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Forord

Naturen har aldrig været under 
større pres fra menneskelig aktivitet 
end den er nu. Derfor er det også 
forstemmende at se, hvor lidt plads 
naturen har i den politiske dagsor-
den i dag. Den nuværende regering 
betragter i flere sammenhænge 
landbrug og natur som en og samme 
ting, og det siger sig selv, at dette 
IKKE er til gavn for naturen. Samti-
dig mistes mange års kompetencer 
på naturområdet ved decentralise-
ring af styrelserne, og naturen skri-
ves ud af det nye Miljø- og Fødeva-
reklagenævn. 

Vi glemmer vores ophav, vi glemmer 
vigtighed af de servicydelser som 
naturen giver os. Vi tilsidesætter de 
stabile økosystemer og vigtigheden 
af biodiversitet for de kortsigtede 
behov som vækst og økonomisk 
vinding.

I nærværende blad kan man læse 
om naturens forarmning og deraf 
følgende tilbagegang for forskel-
lige arter. Således en artiklen om 
Klydens tilbagegang som ynglefugl 
i Østjylland. En artikel om omlæg-
ning af brakken og deraf følgende 
tilbagegang for Musvågen og andre 
rovfugle. Men samtidig kan man 
også læse om det liv og den glæde 
naturiagttagelser giver. Selvom den 
relativt almindelige fugl Stæren er 
i tilbagegang, bringer den stadig me-
gen glæde når den vender tilbage i 

haven år efter år. Eller oplevelsen af 
adfærden hos ynglende Natravn der 
forsøger at lokke en mulig fjende 
væk fra reden. 

Slutteligt kan man også læse om 
hvordan fuglene kan få ”ekstra 
plads” i en trængt natur, ved at leve 
i sameksistens med golfspillere. Et 
initiativ der måske kan være med til 
at få naturen tilbage på den politiske 
dagsorden, ved at formidle “Natur-
værdi” til den almindelige vælger. 

God læselyst.

Boris Schønfeldt
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Klyderne forsvinder fra Østjylland

Tekst og illustrationer: Jens Gregersen

Klyden er tilknyttet lavvandede 
salte- og brakke områder. Derfor er 
Danmarks udstrakte kystområder 
mange steder helt ideel for en fugl 
som Klyden. 

Horsens Fjord og Endelave er et ek-
sempel på et godt yngleområde for 
Klyden. Der er udstrakte områder 
med lavt vand og et hav af polde, 
holme, rev og sandøer. Men det har 
varet nogen tid inden Klyden er 
kommet hertil, for hverken Faber 
eller andre fagkyndige fandt den i 
området. Så taler vi om 1800tallet 
og 1920erne, men da var Klyden en 
sjælden fugl som kun fandtes på 
Tipperne i Vestjylland og på nogle 
få andre lokaliteter, bl.a. sydvest-
sjælland og Saltholm. Klyden var 
sjælden fordi den blev ekstremt ef-
terstræbt. Da den i 1922 blev fredet, 
begyndte den langsomt at tiltage i 
antal.

De østjyske Klyder
I østjylland var Klyden indtil mid-
ten af forrige århundrede stadig en 
yderst sjælden fugl. Eneste kendte 
yngleplads var Kysing Fjord. Det 
var kendt at den vist altid havde 
været at finde i Stavns Fjord. Også 
holmene i Mariager Fjord har huset 
Klyder tidligt og sent.

I 1958 skriver K. J. Vittrup Jensen 
i sine noter, at det nu ser ud til, at 
Klyden for alvor har slået sig ned 
som ynglende på Alrø. Efter sigende 
skulle det første ynglefund være fra 
1951, på nordvestsiden af Alrø, ved 
Strevelshoved inden det blev ind-
dæmmet.

Alrø skulle vise sig, at komme til 
at spille en hovedrolle for Klydens 
forekomst i Horsens Fjord. Det er 
her den har været mest stabil og 
optrådt i størst antal. De store lav-
vandede områder øst for Alrø har 
været Klydens fødeområde. Tilmed 
var der polde og rev (Alrø Polder) 
som i perioder har været yngleplads. 
Men mest stabil har den været på 
engene omkring Alhale og Poldkrog. 
Her er der småsøer med næs og 
småøer. Selve de græsklædte polder 
har været en yndet yngleplads, men 
de største antal indfandt sig på ydre 
sandrev som opstod i 1960erne.

På Søby Rev på østsiden af Gylling 
Næs er der også meget store lav-
vandede områder som Klyden har 
været tilknyttet allerede fra 1958, 
som ynglefugl. Forekomsten var kun 
periodisk, først efter at øerne blev 
ynglefuglereservat i 1976 indtraf 
mere stabile perioder med ynglende 
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Den mest benyttede habitat for ynglende Klyder er strandenge med søer og laguner med mindre 
græspolde. Her på det såkaldte ”Herreløse Areal” ved Kysing Fjord, 21. maj 1968. Her var Klyden  
tilknyttet som ynglede fra 1940 til 1977 med op til 15 par. 

Klyder. Søby Rev er forholdsvis nyt 
land, dannet i 1940erne og fremstår 
som strandvold med odder og sand-
rev. 

Hjarnø var også tidligt yngleplads 
for Klyderne, sandsynligvis fra 
begyndelsen af 1970erne. Men også 
her har forekomsten været uregel-
mæssig.  

Endelave havde en stabil og talrig 
yngleforekomst af Klyder frem til 
1982, hvor der kom ræv på øen. Me-
get tyder på, at den bestand, der var 
på Endelave, spredte sig ind mod 

Horsens Fjord. Det er efter Endelave 
bestandens sammenbrud der kom 
større mængder af ynglende Klyder 
til Alrø og andre lokaliteter.

Udover de nævnte forholdsvis sta-
bile ynglepladser, er der en række 
steder hvor Klyden kun meget 
tidvist har optrådt. Det er på den 
østlige landside af Gylling Næs, ved 
Kalsmade og Horskær samt ved 
Splidholm. I Lerdrup Bugten har 
den også været at finde ind imellem. 
Fælles for Gylling Næs lokaliteterne 
er, at Klyden stort set ikke ynglede 
efter 1980.
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Klyder rugende på sandø habitat, Alrø polder (yderste rev), 16. maj 1987, her sammen med Havterne 
og Ederfugl. Dette år fandtes 47 par Klyder på polderne og yderste rev. På disse steder var klydekolo-
nierne ofte i tilknytning til Havterner. 

Diagrammer over klydebestandens udvikling i Horsens Fjord og Endelave.
De 6 øverste diagrammer viser udviklingen på enkeltlokaliteterne Endelave, Søby Rev, Henneskov 
Hage/Egehoved, Alrø Polder, Alhale/poldkrog på Alrø, Hjarnø og Borre/Horsens Havn. Enkelte me-
get kortvarigt benyttede lokaliteter er ikke vist. Det er Lerdup Bugt, Splidholm (Gylling), Kalsemade 
og Horskær  (Gylling Næs), Strevelshoved (Alrø) og Brigsted (Horsens Fjord).
Nederst (blåskraveret) er vist totalen fra de ovenstående lokaliteter. Den viser den gradvise tilbage-
gang fra omkring 75-90 par midt i 1970erne til kun 10 par i 2016 (Borre 2 par, Alrø polder 1 par, 
Alrø poldkrog 2 par, Hjarnø 5 par).

Dertil er der en række lokaliteter 
inde i Horsens Fjord som har spillet 
en lignende rolle. Det er ved Brig-
sted og Havmarken (Vorsø områ-
det), ved Borre Knop og i Horsens 
Havn på opfyldningsområder. Helt 
kuriøst har Klyden ynglet i Bjerre 
Engsø.

Udviklingen i bestanden
I Kysing Fjord, ca. 15 km nord for 
Gylling Næs fandtes Klyden yng-
lende fra 1940 til 1977. Det begyndte 
med enkelte par, antallet tiltog 
gradvist og kulminerede med 15 par 

sidst i 1950erne. Fra sidst 1960erne 
var der ræv i området og fuglene 
fik stort set ingen unger. Klyderne 
skiftede ynglested fra lagunesøerne 
på sydvestsiden af fjorden, ind på 
det afvandede område i Frederiks-
dal inddæmning som var landbrugs-
jord. At de spredte sig kunne have 
en gavnlig effekt, men rederne blev 
ødelagt af landbrugsredskaber.
Da Klyden var borte fra Kysing 
Fjord i 1978 havde en bestand etab-
leret sig i det område som denne 
artikel beskæftiger sig med, nemlig 
Endelave, Gylling Næs området og 
Horsens Fjord med øerne Alrø og 
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Hjarnø.
Hvornår Klyden var kommet til 
Endelave er ukendt, men det første 
tal som gives, er i 1970 hvor der var 
30 par. Det var da klydebestanden 
første gang blev undersøgt i hele 
Danmark. 

I 1978 var bestanden 85 par i det om-
talte område, heraf var halvdelen på 
Endelave. I årene sidst i 1970erne til 
begyndelsen af 1980erne skulle det 
vise sig at klydebestanden lå på et 
stabilt niveau på omkring 80-90 par.

Sammenbruddet på Endelave kas-
tede klydebestanden ud i en kritisk 
periode, men alligevel lykkedes 
det fuglene at etablere kolonier på 
skiftevis Søby Rev, Alrø og Hjarnø. 
Dog skete en gradvis tilbagegang, 
men der var stadig 70 par i 1991. På 
dette tidspunkt havde Klyden yng-
let i Alrø området med op til 60 par; 
stort set hele bestanden var samlet 
der. Men fra det ene år til det andet 
var det slut på polderne ved Alrø 
og fuglene var flyttet til Søby Rev 
og Henneskov Hage, en nyopstået 
sandø på sydøstsiden af Alrø.

Klydebestandens krise var åbenbar. 
Bestanden faldt til 40 par i 2001. I 
mellemtiden havde de indfundet sig 
på en overraskende habitat, nem-
lig det gamle losseplads område i 
Horsens Havn ved Bollerstien. Dette 
område og Hjarnø holdt bestanden 
i live på dette tidspunkt. Men kort-
varigt fandt hovedparten af fuglene 
tilbage til Alrø, nemlig til Poldkrogs 

engene med 35 par frem til 2009.

I 2010 er klydebestanden faldet til 
knap 30 par og det var stort set kun 
på Hjarnø de fandtes. Hvad der 
havde givet klydebestanden det 
sidste knæk forekom ikke helt ind-
lysende, for Hjarnø var rævefri og 
en stor ø. Men der var kommet en  
bestand på 3000 par af Sølvmåge, 
og det er uforeneligt med Klyden. 
Deres sidste yngleforsøg skete som 
ved Kysing Fjord i kornmarker. 

Situation i 2016 er, at kun 10 par har 
ynglet i det her omtalte område. 
Nogle ganske få par fandtes på Alrø 
og Hjarnø, dertil 2 par på Borre 
Knop.

Klydebestanden på landsplan
Klyderne er optalt med jævne mel-
lemrum siden 1970. Det har vakt 
almindelig bestyrtelse, at Klyderne 
var mere end halveret i antal ved 
den sidste tælling i 2010, fra 6000 
par til 2500 par. Årsagerne er ble-
vet diskuteret af forfatterne Ole 
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Thorup og Thomas Bregnballe. Der 
er mange ting som er nævnt som 
årsag, men den afgørende årsag er 
alle enige om, nemlig mængden af 
ræve som har lært at opsøge øer, el-
ler bosat sig der. Men også den store 
mængde sølvmåger er en synlig 
belastning for Klyderne. Mågerne 
tager pladsen og æder Klydernes 
yngel. 

Denne store tilbagegang mærkes 
såvel i gamle kerneområder som Va-
dehavet, Limfjorden og Læsø, men 
navnlig i et så forholdsvis perifert 
yngleområde som Horsens Fjord. 
Årsagerne er de samme som andre 
steder, tiltagende forekomst af ræv 
og Sølvmåge. Når så Klyden etab-
lerer sig på nyopståede sandrevler 
som for eksempel Egehoved syd for 
Alrø, spiller det negativt ind, at der 
er færdsel af mennesker og hunde. 
Selv et sted som Alrø Polder, der er 
ynglefuglereservat, har det spillet 
ind, at lystfiskere har forstyrret hele 
april måned.

Bestanden af Klyde i Horsens Fjord-
området er meget lav nu. Der er ikke 
rigtigt noget at gøre ved det, udover 
at man kunne sætte himmel og hav 
i bevægelse, for at skabe et klyde-
paradis på Alrø. Hegne det ind med 
strøm og derved forhindre rævenes 
tilstedeværelse. Dertil at pleje om-
rådet med henbilk på at optimere 
forholdene for Klyde. Fødemæssigt 
er der ikke noget der tyder på, at der 
er problemer. 

Ser man sig omkring efter nærme-
ste klydeynglepladser, skal man se 
langt. Nogle få par har ynglet på 
indvindingsområder i Vejle Havn. 
Det samme i Århus Havn. I Egå 
Engsø nord for Århus indfandt sig 
Klyder med det samme, men som 
det er tilfældet i de nye søer, forsvin-
der de ret hurtigt igen. 

På Endelave er der ingen antydning 
af Klyder. På Samsø er der en lille 
bestand; i 2016 på omkring 20 par. 
Ellers skal man til Gyldensteens Ind-
dæmning, det nye Aage V. Jensen 
projekt. Her kom Klyderne talstærkt 
til i 2015, samtidig med at de gik 
stærkt ned i Horsens Fjord. Dette 
nordfynske området har huset Kly-
der langt tilbage i tiden og er sand-
synligvis sammen med Samsø, et af 
de få steder den fandtes, da bestan-
den var allerlængst nede i 1920erne.

Desværre er der meget der tyder 
på, at Klyden er ved at forsvinde fra 
østjylland. Ikke mindst fordi, den 
tidligere store bestand på op til et 
par hundrede par i Mariager Fjord, 
nu er stort set forsvundet. 

Deres hovedyngleplads Treskelbak-
keholm husede så sent som i 2008 
250 par. I dag er der 8000 par sølv-
måger som dominerer hele holmen. 
I 2016 var der kun et par Klyder.
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Klydevisit

Tekst og fotos: Kim Biledgaard

Jeg så Klyderne første gang ved 
revlerne om aftenen den 7. juni. Da 
jeg besøgte stedet igen tidligt om 
morgenen den 9. juni, egentligt for 
at fotografere havterner, var kly-
derne der stadig. De luskede lidt 
rundt i det samme område på revlen 
på en meget mistænkelig måde. Så 
lagde hunnen sig ned. De havde lagt 
æg!Fotoet her viser hannen. I fug-
lebøgerne står der som regel, at hos 
Klyden har begge køn brune øjne, 
hvilket undrede mig. Kun i ”Hand-

buch der Vögel Mitteleuropas”, bind 
7 side 732 fandt jeg den oplysning, 
at hannen har rødlige øjne, hunnen 
brune øjne. Sådan var det også på 
revlen i Horsens Fjord, og så havde 
jeg lært noget nyt.
I fotoserien her vil jeg i komprimeret 
form prøve at skildre sommerens 
oplevelse med klyderne. For mig var 
det meget mere spændende end at 
se hvilken som helst sjælden fugl!
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11. juni. Hannen er på vej ned over æggene. Det er en lidt omstændelig affære, som kræver noget 
trippen rundt, mens de lange ben stolpres på plads omkring æggene. Fjerene rejses, så rugepletterne 
kan anbringes i den rette position. Optrinnet ødelægger unægtelig noget af klydens ellers elegante 
udstråling.

11. juni. Klydeparret havde desværre anlagt deres rede for tæt på vandkanten, og efter en uges tid 
opgav de reden. I mellemtiden var endnu et klydepar ankommet til sandrevlen. De placerede reden på 
toppen af revlen, så højvandet ikke kunne nå den.
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13. juli. Endelig efter en lang måneds venten for både klyderne og fotografen, var de små klydeunger 
der. Først var der fire, men i løbet af mindre end en uge var der desværre blot en unge tilbage. Klyder 
får generelt ikke mange unger på vingerne, og på en åben sandrevle er de små meget udsatte for både 
vejr og fjender. Præstekraverne i baggrunden har også unger i nærheden og holder øje med klyderne.

13. juli. Mens ungerne er små, skal de varmes med jævne mellemrum. Her smutter en unge ind 
under mors mave, hvor der allerede er to andre unger i varmen, afsløret af benene. Klydefar var ikke 
meget at se. I Heilmann & Manniches ”Danmarks Fugleliv” fortæller forfatteren, at hos sent yng-
lende klyder, er det ofte kun den ene voksne, som ledsager ungerne.
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22. juli. Man skal vist passe på med at tillægge dyr menneskelige egenskaber. Men der er nu noget 
muntert og glad over sådan en lille klydeunge. Som de fleste andre vadefugleunger finder den selv 
sin føde. Det er forbavsende så hurtigt, den kan komme rundt på sine små ben. Nogle gange kom den 
så tæt på mig, at den ikke kunne rummes i kameraets søgerfelt.

28. juli. Den lille klydeunge voksede godt til, men eventyret skulle desværre ikke ende lykkeligt. 
Dette foto er taget den allersidste morgen, jeg så det lille klydebarn. Livligt fartede den rundt og op-
trådte for kameraet som sædvanlig. Her er den i gang med at klø sig godt og grundigt. Da jeg besøgte 
sandrevlen en uge senere, var alle klyderne borte.
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Omkring Horsens Fjord 

Tekst og fotos: Erik Borch

Der er flere lokaliteter langs Horsens 
Fjord, hvor du kan betragte nogle 
interessante fuglearter på forholds-
vis nært hold. Denne artikel handler 
om de to steder, der har givet mig de 
bedste oplevelser. 

Borre (Glud) 
Det ligger for enden af Søborgvej 
ved Glud og strækker sig som en 
lille tange ud i Horsens Fjord. Det 
bedste tidspunkt er fra medio april 
til medio maj. Venstre side af tan-

gen er den mest interessante. Check 
hvornår vandstanden begynder at 
falde om morgenen. Mød op lidt 
senere 
Det første du ser, er en lille ø ca. 
75-100m ude. Den er tit besat af flere 
fuglearter. Rødben, Stenvender, Stor 
Præstekrave og Strandskade er de 
typiske. Endvidere bruger Edder-
fugl og Toppet Skallesluger øen som 
rasteplads. Ved lavvande, er det ikke 
usædvanligt at se Lille Kobbersnep-
pe fouragere i området foran øen. 

Lille Kobbersneppe
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Når du fortsætter langs stien, er det 
en god ide, at kigge efter Gul Vip-
stjert, Stenpikker, Stillits samt Engpi-
ber. På din venstre side dukker der 
en sandbanke op, der hvor ”skoven” 
begynder. Det er havternernes ynd-
lingsplads. Du kan betragte dem, 
mens de kurtiserer, og se hvordan 
hannen flyver småfisk eller fjordre-
jer ind til hunnen. At betragte deres 
fiskeri er en fantastisk oplevelse. 
På turen ud mod spidsen af tangen 
vil du ofte se større eller mindre 
grupper af Lille Kobbersneppe. De 
fouragerer i det lavvandede område. 
Toppet Skallesluger samt Edderfugl 
ses på hele strækningen, og meget 
ofte er der gravænder. 
Der hvor træbevoksningen slut-

ter, begynder et område med hy-
benroser. Det er en sikker lokalitet 
for Tornsanger og Engpiber som 
den mest synlige, men mange an-
dre småfugle holder til i den tætte 
bevoksning. På vejen tilbage går der 
en sti ind i en lysning. Det er et godt 
sted for Munk, Gransanger, Jern-
spurv samt Gulspurv. 

Vorsø Østvejle og Langøerne 
Det ligger for enden af Vorsøvej. Jeg 
synes, at det bedste tidspunkt er fra 
medio august til ultimo september. 
Der finder du de fleste arter. Mød op 
når vandstanden begynder at falde. 
Så kommer fuglene.
Det er et enestående naturområde, 
hvor du kan betragte andefugle, 

Hjejler
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vadefugle samt småfugle på relativt 
nær hold. Rylerne er et kapitel for 
sig selv. De er så tillidsfulde, at du 
praktisk talt kan gå rundt mellem 
dem. Havørnen befinder sig også i 
området. 
De typiske vadefugle er Hvidklire, 
Storspove, Alm. Ryle, Islandsk Ryle, 
Hjejle, Vibe, Strandhjejle, Strand-
skade og Lille Kobbersneppe. Lidt 
sjældnere møder du Rødben, Krum-

næbet Ryle, Mudderklire og Stor 
Præstekrave. De typiske andefugle 
er Pibeand og Krikand. Der er også 
flere mågearter på stedet. Toppet 
Skallesluger samt Edderfugl er hyp-
pige gæster. 
Vorsø området er natur, når det er 
bedst. 

Toppet Skallesluger
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Havterne der fisker
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Skamling Camping

Tekst og foto: Bodil Kristensen

For mange år siden, helt nøjagtig i 
1909, købte Tomas C. Flensburg en 
ejendom med ca. 40 tdr. land jord 
beliggende ved foden af Skamlings-
banken. Jorden skulle dyrkes som 
traditionelt landbrug, men interes-
sen hos ejeren var en hel anden, så 
efterhånden blev der plantet først et 
enkelt træ og nogle buske. 
Det tog hurtigt overhånd, og det er 
nu blevet til det, det er i dag, nem-
lig en geografisk have, med et utal 

af sjældne træer, buske og planter, 
hvoraf nogle er over hundrede år 
gamle.
For at skaffe lidt indtægter blev der 
anskaffet nogle dyr, heste, geder o.a 
samt en del fugle, så i en del år var 
stedet også en zoologisk have.
Helt fra årene efter krigen kunne 
folk slå deres telt op i haven og for 
beskedne penge være med til at støt-
te driften af stedet. Dette medførte 
at stedet sidst i halvtredserne blev 
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optaget i Dansk campist forbund, og 
har her i 2015, efter en afstemning i 
campisternes rejseportal, opnået den 
europæiske pris, som den smukke-
ste campingplads.
At det er en campingplads betyder 
ikke, at der et mylder af folk og 
legende børn til at forstyrre dyre og 
fuglelivet i den naturvenlige have, 
for at gå en tur i disse skønne omgi-
velser en forårsdag hvor gøgen kuk-
ker, sortspætten kalder og ravnen 
skriger fra skoven på bakken bag 
haven, kan ikke beskrives men skal 
opleves.
Af egne oplevelser, er der især en, 
der har printet sig i erindringen, 
nemlig Sortspætten, der nok mente, 
at jeg var for tæt på dens rede, da 
den flere gange fløj tæt forbi og 
højlydt gav udtryk for sin utilfreds-
hed. Hvorfor så lige Sortspætten? Jo, 
fordi den er temmelig sjælden, og 
ikke så ofte lader sig se og høre.
Grønspætten, der også er ret sjæl-
den, har jeg desverre ikke set endnu, 
men den er der, siger Peter. 

Den Store Flagspætte sad tæt ved 
sit rede hul og skældte ud , og  
Solsorten, der med næbet fuldt af 
regnorm med en voldsom skræppen 
forklarede, at jeg var for tæt på dens 
enemærker. Også Gærdesmutte og 
Rødhals udtrykte utilfredshed med 
min tilstedeværelse.
Udover de almindelige småfugle, 
kan også nævnes Træløbere, der er 
svære at få øje på, da fjerdragten 
falder sammen med træernes bark, 
og reden er gemt bag barken.
Natuglens tuden blander sig med 
vindens susen i træerne.
Går man fra haven op ad bak-
ken mod skoven, ses ravnereden, 
hvorfra der de seneste år har været 
udfløjne unger, også den Rødrygge-
de Tornskade er ynglende på selve 
Skamlingsbanken.
Peter Varming der nu, sammen med 
sin hustru, driver stedet er barne-
barn af Tomas C. Flensburg, viser og 
fortæller gerne om stedet,
bank på døren eller ring og få en 
aftale.
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En ”syg” Natravn

Tekst og fotos: Steen Christensen

”I Fugle og Natur i Sydøstjylland” 
fra 2014 har Allan Bech en rigtig god 
beretning om Natravnen sammen 
med fine billeder. Jeg kan supplere 
hans artikel med en oplevelse, jeg 
havde, af en Natravne-adfærd, som 
vist ikke ses ret ofte.
Jeg bliver lidt misundelig, når jeg 
ser de mange gode billeder, der 
vises forskellige steder af denne 
fugl, så jeg har i mange år ledt efter 
en hvilende Natravn, så jeg kunne 
fotografere den i dagslys. Det så 
længe ud til, at jeg heller ikke i år 
skulle være heldig at finde den, men 
i starten af juli lykkedes det.

Jeg havde ledt og opgivet – beslut-
tede mig derfor til at fotografere 
den insektædende plante Soldug. Så 
jeg bevægede mig ud i det fugtige 
område i Frederikshåb Plantage, og 
pludselig flyver der en fugl op ca. 40 
cm. fra min ene fod. Ser, at der ligger 
et hvidt æg på den bare jord, og at 
fuglen, en Natravn, flyver langsomt 
rundt om mig og ”spiller syg”. Jeg 
tager hurtigt et billede af ægget og 
begynder at følge den ”syge” Nat-
ravn, mens jeg fotograferer på livet 
løs.
Da den har ”lokket” mig ca. 10 me-
ter væk fra ægget, sætter den sig et 
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øjeblik på en gren et par meter oppe 
i et større fyrretræ, hvorefter den 
forsvinder. Instinktet fortalte den, at 

den skulle ”spille syg”, og beviset på 
at det var rigtigt, fik den, da jeg lod 
mig ”lokke”.
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Musvågen og braklægningen

Tekst: Kurt Storgård, Kolding Rovfuglegruppe

 Bestanden af ynglende Musvåger er 
optalt i Sydøstjylland ved Kolding 
siden 1973 i et 680 km2 stort census-
område, se bl.a. artikel i bladet fra 
2010.
Dengang i starten af halvfjerdserne 
var bestanden endnu påvirket af 
jægernes forfølgelse, som ellers teo-
retisk burde være stoppet med den 
nye jagtlov fra 1967.
Men de efterhånden forbedrede 
overlevelsesmuligheder resulte-
rede stille og roligt i et øget antal 
af ynglende Musvåger op gennem 
halvfjerdserne, og bestanden syntes 
omkring 1990 at have nået sit max i 

det daværende landskab med dets 
indhold af tilgængelig føde.
Musvågens krav til et yngleterri-
torium er generelt opfyldt hvis der 
findes en brugbar redebevoksning 
(skovstruktur) med tilpas fred og 
ro, omgivet af et tilstrækkeligt stort 
fourageringsområde (fødeudbud) 
der indbefatter div. gnavere, padder, 
fisk, fugle og insekter.
I 1990 var et gennemsnitligt territo-
rium 3,5 km2 varieret landskab med 
33 ha. skov.
Naturen i det åbne land var allerede 
i halvfjerdserne særdeles negativt 
påvirket af et mere og mere intensivt 

Musvåge Foto: Erik Borch
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landbrug, hvor store græsningsarea-
ler med kvæg blev afløst af korn-
marker og grisebedrifter, en ud-
vikling som længe havde forarmet 
vores naturkvalitet.
Gennem en hundredårig periode var 
enge, moser, søer og fjorde blevet 
afvandet og opdyrket, og mange 
vandløb rørlagt eller rettet ud for at 
tilfredsstille landbrugets hungren 
efter mere dyrkningssikker agerjord. 
Også erhvervets enorme arsenaler 
af gift til at beskytte afgrøderne er 
problematiske. Rydning af levende 
hegn, smålunde og vandhuller som 
lå i vejen for sammenlægning af i 
forvejen endeløse marker har bety-
det farvel til mange små levesteder, 
og givet os alle et mere monotont og 
kedeligt landskab.
”Naturen det billige skidt” var de 
fleste politikeres holdning, og de 
tillod, ja nærmest tilskyndede og 
betalte for naturødelæggelser som 
Skjern å projektet langt op i tres-
serne. Bønderne var om man så må 
sige ”hellige køer”(må ikke røres), 
og først i begyndelsen af halvfem-
serne fik Danmark en Naturbeskyt-
telseslov, hvis utilstrækkeligheder 
vi dagligt mindes om, netop fordi 
landbruget sjovt nok, trods et svim-
lende milliard-underskud stadig har 
en absurd politisk magt.
Landbrugets accelererende effektivi-
tet på større og større arealer skabte 
efterhånden smørbjerge og mælke-
søer i hele Europa, som til sidst fik 
EU til at trække i håndbremsen og 
indføre den såkaldte braklægnings-
ordning i 1992.

Braklægningen betød at 250.000 
ha. dansk landbrugsjord gik ud af 
driften på blot to år. Noget kuk i sy-
stemet resulterede i et fald 1997-98, 
men ellers udgjorde brakken over 
200.000 ha. frem til 2005, hvor ord-
ningen langsomt blev forringet, og 
helt ophørte 2007 i sin gamle form. 
Resultatet blev at brakken stort set 
igen forsvandt som dug for solen på 
to år. 
Den ufrivillige ordning var ikke 
populær hos landbruget der mente 
at ”brak var gak”. Ordningen var 
ej heller fra EU´s side tænkt som en 
gevinst for natur og miljø, men alene 
et tiltag for at stoppe overproduk-
tionen af landbrugsvarer. Arealerne 
som landmanden valgte at brak-
lægge var selvfølgelig de ringeste 
jorder, der lå ubekvemt og var enten 
for våde eller tørre eller generelt 
bøvlede. Ofte de arealer der bare 
få år tidligere havde rummet stor 
biodiversitet.
Men nu fandt der en næsten even-
tyrlig forandring sted.
Snart dukkede små fine danske 
pionerplanter op, og efter kort tid 
var der et væld af blomster fra 
gamle frøpuljer eller nærliggende 
bestande. Uden gift og sprøjtning 
stod arealerne på få år med en gan-
ske artsrig flora som tiltrak insekter, 
smådyr, mus og selvfølgelig mange 
arter fugle, altså masser af fødeem-
ner til en opportunist som Musvå-
gen. 
Génsbøl vurderer i sin rovfuglebog 
fra 2004 at der i år 2000 er ca. 6000 
par Musvåger i Danmark, d.v.s. at 
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der ganske pludseligt genopstår 
over 40 ha. braknatur til rådighed 
for hvert par.
Mange af arealerne lå i kanten af de 
endnu bevarede naturområder ved 
søer og ådale, mens andre var min-
dre parceller ude i det åbne land.
Musvågebestanden ved Kolding 
reagerede på det forbedrede føde-
grundlag ved at vokse ganske mar-
kant fra godt 200 par i 1992 til 285 
par i 1997, og derefter i roligt trinvist 
tempo frem til 2007, hvor vi registre-
rede hele 316 ynglepar.
Det forbedrede fødegrundlag gjorde 
at territorierne ikke behøvede at 
være så store som før, og derfor 
klemte nye par sig ind bl.a. i de 
lange smalle ådal-skove, ligesom 
små trægrupper og gamle levende 
hegn midt i landbrugslandet pludse-
lig blev succesfulde redesteder, tak-
ket være ny braknatur og de allerede 
kendte vintergrønne marker.
Ikke alene voksede bestanden i 
perioden, det gik også rigtigt godt 
med ynglesuccesen. Således fandt vi 
i 1996 den største ungeproduktion 
nogensinde i den 40-årige overvåg-
ningsperiode med 1,65 unge pr. par 
(snit er på 1,12), hvilket gjorde at 
hele 470 unger fløj fra rederne i Syd-
østjylland.
Til sammenligning var der i et godt 
år sidst i halvfjerdserne 280 unger 
(1977) i det samme område.

Da landbruget nedpløjede de ofte 
mere end 15 år gamle natur/brak-
arealer, heraf ca. 115.000 ha. alene i 
2007, var det en katastrofe for Dan-

marks flora og fauna.
Alene i Syd- og Østjylland var det 
95% af arealerne som forsvandt på 
4 år fra 2007-2011, og det samme 
gjorde 30% af Musvågerne. Unge-
produktionen gik også ned, og i 
2013 var den på blot 0,63 unge pr. 
par, hvilket er det absolut laveste i 
40 ynglesæsoner, og kun 140 unger 
kom på vingerne. Mange andre arter 
af planter, sommerfugle og pattedyr 
har antageligt oplevet samme tilba-
gegang.
Tårnfalkens bestandsudvikling 
ligner meget det vi har oplevet med 
Musvågen. Flest par blev registre-
ret mellem 1999 og 2009, hvorefter 
bestanden faldt over 40 % på to år 
frem til 2011. En tredje art som jager 
i det åbne land og især græsnings-
landet er Glenten, som ved Kolding 
var gået tilbage fra 3 par i midtfir-
serne til 1 par i 1992. Men fra 1993 
gik arten igen langsomt frem og 
holdt sig på 4 par midt i nullerne. 
Efterfølgende har denne unaturligt 
sjældne art fortsat fremgangen og 
nåede op på 10 par i 2015, brak eller 
ej, så har hvert par Glenter stadig 
over 60 km2 fouragering til rådig-
hed, og med det potentiale må arten 
antages fortsat at vokse. 
Hvepsevågen ser også ud til at have 
nydt godt af brakperioden, idet vi 
har registreret en pæn fremgang 
i bestanden fra især 2002 til 2008, 
efterfulgt af en tilbagegang på godt 
25 % frem til 2011.
Spurvehøge-bestanden har også 
oplevet en stabil fremgang op gen-
nem halvfjerdserne og nullerne, ef-
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terfulgt af en mindre nedgang efter 
2007. Arten havde nogle rigtigt fine 
yngleresultater i brakperioden, især 
var der en rekordserie i nullerne 
med omkring 3 unger pr. par hele 6 
år i træk, hvilket er usædvanligt for 
arten.
Mange rovfugle nød altså ubetinget 
godt af den naturtilstand som lang-
tids-braklægningen i stort omfang 
gav mulighed for.
Politikerne lovede at naturen skulle 
kompenseres for de mistede 200.000 
ha. med erstatningsarealer som bl.a. 
10m-bræmmer der skulle beskytte 
vandløbene. Ramaskriget fra land-
bruget kom prompte, og ordnin-
gen blev sløjfet. Det er ynkeligt at 
bønderne og deres parti Venstre´s 
såkaldte ”miljøministre” fortsat her i 
år 2016 bestemmer over hvor dårligt 
naturen skal have det.

Landbrugets grådighed og mangel 
på respekt og glæde ved vores natur 
har kostet dyrt i såvel biodiversitet 
som mistede rekreative områder for 
hele befolkningen. Læs gerne Kjeld 
Hansens bog om ”Det tabte land”, 
der er nemlig flere skurke end bøn-
derne i denne skandale, nemlig fæle 
pengemænd og korrupte politikere.   

Oplysninger om brak fundet i Stati-
stikbanken AFG07 + AFG1 af Geoff 
Preston.
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Hør den lille Stær

Tekst: Allan Bech

I det tidlige forår sker det pludselig 
en dag. Fra havens høje grantræ 
lyder den velkendte sang som var-
mer inden i og får smilet frem. Den 
lange mørke vinter er som ved et 
trylleslag næsten glemt. De skønne 

strofer frembringes med stor iver 
og en smittende livsenergi som nok 
kan smelte en vinterfrossen sjæl en 
smule. Min Glæde er ihvertfald stor 
over gensynet med Stæren. Med 
strittende strubefjer og sitrende vin-

Syngende stær 
Foto:Mogens Daugård
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ger bekendtgør Stæren sin ankomst 
og varsler lysere tider. Der er forår i 
luften.
Stæren er en af Danmarks helt al-
mindelige fugle og kendt og elsket 
af mange som en rigtig forårsbebu-
der og hvem kender ikke den dej-
lige børnesang “Hør den lille Stær.” 
Heldigvis er Stæren, trods voldsom 
tilbagegang de sidste årtier, stadig 
en talrig fugl som de fleste danskere 
har mulighed for at stifte bekendt-
skab med.
Mange haveejere har haft Stæren 
som logerende i stærekasser og har 
oplevet det herlige leben fuglen 
bringer med sig. 

Når Stæren yngler i haven.
Vi har været heldige at have Stære 
ynglende i haven igennem flere år. 
Både i vores nuværende have i Vejle 
ådal, men også da vi havde en lille 
gårdhave i Billund. Nogle af bille-
derne i denne artikel er fra stærekas-
sen, vi havde i den lille gårdhave. 
I løbet af foråret fra marts til slut-
ningen af maj er der liv omkring 
stærekassen. Det er en ren fornøjelse 
at følge Stærene i denne periode. 
Fuglene er tillidsfulde og det er in-
gen sag at få et indblik i familielivet 
hos hr og fru Stær.
Når kalenderen siger marts plejer 
Stæren gerne at indfinde sig i ha-
ven. Efter endt vinterferie i egnene 
omkring den engelske kanal vender 
vores Stære tilbage og med et sidder 
de en morgen på taget af stærekas-
sen. Fra kassen lyder de særeste 
knirkende lyde og det lyder næsten 

som om at både blishøne, vibe og 
agerhøne er flyttet ind. Ja Stæren 
er en god imitator og gang på gang 
den følgende tid bliver jeg narret af 
Stærens lydefterligninger. Stæresan-
gen er noget ganske særligt og det er 
svært at forestille sig en forårsmor-
gen uden, tænker jeg.
Fra den tidlige morgen i marts og de 
næste par måneder frem, er fuglene i 
den grad med til at sætte deres præg 
på livet i haven, og jeg elsker det.

De kommende dage skal der gøres 
forårsrent. Stærene har travlt med 
at fjerne gammelt rede materiale 
fra kassen. Samtidig skal der også 
knyttes bånd mellem fuglene, så der 
parres ind i mellem. Der følger så en 
tid med æglægning og rugning. Det 
mest almindelige er vist at Stærene 
lægger 5-6 æg. Hele tiden sørger 
stærehannen for at sangstemmen 
ikke ruster. Der fløjtes og piftes til 
den store guldmedalje på pinden 
deroppe ved kassen. Det er med at 
udnytte tiden nu til at pleje sang-
talentet for når først der kommer 
unger er det så som så med tiden til 
at flotte sig med stæresang.

Omkring et par uger går der, før en 
svag pippen fra redekassen bekendt-
gør at æggene er klækket og at et 
kuld nye stæreunger har set dagens 
lys. 

Stæren lever især af forskellige lar-
ver og insekter. Stankelbenslarver er 
således en vigtig del af kosten. Men 
også bær, korn og frø er i perioder 
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at finde på spisekortet. Stæren er i 
sin fødesøgning afhængig af enge 
og marker der afgræsses. Her findes 
føden i særlig grad og den er til at 
finde for fuglene i den korte vege-
tation. Desværre set fra et stæreper-
spektiv så er arealet med afgræssede 
enge og marker blevet mindre og 
det er en af grundene til at Stæren er 
gået voldsomt tilbage i antal.
Tilbage ved stærekassen i haven. Det 
er blevet maj og der fodres unger 
i vores stærekasse nu. Tilsynela-
dende har de gamle fugle ikke de 
store vanskeligheder ved at finde 
føde, utallige gange i løbet af dagen 
flyver de frem og tilbage med mad 
til ungerne. Nogle gange er de væk 
lidt længere tid ad gangen til andre 

tider er de hurtigt tilbage igen. Gad 
nok vide hvor langt væk de flyver 
i jagten på at finde lækre larver til 
deres afkom?
Sidst i maj når foråret er på sit høje-
ste og det summer af liv alle vegne, 
er det tiden hvor mange fugleunger 
skal forlade reden, og tage det store 
spring ud i verden. Sådan er det 
også ved vores stærekasse, hvor vi 
nu kan se de store unger kigge nys-
gerrigt ud på omgivelserne.
Af og til er det næsten lige ved at gå 
galt. Når de gamle Stære kommer 
for at fodre bliver en af ungerne så 
ivrig at den er på vippen til at falde 
helt ud af redekassen. Med vidt 
opspilet næb og voldsom appetit 
modtages de gamle Stære, når de 

Fodringstid
Foto: Allan Bech
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Unge kigger ud af kaassen
Foto: Allan Bech
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kommer med mad.
I de sidste majdage er det slut. Tid-
ligt en morgen fløj de sidste unger 
fra kassen, allerede aftenen forinden 

havde den første unge forladt re-
den. Stærene har takket af for denne 
gang, vi ser dem stort set ikke mere i 
haven i sommer.

Ungen fodres
Foto: Allan Bech

I tiden der kommer er det lidt tomt 
i haven, vi går rundt med en følelse 
af at der mangler noget. Vi savner 
vores Stære. Vi glæder os over at de 
valgte vores redekasse igen i år og 
tænker på de mange fine oplevelser 
fuglene har givet os. Vi håber på et 
gensyn til næste år.

Efterårsstære
Når sommeren synger på sidste vers 
og det tidlige efterår banker på dø-
ren får vi besøg i haven. Vores Stære 
er tilbage for en kort bemærkning. 

De sidder ved stærekassen flere 
gange i løbet af et par dage først i 
september. Ja den ene Stær er endda 
inde i kassen et par gange. Det er 
som om fuglene lige skal forbi for 
at se om alt nu er som det skal være 
ved deres rede inden trækket mod 
sydvest og mildere vintervejr indle-
des.

Når Stærene bliver til mange
I september var vi i Sønderjylland. 
Vi besøgte marsklandet ude vestpå 
omkring Ribe. Vi nyder en flok 
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Bramgæs, som går på marken og 
en elegant Blå kærhøg, som glider 
lavt over engen. I det fjerne hæver 
domkirken sig op over det flade 
landskab. Her er højt til himlen og 
blikket kan vandre vidt. Vi spejder 
opmærksomt horisonten rundt. 
Er det her de kommer i aften, eller 
finder de et andet sted at tilbringe 
natten? Det er Stærene, vi kigger 
efter. For det er jo nu de samles i tu-
sindtal, for i fællesskab at finde logi 
for natten. Vi håber, vi er det rigtige 
sted.
Der kommer en flok Stære flyvende 
fra vest og der yderligere en flok. 
Inden for få minutter samles de i 
en større og større flok og den dan-
sende opvisning kan begynde. I det 

sidste aftenlys bølger flokken frem 
og tilbage, højt og så lavt indtil fug-
lene til slut går ned i rørskoven for 
at sove.
Hvem ved, måske er vores egne 
Stære med i flokken derude? Jeg tror 
de er, og det gør godt at tænke på.
Stærenes Sort Sol hører ikke kun 
vadehavet og marsken til. Det kan 
også lade sig gøre at opleve i noget 
mindre målestok i det sydøstjyske 
bl.a ved Kongens Kær.
Her nu i det sene efterår sidder jeg 
og kigger ud på træet i haven hvor 
vores stærekasser hænger. Foråret 
er langt væk og det blæser og reg-
ner derude. Jeg håber på, at Stærene 
vender tilbage til næste år. 

Stæreflok i marsklandet
Foto: Allan Bech
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Naturprojekt i Vejle Golf Club

Tekst og fotos: Jørgen Pagh

De store fuglekasser blev sat op med professionel hjælp fra Vejle Kommune
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Gennem de seneste 3 år har der i 
Vejle Golf Club været arbejdet med 
en række naturforbedrings og na-
turformidlingstiltag. Arbejdet er 
udført i et samarbejde mellem Vejle 
kommune og frivillige fra Vejle Golf 
Club. Friluftrådet har ydet økono-
misk støtte, men hovedparten af 
projektet er financierer af golfklub-
ben.

Formidlingsdelen
Der er i efteråret 2014 opsat 27 infor-
mationstavler ved tee-stederne på 
banen. Her informeres om områdets 
fugle, dyr og planter. Herudover 
informeres der i nyhedsbreve og på 
klubbens hjemmeeside om aktuelle 

naturbegivenheder i området samt 
guidede naturvandringer.
Naturforbedringer
På naturforbedringsdelen er der, for 
at forbedre levevilkårende for de 
hulerugende fugle, opsat mere end 
150 redekasser i området. Der er 
opsat 8 forskellige typer kasser lige-
fra Træløber til uglekasser. Allerede 
andet år er der nu 4 uglekasser der 
har ynglende Huldue
Der arbejdes nu videre med et 
katalog af naturforbedringstiltag 
som i en løbende process vil kunne 
forbedre levevilkårene for fugle og 
dyrelivet i området.

Mejserne flyttede straks ind
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De mindre fuglekasser blev opsat med hjælp fra DOF medlemmer
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Kataloget omfatter f.eks
etablering af fugtig lavning, tør jord-
bakke, barjordspletter, stendynger, 
fritliggende sten og tornekrat mm.
Det er håbet, at sådanne tiltag vil 
være medvirkende til at øge biodi-
versiteten i området.
Tiltagene har øget naturinteressen 
blandt brugerne af golfbanen, og 
været med til at styrke forståelsen 
for de værdier der findes i naturen.

Der er ynglende Huldue i 4 af 10 
opsatte uglekasser

Rødstjert hun på vej til redekassen




