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I forbindelse med genopretningen af Skjern Å 
havde mange en forventning om, at vådområ-
det atter ville blive et vigtigt yngleområde for 
engfugle, og at trækfuglene ville indfinde sig 
i stort tal. Der var også håb om, at arter som 
brushøne, stor kobbersneppe og alm. ryle 
ville dukke op som ynglefugle på engene. 

Ynglefuglene
I begyndelsen af 1900-tallet bestod den land-
brugsmæssige udnyttelse af Skjern Å-deltaet 
primært af høslet og kreaturafgræsning. 
Her  ved fremstod området som en blanding 
af våde enge og rørsumpe. Mange arter af 
vandfugle ynglede i stort antal i området. 
Ka rakteristiske arter var hvid stork, stor kob-
bersneppe, brushøne og sortterne /1/. Den 
afvanding, som påbegyndtes i begyndelsen af 
1900-tallet, førte til en forringelse af leve vil kå-
r ene for mange af ynglefuglene. Flere arter af 
vandfugle aftog i antal frem til 1931 /1/. 

Fra 1962 til 1968 blev den vestlige del af 
Skjern Å dalen afvandet og Skjern Å blev regu-
leret og rettet ud. I alt blev 4000 ha enge og 
rør skov omdannet til agerjord (Figur 1 
øverst). Herefter registreredes kun få arter af 
ynglende vandfugle /2/. Dog ynglede en del 
viber på markerne, fx 52-72 par i 1987 /2/. Ved 
vor optælling i 2000 registrerede vi blot syv 
yng lende vandfuglearter med vibe (74 par) og 
gråand (41 par) som de mest almindelige 
arter. 

I årene 1999-2002 gennemførtes naturgen-
opretningen af Skjern Å. Derved omdannedes 
området til et mosaiklandskab af slynget å, 
søer, afgræssede og tilgroede enge (tidligere 
marker), rørsumpe og rørskove (Figur 1 ne-
derst). Allerede i foråret 2001, dvs. i det første 

år efter at området var blevet helt eller delvist 
oversvømmet, blev artsrigdommen af yng-
len de vandfugle markant forøget (Figur 2, 
/3/). Men siden 2003 er der ikke kommet 
flere arter til. Ind til videre har syv Bilag I arter 
samt otte rødlistede arter ynglet. Desuden 
udgør vådområdet et vigtigt fødesøgningsom-
råde for skestork og havørn, som yngler i 
umiddelbar nærhed af Skjern Enge.

Skjern Enge befinder sig i dag blandt de 10 
bedste yngleområder for vandfugle i Dan-
mark. Det skyldes især at Skjern Enge dækker 

et stort areal og omfatter mange typer af våde 
habitater. 

Ynglefugle – udviklingen og pleje
Fire arter af lappedykkere ynglede i Skjern 
Enge i de første år efter genopretningen. 
Men tre arter – lille, gråstrubet og sorthalset 
lappedykker – gik tilbage i antal igen blot 
3-7 år efter vådområdet var etableret. Ande-
fuglene indvandrede i de første år, og arter 
som knarand, atlingand og skeand yngler 
fortsat i pæne antal set i forhold til andre 

Skjern Enge – Kom fuglene tilbage?

Fik vi de sjældne ynglefugle tilbage, og er vådområdet atter blevet et 

vigtigt raste- og opfedningsområde for ænder på træk? 

Baseret på flere års optællinger af yngle- og trækfugle fortæller vi om 

vandfug le nes tilbagevenden til Skjern Enge. 
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Figur 1. Projektområdet før (øverst) og efter (nederst) naturgenopretningen i Skjern Enge.
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store vestjyske lokaliteter som Vejlerne, 
Vest Stadil Fjord og Tipperne. Vandhønsene 
blishøne, grønbenet rørhøne, vandrikse og 
plettet rørvagtel etablerede forholdsvis store 
bestande i de første år, men nogle af arterne 
er siden gået tilbage. Blandt vadefuglene 
yng lede lille og stor præstekrave kun i de 
første år, hvor gravearbejdet havde efterladt 
sandflader. Med undtagelse af vibe har de va-
defuglearter, der normalt yngler på græssede 
enge, optrådt fåtalligt. Vibe ynglede med 125 
par i 2003 og 106 par i 2011. Rødben ynglede 
med 2-3 par i 2003 og 14 par i 2011. 

De tre truede engfuglearter brushane, stor 
kobbersneppe og almindelig ryle er ikke 
vendt tilbage. Men de yngler fortsat på 
Tipper halvøen, mindre end 10 km fra Skjern 
Enge. Blandt de tre arter er der størst chance 
for at brushane og stor kobbersneppe igen vil 
forsøge at etablere sig. Disse to arter kan 
nemlig tolerere en vegetationshøjde på op til 
15-20 cm. Desuden lever brushane en noma-
deagtig tilværelse, og hvis forholdene er gun-
stige på en træklokalitet, kan den hurtigt slå 
sig ned for at yngle. Den udeblevne genind-
vandring tilskriver vi bl.a., at habitaten ikke er 
blevet tilstrækkeligt attraktiv. Engenes to po-
grafi, næringsindhold og plantesammensæt-
ning samt jordens struktur bærer fortsat præg 
af opdyrkningen. Vi formoder, at det har haft 
væsentlig betydning for de ynglende vadefug-
les muligheder for at finde føde og opfostre 
unger, hvilket de gerne gør i fugtige områder 
med en forholdsvis lav vegetation, hvor der er 
en rig forekomst af fx orme, larver og insekter 
i jordbunden og vegetationen.

Vegetationens højde er en af de faktorer, 
der har stor betydning for artssammensætnin-
gen af ynglefuglefaunaen. Allerede under yng-

lefugletællingen i juni 2003 konstateredes det, 
at store arealer var tilgroet med lysesiv, tidsler 
og anden høj vegetation. Desuden blev det 
observeret, at der var en hurtig tilgroning 
med høj vegetation omkring de fleste små-
sø er og vandhuller samt i mange af lavnin-
gerne. 

Takket være Naturstyrelsens og kreaturejer-
nes indsats med græsning og slåning er flere 
dele af området nu blevet mere attraktivt for 
de arter af vandfugle, der foretrækker at yngle 
i områder med forholdsvis kort vegetation. 
Plejeindsatsen har muligvis bidraget til frem-
gangen i antallet af ynglende rødben. Vi vur-
derer imidlertid, at der kunne yngle flere 
engfugle i området, hvis vegetationen gene-
relt blev holdt lavere og mere åben, og der 

blev etableret en større grad af mosaik mel-
lem fugtige og tørre områder. For flere arter 
af ynglefugle er det særlig vigtigt, at sikre en 
højere grad af græsning ud i fugtige lavninger, 
vandhuller og søer. Men de fleste landmænd 
vil helst undgå, at deres kreaturer ’presses’ til 
at græsse, hvor det er meget fugtigt eller der 
ligefrem står vand. Det kan nemlig reducere 
kreaturernes tilvækst og øge belastningen fra 
leverikter (N.D. Lisborg pers. medd.). Natur-
styrelsen står derfor overfor en praktisk ud-
fordring, hvis de vil forsøge at øge græsnings-
trykket i de fugtigste lavninger. Slåning vil 
fortsat være hensigtsmæssig bl.a. i områder 
med lysesiv og tidsler, der græsses af kreatu-
rer.

Trækfuglene
Trækkende vandfugle blev optalt i efterårene 
2002-2011 ( /5/,/6/). I forbindelse med regi-
stre ringerne har vi observeret over 100 for-
skellige arter af vandfugle. Det er et højt antal 
for en ferskvandslokalitet.

Svømmeænder har været den gruppe af 
trækkende vandfugle, der har optrådt i størst 
antal efter naturgenopretningen. Pibeand har 
været den talrigest forekommende art (op til 
12.600 individer), dernæst krikand (10.500), 
gråand (3400), spidsand (1400), skeand (506), 
knarand (223) og atlingand (85). Svømme æn-
derne har især været tiltrukket af den lavvand-
ede Hestholmsø (og Øster Hestholm) samt af 
de våde enge umiddelbart vest for Lønborg-
vej. Svømmeænderne har brugt området som 
et fødesøgningsområde såvel som et hvileom-
råde. En stor andel af de svømmeænder, som 
opholdt sig i Hestholmsøen om dagen, trak 
mod øst om aftenen for om natten at søge 

Brushane. Foto: Niels Dahlin Lisborg.

Troldand. Foto: Niels Dahlin Lisborg.
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føde i bl.a. Øster Hestholm og vådområderne 
øst for Skjern-Tarm. 

Blandt gæssene er det især arterne grågås, 
kortnæbbet gås og bramgås som har optrådt i 
større antal, især vest for Lønborgvej og i 
Hest holm området. De kortnæbbede gæs har 
næsten kun brugt området som en dagraste-
plads, hvorimod grågæssene og i endnu høj-
ere grad bramgæssene har fourageret på en-
gene i projektområdet.

Blandt arterne af vadefugle er vibe fore-
kommet med op til 3400 individer og brus-
hane med op til 560 individer. Større flokke af 
viber og hjejler er typisk blevet set raste i kor-
tere perioder i området vest for Lønborgvej 
og i Hestholm. En lang række andre arter af 
vadefugle har benyttet området gennem ef-
ter årene, deriblandt mange dobbeltbekka-
siner. 

Udviklingen i trækfuglenes antal
Vi havde forventet, at der for en række arter 
af trækkende vandfugle ville ske markante 
ændringer i deres antal over de første 5-10 år 
efter vådområdets genetablering. Vi forudså 
at udbuddet af føde for de enkelte fuglearter 
ville forandre sig efterhånden, som samfun-
de ne af land- og vandplanter, vandinsekter og 
fisk ville udvikle sig.

For nogle arter har vi set betydelige foran-
dringer i forekomsten (Figur 3). Fiskehejre 
optrådte talrigt i de første år (bl.a. 883 indivi-
der i sensommeren 2001), men siden 2005 
har antallet ligget forholdsvis stabilt. Øvrige 
fugleobservationer har også peget på, at Hest-
holmsøen og søerne i Vesterenge husede 
sto re tætheder af småfisk i de første år. En art 
som grågås er gået betydeligt frem i antal. 
Denne arts fremgang ser ud til at skyldes en 

kombination af, at den samlede bestand af 
grågæs er steget, og at gæssenes muligheder 
for at græsse i området er forbedret. Udviklin-
gen i maksimumforekomsterne af gråand ty-
der på, at området har mistet noget af sin 
værdi for denne art i de senere år. Området 
er blevet mere og mere attraktivt for dyk æn-
der over årene, hvilket bl.a. afspejles i udvik-
lingen i antallet af troldænder. For blishøne 
var området et særdeles attraktivt fødesøg-
nings område i de først 5-6 år, efter at søerne 
var etableret, men udviklingen i artens maksi-
mumforekomst tyder på, at udbuddet af 
vand planter forandrede sig, især efter 2006. 
Blandt vadefuglene ser det ud til, at området i 
de senere år er blevet mere attraktivt for vibe. 

Konklusioner
Med hensyn til ynglefuglene konkluderer vi, 
at naturgenopretningen har bragt Skjern Enge 
op blandt Danmarks 10 bedste yngleområder 
for vandfugle. Vådområdet har især givet 
go de ynglebetingelser for lappedykkere og 
andefugle. Derudover har enkelte Bilag I arter 
og rødlistede arter ynglet. 

De mere sjældne engfugle og engfugle i 
større antal har ikke indfundet sig. Det skyl-
des formentlig at mange fugtige lavninger og 
bredzoner har for høj og kraftig vegetation, 
samt at de nye ’enge’ ikke er blevet som de 
gamle. I ’gamle dage’ var der en mosaik af 
enge drevet med høslet og græsning, og jord-
bunden var tørvefyldig og havde en (for vade-
fuglene) god struktur. Ønsker man at lokke 
flere engfugle til, vil der skulle eksperimente-
res med en målrettet pleje i udvalgte dele af 
vådområdet.

Med hensyn til trækfuglene konkluderer vi, 
at naturgenopretningen har medført, at våd-
om rådet vest for Skjern-Tarm er blevet et sær-
deles værdifuldt område for svømmeænder 
under deres efterårstræk.

Tak til 15. juni Fonden, som via en bevilling 
til projektet ”Evidensbaseret naturgenopret-
ning” gjorde det muligt at gennemføre en op-
tælling af ynglefugle i 2011 og sammenstille 
resultaterne fra de enkelte år. 

Thomas BregnBalle (seniorforsker, PhD), Thomas eske holm 

(akademisk medarbejder), PreBen Clausen (seniorforsker, 

PhD), rasmus ejrnæs (seniorforsker, PhD) og Tony Fox 

(forskningsprofessor, Dr, PhD) er alle ansat ved Institut 

for Bioscience, AU. Alle, undtagen Rasmus, har arbej-

det med vandfugle gennem en lang årrække. Rasmus 

har arbejdet med vegetationsøkologi, biodiversitet og 

naturgenopretning. ole amsTruP er nu ansat ved Amphi 

Consult som fugleoptæller, og han har på vegne af det 

tidligere DMU udført mange af optællingerne af yngle-

fugle og trækfugle i Skjern Enge. 

Figur 2. Udviklingen i antallet af arter af ynglende vandfugle i Skjern Enge for de år forud 
for og efter naturgenopretningen, hvor systematiske optællinger sikrede en god dækning (se 
bl.a. /3/, /4/).

Rødben. Foto: Niels Dahlin Lisborg.
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Figur 3. Udviklingen i det maksimale antal individer optalt i Skjern Enge i efterårene 2002-
2011 givet for seks arter af vandfugle. Bemærk at ikke alle y-akserne har ens skala. 

Slåning i den blå zone, Vesterenge. Foto: Niels Dahlin Lisborg


