12 syd for Havneby. 

I forhold til havnen og den projekterede udvidelse vil kun ganske få in-
divider kunne påvirkes og da den projekterede havneudvidelse ligger 
udenfor artens typiske raste- og fourageringshabitater, vil projektet med 
stor sandsynlighed ikke kunne påvirke fourageringsmuligheder eller be-
standsudvikling. Derfor vurderes havneprojektets anlæggelse og drift 
ikke at påvirke artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

Helikopterflyvning vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringssta-
tus, da begge potentielle flyveruter ligger uden for artens typiske raste- 
og fourageringshabitater. 

5.11 Ederfugl 

 
Ederfugl indgår på udpegningsgrundlaget for Ramsarområde 27 Vade-
havet og som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyttelses-
område 57 Vadehavet. 

Arten er en meget talrig trækgæst (Laursen m.fl. 1997) og Danmark har 
derfor et særligt ansvar for artens beskyttelse (Stoltze 1998). I 1990 var 
den danske vinterbestand på 800.000 fugle og denne har været aftagende 
siden. Også på flywayniveau er bestanden faldende (Desholm m.fl. 
2003). 

Ederfugl er en almindelig ynglefugl på mindre og relativt uforstyrrede 
øer i Danmark. Antallet af ynglefugle var i 1991 26.000 og har siden væ-
ret aftagende, blandt andet på grund af fuglekolera.  

Fordi antallet af ederfugle har været aftagende over en 10-års periode, er 
den nationale bevaringsstatus vurderet som ugunstig-aftagende (Pihl 
m.fl. 2003). 

For at bevaringsstatus skal kunne karakteriseres som gunstig inden for 
det enkelte EF-Fuglebeskyttelsesområde, skal antallet af ederfugle være 
stabilt eller stigende (Søgaard m.fl. 2003). I Vadehavet falder antallet af 
ederfugle kraftigt (Figur 14). Ud fra tilgængelige data fra Vadehavet har 
Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus som ugunstig (By- og 
Landskabsstyrelsen 2009a). 

 Nationalt Vadehavet 

Rødliste   

Bevaringsstatus Ugunstig-aftagende Vurderet ugunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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Ederfugl søger føde i store dele af Vadehavet, især i områder med blå-
muslinger og hjertemuslinger. Normalt ligger fuglene på vandet, men 
ved såvel høj- som lavvande kan der raste nogle hundrede individer på 
de forskellige højsande og andre småøer. Arten yngler på vadehavsøer-
ne, især Mandø. 

De fleste ederfugle ses i aa10. I delområde ab03 kan der stå op til 50 indi-
vider på den lille ø umiddelbart nord for Havneby, og op til 100 indivi-
der i delområde ab12. De forekommer også i ab03, ab08, aa09 og aa10j. 

I forhold til havnen og den projekterede udvidelse vil kun ganske få in-
divider kunne påvirkes, og da den projekterede havneudvidelse ligger 
uden for artens typiske raste- og fourageringshabitater, vil projektet ikke 
kunne påvirke fourageringsmuligheder eller bestandsudvikling. Derfor 
vurderes havneprojektets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens 
bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

Helikopterflyvning via Rute 1 langs Rømø dyb vil sandsynligvis påvirke 
de ederfugle der ligger i aa10 og aa12, så de ophører med at bruge dele 
af områderne til rast og fouragering. Den alternative flyverute 2 går via 
ab08, hvor der også ses ederfugle, men det må formodes, at helikopteren 
her, mere end seks kilometer fra Havneby, er i en så stor flyvehøjde, at 
det ikke forstyrrer fuglene. Rute 2 via Havsand ligger derfor uden for ar-
tens typiske raste- og fourageringshabitater og vurderes ikke at kunne 
påvirke artens bevaringsstatus. 

5.12 Sortand 

 

Figur 14. Antallet af rastende 
ederfugle i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 
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 Nationalt Vadehavet 

Rødliste   

Bevaringsstatus Gunstig Gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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Sortand indgår som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet. 

Arten er en meget talrig trækgæst (Laursen m.fl. 1997), og Danmark har 
derfor et særligt ansvar for artens beskyttelse (Stoltze 1998). Der findes 
kun få oplysninger om antallet af sortænder i Danmark, da arten er svær 
at registrere, men på baggrund af de foreliggende tal og estimater vurde-
res den nationale bevaringsstatus som gunstig (Pihl m.fl. 2003). 

For at lokal bevaringsstatus skal kunne karakteriseres som gunstig, skal 
der findes egnede habitater for arten og antallet af individer skal være 
stabilt eller stigende (Søgaard m.fl. 2003). I Vadehavet er antallet af sor-
tænder fluktuerende men stabilt. Ud fra tilgængelige data fra Vadehavet 
har Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus som ugunstig (By- 
og Landskabsstyrelsen 2009a). 

Sortand opholder sig i havområdet vest for Vadehavet, hvor de søger 
føde på 4-16 m dybde (Petersen m.fl. 2006). I få tilfælde raster de på høj-
sande. Lokalt er arten sjælden i de to delområder omkring havnen, men 
talrig i ab08 vest for Rømø. 

I forhold til havnen og den projekterede udvidelse vil kun ganske få in-
divider kunne påvirkes, og da den projekterede havneudvidelse ligger 
udenfor artens typiske raste- og fourageringshabitater, vil projektet ikke 
kunne påvirke fourageringsmuligheder eller bestandsudvikling. Derfor 
vurderes havneprojektets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens 
bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

Da der ikke ses sortænder af betydning i aa12 og aa13, vil helikopter-
flyvning via Rute 1 langs Rømø dyb ikke påvirke artens bevaringsstatus. 
Den alternative flyverute 2 går via ab08 vest for Rømø, hvor en betydelig 
del af Vadehavets sortænder ses, men det må formodes, at helikopteren 
her, mere end seks kilometer fra Havneby, er i en så stor flyvehøjde, at 
det ikke forstyrrer fuglene. Rute 2 via Havsand ligger derfor ligeledes 
uden for artens typiske raste- og fourageringshabitater og vurderes ikke 
at kunne påvirke artens bevaringsstatus. 

5.13 Rørhøg 

 

Rørhøg indgår som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fugle-
beskyttelsesområde 65 Rømø.  

Den danske bestand af rørhøg har været jævnt stigende og under stadig 
udbredelse siden 1970’erne (Grell 1998, Heldbjerg 2005), hvorfor artens 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Ikke truet (LC)  

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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nationale bevaringsstatus er bedømt som gunstig (Pihl m.fl. 2003). I Fug-
lebeskyttelsesområde 65 Rømø har ynglebestanden af rørhøg ligget på 0-
2 ynglepar i den seneste årrække (DOFbasen 2009). Ynglefuglene er alle 
set ved Lakolk og Juvre. Arten er ikke i overvågningsprogrammet for det 
Trilaterale Vadehavssamarbejde, så der foreligger ingen data herfra. 

Kriterierne for gunstig bevaringsstatus for rørhøg på lokalt niveau for-
udsætter, at ynglebestanden er stabil eller stigende, og at man sikrer sta-
bile eller stigende arealer med rørskov (Søgaard m.fl. 2003). Ud fra til-
gængelige data fra Vadehavet har Miljøcenter Ribe vurderet lokal beva-
ringsstatus som gunstig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

Da rørskoven ikke forventes at blive reduceret i udstrækning ved hav-
neprojektets anlæggelse, vil der ikke være en negativ effekt på artens 
muligheder for at slå sig ned og yngle. Den projekterede havneudvidelse 
vil ikke kunne påvirke levested eller bestandsudvikling. Derfor vurderes 
dette projekts anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens bevarings-
status på kort eller lang sigt. 

I forhold til helikopterflyvning ligger begge flyveruter uden for artens 
typiske yngle- og fourageringshabitater og vurderes derfor ikke at kunne 
påvirke artens bevaringsstatus. 

5.14 Blå Kærhøg 

 
Blå kærhøg indgår som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fugle-
beskyttelsesområde 65 Rømø. 

Blå kærhøg er under indvandring, men stadig uregelmæssig som yngle-
fugl i Danmark (Grell m.fl. 2004). National bevaringsstatus er derfor fo-
reløbig vurderet som usikker. 

Ynglefugle fra Fennoskandien og Rusland er regelmæssige træk- og vin-
tergæster i landet. Den overvintrende bestand fluktuerer meget fra år til 
år (Heldbjerg 2005). 

På Rømø er der ikke registreret ynglefund af blå kærhøg i den seneste 
10-års periode. Ud fra tilgængelige data fra Vadehavet har Miljøcenter 
Ribe vurderet lokal bevaringsstatus som ugunstig (By- og Landskabssty-
relsen 2009a). 

Blå kærhøg lever især af småfugle og smågnavere (Cramp & Simmons 
1977), som de fanger når de fouragerer over rørsumpe, enge, overdrev 
og markarealer. Arten yngler de samme steder som rørhøg, dvs. i rør-

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Ikke mulig (NA)  

Bevaringsstatus Usikker Vurderet ugunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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skov ved store eng- og moseområder med begrænset menneskelig aktivi-
tet.  

Den projekterede havneudvidelse vil ikke kunne påvirke potentielle 
ynglesteder eller artens bestandsudvikling. Derfor vurderes projektets 
anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på kort 
eller lang sigt. 

Helikopterflyvning vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringssta-
tus, da begge potentielle flyveruter ligger uden for artens typiske yngle- 
og fourageringshabitater. 

5.15 Hedehøg 

 

Hedehøg indgår som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for EF-
Fuglebeskyttelsesområde 65 Rømø.  

Den danske bestand af hedehøg har ligget stabilt på 35-50 par de seneste 
30 år, men da arten er forsvundet fra mange EF-Fuglebeskyttelses-
områder, bedømmes artens nationale bevaringsstatus som ugunstig-
stabil (Pihl m.fl. 2003). I Fuglebeskyttelsesområde 65 Rømø er der en år-
række registreret 1-2 sikre og mulige par årligt centreret omkring øens 
midte ved Nørreland, Lodbjerg Hede, Rømødæmning og Sønderland. 
(www.dofbasen.dk/datsy/). Ud fra tilgængelige data fra Vadehavet har 
Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus som ugunstig (By- og 
Landskabsstyrelsen 2009a). 

Den projekterede havneudvidelse vil ikke kunne påvirke potentielle 
ynglesteder eller artens bestandsudvikling. Derfor vurderes havnepro-
jektets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på 
kort eller lang sigt. 

Helikopterflyvning vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringssta-
tus, da begge potentielle flyveruter ligger uden for artens typiske yngle- 
og fourageringshabitater. 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Ikke truet (LC)  

Bevaringsstatus Ugunstig-stabil Vurderet ugunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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5.16 Strandskade 

 
Strandskade indgår på udpegningsgrundlaget for Ramsarområde 27 Va-
dehavet og som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyt-
telsesområde 57 Vadehavet. 

Der yngler 7.000-8.000 par strandskader i Danmark, heraf 3.000 i Vade-
havet (Grell 1998). I sensommeren samles strandskaderne ved kysterne i 
Vadehavet, og i august-september ankommer et stort antal trækfugle fra 
Skandinavien og Rusland.  

Vadehavets bestand af strandskade er gennemsnitligt 25.000-30.000 fugle 
(Figur 15), og en del af dem overvintrer også her. Bestanden af både yng-
lefugle og rastefugle er stigende i Vadehavet. Bevaringsstatus vurderes 
foreløbig som gunstig Nationalt (Pihl m.fl. 2003). Ud fra tilgængelige da-
ta fra Vadehavet har Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus 
som gunstig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

 
I yngletiden består byttedyrene af regnorme, børsteorme og små krebs-
dyr. Uden for yngletiden lever fuglene overvejende af blåmuslinger og 
hjertemuslinger. 

Lokalt i de tælleområder, der ligger ved havnen, kan der i delområde 
ab03 raste op til 30 individer på en lille sandbanke nord for Havneby. I 
delområde aa12 kan der raste op til 150 individer ved højvande. I forhold 
til havnen og den projekterede udvidelse vil kun ganske få individer 
kunne påvirkes og da den projekterede havneudvidelse ligger udenfor 
artens typiske raste- og fourageringshabitater, forventes dette projekt ik-

 Nationalt Vadehavet 

Rødliste   

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Signifikant påvirkning 
Ingen påvirkning 

Figur 15. Antallet af rastende 
strandskader i Vadehavet 
(JMMB-Group 2008). 
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ke at kunne påvirke fourageringsmuligheder eller bestandsudvikling. 
Havneprojektets anlæggelse og drift vurderes derfor ikke at ville påvirke 
artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt.  

Helikopterflyvning via Rute 1 langs Rømø dyb vil sandsynligvis påvirke 
det betydelige antal strandskader, der raster på Rømø Sønderstrand 
(område 16b og aa12) på kanten af Rømø Dyb, så de ophører med at 
bruge dette område til rast og fouragering. Den alternative flyverute 2 
går via ab08, hvor der også ses strandskader, men det må formodes, at 
helikopteren her, mere end seks kilometer fra Havneby, er i en så stor 
flyvehøjde, at det ikke forstyrrer fuglene. Rute 2 via Havsand ligger der-
for uden for artens typiske raste- og fourageringshabitater og vurderes 
ikke at kunne påvirke artens bevaringsstatus. 

5.17 Klyde 

 
Klyde indgår på udpegningsgrundlaget for Ramsarområde 27 Vadeha-
vet, som træk- og ynglefugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet og som ynglefugl i udpegningsgrundla-
get for EF-Fuglebeskyttelsesområde 65 Rømø. 

Danmark har Europas formentlig femte største ynglebestand af klyder 
(Birdlife International 2004) og besøges uden for yngletiden (især Vade-
havet) af store antal af rastende klyder, hvorfor Danmark har et særligt 
ansvar for artens beskyttelse (Stoltze 1998).  

Antallet af ynglende klyder i Danmark er generelt øget i de seneste 20 år, 
omend fuglene er koncentreret på færre lokaliteter. Samtidig har træk-
kende og fældende klyder i samme periode været stabil og samlet vur-
deres den nationale bevaringsstatus for klyde som gunstig for både yng-
le- og trækfugle (Pihl m.fl. 2003). 

Ynglebestanden i Vadehavet viser en faldende tendens fra 777 ynglepar i 
1996 til 450 i 2008 (Thorup 2008). Den samme faldende tendens ses for 
trækfuglene (Figur 16). Ud fra de tilgængelige data fra Vadehavet har 
Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus som ugunstig (By- og 
Landskabsstyrelsen 2009a, 2009b). 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Ikke truet (LC)  

Bevaringsstatus Gunstig (ynglefugle) 
Gunstig (trækfugle) 

Vurderet ugunstig  

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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Klyde ruger i kolonier på strandenge eller områder med kort vegetation. 
Den fouragerer som andre vadefugle på lavt vand og områder med de 
blødeste sedimenttyper, som findes langs Rømø Dæmningen, ved Da-
rum og i Ho Bugt. Ved højvande raster den langs vandlinjen eller på 
strandengene nær de foretrukne fødesøgningsområder. 

Lokalt ses fuglene især i ab02. Endvidere kan op til 50 individer ses i den 
nordlige del af delområde ab03 og enkelte individer i den sydlige del. 
Arten ses meget fåtalligt i delområde aa12. I forhold til havnen og den 
projekterede udvidelse ventes ganske få individer at ville blive påvirket, 
og da udvidelsen ligger uden for artens typiske yngle-, raste- og fourage-
ringshabitater, vil projektet ikke kunne påvirke fourageringsmuligheder 
eller bestandsudvikling. Derfor vurderes havneprojektets anlæggelse og 
drift ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt.  

Der er ikke observeret ynglende klyder i de områder, der evt. kan blive 
berørt af helikopterflyvning (Tabel 7). Sammenholdt med hvor trækfug-
lene ses, ligger begge flyveruter uden for artens typiske yngle- og foura-
geringshabitater, og helikopterflyvning vurderes derfor ikke at kunne 
påvirke artens bevaringsstatus. 

5.18 Hvidbrystet Præstekrave 

Hvidbrystet præstekrave indgår som træk- og ynglefugl i udpegnings-
grundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 Vadehavet, og som yng-
lefugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområde 65 Rø-
mø. 

Figur 16. Antallet af rastende 
klyder i Vadehavet (JMMB-Group 
2008). 
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Hvidbrystet præstekrave trækker i løbet af september til Sydeuropa og 
Vestafrika og vender tilbage til de danske yngleområder i april.  

Hvidbrystet præstekrave yngler især på uforstyrrede sandstrande. Arten 
ynglede tidligere i hele landet, men er nu indskrænket til næsten kun at 
yngle i Vadehavsområdet. Bestanden er derfor faldet betragteligt de se-
neste 50 år, men aktiv forvaltning ser ud til at have stoppet nedgangen, 
og antallet ligger nu på ca. 100 par årligt (Thorup 2008). National beva-
ringsstatus er foreløbig vurderet som usikker (Pihl m.fl. 2003).  

Arten yngler på Rømø i området ved Lakolk, dvs. i delområderne nord 
for Havsand og Vråby Enge. Ud fra de tilgængelige data fra Vadehavet 
har Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus som ugunstig (By- 
og Landskabsstyrelsen 2009a, 2009b). 

Bestanden af trækfugle i Vadehavet fluktuerer, men samlet set med en 
let faldende tendens (Figur 17).  

Da den projekterede havneudvidelse ligger uden for artens yngle-, raste- 
og fourageringshabitater, vurderes projektet ikke at kunne påvirke fou-
rageringsmuligheder eller bestandsudvikling. Derfor vurderes havne-
projektets anlæggelse og drift ikke at påvirke artens bevaringsstatus på 
kort eller lang sigt.  

Med hensyn til helikopterflyvning er der ikke observeret ynglende hvid-
brystet præstekrave i de berørte områder ved seneste tælling (Tabel 7). 
Det er 10 år siden, der sidst blev observeret ynglende hvidbrystet præ-
stekrave på Havsand (DOFbasen 2009), men det kan ikke udelukkes at 
ske igen hvis forholdene er til det. For at flyve ad Rute 2 vil det kræve, at 
helikopteren over Havsand flyver i minimumsflyvehøjden for flyvning i 
Vadehavet, hvilket er 1500-2000 fod. På denne måde må det formodes at 
potentielle ynglefugle ikke påvirkes af flyvningen. Der kan forekomme 
trækfugle ved Havsand, men det må ligeledes her formodes, at helikop-
teren i 1800-2000 fod ingen effekt har på artens brug af området. Opfyl-
des kriterierne for flyvehøjde, vurderes flyvningen derfor ikke at kunne 
påvirke artens bevaringsstatus. Rute 1 ligger helt uden for artens typiske 
yngle- og fourageringshabitater og vurderes derfor ligeledes ikke at 
kunne påvirke artens bevaringsstatus. 

 

Figur 17. Antallet af rastende 
Hvidbrystet Præstekrave i Vade-
havet (JMMB-Group 2008). 
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5.19 Strandhjejle 

 
Strandhjejle indgår på udpegningsgrundlaget for Ramsarområde 27 Va-
dehavet og som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyt-
telsesområde 57 Vadehavet.  

Strandhjejle yngler i arktiske egne og gæster Danmark på træk forår og 
efterår. I Vadehavet træffes den enkeltvis eller i små flokke, med flest 
fugle på de bløde vadetyper. Ved højvande raster arten langs fastlands-
kysten. 

Bestanden af strandhjejle har været stigende (Figur 18), og national beva-
ringsstatus vurderes dersom foreløbig som gunstig (Pihl m.fl. 2003). Va-
dehavet er Danmarks vigtigste rasteplads for strandhjejle (Meltofte 1993) 
og bestanden er her ligeledes stigende. Ud fra de tilgængelige data fra 
Vadehavet har Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus som gun-
stig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

Lokalt ses få individer i delområde ab03, og i delområde aa12, syd for 
Havneby, kan der raste op til 50 individer. I forhold til havnen og den 
projekterede udvidelse vil kun ganske få individer kunne påvirkes og da 
den projekterede havneudvidelse ligger uden for artens typiske raste- og 
fourageringshabitater, er der ringe sandsynlighed for, at projektet vil på-
virke fourageringsmuligheder eller bestandsudvikling. Derfor vurderes 
havneprojektets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens beva-
ringsstatus på kort eller lang sigt.  

 

 Nationalt Vadehavet 

Rødliste   

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Mulig påvirkning 
Ingen påvirkning 

Figur 18. Antallet af rastende 
Strandhjejler i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 
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Helikopterflyvning via Rute 1 langs Rømø dyb vil sandsynligvis påvirke 
det betydelige antal strandhjejler, der raster på Rømø Sønderstrand på 
kanten af Rømø Dyb, så de måske ophører med at bruge dette område til 
rast og fouragering. Rute 2 via Havsand ligger derimod uden for artens 
typiske raste- og fourageringshabitater og vurderes derfor ikke at kunne 
påvirke artens bevaringsstatus. 

5.20 Hjejle 

 
Hjejle indgår som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet.  

Hjejlen er en fåtallig ynglefugl i Danmark men en talrig gæst på trækket 
forår og efterår med op til 218.000 individer, hvor den jyske vestkyst er 
det vigtigste rasteområde (Rasmussen 2007). Dette tal er steget gennem 
en årrække, hvorfor artens bevaringsstatus nationalt foreløbigt er vurde-
ret som gunstig (Pihl m.fl. 2003).  

I Vadehavet er hjejle især knyttet til græsarealer i marskområderne bag 
havdigerne, hvor der nogle steder kan være flere tusinde fugle. Arten 
kan også søge føde på tidevandsfladerne, hvor den ses i områder med 
bløde sedimenttyper, dvs. langs fastlandskysten. Antallet af rastefugle er 
faldende (Figur 19), men ud fra de tilgængelige data fra Vadehavet har 
Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringsstatus som gunstig (By- og 
Landskabsstyrelsen 2009a). 

Lokalt ses kun få individer i delområde ab03 og op til 30 individer i del-
område aa12. I forhold til havnen og den projekterede udvidelse vil kun 
ganske få individer blive påvirket, og da den projekterede havneudvi-
delse ligger uden for artens typiske raste- og fourageringshabitater, er 
der lille sandsynlighed for, at projektet vil påvirke fourageringsmulig-
heder eller bestandsudvikling. Derfor vurderes havneprojektets anlæg-
gelse og drift ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på kort eller 
lang sigt.  

Helikopterflyvning vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringssta-
tus, da begge potentielle flyveruter ligger uden for artens typiske raste- 
og fourageringshabitater. 

 Nationalt Vadehavet 

Rødliste   

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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5.21 Islandsk Ryle 

 
Islandsk ryle indgår i udpegningsgrundlaget for Ramsarområde 27 Va-
dehavet og som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet.  

Islandsk ryle yngler i de højarktiske egne og gæster Danmark på træk 
forår og efterår. I Vadehavet optræder arten i store flokke, der kan tælle 
flere tusinde individer. Den søger føde ved lavvande på bløde og mel-
lemhårde sedimenttyper, hvilket vil sige, at den kan træffes i store dele 
af Vadehavet. Føden består især af hjertemuslinger og østersømuslinger.  

Vadehavet er islandsk ryles eneste betydende rasteplads i Danmark 
(Meltofte 1993), og da antallet af fugle her har været stabilt i de seneste 
25 år, vurderes den foreløbige bevaringsstatus på lokalt og nationalt plan 
som værende gunstig (Pihl m.fl. 2003, Søgaard m.fl. 2003, By- og Land-
skabsstyrelsen 2009a). 

Islandsk ryle ses primært på kanten af Rømø Dyb i aa10 og aa12 samt 
aa10j. I områderne omkring havnen kan der lokalt ses nogle hundrede 
individer i den nordlige del af delområde ab03. I den vestlige del af del-
område aa12 kan der ses op til tusinde fugle i artens hovedtrækperiode, 
som ligger i april/maj. I forhold til havnen og den projekterede udvidel-
se vil kun ganske få individer kunne påvirkes, og da den projekterede 
havneudvidelse ligger uden for artens typiske raste- og fourageringsha-
bitater, er der ringe sandsynlighed for, at projektet vil påvirke fourage-
ringsmuligheder eller bestandsudvikling. Derfor vurderes havneprojek-

Figur 19. Antallet af rastende 
Hjejler i Vadehavet (JMMB-Group 
2008). 
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tets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på 
kort eller lang sigt.  

Helikopterflyvning via Rute 1 langs Rømø dyb vil sandsynligvis påvirke 
det betydelige antal islandske ryler, der raster på begge sider af Rømø 
Dyb, så de måske ophører med at bruge dette område til rast og fourage-
ring. Rute 2 via Havsand ligger derimod uden for artens typiske raste- 
og fourageringshabitater og vurderes derfor ikke at kunne påvirke artens 
bevaringsstatus. 

5.22 Sandløber 

 
Sandløber indgår som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet. 

Arten yngler i de højarktiske egne og gæster Danmark på træk forår og 
efterår. I Vadehavet ses sandløber langs sandstrandene på vestsiden af 
vadehavsøerne, hvor de søger føde i opskylszonen.  

DMU´s tællinger viser, at antallet af sandløbere i Vadehavet er stigende 
(Figur 20), men indtil videre vurderes lokal bevaringsstatus som ukendt 
af Ribe Miljøcenter (By- og Landskabsstyrelsen 2009a).  

 
Lokalt træffes arten ikke i delområde ab03 og kun relativt få individer i 
delområde aa12 inden for en forstyrrelsesafstand af havnen. I forhold til 
havnen og den projekterede udvidelse vil kun ganske få individer derfor 
kunne påvirkes, og da den projekterede havneudvidelse ligger uden for 

 Nationalt Vadehavet 

Rødliste   

Bevaringsstatus Ikke bedømt Vurderet ukendt 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Mulig påvirkning 
Ingen påvirkning 

Figur 20. Antallet af rastende 
sandløbere i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 
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artens typiske raste- og fourageringshabitater, vil projektet ikke kunne 
påvirke fourageringsmuligheder eller bestandsudvikling. Derfor vurde-
res havneprojektets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens beva-
ringsstatus på kort eller lang sigt.  

Helikopterflyvning via Rute 1 langs Rømø dyb vil muligvis påvirke de 
sandløbere, der er i aa12 ud mod Rømø Dyb, så de ophører med at bruge 
dele af områderne til rast og fouragering. Den alternative flyverute 2 går 
via ab08 hvor der også ses sandløbere, men det må formodes, at helikop-
teren her, mere end seks kilometer fra Havneby, er i en så stor flyvehøj-
de, at det ikke forstyrrer fuglene. Rute 2 via Havsand ligger uden for ar-
tens typiske raste- og fourageringshabitater og vurderes ikke at kunne 
påvirke artens bevaringsstatus. 

5.23 Almindelig Ryle 

 
Almindelig ryle indgår i udpegningsgrundlaget for Ramsarområde 27 
Vadehavet, som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 65 Rømø og som yngle- og trækfugl i udpegnings-
grundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 Vadehavet.  

Almindelig ryle søger føde ved lavvande på tidevandsflader med blød 
og sandblandet bund og forekommer i Vadehavet på tidevandsflader 
langs fastlandskysten og langs østsiden af øerne (Fanø, Mandø, Rømø). 
Ved højvande raster fuglene nær deres fourageringssteder på de yderste 
dele af strandengene vest for havdigerne og på sandbanker, som ikke 
overskylles ved normalt højvande.  

Ynglefuglene tilhører den baltiske ynglebestand af underarten Calidris 
alpina schinzii (kaldet engryle), og trækfuglene tilhører underarten Ca-
lidris alpina alpina. Danmark har, både på grund af en relativt stor andel 
af den baltiske ynglebestand og på grund af de store rasteforekomster af 
trækgæsten i Vadehavet, et særligt ansvar for artens beskyttelse (Stoltze 
1998). 

Almindelig ryle ruger på relativt kortgræssede våde enge og har nogle 
særlige krav til yngleområdets beskaffenhed, der er beskrevet i detaljer 
af Thorup (1998, 2003). Arten er en fåtallig dansk ynglefugl, som er i til-
bagegang i Danmark (Grell 1998, Thorup 2003), og national bevaringssta-
tus er derfor bedømt som ugunstig-faldende (Pihl m.fl. 2003). Bestanden 
i Vadehavet er ligeledes i tilbagegang og derfor bedømmes lokal beva-

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Moderat truet (EN)  

Bevaringsstatus Ugunstig – aftagende 
(ynglefugle) 
Gunstig (trækfugle) 

Vurderet ugunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Signifikant påvirkning 
Ingen påvirkning 
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ringsstatus for ynglefugle foreløbig som ugunstig-aftagende for Vadeha-
vet. 

For trækfuglenes vedkommende har den danske efterårsbestand været 
svagt aftagende siden begyndelsen af 1980’erne, men er fortsat vurderet 
som havende en gunstig bevaringsstatus. Trækfuglebestanden i Vadeha-
vet fluktuerer med en faldende tendens (Figur 21). Ud fra de tilgængeli-
ge data fra Vadehavet har Miljøcenter Ribe vurderet lokal bevaringssta-
tus som ugunstig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

Lokalt i område ab03 forekommer der op til hundrede individer ved høj-
vande på en lille banke umiddelbart nord for Havneby, og et tilsvarende 
antal søger føde dér ved lavvande. I område aa12 kan der lige syd for 
Havneby tilsvarende raste få hundrede individer. Længere mod syd i 
aa12 og i 16B står fuglene på sandbankerne ud til Rømø Dyb. 

 

I forhold til havnen og den projekterede udvidelse vil kun ganske få in-
divider kunne påvirkes, og da den projekterede havneudvidelse ligger 
uden for artens typiske raste- og fourageringshabitater, vil projektet med 
stor sandsynlighed ikke kunne påvirke fourageringsmuligheder eller be-
standsudvikling. Derfor vurderes det, at projektets anlæggelse og drift 
ikke vil påvirke artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt.  

Helikopterflyvning via Rute 1 langs Rømø Dyb vil sandsynligvis påvirke 
det betydelige antal almindelige ryler, der raster på Rømø Sønderstrand 
(område 16b og aa12) på kanten af Rømø dyb, så de ophører med at bru-
ge dette område til rast og fouragering. Den alternative flyverute 2 går 
via ab08 hvor fuglene også ses, men det må formodes, at helikopteren 
her, mere end seks kilometer fra Havneby, er i en så stor flyvehøjde, at 
det ikke forstyrrer fuglene. Rute 2 via Havsand ligger derfor uden for ar-
tens typiske raste- og fourageringshabitater og vurderes ikke at kunne 
påvirke artens bevaringsstatus. 

Figur 21. Antallet af rastende 
Almindelig Ryle i Vadehavet 
(JMMB-Group 2008). 
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5.24 Rødben 

 
Rødben indgår som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet.  

Rødben er en almindelig ynglefugl i Danmark, hvor den lever på stran-
denge langs kysterne og ved lavvandede søer. Ynglebestanden anslås til 
at være 10.000-15.000. 

Arten er desuden en almindelig trækfugl i Danmark forår og efterår, 
hvor der ses op til 8.000 fugle langs kysterne. Vadehavet er det vigtigste 
rasteområde for rødben i Danmark, og fordi antallet her flukturerer med 
en stigende tendens (Figur 22), vurderes rødben foreløbig som havende 
gunstig bevaringsstatus på både nationalt og lokalt niveau (Pihl m.fl. 
2003, Søgaard m.fl. 2003, By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

 
I Vadehavet søger rødben føde på de bløde dele af tidevandsfladerne og 
raster på strandengene, ofte nær vandsamlinger. Flest fugle ses på stran-
dengene langs fastlandskysten. Arten er en almindelig ynglefugl på 
strandenge og i marsken. 

De fleste rødben ses i aa09. Lokalt i tælleområderne nær havnen ses der 
op til 20 fugle spredt i delområde ab03. Et tilsvarende antal ses i delom-
råde aa12. I forhold til havnen og den projekterede udvidelse vil kun 
ganske få individer kunne påvirkes, og da den projekterede havneudvi-
delse ligger uden for artens typiske raste- og fourageringshabitater, vil 
projektet højst sandsynligt ikke kunne påvirke fourageringsmuligheder 

 Nationalt Vadehavet 

Rødliste   

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 

Figur 22. Antallet af rastende 
Rødben i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 

A
nt

al
 r

as
te

nd
e 

rø
db

en
 

1985 1990 1995 2000 2005 2010

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000



 49

eller bestandsudvikling. Derfor vurderes havneprojektets anlæggelse og 
drift ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt.  

Helikopterflyvning vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringssta-
tus, da begge potentielle flyveruter ligger uden for artens typiske raste- 
og fourageringshabitater. 

5.25 Hvidklire 

 
Hvidklire indgår som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet. 

Hvidklire yngler i fugtige moser og heder i Nordeuropas nåleskovsbælte 
og birkeskovszone. Arten ses kun i Danmark på træk og i antal på op til 
1800 individer i Vadehavet. 

Vadehavet er artens vigtigste rasteområde i Danmark, og for fordi antal-
let her er stigende (Figur 23), vurderes hvidklire foreløbig at have en 
gunstig bevaringsstatus nationalt (Pihl m.fl. 2003). På lokalt niveau har 
Ribe Miljøcenter vurderet bevaringsstatus som ukendt (By- og Land-
skabsstyrelsen 2009a). 

I Vadehavet søger hvidklire føde på tidevandsflader med blødt sedi-
ment, hvilket vil sige på tidevandsflader langs fastlandskysten og på øst-
siden af Vadehavsøerne. Arten raster på strandengene nær vandlinjen. 

 

 Nationalt Vadehavet 

Rødliste   

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet ukendt 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 

Figur 23. Antallet af rastende 
hvidklire i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 
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Størstedelen af hvidklirene ses i ab02 og aa09. Omkring havnen er arten 
uhyre fåtallig i ab12. I forhold til havnen og den projekterede udvidelse 
vil kun ganske få individer blive påvirket, og da den projekterede hav-
neudvidelse ligger uden for artens typiske raste- og fourageringshabita-
ter, vil projektet med stor sandsynlighed ikke kunne påvirke fourage-
ringsmuligheder eller bestandsudvikling. Derfor vurderes havneprojek-
tets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på 
kort eller lang sigt.  

Helikopterflyvning vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringssta-
tus, da begge potentielle flyveruter ligger uden for artens typiske raste- 
og fourageringshabitater. 

5.26 Lille kobbersneppe 

 
Lille kobbersneppe indgår i udpegningsgrundlaget for Ramsarområde 
27 Vadehavet og som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 57 Vadehavet. 

Lille kobbersneppe forekommer i Danmark på træk forår og efterår. Yng-
leområderne ligger i den lavarktiske zone i Eurasien, hvor den foretræk-
ker våde moseområder. Hovedparten af bestanden yngler i Rusland, 
mens der i Nordskandinavien er knap 2000 par med flest i Nordnorge og 
Finmarken. Arten optræder mest talrigt om foråret, hvor der kan stå 
40.000 fugle i Vadehavet og op til 20.000 i resten af landet (Pihl m.fl. 
2003). 

Lille kobbersneppe ses i store antal om foråret i de centrale dele af Vade-
havet, hvor arten søger føde på de sandblandede tidevandsflader. Ved 
højvande raster de på højsande og på de vestligste dele af strandengene 
ud mod Vadehavet. 

På nationalt niveau skal forårsbestanden være på mindst 30.000 indivi-
der og stabil eller stigende (Søgaard m.fl. 2003). Antallet har været stabilt 
siden 1980, og bevaringsstatus er derfor vurderet som gunstig (Pihl m.fl. 
2003). 

På lokalt niveau i Vadehavet skal der findes raste- og fourageringsområ-
der og være et stabilt eller stigende antal fugle (Søgaard m.fl. 2003). An-
tallet af rastende fugle i Vadehavet er let faldende (Figur 24), men på lo-
kalt niveau har Ribe Miljøcenter vurderet bevaringsstatus som gunstig 
(By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste   

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Signifikant påvirkning 
Ingen påvirkning 
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Lille kobbersneppe ses især i store flokke på kanten af Rømø Dyb i 16B 
og aa12. Lokalt ved havnen ses få individer i delområde ab03 nord for 
Havneby og op til hundrede individer syd herfor. I forhold til havnen og 
den projekterede udvidelse vil kun ganske få individer kunne påvirkes, 
og da den projekterede havneudvidelse ligger uden for artens typiske 
raste- og fourageringshabitater, vil projektet med stor sandsynlighed ik-
ke kunne påvirke fourageringsmuligheder eller bestandsudvikling. Der-
for vurderes havneprojektets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke ar-
tens bevaringsstatus på kort eller lang sigt.  

Helikopterflyvning via Rute 1 langs Rømø Dyb vil sandsynligvis påvirke 
det betydelige antal lille kobbersnepper, der raster på Rømø Sønder-
strand (område 16b og aa12) og i område aa10 på kanten af Rømø dyb, 
så de ophører med at bruge dette område til rast og fouragering. Rute 2 
via Havsand ligger i modsætning hertil uden for artens typiske raste- og 
fourageringshabitater og vurderes ikke at kunne påvirke artens beva-
ringsstatus. 

5.27 Stor regnspove 

 
Stor regnspove indgår i udpegningsgrundlaget for Ramsarområde 27 
Vadehavet og som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebeskyt-
telsesområde 57 Vadehavet. 

I Danmark forekommer der en lille ynglebestand af stor regnspove på ca. 
300 par (Grell 1998) på Vest- og Nordjyske klitheder og moseområder. 

Figur 24. Antallet af rastende lille 
kobbersneppe i Vadehavet 
(JMMB-Group 2008). 
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 Nationalt Vadehavet  

Rødliste   

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet gunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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Stor regnspove forekommer desuden i Danmark i langt større antal på 
træk forår og efterår, hvor der i Vadehavet kan tælles op til 3.000 fugle, 
som søger føde i marskområderne bag havdigerne og på bløde tide-
vandsflader ofte med sandorm, hvilket betyder at de især ses langs fast-
landskysten, hvor de også raster ved højvande. 

Antallet af store regnspover har været stigende siden 1992, antageligt på 
grund af jagtfredning. Dette har endvidere bevirket en stigning i antallet 
af rastende fugle i Vadehavet (Figur 25), hvorfor bevaringsstatus natio-
nalt og lokalt derfor foreløbig er vurderet som gunstig jf. kriterierne (Pihl 
m.fl. 2003, Søgaard m.fl. 2003, By- og Landskabsstyrelsen 2009a). 

 
Arten er primært i ab02 og omkring øen Jordsand i områderne aa10 og 
aa10j. Lokalt nær havnen ses få individer af arten i delområde ab03. I 
delområde aa12 kan der ved højvande raste op til 50 individer. I forhold 
til havnen og den projekterede udvidelse vil kun ganske få individer 
kunne påvirkes og da den projekterede havneudvidelse ligger udenfor 
artens typiske raste- og fourageringshabitater, vil projektet med stor 
sandsynlighed ikke kunne påvirke fourageringsmuligheder eller be-
standsudvikling. Derfor vurderes projektets anlæggelse og drift ikke at 
påvirke artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt.  

Helikopterflyvning vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringssta-
tus, da begge potentielle flyveruter ligger uden for artens typiske raste- 
og fourageringshabitater. 

Figur 25. Antallet af rastende 
stor regnspove i Vadehavet 
(JMMB-Group 2008). 
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5.28 Brushane 

 
Brushane indgår som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 65 Rømø. 

Brushane er en fåtallig ynglefugl i Danmark, der er i tilbagegang (Grell 
1998, Thorup 2003) og derfor har en national bevaringsstatus, der er 
ugunstig-aftagende (Pihl m.fl. 2003). Rømø er for denne art ikke længere 
noget vigtigt yngleområde set i forhold til Tipperne, Vejlerne og Salt-
holm. Bestanden yngler på Rømø Nørreland jf. 2006-oversigten og fluk-
tuerer mellem 1 og 4 par. På lokalt niveau har Ribe Miljøcenter vurderet 
bevaringsstatus som ugunstig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a). Be-
standen af rastefugle er kraftigt faldende (Figur 26). 

Brushøne ruger på våde enge med relativt kort vegetation og har som 
engrylen nogle meget specifikke habitatkrav (Thorup 1998, 2003). Den 
fouragerer i vandfyldte pander og andre fugtige steder og er særligt i 
yngletiden primært tilknyttet ferske vådområder. I træktiden kan den 
ses fouragere i brakvandsområder.  

 
Den projekterede havneudvidelse ligger langt fra de registrerede yngle-
habitater og vil ikke kunne påvirke levested eller bestandsudvikling. 
Derfor vurderes havneprojektets anlæggelse og drift ikke at påvirke ar-
tens bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

Helikopterflyvning vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringssta-
tus, da begge potentielle flyveruter ligger uden for artens typiske raste- 
og fourageringshabitater. 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Moderat truet (EN)  

Bevaringsstatus Ugunstig – aftagede 
(ynglefugle) 

Vurderet ugunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 

Figur 26. Antallet af rastende 
Brushane i Vadehavet (JMMB-
Group 2008). 
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5.29 Dværgmåge 

 
Dværgmåge indgår som trækfugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fugle-
beskyttelsesområde 57 Vadehavet. 

Dværgmåge, der er verdens mindste mågeart, registreres en gang imel-
lem dansk ynglefugl, men arten yngler især i Skandinavien og Sibirien 
og gæster primært Danmark på træk forår og efterår.  

DMU´s tællinger i Vadehavet viser, at dværgmåge ses i et lille antal især 
om foråret. Den ses både i Vadehavet og i marskområder med søer. Ar-
ten yngler ikke i Vadehavet.  

Der er ikke registreret dværgmåge i områderne omkring havnen, og da 
den projekterede havneudvidelse ligger uden for artens typiske raste- og 
fourageringshabitater, vil projektet ikke kunne påvirke fourageringsmu-
ligheder eller bestandsudvikling. Derfor vurderes havneprojektets an-
læggelse og drift ikke at påvirke artens bevaringsstatus på kort eller lang 
sigt.  

Dværgmåge er meget fåtallig og enkelte individer kan ses på træk på 
både Havsand og Sønderstrand (DOFbasen 2009). Helikopterflyvning 
via Rute 1 langs Rømø dyb vil muligvis påvirke de dværgmåger, der 
findes på Sønderstrand ud mod Rømø Dyb, så de ophører med at bruge 
dele af områderne. Den alternative flyverute 2 går via Havsand, men det 
må formodes, at helikopteren her er i en så stor flyvehøjde, at det ikke 
forstyrrer fuglene. Rute 2 via Havsand vurderes derfor ikke at kunne 
påvirke artens bevaringsstatus. 

5.30 Dværgterne 

 

Dværgterne indgår som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fugle-
beskyttelsesområde 65 Rømø og for EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 Va-
dehavet.  

 Nationalt Vadehavet 

Rødliste   

Bevaringsstatus Ikke vurderet Vurderet ukendt 

Havneudvidelsens påvirkning af 
bevaringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Mulig påvirkning 
Ingen påvirkning 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Næsten truet (NT)  

Bevaringsstatus Ugunstig-aftagende Vurderet ugunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Mulig påvirkning 
Ingen påvirkning 
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Dværgterne er en kolonirugende kystfugl, som yngler på åbne vegetati-
onsløse sandstrande og lejlighedsvis ved søbredder i indlandet. Arten er 
ikke trofast over for ynglepladsen og ses således ikke nødvendigvis 
samme sted hvert år. 

Antallet af ynglepar i Danmark er faldet fra 600-900 par i 1960’erne til 
400-600 par i 1990’erne, hvorfor den foreløbige bevaringsstatus på natio-
nalt plan er vurderet til ugunstig-aftagende. Årsagen til den nationale 
tilbagegang må tilskrives øgede rekreative forstyrrelser på vores sand-
strande (Pihl m.fl. 2003). På lokalt niveau har Ribe Miljøcenter vurderet 
bevaringsstatus som ugunstig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a, 2009b). 

I Vadehavet forekommer dværgterne på sandstrandene. Den søger føde i 
saltvand og ses ofte i den vestlige del af Vadehavet. Arten yngler inden 
for projektområdet på Havsand (område 28B) og ellers længere mod 
nord ved især Juvre og Lakolk. I forhold til havnen og den projekterede 
udvidelse vil kun ganske få individer kunne påvirkes, og da den projek-
terede havneudvidelse ligger uden for artens typiske raste- og fourage-
ringshabitater, vil projektet ikke kunne påvirke fourageringsmuligheder 
eller bestandsudvikling. Derfor vurderes projektets anlæggelse og drift 
ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt.  

Med hensyn til helikopterflyvning ad Rute 2, vil det kræve, at helikopte-
ren over Havsand ikke flyver lavere end i minimumshøjden for flyvning 
i Vadehavet, hvilket er 1500-2000 fod. Dermed må det formodes, at po-
tentielle ynglefugle ikke påvirkes af flyvningen. Der kan forekomme 
trækfugle ved Havsand, men det må ligeledes her formodes, at helikop-
teren i 1800-2000 fod ingen effekt har på artens brug af området. Opfyl-
des kriterierne for flyvehøjde, vurderes flyvningen derfor ikke at kunne 
påvirke artens bevaringsstatus. 

Rute 1 ligger langs nogle potentielle fourageringsområder, og flyvning 
her vil muligvis kunne påvirke artens bevaringsstatus. 

5.31 Splitterne 

 
Splitterne indgår som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 65 Rømø og som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for 
EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 Vadehavet.  

Splitterne yngler typisk i kolonier på ubeboede øer med lav vegetation i 
eller i umiddelbar nærhed af hættemågekolonier. Splitterner er ikke sær-
lig stedtro og flytter ofte placering af kolonierne. I Vadehavet ses split-

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Ikke truet (LC)  

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

Ugunstig-aftagende Vurderet ugunstig 

Projektets påvirkning af bevaringssta-
tus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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terne ofte langs havkysterne og over dybene mellem Vadehavsøerne, 
hvor de søger føde. De raster undertiden i store flokke på højsande. 

Gunstig bevaringsstatus på nationalt plan indebærer, at der skal finde 
minimum 5700 ynglepar. De seneste 20 år er den danske bestand faldet 
til 4500 par og den nationale bevaringsstatus for splitterne vurderes der-
for som ugunstig-aftagende (Pihl m.fl. 2003). 

I Vadehavet har tallet af ynglefugle været meget fluktuerende og ligget 
mellem 0 og 3.000 par, muligvis på grund af tilstedeværelsen af ræv på 
øen Langli, som er det eneste yngleområde i Vadehavet (Thorup 2008). 
For at bevaringsstatus på lokalt niveau skal kunne karakteriseres som 
gunstig, skal antallet af ynglende splitterner være stabilt eller stigende. 
På lokalt niveau har Ribe Miljøcenter vurderet bevaringsstatus som 
ugunstig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a, 2009b). 

Den projekterede havneudvidelse ligger langt fra det registrerede yngle-
habitat på Langli og vil ikke kunne påvirke levested eller bestandsudvik-
ling. Derfor vurderes projektets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke 
artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

Helikopterflyvning vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringssta-
tus, da begge potentielle flyveruter ligger uden for artens typiske yngle- 
og fourageringshabitater. 

5.32 Sandterne 

 
Sandterne indgår som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for EF-Fuglebe-
skyttelsesområde 65 Rømø og som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for 
EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 Vadehavet.  

Sandterne yngler i Danmark på øer og holme med sparsom vegetation 
og oftest i tilknytning til kolonier af hættemåge eller fjordterne. Sandter-
nen har aldrig været talrig i Danmark, og i perioden 1850-1950 var be-
standen således på 150-500 par. Herefter reduceredes antallet kraftigt til 
10-16 par og bestanden skiftede hovedudbredelsesområde fra Limfjor-
den til Vadehavet.  

Den store reduktion i antal ynglepar skyldtes sandsynligvis opdyrkning 
af heder og strandenge, forstyrrelse og øget prædation fra ræv omkring 
Limfjorden. Fra 1980 og indtil for få år siden har bestanden ligget på 1-16 
par, som alle har ynglet i Vadehavet. Selv om bestanden er lille, har Dan-
mark et særligt ansvar for artens beskyttelse (Stoltze 1998). De seneste 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Kritisk truet (CR)  

Bevaringsstatus Ugunstig-faldende Ugunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Mulig påvirkning 
Ingen påvirkning 
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yngleregistreringer er fra 2005, og det seneste år med ynglesucces var i 
1995 (DOFbasen 2009).  

Den vedvarende bestandsnedgang betyder, at arten nu er ved at være på 
randen af forsvinden som dansk ynglefugl, og national bevaringsstatus 
er derfor foreløbig vurderet som ugunstig-aftagende (Pihl m.fl. 2003). På 
lokalt niveau har Ribe Miljøcenter vurderet bevaringsstatus som ugun-
stig (By- og Landskabsstyrelsen 2009a, 2009b). 

Den projekterede havneudvidelse ligger langt fra de registrerede yngle-
habitater og vil ikke kunne påvirke levested eller bestandsudvikling. 
Derfor vurderes havneprojektets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke 
artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

Det må formodes at Havsand og Rømø Sønderstrand vil kunne huse 
ynglepar af sandterne. Rute 1 ligger således langs nogle potentielle yng-
le- og fourageringsområder, og flyvning her vil muligvis kunne påvirke 
artens bevaringsstatus. 

Med hensyn til helikopterflyvning ad Rute 2 vil det kræve, at helikopte-
ren over Havsand ikke flyver lavere end i minimumshøjden for flyvning 
i Vadehavet, hvilket er 1500-2000 fod. Dermed må det formodes, at po-
tentielle ynglefugle ikke påvirkes af flyvningen. Der kan forekomme 
trækfugle ved Havsand, men det må ligeledes her formodes, at helikop-
teren i 1800-2000 fod ingen effekt har på artens brug af området. Opfyl-
des kriterierne for flyvehøjde, vurderes flyvningen derfor ikke at kunne 
påvirke artens bevaringsstatus. 

5.33 Fjordterne 

 
Fjordterne indgår som ynglefugl på udpegningsgrundlaget for EF-Fugle-
beskyttelsesområde 65 Rømø og som ynglefugl i udpegningsgrundlaget 
for EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 Vadehavet. 

Fjordternen er udbredt som ynglefugl over det meste af Danmark, dog 
med store regionale forskelle i hyppighed og størrelser af kolonierne, og 
den nationale bestand har de sidste 40 år vist nogle større udsving i antal 
(Grell 1998), men vurderes som havende en gunstig bevaringsstatus (Pihl 
m.fl. 2003).  

Fjordterne søger føde over saltvand og kan træffes overalt i Vadehavet. 
Flest individer ses langs Vadehavsøernes vestside og over dybene imel-
lem øerne. De søger især føde ved højvande, men kan raste i store antal 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Ikke truet (LC)  

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet ugunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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på højsandene ved såvel høj- som lavvande. Størst antal ses raste ved 
solnedgang.  

Fjordterne kræver småøer og holme uden prædation til deres ynglekolo-
nier. Desuden kræver arten adgang til søer eller brakke kystområder 
med fisk (Søgaard m.fl. 2003). I Vadehavet er antallet af ynglepar faldet 
fra 215 par i 1996 til 32 i 2008 (Thorup 2008). På lokalt niveau har Ribe 
Miljøcenter vurderet bevaringsstatus som ugunstig (By- og Landskabs-
styrelsen 2009a, 2009b). 

På Rømø er der ifølge DOFbasen (2009) kun registreret ynglende fjord-
terne en enkelt gang inden for de seneste 30 år (Rømø Nørrestrand). 

Lokalt ses der kun få individer af arterne i delområde aa03 og op til 20 
individer i delområde aa12 syd for Havneby. Den projekterede havne-
udvidelse ligger langt fra de registrerede ynglehabitater og vil ikke kun-
ne påvirke levested eller bestandsudvikling. Derfor vurderes havnepro-
jektets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens bevaringsstatus på 
kort eller lang sigt. 

Helikopterflyvning vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringssta-
tus, da begge potentielle flyveruter ligger uden for artens typiske yngle- 
og fourageringshabitater. 

5.34 Havterne 

 
Havterne indgår som ynglefugl på udpegningsgrundlaget for EF-
Fuglebeskyttelsesområde 65 Rømø og som ynglefugl i udpegnings-
grundlaget for EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 Vadehavet. 

Havterne er vidt udbredt som ynglefugl langs kysterne i hele Danmark, 
med større ynglekoncentrationer ved alle større fladvandede fjordområ-
der. Landets samlede bestand har de sidste 40 år været i vækst (Grell 
1998), hvilket er baggrunden for, at den nationale bevaringsstatus vurde-
res som gunstig (Pihl m.fl. 2003).  

I Vadehavet er ynglebestanden faldet fra ca. 1100 par i midten af 
1990’erne til ca. 800 par i 2008. På lokalt niveau har Ribe Miljøcenter 
vurderet bevaringsstatus som ugunstig på Rømø og gunstig i Vadehavet 
(By- og Landskabsstyrelsen 2009a, 2009b). 

Havternens habitatkrav og fødevalg er sammenlignelige med fjordter-
nens, bortset fra at den oftere søger føde i mere saline habitater.  

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Ikke truet (LC)  

Bevaringsstatus Gunstig Vurderet ugunstig (Rømø) 
og gunstig (Vadehavet) 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Mulig påvirkning 
Ingen påvirkning 
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Havternen er registreret som ynglefugl på Havsand og Sønderstrand. 
Lokalt ved havnen ses der kun få individer af arterne i delområde aa03 
og op til 20 individer i delområde aa12 syd for Havneby. Den projekte-
rede havneudvidelse ligger langt fra de registrerede ynglehabitater og vil 
ikke kunne påvirke levested eller bestandsudvikling. Derfor vurderes 
havneprojektets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke artens beva-
ringsstatus på kort eller lang sigt. 

Rute 1 ligger langs nogle potentielle yngle- og fourageringsområder og 
flyvning her vil muligvis kunne påvirke artens bevaringsstatus. 

Med hensyn til helikopterflyvning ad Rute 2 vil det kræve, at helikopte-
ren over Havsand ikke flyver lavere end i minimumshøjden for flyvning 
i vadehavet, hvilket er 1500-2000 fod. Dermed må det formodes, at po-
tentielle ynglefugle ikke påvirkes at flyvningen. Opfyldes kriterierne for 
flyvehøjde, vurderes flyvningen derfor ikke at kunne påvirke artens be-
varingsstatus. 

5.35 Mosehornugle 

 
Mosehornugle indgår som ynglefugl i udpegningsgrundlaget for EF-
Fuglebeskyttelsesområde 65 Rømø.  

Mosehornugle yngler i Danmark på større udyrkede arealer med lav ve-
getation som strandenge og ådale; tidligere også i mose- og hedeområ-
der. Arten er gået meget tilbage, og der findes kun enkelte ynglepar til-
bage. Den nationale bevaringsstatus vurderes derfor at være ugunstig-
aftagende. (Pihl m.fl. 2003).  

På lokalt niveau kræver en gunstig bevaringsstatus, at arten yngler re-
gelmæssigt i området (Søgaard m.fl. 2003). På lokalt niveau (Rømø) har 
Ribe Miljøcenter vurderet bevaringsstatus som ugunstig (By- og Land-
skabsstyrelsen 2009b). 

Den projekterede havneudvidelse ligger langt fra de registrerede yngle-
habitater og vil ikke kunne påvirke levested eller bestandsudvikling. 
Derfor vurderes havneprojektets anlæggelse og drift ikke at ville påvirke 
artens bevaringsstatus på kort eller lang sigt. 

Helikopterflyvning vurderes ikke at kunne påvirke artens bevaringssta-
tus, da begge potentielle flyveruter ligger uden for artens typiske yngle- 
og fourageringshabitater. 

 Nationalt Vadehavet  

Rødliste Moderat truet (EN)  

Bevaringsstatus Ugunstig-aftagende Vurderet ugunstig 

Havneudvidelsens påvirkning af beva-
ringsstatus 

 Ingen påvirkning 

Helikopterflyvningens påvirkning af 
bevaringsstatus: 
Via Rømø Dyb (Rute 1) 
Via Havsand (Rute 2) 

  
 
Ingen påvirkning 
Ingen påvirkning 
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6 Konklusioner  

6.1 Udvidelse af Rømø Havn 

På Rømø Havn har der i en årrække været stor menneskelig aktivitet og 
skibstrafik. Ved fugletællingerne er der inden for 500 meters afstand af 
havnen og projektområdet kun registreret et fåtal af fugle, som er anført 
på udpegningsgrundlagene.  

For ynglefuglenes vedkommende er der ikke registreret ynglefund inden 
for 500 meter fra havnen og projektområdet, hvor der vil være en poten-
tiel negativ forstyrrelseseffekt.  

For trækfuglenes vedkommende viser tællingerne, at langt de fleste ra-
stefugle opholder sig på sandbanker og langs kysterne i Vadehavet uden 
for en afstand, hvor de kan forstyrres af projektet. Der ses enkelte fugle 
tæt på havnen, og de opholder sig der på trods af den nuværende hav-
neaktivitet og sejlads, og der er ingen grund til at formode, at en udvi-
delse af havnen vil give færre af disse fugle, som sandsynligvis enten har 
en kort flugtafstand eller er habituerede.  

Ud fra de tilgængelige data konkluderer DMU derfor, at den projektere-
de udvidelse af Rømø Havn har så lokal og begrænset udstrækning, at 
hverken etablering eller drift kan have nogen effekt på bevaringsstatus 
for fuglearterne i EF-Fuglebeskyttelsesområde 57 Vadehavet, EF-Fugle-
beskyttelsesområde 65 Rømø og Ramsarområde 27 Vadehavet.  

Det gælder ligeledes, at den projekterede havneudvidelse af Esbjerg 
Havn, udskiftning af eksisterende vindmøller ved Esbjerg og udvidelse 
af bebyggelsesområder uden for beskyttelsesområderne ikke vil give 
nogle kumulative effekter. 

6.2 Helikopterflyvning 

Litteraturstudier (afsnit 3) viser, at helikoptere, på grund af deres støjni-
veau og flyvehastighed, samlet set er den mest forstyrrende flytype i 
forhold til fugle og sæler. Ud fra denne viden og de tilgængelige data om 
fuglenes antal og fordeling i Vadehavet og på Rømø, må det konklude-
res, at flyvning langs Rømø Dyb og Lister Dyb (Rute 1, Figur 4) vil have 
en signifikant forstyrrende påvirkning af spættet sæl, gråsæl, knortegås, 
strandskade, islandsk ryle, almindelig ryle og lille kobbersneppe, baseret 
på faglige vurderinger. For ni andre arter kan der være en mulig 
påvirkning. Fælles for disse arter er, at de bruger sandbankerne og 
vadefladerne langs Rømø Dyb og Lister Dyb til rast og fouragering. For 
spættet sæl er der endvidere tale om, at den yngler på kanten af Rømø 
Dyb. 

Helikopterflyvning via den alternative rute over Vråby enge og Havsand 
(Rute 2, Figur 4), vil derimod ikke påvirke bevaringsstatus for nogle af 
arterne. Dette forudsætter dog, at man over Havsand ikke flyver lavere 
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end i minimumshøjden for flyvning i Vadehavet, dvs. 1500-2000 fod. Der 
er i Rute 2 udarbejdet to alternativer. Den nordlige (Rute 2a) går via Vrå-
by Plantage og dermed det mindst befolkede område, mens den sydlige 
(Rute 2b) er mere direkte. For ikke at forstyrre yngle- og rastefugle på 
Rømø Sønderstrand og nord for Havsand skal Rute 2 altså ligge inden 
for Rute 2a og 2b. 

Ud fra de tilgængelige data konkluderer DMU derfor, at helikopterflyv-
ning ad den foreslåede Rute 2 har så lokal og begrænset udstrækning, at 
den ikke kan have nogen effekt på bevaringsstatus for fuglearterne i EF-
Fuglebeskyttelsesområde 57 Vadehavet, EF-Fuglebeskyttelsesområde 65 
Rømø og Ramsarområde 27 Vadehavet. Flyvning ad Rute 2 vil heller ik-
ke have nogen effekt på bevaringsstatus for sælerne på udpegnings-
grundlaget for EF-Habitatområde 78. Endelig vil helikopterflyvning ad 
Rute 2, med en minimumsflyvehøjde på 1500-2000 fod over Havsand, 
ikke påvirke muligheden for at opnå de målsætninger for antal af yngle- 
og trækfugle, som er beskrevet i de offentliggjorte forslag til naturplaner 
(By- og Landskabsstyrelsen 2009a, 2009b). 
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VURDERING AF KONSEKVENSER FOR FUGLE 
OG SÆLER AF EN UDVIDELSE AF RØMØ HAVN 
OG HELIKOPTERFLYVNING FRA HAVNEBY
Revideret rapport rekvireret af Rambøll Danmark A/S

Rapporten beskriver, hvilke konsekvenser en udvidelse af 
Rømø Havn og etablering af helikopterfl yvning fra Havneby 
vil have på sæler og fugle, der indgår i udpegningsgrundla-
gene for Natura 2000-område 89 (Fuglebeskyttelsesområde 
57 og 65, Ramsarområde 27 og EF-Habitatområde 78).For 
både yngle- og trækfugle viser rapporten, at den planlagte 
udvidelse af Rømø Havn vil have en så begrænset udstræk-
ning, at hverken etablering eller drift vil have en eff ekt på 
bevaringsstatus for fuglearterne i udpegningsgrundlagene. 
Denne konklusion baseres på 1) at der ikke er registreret 
ynglefund inden for en afstand af havnen og projektområ-
det, hvor der vil være en potentiel negativ forstyrrelseseff ekt, 
og 2) at langt de fl este rastefugle opholder sig på sand-
banker og langs kysterne i Vadehavet uden for en afstand, 
hvor de kan forstyrres af projektet. Rapporten gennemgår 
endvidere litteraturstudier af helikopterfl yvnings forstyr-
rende eff ekter på sæler og fugle og konkluderer på basis af 
denne viden, samt ud fra sælers og fugles antal og fordeling 
i Vadehavet, at helikopterfl yvning fra Havneby via Rømø 
Dyb og Lister Dyb vil have en signifi kant forstyrrende eff ekt 
på begge artsgrupper. Det skyldes, at både sæler og fugle 
raster i store antal på sandbankerne langs denne rute, og at 
helikopterfl yvning her vurderes at have en negativ eff ekt på 
bevaringsstatus. Rapporten angiver en alternativ fl yverute 
via Vråby Enge og Havsand, hvor helikopterfl yvning vurderes 
ikke at have nogen eff ekt på arternes bevaringsstatus.
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