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Klægbanken er en sydsydvest-nordnord-
øst-orienteret, ca. 3,5 km lang, smal ø-ræk-
ke, beliggende på Stauning Grund i den 
nordøstlige del af Ringkøbing Fjord, ud for 
Halby (Fig. 1). 

I denne artikel beskriver vi, så vidt op-
lysninger haves, Klægbankens historie, 
herunder udviklingen i dens areal og vege-
tation fra 1880 og frem til i dag.

Gennem årene er der foretaget få under-
søgelser af floraen og faunaen på Klæg-
banken og det omgivende vandområde, 
formentlig på grund af de vanskelige og 
restriktive adgangsforhold. Eksempelvis 
blev øen ikke floristisk undersøgt i forbin-
delse med Wessbergs og Løjtnants mange 
ø-ekspeditioner med tilhørende omfat-
tende udarbejdelse af rapporter (https://
botaniskforening.dk/botanik/ofloraer/). Ud 

over vegetationsforholdene er især fugle- 
og pattedyrfaunaen blevet undersøgt. Ud-
viklingen i ynglefuglenes forekomst vil bli-
ve behandlet detaljeret i en artikel i Dansk 
Ornitologisk Forenings Tidsskrift, mens en 
beskrivelse af pattedyrene og kommentarer 
vedrørende øvrig fauna er medtaget her. 
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Summary
The Klægbanken reserve in Ringkøbing Fjord – History and 
changes in area and vegetation with comments on the fauna

Klægbanken is a narrow chain of islands in the brackish lagoon 
Ringkøbing Fjord in western Denmark, emerging in the late 
1800s as a low, muddy bar. Partly aided by Man, the bar was 
slowly colonized by wetland plants. It is an important reserve 
for breeding birds and the high density of these influence the de-
velopment and composition of the vegetation. We studied chan-
ges in area and vegetation based on literature, aerial photos and 
 direct observation.

Since 1931, Ringkøbing Fjord has been cut off from the North 
Sea by a lock at Hvide Sande, permitting the water level to be 
regulated. Until 1987, the water level has been kept low, but since 
then more North Sea water has been led into the lagoon in order 
to control eutrophication, resulting in higher salinity and more 
frequent flooding.

We demonstrate an 11 % loss in area of Klægbanken since 1987 
due to erosion of the most wave-exposed western shores of the 
islands. The erosion is partly aided by physical wear on vegeta-
tion from resting birds, partly from the withering effect of bird 
 droppings on the plants (Fig. 2, 3, 4 and 5).

Changes in breeding bird composition and salinity of floodwater 
have had profound effects on the composition of the vegetation 
(Table 1). In addition, an attempt to control the growth of reeds 
by mowing and burning in order to facilitate the breeding of 
 waders has influenced diversity and competition among plants.

A short section on the occurrence of mammals and other fauna is 
included. Periodically, Klægbanken harbours dense populations 
of the water vole, attracting many raptors during winter.

Keywords: Nature reserve; erosion; flooding; salinity; vegetation 
succession; plant competition; gull colonies; mammals.

Vegetationsdække på Nordpold.  
Foto: Kaj Halberg
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Figur 1. Klægbanken set fra luften mod 
syd sydvest, august 1976. I forgrunden Nord-
pold, i midten den langstrakte Midtbanke 
og længst borte Hesteskoen. Strømrenden 
Holcks Gyde ses i forgrunden og længst ude 
anes Kongens Gyde, som adskiller Midt-
banken og Hesteskoen.
Foto Jens Tang Christensen.
Aerial view of the Klægbanken reserve towards 
SSW, 1976
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Beskyttelsesstatus
Allerede i 1898 forbød Landbrugsministe-
riet, som på det tidspunkt ejede Klægban-
ken, al jagt og unødig færdsel, men først 
efter 1928 kom der mere system i fred-
ningen, da ø-rækken med en omgivende 
1 km bred fladvandet zone sammen med 
Tipperne i fjordens sydende blev udpeget 
som reservat.

Klægbanken er i dag en del af Natura 
2000-område nr. 69, Ringkøbing Fjord og 
Nymindestrømmen. Dette område omfat-
ter habitatområde H62, fuglebeskyttelses-
område F43 og Ramsar-område nr. 2 med 
et areal på i alt 27.684 ha, hvoraf de 21.810 
ha er vandareal, mens 5.875 ha er land. 
Natura 2000-området dækker omtrent den 
østlige og sydlige 2/3 af fjorden, afgrænset 
af en linje fra Ringkøbing til Hvide Sande. 
Alle landarealer i denne afgrænsning er i 
udgangspunktet beskyttet i henhold til §3 i 
Naturbeskyttelsesloven.

Klægbanken er også omfattet af Bekendt-
gørelse om fredning og vildtreservat i 

Ringkøbing Fjord (bekendtgørelse nr. 1678 
af 20/11/2006). Det indebærer, at der er 
totalt adgangsforbud til Klægbanken og 
det omliggende vandområde inden for en 
afstand af 1 km fra øen (Dahl 1987).

Klægbankens tilblivelse og udvikling
Hvordan Klægbanken er opstået rent geo-
logisk, er uklart, men den optræder som en 
langstrakt sandrevle i fjorden på Johannes 
Meyers kort fra 1650 (Rambusch 1900). 
Først to hundrede år senere begynder den 
at stikke op over vandoverfladen.

Rambusch (1900) beskriver Klægbanken 
som en 3,315 km2 stor, langstrakt, delvis 
bevokset ø, der mod nord løber ud i en 
spids og mod syd fortsættes af talrige små 
rørbuske. Hans arealangivelse må dog bero 
på en fejl, da senere opmålinger kun udvi-
ser omkring en femtedel heraf. Rambush 
skriver endvidere, at der først i 1880’erne 
optrådte spontan bevoksning, som den 
lokale befolkning forbedrede og forøgede, 
indtil staten den 8. oktober 1897 overtog 
ø-rækken.

Denne tilplantning er beskrevet i en hånd-
skrevet beretning af daværende sognefoged 
i Stauning sogn, Laurids Holck (Jensen 
1985). Han og Søren Ibsen tog en junidag 
i 1885 med hver en karl i en fladbundet 
pram ud til banken med en mængde op-
gravede tagrør og siv, som de plantede 
spredt. Da man håbede på at få et godt 
fremtidigt rørskær, blev flere i sognet inte-
resserede, og 21. maj året efter oprettedes 
Klægbankens Fælleskab, som fik banken 
opmålt og beplantningen sat i system. 
Udgifter og indtægter skulle fordeles på 
lodsejerne i Stauning sogn. I 1892 var rør-
skoven vokset så stor, at der for første gang 
var indtægter fra salg af bjergede rør. Da 
staten fem år senere gjorde krav på ø-ræk-
ken, skrev næsten alle i sognet under på et 
andragende til ministeriet om, at den måtte 
forblive beboernes fælleseje, men dette blev 
ikke imødekommet. 

Klægbanken består af tre øer, kaldet Nord-
pold (5,2 ha), Midtbanken (41,7 ha) og 
Hesteskoen (14 ha), adskilt af to 20 m bre-
de og op til 3 m dybe strømrender. De to 
render er således betydeligt dybere end de 
tilstødende vandarealer. Hvornår disse ren-
der er dannet, vides ikke, men på et kort 
over den nordlige del af banken, opmålt af 
N. Klintö i 1908, forekommer den nordli-
ge rende, Holcks Gyde, ikke. Den sydlige 
rende, Kongens Gyde, vises på et fotografi 
taget af Herluf Winge i 1898 (i Rambusch 
1900), og Rambusch nævner også kun 
denne rende.

Klægbankens matrikulerede areal udgjorde 
på et tidspunkt før 1954 præcis 535.154 m2, 
altså godt 53,5 ha, men siden da har øerne 
ændret form og areal. Digitalisering af luft-
fotos fra 1945 og frem viser varierende og 
generelt tiltagende areal, men disse bereg-
ninger lider under mulig optisk fortegning 
og indflydelse af kameravinkel. Desuden 
kan uskarphed gøre det vanskeligt præcis 
at fastlægge grænsen mellem land og vand. 
Med disse forbehold var arealet i 1945 59,8 
ha og i 1982 65,3 ha.Figur 2. Ændringer i Klægbankens areal i perioden fra 1987 til 2018, opmålt fra digitalise-

rede ortofotos.
Changes in area of Klægbanken from 1987 to 2018 determined from digitized orthophotos.
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Fra 1987 og frem foreligger der ortofotos, 
som gør det muligt præcis at beregne are-
alet af Klægbanken (Fig. 2). Disse arealbe-
regninger viser, at Klægbanken siden 1987 
har mistet 11 % af sit areal fra godt 68,6 ha 
til knap 61,1 ha i 2018. Dette tab er sket 
ved erosion langs vestsiden af banken (Fig. 

3 og 4) og har bl.a. ført til, at Nordpold er 
blevet opdelt, så den nu består af 2 og må-
ske snart 3 øer.

I perioden 1910-15, hvor der var en åben 
forbindelse fra Ringkøbing Fjord til Nord-
søen via Hvide Sande-kanalen (Spärck 

1934), må man formode, at banken ofte har 
været oversvømmet. Men også før den tid 
har vandstanden i perioder været meget 
høj, som beskrevet af Christensen (1901-
07).

Vandstanden i Ringkøbing Fjord er efter 
etablering af slusen ved Hvide Sande i 1931 
blevet reguleret med henblik på at undgå 
oversvømmelser af lavbundsjorder langs 
fjorden. Denne praksis, i sammenhæng 
med stigende tilførsel af næringsstoffer 
fra især Skjern Å, førte imidlertid til tilta-
gende eutrofiering af fjorden op gennem 
1960’erne og 70’erne.

Der opstod et ønske om at begrænse 
eutrofieringen gennem tilførsel af mere 
Nordsø-vand via slusen ved Hvide Sande. 
Fra midten af 1960’erne og frem til 1987 lå 
den gennemsnitlige saltholdighed i fjorden 
på 5-8 ‰. I 1987 ændredes slusepraksis, 
så saltholdigheden over en årrække lå på 
7-10 ‰. Fra 1995-96 besluttedes det at 
lukke endnu mere Nordsø-vand ind i fjor-
den, så saltholdigheden kom til at ligge på 
omkring 8-15 ‰, og med op til 12-15 ‰ 
i perioden fra maj til og med september 
(Olesen 2007).

Det er vores vurdering, at erosionen langs 
bankens vestside skyldes bølgepåvirkning 
i forbindelse med øget vandstand. Vand-
standsdata for fjorden målt ved slusen i 
Hvide Sande viser en øget hyppighed af høj 
vandstand (40 cm eller mere over norma-
len, Fig. 5). Ved disse vandstande vil Klæg-
banken stort set være helt overskyllet.

Erosionen fremmes formodentlig af fy-
sisk slitage fra rastende fugle samt af den 
afsvidende effekt, som ekskrementer af 
især Sølvmåge (Larus argentatus) og Skarv 
(Phalacrocorax carbo ssp. sinensis) har på 
vegetationen (jf. fig. 4). Når urinsyren i 
fuglenes ekskrementer svider vegetatio-
nen af, fjernes den bindende effekt, som 
planternes rødder har på den lerholdige 
jordbund.

Figur 3. Udsnit af den nordlige del af 
Klægbankens Midtbanke. Forløbet af kyst-
linjen i 2018 (rød linje - digitaliseret ud 
fra ortofoto) er projiceret på ortofoto fra 
1999. Dele af vestkysten er eroderet bort i 
de mellemliggende år, hvilket har ført til en 
indskrænkning af Klægbankens samlede 
areal.
The outline of a section of Klægbanken in 
2018 (in red) projected onto an aerial photo-
graph from 1999.

Figur 4. Udsnit af den midterste del af 
Midtbanken. Forløbet af kystlinjen i 2018 
(rød linje - digitaliseret ud fra ortofoto) 
er projiceret på ortofoto fra 1999. Den 
kraftigste erosion af vestkysten er sket i de 
vegetationsløse partier.
The outline of a section of Klægbanken in 
2018 (in red) projected onto an aerial photo-
graph from 1999. Erosion is most pronoun-
ced where vegetation is missing.

Vandstand i Hvide Sande (indersiden)

Figur 5. Antallet af dage med vandstand på 40 cm eller mere over normalen målt på fjord-
siden ved slusen i Hvide Sande (Data: Kystdirektoratet).
The number of days each year with water levels of 40 cm or more above normal.
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KLÆGBANKENS VEGETATION
Vegetationsudviklingen
Planternes indvandring til Klægbanken 
efter de første beplantninger i 1880’erne 
har uden tvivl været under indflydelse af 
fuglelivet. Rambusch (1900) skriver: ”I 
Fremtiden vil der vistnok kunne gøres en 
Del Erfaringer med Hensyn til Vegetationens 
Udbredelse ved Hjælp af det storartede og 
interessante Fugleliv, som udfolder sig her.”

Fugle kan på forskellig vis transportere frø, 
og deres gødning har desuden indflydelse 
på vækstforholdene. Ændringer i fjordens 
saltholdighed og vandstandsniveau har 
ligeledes indflydelse på overlevelsesmulig-
hederne og konkurrencen mellem plante-
arterne.

Rambusch (1900) skriver: ”Ligesom paa 
Høje Sande begynder Vegetationen paa den 
vestlige Side af Banken med Sumpstraa; heri 
kan findes indblandet Strand-Kogleaks, lige-
som Krybende Hvene snart med sit lysegrøn-
ne Tæppe dækker den nogenlunde tørre og 
faste, men dog bløde og klægede Bund; den-
ne er oventil lysebrun (jærnholdig), længere 
nede sort (surt stinkende), altsaa af Lighed 
med den sædvanlige Bund fra Fjordomraa-
det. Vind og Vand har tvunget de lange 
Ranker af Fioringræsset [Kryb-Hvene; forf.] 
over mod Øst; fra deres liggende Stilling bø-
jer de sig opad med det blomstrende Straa. I 
øvrigt finder Tilvoksningen Sted ved Hjælp 
af de samme Planter som paa Høje Sande: 
Blaagrøn Kogleaks og Tagrør (mest paa den 
østlige Side af Bankerne). Disse to Planter er 
tillige benyttede til Plantning, der begyndte i 
1884, da den naturlige Plantevækst kun var 
meget ringe. Ogsaa Sø-Kogleaks findes her; 
fra den landfaste Del af Banken noteredes 
i Maj Kimplanter af Spydbladet Melde, der 
rimeligvis er hidført med Fuglene.”

Overlærer Hedegaard Christensen fik i 
1960 tilladelse til at foretage en botanisk 
undersøgelse af Klægbanken, som besøgtes 
15. maj og 5. juli. Han skriver: ”Tagrør, der 
allerede i 1958 dækkede del allermeste af 
øen, var taget yderligere til, så det nærmest 
kun er små områder i og ved hættemåge- og 

splitternekolonierne, der er fri. Højden og 
tætheden er dog varierende. Mange steder, 
navnlig på Østsiden, er der ret høje tætte 
tagrørsjungler, hvor der så at sige ikke fin-
des andre planter. På nordenden og langs 
vestkysten findes en del bevoksninger af 
Strand-Kogleaks.”

”I det hele taget findes de fleste planter i den 
artsfattige flora på vestsiden, hvor Tagrør 
som nævnt ikke er helt så dominerende som 
på østsiden. Her findes Festgræs, Gåse-Po-
tentil, Rejnfan, Ager-Tidsel, kimplanter af 
Strand-Mælde o.a. Mælder.”

Efter besøget i juli skriver han: ”De nye 
tagrør er nu højt oppe og gør øen endnu 
mere uoverskuelig end i maj. Ved hættemå-
ge- og splitternekolonierne er vegetationen 
påfaldende høj, kraftig grøn og frodig. For-
uden fuglenes ekskrementer spiller det meget 
betydelige antal døde unger en rolle i denne 
forbindelse.”

Efter vegetationsbeskrivelserne følger i 
Hedegaard Christensens notat en liste 
over de registrerede plantearter opdelt på 
15 karakterplanter på øen, 15 plantearter, 
som forekommer hist og her, og endelig 13 
planterarter, der forekommer enkeltvis el-
ler på begrænset lokalitet, dvs. 43 arter i alt 
(Hedegaard Christensen 1960), se Tabel 1.

Karakteristisk for de registrerede arter er, at 
det drejer sig om almindeligt forekommen-
de arter, samt arter, der typisk indfinder sig 

på blotlagt sandbund, og arter der er knyt-
tet til ferskvandspræget jordbund. Festgræs 
er den eneste mere usædvanlige art, som 
blev registreret på Klægbanken i 1960.

Vore registreringer af planteforekomster i 
perioden 1977-80 gav, på trods af at nogle 
af de af Hedegaard Christensen fundne 
arter var forsvundet, et artsantal på 77 
(Tabel 1).

I denne periode var der på Midtbanken 
karakteristiske kloner af Festgræs og Rør-
græs, som begge dannede næsten rene 
bevoksninger med diametre på mange me-
ter. Disse er nu (2018-19) forsvundet, men 
begge arter forekommer fortsat. I bunden 
af tagrørsbevoksningen er Festgræs flere 
steder almindelig, især på Hesteskoen. 
Disse forandringer kan være et resultat af 
maskinel slåning gennem de sidste 40 år.

Nu, ca. 40 år senere, er det registrerede 
antal plantearter på Klægbanken faldet 
til 57. Det er sandsynligt, at den ændrede 
sluse praksis i Hvide Sande fra 1987, og 
især fra 1995 og frem, har resulteret i en 
øget saltpåvirkning. Dette har sikkert for-
årsaget, at bl.a. tre arter af Forglemmigej, to 
arter af Brandbæger samt syv arter af kors-
blomstfamilien nu er forsvundet (Tabel 1). 
Eng-Rørhvene, som i 1977-80 dannede ret 
store bestande, er nu også forsvundet. Der-
imod optræder Strandasters i meget større 
bevoksninger end i perioden 1977-80.

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L

Figur 6. På Nordpold fandtes førhen store kolonier af ynglende hættemåger og splitterner. 
Her ses hættemåger over et tæt plantedække af Ager-Kål. Denne art blev ikke bemærket i 
2018-19. (Foto Kaj Halberg, 31-5-1976).
Previously, large colonies of breeding Black-headed Gulls and Sandwich Terns were found on 
the northern-most island. The photograph shows Black-headed Gulls above a dense cover of 
Field Mustard. This plant species had disappeared by 2018-19.
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Dansk navn Latinsk navn 1960 1977-80 2018-19

Ager-Kål Brassica rapa subsp. 
campestris

** **

Ager-Svinemælk Sonchus arvensis ** X **
Ager-Tidsel Cirsium arvense *** X ***
Almindelig Brandbæger Senecio vulgare ***
Almindelig Brunelle Prunella vulgaris *
Almindelig Firling Sagina procumbens X *
Almindelig Fredløs Lysimachia vulgaris X *
Almindelig Fuglegræs Stellaria media X *
Almindelig Hvene Agrostis capillaris X
Almindelig Hønsetarm Cerastium fontanum 

subsp. vulgare
** X

Almindelig Kvik Elytrigia repens ** ** **
Almindelig Mangeløv Dryopteris filix-mas *
Almindelig Mjødurt Filipendula ulmaria * X
Almindelig Mælkebøtte Taraxacum officinale X
Almindelig Rajgræs Lolium perenne *
Almindelig Rapgræs Poa trivialis X **
Almindelig Skjolddrager Scutellaria galericulata ** X **
Almindelig Stedmoder-
blomst

Viola tricolor ** X

Almindelig Torskemund Linaria vulgaris *
Bidende Pileurt Polygonum hydropiper X
Bidende Ranunkel Ranunculus acris X *
Bleg Pileurt Polygonum lapathifoli-

um subsp. pallidum
X **

Blågrøn Kogleaks Schoenoplectus taber-
naemontani

X

Bredbladet Mærke Sium latifolium *
Butbladet Skræppe Rumex obtusifolius *
Eng-Forglemmigej Myosotis scorpioides X
Engkarse Cardamine pratensis *
Eng-Rævehale Alopecurus pratensis X
Eng-Rørhvene Calamagrostis canescens **
Enskællet Sumpstrå Eleocharis uniglumis *
Enårig Rapgræs Poa annua **
Fersken-Pileurt Polygonum persicaria ** X
Festgræs Hierochloe odorata ** **** **
Finbladet Vejsennep Descurainia sophia X
Firkløft Cotula coronopifolia ****
Fløjlsgræs Holcus lanatus *** ** *
Forskelligfarvet Forglem-
migej 

Myosotis discolor *

Glat Vejbred Plantago major X *
Gul Frøstjerne Thalictrum flavum **
Gul Iris Iris pseudacorus *
Gyldenlak-Hjørneklap Erysimum cheiran-

thoides
X

Gærde-Snerle Calystegia sepium X ***
Gåse-Potentil Argentina anserina *** X ***
Harril Juncus gerardi ** X
Horse-Tidsel Cirsium vulgare X *
Hvidmelet Gåsefod Chenopodium album ***
Hyldebladet Baldrian Valeriana sambucifolia *
Knop-Siv Juncus conglomeratus * **
Kragefod Comarum palustre * *
Kruset Skræppe Rumex crispus *** ***
Kryb-Hvene Agrostis stolonifera *** X **

Dansk navn Latinsk navn 1960 1977-80 2018-19

Kær-Dueurt Epilobium palustre ** *
Kær-Galtetand Stachys palustris * * **
Kær-Guldkarse Rorippa palustris * *
Kær-Snerre Galium palustre *** X **
Kær-Svinemælk Sonchus palustris **
Kær-Svovlrod Peucedanum palustre *
Kær-Tidsel Cirsium palustre X
Kødet Hindeknæ Spergularia marina ** X ***
Lav Ranunkel Ranunculus repens * X *
Læge-Kokleare Cochlearia officinalis *
Lådden Dueurt Epilobium hirsutum *
Muse-Vikke Vicia cracca **
Rank Vejsennep Sisymbrium officinale ** *
Rank Vinterkarse Barbarea stricta *
Rejnfan Tanacetum vulgare *** X **
Ris-Dueurt Epilobium obscurum *
Ru Svinemælk Sonchus asper ** **
Rød Gåsefod Oxybasis rubra **
Rød Svingel Festuca rubra *** X
Rørgræs Phalaris arundinacea * **** ****
Sandkryb Lysimachia maritima * X ***
Skive-Kamille Matricaria discoidea X **
Skov-Angelik Angelica sylvestris * *
Skov-Brandbæger Senecio sylvaticus X
Skov-Hanekro Galeopsis bifida ** **
Sort Natskygge Solanum nigrum *
Spyd-Mælde Atriplex prostrata **** **** ****
Star sp. Carex sp. *
Stor Nælde Urtica dioica **
Strand-Annelgræs Puccinellia maritima **
Strandasters Tripolium pannonica 

subsp. tripolium
X **

Strand-Kamille Tripleurospermum 
maritimum

** *** ***

Strand-Kogleaks Bolboschoenus mari-
timus

*** X **

Strand-Mælde Atriplex littoralis **** **** ****
Strandsennep Cakile maritima *
Sump-Fladstjerne Stellaria alsine *
Sump-Forglemmigej Myosotis laxa *** X
Sump-Kællingetand Lotus pedunculatus * X
Svine-Mælde Atriplex patula ***
Sværtevæld Lycopus europaeus ** X
Tagrør Phragmites australis **** **** ****
Tigger-Ranunkel Ranunculus sceleratus * *
Trævlekrone Silene flos-cuculi *
Tudse-Siv Juncus bufonius X *
Tykbladet Mælde Atriplex glabriuscula *
Udspærret Annelgræs Puccinellia distans **
Vand-Mynte Mentha aquatica *
Vandnavle Hydrocotyle vulgaris ** X
Vandranunkel sp. Ranunculus sp. *
Vand-Skræppe Rumex hydrolapathum *
Vej-Pileurt Polygonum aviculare ** ***
Vingefrøet Hindeknæ Spergularia media * *

Tabel 1. Klægbankens flora registreret i tre perioder mellem 1960 
og 2019. Hyppigheds-angivelse: 4 stjerner = talrig; 3 stjerner = 
almindelig; 2 stjerner = hist og her, én stjerne = sjælden, X = note-
ret uden angivelse af hyppighed. 1960: Overlærer Jens Hedegaard 
Christensen; 1977-80: Kaj Halberg og Jens Tang Christensen; 2018-
19: Kaj Halberg, Jens Tang Christensen og Peter Wind.

The flora of Klægbanken as recorded in three periods between 1960 
and 2019. **** = abundant, *** = common, ** = here and there, * = 
rare, X = recorded without note on abundance.
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Af interessante nytilkomne arter registreret 
i 2018-19 er Firkløft vidt udbredt over store 
flader (Fig. 11). Denne art, som stammer 
fra Sydafrika, er antagelig fuglespredt. Den 
blev påvist for første gang i Danmark i 
1806 i Stjoul Gadekær på Tåsinge, hvor den 
voksede frem til 1926. Siden blev der gjort 
enkelte fund på Ærø, ved Fåborg, samt på 
Fanø, men fra disse steder forsvandt den 
hurtigt igen. I 1854 blev den fundet på 
Harboøre-tangen og i 1926 ved Nissum 
Fjord (Hansen & Pedersen 1959). Arten er 
nu vidt udbredt langs den jyske vestkyst, 
og den forekommer også på Vestamager 
(Hartvig 2015).

Som også Hedegaard Christensen regi-
strerer, tilføres der hele tiden opskyllet 
materiale langs vestsiden, bestående af 
døde Tagrør og andet plantemateriale. 
Dette materiale formuldes efterhånden 
således, at vestsiden af øerne gennem årene 
er kommet til at ligge lidt højere i niveau 
end den østlige del. Det er også her, den 

største koncentration af ynglende måger 
og Skarv findes, og deres gødning har en 
stærkt afsvidende effekt på vegetationen. 
Dels skaber det bare flader, dels giver det 
konkurrence-fordele til næringselskende 
planter, bl.a. Mælde-arterne.

Vegetationsudviklingen på de enkelte øer
Nordpold
I hvert fald siden først i 1900-tallet og 
frem til 1990’erne var den sydvestlige del 
af Nordpold domineret af store kolonier af 
Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus) 
og Splitterne (Thalasseus sandvicensis), 
som holdt vegetationen lav. Her voksede 
gødningstålende planter som Strand-Mæl-
de og Strand-Kamille, og i 1970’erne tillige 
en mængde Ager-Kål (Fig. 6). Den østlige 
halvdel var domineret af Tagrør.

I dag er vegetationen stadig ret lav på den 
vestlige halvdel af øen, hvilket dels skyldes 
slåning, dels en mængde ynglende Sølv-
måger. Langs vestkysten samt omkring 

nordspidsen findes strandeng, hvoraf 
store områder er dækket af gødnings-
tolerante plantearter, bl.a. Strand-Kamille, 
Strand-Mælde og Firkløft. Langs Holcks 
Gyde dominerer Strand-Mælde (Fig. 7). 
Den østlige halvdel er fortsat dækket af 
tagrørskov, men der findes også en mæng-
de Rørgræs, Spyd-Mælde og Strandasters 
(Fig. 8 og 9).

Som før omtalt har erosion af Nordpold 
bevirket, at den nordlige spids er blevet til 
en lille, næsten vegetationsløs holm, hvor 
Spyd-Mælde og Kødet Hindeknæ er de 
mest almindelige arter.

Midtbanken
Langs vestkysten af denne ø findes et ret 
smalt bælte med strandeng, domineret af 
Strand-Mælde, Rød Gåsefod (Fig. 10) og 
Kryb-Hvene, samt tætte tæpper af Firkløft 
(Fig. 11) og Strand-Kamille. Resten af 
denne ø er totalt domineret af tagrørskov, 
hvoraf en del bliver slået stort set hvert år. 

Figur 7. Vegetationsdække på Nordpold langs Holcks Gyde 
(renden mellem Nordpold og Midtbanken), domineret af 
Strand-Mælde. Der ses også bl.a. Rejnfan, Spyd-Mælde, 
Strand-Kamille og Strandasters. (Foto Kaj Halberg, 31-7-
2018).
Vegetation dominated by Grassleaf Orache along the channel 
between the northern and the middle island. Also Tansy, 
Spear-leaved Orache, Sea Mayweed and Sea Aster are seen.

Figur 8. Vegetation langs Nordpolds østside, domineret af Strand-Mælde, 
Strandasters og Strand-Kogleaks. I baggrunden ses den massive tagrørskov. 
(Foto Peter Wind, 23-8-2019).
Vegetation along the east side of the northern island dominated by Grassleaf 
Orache, Sea Aster and Sea Clubrush. In the background a dense stand of 
Reed.



Østsiden samt den sydligste del bliver ikke 
slået. Midt på øen findes en lavning på om-
kring 20x20 m med ganske lav vegetation, 
domineret af Vingefrøet Hinde knæ. Mange 
af de plantearter, som var almindelige i 
1977-80, er forsvundet eller blevet mere 
fåtallige, deriblandt Festgræs.

Hesteskoen
Den hestesko-formede sydligste ø har 
et ganske smalt bælte af strandeng langs 
vestkysten, mens de to sydvestspidsers lave 
 vegetation skyldes en mindre koloni af 
Skarv, der i visse år har ynglet her. Vegeta-
tionen på resten af denne ø består næsten 
udelukkende af gammel rørskov, da der 
ikke har været foretaget slåning her siden 
1992. I bunden af denne rørskov, som er 
domineret af Tagrør og Rørgræs, findes et 
ret rigt flor, domineret af et tæt tæppe af 
Festgræs, samt arter som Gærde-Snerle, 
Almindelig Skjolddrager, Ager-Svinemælk, 
Stor Nælde og Skov-Angelik.

Vegetationsfordeling 
I 2019 blev der fortaget en opgørelse af 
arealfordelingen for hele Klægbanken ved 
at analysere drone-fotos taget den 21. maj. 
Fordelingen af kategorierne ’Flader uden 
vegetation, ’Skarvkoloni’, ’Slået Tagrør’, 
’Ikke slået Tagrør’, ’Anden urtevegetation’ 
og ’Spredt urtevegetation’ blev fundet ved 
brug af ArcMap 10.5 (Fig. 13).

For hele Klægbanken optager ’Slået Tagrør’ 
og ’Ikke slået Tagrør’ henholdsvis 54,5 % 
og 26,0 % af arealet. På Nordpold har næ-
sten hele tagrørsarealet været slået, mens 
der på Hesteskoen ikke er slået siden be-
gyndelsen af 1990'erne. Derfor udgør ’Ikke 
slået Tagrør’ her 89,8 % af arealet. Tagrør er 
således den mest udbredte vegetationstype 
på Klægbanken.

Nordpold har den største andel af anden 
urtevegetation (kategorierne ’Anden urte-
vegetation’ + ’Spredt urtevegetation’). De 
udgør her 20,6 %. Af Klægbankens samle-

Årg. 125: 53

de areal udgør disse to kategorier 11,3 %.

Der er skarvkolonier på alle tre øer, men 
deres samlede areal udgjorde kun 0,6 % i 
2019. Størst var kolonien på Hesteskoen. 
Det øvrige areal uden vegetation, som må 
formodes at være mest udsat for erosion, 
udgør 7,6 % af Klægbankens samlede areal.  

Vegetationspleje
I et forsøg på at forbedre forholdene for 
ynglende vadefugle på Klægbanken blev 
der i 1977 indledt et vegetationsplejepro-
jekt, som er fortsat til og med 2018. På 
Hesteskoen blev der slået Tagrør i visse år 
frem til og med 1992, men ifølge de tilgæn-
gelige satellitbilleder har der ikke været slå-
et rør på Hesteskoen efter 1992. De senere 
år er Hesteskoen således blevet friholdt for 
plejetiltag.

Plejeindsatsen har bestået af maskinel slå-
ning i august måned, i perioder kombine-
ret med afbrænding (1980-89, samt 2001). 

Figur 9. Vegetation midt på Nordpold, bestående af 
Bleg Pileurt (Polygonum lapathifolium subsp. pallidum), 
Ager-Tidsel, Rørgræs og Tagrør. Bagest ses frugtstande af 
Kruset Skræppe (Rumex crispus). (Foto Kaj Halberg, 31-
7-2018).
Vegetation in the centre of the northern island with Pale
Persicaria, Creeping Thistle, Reed Canary Grass and Reed.
In the background fruiting stands of Curly Dock.

Figur 10. Øverst th. Den midterste vegetationszone på vestsiden af Midtban-
ken domineres af Rød Gåsefod. (Foto Peter Wind, 23-8-2019).
An area of the middle island dominated by Red Goosefoot.
Figur 11. Kaj Halberg i en stor bevoksning af Firkløft, Midtbanken. I for-
grunden ses også Spyd-Mælde og Strand-Mælde, i baggrunden Strand-Ka-
mille og Tagrør. (Foto Jens Tang Christensen, 31-7-2018).
Kaj Halberg in a large patch of Brass Button. In the front, Spear-leaved Orache 
and Grassleaf Orache; in the background Sea Mayweed and Reed.
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Disse tiltag har haft til formål at skabe en 
kort strandengsvegetation, primært ved at 
holde tagrørsbevoksningerne nede. Plejen 
har haft en vis effekt på højden og tæthe-
den af Tagrør, men der er fortsat Tagrør på 
de dele af arealet, som har været slået hvert 
år. Til trods for plejeindsatsen er det ikke 
lykkedes at sikre fortsat yngleforekomst 
af engfugle såsom Stor Kobbersneppe 
 (Limosa limosa) og Brushane (Calidris 
pugnax). Da det er ressourcekrævende at 
slå rørene og den positive effekt på fugle-
faunaen udebliver, besluttede Naturstyrel-
sen, at de ville indstille slåningen af rør fra 
og med 2019.

KLÆGBANKENS FAUNA
Klægbankens fugleliv
Allerede i tiden omkring den første til-
plantning begyndte fuglene at slå sig ned 
og yngle. Arkitekt A.T. Hagerup besøgte 
banken i 1893 (Hagerup 1894) og beskrev 
ynglefuglene, og senere har Rambusch 
(1900), Christensen (1901-07), Ussing 
(1907) og Tåning (1934) givet beskrivelser 
heraf.

Fuglelivet har undergået store forandrin-
ger i tidens løb, dels som følge af generelle 
nordeuropæiske bestandsændringer, dels 
som et resultat af ændringer i forvaltnings-
praksis i Ringkøbing Fjord. Ynglefuglene 
er blevet optalt løbende i det meste af 
reservatets levetid, og resultaterne af disse 
optællinger vil blive publiceret separat 
(Bregnballe et al. DOFT in prep.).

Dog skal her nævnes Knopsvane (Cygnus 
olor), som første gang ynglede på Klæg-
banken i 1953, og som i 1970’erne tiltog 
voldsomt. Denne tilvækst hang sammen 
med en kraftig udvikling i biomassen af 
Børstebladet Vandaks (Stuckenia pectinata) 
og Havgræs (Ruppia spp.) i fjorden som 
følge af eutrofiering. Den rigelige tilgang af 
føde betød, at denne stærkt territoriale fugl 
begyndte at danne kolonier med en gen-
nemsnitlig afstand mellem rederne på 7 m 
(Eskildsen 1988). Ynglebestanden toppede 
i 1978 med 650 par, hvorefter den aftog 

dramatisk i takt med, at bundvegetationen 
i fjorden kollapsede.

Også uden for yngletiden fungerer Klæg-
banken og de omgivende vandarealer som 
rasteområde for fugle. Desuden udgør 
banken i perioder med høje tætheder af 
Vandrotte (Arvicola amphibius) et godt 
fourageringsområde for rovfugle. Således 
blev der i perioden mellem december 1976 
og april 1978 observeret op til 9 Blå Kær-
høg (Circus cyaneus), 4 Fjeldvåge (Buteo 
lagopus), 5 Rørhøg (Circus aeruginosus), 
foruden Musvåge (Buteo buteo), Tårnfalk 
(Falco tinnunculus) og Mosehornugle (Asio 
flammeus) (Christensen 1981, 1988).

Klægbankens pattedyr
Hvornår Klægbanken er blevet befolket af 
pattedyr, vides ikke, men Vandrotte (også 
kaldet Mosegris) er dominerende blandt 
dem. Vandrotterne kan i perioder være så 
talrige, at deres gangsystemer undermine-
rer de øverste jordlag, så man ved færdsel 
synker igennem næsten ved hvert skridt. 
Bestanden af vandrotter blev fulgt ved fæl-
defangst og mærkning gennem et år med 
høje tætheder, og den estimeredes til om-
kring 200 dyr pr. ha i oktober 1977.

Oversvømmelser er en væsentlig bestands-
regulerende faktor. I forbindelse med høj 
vandstand øges prædationen fra rovfugle 
potentielt, og rovfuglenes prædation i vin-
terperioden blev dokumenteret i 1977-78 
(Christensen 1981, 1988). I alt indsamledes 
3862 kranier af vandrotter i rovfugles gylp 

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L Figur 12. Artsrigt parti af stran-
dengen på Midtbanken med bl.a. 
Ager-Svinemælk, Gærde-Snerle, 
Ager-Tidsel, Strandasters, Strand- 
Kamille, Tagrør og Rørgræs. (Foto Kaj 
Halberg, 31-7-2018).
A species rich patch of the middle 
island with Field Milk Thistle, Hedge 
Bindweed, Creeping Thistle, Sea Aster, 
Sea Mayweed, Reed and Reed Canary 
Grass.

Figur 13. Den relative areal-fordeling af 
bevoksningstyper på Klægbankens tre øer; 
2019.
The distribution of vegetation types on the 
three islands in 2019.
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V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L

og æde-rester gennem to vintre. Fiskehejre 
(Ardea cinerea) kan i øvrigt være en væ-
sentlig prædator i forbindelse med over-
svømmelser, hvor op til 60 individer er ob-
serveret fouragerende på én gang, ligesom 
Krage (Corvus corone) og de store måger 
må antages at tage vandrotter.

Af gnavere forekommer desuden Alminde-
lig Markmus (Microtus agrestis), men den 
er aldrig observeret i større antal, antagelig 
som følge af konkurrence fra vandrotten. 
Almindelig Spidsmus (Sorex araneus) er 
den eneste registrerede insektæder.

Af rovdyr forekommer Lækat (Mustela 
erminea) antagelig fast, men bestandstæt-
heden må antages at variere med vandrot-
tebestanden. Fugleunger kan udgøre et til-
skud i yngletiden, men efterår og vinter vil 
lækatten være helt afhængig af smågnavere. 
Der har desuden været jævnlige observati-
oner af Mink (Neovison vison). Odder (Lu-
tra lutra) er observeret af og til, men der er 
ikke konstateret yngleforekomst.

I vintre, hvor fjorden er lagt til med is, 
kommer der Ræv (Vulpes vulpes) over fra 
fastlandet. Af hensyn til ynglefuglene for-
søges disse konsekvent fjernet ved jagt sidst 
i marts eller begyndelsen af april. Der er 
ikke på noget tidspunkt konstateret mere 
end to voksne ræve, men syv rævehvalpe 
blev fundet og aflivet i april 1996. Desuden 
sås en ræv med hvalp i juni 2006. I 2011 
aflivedes en tæve med fem hvalpe og de 
følgende to år endnu en hun-ræv hvert år. I 
2013 fandtes desuden et rævekadaver.

I august 2019 observeredes spor af formo-
det Mårhund (Nyctereutes procyonoides) 
ved østsiden af Nordpold. Denne art, som 
er i eksplosiv vækst i Danmark, kan blive 
en ny trussel mod Klægbankens ynglefugle.

Af større pattedyr er Kronhjort (Cervus 
elaphus) af og til observeret som strejfende, 
ofte i forbindelse med drivjagter i planta-
gerne øst for fjorden.

Den øvrige fauna
Padder er aldrig konstateret på Klægban-
ken, og af krybdyr findes kun en enkelt 
observation af en Hugorm (Vipera berus), 
der solede sig på en tagrørsbunke d. 11. juli 
1977.

Der er ikke foretaget systematiske under-
søgelser af invertebrat-faunaen. Denne 
må formodes at ligne den strandengs- og 
rørskovsfauna, man finder rundt langs 
Ringkøbing Fjord. I perioden fra 1977 
til 1981, hvor tætheden af vandrotter var 
stor, forekom der i sommerhalvåret store 
mængder af spyfluen Cynomya mortuorum 
(L., 1761), der bl.a. er knyttet til smågnave-
res gangsystemer (Boy Overgaard Nielsen 
det.).

I august 2019 observeredes mange stor-
sommerfugle på strandasters. Dagpåfugle-
øje (Aglais io), Nældens Takvinge (A. urti-
cae), Tidselsommerfugl (Vanessa cardui) og 
Admiral (V. atalanta) var alle talrige.

TAK
Vi ønsker at takke Mads Bank-Mikkelsen, 
Naturstyrelsen, for tilladelse til at besøge 
Klægbanken i 2018 og 2019. Desuden tak-
kes Styrelsen for Dataforsyning og Effekti-
visering for tilladelse til at anvende histori-
ske kort (https://hkpn.gst.dk/) og ortofotos 
(https://kortforsyningen.dk/). Yderligere 
takkes i-Gis (https://i-gis.dk/da-dk/) for 
tilladelse til anvendelse af 1945 flyfotoet og 
FlyfotoArkivet (www.flyfotoarkivet.dk) for 
brug af de øvrige flyfotos. Vandstandsdata 
blev venligst stillet til rådighed af Kystdi-
rektoratet. Tak til 15. Juni Fonden for øko-
nomisk støtte til projektet.
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