
Status 2014



1. Forord

2. Aktiviteter på ejendommene
2.1 - Vejlerne
2.2 - Filsø
2.3 - Lille Vildmose
2.4 - Gudenåengene
2.5 - Hulsig-Råbjerg Hede
2.6 - Gyldensteen Strand
2.7 - Kallø Grå
2.8 - Kåsegård
2.9 - Mjels Sø
2.10 - Mågerodde
2.11 - Ovstrup
2.12 - Sundbakkerne
2.13 - Vaserne
2.14 - Vitsø Nor
2.15 - Vilsted Sø
2.16 - Æbelø
2.17 - Ølundgård
2.18 - Snarup Mose
2.19 - Blegmosen

3. Fugleovervågning
3.1 - Vejlerne
3.2 - Filsø
3.3 - Lille vildmose
3.4 - Gyldensteen strand

4. Universiteternes monitering på Naturfondens ejendomme
4.1 - Filsø
4.2 - Kystlagunen ved Gyldensteen Strand
4.3 - Lille Vildmose

5. Bilag
5.1 - Bilag 1 - Oversigt over statusrapporter for Københavns Universitets monitering
5.2 - Bilag 2 - Oversigt over lokalrapporter 2013
5.3 - Bilag 3 - Studenteraktiviteter Københavns Universitet
5.4 - Bilag 4 - Studenteraktiviteter Syddansk Universitet
5.5 - Bilag 5 - Studenteraktiviteter Aalborg Universitet
 

Forord Indholdsfortegnelse

Siden udgivelsen af Høstemark Status 1991 har 
fonden satset på at udarbejde statusbøger for en-
keltejendomme med jævne mellemrum. Det er 
blevet til smukke og grundige bøger, men des-
værre er mange andre gode historier gået tabt.
 
Status 2014 er derfor et nyt tiltag, hvor vi fra Na-
turfondens side vil sammenfatte og informere om 
de vigtigste aktiviteter og historier i løbet af det 
forgangne år  - fra alle ejendommene. I de kom-
mende år håber vi at udbygge og forbedre årets 
Status yderligere.
 
Udarbejdelsen af årets status er sket i et tæt samar-
bejde med vores syv Naturråd. Hertil er der bidrag 
fra Københavns og Syddansk Universiteter, om 
deres forsknings- og moniteringsarbejde på vores 
ejendomme, samt et spændende input fra lokale 
ornitologers overvågning af fuglelivet i vores store 
områder: Vejlerne, Lille Vildmose, Filsø, og Gyl-
densteen Strand.
 
2014 har været et særligt begivenhedsrigt år for 
Naturfonden på mange måder. Mest opsigts-
vækkende var dog indvielsen og etableringen af 
Kystlagunen og Engsøen ved Gyldensteen Strand, 
som trak tusinder af besøgende og en meget stor      
mediedækning. 

Nu er vandet der - og vi kan glæde os over, at 
det er de besøgende og medierne også stadig. 
Landskabets nye konturer har vist sig, men under 
vandoverfladen er naturens udvikling først lige be-
gyndt. Se bare den rivende udvikling i den nu to 
år gamle Filsø. 

Det bliver spændende at følge begge vandområ-
der i årene frem.
 
En anden stor mærkepæl ved udgangen af 2014, 
blev vedtagelsen og dannelsen af Den Danske Na-
turfond. I Aage V. Jensen Naturfond glæder vi os 
over at have fået en ny fond, som vil medvirke til, 
at dansk natur kan bevares for vores efterkommere. 
Vores forhåbning er, at virksomheder, fonde, orga-
nisationer og ikke mindst den almindelige dansker 
vil tage godt imod denne enestående chance og 
på alle måder støtte op om den nye fonds arbejde.
 
Med ønske en glædelig jul og et nyt aktivitetsrigt 
2015.
 

Anders Skov
direktør

Status 2014 – Aage V. Jensen Naturfond

Aage V. Jensen Naturfond - med mindre andet er angivet under de enkelte afsnit.

Gyldensteen Strand maj 2014 med Kystlagunen I forgrunden. Viggo Lind© med tilladelse for AVJNF.

På side 2,3, 8-13, 15-18, 20, 28-29, 34 er taget af Jan Skriver

Fotografer har velvilligt stillet deres fotos til rådighed for AVJNF, og ved hvert foto er deres navn 

nævnt. Fotos uden angivelse af fotograf er taget af AVJNF.

Hæftet er tilgængeligt i elektronisk format (pdf) på hjemmesiden: www.avjf.dk 
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Forvaltning
Afgræsningen af Bygholmengen er øget noget i 
år, så græsningen svarer til afgræsning med 550 
malkekøer. Det er meget positivt, både fordi den 
afgræssede eng opnår en afvekslende struktur til 
gavn for ynglende vadefugle, og fordi man sparer 
en ellers nødvendig slåning af engen i sensomme-
ren.  

Langs Glombaks vest-side er der slået høj vegeta-
tion helt ud til vandkanten og derved skabt nye 
strækninger med ’blå bånd’, der er meget efter-
tragtet af fouragerende vandfugle.

Inden året er omme vil der for første gang i mere 
end 10 år blive slået rør på Vejlerne. Et hollandsk 
firma står for opgaven. Der slås tagrør i Bygholm 
nord langs Østre landkanal og i et område syd for 
Selbjerg Vejle. Naturrådet ser frem til at følge ud-
viklingen i de slåede områder. 

Naturrådet har vedholdende fokus på, hvordan 
forvaltningen af de unikke naturværdier kan forval-
tes optimalt, og rådet har i årets løb anbefalet, at 
der arbejdes videre med:

• En endnu bedre styring af vandstanden på 
Bygholmengen ved etablering af en el-pumpe 
ved centralslusen. Den kan sikre en ideel vand-
stand  året igennem.

• Et forslag om etablering af en pumpe mere ved 
Centralslusen, hvor vandet ledes ud fra Sel-
bjerg og Glombak, så vandstanden kan styres 
bedre i de to områder.

• Et stem i Krap-kanalen ud for Kraphytten, så der 
kan sikres et højere vandspejl i Selbjerg Vejle.

• Et overløbsstem mellem Kogleakssøen og Sel-
bjerg Vejle for både at sikre dæmningen mel-
lem de to områder og en passende høj vand-
stand i Kogleaks. 

• Et forsøg med etablering af struktur på de fla-
de enge omkring Vesløs/Arup Vejle for at gøre 
engene mere attraktive for vandfuglene. Hvis 
forsøget falder heldigt ud, kan modellen gan-
ske givet udbredes til dele af Bygholmengen.

2.1 Vejlerne

Fugle 
Det har været et godt år for fuglene på Vejlerne 
med fremgang i forhold til 2013 for samtlige yng-
lende engfugle bortset fra Klyde. DCE, Aarhus 
Universitet ved Avifauna Consult står for overvåg-
ningen, har også noteret væsentlige bestande af 
ynglende svømmeænder. 

Successen skyldes både gunstige vejrforhold i den 
første og afgørende del af ynglesæsonen og en 
sikker og rettidig forvaltning af engene. Blæst og 
nedbør er man ikke herre over, men det livgivende 
vand er sikret ved styring af stem og sluser og ved 
indledning af vand fra Østre Landkanal til Byghol-
mengen.  

For de tre fokusarter, engryle, brushøne og sort-
terne, blev der noteret følgende opmuntrende tal: 
Engryle blev registreret med 68 par mod 62 par i 
2013, brushøne med 15 – 19 yngleurolige høner 
mod 14 høner i 2013, og sortterne kvitterede med 
34 par mod 23 par i 2013, og som det mest glæ-
delige sås 19 udfløjne unger af sortterne, der er 
det højeste tal i de seneste 10 år. 

De nye ynglefugle i Vejlerne, trane og blåhals, kla-
rer sig også rigtig fint. Der blev registreret 11 par 
traner i De østlige Vejler og 20 syngende hanner 
af blåhals. 
En ny ynglefugl er måske på vej. Op til ni rastende 
sølvhejrer blev set sommeren igennem i Bygholms 
nordlige rørskov. Arten har i år ynglet på Saltholm 
for første gang i Danmark.

En oversigt over samtlige arters status i 2014 kan 
læses i rapporten ’Ynglefugle i Vejlerne 2014’, der 
vil være tilgængelig på Naturfondens hjemmeside 
februar 2015.

Vagtskifte
Vejlernes driftsleder siden 1987, Mogens Ander-
sen, fratrådte i løbet af året og blev afløst af Niels 
Dahlin Lisborg. Ved forårets naturrådsmøde sagde 
naturrådet farvel til Mogens, og formanden for 
naturrådet takkede Mogens for en stor indsats for 
Vejlerne gennem de mange år, hvor byggerierne 
af de mange fine faciliteter for publikum omkring 
Vejlerne er i særklasse i Danmark. 

Formidling
Formidlingen af Vejlernes herligheder har høj prio-
ritet for både naturfonden og naturrådet. Vi glæder 
os derfor over, at et nyt tårn med udsigt til både 
Østerild Fjord og dele af Arup Vejle bliver færdigt 
inden jul. Tårnet vil give helt nye muligheder for at 
opleve et ellers svært tilgængeligt område af De 
vestlige Vejler. Åbningen af tårnet markeres med 
en indvielse i det nye år.

Ved indgangen til Han Vejle skjulet er der nu etab-
leret en busvendeplads.
Kraptårnet sikres bedre udsyn nord for Krapdiget, 
ved at der slås baner af rørskov. 

Der vil som forsøg blive gennemført en Vejlernes 
Dag 2015, hvor samtlige fugletårne og skjul er be-
mandet nogle timer, så de mange gæster i Vejler-
ne under kyndig vejledning kan få fuglene udpe-
get, høre om dem og om naturfondens arbejde i 
Vejlerne. 

Sortterne over Kogleaks 
Foto: Henrik Haaning Nielsen, Avifauna Consult

Af Christian Hjorth, Naturråd Vejlerne
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Baggrunds foto: TV2 Syd

Potentialet for vandplanterne på bunden viser sig 
at være fint, idet der allerede er bevoksninger af 
7 forskellige vandaksarter, som kan brede sig over 
søbunden. Som pionerart er der i dag et tæt tæp-
pe af vandpest, som dog vil reduceres efterhån-
den som søen kommer i balance.

På de bevoksede arealer har skovfyrrene på Kirke-
byodde nu fået plads til kroneudvikling efter fjer-
nelse af 400-500m3 sitka og skovfyr.  

I pilekrattet nedenfor Kløvbakken gøres forsøg 
med nedskæring af områder på 50-100 m2 pil, for 
at se om krondyrene kan holde genvæksten nede. 
Dette forsøg vil vi løbende følge.

Mellem åen og Langes plantage er bevoksningen 
af specielt bjergfyr fjernet, så et storslået klitland-
skabet vil komme til sin ret i løbet af kort tid. Hvis 
det herefter lykkes at få genslynget åen, vil land-
skabet blive ”næsten autentisk”.

2.2 Filsø

I 2013, som var første år med en hel sø, var fokus 
i høj grad på, hvordan fuglene, kronhjortene og 
publikum ville tage de nye omgivelser i brug. Fug-
lene bliver i år afrapporteret for sig selv. 

Gennem en intensiv indsats fra KU kunne vi så i 
2014, ved siden af fortsat at følge ovenstående, 
begynde at øge kendskabet til søens udvikling så-
vel fysisk/kemisk som biologisk. Samtidig er flere af 
de planer, som blev lagt i 2013, for de bevoksede 
arealer på Kirkebyodde og langs åen ved Langes 
plantage, blevet ført ud i livet. 

Publikumsbesøget har været støt stigende. Opgø-
relsen fra juli 2013 til juli 2014 viser et besøg til Sto-
reholmtårnet på små 12.000 (tyndnæbbet måge 
og sandterne har trukket), til Petersholmtårnet på 
knap 16.000 (de op til 400 krondyr i dagtimerne 
på det 90 ha store fourageringsområde trækker). 
Ved Filsøgård (2.621 på 1 måned) og Kirkebyvad-
tårnet (305 på 1 måned) er tællere først kommet 
op medio 2014. 

Den lille P-plads mod øst er blevet færdig og be-
plantet med løvfældende, lokale træer og buske. 
Vi følger nøje, hvordan den samlede tilstrømning 
påvirker fauna og flora, men ser ikke nævnevær-
dige problemer med den nuværende adfærd og 
fordeling af publikum. 

Filsøs betydning for turisterne demonstreredes 
klart i november, idet den indtog en klar første-
plads på Henne Strands undersøgelse af, hvad der 
var væsentligste årsag til, at de var i området. Før-
hen var det stranden, der var på en klar førsteplads.
Som nævnt har de to store tiltag i 2014 været en 

række søprojekter samt udmøntning af bevoks-
ningsplanen ved Kirkebyodde og Langes plantage. 

Søens bund, som allerede har ændret sig fra ager-
jord til sandbund med smårevler, er nu færdigop-
målt. For at have mulighed for at vurdere søens 
fremtidige udvikling er der blevet installeret en 
”Flowtracker” for at måle vandets opholdstid i 
søen, som kan variere fra 1,5 dag til 3,5 måneder. 

De løbende målinger af kvælstof og fosfor samt 
farvestoffer fra omsætningen af organisk materiale 
fra den tidligere stub viser, at Filsø, som tidligere 
var en ultra renvandet sø, balancerer på en knivs-
æg mellem enten at udvikle sig til en renvandet og 
iltrig sø med stor artsdiversitet af vandplanter på 
bunden eller en sø med stor produktion af plan-
teplankton, uigennemsigtighed og iltmangel på 
grund af den store nedbrydning af døde alger på 
bunden. 

Her har sammensætningen af fiskebestandene en 
altafgørende betydning.  På grund af mangel på 
føde og skjul er mængden af fisk kun omkring ¼ af, 
hvad søen kan indeholde. 

Hundestejler dominerede i forsommeren, men for-
svandt næsten fuldstændigt i eftersommeren.  Målet 
er, at gedder og aborrer skal holde skaller og brasen 
i skak, så disse ikke holder dyreplanktonnet nede. 
Dermed kan dyreplankton holde planteplanktonet 
på et begrænset niveau og vi undgår den altøde-
læggende ”grønkålssuppe”. Med det formål, at 
styrke denne gode udvikling overvejer vi at udsætte 
geddeyngel og/eller aborrer fra Fidde sø. 

Der tælles og bestemmes fisk (af ornitolog!) ved Møllers hus.
Foto: Svend Bichel

Klitområde med fældede bjergfyr.
Foto: Svend Bichel

Klitområde efter udkørsel

Skovfyrplantagen på Kirkebyodde.
Foto: Svend Bichel

Af Svend Bichel, Naturråd Filsø
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Hegnet omkring Mellemområdet vil blive etableret 
snarest muligt. Delarealer vil i en overgangsperiode 
fortsat afgræsses med kvæg, indtil vildtbestanden 
er opbygget.

Efter forberedelse med omlægning af vejforløb o.l. 
påregnes Birkesø genskabt i løbet af 2015-16.

Rådet følger løbende processen og udviklingen og 
kommenterer løbende på planer, udkast, dispen-
sationer o.l. - bl.a. gennem deltagelse i det årlige 
’ekspertgruppe’-møde.

Naturudviklingen i områderne følges dels gen-
nem en løbende overvågning af fuglelivet, dels på 
grundlag af et stort basismoniteringsprogram, ud-
arbejdet i samarbejde med Københavns Universi-
tet (KU). Programmet, der omfatter en lang række 
organismegrupper og parametre afsluttes i 2015 
og afrapporteres. 

En foreløbig rapport for 2013 med en række inte-
ressante og lovende resultater har været forelagt 
til kommentering i rådet. Rapporten er  beskrevet 
andetsteds i dette hæfte.

Det bliver særdeles spændende at følge udviklin-
gen i de kommende år, og bl.a. at se om den sorte 
stork vender tilbage som ynglefugl i Lille Vildmo-
seområdet. Havørn, kongeørn og trane er allerede 
ankommet.

2.3 Lille Vildmose

Naturrådet for Lille Vildmose er rådgivende ved-
rørende både Aage V. Jensen Naturfonds og Lille 
Vildmosefondens arealer i Lille Vildmose-området.

Hovedfokus i arbejdet har også i 2014 været på 
den igangværende storstilede naturgenopretning 
i Lille Vildmoseområdet. Naturgenopretningen 
omfatter dels den fortsatte udmøntning af Natur-
fondens grønne driftsplaner for Tofte og Høste-
mark Skove og naturarealer og dels gennemfø-
relsen af det store LIFE+-projekt i Mellemområdet.
Mellemområdet er de stærkt tørvegravnings- og 
afvandingsprægede højmosearealer mellem Tofte 
Mose i syd og Høstemark Skov og Mose i nord. 

De grønne driftsplaner har som hovedmål at sikre 
naturlig skov, genoprette lysåbne naturtyper (bl.a. 
overdrev, hede, fattigkær og højmose), og helt ge-
nerelt at genskabe naturlig hydrologi og dynamik 
i områderne, herunder genetablere Tofteområdets 
naturlige afvandingssystem ud mod og ad Selle-
gårdsbækken i sydøst. Det sker ved at fjerne be-
voksningerne af især sitkagran og andre indførte 
nåletræer fra 1900-tallet og ved at lukke de fleste 
grøfter. 

Størstedelen af bevoksningerne er nu ryddet og 
vedmassen i stor udstrækning fjernet fra arealerne, 
bl.a. som flis. Vandstanden i den nordlige del af 
Tofteområdet er hævet gennem lukning af grøfter, 
således at det tidligere afstrømningsmønster er 
under retablering.

LIFE+-projektet for Lille Vildmose blev igangsat i 
2011 og løber til og med udgangen af 2016. Det 
har til formål dels at sikre de bevarede dele af høj-
mosen og dels at skabe muligheder for gendan-
nelse af højmose på de afgravede og nedbrudte 
dele af mosen, dvs. primært i Mellemområdet. 

Dette sker bl.a. gennem højnelse af vandstand - i 
princippet genskabelse af naturlig hydrologi i sto-
re dele af området, inklusiv genskabelse af den af-
vandede Birkesø. Der foregår også stedvis rydning 
af birkeopvækst samt indhegning af en stor del af 
Mellemområdet. Indhegningen sker med henblik 
på, at i første række krondyr og senere desuden 
udsatte elge kan afgræsse arealerne og holde til-
groningen med især birk og pil i ave. 

Af Peter Friis Møller, Naturråd Lille Vildmose

Rydning af sitkagran med overholdelse af løvtræ og dødt ved 
nær Knarmou. (Maj 2014)
Foto: Peter Friis Møller

Flisbjerget efter fældning af sitka i Tofte Skov Monitering af biller i Tofte Skov
Foto: Jan Skriver

Indvielse af det nye brandvagtstårn i maj 2014. Frem til 17/12 
2014 har mere end 23.000 besøgt tårnet.
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I tabellen ses antallet af ynglepar i Hornbæk Enge 
for 7 af områdets karakterarter:  

Som det ses er der fine og stabile bestande af grå-
gås, knarand og troldand. Gråstrubet lappedykker 
fremviser en stor tilbagegang. Denne udvikling ses 
imidlertid ofte i nyetablerede søer, men i Hornbæk 
Enge er tendensen nok endnu tydeligere, da lap-
pedykkerne her har haft meget ringe ynglesucces 
pga. af de meget skiftende vandstandsforhold. 

Vibe viser ret kraftig tilbagegang, hvilket må-
ske skyldes, at græsset grundet for ringe græs-
ningstryk er for højt på de foretrukne engarealer. 

Dobbeltbekkasin har ligeledes nogen tilbage-
gang, men der er fortsat en fin bestand på nogle 
få af de mest våde og tuede engstykker. Fjordterne 
har fortsat den fine fremgang, og der har i 2014 
været en hovedkoloni med 9 par på øen i østsøen 
samt et enkelt par på en mudderbanke i den ny sø 
under motorvejen. 

En del af yngleparrene i østsøen opgav dog på 
et tidspunkt i løbet af sommeren at gennemføre 
yngel. Årsagen kendes ikke, men det kan skyldes 
prædation (mink/ræv) eller højvande. 

2.4 Gudenåengene

I foråret 2014 blev den ny stibro, som er hægtet 
på motorvejsbroen over Gudenå, færdigbygget 
og indviet. Indvielsen blev et fint arrangement, 
hvor både borgemesteren fra Randers Kommune 
og Anders Skov fra fonden holdt tale. Et stort antal 
voksne og børn fra lokalområdet var mødt op til 
indvielsen. 

Med stibroen er Vorup Enge og Hornbæk Enge, 
fondens to arealer nærmest Randers, blevet for-
bundet, så det er muligt at lave en rundtur fra Ran-
ders centrum gennem begge områder. På turen 
kommer man desuden forbi Randers Naturcenter 
og de tre fugletårne. Det har været en stor succes, 
og stisystemet benyttes flittigt af både gående, 
cyklende og allehånde motionister. 

I forbindelse med den ny bro og det dermed for-
bundne stisystem er nye foldere for områderne un-
der udarbejdelse.

I 2014 er der i Hornbæk Enge kommet en ny per-
manent sø. Det drejer sig om området lige under 
motorvejen, som blev fyldt med vand ved et di-
gebrud i december 2013. Vejmyndighederne har 
nu accepteret, at der står vand her. Til forskel fra 
de andre engsøer langs Gudenå, er vandstanden 

her ikke påvirket af tidevandet. I den ny sø har der 
i løbet af året været mange rastende ænder og va-
defugle, og både toppet og gråstrubet lappedyk-
ker, knopsvane, rødben og fjordterne har ynglet 
her. Fuglene er tilsyneladende ganske upåvirkede 
af de mange biler, der kører nærmest lige over de-
res hoveder. 

I naturrådet har vi lige som tidligere år brugt en 
del tid på at diskuteret plejetiltag på fondens are-
aler.  I dele af Gudenåengene er græsningstrykket 
for lavt. Desuden er dele af engene så bløde og 
fugtige, at dyrene ikke kommer derud. Vi har i den 
forbindelse drøftet mulighederne for en mere va-
rieret afgræsning herunder bl.a. samgræsning på 
nogle af arealerne. 
 
Vi har opstillet en række spørgsmål, som ønskes af-
klaret. Naturrådet anbefaler, at der laves en analyse, 
som bl.a. indeholder et bruttokatalog over typer af 
græsningsdyr med angivelse af fordele og ulemper 
ved flerartsgræsning.

Fuglene er også i 2014 blevet fulgt på fondens are-
aler, selv om de af Randers Kommune finansierede 
faste optællinger nu er afsluttede. Det er atter Horn-
bæk Enge, der kan præsentere de fleste ynglefugle.

Guidet tur over den ny bro for Randers Naturcenter
Foto: Lars Tom-Petersen

Udsigt over Hornbæk Enge mod Randers
Foto: Lars Tom-Petersen

Troldand med ællinger i Hornbæk Enge
Foto: Lars Tom-Petersen

2011

18
6
7
2

13
12
3

2012

15
8

15
12
14
9
3

2013

5
15
17
19
6
7
5

2014

2
19
18
20
5
7

10

Gråstrubet 
Lappedykker 
Grågås
Knarand 
Troldand
Vibe  
Dobbeltbekkasin 
Fjordterne 

Af Lars Tom-Petersen, Naturråd Gudenåengene
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Naturrådet har anbefalet, at området fremover bli-
ver mere tilgængeligt for offentligheden. Dette 
vil kunne ske gennem anlæg af et stisystem med 
spang over de fugtige dobber. Real Dania har pro-
jekt ”Steder i landskabet” for et offentligt stisystem 
på Naturfondens område i mosen. Siden opsæt-
ning af en prøveponton af metal i 2013, arbejdes 
på en justering af projektet, men der er ikke sket 
noget yderligere i felten.

Naturrådet arbejder også med at udarbejde in-
formationsmateriale om naturværdier og ople-
velsesmuligheder på fondens areal. Dette skal 
koordineres med de tiltag om formidling, som vil 
blive udarbejdet af Naturstyrelsen og Frederiks-
havn kommune for hele Råbjerg Mose.

2.5 Hulsig Hede

Hulsig Hede og Pælens Mile
Der har især været fokus på at følge udviklingen 
af de enestående orkidéenge, som blev registreret 
på de tidligere dyrkede marker nord for Hulsig i 
2013.

Den tusindtallige bestand af Bakke-Gøgelilje trives 
fortsat særdeles godt, og der blev konstateret en 
spredning af voksestederne både i kerneområdet 
og til arealerne op mod hovedvejen. Her fandtes i 
2013 kun ganske få eksemplarer af Bakke-Gøgelil-
je, og det var derfor glædeligt at over 500 blom-
strende eksemplarer kunne tælles i juni 2014. Plet-
tet Gøgeurt har også haft fremgang i både antal 
og udbredelse omend i mindre omfang end for 
Bakke-Gøgelilje. I modsætning hertil er der ikke 
konstateret nogen fremgang for bestanden af Pur-
pur-Gøgeurt, og bestanden var på nogenlunde 
samme niveau - både i antal og udbredelse - som 
i 2013.

Som en positiv effekt af sidste års afgræsning blev 
der for første gang registreret 2 par ynglende vi-
ber på arealerne ved hovedvejen. Trane fastholdt 
i 2014 en bestand på 2 ynglepar på Hulsig Hede. 
Vores jagtlejere har desuden registreret ynglende 
tinksmed på heden.

Fra slutningen af juni og hele efteråret er markerne 
blevet afgræsset intensivt og effektivt af et større 
antal Hereford kvæg. Området fremstår nu med 
kort vegetation, og de tidligere problemer med 
tilgroning med især pil og birk er under kontrol. 
Den megen nedbør i oktober-november har med-
ført, at markerne flere steder står under vand, og 
det har tiltrukket rastende sangsvaner.

Naturstyrelsen har i 2014 fået bevilget et nyt LI-
FE-projekt til naturpleje af delområder på Hulsig 
Hede. Projektet omfatter også Naturfondens are-
aler. Projektet vil, ud over en fornyet indsats mod 
tilgroning af nåletræer og andre uønskede planter, 
også have til mål at sikre den naturlige hydrologi 
ved lukning af gamle grøfter m.m. Derved vil man 
bevare hedens våde naturtyper og forhindre at 
nye nåletræer vokser op. Dette tiltag vil også få en 
positiv effekt på naturværdierne på fondens area-
ler på Hulsig Hede.

Råbjerg Hede
Naturrådet har arbejdet videre med planer om at 
opføre et udsigtstårn ved fondens areal ved Skive-
ren-vejen. Udsigtstårnet skal give besøgende mu-
lighed for at få et fint indblik til fondens smukke 
klithedeområde syd for Råbjerg Mile. Endvidere 
skal tårnet rumme informationstavler om stedets 
natur og fondens naturbeskyttende arbejde.

Råbjerg Mose
Naturstyrelsen har i samarbejde med Frederiks-
havn kommune og lokale lodsejere påbegyndt et 
omfattende LIFE-projekt for Råbjerg Mose i efter-
året 2014. De tilgroede mosearealer øst for ejen-
dommen Store Rød, som ejes af Aage V. Jensen Na-
turfond, er i september blevet ryddet for uønsket 
opvækst af især nåletræer og birk. Dette har umid-
delbart haft en meget positiv effekt for oplevelsen 
af det unikke rimme-dobbe landskab. Effekten på 
stedets flora og fauna vil være mere langsigtet, 
men bliver interessant at følge i de kommende år.

Naturrådet besigtiger orkidéengene ved Hulsig
Foto: Knud Pedersen

Besætningen af naturplejere ved Hulsig
Foto: Knud Pedersen

Purpur-gøgeurt Top: Plettet gøgeurt
Bund: Bakke-gøgelilje

Af Eigil Torp Olesen og Knud Pedersen, Naturråd Hulsig
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2.6 Gyldensteen Strand

2014 blev året for indvielsen af Gyldensteen-pro-
jektet. Forud var gået en hektisk periode med 
rejsegilde for Naturrummet (24.03) samt et stort 
forberedende logistisk arbejde omkring indvielsen 
af naturgenopretningsprojektet. Dertil var hyret et 
professionelt eventfirma, hvilket da også højnede 
standarden ganske betragteligt.

Selve indvielsen 29.03.2014 var en kæmpe succes, 
hvor ca. 5.500 besøgende samt et stort presseop-
bud, herunder TV 2s nyhedshelikopter samt flere 
flyvemaskiner bidrog til at kaste glans over arran-
gementet, hvor man lukkede op for vandet til Kyst-
lagunen.De følgende dage blev hektiske for entre-
prenøren, som skulle fjerne digerne, i sig selv en 
stor logistisk opgave. Men væk kom de, digerne, 
og vandet flød ind i Kystlagunen og de nybyggede 
diger viste deres værdi.

Efter at Naturrummet var blevet færdigbygget og 
alle ting stort set på plads indfandt hverdagen sig. 
Og da den nye opsynsmand, Jens Bækkelund, flyt-
tede ind 1. august, ”kørte” Gyldensteen snart. 

Det viste sig, at Aage V. Jensens Naturfond ramte 
plet med den stort anlagte indvielse og hele pro-
jektet i sig selv. Folk fra nær og fjern tog projektet 
til sig, og hver eneste dag er der mange menne-
sker i området. De mange faciliteter i form at bor-
de / bænke, udsigtsplatform, stier, toiletter er i høj 
grad med til at trække folk til. På en god weekend 
er der flere hundrede mennesker i området. Man-
ge mennesker tager simpelthen venner og familie 

med til Gyldensteen for at vise dem området. Og 
mange tager kaffen eller maden med og nyder den 
i området, hvorefter de fleste går sig en tur. 

Den mest populære tur er en tur mod vest, til den 
gamle pumpestation, som er indrettet som en ud-
sigtsplatform. Eller bænken nedenfor platformen, 
hvor man kan sidde helt ude ved vandet og nyde 
de mange fugle eller en smuk solnedgang. Der har 
været så mange mennesker i området, at man reg-
ner med at der har været mindst 50.000 menne-
sker fra indvielsen 29.03. til først i oktober.

Udover de mange besøgende er arbejdet med 
Gyldensteenejendommen gået ind i en ny fase, 
idet Syddansk Universitet undersøger naturens 
udvikling i især Kystlagunen og i mindre omfang 
også Engsøen. Jens Bækkelund og Kurt Due Johan-
sen støtter op omkring dette projekt ved ugentlige 
fugletællinger.

Indvielse af Naturrum. 

Folkevandringen ud til indvielsen af Gyldensteen 
projektet 29.03.2014. Man regner med at 5.500 
mennesker besøgte Gyldensteen denne dejlige 
dag.  Foto: Kurt Due Johansen.

2.7 Kallø Grå

Kallø Grås strandenge nord for Sakskøbing ved 
Tårs Vig har i et par årtier været brug til depone-
ring af overskudsjord fra behandling af sukkerroer. 
Naturfonden overtog arealet på opfordring af DN 
og DOF i 2003, da det ligger lige op til et vildtre-
servat med sydhavsøernes bedste vadeflader for 
vandfugle. Der har været gennemført et omfatten-
de naturgenopretningsprojekt, så området i dag 
fremstår med søer, våde og tørre enge afgrænset 
af digerester.

Der arbejdes aktivt med justering af græsningstryk-
ket og supplerende slåning for at gøre indhug i 
områdets store partier af rørskov. Der mangler lidt 
opdatering af skiltningen, og omlægning af stier 
af hensyn til fuglene. Men området byder i dag på 

fine naturoplevelser, ikke mindst fugleobservatio-
ner fra det centralt placerede fugletårn. 
 

Udsigt over Sundbakkerne

2.8 Kåsegård
Kåsegård rummer særegen natur, som ikke findes 
uden for Bornholm - klippeløkker og højlyng. Klip-
peløkkerne har særdeles spændende blomsterflor, 
hvor især hyldegøgeurt er markant, og synlig. Be-
stræbelser på at sikre den vigende bestand har høj 
prioritet for den lokale arbejdsgruppe. To gange 
om året kommer de derfor og fjerner opvækst af 
ørnebregner. Og plejen virker – ørnebregnens ud-
bredelse viger lidt for hvert år. 

Højlyng en var gårdenes udmark, hvor husdyrene 
sattes på græs, når der ikke var mere at hente i klip-
peløkkerne. Skovfyr, lyng og blåbær var domine-
rende. Men ejerne før os tilplantede området med 
andre typer nåletræ. I år er der tyndet væsentligt 
ud i nåleskoven, og allerede ryddede områder er 
gennemgået for nyopvækst af birk m.m. Sammen 
med græsningen i området er der kommet storar-
tede nye landskaber og udsigter frem.

Centralt for årets arbejde har været, at forbedre 
forholdene for besøgende. Nye skilte viser vej til 
parkeringspladsen, som har fået en større over-
haling. Nye vandreruter er anlagt, og det er nu 
muligt at gå en rundtur mellem klippeløkker og 
højlyng og komme tilbage til parkeringspladsen. 
Nye skilte informerer publikum og tydelig rutevej-
ledning hjælper med at finde rundt i landskabet.

Røde og gule hyldegøgeurter pryder klippeløkken

Rydninger på højlyngen giver nye udsigter

Af Kurt Due Johansen, Naturråd Æbelø
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2.9 Mjels Sø

Søen forvaltes i samarbejde med Sønderborg 
Kommune og Nordborg Sportsfiskerforening. En 
højvandsklap ved udløbet voldte lidt udfordringer 
i de første måneder af året, så der trængte saltvand 
ind i søen. 

Kommunen har fulgt op på udviklingen i søen. 
Data viser at søen er brak. I 2011 var saliniteten 
1,3 – 2,5 promille. I 2014 er den målt til 4 – 5,6 
promille. Sigtbarheden er målt til 1,4 meter, hvor 
totaldybden er 4,3 meter.

Søen har mange rastende fugle, som jævnligt for-
styrres af et lokalt havørnepar. I området ses is-
fuglen hyppigt. Der fanges fortsat mange og store 
gedder i søen. I den forgangne sæson er der fan-
get flere gedder over 1 meter!

Isfuglen ved Mjels Sø
Foto: Jan Skriver

2.10 Mågerodde

2.11 Ovstrup Hede

På vestkysten af Mors ejer Naturfonden et spæn-
dende strandengsområde, som afgrænses mod 
land af en høj kystskrænt. 

Stedet er mest kendt for den meget vigtige raste-
plads forår og efterår af lysbuget knortegås, hvor 
ca. 10 % af verdensbestanden på 40.000 fugle kan 
raste samtidigt. Men mange andre fugle yngler og 
raster her, odder ses tit, og om foråret kan man 
også høre strandtudsens trillen fra strandsøerne. 

Kystruten Mors er en meget besøgt sti på øen, og 
den går lige forbi – desværre uden at folk får set så 
meget. Aktive borgere i nærmeste landsby, Karby, 
har forsøgt at få etableret et kik til området.  

Efter forslag og møder med borgere og Mors Kom-
mune er der i løbet af foråret givet tilladelser, og 
Vejler-folkene har i efteråret bygget en udsigtsplat-
form med storartet udsigt til engene. 

Indvielse vil dog ske i foråret 2015.

Ny udsigtsplatform

Næsten færdige udsigtsplatform

Året 2014 har i det store og hele været præget af 
eftervirkningerne af stormen Bodil og efterfølgen-
de oprydning. En nødvendig rydning og udtyn-
ding af uønskede og syge bevoksninger er forta-
get. Meget af det fældede ligger og venter på at 
blive fliset her i foråret, så området atter kan blive 
attraktivt.

Opførelsen af det ønskede udsigtstårn er endnu 
ikke påbegyndt. Projektet er godt på vej både med 
hensyn til placering og udformning af selve tårnet. 
Processen har været god med aktiv deltagelse af 
Naturrådet og Herning Kommune, og de nødven-
dige dispensationer fra fredningen og skovloven 
er indhentet. 

Byggeriet af et udsigtstårn vil forbedre publikums 
muligheder for at iagttage dyrelivet og især hjorte-
vildtet på Ovstrup Hede uden at gribe forstyrren-
de ind i dyrenes daglige færden. Udsigtstårnet skal 
medvirke til at begrænse forstyrrelser af hjortevild-
tet – dels ved at publikum primært søger hen til 
tårnet for god udsigt og attraktivt ophold, og dels 
fordi der hermed kan informeres om fredningens 
begrænsninger i færdselsretten på heden – det er 
kun tilladt at færdes på markveje. 

I år har det været et problem, at folk går planløst 
efter lydende af brunstige hjorte for at komme så 
tæt som muligt på de brølende hjorte som muligt. 
Uroen har desværre medført, at mange dyr er ble-
vet forstyrret så ofte, at de er trukket ud af området 
i dagtimerne.

Jagttrykket på især de store hjorte er alt for stort 
i Midtjylland, og gamle hjorte er ved at være en 
sjældenhed. Der er masser af unge hjorte, men 
Ovstrup Hede skulle gerne kunne præsentere sto-
re hjorte for publikum i det nye udsigtstårn, som 
forventes opført i foråret 2015. 

Der er i 2014 blevet observeret spor af bæver i Rø-
jen Bæk. Flere træer langs med åen er med sikker-
hed fældet af den store gnaver. Det bliver spæn-
dende at følge, om bæveren får ro nok og vil slå 
sig ned permanent i området. Artikler og fotos i 
lokaler medier kan medføre forstyrrelser, selvom 
der ikke er adgang til åen.

Røjen bæk som er udset til reduceret grødeskæ-
ring pga. fredning og Natura 2000-udpegning til 
gavn for dyrelivet. Kommunen har imidlertid af 
hensyn til landmænd gennemført oprensning af 
bækken fra Åhuset og 200 m opstrøms. Det ser 
meget hårdhændet ud, men sporene efter de sto-
re maskiner forventes dog at forsvinde i løbet af et 
til to år.

Der har været en del omtale af observerede ulve 
i Midtjylland i 2014 men ingen observationer på 
Ovstrup Hede. Ulv er dog observeret og fotogra-
feret lige syd for Herning og flere gange mellem 
Ilskov og Ikast, ligesom der er observeret ulv gan-
ske tæt på Ovstrup Hede. 

Sidste års opsatte perleuglekasser har ikke haft ug-
ler endnu, men ynglende rødstjert, stær og mus-
vit. Vi ser frem til vårvinteren og håber, det lykkes 
at få et par. 

Besigtigelse af stormfald

Af Bjarne Bareuther, Naturråd Ovstrup Hede

Røjenbæk med Bæverspor
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2.12 Sundbakkerne

Sundbakkerne ved Fåborg afgræsses fortsat for at 
sikre og pleje et flot landskab med værdifuld over-
drevsvegetation. Fåborg Kogræsserlaug har over-
taget græsningen på dele af arealerne. De er der-
med det første kogræsserlaug, naturfonden har 
lavet en græsningsaftale med.

Der vil forsøgsvis blive frahegnet mindre partier af 
arealerne for at give insekterne optimale vilkår – 
bl.a. ved at lade vegetationen blomstre og modne. 
Sundbakkerne ligger bynært og benyttes forsat 
ofte af publikum, som fra toppen af Sundbakkerne 
kan få en smuk udsigt over det sydfynske øhav. 

Udsigt over Sundbakkerne

I november 2013 erhvervede Aage V. Jensen Na-
turfond yderligere 39 ha af Vaserne, og hermed 
ejer Naturfonden alle de centrale dele af det Vaser-
ne. Målet er at udvikle Vaserne til et naturreservat 
med stadig mere attraktive levesteder for områ-
dets særlige natur og samtidig skabe endnu bedre 
faciliteter for områdets mange besøgende. 

Området er kendt som måske landets bedste loka-
litet for nattegaleture, fordi fuglene er så talrige og 
let opleves fra områdets mange stier. Men områ-
det er et eldorado og på forårets store bioblitz blev 
der på en dag optalt mere end 700 forskellige ar-
ter, hvilket placerer området i top for biodiversitet
For de besøgende er der sat nye bænke op, og på 
centrale steder borde-bænkesæt. Nye piktogram-
standere markerer vores ejendom og regulerer 
færdslen, og nye plancher fortæller publikum om 
vores mange tiltag, som sker i samarbejde med Ru-
dersdal Kommune og Fugleværnsfonden.  

Områdets store rigkær er blevet slået for første 
gang og i løbet af vinteren opsættes hegn til af-
græsning af de gamle engområder, der fjernes 
uønsket træbevoksning. Samtidig har Furesøstien 
fået ny belægning. Hermed er der gjort klar til næ-
ste års store satsning på fugletårn, fugleskjul og 
undervisningsbro samt ny information.

 

Høslætsengens nye kaffeplet

2.13 Vaserne

2.14  Vitsø Nor

Vilsted Sø besøges forsat flittigt af mange gæster 
fra nær og fjern, der tager godt imod stisystemet 
langs søen. Der har dog længe været lokale øn-
sker om en ny kombineret gang- og cykelbro over 
Vilsted Sø, der kan øge muligheden for rundture 
til fods og på cykel.  Et ønske, der i 2014 blev ind-
friet, hvor en ny 220 meter lang træbro blev etab-
leret fra øen Holmen midt i Vilsted Sø. Broen er 
forbundet med stisystemet i begge ender og vil i 
fremtiden give bedre muligheder for rundture og 
naturoplevelser i området. 

Aage v. Jensen Naturfond har støttet broprojektet 
med 1,3 mio. kroner. De sidste detaljer på broen 
ventes færdig i løbet af januar 2015, hvorefter offi-
ciel indvielse kan ske.

 

Vitsø Nor er Ærøs største søområde på ca. 50 hek-
tar med tilstødende 50 hektar enge. Størstedelen 
har været dyrket, men er nu ved at udvikle sig til et 
virkelig smukt og vigtigt naturområde med en stor 
diversitet af planter og dyr.

På plantefronten er de sandede marker i stadig ud-
vikling. Mod syd har en flere hektar stor mark ud-
viklet sig til et vidunderligt gult tæppe af Skjaller, 
et sjældent syn i det fynske område. Andre enge er 
ved at udvikle sig til orkidé-enge med hundredvis 
af Maj-Gøgeurt. Atter andre steder breder den på 
Fyn relativt sjældne Strand-Loppeurt med flere tu-
sinde eksemplarer sig.

Der er en kæmpe bestand af grøn frø i Vitsø Nor 
området. Når man besøger området i forårsperi-
oden er der et kolossalt kor af disse grønne frøer, 
også ude i selve den store sø, især langs bredder-
ne. Når frøungerne er færdigudviklet og er gået 
på land, skal man vare sig for ikke at træde på de 
nyforvandlede unger, når man går søen rundt på 
den anlagte sti.

Fuglelivet er rigt med f.eks. ynglende rørhøg, kly-
de og hættemåge. Disse arter er sjældne på den 

søfattige Ærø. I træktiden raster mange gæs, svøm-
meænder, små dykænder og vadefugle.

Der trækker temmelig mange rovfugle igennem 
Vitsø Nor om efteråret, da mange af de rovfugle 
der ofte trækker ud via Dovns Klint på Sydlange-
land, trækker mod vest, hen over Ærø, ved visse 
vindretninger.

Smukt blomstrende eng i sydenden af Vitsø Nor med udsigt 
til den gamle hollandske pumpemølle som pumpede noret 
tørt i mange år. Foto: Kurt Due Johansen

2.15 Vilsted Sø

Ny belægning på Furesøstien og plancher informerer om de 
nye tiltag.

Baggrunds foto: Kaj Bech A/S

Af Kurt Due Johansen, Naturråd Æbelø
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2.16 Æbelø

Æbelø er efterhånden ved at ligne det den skal iføl-
ge fredningen, nemlig en skov der skal have lov til 
at udvikle sig som urørt, bortset fra nogle parcel-
ler, hvor der må tages brænde. 

Der er efterhånden rigtig meget dødt ved i sko-
ven, både liggende på jorden og som stående 
stammer. Og så er hydrologien blevet mere natur-
lig, idet der er dækket grøfter til. Derved er der 
opstået mindre vådområder med åbent vand. Kun 
sletterne må stadig høslættes. 

Derved forbliver vegetationen lav, der fjernes næ-
ringsstoffer og der udvikler sig et rigt blomsterflor 
til gavn for især insekter. De slåede sletter er vigti-
ge for dåvildtet og for at undgå at vildtet bider så 
meget i skoven, at denne ikke kan forynge sig.

Der kommer stadig rigtig mange mennesker på 
Æbelø, særlig i sommerperioden, og man regner 
med at der på en god sommerdag kan være 400-
500 besøgende på øen samt 80-100 sejlbåde på 
vandet op til øen. 

Det giver naturligvis et stort pres på øen, men 
vi må konstatere at de besøgende stort set over-
holder adgangs forbuddet ifølge fredningen på 
dele af den centrale del af Æbelø. Det nyder de 
ynglende havørne godt af, og kunne i 2014 for 3. 
gang sende flyvefærdige unger på vingerne. Det 
er egentlig ret godt gået med alle de besøgende ! 

Også pirolerne ynglede på Æbelø i år. Man regner 
med 3 par af denne sjældne ynglefugl. 

 

2.17 Ølundgård
Endnu engang blev det en tør sommer og 4-tals-
stranden tørrede helt ud og Ølundgårds Inddæm-
ning næsten ligeså. Søen i Mellemstykket svandt 
også ind, men der var stadig godt med vand. I 
Lammesø Inddæmning var der stadig lidt vand 
omkring øen i området.

På øerne findes store dele af ynglefuglefaunaen, 
herunder 6 kolonier af hættemåger med tilsam-
men 2.400 par. Til vores store glæde ynglede der 
i år sorthovedet måge. Vi skønner at der yngle-
de mindst 3 par. En overgang sås 9 adulte fugle 
i det samlede område i foråret. Udover mågerne 
ynglede der sorthalset lappedykker – foruden lil-
le,- og gråstrubet lappedykker samt mange grå-
gås, gravand, gråand og knarand. Vadefuglene har 
det som alle andre steder svært og de klyder der 
påbegyndte at yngle fik heller ikke i år unger på 
vingerne.

2014 vil blive husket som det år, hvor Ølundgård-
området trak særlig mange spændende fugle til. 
En meget smuk hvidøjet and trak besøgende til 

fra nær og fjern. Årets invasion af hvidvingede ter-
ner ”ramte” også Ølundgårdsområdet og hele 22 
smukke terner kunne næsten få de besøgende til 
at ”tabe kæberne af led” af beundring. Og som 
om det ikke var nok satte en sort ibis rekord i antal 
tilbragte dage på en dansk lokalitetet. Og så var 
der selvfølgelig lige silkehejren, sølvhejren og ske-
storkene, som kom forbi.

Græssende kreaturer af racen Galloway i den udtørrede 4-tals-
strand. På engen ses mængder af Høst-Rødtop – ”Ølund-
gård-Lyng”. Foto: Kurt Due Johansen

Havørneunge på Æbelø
Foto: Viggo Lind

Af  Kurt Due Johansen, Naturråd Æbelø Af Kurt Due Johansen, Naturråd Æbelø

2.19 Blegmosen

Naturfondens arealer i Blegmosen fordeler sig på 
en række moselodder. Arealerne har ligget hen i 
en årrække, da en fredningssag i 2000 ikke blev til 
noget. For at gennemføre et projekt med hævning 
af vandstanden og rydning af træer kræver det ac-
cept hos de øvrige lodsejere i mosen.

Syddjurs Kommune har i 2014 på opfordring af na-
turfonden været ved at undersøge, om det er mu-
ligt at gennemføre et naturgenopretningsprojekt 
i mosen. Kommunen har genopmålt eksisterende 
vandstandsforhold. Desværre måtte vi konstatere, 
at der ikke kan laves et større naturgenopretnings-
projekt. Det vil være muligt at hæve vandstanden 
lokalt og rydde træer på mindre partier. Vi afven-
ter kommunens anbefaling. 

Kommunen og de lokale DN-folk vil i stedet forsø-
ge at få fastlagt en sti gennem mosen, så borgerne 
i Ryomgård kan benytte arealerne rekreativt i deres 
lokalområde.

2.18 Snarup Mose

I år gør naturrådet klar til, at der skal laves en grøn 
driftsplan for Snarup Mose. Snarup Mose er et godt 
60 hektar stort område på Sydfyn der rummer me-
get store naturværdier. Området består af et åbent 
område med fattigkær, hvor der bl.a. vokser de for 
Fyn sjældne planter Tue-Kæruld, Tranebær, Klok-
kelyng mv. Derudover er der et stort moseområde 
der er selvgroet i birk. Derudover gamle tørvegra-
ve, højskov og åbne arealer.

Snarup Mose rummer som nævnt store naturvær-
dier, især inden for planter, insekter og padder / 
krybdyr.

Den kommende grønne driftsplan skal bevare og 
udvikle området, så det kan blive endnu vigtigere.
Der finder naturovervågning sted i området, idet 
Biowide-projektet har en station i fattigkæret, hvor 
man overvåger biodiversiteten.

Repræsentanter for naturrådet gik Snarup Mose 
igennem i forsommeren sammen med biologer 
fra Faaborg-Midtfyns Kommune for at se om der 
er samme forventninger til området i kommunen 
som hos Aage V. Jensen Naturfond. 

Det viste sig i høj grad at være tilfældet og kom-
munens repræsentanter lovede at screene Snarup 
Mose for mulighederne af at hæve vandstanden 
visse steder. Det er meningen, at kommunen og 
Fonden vil afholde et lille seminar for de grønne 
organisationer for at forhøre sig om deres viden 
om de naturhistoriske interesser i området samt få 
et bud på foreningernes forslag til forbedringer i 
mosen.   

Parti fra fattigkæret i Snarup Mose. Som så mange andre ste-
der i vore fattigkær er der også problemer med tilgroning 
med vedplanter i mosen. Vedplanter skal løbende fjernes. 
Foto: Kurt Due Johansen.

Af  Kurt Due Johansen, Naturråd Æbelø
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Rastende fugle
Vinterens høje vandstandsforhold og de milde 
temperaturer resulterede i, at Vejlerne husede fle-
re ganske bemærkelsesværdige antal af ænder og 
gæs. Efterårets vandstand blev først bygget op i 
oktober, eftersom sommerens tørke mere eller 
mindre fortsatte et stykke ind i september, men 
både tællingen i oktober og november gav flotte 
antal af særligt ænder samt både hjejle og vibe. 

Havørn bliver en stadigt mere markant del af Vej-
lerne og ses nu hele året rundt i området. Særligt 
antallene i februar, oktober og november skal 
fremhæves. For fuglemængdernes antal, optalt på 
årets totaltællinger, henvises til Tabel. 

I forbindelse med øvrigt arbejde i reservatet blev 
der optalt forskellige andre bemærkelsesværdige 
forekomster som ikke fremgår af tabellen. 

I maj rastede op til 414 tinksmede, alene på Byg-
holmengen. Det drejer som en af de største optæl-
linger i Danmark. 

Vejlerne blev også ”ramt” af invasionen af de flot-
te hvidvingede terner, hvor 41 sås på samme tid i 
Kogleakssøen, også i maj. 

Fra september til et stykke ind i november rastede 
ni sølvhejrer sammen, og i oktober taltes 32000 
hjejler omkring Arup Vejle.

3.1 Fugleovervågning - Vejlerne

Vejlerne 2014
Aage V. Jensen Naturfond og Institut for Bioscien-
ce indgik i begyndelsen af 2007 en samarbejds-
aftale om overvågning af et udvalg af ynglefugle 
og rastende trækfugle i Vejlerne. Overvågningen 
af ynglefugle i Vejlerne har til opgave at bidrage 
til NOVANA-overvågningen af ynglefugle, som 
er iværksat for at opfylde Danmarks forpligtelser 
i forhold til EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Denne 
overvågning skal føre til samlede vurderinger af de 
enkelte arters bevaringsstatus i Danmark.

Vejlerne udgør en af landets vigtigste lokaliteter 
for en lang række ynglefugle som er knyttet til rør-
skov, rørsump og enge, bl.a. rørdrum, sortterne, 
stor kobbersneppe, brushane og engryle.

Trækfuglene overvåges ved hjælp af 10 totale op-
tællinger fordelt på alle årets måneder, bortset fra 
juni og juli. I Vejlerne raster store mængder vand-
fugle med vigtige forekomster af en lang række 
svømmeænder, gæs og svaner. Vadefuglene er 
tillige repræsenteret med mange arter, med be-
mærkelsesværdige antal, de fleste år, af hjejle, 
vibe, brushane og tinksmed.

Året var præget af høje vintervandstande, som 
betød høje vandstandsniveauer indtil maj måned, 
hvorefter kun Bygholm Vejle opretholdte optima-
le vandstandsforhold. På de øvrige lokaliteter faldt 
vandstanden meget og senere drastisk, på grund 
af varme og tørre forhold, med udtørringer til føl-
ge. Først fra oktober måned blev der igen opbyg-
get et godt vandstandsniveau.

Ynglefugle
Den milde vinter betød at bestanden af rørdrum 
gik frem fra 72 paukende hanner i 2013 til 99 i år. 
Skestork ynglede igen på øen Melsig i Arup Vejle 
med 7 par som fik 18 unger på vingerne. De yng-
lende vadefugle gik markant frem på Bygholmen-
gen, hvor 379 par viber, 106 par store kobbers-
nepper og 413 par rødben taltes. Der er tale om 
fremgange på henholdsvis 120%, 20% og 44% i 
forhold til 2013. Også engryle og brushane ople-
vede fremgange. I alt blev der således talt 68 par 
engryler 15-19 par brushøns, heraf henholdsvis 2 
og 1 par i de Vestlige Vejler. I de Vestlige Vejler 
er der tale om stabile, men ret små bestande af 
ynglende vadefugle, når arealernes størrelse tages 
i betragtning. De kolonirugende fugle trives ikke i 
de senere år på Vejlernes enge. Således er bestan-
dene af klyde og havterne blot en skygge af sig 
selv i forhold til for 10-15 år siden.

I rørsumpene derimod, trives store kolonier af hæt-
temåger, og vi kunne ligeledes glæde os over at 
sortternerne havde en god sæson med 34 yngle-
par og 19 flyvefærdige ungfugle. Trane oprethol-
der en stabil bestand på 11 par, ligesom rørhøg 
som talte 49 par.

Samtlige optalte ynglefugles bestande i 2014 
fremgår af Tabellen på næste side.

Op til 190 skestorke taltes i august måned i Vejlerne. 
Foto: Henrik Haaning Nielsen, Avifauna Consult

Sorthalset Lappedykker
Gråstrubet Lappedykker
Rørdrum
Skestork
Rørhøg
Klyde Bygholmeng
Klyde Vestlige Vejler
Vibe Bygholmeng
Engryle
Brushøne
Stor Kobbersneppe
Rødben Bygholmeng
Rødben Vesløs/Arup
Rødben Østerild Øst
Dværgmåge
Hættemåge
Fjordterne
Havterne
Sortterne par
Sortterne juv.
Plettet Rørvagtel
Trane
Sydlig blåhals

Øst
41
57
75
0

37
39

379
66

14-18
109
413

1
4676

23
35
34
19
4

11
19

Vest
0
3

24
7

12

8

2
1
7

59
19
0
0

10
0
0
0
0
0
1

Af Henrik Haaning Nielsen, Avifauna Consult
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Baggrunds foto: TV2 Syd

3.2 Fugleovervågning - Filsø

Fuglene på Filsø 2014
Moniteringsprogrammet for fugle på Filsø er udar-
bejdet i samarbejde med DOFs Naturfaglige Afde-
ling (DNA) og senere justeret og koordineret med 
de øvrige moniteringsprogrammer under Køben-
havns Universitet – ikke mindst de ferskvandsbio-
logiske undersøgelser. Moniteringen er led i basis-
moniteringen på Filsø, som løber frem til og med 
2016.

Fuglemoniteringen, som foretages af en caretaker-
gruppe, Filsøgruppen,  indeholder følgende del-
opgaver:

• En månedlig totaloptælling af søarealet (ca. 
1000 ha), som er inddelt i 19 felter plus Fidde 
Sø. Resultaterne af disse tællinger kan ses på 
dofbasen.dk.

• To årlige optællinger af yngleøerne fra båd.
• To årlige gennemgange i ynglesæsonen af 5 

transekter på de terrestriske lokaliteter. Meto-
den er identisk med den, som benyttes i Atlas 
III-projektet. Transekterne er op til 3 km lange.

• Særskilt overvågning af udvalgte fuglearter. 
Det drejer sig om arter, som er på udpegnings-
grundlaget for EF Fuglebeskyttelsesområdet 
eller IBA-området. Dertil kommer enkelte arter, 
som er udvalgt lokalt. Se oversigtsskema.

Ud over denne monitering leverer vi data til diver-
se nationale og internationale tællinger for Institut 
for Bioscience, Århus Universitet.

Endelig er to fugletællere redekoordinatorer for 
det havørnepar, som i 2012 slog sig ned ved søen.

2012 og 2013 var nærmest overvældende år med 
meget store antal af fugle på og ved søen. Yngle-
succes for sjældenheder som Sandterne og Nordisk 
Lappedykker, det trediestørste antal krikænder, 
som kendes herhjemme (17.500) og næststørste 
antal rastende skestorke (200) og en rastende Sibi-
risk Hjejle er blot nogle af højdepunkterne.

I 2014 blev forholdene mere ”normale”. En enkelt 
egentlig sensation blev det dog til: en Tyndnæb-
bet Måge – Danmarks første - rastede kort ved 
søen.

Oversigt over fokusarter (tallene angiver antal yng-
lepar):

Nordisk Lappedykker ankom, men forsvandt igen 
efter et par uger. Sandternerne ynglede, fik to 
dununger, men disse blev præderet, hvorefter 
også de voksne forsvandt. Tranerne er territorie-
par. De fik ikke unger. Det ene par er ”gamle ken-
dinge”, mens der i år er kommet yderligere et par 
til. 

Klyderne ynglede i 2013 med hen ved 100 par. 
Det var stort set hele bestanden fra Tipperne, som 
var flyttet til Filsø. Men kun meget få af de mange 
dununger kom på vingerne. I 2014 var halvdelen 
så flyttet tilbage på Tipperne. Antallet af flyvefær-
dige klydeunger kendes ikke, men det var højere 
end i 2013.

Traner på Gammeltoft Odde
 Foto: Karin Gustausen

Skægmejse og Fyrremejse yngler ved søen, men 
tallet kendes ikke. Det samme gælder bekkasiner. 
Spidsand har ynglet med mindst 1 par.

Havørnene fik 1 unge på vingerne ligesom i 2013.
Rastefugletællingerne har vist, at især gæssene na-
turligt nok har været påvirket af, at de store mark- 
arealer med spildkorn nu er forsvundet. 

Billedet for især Kortnæbbet gås er særdeles mud-
ret. Arten benytter sommetider søen som overnat-
ningslokalitet men langt fra konsekvent. 

Tiden med de meget store gåseforekomster (Kort-
næbbet Gås op til 39.000, Bramgås 15.000) er slut.

Største antal rastende fugle i 2014:

Der har året igennem ligget pænt med ænder på 
søen. Flere af arterne har også ynglet. Hvinand har 
været tilstede hele året, men arten har ikke benyt-
tet de redekasser, der er hængt op til dem.

Med undtagelse af januar 2013 har der været 
noteret Vandrefalk i samtlige årets måneder. Fra 
august 2013 til og med april 2014 har der været et 
par: en ung han og en voksen hun ved søen. Siden 
september 2014 har der igen været et par – nu to 
voksne fugle (måske hannen fra året før). Det er 
bemærkelsesværdigt, at den oversomrende fugl 
både i 2013 og 2014 har været en stor, adult hun.

De to gamle havnørne, som sidder på ”Ørnestenen” 
Hunnen øverst - sådan sidder de altid.
Foto: Karin Gustausen

Nordisk lappedykker 
Rørdrum
Havørn 
Rørhøg 
Fjordterne
Sandterne 
Trane
Klyde
Natravn
Blåhals 
Rødrygget Tornskade
Skarv

2013

1 - 1
2 - 3
1 - 1
0 - 2

?
1 - 1
0 - 1

?
?
?

9 - 11
0

2014

0
3 - 4
1 - 1
0 - 1

8 - 14
1 - 1
0 - 2

38 - 48
10 - ?

15 - 20
9 - 12

17

Årets nye unge havørn 
Foto: Karin Gustausen

Grågås    
Kortnæbbet gås 
Bramgås  
Sangsvane
Pibesvane  
Hjejle   
Pomeransfugl   

800
5000
2300
767
246

1155
2

Af Jens Rye Larsen, Naturråd Filsø
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3.3 Fuglelivet i Lille Vildmose

Lille Vildmose er Danmarks ørneland. Inden for det 
fredede områdes grænser yngler tre par ørne, to 
par kongeørne og et par havørne. For trettende 
år i træk fik kongeørneparret i Høstemark Skov en 
unge på vingerne, en i international sammenhæng 
bemærkelsesværdig høj ynglesucces. Kongeørne-
parret i Tofte Skov etablerede sig med yngleforsøg 
i 2012, dog først i 2013 og nu senest i 2014 med 
held. Den 8. juni var Høstemarkungen flyvefærdig, 
men som det ses på billedet fra Tofte den 7. juli, 
skulle der gå et godt stykke tid, før det samme kun-
ne siges om tofteungen. Høstemarkfuglene, både 
forældrefuglene og årsungen, jager og opholder 
sig meget i det såkaldte Mellemområde og ses i 
de følgende måneder dagligt til stor glæde for 
mosens mange gæster. De udviser en forbavsende 
tillidsfuldhed. Kongeørneparret fra Tofte iagttages 
normalt på stor afstand - gerne inde over Tofte 
Bakke. Disse fugle benytter normalt ikke Mellem-
området til fouragering.

Havørneparrets rede kan i teleskop iagttages fra 
Toftesøtårnet. Alt syntes i skønneste orden i star-
ten af foråret, hvor hunnen kunne ses ligge på 
reden. Til caretakernes bekymring tog parret op-
hold ved Tofte Sø i dagene omkring månedsskiftet 
marts/april. Efterfølgende gik det op for os, at en 
af magerne - formodentlig hunnen - var blevet ud-
skiftet. Rugevirksomheden var stoppet, og senere 
blev der fundet en død adult havørn på Tofte Bak-
ke, desværre i delvist opløst tilstand, der ikke til-
lod af fastslå dødsårsagen. Men det nyetablerede 
par forblev i territoriet dog uden at der kom unger 
ud af det. I den sene vinter opholder der sig altid 
en del yngre havørne især ved Tofte Sø. Den 24. 
marts taltes således 10 individer. 

I samarbejde med Københavns Universitet (KU) 
udfører caretakerne et stort moniteringsarbejde 
med at gennemgå et antal linjetransekter. I Hø-
stemark Skov drejer det sig om 12 transekter og i 
Tofteskov 24. Transekterne gennemgås to gange i 
sæsonen. Punkttællingerne, to ruter i Høstemark 
og to i Tofte gennemføres som sædvanlig. Arbej-
det vil senere blive bearbejdet af KU.

Dertil kommer nogle mere opsøgende besøg med 
fokus på bestemte arter. F.eks. blev der registre-
ret 35 varslende rødrygget tornskade i Tofte, og i 
både Høstemark og Tofte Skov ses og høres der nu 
hedelærke. Disse to arters fremgang må for en del 
tilskrives den ændring i biotopen, som er en følge 
af den omfattende rydning af sitka-graner. På nat-
lyt i skovene, blev der i Tofte Skov påvist to snur-
rende natravne og i Høstemark Skov fem tuden-
de natugler. Grønspætte og sortspætte ynglede 
i Tofte, mens sortspætten ikke fandtes ynglende i 
Høstemark i år, trods flere friske huller i træerne. 
Efter mange års fravær blev der igen konstateret 
ynglende vendehals i Tofte Skov.

Mellemområdet tiltrækker nu rigtigt mange yngle-
fugle. Mindst fire tranepar har været ungeførende. 
Som normalt opholdt der sig en flok ikke-ynglende 
Traner i mosen om sommeren. En farveringmærket 
2K ungfugl viste sig at komme fra Mechlenburg. 

Hættemågekolonierne er især at finde i den nord-
lige del, og antallet af ynglepar er blevet anslået 
til 1665 par. Hættemågerne danner en skærm 
for ynglende ænder og lappedykkere. Fra de til-
gængelige veje blev der den 30. april talt 78 par 
gråstrubet lappedykker. Mange af rørskovens yng-
lefugle lader sig kun registrere om natten. Et par 
caretakere har tilbragt rigtig mange af døgnets 
mørke timer i mosen og har på enkelte nætter 
kunnet registrere 93 vandrikse, 27 rørdrum, fem 
plettet rørvagtel og en dværgrørvagtel.

Nye ynglefugle er blåhals og pirol i Portlandsmo-
sen - nu på andet år. Den sidste forekomst er be-
mærkelsesværdig, da området langtfra er artens 
typelokalitet.

Skarvkolonien ved Tofte Sø blev optalt den 7. maj 
og talte 731 par, det laveste antal i 18 år.

Endelig har området været besøgt af en lang ræk-
ke interessante trækgæster. Bedst huskes måske 
invasionen af hvidvinget terne, hvor 677 fugle 17. 
maj udgjorde den største forekomst herhjemme.

Pirol (hun) Portlandsmosen 2014
Foto: Flemming Ahlmann

Kongeørn og Husskade
Foto: Ib Dyhr

Kongeørneunge Tofte 2014
Foto: Anton Th. Larsen

Rødrygget Tornskade (hun) 
Foto: Ib Dyhr 

Kongeørn set fra Grønvej 
Foto: Ib Dyhr

Blåhals
Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Baggrunds foto: Ib Dyhr

Af Thorkild Lund, DOF Lille Vildmose
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Baggrunds foto: Viggo Lind

Rastefuglene - Engsøen
Store flokke af rastende svømmeænder i den min-
dre end halvt fyldte Engsø både forår og efter-
sommer-efterår – gråand (875), pibeand (996), 
krikand (1.050). I løbet af sommeren rastede der 
hundredvis af vadefugle på de tørlagte slamflader 
i Engsøen, herunder store tal af almindelig ryle og 
stor præstekrave. Højdepunkter var bl.a. odins- 
hane. Af mere spændende iagttagelser fra Engsø-
en er silkehejre, sølvhejre, skestork og hvidvinget 
terne.
 
Det bliver spændende at følge udviklingen af na-
turen de kommende år.

Gyldensteen, ynglepar 2014.

3.4 Fugleovervågning - Gyldensteen Strand

Fuglene på Gyldensteen 2014
Ejendommen Gyldensteen blev erhvervet i 2011. 
Formålet er at foretage storstilet naturgenopret-
ning der skal vise resultatet af to forskellige former 
for genopretning, nemlig genskabelse af en del af 
søterritoriet samt etablering af en lavvandet sø bag 
diger. Med havspejlsstigningen kan det forudses, 
at der for en række af vore inddæmme de havområ-
der skal træffes beslutning om diger skal forhøjes, 
eller om arealerne skal gives tilbage til havet. For at 
kunne belyse hvad der sker med flora og fauna, fri-
givelse af næringsstoffer o.m.a, når man giver dyr-
kede arealer tilbage til havet, undersøger biologer 
fra Syddansk Universitet gennem en 5-årig periode 
området. Vi – de lokale i DN og DOF – hjælper for-
skerne med vores bidrag som består i optælling af 
yngle- og rastefugle i områderne.

Ejendommen Gyldensteen
Ejendommen Gyldensteen består i 2014 af 5 for-
skellige delelementer: 1) Den genskabte Kystla-
gune, med forbindelse til havet, på 210 hektar, 2) 
Engsøen på 144 hektar, 3) Reservatet (enge og 
strandsø) på 92 hektar, Langø Plantage på 50 hek-
tar. De åbne, dyrkede marker og enge på Langø, 
samt øvrige arealer, beboelse mv. udgør de reste-
rende arealer ud af de erhvervede 611 hektar. 

Moniteringen
Optællerne har nu talt fugle i området i snart 3 år, 
idet vi har optællinger af fuglene fra 2012, 2013 
og 2014, både for ynglefugle og rastende fugle.
Optællerne, Jens Bækkelund og Kurt Due Johan-
sen har inddelt området i delområder: 1 delområ-
de i Reservatet, 1 i Langø Plantage, 1 på engen og 
marker på Langø, 1 i Engsøen og 1 i Kystlagunen. 
For årene 2012 og 2013 har vi yderligere inddelt 
Engsøen i 2, et vestligt og et østligt og efter sam-
me skabelon opdelt Kystlagunen i 3, et vestligt, et 
midter og et østligt område.

Fra 2014 har vi yderligere opdelt Engsøen og Kyst-
lagunens henholdsvis 2 og 3 delområder i nord-
lige og sydlige delområder, så der nu i alt er 10 
delområder i Engsøen og Kystlagunen tilsammen. 
Delområderne kan blive vigtige, idet vi håber at 
forskerne fra Syddansk Universitet kan koble vore 
fugledata til deres observationer af flora og fauna i 
bunden og i vandfasen i Kystlagunen.

Rent teknisk set tæller vi fuglene én gang om ugen 
ved at tælle fra strategisk placerede punkter, hvor 
vi kan iagttage alle fuglene. Udover fuglene er der 
noteret vejrmæssige data samt vandstandskoter i 
Reservatet. Vandstandskoter fra Engsøen kan hen-
tes fra en datalogger og vandstandsdata fra Kystla-
gunen fra DMI.

Vi har desuden talt fugle i Langø Plantage på 7 
punkter i årene 2012 og 2013. Der er optalt yng-
lefugle i plantagen efter en modificeret kortlæg-
ningsmetode. Fra 2014 er den ugentlige punkop-
tælling i Langø Plantage droppet, idet vi prioriterer 
fugletællingerne i Kystlagunen og Engsøen højest. 
Vi påregner at tælle fugle én gang om ugen i om-
rådet de næste 5 år, således at vi har et datasæt på 
fuglene der matcher biologernes data på flora og 
den øvrige fauna i Kystlagunen og Engsøen.

Ynglefuglene
Optællingen af ynglefuglene vises i tabel på mod-
satte side. Ynglefuglene i Kystlagunen er først og 
fremmest knyttet til øerne. Ynglefuglene i Engsøen 
findes dels på øerne og dels på engene der ikke 
var vandfyldte endnu i 2014.

Rastefuglene - Kystlagunen
Store mængder døde regnorme tiltrak mere end 
7.000 hættemåger samt mere end 1.000 krikæn-
der lige efter åbningen af diget. Efter denne føde-
ressource var ædt op, var der relativt få rastefugle i 
første halvdel af året. Dog var der en del fiskespise-
re, da fisk var det første faunaelement der kom ind 
med vandet fra havet, bl.a. toppet lappedykker, 
gråstrubet lappedykker, skarv og fiskehejre.

Især fra juli-august, da en generation af fiskeyngel, 
som var opvokset i Kystlagunen var tilstede samt 
opvækst af måtter af grønalger af slægten Cladop-
hora, indfandt der sig flokke af blishøne fra august 
(maksimum 1.200) samt pibeand fra september 
(maksimum 808). Fra september rastede pæne 
antal af hvinænder (maksimum 244 primo novem-
ber) samt toppet skallesluger (maksimum 104). 
Derudover er Kystlagunen en vigtig rasteplads for 
grågås, gråand, vibe og hættemåge.

Reservatet på Gyldensteen med salturter op til strandsøen. I 
baggrunden ses den gamle hollandske vindmølle som pum-
pede vandet ud ad området i mange år.
Foto: Kurt Due Johansen

Tp. lappedykker 
G. lappedykker
Lille lappedykker 
Knopsvane
Grågås
Gravand 
Gråand
Atlingand
Blishøne
Strandskade
Vibe
Rødben 
Klyde
Stor præstekrave
Lille præstekrave
Sølvmåge
Svartbag
Stormmåge
Hættemåge
Havterne
Sanglærke
Engpiber
Rørsanger
Kærsanger

Engsøen

1
2
1
3

10
5
3
1
2
1

10 - 20
13
47
1
3
-
-
3
-
-

over 50
over 50

-
-

Kystlagunen

1
3
-
3

39
1
1
-
2
4
?
-
8
1
1
5
2
7

10
20
?
?
-
-

Langø

-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
1
-

1?
-
-
-
-
-
-
+
?
-
-

Reservatet

-
-
-
-
9
2
?
-
?
2
2

2 - 3
7
-
-
-
-
7
-

25
10
10
+
+

Af Kurt Due Johansen, Naturråd Æbelø
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4.1 Hvordan udvikler selve Filsø sig?

Reetableringen af Filsø på over 900 ha er et kæmpe 
projekt, der forbedrer den danske natur til glæde 
for både mennesker, dyr og planter. Det er søens 
vandkvalitet, der sætter rammerne for, hvilken kva-
litet Filsø opnår for fugle, pattedyr, fisk, smådyr og 
planter. Netop derfor er det vigtigt at kunne do-
kumentere og vurdere, hvordan det kommer til at 
gå med søens vandkvalitet. I moniteringsprojektet 
studeres, hvordan naturindholdet, stofbalancerne 
og søvandets kvalitet reguleres af tilførsler af næ-
ringsstoffer udefra og fra de tidligere dyrkede, nu 
oversvømmede marker. Ud over næringsstoffer er 
biomassen og sammensætningen og udviklingen 
af fiskebestanden utrolig vigtig for naturindholdet 
og søvandets kvalitet. Der er derfor igangsat et 
treårigt projekt (2013-2015), som skal klarlægge 
fiskesammensætningen og bestandsudviklingen af 
fisk i søen. 

Baggrund 
Det er almindelig kendt at fisk er en meget vigtig 
parameter for søers vandkvalitet. En sund fiskebe-
stand består af både zooplanktonspisende fiskear-
ter og rovfisk, hvor der er nok rovfisk til at holde 
bestanden af zooplankton spisende fisk på et sta-
bilt lavt niveau. 

Generelt set er genskabte søer meget produktive 
de første år, hvilket betyder at der er meget gun-
stige vækstbetingelser for fisk. Fiskebiomassen kan 
derfor overraskende hurtigt blive relativ høj. Den 
type fisk der normalt indfinder sig først er pioner-
fisk, som hundestejler og flere af karpefiskene. Det 
der kendetegner de første fisk der kommer i søen 
er, at de har været i stand til at overleve i afvan-
dingskanaler og åer, der løber til og fra søen. En 
fisk som hundestejlen kan reproducere sig flere 
gange på et år og kan derfor vokse eksplosivt i an-
tal på meget kort tid. De karpefisk, der typisk ind-
finder sig hurtigt, er skalle, rudskalle og karusse. 

Alle pionerarterne spiser zooplankton og er med 
til at ændre artsammensætningen af zooplank-
tonet, således at gennemsnitsstørrelsen på zo-
oplanktonet bliver markant mindre, end det ville 
være. Dette betyder, at zooplanktonets kapacitet 
til at filtrere fytoplankton bliver mindre, og det gi-
ver bedre vækstforhold for fytoplankton. Meget 

fytoplankton i løbet at sommeren betyder, at der 
bliver dårlige lysforhold for undervandsplanterne, 
som derfor vil have svært ved at etablere sig. 

Rovfisk og andre arter vil kunne indvandre til søen 
af sig selv, hvis der er bestande i de omkringlig-
gende større åer eller søer, der er i forbindelse 
med Filsø. Muligheden for vandring skal være in-
takt, der må således ikke være opstemninger eller 
lignende. Etableringen af en rovfiskebestand vil 
med stor sandsynlighed tage længere tid, og der 
vil derfor være en periode, hvor fiskebestanden 
ikke er i balance. Fiskebestanden kan udvise meget 
store udsving i bestandstæthed og vækst samt i 
dominansforhold mellem de forskellige arter. Det-
te kan være med til at forlænge den periode hvor 
søens fiskebestand ikke er i balance.

Den oprindelige Filsø 
Filsø oprindelige vegetation var af høj national og 
international kvalitet. Store dele af søen var dækket 
af vandplanter, hvilket var med til at sikre god vand 
kvalitet, klart vand, høj biodiversitet af flora og fau-
na og et særlig rigt fugleliv.

Behovet for at kunne skabe naturlige fiskebestan-
de i nye eller retablerede søer kan altså være stort, 
fordi søens økologiske tilstand er stærkt afhængig 
af den fiskebestand, der findes i søen. Hvis fiskebe-
standen ikke har en naturlig sammensætning med 
både fredfisk og rovfisk, vil søens miljøtilstand kun-
ne blive negativt påvirket.

Det er derfor vigtigt at følge udviklingen af fiske-
bestanden, så det er muligt at vurdere tilstand og 
udvikling og om nødvendigt foretage mindre op-
følgende indgreb for at sikre, at søen får en så opti-
mal kvalitet som muligt. Dette projekt måler søens 
fiskebestand, udvikling og foretager disse faglige 
vurderinger.

Måleprogram

Bestandsanalyse 
Der laves en grundig befiskning hvert år, for at se 
hvilke arter, der er til stede i søen. Dette gøres for 
at sikre, at der er det rekrutteringsmateriale, der 
skal være for, at der kan udvikle sig en sund fiske-

bestand i søen. Den første befiskning skete i sen-
sommeren/efteråret 2013 for at få dette års yngel 
med i befiskningen.  Der vil efterfølgende blive fi-
sket, når vi er på søen for at udtage prøver.

Da Filsø er meget stor, vil det ikke være muligt kun 
at lave én grundig befiskning. Nogle arter er typisk 
meget klumpet fordelt, hvilket kan betyde, at de 
ikke kommer med i undersøgelsen, hvis den kun 
laves over en kort intensiv periode. Det vil derfor 
være nødvendigt at lave flere undersøgelser.  Det-
te vil give os løbende information om udviklingen 
af fiskebestanden og om hvilke arter, der er til ste-
de i søen.

Artssammensætning  
og biomassebestemmelse 
For at kunne lave en kvantitativ vurdering af søens 
fiskebestand vil der blive befisket med standardi-
serede metoder, således at der at der kan laves 
en årlig bestandsanalyse. Den første kvantitative 
analyse af fiskebestanden vil blive lavet i starten af 
2014, og derefter hvert år. 

Foreløbige konklusioner 
Allerede efter to sommersæsoner er der sket væ-
sentlige ændringer:

• Søbunden, som var de tidligere landbrugsjor-
der, har nu fået et ca. 5 cm tykt lag sand med 
små bølgeribber – det ligner en rigtig søbund!

• Tætte bestande af undervandsplanter har 
etableret sig i de lavvandede nordøstlige dele 
af Mellemsø, i læ af bugter og vige, samt bag 
de mange etablerede øer.

• I 2014 er der allerede etableret usædvanligt 
mange undervandsplanter – i alt 35 arter. De 
mange arter er allerede nu fuldt på højde med 
de allermest planterige, danske søer.

• Hele 12 arter af slægten vandaks samt en 
krydsning mellem liden og spinkel Vandaks, to 
arter vandpest, to arter tusindblad og fire arter 
kransnålalger er fundet.

• Mindst 13 arter vandplanter må være tilført af 
fugle, da de ikke kan have spredt sig fra de tid-
ligere drænkanaler eller oplandet.

• Vi kan allerede nu dokumentere, at de lidt stør-
re bede af undervandsplanter har en strukture-
rende effekt på vandkvaliteten. 

• Mængden af fytoplankton varierer kraftigt over 
sommeren. Dette er sammenhængende med 
koncentrationen af det farvede organiske kul-
stof fra nedbrudt halm og vind. Dette betyder 
at søen har varieret over sommeren 2014 fra 
at være meget brunvandet til at være, relativt 
klar, til grøn og grønbrun. 

• I løbet af det første år er der fjernet 17,3 tons 
fosfor (P) fra de øverste 5 cm af søbunden. 

• Filsø kan opnå ligevægt med indløbskoncen-
trationen af fosfor ved Søvigsund i løbet af 5 år.

• Data viser med meget stor tydelighed, at ind-
vandringen af fisk til søerne er sket fra Søvigs-
und og ikke fra Fidde sø.

• Søen har kun ¼ af den mængde fisk, som søen 
p.t. kan rumme.

• Med hensyn til gedderne har vi fået det første 
gode data ind for at kunne lave en præcis po-
pulationsanalyse. Vi har fanget ca. 220 gedder, 
som har fået lavet et lille finneklip (som ikke på-
virker dem), således at vi kan genkende fiskene 
ved genfangst. Der er ca. 10 gange færre ged-
der i søerne end oversigtsgarnene viste, men 
de fleste individer er fra 2013. Vi har ydermere 
undersøgt hunner her i det sene efterår 2014, 
og den gode nyhed er, at de fleste har sat æg, 
hvilket er et år før, end det kan forventes. 

• For at være sikker på en fortsat god udvikling 
af Filsø, foreslås der udsættes et antal aborrer 
til at regulere bestande af fredfisk som skaller.

Af Lektor Theis Kragh, Københavns Universitet
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Baggrunds foto: Viggo Lind

4.2 Kystlagunen ved Gyldensteen Strand

Udviklingen i Gyldensteen kystlagune 2014
Området oversvømmes d. 29. marts under stor be-
vågenhed

Allerede 2 dage efter digegennembruddet var la-
gunen helt fyldt med vand (Billede 1)

I begyndelsen var der problemer med vand-stuv-
ning i lagunen, hvilket var betinget af, at dige- 
gennembruddet ved Eriksholm blev lukket for at 
færdiggøre gravearbejdet. Problemet forsvandt da 
gravearbejdet var færdiggjort, og vandudskiftning 
kunne ske ved begge digegennembrud. 

I dag følger vandstanden i lagunen vandstanden 
i omkringliggende marine områder (fx Bogense 
Havn), hvilket indikerer at vandudskiftningen er 
tilstrækkelig.  

På trods af at jorden i Gyldensteen kystlagune er 
næringsrig, har vi ikke målt alarmerende høj frigi-
velse af næringsstoffer til vandet. Dette skyldes til-
dels at jordene ved Gyldensteen indeholder store 
mængder oxideret jern, som binder næringsstof-
fer (specielt P). 

Efter oversvømmelsen blev jordoverfladen også 
hurtigt dækket med bentiske mikro- og makroal-
ger, som optager de næringssalte, der frigives fra 
jorden. Algeopblomstinger var hyppige i de lav-
vandede områder af kystlagunen (vanddybde < 
0,5-0,8 m). I maj-juni blev jordoverflader i alle lav-
vandede områder i de sydlige og østlige dele af 
lagunen dækket med blågrønalger (Billede 2). 

Blågrønalger var ikke så udbredte tæt på digegen-
nembruddet ved Stegø, sandsynligvis på grund af 
højere vandudskiftning i dette område.

Algeopblomstringer har været meget iøjenfalden-
de over hele sommeren (Billede 3). Blågrønalger 
har domineret i nogle områder, mens andre alger 
også blev observeret. 

Midt på sommeren var krølhårstang (Chaetomorp-
ha sp.) og rørhinde (Enteromorpha sp.) domine-
rende, mens vandhår (Cladophora sp.) dominere-
de i sensommeren og efteråret. 

1. Billede taget mandag d. 31. marts, to dage efter diget blev 
brudt. De to træpæle til højre indikerer stedet for det første 
digegennembrud. Fotograf: Thomas Valdemarsen

2. Billede taget i maj i den østlige del af lagunen ved Eriks-
holm. De første blågrønalger er at finde på stubmarkerne.
Fotograf: Thomas Valdemarsen

3. Billede fra sydøstlige ende af lagunen i starten af august. 
Forskellige typer makroalger dækker vidtstrakte områder i la-
gunen. Fotograf: Sandra W. Thorsen 

I de dybere områder (> 0.8 m) har man også kun-
net finde makroalger. Det er dog tvivlsomt om ma-
kroalgerne har vokset her, idet vandet har været så 
uklart, at kun lidt lys har nået bunden (Billede 4). 

Makroalgerne i disse områder er højst sandsyn-
ligt blevet skyllet hertil fra områder af kystlagunen 
med lavere vand.  

Der har også været en markant udvikling i dyrelivet 
i lagunen. Allerede kort tid efter oversvømmelsen 
blev rejer, forskellige krebsdyr og småfisk observe-
ret, som var blevet skyllet ind i området med tide-
vandet (Billede 5). Disse smådyr ser ud til at trives 
i lagunen, da fødeudbuddet er højt (makroalger). 

Udviklingen i bunddyr går mere trægt, idet dis-
se ikke er så mobile og nogle arter kun naturligt 
spredes i visse perioder af året i forbindelse med 
gydning. 

Alligevel har der været en betydelig indvandring af 
bunddyr allerede – især i den vestlige del af lagu-
nen hvor vandudskiftningen, og dermed tilfældig 
indførsel af individer med tidevandet, er størst. 

Flere arter af frynseorm (Nereis diversicolor, Nereis 
succinea og Nereis virens) findes allerede vidt ud-
bredt i lagunen, om end i noget lavere tætheder 
end i tilstødende marine områder. 

Tilsvarende har vi observeret masseforekomster 
af juvenile muslinger (primært hjertemusling og 
sandmusling) i løbet af sommeren (Billede 6), 
sammenfaldende med disses gydningsperioder. 

I områder, som har været plaget af makroalge-
opblomstringer, er muslingerne gået til grunde, 
mens de danner blivende populationer i andre 
områder.   

6. Billede fra sydvestlige del af lagunen i starten af august. 
Juvenil hjertemusling sidder i en måtte af grønalger. 
Fotograf: Sandra W. Thorsen

4. Billede fra den centrale dybe del i lagunen i November (ca. 
1.5 m vanddybde). Kun lidt lys når bunden grundet høje kon-
centrationer af opslemmet materiale i vandet. 
Fotograf: Thomas Valdemarsen    

5. Billede fra stubmark i den østlige ende af lagunen i starten 
af juni. Roskildejer og sandkutlinger er allerede hyppigt fore-
kommende. Fotograf : Thomas Valdemarsen

Af Thomas Bruun Valdemarsen, Syddansk Universitet
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4.3 Lille Vildmose

Basismoniteringen i Lille Vildmose 2013, Center 
for Macroøkologi, Københavns Universitet

I 2013 blev der foretaget en basisregistrering af ve-
getation, levende og døde træer, epifytter, vedbo-
ende svampe, fugle, dagsommerfugle, køllesvær-
mere, guldsmede, flagermus og padder i udvalgte 
områder i Lille Vildmose. Derudover blev der fore-
taget undersøgelser af følgende abiotiske faktorer: 
vinter-vandstand, mikroklima og lysforhold. 

Formålet med denne basisregistrering var at do-
kumentere en baseline for biodiversiteten før de 
planlagte forvaltningsændringer i området, hvor 
især tilbageførslen til en højere grad af naturlig hy-
drologi, men også afdriften af sitka-bevoksninger 
forventes at resultere i biodiversitetsændringer. 
Moniteringen blev gennemført med et stratifice-
ret tilfældigt design, med en kombination af faste 
prøvefelter (n =170) og transekter (n= 38) fordelt i 
34 polygoner (delområder). Antallet af prøvefelter 
i skov hhv. lysåben natur var som udgangspunkt 
110 og 60. 

Dagsommerfugle, guldsmede, padder og fugle er 
ikke velegnet til registrering i mindre prøvefelter 
og blev derfor registreret langs udlagte transek-
ter i de samme delområder, som udgør det over-
ordnede niveau for moniteringen. For fuglenes 
vedkommende blev der ligeliges udført punktt-
ællinger ved et mindre antal prøvefelter. Data fra 
prøvefelter og transekter kan summeres på delom-
råde-niveau, fx i forhold til at sammenligne disse 
områders betydning for biodiversiteten indenfor 
de undersøgte grupper. 

Der blev registreret en stor mængde interessante 
arter, herunder sjældne rødlistede arter og bilag 
IV-arter, og det er vores vurdering, at de indsamle-
de data giver et værdifuldt overblik over naturind-
holdet i de undersøgte dele af Lille Vildmose, som 
i høj grad kan anvendes til en fremtidig evaluering 
af forvaltningstiltag. Data udgør desuden en vær-
difuld basis for studenterprojekter og forskning i 
områdets biodiversitet, og fortjener en yderlig vi-
denskabelig bearbejdning med hypotesetests.

Moniteringen har desuden givet værdifuld ny ind-
sigt i områdets nuværende biodiversitet. Adskilli-
ge nye arter er registreret for området, selv inden-

for forholdsvis velundersøgte organismegrupper 
som flagermus og dagsommerfugle. Men især for 
epifytiske laver og vedboende svampe har den 
gennemførte basismonitering medført en væsent-
lig udvidelse af den grundlæggende forståelse af 
områdets naturværdi. 

Der er registreret et højt antal truede arter og mo-
niteringen bekræfter, at Lille Vildmoses skove og 
sletter har enestående betydning for naturbeskyt-
telse i Danmark. Dette er i allerhøjeste grad tilfæl-
det i forhold til dagsommerfugle, køllesværmere 
og epifytiske laver, men området har meget stor 
betydning også for vedboende svampe, flager-
mus, guldsmede, epifytiske mosser og karplanter. 

De indsamlede data vil desuden bidrage til test 
af en række videnskabelige hypoteser, som der 
arbejdes videre med på KU med inddragelse af 
studerende. Hensigten er at levere mere generel-
le forvaltnings-anbefalinger for naturforvaltning i 
Danmark og i udlandet, men også specifikt i for-
hold til Lille Vildmose. 

En sammenfattende rapport udgives primo 2015, 
og den vil blive lagt på Naturfondens hjemmeside.

Af Anders Tøttrup, Københavns Universitet

5. Bilag

Bilag 1 - Oversigt over statusrapporter for Københavns Universitets monitering 

Københavns Universitet har fået udarbejdet en række statusrapporter i 2014 over deres undersøgelser af 
flora og fauna på nogle af vore ejendomme. Statusrapporterne omfatter:

• Rapport 2013. AVJF-støttede conservation aktiviteter på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, 
marts 2014, 

• Basismonitering af naturtyper omkring Filsø. Habitat Vision, Erik Aude m.fl. 

• Status for KUs monitering ved Filsø, februar 2014.  
Omhandler botanisk monitering 2013, Overvågning af vandkemi og fisk samt Fugleovervågning.

• Afrapportering af baselineundersøgelser af insekter i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013. Amphi 
Consult, maj 2014

• Afrapportering af baselineundersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013.  
Amphi Consult, april 2014

• Vegetationsovervågning i Høstemark og Tofte Skov i Lille Vildmose 2013.  
Habitat Vision, marts 2014

• Epiphytic Lichens and Bryophytes in the forests of Lille Vildmose in 2013.  
NATURCENTRUM REPORT  marts 2014

Bilag 2 – oversigt over lokalrapporter 2013

Følgende lokalrapporter er udkommet i 2014 og lagt på hjemmesiden under de enkelte ejendomme:

•	 Hulsig Hede 
Årsberetning 2013 for Tornbakkens Jagtkonsortium

•	 Lille Vildmose 
Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose 2013.  
DOFs lokalgruppe, Thorkild Lund m.fl.

•	 Vejlerne 
Ynglefugle i Vejlerne 2013. Teknisk rapport fra DCE nr. 35 2014 
Jørgen Peter Kjeldsen og Henrik Haaning Nielsen/Ornit.dk

•	 Vilsted Sø 
Effekten af Vilsted Sø på N og P-udledninger til Limfjorden.   
Notat Naturstyrelsen Himmerland

34 35



5.3

Bilag 3
 Studenteraktiviteter Københavns Universitet





Afsluttede studenterprojekter med hel eller delvis tilknytning til AVJF arealer 

 

Foreløbig titel AVJF lokalitet % i AVJF Thesis Navn Vejleder Medvejleder ECTS Samarbejdspartner Start dato Frist for aflevering

Miljøfaktorernes påvirkning på 

artssammensætningen af biller i 

Fomes fomentarius

Snarup Mose 100% BSc Søren Boe Rasmussen Anders Tøttrup Jacob Heilmann Clausen 15 06-01-2014

Befolkningens opfattelse af 

rewilding i 

naturgenopretningsprojekter - en 

kvantitativ undersøgelse af den 

danske befolknings holdning til og 

forståelse af fænomenet

Lille Vildmose 100% MSc Jonas Colling Larsen Anders Tøttrup Jacob Heilmann Clausen 30 09-09-2013 11-03-2014

Home Range Sizes and Habitat Use 

of Two Long-Distance Migratory 

Songbirds, Willow Warbler 

Phylloscopus trochilus and Wood 

Warbler Phylloscopus sibilatrix in 

Danish forests

Lille Vildmose, Tofte Skov 100% MSc Lyndsey Samantha Craft Anders Tøttrup Kasper Thorup 60 15-05-2013 01-10-2014

An assessment of different 

monitoring methods, of reptiles and 

amphibians in three different 

Danish habitats

Filsø 100% BSc Troels Lund Larsen Anders Tøttrup Peter Gravlund 15
Danmarks Akvarium 

(Peter Gravlund)
01-09-2013 20-06-2014

Kortlægning af ynglefugle - i 

skovområder nær Filsø
Filsø 100% FP

Jonas Ogdal Jensen og 

Jacob Boiesen Holm
Anders Tøttrup 7,5 04-04-2014 17-06-2014

Does one size fit all? The 

importance of differentiated 

conservation planning for red-listed 

forest species

Lig med 

AVJFs andel 

af DK 

skovareal

MSc Kiki Kjær Flensted Hans Henrik Bruun
Jacob Heilmann Clausen 

(90%)
60 September 2014

Arealanvendelsens Påvirkning på 

Karplanters Artsrigdom - En 

undersøgelse baseret på data fra 

projektet Atlas Flora Danica

Lig med 

AVJFs andel 

af DK 

skovareal

BSc
Jens Emil Førby

Hans Henrik Bruun Kaj Sand Jensen 15 Februar 2014 22-06-2014

Spiders (Araneae) in Tofte forest, 

Denmark: Diversity and succession 

trends in a restoration project

Lille Vildmose 100% MSc Iben Næs Aggerholm Nikolaj Scharf

Jagoba Malumbres-

Olarte/(Jacob Heilman 

Clausen)

2013-start 2014 01-10-2014

Undersøgelse af krondyr (Cervus 

elaphus ): hvor de befinder sig i 

løbet af dagen og 

bestandssammensætning

Lille Vildmose (Høstemark Skov 

og mose)
100% BSc

Lau H. Christophersen og 

Josephine W. S. Wengberg
Torben Dabelsteen 15 2014 17-06-2014

Udvikling af Filsø med fokus på 

kulstofdynamik og næringssalte
Filsø (Søndersø og Mellem sø) 100% MSc Kathrine Petersen Theis Kragh Kaj Sand Jensen 60 28-08-2013 28-08-2014

Lysbegrænsning af 

undervandsplanter i Filsø
Filsø (Søndersø og Mellem sø) 100% FP Emil Kristensen Theis Kragh 15 24-11-2013 Marts 2014

Epifytiske laver og mosser på eg i 

Tofte Skov, Lille Vildmose
Lille Vildmose (Tofte Skov) 100% MSc Mia Trodsøe Mouridsen Ulrik Søchting 60 2013 15-01-2014

Field investigation of Danish 

heathlands; lichens and bryophytes 

as candidates for quality 

assessment

Filsø, Ovstrup Hede og Hulsig 

Hede
20% MSc

Guillaume Hoareau og 

Kirsten Emilie Hjorth 

Ceylan 

Ulrik Søchting Jacob Heilmann Clausen 60 2013 14-03-2014

Changes in the Danish macrofungal 

species during the last 50 years

Lig med 

AVJFs andel 

af DK 

landareal

MSc Siff Dea Hjort Stöckel Jacob Heilmann Clausen 45 10-02-2014 09-11-2014



5



5.4

Bilag 4
 Studenteraktiviteter Syddansk Universitet



november 2014 
 
Igangværende og afsluttede Ph.D. og studenterprojekter med tilknytning til Gyldensteen projekt - AVJF  

Foreløbig titel Thesis Navn Vejleder Medvejleder ECTS Samarbej
dspartner 

Start dato Frist for 
aflevering/afsluttet 

CO2-afgivelse fra markerne ved Gyldensteen 
Strand før og efter oversvømmelse med 
havvand; et lokalt, nationalt og globalt 
perspektiv 

BSc Simone Kit Sjøgren Erik Kristensen Thomas 
Valdemarsen 

15  15.09.13 01.01.14 

Udvalgte bunddyrs evne til at etablere sig 
efter oversvømmelse af marker med havvand 
ved Gyldensteen Strand 

BSc Søren Lyngdal 
Henriksen Christensen 

Erik Kristensen Thomas 
Valdemarsen 

15  01.09.13 01.01.14 

Vurdering af næringsstoffrigivelse fra 
markerne ved Gyldensteen Gods når de 
oversvømmes med havvand  

BSc Brit Dalby Erik Kristensen Thomas 
Valdemarsen 

15  01.06.13 01.12.13 

Early succession of flora and fauna after 
restoration of the marine lagoon at 
Gyldensteen Strand 

PhD Sandra Walløe Thorsen Marianne 
Holmer 

Erik 
Kristensen 

-  01.03.14 28.02.17 

Succession of microbial community structure 

and biogeochemical processes in soil flooded 

with seawater 

MSc Kamilla Schneekloth 
Sjøgaard 

Alexander 
Treusch 

Thomas 
Valdemarsen 

60  01.11.13 15.09.14 

Nitrogen and Phosphorus transformation, 
transport and mass balance in the marine 
lagoon at Gyldensteen 

Post 
doc 

Ana Sousa Mogens Flindt  - Uni. of 
Coimbra 

29.03.14 01.06.16 

Oversvømmelse af Gyldensteen Strand - CO2 
emission fra landbrugsjord før og efter 
oversvømmelse med havvand 

MSc Henrik Svaneberg 
Christiansen 

Erik Kristensen Thomas 
Valdemarsen 

60  31.01.14 01.02.15 

Kulstofbalance i landbrugsjord efter 
oversvømmelse 

MSc Christina Kirstinesgaard Erik Kristensen Thomas 
Valdemarsen 

60  01.05.14 01.07.15 

Microbial community structure and activity in 
aquatic oxygen gradient systems 

PhD Kamilla Schneekloth 
Sjøgaard 

Alexander 
Treusch 

Thomas 
Valdemarsen 

-  01.10.14 30.09.17 

 



5.5

Bilag 5
Studenteraktiviteter Aalborg Universitet



november 2014 
 
Afsluttede studenterprojekter Aalborg Universitet  

Foreløbig titel Thesis Navn Vejleder Medvejleder ECTS Samarbej
dspartner 

Start dato Frist for 
aflevering/afsluttet 

Vandløbsundersøgelser i Tofte Skov – Foråret 
2013. Referencerapport for Sellegård Bæks 
tilstand forud for reetablering af naturlig 
hydrologi i Tofte Skov 

BSc Anders Østergaard 
Larsen & Rasmus Skræp 
Sørensen 

Lektor Niels 
Iversen 

 15   Afsluttet 

 



5.3

Bilag 3
 Studenteraktiviteter Københavns Universitet





Afsluttede studenterprojekter med hel eller delvis tilknytning til AVJF arealer 

 

Foreløbig titel AVJF lokalitet % i AVJF Thesis Navn Vejleder Medvejleder ECTS Samarbejdspartner Start dato Frist for aflevering

Miljøfaktorernes påvirkning på 

artssammensætningen af biller i 

Fomes fomentarius

Snarup Mose 100% BSc Søren Boe Rasmussen Anders Tøttrup Jacob Heilmann Clausen 15 06-01-2014

Befolkningens opfattelse af 

rewilding i 

naturgenopretningsprojekter - en 

kvantitativ undersøgelse af den 

danske befolknings holdning til og 

forståelse af fænomenet

Lille Vildmose 100% MSc Jonas Colling Larsen Anders Tøttrup Jacob Heilmann Clausen 30 09-09-2013 11-03-2014

Home Range Sizes and Habitat Use 

of Two Long-Distance Migratory 

Songbirds, Willow Warbler 

Phylloscopus trochilus and Wood 

Warbler Phylloscopus sibilatrix in 

Danish forests

Lille Vildmose, Tofte Skov 100% MSc Lyndsey Samantha Craft Anders Tøttrup Kasper Thorup 60 15-05-2013 01-10-2014

An assessment of different 

monitoring methods, of reptiles and 

amphibians in three different 

Danish habitats

Filsø 100% BSc Troels Lund Larsen Anders Tøttrup Peter Gravlund 15
Danmarks Akvarium 

(Peter Gravlund)
01-09-2013 20-06-2014

Kortlægning af ynglefugle - i 

skovområder nær Filsø
Filsø 100% FP

Jonas Ogdal Jensen og 

Jacob Boiesen Holm
Anders Tøttrup 7,5 04-04-2014 17-06-2014

Does one size fit all? The 

importance of differentiated 

conservation planning for red-listed 

forest species

Lig med 

AVJFs andel 

af DK 

skovareal

MSc Kiki Kjær Flensted Hans Henrik Bruun
Jacob Heilmann Clausen 

(90%)
60 September 2014

Arealanvendelsens Påvirkning på 

Karplanters Artsrigdom - En 

undersøgelse baseret på data fra 

projektet Atlas Flora Danica

Lig med 

AVJFs andel 

af DK 

skovareal

BSc
Jens Emil Førby

Hans Henrik Bruun Kaj Sand Jensen 15 Februar 2014 22-06-2014

Spiders (Araneae) in Tofte forest, 

Denmark: Diversity and succession 

trends in a restoration project

Lille Vildmose 100% MSc Iben Næs Aggerholm Nikolaj Scharf

Jagoba Malumbres-

Olarte/(Jacob Heilman 

Clausen)

2013-start 2014 01-10-2014

Undersøgelse af krondyr (Cervus 

elaphus ): hvor de befinder sig i 

løbet af dagen og 

bestandssammensætning

Lille Vildmose (Høstemark Skov 

og mose)
100% BSc

Lau H. Christophersen og 

Josephine W. S. Wengberg
Torben Dabelsteen 15 2014 17-06-2014

Udvikling af Filsø med fokus på 

kulstofdynamik og næringssalte
Filsø (Søndersø og Mellem sø) 100% MSc Kathrine Petersen Theis Kragh Kaj Sand Jensen 60 28-08-2013 28-08-2014

Lysbegrænsning af 

undervandsplanter i Filsø
Filsø (Søndersø og Mellem sø) 100% FP Emil Kristensen Theis Kragh 15 24-11-2013 Marts 2014

Epifytiske laver og mosser på eg i 

Tofte Skov, Lille Vildmose
Lille Vildmose (Tofte Skov) 100% MSc Mia Trodsøe Mouridsen Ulrik Søchting 60 2013 15-01-2014

Field investigation of Danish 

heathlands; lichens and bryophytes 

as candidates for quality 

assessment

Filsø, Ovstrup Hede og Hulsig 

Hede
20% MSc

Guillaume Hoareau og 

Kirsten Emilie Hjorth 

Ceylan 

Ulrik Søchting Jacob Heilmann Clausen 60 2013 14-03-2014

Changes in the Danish macrofungal 

species during the last 50 years

Lig med 

AVJFs andel 

af DK 

landareal

MSc Siff Dea Hjort Stöckel Jacob Heilmann Clausen 45 10-02-2014 09-11-2014
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C E N T E R  F O R  M A C R O E C O L O G Y ,   

E V O L U T I O N  A N D  C L I M A T E  

 

 

U N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E N  

 

Undersøgelse af krondyr (Cervus elaphus): hvor de opholder sig i løbet af dagen og 

bestandssammensætning i Høstemark skov og mose over perioden april og maj 

 

Josephine Wilkens Schmidt Wengberg & Lau Hammerlund Christophersen, Bachelorpro-

jekt, juni 2014, Vejledere: Torben Dabelsteen 

 

 

Baggrund: Krondyrene udgør en vigtig del af naturforvaltningen i Høstemark skov. Be-

standen af krondyr i Høstemark skov og mose blev udsat i 1933 og har været indhegnet lige 

siden, for at opretholde en bestand stor nok til at sikre et gunstigt græsningstryk. Formålet 

med projektet var således at undersøge, om den indhegnede bestand udviste en anderledes 

adfærd end vilde krondyrbestande. 

 

Projektet: Krondyrbestanden blev observeret fra en bil langs en fast planlagt rute 5 gange 

dagligt over 2 uger i projektperioden. Ved observationer blev noteret køn, alder, størrelse af 

rudlen samt hvilket habitat krondyrene befandt sig i.  

 

Resultater og perspektiver: Der var en stor lighed mellem adfærden af krondyr i det under-

søgte område, og tidligere studier der har undersøgt adfærden hos vilde krondyr. Der blev 

observeret flest dyr ved skumringstid, når dyrene opholdt sig på de åbne græsarealer. Gene-

relt blev der observeret få individer på højmosen, hvilket tyder på at krondyrene foretrækker 

andre områder på denne tid af året. Desuden blev der observeret næsten dobbelt så mange 

hinder i perioden, hvilket kan skyldes selektion på bortskydning, eller at de unge hjorte i 

denne periode af året kan forveksles med hinder.    

 

Anbefalinger: For at kunne udrede dyrenes adfærd bør lignende undersøgelser udføres så-

ledes at en større del af året dækkes. Hvis man vil have mere præcise data kan samme resul-

tater opnås ved at satellitmærke et antal dyr, hvorved man kan minimere forstyrrelsen i om-

rådet og samtidig opnå meget mere data for de enkelte individer. Sådan en indsats vil desu-

den kunne klarlægge deres fødevalg og fourageringsmønster.

 



 

C E N T E R  F O R  M A C R O E C O L O G Y ,   

E V O L U T I O N  A N D  C L I M A T E  

 

 

U N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E N  

 

 

Miljøfaktorernes påvirkning på artssammensætningnen af biller i Fomes fomentarius 

Søren Boe Rasmussen, bachelorprojekt, februar 2014, vejledere: Jacob Heilmann-Clausen 

og Anders Tøttrup 

 

  

Baggrund: Tøndersvamp (Fomes fomentarius) er en parasitisk og nedbrydende svamp, der 

lever på levende og døde stammer af løvtræer, særligt bøg og birk. Svampens frugtlegemer 

kan blive store, og er vært for en del insektarter, ikke mindst biller der som larver eller 

voksne lever af svampehyfer og sporer. Der er ikke gennemført videnskabelige undersøgel-

ser af billefaunaen tilknyttet Tøndersvamp i Danmark, men fra udlandet ved vi at forskellige 

faktorer, ikke mindst fugtighed og frugtlegemernes nedbrydningsstadie påvirker faunaen.  

 

 

 

Projektet: Der blev indsamlet i alt 26 frugtlegemer af Tøndersvamp i Snarup Mose på Syd-

fyn. Frugtlegemerne repræsenterer en gradient af nedbrydningsstadier og størrelser og er 

samlet både fra jorden og direkte fra stammer af levende eller døde træer.  For hvert frugtle-

geme undersøgtes vandindhold, rumfang og vægt efter tørring, således at massefylden (tør-

stof) kunne estimeres.  

 

 

 

Resultater: 416 individer, fordelt på 9 arter. De hyppigste arter der blev fundet var arter af 

svampeborere (Ciidae spp., men især Cis nitidus) og net-skyggebille (Bolitophagus reticu-

lus). Der var generelt flest arter og individer i friske frugtlegemer. Derimod havde frugtle-

gemets størrelse, vandindhold og placering ingen betydning for billefaunaen. Frugtlegemets 

nedbrydningsstadie havde dog betydning for henholdsvis det samlede antal af individer og 

for Ropalodontus sp. som foretrak friske frugtlegemer. 

 

 

 

Anbefalinger: Undersøgelserne har ingen umiddelbare forvaltningsmæssige implikationer, 

men viser at den rige forekomst af dødt ved med Tøndersvamp gør Snarup Mose til et fint 

levested for tilknyttede biller.    

 



 

C E N T E R  F O R  M A C R O E C O L O G Y ,   

E V O L U T I O N  A N D  C L I M A T E  

 

 

U N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E N  

Kortlægning af ynglefugle – i skovområder nær Filsø 
Jonas Ogdal Jensen og Jacob Boiesen; Fagprojekt; 17. juni 2014, vejleder: Anders P. Tøttrup  

 

Baggrund: Aage V Jensen Naturfond erhvervede Filsø i 2010 og har siden genskabt naturområdet 

for blandt andet at berige områdets fugleliv. Foreløbigt har fokus været på søen og de omkringlig-

gende åbne arealer. Kendskabet til fuglelivet i skovområderne er kun sporadisk dækket af den store 

ornitologiske aktivitet i området siden genskabelsen af søen. En standardiseret optælling af yngle-

fuglene i skovene forefindes altså ikke og en sådan vil være af stor værdi både for vores øjeblikkeli-

ge viden samt fremadrettet ved fx ændringer i forvaltningen af skovene.  

 

 

Projektet: Fagprojektet tager udgangspunkt i tre skovområder omkring Filsø: Langodde, Lange 

Plantage og Kirkebyodde Plantage, hvor ynglefugle er kortlagt i juni 2014. Der er foretaget en ba-

sismonitering af ynglende fugle ved kortlægningsmetoden forløbende over to uger hvorved der op-

nås en ret præcis registrering af hvor og hvor mange ynglefugle, der findes i de tre skovområder. 

Kortlægningsdata for ynglefuglene i områderne er herefter sammenlignet for at finde eventuelle 

forskelle.   

 

 

Resultater og perspektiver: Der blev i undersøgelsen registreret hhv. 18 og 30 fuglearter i de tre 

skove, hvoraf i alt 21 blev fundet ynglende. Overordnet varierer fuglefaunaen ganske meget mellem 

de tre skove men den samlede tæthed mellem 600 og 740 territorier per km
2
 er ganske enslydende. I 

de tre skove fandtes en total på 180 ynglepar. De almindeligste ynglefugle var ikke overraskende 

Løvsanger, Gransanger og Bogfinke, mens Skovpiber med i alt 8 ynglepar inden for undersøgelses-

området stor for en lille positiv overraskelse. Tæthederne er som forventet i forhold til vores viden 

om skovfugle. Det ligger en del under hvad der kendes fra naturskov (fx 883 fugle/territorium i Hø-

stemark i 2013), mens artsantallet ligger pænt over de 10-15 arter, som ren produktionsskov i visse 

tilfælde kan fremvise (Brøgger-Jensen et al. 1997). 

 

 

Anbefalinger: Hvis der fortages ændringer i forvaltningen anbefaler vi, at denne undersøgelse gen-

tages for at kunne måle effekten på skovfuglene. Ligeledes anbefaler vi, at undersøgelsen gentages 

efter fx 10 år for at følge udviklingen i takt med at bevoksningerne ældes og for at belyse andre na-

turlige ændringer. Desuden vil det være en god idé at kombinere sådanne undersøgelser med en 

habitatanalyse, således at viden om skovens struktur og artssammensætning tilvejebringes til sam-

menligningsbrug. 

 



 

C E N T E R  F O R  M A C R O E C O L O G Y ,   

E V O L U T I O N  A N D  C L I M A T E  

 

 

U N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E N  

Felt-undersøgelser af danske heder; laver og mosser som kandidater for vurdering af 

habitatkvalitet  

Kirsten Emilie Hjorth Ceylan og Guillaume Hoareau, Kandidatspeciale, april 2014, vejlede-

re: Ulrik Søchting og Jacob Heilmann-Clausen 

 

Baggrund: Danske heder, indlands som kystnære, er i en europæisk sammenhæng kendte 

for deres specielle biodiversitet. Laver og bryofytter er anset som en væsentlig del af vegeta-

tionen i disse habitater og bidrager derved til den lokale, såvel som den samlede europæiske 

artsdiversitet. På trods af dette indgår specifikke arter af laver og mosser ikke i de gældende 

vurderinger af naturkvaliteten på de danske heder, hverken i NOVANA-overvågningen eller 

på registrerede §3 arealer. 

 

 

Projektet: I alt 116 prøvefelter fordelt på 12 danske heder blev undersøgt for vegetation af 

karplanter, laver og mosser. To af de undersøgte lokaliteter, Ovstrup Hede og Hulsig Hede 

ejes af AVJFN. Udvælgelsen af prøvefelter havde til hensigt dels at repræsentere lokale 

hotspots for laver og mosser på hver lokalitet, dels, via tilfældigt udvalgte plots, at doku-

mentere den almene tilstand på hver lokalitet. Udover vegetationsdata blev der i hvert prøve-

felt registreret pH samt humuslagets tykkelse. Koblingen mellem habitatparametre og sam-

fundsstruktur blev undersøgt ved ordination og modularitetsanalyse. 

 

 

Resultater: Ordinationsanalysen viste at jordbundens pH var snævert koblet til humuslagets 

tykkelse og at disse forhold til sammen er koblet til en markant turnover i vegetationens 

sammensætning. Det samme blev vist ved modularitetsanalysen der desuden påviste fore-

komsten af tre hovedgrupper af plante/lav-samfund tilknyttet forskellige forhold. Det blev 

desuden konstateret at laverne Cladonia foliacea, Cladonia zopfii, Cladonia gracilis, Clado-

nia ciliata, Cladonia uncialis ssp. biuncialis og Cetraria aculeata fungerer som gode indika-

torarter for artsrige lav-samfund i områder med meget tyndt humuslag og relativ høj pH. 

Generelt viste undersøgelserne at der var størst change for at finde denne slags forhold på 

kystnære lokaliteter. For bryofytterne var det, på grund af det relativt lave antal registrerede 

forekomster, ikke muligt at udpege potentielle indikatorer. 

 

 

Anbefalinger: Undersøgelserne viser at Hulsig Hede stedvist har en meget fin vegetation af 

laver med forekomst af flere sjældne og truede arter. Omvendt har Ovtrup Hede en meget 

fattig lichenvegetation, men er stærkt domineret af stararter og hedelyng.  Det vil være vær-

difuldt med mere omfattende og sidenhen opfølgende undersøgelser i Hulsig Hede med hen-

blik på at følge områdets langsigtede udvikling som levested for sjældne laver.



 

C E N T E R  F O R  M A C R O E C O L O G Y ,   

E V O L U T I O N  A N D  C L I M A T E  

 

 

U N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E N  

Edderkopper i Tofte skov, Danmark: Diversitet og succesionstendens i et restorations-

projekt 

Iben Næs Aggerholm, Kandidatspeciale, dato for forsvar: 24. oktober 2014, Vejledere: Ni-

kolaj Scharff, Jagoba Malumbres-Olarte 

 

 

Baggrund: På baggrund af den igangsatte naturgenopretnings-strategi hvor plantninger af 

sitkagran erstattes med naturligt forekommende løvskov eller græsland i Tofte skov, er det 

relevant at dokumentere effekten af denne slags bevaringstiltag på forskellige organisme-

grupper. Formålet med dette projekt var at undersøge edderkoppefaunaen dels som en kon-

trol (baseline) for fremtidige undersøgelser og dels i forhold til allerede gennemførte rydnin-

ger at sitkagran. Dette projekt komplementerer dermed de undersøgelser der er gennemført 

for fugle, padder, pattedyr, planter, svampe, sommerfugle og guldsmede i området. 

 

 

Projektet: Der blev indsamlet edderkopper i 144 faldfælder placeret i 12 forskellige områ-

der i Tofte skov inden for kategorierne: (1) gammel løvskov, (2) sitkagran ryddet indenfor 

de seneste 3-8 år (3) eksisterende granplantage. Der blev i alt indsamlet 3299 edderkopper 

hvoraf 1738 var voksne individer, som det var muligt at artsbestemme. Disse individer til-

hørte 111 arter og vidner om en stor artsdiversitet af edderkopper i Tofte skov. Forskelle 

mellem de enkelte naturtyper blev undersøgt blandt andet ved hjælp af ordinationsanalyse.   

 

 

Resultater og perspektiver: Analysen viste at der var forskel både i antal af individer samt 

i antallet af arter mellem de tre naturtyper. Der var færrest arter og individer i den eksiste-

rende granplantage og flest i gammel løvskov. Der var markante forskelle i artssammensæt-

ning mellem de tre naturtyper, som alle havde unikke arter. De arter der i undersøgelsen kun 

blev fundet i plantage regnes alle som almindelige i Danmark, og kun en enkelt art, gran-

sækspinder (Clubiona subsultans), er en udpræget nåleskovsart som potentielt forsvinder fra 

Tofte Skov i forbindelse med rydningen af sitkaplantager. Arten må dog antages at være 

udbredt også i de nåleskovstyper der planlægges bibeholdt i området. 

 

 

Anbefalinger:  
Undersøgelsen bekræfter at Tofte Skov har en rig edderkoppefauna med forekomst af flere 

rødlistede arter tilknyttet gammel løvskov. Samtidigt fungerer den som baseline for de ryd-

ninger af sitka der er gennemført de seneste ca. 10 år. Gentagne undersøgelser i disse områ-

der i fremtiden vil være meget relevante. Forvaltningsmæssigt giver undersøgelsen ikke 

umiddelbart anledning til specifikke anbefalinger.

 



 

C E N T E R  F O R  M A C R O E C O L O G Y ,   

E V O L U T I O N  A N D  C L I M A T E  

 

Befolkningens opfattelse af rewilding i naturgenopretningsprojekter 

- en kvantitativ undersøgelse af den danske befolknings holdning til og forståelse af 

fænomenet 

Jonas Colling Larsen, Specialeeksamen: 4. april 2014 Vejledere: Anders P. Tøttrup og Jacob 

Heilmann-Clausen  

 

Baggrund  
Der er gennemført danske naturgenopretningsprojekter i årtier med stor variation med hen-

syn til mål, omfang og procedurer. I de senere år er rewilding (genindførelse af arter) blevet 

mere og mere udbredt, for at genoprette de naturlige processer, som er forsvundet i forbin-

delse med at arterne er forsvundet. Udviklingen indebærer, at den offentlige forståelse for 

rewilding vil være af stigende betydning. Alligevel er vores nuværende viden om den offent-

lige mening begrænset.  

 

Projektet  
Ved brug af et spørgeskema undersøgte dette projekt offentlighedens opfattelse af rewilding, 

når det anvendes i naturforvaltningsprojekter. Projektet anvendte Lille Vildmose (Jylland) 

som et referencepunkt, hvor Elg (Alces alces) betragtes som en egnet kandidat til genudsæt-

telse i et område, som er ved at blive oversvømmet med henblik på at genskabe en højmose. 

Under en feltarbejdsperiode på to uger blev spørgeskemaet uddelt til besøgende i Lille 

Vildmose. Efterfølgende blev en online-undersøgelse for medlemmer af en NGO (Danmarks 

Naturfredningsforening) samt en gymnasieklasse med biologi på højt niveau ligeledes udsat 

for spørgeskemaet.  

 

Resultater 
Resultaterne indikerer, at den delmængde af den danske befolkning inkluderet i denne un-

dersøgelse har en positiv holdning over for mulighederne for at genoprette naturen med an-

vendelse af rewilding som et værktøj. Der ses en større offentlig anerkendelse og økologisk 

forståelse af større planteædere i forhold til rovdyr. Endelig er viden og almen interesse for 

naturen hos de adspurgte forbundet med en mere liberal holdning både over rewilding gene-

relt og mulighederne for at genindføre top-rovdyr.  

 

Anbefalinger  
Det synes klart, at en betydelig del af befolkningen i Danmark kan værdsætte rewilding som 

et værktøj i naturgenopretningsprojekter. Til en vis grad er dette relateret til niveau, viden og 

almen interesse for naturen. På baggrund af denne undersøgelse ses der ingen grund til at 

fraråde anvendelse af rewilding, men vi anbefaler at kombinere et sådant initiativ med for-

midling og kommunikation til offentligheden i almindelighed og besøgende i de berørte na-

turområder i særdeleshed.
  



 

C E N T E R  F O R  M A C R O E C O L O G Y ,   

E V O L U T I O N  A N D  C L I M A T E  

 

 

U N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E N  

Har forvaltningen af engfugle i Skandinavien indflydelse på populations-

størrelsen? 
Lars Michael Løvstrøm Nielsen, kandidatspeciale; dato for forsvar: 13. nov. 2013, vejledere Anders 

Tøttrup, Jacob Heilmann-Clausen og Jonas Geldmann 

 

Baggrund: Mange af de vadefugle der i Nordvesteuropa yngler på strandenge, både salte og ferske, 

har i løbet af de seneste årtier været i kraftig tilbagegang og flere arter, bl.a. Stor kobbersneppe, 

Brushane og Engryle figurerer nu på Rødlisten herhjemme eller i vore nabolande. På trods af diverse 

handlingsplaner og forsøg med Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) der skal tilgodese 

engfuglene, er det endnu ikke lykkedes at vende den negative trend, og det er usikkert hvilke for-

valtningstiltag der har størst effekt på de truede arter. Derudover antages det at klimaforandringer 

spiller en rolle for de fleste arters nuværende og fremtidige bestandsudvikling 

 

Projektet: Projektet har undersøgt udviklingen i populationer hos stor kobbersneppe, brushane, 

engryle, vibe, rødben, dobbeltbekkasin og gul vipstjert, fra ca. 1970 til 2010 på 42 lokaliteter I Dan-

mark (inklusiv Vejlerne), på den svenske vestkyst samt på Gotland. Populationstrends på lokalitets-

niveau blev for hver art sammenkoblet med data om græsning, jagt, dræning og klima. Data for i alt 

304 populationer blev dernæst analyseret med fokus på følgende hovedspørgsmål: 1) Har forvaltnin-

gen af vadefugle indflydelse på udviklingen i populationsstørrelse hos de undersøgte arter, og 2) er 

der en effekt af klima?  

 

Resultater og perspektiver: Analyserne viste at bestandsudviklingen på lokalitetetsniveau hos de 

undersøgte vadefugle delvist kan forklares ud fra de lokale forvaltningsmæssige tiltag, men også at 

der er stor variation mellem områder og arter. Generelt var der et positivt respons på målrettet vands-

tandsregulering, og et negativt respons på dræning, hvilket var forventet. Mere overraskende var der 

generelt et negativt respons på målrettet regulering af prædatorer (særligt ræv) og målrettet styring af 

græsningsindsatsen med fokus på vadefugle. Projektet har dog ikke taget højde for den tidslige 

sammenhæng i koblingen til disse forvaltningstiltag, og den negative sammenhæng kan meget vel 

afspejle at den målrettede græsning og vildregulering netop er sat ind i områder hvor man mange 

vadefulde var i tilbagegang. For klima blev der fundet vekslende respons, med positiv effekt af sti-

gende temperatur hos især rødben og et negativt hos dobbeltbekkasin. 

 

Anbefalinger: Projektet underbygger at målrettet regulering af vandstand er et velegnet værktøj til 

forvaltning af strandengsfugle, mens resultaterne for målrettet græsning og regulering af prædatorer 

er uklare. Projektet giver ikke umiddelbart anledning til ændrede anbefalinger vedrørende driften af 

Vejlerne eller andre arealer som forvaltes af Aage V. Jensens Fonde 



 

C E N T E R  F O R  M A C R O E C O L O G Y ,   

E V O L U T I O N  A N D  C L I M A T E  

 

 

U N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E N  

Habitatudnyttelse og territoriestørrelser i yngleperioden for to langdistance-trækfugle i dansk 

naturskov 

Lyndsey Samantha Craft, Kandidateksamen: 21. oktober 2014. Vejledere: Anders P. Tøttrup og Ka-

sper Thorup 

 

Baggrund 

Mange danske trækfugle har de sidste 30 år udvist store tilbagegange. Årsagerne til dette mønster er 

fortsat uafklarede, og dette speciale belyser habitatudnyttelse og territoriestørrelser af to trækfugle, 

løvsanger (Phylloscopus trochilus) og skovsanger (Phylloscopus sibilatrix) i en dansk skov. Begge 

overvintrer i tropisk Afrika men i forskellige habitater, og de danske bestande udviser tilbagegange. 

Der mangler basal viden om arternes habitatkrav, og vi ved desuden meget lidt om hvor store områ-

der disse arter benytter i yngletiden. Denne viden er vigtig for at forstå tilbagegangene og foretage 

beskyttelsestiltag.  

 

Projektet 

Projektet er udført i Tofte Skov i Nordjylland. Her er indsamlet data på 11 løvsangere og 6 skovsan-

gere i perioden 15/5 til 10/6 2013. Ved brug af radiotelemetri registreres præcise koordinater for 

fuglenes opholdssteder, og på denne måde dannes et overblik over størrelsen af deres territorier. I alt 

blev der registeret fra 26 til 50 positioner per fugl. Derudover blev den træart som fuglene befandt 

sig i registreret, samt hvorvidt fuglene sang eller fouragerede. Hertil blev der optalt hvilke træer der 

var tilgængelige, ved at optælle træer i tilfældigt udlagte punkter. 

 

Resultaterne 

Resultatet af dette projekt belyser nogle vigtige forskelle mellem meget nært beslægtede arter og 

bekræfter at de pågældende arter ikke konkurrerer om yngle-nicher. Resultaterne viser, at skovsange-

re har en tendens til større territorier end løvsangere, mens løvsangere ser ud til at tillade større over-

lap mellem territorier. Dette kan overordnet tyde på at skovsanger kræver mere plads og er mere 

territoriel. Dette kan skyldtes mere specifik fødesøgning eller at hannerne opretholder to territorier i 

håbet om at tiltrække flere hunner. Skovsangere foretrækker bøg (Fagus sylvatica), selv når der er 

større tilgængelighed af andre vegetationstyper indenfor territoriet. Derimod ser løvsangere ud til at 

vælge den vegetationstype, der er mest tilgængelig i området, hvilket tyder på at denne art i langt 

højere grad er generalist. Disse resultater bidrager til vores viden omkring danske sangfugle, og gør 

det nemmere, at lægge effektive strategier til bevarelse af fuglene.  

 

Anbefalinger 

Projektets data er i skrivende stund ved at blive udbygget med en gentagelse og udvidelse af denne 

indsats, således at vi allerede næste år vil kunne udtale os meget mere præcist om de forskelle som 

dette indledende studie viser, og hvad de betyder. Desuden arbejder vi på at få lignende data fra 

overvintringsområderne i Afrika (begge arter) og fra andre naturtyper i Danmark (foreløbig kun 

skovsanger). Vi indsamler tilmed data fra flere arter i samme habitater i Tofte Skov (gransanger). 

Tofte Skov ser ud til at have en højere tæthed af skovsanger end vores tællinger antyder trods tegn på 

flere sangposter, mens løvsanger findes i meget høje tætheder i skovenes yderområder. Forvalt-

ningsmæssigt giver projektet ikke anledning til specifikke anbefalinger på nuværende tidspunkt. 

 



 

C E N T E R  F O R  M A C R O E C O L O G Y ,   

E V O L U T I O N  A N D  C L I M A T E  

 

 

U N I V E R S I T Y  O F  C O P E N H A G E N  

Epifytiske laver og mosser på eg i Tofte Skov, Lille Vildmose 

Mia Trodsøe Mouridsen, Kandidateksamen februar 2014, vejledere: Ulrik Søchting og Jacob Heil-

mann-Clausen 

 

Baggrund 

Laver og mosser er små og ofte oversete organismer. Mange arter er meget sjældne i Danmark og 

derfor er det vigtigt at få kortlagt deres forekomst og undersøgt deres habitatpræferencer. De epifyti-

ske laver og mosser anses som særligt truede, da de er afhængige af gamle træer der vokser i et sta-

bilt fugtigt skovmiljø med minimal påvirkning af luftforurening. Tofte Skov er beliggende i den syd-

lige del af Lille Vildmose og lever op til begge disse krav. Indtil Aage V. Jensens fonde erhvervede 

Tofte Skov i 2001 var skoven privatejet, og områdets biodiversitet var generelt ikke særlig godt 

kendt. Tofte Bøge var dog kendt som en vigtig lokalitet for epifytiske laver med forekomst af flere 

naturskovsindikatorer knyttet til bøg.   

 

Projektet 

Formålet med projektet var at undersøge epifytsamfund på eg i Tofte Skov. Der blev udvalgt i alt 

101 egetræer fordelt på tre forskellige delområder i skoven (Bønderskov, Østerskov og Vesterskov). 

På hvert træ blev alle arter af laver og mosser registreret og artssammensætning og artsrigdom blev 

analyseret ved hjælp af ordination og ANCOVA-modeller. På et mindre antal træer blev det desuden 

undersøgt, hvor påvirket lavfloraen på træernes kviste var af luftforurening med kvælstof, ved hjælp 

af en kvistanalyse. 

 

Resultater og perspektiver 

Der blev i alt identificeret 102 lavarter og 10 mosarter i undersøgelsen. Det viser at lavfloraen på eg i 

Tofte skov er meget artsrig, med en høj andel at sjældne og truede arter. Der blev i undersøgelsen 

registreret hele tre arter der er nye for Danmark, samt seks arter der anses som gammelskovs-

indikatorer. Flere af disse fandtes på mange træer. Derimod er mosfloraen ikke usædvanlig rig. Ana-

lyserne viste, at der var betydelig forskel på de tre delområder i skoven, hvor området Bønderskov 

Egene skilte sig ud fra de to andre områder, især med hensyn til artssammensætning. Dette skyldes i 

begge tilfælde hovedsageligt det højere lysindfald i Bønderskov, hvor stammerne står mere luftigt i 

forhold til det mere sluttede skovmiljø på de to andre områder. Kvistanalysen viste at skoven er udsat 

for et større kvælstofnedfald end den mest følsomme lavflora på kvistene kan tåle. Det viste sig ved 

en begyndende ændring af lavsamfundet på kvistene, til et samfund med mere almindelige og tole-

rante arter. 

  

Anbefalinger 

Undersøgelserne viser at Tofte skov er en af de vigtigste lokaliteter for epifytiske laver i Danmark. 

Det vurderes at de planlagte vandstandshævninger vil styrke disse værdier i samspil med driftspla-

nens planer for urørt skov og plejeplukhugst. Det vil være meget værdifuldt med opfølgende under-

søgelser hvert 10. år for at følge udviklingen i næringsbelastning, diversitet og samfundsstruktur. 
 
 



5.4

Bilag 4
 Studenteraktiviteter Syddansk Universitet



november 2014 
 
Igangværende og afsluttede Ph.D. og studenterprojekter med tilknytning til Gyldensteen projekt - AVJF  

Foreløbig titel Thesis Navn Vejleder Medvejleder ECTS Samarbej
dspartner 

Start dato Frist for 
aflevering/afsluttet 

CO2-afgivelse fra markerne ved Gyldensteen 
Strand før og efter oversvømmelse med 
havvand; et lokalt, nationalt og globalt 
perspektiv 

BSc Simone Kit Sjøgren Erik Kristensen Thomas 
Valdemarsen 

15  15.09.13 01.01.14 

Udvalgte bunddyrs evne til at etablere sig 
efter oversvømmelse af marker med havvand 
ved Gyldensteen Strand 

BSc Søren Lyngdal 
Henriksen Christensen 

Erik Kristensen Thomas 
Valdemarsen 

15  01.09.13 01.01.14 

Vurdering af næringsstoffrigivelse fra 
markerne ved Gyldensteen Gods når de 
oversvømmes med havvand  

BSc Brit Dalby Erik Kristensen Thomas 
Valdemarsen 

15  01.06.13 01.12.13 

Early succession of flora and fauna after 
restoration of the marine lagoon at 
Gyldensteen Strand 

PhD Sandra Walløe Thorsen Marianne 
Holmer 

Erik 
Kristensen 

-  01.03.14 28.02.17 

Succession of microbial community structure 

and biogeochemical processes in soil flooded 

with seawater 

MSc Kamilla Schneekloth 
Sjøgaard 

Alexander 
Treusch 

Thomas 
Valdemarsen 

60  01.11.13 15.09.14 

Nitrogen and Phosphorus transformation, 
transport and mass balance in the marine 
lagoon at Gyldensteen 

Post 
doc 

Ana Sousa Mogens Flindt  - Uni. of 
Coimbra 

29.03.14 01.06.16 

Oversvømmelse af Gyldensteen Strand - CO2 
emission fra landbrugsjord før og efter 
oversvømmelse med havvand 

MSc Henrik Svaneberg 
Christiansen 

Erik Kristensen Thomas 
Valdemarsen 

60  31.01.14 01.02.15 

Kulstofbalance i landbrugsjord efter 
oversvømmelse 

MSc Christina Kirstinesgaard Erik Kristensen Thomas 
Valdemarsen 

60  01.05.14 01.07.15 

Microbial community structure and activity in 
aquatic oxygen gradient systems 

PhD Kamilla Schneekloth 
Sjøgaard 

Alexander 
Treusch 

Thomas 
Valdemarsen 

-  01.10.14 30.09.17 

 



Mikrobiel samfundsstruktur og biogeokemiske processer i jord oversvømmet med havvand 
Kamilla Schneekloth Sjøgaard, Specialeprojekt (60 ECTS); Start: 01.11.13, slut: 15.09.14, vejledere 
Alexander Treusch og Thomas Valdemarsen  
 
Baggrund:  

Havstigninger grundet klimaforandringer er et blivende problem, som vil fortsætte i kommende 

århundreder. Forskellige modelscenarier forudsiger havvandsstigninger på 0.3‐0.8 m inden år 

2100, hvilket vil have konsekvenser for kystnære områder over hele verden. Oversvømmelser af 

lavtliggende kystnære områder vil forekomme, medmindre disse beskyttes af fx diger. I den 

forbindelse er det vigtigt at undersøge, hvordan oversvømmede områder udvikler sig, da denne 

viden er grundlæggende for at kunne vurdere om tiltag for at forhindre oversvømmelser (fx diger) 

kan betale sig. I dette projekt undersøges hvordan havvandsstigninger påvirker mikrobielle 

samfund og biogeokemiske processer i kystnære jorde.  

 

Projektet:  

Dette studie var et eksperimentelt studie udført med jord hentet den marine lagune ved 

Gyldensteen Strand, før området blev oversvømmet. To jordtyper, hhv. opdyrket og uopdyrket, 

blev udsat for den samme behandling i laboratoriet. Jordkerner blev oversvømmet med havvand, 

og udviklingen i mikrobiel samfundsstruktur og biogeokemiske processer blev fulgt over et års 

varighed. Mikrobiel samfundsstruktur blev undersøgt med avancerede mikrobiologiske metoder, 

som kan måle den totale koncentration af mikroorganismer, typer af mikroorganismer og 

artssammensætning. Udviklingen i biogeokemiske processer blev også målt, specielt med henblik 

på at kunne beskrive udviklingen i dominerende processer (fx sulfatreduktion og CO2‐produktion) 

og næringssaltpuljer efter oversvømmelse.   

 

Resultater og perspektiver:  

Efter oversvømmelse af landbrugsjord med havvand, sker der hurtige ændringer i jordens 

mikroorganismer og biogeokemi. I takt med at sulfatholdigt saltvand trænger ned i jorden, 

stimuleres sulfatreducerende bakterier, som er typiske for marine miljøer, mens andre typer 

mikroorganismer, som er intolerante overfor saltvand og lave iltkoncentrationer, forsvinder. 

Denne udvikling var i gangsat efter 1 uges oversvømmelse, og efter 1 måned lignede fordelingen af 

opløste forbindelser og mikrobielle respirationsprocesser i jord, det man kan finde i andre marine 

miljøer. Det vurderes dog at der vil gå meget længere tid (år) inden jordenes struktur og biokemi 

vil ligne det man finder i typiske kystnære sedimenter.  

 

Anbefalinger:  

Dette projekt viser, at oversvømmelse af landbrugsjord med havvand fører til ændringer i jordens 

biogeokemi og mikrobielle samfund. Det ser ud til, at biogeokemien i oversvømmede jorde hurtigt 

vil komme til at ligne biogeokemien i marine områder. Dette projekt viser også at udvaskningen af 

næringsstoffer (specielt P) fra oversvømmede, næringsrige landbrugsjorde går relativt langsomt.  



5.5

Bilag 5
Studenteraktiviteter Aalborg Universitet



november 2014 
 
Afsluttede studenterprojekter Aalborg Universitet  

Foreløbig titel Thesis Navn Vejleder Medvejleder ECTS Samarbej
dspartner 

Start dato Frist for 
aflevering/afsluttet 

Vandløbsundersøgelser i Tofte Skov – Foråret 
2013. Referencerapport for Sellegård Bæks 
tilstand forud for reetablering af naturlig 
hydrologi i Tofte Skov 

BSc Anders Østergaard 
Larsen & Rasmus Skræp 
Sørensen 

Lektor Niels 
Iversen 

 15   Afsluttet 
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