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Endnu en rapport beskriver den bedrø-
velige tilstand, som den danske natur er 
i. Denne gang er det Aarhus Universitets 
videnskabelige rapport: ”Danmarks biodi-
versitet 2020 – Tilstand og udvikling”. Rap-
porten rummer en evaluering af 2020-må-
let om at standse tabet af biodiversitet her 
i landet. Forfatterne vurderer udviklingen 
for 171 indikatorer for arter, levesteder og 
processer i ni danske økosystemer.

EU’s stats- og regeringschefer vedtog i 
2001-2002 at standse tabet af biodiversitet 
inden udgangen af 2010, men ingen af de 
opstillede mål blev nået i 2010, og derfor 
forsøgte man meget bekvemt nu at mene, 
at det da måtte kunne lykkes inden 2020. 
Her i 2021 må man konkludere, at heller 
ikke denne gang er det lykkedes. Men i 
2030 da?

I den nye rapport evaluerer forskerne re-
sultaterne fra det nationale overvågnings-
program NOVANA og fra Den Danske 
Rødlistes vurderinger af, hvorvidt dyr, 
planter og svampe er truede. Ud over disse 
data inddrages data fra diverse forsknings-
projekter med relevans for problemstillin-
gen i de ni økosystemer, der spænder over 
den fulde variation af dansk natur. 

Nu er det sin sag at ”tælle” eller registrere 
processer for så mange arter, men desværre 
er tendenserne alligevel tydelige: det går 
tilbage for hovedparterne af indikatorer-
ne, dvs. tilbagegangen i biodiversiteten 
i Danmark er ikke stoppet. Hele 54% af 
artsgrupperne vurderes til at være i tilbage-
gang, mens kun 10% vurderes at være 
stabile eller i fremgang. Tilsvarende er 30% 
af levestederne i tilbagegang mens blot 19% 
er i fremgang, og 56% af processerne er i 
tilbagegang mens 14% er i fremgang.

Kigger man på biodiversitetsindikatorerne 
fordelt på de ni økosystemer ses, at tilbage-
gangen kan påvises i alle økosystemer. Det 
står værst til i skov (65% i tilbagegang), 
agerland (63%), græsland/hede (76%) 
samt mose/eng (64%). At det står sådan til, 
er nok ikke så underligt, da det er her at 
presset fra produktions- Danmark er størst. 
Det står mindst slemt til i hav (31%), søer 
(31%) og byer (25%). Havet er dog rigtig 
dårlig undersøgt. I sidstnævnte tilfælde er 
der lidt håb, da der foretages mange initi-
ativer for at højne biodiversiteten i haver, 
græsrabatter og parker, samtidig med at 
pesticidanvendelsen er faldende. For sø-
erne tæller det til positivsiden, at der gen-
etableres flere større, lavvandede engsøer, 

og man begynder at kunne se forbedringer 
i vandløbene efter mange års arbejde med 
at fjerne kemisk og biologisk forurening og 
fjernelse af spærringer i løbene.

Men hvad skal der så til for at vende den 
dårlige udvikling? Rapporten peger enty-
digt på, at det der mangler i Danmark, er 
plads til naturen, dvs. at naturområderne 
fylder for lidt, og at beskyttelsen desuden 
er for dårlig. Et af regeringens initiativer er 
oprettelse af såkaldte naturnationalparker, 
hvilket er lidt af et paradoks, da vi jo har 
rigtige nationalparker, der kunne opfylde 
formålet. Nationalparkerne har desværre 
kun i begrænset omfang virket, mest fordi 
de har så mange andre formål end naturbe-
varelse, bl.a. bruges pengene til erhvervs-
støtte. Naturnationalparker har udelukken-

de fokus på naturforbedring i form af urørt 
skov med græsning af vilde og tamme dyr. 
De er desværre kommet i strid modvind på 
grund af sager om dyrevelfærd og frilufts-
livets insisteren på at have nærmest eneret 
over dansk natur.

Et andet initiativ er omdannelse af 9.000 ha 
statsskov fra kommerciel produktionsskov 
til urørt skov, hvorved arealet med urørt 
statsskov stiger med over 50%. Der skal 
dog ske en vis naturgenopretning i disse 
skove, og friluftslivet skal – igen – have 
gode rammer. I alt er målet 75.000 hektar, 
men det er stadig en meget lille % af Dan-
marks areal. Der skal mere til.

Thomas Secher Jensen, ansv. redaktør  
Flora & Fauna
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Dansk døgnflue med nære slægtninge i 
Europas bjergvandløb
Danmarks døgnfluefauna omfatter i alt 43 
arter, hvoraf dog fire kan betragtes som 
uddøde (Wiberg-Larsen 2019). Døgnfluer 
er knyttet til ferskvand, hvor langt de fleste 
danske (og europæiske) arter forekom-
mer i forskellige typer af vandløb. Blandt 
vore danske arter har en enkelt påkaldt 
sig særlig opmærksomhed, nemlig døgn-
fluen  Rhithrogena germanica (Eaton 1885). 
På dansk er arten blevet kaldt strømfødt 
døgnflue (Skipper 2016). Dette navn er 
dog foreslået ændret til tysk strømdøgnflue 
(Mortensen 2018), afledt af det latinske 
artsnavn. Her i artiklen er imidlertid fast-
holdt det tidligere navn for at sikre kon-
tinuitet, undgå for lange navne, og fordi 
arten er vidt udbredt og ikke specifikt knyt-
tet til Tyskland. Arten er således beskrevet 
fra den øvre del af Rhinen, beliggende på 
grænsen mellem Tyskland og Schweiz, og 
typeeksemplaret (en han) deponeret ved 
museet i Bern (Eaton 1885). ”Germanica” 
henviser efter vores opfattelse ikke til Tysk-
land, men til det af romerne definerede 
område ”Germanum”, som dækker mere 
end Tyskland på Eatons tid.  

Slægten Rhithrogena er karakteristisk for 

bjergvandløb med stort fald, hastig strøm, 
og stenet bund. I Europa er den repræsen-
teret med i alt 70 arter, hvoraf mange er en-
demiske. De sidstnævnte forekommer så-
ledes kun inden for relativt små veldefine-
rede geografiske områder, især bjergegne. 
Danmark er et lavland uden højder over 
200 m (fx defineret i EU’s Vandrammedi-
rektiv) og langt fra, hvad de færreste i selv 
deres vildeste fantasi forbinder med bjerge. 
Strømfødt døgnflue er da også et dyr, som 
er tilpasset hurtigt strømmende vand, men 
reelt ikke bjergvandløb. Den er derimod 
primært knyttet til sten- og grusstryg i de 
nedre dele af små til store floder, altså i lav-
land (Elliott & Humpesch 2010; Lubini & 
Sartori 1994). Tilpasningen til livet i stærkt 
strømmende vand består i, at den vand-
levende nymfe er (i) flad (Figur 1), (ii) dens 
gæller på bagkroppen vender nedad, over-
lapper hinanden, dannende en aflang, he-
stesko-formet struktur, hvor gællebladene, 
der har tætsiddende korte og kraftige torne 
langs randen (Madsen, personlig meddelel-
se) holdes i tæt kontakt med underlaget, og 
(iii) først og fremmest har kraftige kløer på 
samtlige seks ben.  Dertil kommer, at nym-
ferne opsøger fordybninger på stenene, 
som de trykker sig ned i. Effekten af denne 
adfærd sammen med evnen til at holde sig 

fast (Stuart 1958) og undgå at strømmen 
får tag i dem,  ses tydeligt, hvis man udfø-
rer ”Rhithrogena-prøven”: Tag en sten med 
både nymfer af denne art og den relativt 
nærtstående og ligeledes affladede døgn-
flueart, svovlgul vandløbsdøgnflue (Hep-
tagenia sulphurea Müller, 1776). Skvulp 
herefter stenen voldsomt i vandløbsvandet, 
tag den op igen. Herefter sidder kun nym-
ferne af strømfødt døgnflue tilbage (se fx 
Hynes 1970).

Arten er meget sjælden i Danmark og 
sporadisk forekommende  
i Europa
Strømfødt døgnflue lever i Danmark og 
Sydsverige på sin nordlige udbredelses-
grænse. Alene af den grund kan den ikke 
forventes at være særlig udbredt her i 
landet. Alligevel er den blevet registreret 
i mindst otte forskellige danske vandløb, 
varierende i bredde fra 2 til 15 m (fund i 
begyndelsen af 1900-tallet), men findes nu 
kun med sikkerhed i Højen Bæk-systemet 
(Munk 1984; Wiberg-Larsen 2019). 

Der er formodentlig flere årsager til ar-
tens tilbagegang både herhjemme og i 
udlandet, primært forurening med iltfor-
brugende stoffer i spildevand, men også 

1 Elleparken 99, 8520 Lystrup, Email: nissengroen@gmail.com
2 Snerlevej 8, 7100 Vejle, Email: keldrasmu@gmail.com
3 Institut for Bioscience, Vejlsøvej 25, 8600 Silkeborg, Email: pwl@bios.au.dk

Forekomsten af den sjældne døgnflue Rhithrogena
germanica Eaton i Højen Bæk-systemet ved Vejle

Per Nissen Grøn1, Keld Rasmussen2 og Peter Wiberg-Larsen3

Summary
Occurrence of the rare mayfly Rhithrogena germanica Eaton in 
the Højen Stream system at Vejle, Denmark
The distribution of the mayfly Rhithrogena germanica in the Hø-
jen Bæk river system was investigated by collecting and measur-
ing the nymphs during spring 2017, 2019, and 2020. Since the lat-
est comparable investigations in 1984, Rhithrogena has spread to 
new parts of the system and is now more frequent. The main rea-
son for this is that sewage from nearby villages has been reduced 
and parts of the river system restored. This positive advance for 
Rhithrogena is important for this exceedingly rare species, nowa-

days only being present in Denmark in Højen Bæk. Consequent-
ly, the species is now less vulnerable in relation to pollution of the 
river system. However, it may have severe problems colonizing 
other potential (including former) stream systems. In Denmark, 
the flight period of the imago of  R. germanica has shown to be in 
late May and early June.

Keywords: Døgnflue, Rhithrogena germanica, Højen Bæk, udbre-
delse, flyveperiode 
Mayfly, Rhithrogena germanica, Højen Bæk, Denmark, distribu-
tion, vulnerability, body lengths, flight period.
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fysiske  ændringer af vandløbene. Dette 
er vel dokumenteret i danske vandløb 
(Wiberg-Larsen et al. 2012). Strømfødt 
døgnflues udbredelse er ret stor i Europa 
med forekomst fra Irland i vest til det syd-
østlige Sortehav i øst, samt fra Danmark og 
det sydlige Sverige i nord til Pyrenæerne, 
Schweiz, Østrig og Balkan i syd (Bauernfe-
ind & Soldán 2012; Kelly‐Quinn & Regan 
2012; Türkmen & Kazanci 2015). Arten har 
en spredt forekomst i det meste af dens ud-
bredelsesområde, hvor den betragtes som 
sårbar eller truet (Lubini & Sartori 1994).

Med en nordgrænse i Danmark/Syd-
sverige og en tilknytning til lavland kan 
det undre, at arten ikke er angivet fra det 
nordlige Tyskland. Her angives til gengæld 
Rhithrogena semicolorata (Curtis 1834) fra 
en række lokaliteter, som synes sammen-
lignelige med de danske findesteder for R. 
germanica (Speth m.fl. 2006). Strømfødt 

døgnflues danske forekomst er yderst 
veldokumenteret på baggrund af voksne 
kønsmodne hanner, bl.a. af Munk (1984), 
ligesom nymferne bestemmes til denne 
art ved brug af fx Eiseler (2005) og Elliott 
& Humpesch (2010), idet gællerne er rek-
tangulære, snarere end ovale som hos R. 
semicolorata. Kropslængden hos strømfødt 
døgnflue er generelt større, 13-18 mm, end 
hos R. semicolorata, der maksimalt bliver 
13 mm (Eiseler 2005). De fuldt udvoksede 
individer fra Højen Bæk er, som omtalt 
senere i denne artikel, på størrelsesgræn-
sen mellem de to arter. Imidlertid er det 
velkendt, at individstørrelsen hos insekter 
aftager langs en syd-nord gående gradient 
(Horne et al. 2018), hvor Højen Bæk som 
nævnt befinder sig nær artens nordgrænse.  

Med kun ét nuværende kendt levested i 
Danmark inden for de seneste 50 år, Højen 
Bæk-systemet, er der virkelig grund til 

at interessere sig for strømfødt døgnflues 
trivsel og fremtid her i landet. I den forbin-
delse er det særlig interessant at undersøge, 
hvordan artens forekomst og udbredelse 
har udviklet sig i dette forholdsvis lille og 
afgrænsede vandløbssystem. Der foreligger 
to ret omfattende publicerede undersø-
gelser fra årene 1975-1984. Den første er 
Thorkild Munks vinterundersøgelser fra 
perioden 1975-1984, som alene omhandler 
en strækning af Højen Bæk og to tilløb, 
som ligger øst for Kolding-landevejen 
(A10), dvs. opstrøms for Stokbro ved Gl. 
Koldingvej (Munk 1984).  Den anden 
undersøgelse er fra foråret 1984 af hele 
vandsystemet inkl. talrige tilløb, og som er 
udført af Bio/consult for Vejle Amt (Leon-
hard & Dall 1985). 

Derudover er der foretaget undersøgelser 
af eller på vegne af Vejle Amt spredt over 
perioden 1988-2000 i dele af vandløbs-
systemet. Sidenhen er der kun foretaget 
spredte registreringer på enkelte steder i 
Højen Bæk (bl.a. data udtrukket fra da-
tabasen Winbio pr. 2015).  Der foreligger 
således ikke nyere undersøgelser over 
artens samlede udbredelse og forekomst i 
vandsystemet. 

På denne baggrund er der i foråret 2017, 
2019 og 2020 foretaget en detaljeret kort-
lægning af forekomsten af strømfødt døgn-
flue i hele Højen Bæks forløb samt i dens 
tilløb.

BESKRIVELSE AF  
HØJEN BÆK-SYSTEMET VED VEJLE
Højen Bæk har sit udspring sydvest for 
Vejle og løber i en smal dal gennem et 
stærkt bakket landskab, inden den udmun-
der i Vejle Å ved Kongens Kær tæt ved 
Vejle by (Figur 2). Bækken har i hovedpar-
ten af sit forløb et kraftigt fald (ca. 6,8 ‰ 
fra Ny Højen til Nederbro), så den har en 
stærk strøm og en vandløbsbund primært 
bestående af grus og sten (Figur 3). På den 
øverste del indtil Ny Højen har bækken en 
bredde på 1-2 m og løber i et åbent land-
skab med en strækningsvis forekomst af 

Figur 1. Nymfe af strømfødt døgnflue (Rhithrogena germanica) i Højen Bæk. Arten er 
knyttet til stærk strøm og sten, som den især ved hjælp af sine kraftige klør kan holde sig 
fast på. Foto: P.N. Grøn, 3. maj 2020.
The mayfly Rhithrogena germanica in Højen Bæk. The species is dependent on strong current 
and stones. Especially the strong tarsal claws enable the nymphs to make use of this micro-
habitat.

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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skyggende træer, mens den i resten af sit 
forløb neden for Kolding-landevejen har 
en bredde på 2-4 m. Her løber den gen-
nem løvskov, hvor den er omgivet af stejle 
skovskrænter. Der er mange tilløb i form af 
mindre bække og kilder, som er med til at 
give Højen Bæk en god vandkvalitet i det 
mellemste og nederste forløb. De mange 
tilløb er også med til at give Højen Bæk 
en relativt betydelig vandføring på 13,7 
ls-1km-2 (Ovesen et al. 2000), som er typisk 
for stabile vandløb i Østjylland (Kronvang 
et al. 2006). Nær udløbet i Vejle Å er vand-
føringen målt til i størrelsesordenen 90-
4300 ls-1 (Ovesen et al. 2000).

Det største tilløb er Møgelbæk, som ud-
munder i den nederste del af Højen Bæk 
ved Ribe-landevejen, og som har tilløb af 
Mølbæk ved Tved Mølle. Både Møgelbæk 
og Mølbæk har på størstedelen af deres for-
løb et kraftigt fald og en stærk strøm med 
gruset-stenet bund. I den mellemste del af 
sit forløb får Højen Bæk på strækningen 
mellem Hjulbæk Skov og Højen Skov tilløb 
af kilder og mindre skovbække. Mange af 
disse skovbække har et ret stort fald med 
en stærk strøm med gruset-stenet vand-
løbsbund, og flere af de små kilder har også 
en gruset-stenet bund på den nederste del 
inden deres udløb i Højen Bæk.

Det er formodentlig især forekomsten af 
den stærke strøm og de talrige grus- og 
stenstryg, samt den skyggende trævækst, 
som gør Højen Bæk-systemet egnet som 
levested for strømfødt døgnflue (Figur 3). 

Højen Bæk-systemet har gennem årene 
været tilført forurenende stoffer i form af 
spildevand fra renseanlæg, dambrug og 
overfaldsbygværker samt overfladevand 
fra befæstede arealer. Imidlertid er der de 
seneste år sket væsentlige forbedringer af 
spildevandstilførslen, idet spildevand fra 
Ny Højen ikke længere tilføres Højen Bæk, 
men i 2006 er ført til centralanlægget i 
Vejle, ligesom tilførslen af spildevand fra 
Nørre Vilstrup til Møgelbæk er ophørt i 
1988. Desuden er der sket et betydeligt fald 
i tilførslen af forurenende stoffer, efter at 

Figur 3. Højen Bæk har en stærk strøm, en gruset-stenet bund og en god vandkvalitet. 
Disse forhold og skyggende træer gør Højen Bæk egnet som levested for strømfødt døgn-
flue (Rhithrogena germanica). Foto: P.N. Grøn, 3. maj 2020. 
Højen Bæk has a strong current, a bed with gravel and stones, and a good water quality. 
These conditions as well as shady trees make the stream a suitable habitat for Rhithrogena 
germanica.

Figur 2. Udbredelse af strømfødt døgnflue 
(Rhithrogena germanica) i Højen Bæk-sy-
stemet ved undersøgelser i 2017, 2019 og 
2020. 
Distribution of nymphs of Rhithrogena ger-
manica in Højen Bæk river system, in the 
years 2017, 2019, and 2020.
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dambrugsdriften er ophørt, og i Mølbæk 
er der sket væsentlige fysiske forbedringer, 
idet den nederste rørlagte del er genåbnet i 
2003, og lige strækninger er genslynget. 

METODE OG MATERIALER
Der er gennemført tre undersøgelser 
af forekomsten af nymfer af strømfødt 
døgnflue i Højen Bæk-systemet i perioden 
2017-2020, hhv. den 5.- 8. april 2017, 25. 
marts - 2. maj 2019 og 8.- 10. april 2020. 
Undersøgelserne i 2017 og 2020 er foreta-
get af Per Nissen Grøn, og ved begge un-
dersøgelser er der undersøgt 69 stationer, 
hvoraf 18 var i Højen Bæk og 51 i tilløbene 
til bækken. Undersøgelsen i 2019 er udført 
af Keld Rasmussen, og der er undersøgt 22 
stationer, hvoraf 9 var placeret i Højen Bæk 
og 13 i tilløbene til denne. 

Ved undersøgelserne er der anvendt 
den samme indsamlingsmetode. Der er 
således benyttet en stangketsjer med en 
maskevidde på 0,5 mm, og der er foretaget 
sparkeprøver i vandløbene, som beskrevet 
i Miljøstyrelsen (1998). Dette prøvemate-
riale er hældt op i hvide bakker med vand. 
Desuden er der undersøgt faste substrater, 
hvilket især har omfattet større sten, som 
er det foretrukne levested for strømfødt 
døgnflue, der i dagslys sidder på undersi-
den af stenene. På stationer med stenbund 
er der indsamlet mindst 10 nævestore sten, 
som er undersøgt for forekomsten af døgn-
fluenymfer. Sortering af prøverne og optæl-
lingen af antallet af nymfer er foretaget på 
undersøgelsesstedet i hvide bakker.

Både strømfødt døgnflue og svovlgul vand-
løbsdøgnflue forekommer i Højen Bæk- 
systemet, hvor begge arters typiske levested 
er sten. I de tre undersøgelsesperioder i 
april er nymferne af begge arter så store, 
at de i felten kan registreres i materialet i 
bakken og på de indsamlede sten, hvilket 
er årsagen til indsamlingstidspunktet. For 
enkelte af nymferne har det været van-
skeligt at skelne de to arter fra hinanden i 
felten, og disse nymfer er derfor indsamlet 
med pincet og konserveret i 70-80% et-

hanol, hvorefter de er hjemtaget til artsbe-
stemmelse under mikroskop (stereolup). 
Forveksling med andre arter af døgnfluer 
i felten vurderes ikke at have været mulig i 
de tre undersøgelsesperioder. Desuden er 
der i 2017 og 2020 indsamlet og konserve-
ret nymfer af strømfødt døgnflue til læng-
demåling under mikroskop.  

I laboratoriet er der foretaget en artsbe-
stemmelse af de ovennævnte hjemtagne 
nymfer samt en måling af længden af de 
indsamlede nymfer af strømfødt døgn-
flue. Der er målt længden af kroppen og 
haletrådene, hvor kropslængden regnes 
fra hovedets forkant til bagkropsspidsen. 
Dette er gjort på 50 nymfer fra henholdsvis 
perioden 5.- 8. april 2017 og 8.-10. april 
2020 samt på 30 nymfer, som supplerende 
er indsamlet i Højen Bæk den 2. maj 2017 
samt den 3. maj 2020. Længdemålingerne 
af nymferne er foretaget med henblik på 
at kunne sammenligne nymfernes vækst i 
2017 med den i 2020 samt give mulighed 
for at vurdere tidspunktet for forvandlin-
gen til voksne individer for de to nævnte 
år.

I 2020 er der desuden i relation til de 
voksnes flyvetid undersøgt, om der var 
nymfer i Højen Bæk den 8., 21. og 27. 
maj samt 3. og 8. juni. Der er indsamlet 
og målt længde på 30 nymfer den 8. og 
21. maj samt 8 nymfer den 3. juni. På alle 
undersøgelsesdagene er der også observe-
ret, om der var voksne individer eller hud-
skeletter (exuvier) efter nymfer, som var 
klækket til voksne langs vandløbsbredden. 

  
RESULTATER
Artens udbredelse
Registreringerne af strømfødt døgnflue i 
Højen Bæk-systemet ved undersøgelserne i 
2017 og 2020 er vist i Tabel 1. Der er alene 
opgjort antallet af fundne nymfer på de 36 
vandløbsstationer (nummereret 1-36), hvor 
arten blev registreret ved de to undersøgel-
ser. Registrering af antal fundne nymfer på 
de 15 stationer (ud af i alt 22) undersøgt i 
2019 er vist i Tabel 2. Undersøgelsen i 2019 

bidrog med yderligere 7 stationer (num-
mereret A-G) med positive fund. Samtlige 
stationers placering (med og uden fund) er 
vist i Figur 2. 

De tre undersøgelser har samlet vist, at 
strømfødt døgnflue findes i hele Højen 
Bæk fra Ny Højen og til sammenløbet med 
Vejle Å, svarende til en samlet vandløbs-
strækning på ca. 10 km, hvoraf hovedpar-
ten løber gennem løvskov (Figur 3). Yder-
ligere havde arten signifikant større udbre-
delse og individtæthed (dobbelt så stor) i 
2020 sammenlignet med 2017 (Wilcoxon 
Signed Rank Test, P<0,008/0,001). Både i 
2017 og 2020 blev strømfødt døgnflue fun-
det i Højen Bæk indtil nordvest for Ny Hø-
jen, mens den i 2019 blev registreret indtil 
lige øst for Ny Højen ved Kolding-lande-
vejen. På strækningen ved Ny Højen har 
bækken en stærk strøm, stenbund og en 
forholdsvis god vandkvalitet. Strømfødt 
døgnflue blev ikke registreret opstrøms 
herfor, dvs. opstrøms Ny Højen Kirke, 
hvor bækken kun har en jævn vandstrøm 
og spredt forekomst af sten. Desuden er 
vandkvaliteten dårligere her, bedømt ud 
fra smådyrslivet, mængden af aflejret brunt 
slam og algebelægningerne på sten.  

Strømfødt døgnflue findes nu i en del af 
tilløbene til Højen Bæk, hvor bækken 
løber gennem skovarealer i sit mellemste 
og nederste forløb, hovedsagelig Hjulbæk 
Skov og Højen Skov. I en række af de til-
løbende skovbække med stærk strøm og 
en stenet bund blev strømfødt døgnflue 
fortrinsvis registreret på de nederste og 
mellemste strækninger inden deres udløb i 
Højen Bæk, bl.a. i Hjulbæk i Hjulbæk Skov. 
Strømfødt døgnflue blev således fundet i 
fem tilløbende bække i 2017 samt i yderli-
gere tre bække i 2020, så den i alt blev fun-
det i otte tilløbende skovbække til Højen 
Bæk. Den blev ikke fundet i en lang række 
småbække og kildebække med en moderat 
vandføring og en begrænset forekomst af 
stenbund. Mange af disse småvandløb er 
tillige sommerudtørrende i nedbørsfattige 
somre.

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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I Møgelbæk-systemet viser de tre under-
søgelser, at strømfødt døgnflue findes i 
hele Møgelbæk fra øverst ved Højenvej 
til udløbet i Højen Bæk, hvilket udgør 
en samlet vandløbsstrækning på ca. 2½ 
km. På denne strækning er der mange 
steder stærk strøm og stenet bund. Arten 
manglede kun på den allerøverste del af 
bækken. Ved  undersøgelsen i 2020 blev 
strømfødt  døgnflue tillige registreret i den 
nederste del i to småbække, som løber 
til Møgelbæk i dens mellemste forløb. 
Ved undersøgelserne i 2017 og 2019 blev 
strøm døgnfluen registreret i tilløbet Møl-
bæk på den nederste del inden udløbet 
i Møgelbæk ved Tved Mølle. I 2020 blev 
arten desuden fundet længere opstrøms i 
Mølbæk omkring Højenvej, herunder på 
en restaureret strækning, så den i Mølbæk 
nu findes på en samlet vandløbsstrækning 
på ca. 1 km.

Artens hyppighed
Registreringer af hyppigheden ved de tre 
undersøgelser fremgår af Tabel 1 og Tabel 
2. Strømfødt døgnflue var generelt mest 
hyppig i Højen Bæk, hvor der er stærk 
strøm, mange sten og skyggende trævækst. 
Strækningen omfatter den skovomkranse-
de del af bækken fra Hjulbæk Skov ved Hø-
jen Tang til Højen Skov ved Vejle (omkring 
Ribe Landevej). Her blev der fundet et stort 
antal nymfer af arten på alle de undersøgte 
steder (station 5-15) ved undersøgelserne 
i 2017 og 2020. Af tilløbene til Højen Bæk 
var strømfødt døgnflue mest hyppig i den 
nederste og mellemste del af Hjulbæk, hvor 
der er en forholdsvis god vandføring og en 
del steder med stenbund (station 18 og 19). 
I de øvrige tilløb til Højen Bæk var nymfer-
ne generelt mere fåtalligt til stede, og disse 
tilløb har en mere beskeden vandføring og 
knap så meget stenbund. 

I Møgelbæk-systemet var strømfødt døgn-
flue fåtallig på den øverste del ved Højenvej 
(station 27), mens den var moderat hyppig 
i den mellemste og nederste del af Møgel-
bæk, hvor der er stærk strøm og gruset-ste-
net vandløbsbund (station 28-30). I de to 
tilløb til Møgelbæk var strømfødt døgnflue 
fåtalligt til stede. I Mølbæk var strømfødt 
døgnflue også kun fåtallig på den mellem-
ste del (station 33 og 34), mens den var 
moderat hyppig på den nederste del, hvor 
der er stærk strøm og stenbund (station 
35 og 36). For alle de undersøgte vandløb 
i Højen Bæk-systemet var det således ka-
rakteristisk, at arten var mest almindelig 
på steder med beskyggede stenstryg med 
moderat store sten, hvor den hovedsagelig 
sad på undersiden af disse. I Højen Bæk 
fandtes der nogle steder 5-10 nymfer på 
undersiden af sådanne sten.     

Tabel 1: Antal fundne nymfer af strømfødt døgnflue (Rhithrogena germanica) i Højen Bæk- 
systemet ved Vejle på vandløbsstationer med arten, 5.-7. april 2017 og 8.-10. april 2020. 
The number of nymphs of the mayfly Rhithrogena germanica collected at 36 stations in the 
river system Højen Bæk near Vejle, 2017 April 5th - 7th and April 8th – 10th.

Vandløb
(stream)

Strækning/sted
(reach/site)

Station 
nr.

Antal nymfer
(no. nymphs)

2017 2020
Højen Bæk Øverste del: Ny Højen   1   0   3
Højen Bæk Øverste del: Ny Højen   2   7 14
Højen Bæk Øverste del: Ny Højen   3 12 21
Højen Bæk Øverste del: Kolding landevej   4 18 28
Højen Bæk Mellemste del: Højen Tang   5 27 38
Højen Bæk Mellemste del: Højen Tang   6 42 74
Højen Bæk Mellemste del: Højen Skov   7 52 82
Højen Bæk Mellemste del: Højen Skov   8 43 78
Højen Bæk Mellemste del: Højen Skov   9 48 67
Højen Bæk Mellemste del: Højen Skov 10 23 41
Højen Bæk Nederste del: Højen Skov 11 14 27
Højen Bæk Nederste del: Højen Skov 12 22 29
Højen Bæk Nederste del: Højen Skov 13 21 28
Højen Bæk Nederste del: Højen Skov 14 15 25
Højen Bæk Nederste del: Ribe landevej 15 11 23
Højen Bæk Nederste del: Kongens Kær 16   8 14
Tilløb til Højen Bæk Hjulkær Skov (vestlige del) 17   0   4
Tilløb til Højen Bæk Hjulkær Skov (østlige del) 18   3   7
Tilløb til Højen Bæk Hjulkær Skov (østlige del) 19   8 15
Tilløb til Højen Bæk Højen Skov (sydlige del) 20   0   4
Tilløb til Højen Bæk Højen Skov (sydlige del) 21   4   7
Tilløb til Højen Bæk Højen Skov (sydlige del) 22   1   0
Tilløb til Højen Bæk Højen Skov (sydlige del) 23   3   5
Tilløb til Højen Bæk Højen Skov (nordlige del) 24   3   2
Tilløb til Højen Bæk Højen Skov (nordlige del) 25   2   4
Tilløb til Højen Bæk Højen Skov (nordlige del) 26   0   3
Møgelbæk Øverste del: Højenvej 27   7   9
Møgelbæk Øverste del: Frydenlund 28 26 32
Møgelbæk Nederste del: Tved Mølle 29 21 24
Møgelbæk Nederste del: Højen Skov 30 14 27
Tilløb til Møgelbæk Øverste del: Frydenlund 31   0   5
Tilløb til Møgelbæk Øverste del: Tved Mølle 32   0   2
Mølbæk Øverste del: Højenvej 33   0   5
Mølbæk Øverste del: Højenvej 34   0   7
Mølbæk Nederste del: Tvedvej 35   6 12
Mølbæk Nederste del: Tved Mølle 36 10 14
Samlet antal nymfer på stationerne (total no. nymphs) 471 780
Antal stationer med nymfer 
(no. sites with occurrence of nymphs) 28 35

Tabel 2: Antal fundne nymfer af strømfødt døgnflue (Rhithrogena germanica) i Højen Bæk- 
systemet ved Vejle på 15 ud af 22 undersøgte vandløbsstationer, 25. marts-2. maj 2019. 
The number of nymphs of the mayfly Rhithrogena germanica collected at 15 stations out of 22 
sites in the Højen Bæk system near Vejle, 2019 March 25th- May 2nd.

Vandløb (stream) Strækning/sted (reach/site) Station 
nr.

Antal nymfer 2019 
(no. nymphs) 

Højen Bæk Øverste del: Ny Højen 3 2
Højen Bæk Øverste del: Ny Højen A 3
Højen Bæk Mellemste del: HøjenTang B 7
Højen Bæk Mellemste del: Højen Skov 9 13
Højen Bæk Mellemste del: Højen Skov C 8
Højen Bæk Nederste del: Ribe Landevej D 4
Højen Bæk Nederste del: Før udløb i Vejle Å 16 3
Hjulbæk Nedre del: Højen Tang 19 2
Tilløb til Højen Bæk Nedre del: NV for Kildevældsvej 25 3
Møgelbæk Nedre del: Ribe Landevej E 1
Møgelbæk Nedre del: Skovmøllevej F 6
Møgelbæk Mellemste del: Opstrøms Tved Mølle G 3
Møgelbæk Mellemste del: Frydenlund 28 4
Mølbæk ud for Kalkærhus Nederste del: Tvedvej 35 2
Mølbæk Nederste del: Tved Mølle 36 3
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Længdemålinger og artens flyvetid
De foretagne længdemålinger af strøm-
født døgnflue primo april og primo maj 
i henholdsvis 2017 og 2020  fremgår af 
Tabel 3. Nymferne (kropslængde) voksede 
signifikant fra primo april til primo maj 
i både 2017 (40%) og 2020 (22%) (t-test, 
P<0,001). Derudover var den gennemsnit-
lige kropslængde primo april signifikant 
større i 2020 (10,4 mm) end i 2017 (9,0 
mm) (Kruskal-Wallis Rank Sum test, 
P<0,001), mens denne forskel mellem de 
to år var udjævnet primo maj (P>0,05). 
Nymfernes gennemsnitlige kropslængde 
var primo maj 12,6 og 12,7 mm i hhv. 
2017 og 2020, og næsten alle nymfer 
havde begyndende vingeanlæg. Disse 
næsten færdigudviklede nymfer havde en 
kropslængde på 11,4 -13,8 mm. De supple-
rende målinger  i 2020 viste følgende: Den 
8. maj havde nymferne en gennemsnitlig 
kropslængde på 12,7 mm, mens den var 
12,8 mm både den 21. maj og 3. juni. I de 
sidste 2-3 uger af nymfernes liv var der så-
ledes næsten ingen længdevækst.

Undersøgelserne af nymfernes forekomst i 
Højen Bæk i perioden 8. maj – 8. juni 2020 
viste, at der var et stort antal nymfer den 
8. maj og 21. maj, hvorefter der var en del 
færre nymfer den 27. maj og kun ganske få 
den 3. juni. Den 8. juni var der ingen nym-
fer af strømfødt døgnflue, og alle må såle-
des være klækket til voksne. I 2020 havde 
arten derfor en hovedflyvetid fra sidst i maj 
til begyndelsen af juni.

Med hensyn til forekomsten af exuvier og 
voksne af strømfødt døgnflue observe-
redes den 21. maj et enkelt exuvie på en 
sten langs vandkanten af Højen Bæk samt 
to voksne, som fløj op i elletræer langs 
bækken (Figur 4). Den 3. juni registrere-
des to exuvier på sten langs vandkanten 
i Højen Bæk samt tre flyvende voksne 
individer, som ligeledes fløj op i elletræer 
langs vandløbet. Alle de fem nævnte voks-
ne individer satte sig i 4-5 meters højde. 

  
DISKUSSION
Undersøgelserne i perioden 2017-2020 har 
vist, at strømfødt døgnflue er mere udbredt 
end ved tidligere undersøgelser i 1984. Ved 
disse fandtes arten således i Højen Bæk fra 
ca. 1,5 km nedstrøms for Ny Højen og til 
Stokbro, samt på nedre del af det største 
tilløb fra Hjulbæk Skov (Munk 1984; T. 
Munks upublicerede kort, Chr. Sørensen 
in litt. 2010). I følge Sørensen forekom 
arten desuden nedstrøms for Stokbro, bl.a. 
op- og nedstrøms for Ribe Landevej, samt 
i øvre del af Møgelbæk. Ved Bio/consult’s 
undersøgelse i foråret 1984 (Leonhard & 
Dall 1985) blev strømfødt døgnflue fundet 
på de samme strækninger af Højen Bæk, 
som nævnt ovenfor, men ikke i tilløbet 
Hjulbæk. Desuden registreredes arten i den 
mellemste og øvre del af Møgelbæk.

I Højen Bæk er arten nu udbredt helt op 
til Ny Højen, hvilket svarer til en øget ud-
bredelse opstrøms i bækken på mere end 1 
km. Det skyldes formentlig især, at spilde-

vandet fra Ny Højen ikke længere udledes 
til Højen Bæk, men er ført til centralanlæg-
get i Vejle i 2006. Desuden har strømfødt 
døgnflue bredt sig til de nedre dele af en 
række skovbække, som alle løber til Højen 
Bæk i dens forløb gennem skovarealer.
I Møgelbæk-systemet er strømfødt døgn-
flue også blevet mere udbredt i forhold til 
1984, idet den ved undersøgelserne i 2017-
2020 også er fundet på den nederste del 
af Møgelbæk (Figur 5), hvilket formentlig 
er en følge af, at spildevandstilførslen fra 
Nørre Vilstrup til bækken er ophørt i 1988. 
Desuden findes arten nu i to tilløb til bæk-
ken. I 1984 var arten ikke kendt fra Møl-
bæk, men den findes nu i den mellemste og 
nedre del af dette vandløb. Dette er en følge 
af, at rørlagte strækninger af bækken er 
blevet genåbnet og lige strækninger restau-
reret i 2003, hvilket har skabt velegnede 
levesteder med stærk strøm, stenbund og 
skyggende trævækst.

Den ovennævnte forbedring af forure-
ningstilstanden i Højen Bæk-systemet 
har også medført, at strømfødt døgnflue i 
perioden 2017-2020 synes at være blevet 
væsentlig mere hyppig på flere vand-
løbstrækninger i forhold til 1984. I selve 
Højen Bæk gælder det især i den mellemste 
og nederste del af bækken, hvor der er 
skyggende skovvækst og mange stræknin-
ger med stærk strøm og stenbund. Her blev 
der i 2017 og 2020 flere steder fundet 5-10 
nymfer på mellemstore sten. Den synes 
også at være blevet langt mere hyppig i 
Møgelbæk-systemet i forhold til 1984. 

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

Dato 
(date) 5.-7. april 2017 8.-10. april 2020 2. maj 2017 3. maj 2020 21. maj+3. juni 2020

Antal 
(number) 50 50 30 30 38

Krop,  (min-max)  
(body) 9,0 (6,8-12,1) 10,4 (7,7-13,2) 12,6 (11,4-13,5) 12,7 (11,5-13,8) 12,8 (11,5-13,7)

Haletråde,  (min-max)
(cerci) 7,2 (5,8-9,1) 7,7 (5,5-10,3) 8,3 (7,5-9,3) 8,5 (7,8-9,5) #

Total længde,  (min-max) 
(total length) 16,2 (13,1-21,1) 18,1 (12,7-24,2) 20,9 (18,9-22,7) 21,2 (19,4-23,2) #

Tabel 3: Længdemålinger af nymfer af strømfødt døgnflue  
(Rhithrogena germanica) fra Højen Bæk-systemet ved Vejle, 2017 
og 2020.   

Measurements of the body and tail lengths of the nymphs of mayfly 
Rhithrogena germanica in the river system Højen Bæk, in the years 
2017 and 2020.
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Artens udbredelse og hyppighed kan 
imidlertid variere afhængigt af klimatiske 
forhold. Det fremgår tydeligt af de tre 
undersøgelser i perioden 2017-2020. Den 
blev således i 2017 og 2020 registreret i 
Højen Bæk op til den nordvestlige del af 
Ny Højen, mens den i 2019 kun blev fun-
det indtil Kolding-landevejen (forgæves 
eftersøgt opstrøms herfor). Dette skyldes 
uden tvivl, at sommeren og efteråret 2018 
var usædvanlig varm og nedbørsfattig, 
hvilket specielt påvirkede vandtemperatur 
og vandføring på strækningen ved Ny 
Højen (med konsekvens for bestanden i 
2019). Dette har bl.a. medført, at vandet 
i bækken har været forholdsvis varmt og 
med en nedsat fortynding af forurenende 
stoffer, så der var forringede leveforhold 
for arten. Nymferne af strømfødt døgnflue 
foretrækker således relativt køligt og rent 
vand (Burkholder 2003, Zedkova et al. 
2015). Den nedbørsfattige periode i 2018 
var formentlig hovedårsagen til, at arten 
i 2019 kun blev fundet i 2 tilløb til Højen 
Bæk, idet mange af tilløbene udtørrede i 
løbet af sommeren 2018, mens den i 2017 
og 2020 registreredes i henholdsvis 6 og 7 
tilløb. De samme forhold gør sig formentlig 
også gældende i Møgelbæk-systemet, hvor 
strømfødt døgnflue i 2020 blev fundet i to 
tilløb til Møgelbæk og i den mellemste del 
af Mølbæk, mens den ikke registreredes 
disse steder de to andre undersøgte år. 
Under alle omstændigheder synes vand-
føringen at være en vigtig faktor for artens 
forekomst.
I 2017 og 2020 havde strømfødt døgnflue, 
ligesom i 1975-1984 (Munk 1984; Leon-
hard & Dall 1985), sit kerneområde med 
størst hyppighed i Højen Bæk’s mellemste 
og nederste forløb gennem Hjulbæk Skov 
og Højen Skov (station 5-15), hvor levefor-
holdene synes særlig gode. Kerneområdet 
omfatter nu også den mellemste og neder-
ste del af Møgelbæk (station 28-30) samt 
den nederste del af Mølbæk (station 35 og 
36) og Hjulbæk (station 19). Arten er ge-
nerelt ikke særlig hyppig i de øvrige tilløb, 
hvilket nok især skyldes en ringe vandfø-
ring og sommerudtørring i nedbørsfattige 
år, hvor arten forsvinder fra disse små 

vandløb og derefter kan genindvandre i de 
følgende år.

Strømfødt døgnflue forekommer sammen 
med den i mange henseender nærtstående 
svovlgul vandløbsdøgnflue. Begge er (i) 
morfologisk sammenligelige, (ii) udnytter 
formodentlig samme føde i form af alger, 
(iii) findes på de samme sten, og (iv) har 
næsten samme livscyklus. En del af po-
pulationen af svovlgul vandløbsdøgnflue 
flyver dog senere (Elliott & Humpesch 
2010). Det er derfor nærliggende at antage, 
at de to arter konkurrerer med hinanden 

i tid og rum. Observationer fra vores un-
dersøgelser i 2017-2020 kunne tyde på, at 
svovlgul vandløbsdøgnflue er mere tolerant 
over for vandkvaliteten (primært indholdet 
af let-nedbrydeligt organisk stof, som fx 
stammer fra udledt husspildevand), da 
den er fundet flere steder i Højen Bæk-sy-
stemet end strømfødt døgnflue. Denne 
formodning kræver dog mere detaljerede 
undersøgelser.  

Målingerne af nymfernes kropslængde 
omkring begyndelsen af maj 2017 og 2020 
(Tabel 3) viste, at disse kort tid efter kunne 

Figur 4. Voksne individer af strømfødt døgnflue fra Højen Bæk ved 
Stokbro. Nederst subimago (han), let genkendelig på sine brunspættede 
vinger. Øverst imago (hun) med klare vinger. Foto: Morten DD Han-
sen, 2. maj 2014.
Adult Rhithrogena germanica from Højen Bæk at Stokbro. Below su-
bimago (male), easily recognized by its spratteled wings. Above imago 
(female) with transparent wings.
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være klar til at klækkes til først subimago 
og efter et hurtigt hudskifte til imago, det 
kønsmodne stadium. Vores yderligere 
observationer og målinger i 2020 viste, 
at  gennemsnitslængden af næsten fuldt 
udviklede nymfer var 12,7 mm (8. maj), og 
12,8 mm for de fuldt udviklede nymfer (21. 
maj). Dette svarer til, hvad (Munk 1984) 
angiver (12 mm), men lidt mindre end de 
13 -16 mm, som angives af Bauernfeind & 
Soldán (2012). Populationen i 2020 skulle 
derfor i princippet være klar til klækning 
senere i maj, og observationer viste da 
også, at hovedflyvetiden var i slutningen 
af maj og begyndelsen af juni. Hvad angår 
flyvetid, angiver Munk på baggrund af tre 
års observationer, at sværmende hanner 
tidligst blev set 20/5, mens det største antal 
forekom i første uge af juni. Med de sene-
ste års relativt milde vintre, ikke mindst i 
2019/2020, kan det ikke afvises, at artens 
flyvetid nu falder lidt tidligere end for 40 
år siden.

Den øgede udbredelse af strømfødt døgn-
flue i Højen Bæk-systemet de seneste år 
er af stor betydning, fordi arten så vil 
være mindre truet i tilfælde af en kraftig 
forurening af Højen Bæk. Skulle en sådan 
forurening finde sted, kan der efterfølgende 
ske indvandring fra Møgelbæk-systemet og 
andre tilløb, især Hjulbæk. Det er også af 
væsentlig betydning, at strømfødt døgnflue 
nu er blevet mere hyppig på en lang stræk-
ning af Højen Bæk, så den har en større 
robusthed over for bl.a. en periodevis lav 
vandføring, dårlig vandkvalitet eller høj 
vandtemperatur i bækken. På baggrund af 
de seneste års fremgang, synes arten derfor 
p.t. ikke at være ”truet” i Højen Bæk-syste-
met (kategorien CR i den senste rødliste 
2019, se Wiberg-Larsen 2019), men da den 
kun findes i dette vandløbssystem i Dan-
mark, må den under alle omstændigheder 
betragtes som sårbar (VU).

Den seneste registrering af strømfødt 
døgnflue uden for Højen Bæk-systemet 
er fra 1961 i Grejs Å (Munk 1984), og de 
efterfølgende 60 år kendes der således ikke 
nogen fund af arten fra dette vandløb, selv 

om det er geografisk i nærheden. Genind-
vandring vil kræve, at voksne ægbærende 
hunner formår at spredes over en afstand 
på 4-5 km fra betydende populationer i 
Højen Bæk systemet. Døgnfluer er ikke 
stærke flyvere over større afstande, men 
deres sejlformede, folderige vinger er til 
gengæld velegnede til at fremme passiv 
transport med vinden (Corkum 1987). Der 
er således fundet en positiv sammenhæng 
mellem relativt vingeareal og sprednings-
evne (Malmqvist 2000). Imidlertid er vind-
spredning til netop Grejs Å næppe enkel 
og kræver ideelle vindforhold, tid og ikke 
mindst held. Ifølge Munk (1984) sværmer 
hannerne i 5-7 m’s højde omkring toppen 
af de elletræer som flankerer vandløbet. 
Hunnerne opsøger enkeltvis sådanne 
sværme (Bauernfeind & Soldán 2012), 
hvorefter de efter kortvarig parring opsøger 
et egnet sted at lægge deres æg. 

For at en spredning til Grejs Å skal lykkes, 
skal vinden komme fra syd under artens 
flyvetid, vejret være ideelt under de voks-
nes parringsflugt, og forhindringer i form 
af dels eksisterende bakker, dels selve Vejle 
By, mellem Højen Bæk og Grejs Å over-
vindes. Generelt er den fremherskende 
vindretning i Danmark fra vest, de senere 
år dog med tendens til større andel af 
sydlige vinde. Det vil derfor være yderst 
sjældent, at en spredning lykkes. Og hvis 
den gør, skal de spredte hunner lykkes med 
at lægge æg i en sådan mængde, at tilstræk-
kelig med æg klækkes, nymferne overleve 
til klækning, samt nye voksne overleve til 
æglægning. Dødeligheden er generelt høj 
igennem alle disse stadier, typisk i størrel-
sen 90% hos undersøgte døgnfluer (Wer-
neke & Zwick 1992). I det perspektiv er 

genindvandring til tidligere forekomstste-
der (beliggende i en afstand på 40-200 km 
fra Højen Bæk) og andre potentielt egnede 
vandsystemer en yderst usikker affære, i 
det mindste inden for en kort tidshorisont. 
Yderligere undersøgelser kan måske afklare 
dette. 

Strømfødt døgnflue er i 1990 fundet med 
nogle få individer i Vejle Å lige nedstrøms 
for udløbet af Højen Bæk, men det drejer 
sig formentlig om nymfer, som er driftet 
fra bækken og ud i åen, hvor bunden er 
sandet og uden sten (Grøn 1991). Mulig-
vis vil arten kunne etablere sig længere 
opstrøms i Vejle Å (fx ved opstrømsflugt), 
hvor bunden er gruset-stenet. 

Biologien hos strømfødt døgnflue i Dan-
mark er relativ ukendt, bl.a. hvad angår 
nymfernes livscyklus, vækst, fødebiologi og 
evt. konkurrence med svovlgul vandløbs-
døgnflue, samt ikke mindst morfologisk 
tilpasning til livet i hurtigt strømmende 
vand. Nye undersøgelser kan bidrage til at 
afklare disse forhold. Det synes dog sikkert, 
at arten har en 1-årig livscyklus i Danmark, 
ganske som i den øvrige del af dens udbre-
delsesområde (se fx Lubini & Sartori 1994). 
Dels var Højen Bæk helt tømt for nymfer 
medio juni, dels forekommer en mulig 
ekstra sommergeneration usandsynlig på 
nordgrænsen af artens udbredelse.

KONKLUSION
Undersøgelser i perioden 2017-2020 har 
vist, at den sjældne strømfødt døgnflue 
(Rhithrogena germanica, Eaton) er blevet 
mere udbredt og hyppig i Højen Bæk-sy-
stemet. Dette skyldes antageligt, at især 

Figur 5. Møgelbæk er det største tilløb til Højen Bæk med en stor tæthed af strømfødt 
døgnflue. Foto: P.N. Grøn, 13. april 2020.
Møgelbæk is the largest tributary to Højen Bæk, with a high abundans of Rhithrogena 
 germanica.
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tilførslen af spildevand er blevet reduceret, 
og at der er sket restaureringer af vandløbs-
strækninger. Arten har nu bredt sig til flere 
af tilløbene til Højen Bæk, og i selve ho-
vedløbet har den fået en større hyppighed. 
Dette betyder, at strømfødt døgnflue er 
blevet mere robust over for bl.a. en eventu-
el forurening af Højen Bæk. Arten synes nu 
ikke at være truet i Højen Bæk-systemet, 
men er dog stadig sårbar, da det er artens 
eneste levested i Danmark. De voksne 
døgnfluers flyvetid har vist sig at være i 
slutningen af maj og begyndelsen af juni.
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Den 7. oktober 2020 blev et eksemplar af 
Fyllas rokke (Rajella fyllae) fanget i Ska-
gerrak på omkring 95 meters dybde ca. 45 
km nordvest for Grenen. Rokken, en ung 
hun på 37 cm, blev fanget med hummer-
trawl af skibet S84 Ida-Katrine, og den blev 
indsamlet af Jan Werner Thomsen, som 
er biologoverassistent på DTU Aqua i for-
bindelse med projektet ”Atlas over danske 
saltvandsfisk”. Der er tale om den første 
dokumenterede fangst fra dansk farvand, 
og fisken er nu gemt i samlingen på Zoo-
logisk Museum (Statens Naturhistoriske 
Museum). 

Selvom det er den første dokumenterede 
fangst fra dansk farvand, har Fyllas rokke 
været regnet med til den danske fauna 
siden begyndelsen af 1900-tallet. Her 
beskrev Jensen (1905) på baggrund af en 
række eksemplarer fra Skagerrak (primært 
fra 1903 og 1904) en variant af arten, som 
han kaldte Raja fyllae var. lipacantha. Jen-
sen (1905) fandt i forbindelse med sine 
undersøgelser også frem til, at arten var 
fanget i Skagerrak flere gange tidligere 
(første gang i 1879). Disse tidligere eksem-
plarer var dog fejlagtigt blevet bestemt som 

sandrokker (Collett 1885; Petersen 1900). 
I forbindelse med at Fiskeatlasset i 2018 
gennemgik positionerne for alle de tidli-
gere fangster fra Skagerrak (en stor del af 
rokkerne findes i samlingen på Zoologisk 
Museum), viste det sig imidlertid, at de alle 
var fra den norske del af Skagerrak. Det 
blev derfor dengang besluttet at fjerne den 
fra listen over danske fisk. Med den nye 
fangst er den hermed tilbage på listen over 
danske fisk.

Fyllas rokke er en af vore mindste rokke-
arter. Totallængden overstiger kun meget 
sjældent 60 cm, og rekorden (fra Barents-
havet) er 72 cm (Dolgov et al. 2005). Den 
kan lettest kendes fra vore øvrige rokker 
på, at halen (målt fra gattet til halespid-
sen) er længere end kroppen og udgør ca. 
57-62 % af totallængden (Mecklenburg et 
al. 2018). Kropsskiven er tilnærmelsesvis 
hjerteformet, og med alderen bliver for-
kanten af ”vingerne” bølgeformet- især hos 
hannerne. Farven varierer efter bl.a. køn 
og alder, men oversiden er oftest grå eller 
brun med et utydeligt mønster af mør-
ke og lyse pletter. Undersiden er hvidlig 
med mørke områder på især yderkanten 

af kropsskiven. En del eksemplarer har 
en karakteristisk lys plet mellem øjnene. 
Oversiden er ru af hudtænder, og flere ste-
der også forsynet med egentlige torne. Hos 
unger på op til ca. 20 cm findes i kroppen 
og halens midterlinje én central række med 
30-40 torne, men denne række mistes mere 
eller mindre med alderen og erstattes af 
flere (som regel tre eller fem) meget ure-
gelmæssige rækker af torne (Lynghammar 
2014). Snuden er kort og danner en vinkel 
på 115-156°. Afstanden fra snudespidsen 
til øjnene er ca. 2,1 gange afstanden mel-
lem øjnene (Last et al. 2017). I overkæben 
findes 30-38 tværrækker af tænder. Det 
danske eksemplar stemmer overens med 
det ovenstående, idet halen fx udgør 60 % 
af totallængden, der er flere uregelmæssige 
rækker af torne langs ryggens og halens 
midterlinje, og antallet af tandrækker i 
overkæben er 33.

Fyllas rokke blev oprindeligt beskrevet fra 
Davisstrædet ved Grønland i 1887 (fanget 
1884) og opkaldt efter skonnerten Fylla 
(Lütken 1887). (Fylla er tjenerinde for gud-
inden Frigg i nordisk mytologi). Den har 
siden vist sig at være vidt udbredt i begge 
sider af Nordatlanten samt i de arktiske 
farvande. Ved Sydskandinavien kendes 
den primært fra norsk farvand, hvor den 
er forholdsvis almindelig (Skjæraasen & 
Bergstad 2001), men den er også fanget en-
kelte gange i den svenske del af Skagerrak 
– første gang i 2009 (Kullander et al. 2011). 
Fyllas rokke er som de fleste andre rokker 
bundlevende, og den lever på forholdsvis 
dybt vand. De fleste kilder angiver, at den 
findes fra 170 til 2.055 meters dybde, men 
at den kan findes lavere, vidner bl.a. den 
danske fangst om. Det er dog det dybe 
Skagerrak, at også fremtidige fangster må 
formodes at komme fra. Den findes typisk 
ved en vandtemperatur på 1-7 °C. Føden 
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består overvejende af hvirvelløse dyr, især 
bundlevende krebsdyr og havbørsteorm 
(Dolgov 2005). Generelt er biologien dog 
dårligt undersøgt. Fyllas rokke har ingen 
fiskerimæssig værdi og udnyttes ikke, når 
den optræder som bifangst.

CITERET LITTERATUR
Collett, R (1885) Meddelelser om Nor-

ges Fiske i Aarene 1879-83. 2det Ho-
ved-Supplement til “Norges Fiske”. Nyt 
Magazin for Naturvidenskaberne 29: 
47-123.

Dolgov AV (2005) Feeding and Food Con-
sumption by the Barents Sea Skates. 

Journal of Northwest Atlantic Fishery 
Science 35: 495-503.

Dolgov AV, Drevetnyak KV & Gusev EV 
(2005) The Status of Skate Stocks in the 
Barents Sea. Journal of Northwest Atlan-
tic Fishery Science 35: 249-260.

Jensen AS (1905) Raja fyllae i Skagerrak. 
Videnskabelige Meddelelser fra den 
naturhistoriske Forening i København: 
227-238.

Kullander SO, Stach T, Nyman L, Samuels-
son H, Hansson HG, Delling B, Blom H 
& Jilg K (2011) Lansettfiskar-broskfiskar. 
Branchiostomatidae-Chondrichthyes. 
ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Last, PR, Séret B, Stehmann MFW & Weig-
mann S (2017) Skates. Family Rajidae. 

Pp. 204-363 in: Last PR, White WT, 
Carvalho MR de, Séret B, Stehmann 
MFW & Naylor GJP (eds.) 2016. Rays of 
the World. CSIRO Publishing.

Lütken C (1887) Korte Bidrag til Nordisk 
Ichthyographi. VI. En for Grønlands-
havet ny Rokke-Art (Raja Fyllæ n. sp. ad 
int.) m.m. Videnskabelige Meddelelser 
fra den naturhistoriske Forening i Kjø-
benhavn.

Lynghammar A (2014) Identification 
Guide for Skates (Chondrichthyes: 
Rajiformes) in Norwegian waters, for 
both sexes and all stadiums. 8th edition, 
May 2014. UiT The Arctic University of 
Norway.

Mecklenburg CW, Lynghammar A, Johan-
nesen E, Byrkjedal I, Christiansen JS, 
Dolgov AV, Karamushko OV, Mecklen-
burg TA, Møller PR, Steinke D & Wie-
nerroither RM (2018) Marine Fishes of 
the Arctic Region. Conservation of Arc-
tic Flora and Fauna, Akureyri, Iceland.

Petersen CGJ (1900) Beretning til Mini-
sterium for Landbrug og Fiskeri fra 
Den danske biologiske Station IX. 1899. 
Kjøbenhavn. Centraltrykkeriet.

Skjæraasen JE & Bergstad OA (2001) Notes 
on the distribution and length compo-
sition of Raja lintea, R. fyllae, R. hyper-
borea and Bathyraja spinicauda (Pisces: 
Rajidae) in the deep northeastern North 
Sea and on the slope of the eastern 
Norwegian Sea. ICES Journal of Marine 
Science 58: 21-28.
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fiskearter i Danmark og i dansk sø-
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Der er tale om et projekt, der kom-
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gelsesprogrammer med egne under-
søgelser og Citizen Science. Dette 
har vist sig at være en meget effektiv 
måde at få ny viden om fiskenes 
udbredelse på, og Fiskeatlasset har 
bl.a. stået bag adskillige fund af nye 
fiskearter i Danmark. 

Artsteksterne fra det mere end dob-
belt så store værk “Atlas over danske 
saltvandsfisk” er tilgængelige på 
www.fiskeatlas.ku.dk, og den fysiske 
bog udgives omkring 2022.

Figur 2. Hale med de flere karakteristiske rækker af torne. Foto: Henrik Carl.

Figur 1. En 37 cm lang Fyllas rokke (Rajella fyllae) ZMUC P2397520 fra Skagerrak, 45 km 
nordvest for Grenen, Danmark. Foto: Henrik Carl, Statens Naturhistoriske Museum.
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Boganmeldelse:
Sejrø – tejstens ø
Sten Asbirk, Birgit Kahré og Jens Raahauge: Sejrø – tejstens ø.  
Turbine Forlag, 184 s., 299,95 kr., ISBN: 9788740658873

Af Thomas Secher Jensen

Normalt begiver vi os ikke i Flora &  Fauna 
af med at anmelde kulturhistoriske bøger, 
men hvad stiller man så op med en bog, 
der både er kulturhistorisk og natur-
historisk? En sådan bog er nemlig ”Sejerø 
– tejstens ø” – 78 sider kulturhistorie og 
84 sider naturhistorie. Men nu har anmel-
deren en svaghed for tejsten, som han i en 
årrække har fulgt under dens etablering på 
Anholt, hvilket i øvrigt skuffende ikke får 
en plads i bogen, så derfor denne omtale af 
de naturhistorisk interessante afsnit. Bogen 
indeholder i øvrigt også en række turfor-
slag, som ikke skal omtales her.
 Bogens titel skyldes ifølge forfatterne, at 
denne specielle alkefugl har fundet sig til 
rette med livet på Sejerø på en særlig måde. 
Forfatterne betragter tejstens tilpasning til 
de vilkår naturen byder på, som et billede 
på øboernes tilpasning til de vilkår, der by-
des dem. Titelvalget skyldes også, at bogens 
tilblivelse skete i en skurvogn på havnen, 
hvor Galleri Tejsten havde til huse. Galle-
riets aktiviteter medførte bl.a., at bogen er 
rigt illustreret i stort format af kunstnere 
som John Olsen, Jens Gregersen, Jens Bohr, 
Jon Fjeldså og Leif Ryding.
 Sten Asbirk, som er forfatter til det 
naturhistoriske afsnit har studeret tejsten 
siden slutningen af tresserne, og han har 
udgivet en række bøger og videnskabelige 
artikler om arten. I ”Sejerø – tejstens ø” 
giver han en række faktuelle informationer 
om bl.a. ynglepladser, ynglebiologi og be-
standsudvikling i Danmark og på Sejerø. 
Tejsten er en lille alkefugl, noget mindre 
end de måske mere velkendte arter: lunder, 
lomvier og alke. Han anslår den danske 
bestand til ca. 2000 ynglepar. Dette er en 
forøgelse fra et lavpunkt omkring 100 par 
i 1920’erne, men der er sket en gradvis 
stigning i det seneste århundrede. Årsagen 
er måske en indvandring af svenske fugle, 
der er blevet fortrængt af mink og rotter 
fra havneområder. Måske skyldes det også 
en øgning i mængden af tejstens byttedyr, 
hovedsageligt tangspræl, men det ved man 
ikke meget om, da der ikke findes fiske-
ristatistik over denne fiskeart. 

 På Sejerø har udviklingen været no-
get anderledes, idet bestanden toppede 
med ca. 100 par omkring år 2000, men 
er siden faldet til ca. 80 par. Årsagen til 
dette tilskriver Asbirk, at alliken er ind-
vandret til  Sejerø, hvor arten konkurrerer 
med tejst om de redehuller, som tejster 
benytter og som er udgravet i klinterne, 
og som  tejsterne faktisk har genbrugt og 
udvidet fra digesvalehuller – høg over høg. 
Konkurrencen fra alliker og prædation 
fra rotter, som har bredt sig i naturen på 
Sejerø, har bevirket at nogle tejster er flyttet 
til andre øer med sikre ynglesteder som fx 

Sprogø, Kyholm og Anholt (sidstnævnte er 
anmelderens formodning).
 De naturhistoriske afsnit rummer også 
beskrivelser af de mest karakteristiske og 
interessante arter på Sprogø, samt den vilde 
flora på øen. Bogen breder sig her også ud 
over fuglene i forskellige habitater. Afslut-
tende er der et interessant generelt afsnit 
om øers specielle faunaer, herunder ind- og 
udvandring på disse isolerede steder med 
indvirkning på sammensætningen af dyre-
livet. Et emne, der burde skrives mere om.
Bogen er anbefalelsesværdig, letlæst som-
merlitteratur.
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Af Ole F. Jensen

Der kan næppe være tvivl om at her er et 
værk der har kostet de fire forfattere mange 
timers research og gennemgang af eksi-
sterende litteratur om Danmarks fugleliv, 
hvilket bogens omfattende referenceliste da 
også vidner om med flere end tusind titler.
 Bogen indledes med et afsnit om land-
skabernes udvikling gennem tiderne, be-
skrivende hvorledes det unge moræneland-
skab efter istiden gradvist udviklede sig til 
skovlandskab med efterfølgende rydning 
og opdyrkning, herunder også udpining af 
jorden med de store jyske hedearealer til 
følge, og disses opbrydning, opdyrkning og 
beplantning.
 Herefter følger et afsnit om kilder og 
metoder, som også indeholder en oversigt 
over ynglebestandene af Danmarks fugle 
fra 1800-2018 i tabelform. Denne oversigt 
vil nok efter gennemlæsning af bogen være 
det læseren hyppigst vender tilbage til. 
For de nyere data, hvilket vil sige fra 1974 
og frem, er der direkte angivet antal par, 
medens der for tiden indtil da, for de fleste 
arters vedkommende blot er angivet et tal 
fra 1 til 7, som angiver om arten er sjælden, 
fåtallig, ret almindelig osv.  Endelig er med 
røde og grønne trekanter, vendende hen-
holdsvis op eller ned, angivet udviklingen 
for arten. Der er ligeledes en kolonne som 
viser om arten har været efterstræbt og en 
for hvilket habitat den fortrinsvis træffes 
i. Tabellen giver således en god og hurtig 
måde hurtigt at danne sig et overblik over 
udviklingen for hver enkelt art.
 Hovedparten af bogen er dog en gen-
nemgang af udviklingen i hver enkelt land-
skabsart, som f.eks. skov, agerland, kyster 
og småøer for blot at nævne nogle af de i 
alt ti landskabstyper der gennemgås. For 
hver type belyses hvilke ændringer der er 
sket i de to hundrede år bogen omhandler, 
og hvorledes disse ændringer har haft ind-
flydelse på bestanden af ynglefuglene, og 
for visse af typerne ligeledes hvordan træk-
fuglene har reageret på ændringerne.
Efter denne gennemgang følger et afsnit 
om forskellige faktorers indflydelse på fug-
lelivet. Her diskuteres hvordan struktur-

ændringer i landskabet, jagt, bekæmpelse 
og forstyrrelser, prædation, invasive arter, 
udsætninger, næringsstoffer, miljøgifte, 
klimaændringer, den generelle samfunds-
udvikling og endelig lovgivningen har gjort 
sig gældende. Der gives også et bud på den 
fremtidige udvikling, og hvorledes man 
kan påvirke denne i en for naturen og fug-
lene gunstig retning. Dette gøres fornemt 
med en gennemgang af ti kommenterede 
forslag.
 Bogen er godt krydret med et bredt 
udvalg af gamle fotos og print af gamle ma-
lerier til anskueliggørelse af de landskabs-
mæssige ændringer der er sket, og som 
gang på gang kan overraske læseren med 
hvor store ændringerne har været. Teksten 
belyser på bedste vis hvad vi har tabt af 
natur og fuglearter, men også hvad vi til 
gengæld har fået af nye fuglearter, som er 
indvandret både som følge af landskabs- og 
strukturændringer, men også som følge af 

klimaforandringer, udsætninger m.v.
Totalt set et meget gennemarbejdet værk, 
som absolut er læseværdigt, og vel næppe 
set så omfattende og grundigt siden Bernt 
Løppenthins ”Danske ynglefugle i fortid 
og nutid” 1). Bogen er således en rigtig 
god kilde hvis man interesserer sig for 
udviklingen i de danske fuglearter eller 
det danske landskab. Til gengæld kan det 
dog undre hvor stor en målgruppe der er 
til denne udgivelse, da bogen samtidig er 
udgivet som en del af Dansk Ornitolo-
gisk Forenings Tidsskrift ”DOFT” (ISBN 
978879131996901), og dermed sendt til de 
af foreningens medlemmer der modtager 
dette tidsskrift, og således samtidig ligger 
tilgængelig på foreningens hjemmeside 
hvorfra den frit kan downloades. Dette må 
vist dække de fleste indenfor målgruppen.

1. Løppenthin B.: Danske ynglefugle i fortid og 
nutid. Odense Universitetsforlag 1967, 609 s.
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Tårnfalke (Falco tinnunculus) er effektive 
og meget alsidige jægere.  De kan tage både 
mus, firben, insekter, frøer og fugle.  Ifølge 
både Trap-Lind (1979) og Gènsbøl (1987) 
er hovedparten af føden i Danmark små 
pattedyr især markmus. Det er nu nok ikke 
hele sandheden, men afspejler mere hvad 
der er tilgængeligt og let at fange. I under-
søgelser fra Mols fandt både Jensen (1966) 
og Kjærgaard (1992), at falkene også tog 
mange firben, men også her udgjorde mus 
dog også hovedparten af føden. 

 Samsø er en relativ isoleret ø. Her lever 
en pæn bestand af tårnfalke, men her er 
ikke markmus eller andre studsmus, og det 
åbne spørgsmål er derfor: Hvad erstatter 
markmusene i føden?  
For at belyse dette emne nærmere har for-
fatterne forsøgt at indsamle iagttagelser fra 
øen, der kunne give os et fingerpeg derom.

MATERIALE
Oplysninger om føden blev samlet på to 
måder. 

Spredte feltiagttagelser 
Der findes flere direkte iagttagelser af tårn-
falkes jagt, og dette anekdotiske materiale 
giver dog oplysninger, så spredt det end er.
Tårnfalke er set lande tidligt på formidda-
gen kortvarigt i græs og hurtigt lette igen 
og så ned igen og op igen. Det kan selvføl-
gelig være fejlagtige angreb, men det virke-
de dog mere systematisk, og det antages at 
det nærmere drejedes sig om, at de fangede 
insekter, sandsynligvis græshopper der sad 
stadig sløve af nattekulden. Ned - snuppe 
en græshoppe - og op igen.
 Tårnfalke er set flyve med firben i næb-

bet, og er set fange små nyligt forvandlede 
frøer ved at løbe efter dem på en markvej, 
medens frøerne var på vej i land fra yngle-
dammen.
 I et udhus til en af de gamle gårde blev 
tårnfalken set inde på et loft, hvor der yng-
lede svaler, og man kan let forestille sig, at 
de har taget svaleunger. 

Undersøgelse af rede
I 2015 og 2017 var vi så heldige at den 
ene forfatter (MWH) (http://samsofugle.
easytell.dk/) kunne skaffe indholdet af i alt 
tre redekasser fra Filipsdal ved Besser, hvor 
der havde ynglet tårnfalke. Redematerialet 
bestod af grove savspåner, hvori der var 
rodet en del føderester og ekskrementer. 
Indholdet blev udsorteret for at se, hvilke 
føderester der var heri.   
 Det var forhåbningen, at der ville være 
intakte gylpboller i materialet, men dette 
var ikke tilfældet, og det var derfor nød-
vendigt at gennemgå materialet visuelt og 
pille identificerbare dele fra.

Resultater fra redeundersøgelser
I materialet fra 2015 blev der mere detalje-
ret fundet følgende bytterester:
– Stære, vinger og fødder af min. 13 ek-

semplarer, samt mange løse fjer.
– Landsvale, fjer, delvis udvoksede.
– Fjer, gule brystfjer svarende til gulspurv.
– Jordløber (Løbebille -  Pterosticus sp.). 

Rygskjold og dækvinger af min 2 eks.
– Ådselbille, dækvinger 2 stk., kan være 

sekundært indblandet.
– Fluer. 
– Puppehylstre, givet sekundært.

Der blev ikke identificeret rester af padder, 
firben eller småpattedyr.  

I rede 1 fra 2017 blev følgende identificeret: 
– Stær, ben og overarmsknogle 
– Stær, store mængde løse fjer.
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Summary
Investigation of food of Kestrel (Falco tinnunculus) at the island Samsø, Denmark. 
In general, the main food of Kestrel is found to be voles. However, at Samsø there are 
no voles, so the question was, what does the Kestrels eat here? 
From miscellaneous sighting and dissection of nest materials it was found that the 
food primarily was birds especially juveniles, supplemented by frogs, lizards and in-
sects.
The question is, if such a diet is sufficient for reproduction. The population of Kestrels 
is stable, but from 3 nests it was found that they only had 1-2 young compared to 
about the double most other places.  

Keywords: Kestrel, food, Island Samsø   
Nøgleord: Tårnfalk, fødevalg, Samsø

Billede 1: Tårnfalk ved sin redekasse.  
Foto: Mogens Wedel Heinen.
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– Lærke, fjer.
– Landsvale, fjer under udvækst sandsyn-

ligvis fra en stor unge.
– Frø, 4 rørknogler.
– Ådselsbille, 2 dækvinger kan være se-

kundært indblandet, men da de er del-
vis itubrudt, er det næppe sandsynligt. 

– Snudebille sp. irgrøn dækvinge af lille 
bille.

– Løbebiller, 4 dækvinger svarende til 
jordløbere. 

– Biller, flere løse ben og andre sorte kitin-
dele både løst i redemateriale og gylp-
klumper. 

– Fluepupper.
– Puppehylstre af klannere. 

I rede 2 2017 blev følgende identificeret: 
– Stær, 5 vinger svarende til denne. 
– Stær, undernæb i gylpklump.
– Stær, løse fjer i mængde.
– Engpiber/skovpiber løse fjer.
– Engpiber, ben med lang lige bagklo. 
– Landsvale, fjer delvis udvoksede sand-

synligvis af ung fugl. 
– dele af brystben.  
– Frø, rørknogle. 
– Firben, hofteben. 
– Løbebiller, 4 dækvinger + adskillige løs-

dele der sandsynligvis hidrører herfra. 
– Ådselbille, 7 dækvinger hvoraf flere er 

delvis beskadigede. 

DISKUSSION
For årsagen til det begrænsede antal pad-
der kan det spille ind, at fordøjelsen hos 
rovfugle er så kraftig, at selv knoglerne 
opløses helt, og der vil hermed kun være få 
rester tilbage (J. Terp Laursen, pers. comm. 
2018). 

Hos firben vides det, at hornskællene ikke 
fordøjes (Kjærgaard 1992). Hvis man ikke 
kan finde hele gylpboller, kan eventuelle 
skæl dog let overses i redematerialet, også 
selvom der under udsorteringen var op-
mærksomhed herpå.

En forklaring netop her kan også være, at 
redekasserne, hvorfra rede materialet er 
samlet, sidder på Sydøen. Her er mængden 
af firben lavere end på Nordøen.

På Samsø er der fundet skovmus, hals-
båndmus og husmus (Baagøe og Jensen 
2007, Kjærgaard 2015). I forhold til tårn-
falke har disse den ulempe, at de helt over-
vejende er nataktive, og derfor sjældent er 
tilgængelige for tårnfalken.

Indenfor fuglene blev der især fundet stæ-
re. Det var uventet, at føden skulle være 
så ensidig, men en del af forklaringen kan 
være at unge stære er udbredt på øen samt 
rovfuglenes adfærd. Tårnfalke er ikke ret 
gode til at tage fugle i luften, byttet tages 
på jorden enten ved et dyk eller ved at 
gå rundt på jorden. Stære vil ofte færdes 
på jorden enten på græsarealer eller ved 
tangvolde. Fangst her vil svare til at tage 
en mus. Andetsteds er det iagttaget, at en 
tårnfalk kunne tage en vandrikse, (egen 
obs. JKJ) også en art der ofte netop går 
rundt næsten som en mus på jorden.

På Samsø er der registreret 5-7 par tårnfal-
ke (Wedel-Heinen, pers.obs. 2015), svaren-
de til ca. 19 km2 per par imod 28 km2 i det 
øvrige land (http://dofbasen.dk/), så der er 
ingen tvivl om at tårnfalke kan trives her, 
men det næste spørgsmål er så, om dette 
specielle fødegrundlag er tilstrækkeligt til 
en god reproduktion. Det ser faktisk ud til, 

at tårnfalkene på Samsø får færre unger. 
Der er kun oplysningerne om tre kuld, og 
disse var kun på 1-2 unger pr. kuld (Wedel- 
Heinen pers.obs. 2018), og dette i modsæt-
ning til fastlandet, hvor tårnfalk typisk kan 
opfostre mindst 3-4 unger pr kuld (https://
en.wikipedia.org/wiki/Common_kestrel).  

KONKLUSION
Taget som en helhed findes følgende kost-
plan til Samsøs tårnfalke om sommeren: 
fugle, især ungfugle udgør basis i kosten, 
og særligt de arter der færdes på jorden. 
Dette suppleres med: 
 På solskinsdage tages firben, græshop-
per og andre større insekter.
 På regnvejrsdage tages frøer.
 Foreløbig er der ikke nogen undersøgel-
ser af vinterføden hos tårnfalk på Samsø. 
På den årstid er der kun adgang til fugle, 
og vel at mærke voksne fugle, som alt andet 
lige bør være et vanskeligt bytte for tårnfal-
ken.

TAK
Forfatterne vil meget gerne takke flere for 
gode oplysninger og hjælp undervejs, en 
særlig tak til de folk der har leveret reder til 
undersøgelsen. Uden dem havde der stadig 
blot været forundring.  
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Billede 2: Tårnfalk med fuglebytte – solsort. Foto: Mogens Wedel Heinen.
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Af Thomas Secher Jensen

At ”Fyn er fin” er jo en velkendt kliché, 
men gælder det også den fynske natur? 
Vi er nok nogen, der på tog- eller bilrejse 
tværs over øen ikke har været voldsomt 
imponerede, men det fremgår også hurtigt 
af bogens indledende kort, at det er langs 
kysterne, at den fine natur faktisk findes. 
Det sydfynske øhavs øer er også inkluderet 
i bogen, og de bidrager til den fine natur.
Bogen anprises af forlaget som en guide-
bog, men er meget mere end det. Fyrre af 
bogens 440 sider er en udførlig gennem-
gang af Fyns naturtyper med detaljeret 
information om plante- og dyrearter. 
Agerlandet, moser og ferske enge, kystens 
naturtyper, overdrev og heder samt skove 

er alle meget udførligt beskrevet. Man 
fornemmer at forfatterne er henholdsvis 
forstmand og botaniker, men dyrene får 
også deres omtale.
 Hele 380 sider er så en omtale af 60 lo-
kaliteter: ejerforhold, beskyttelse, geologi, 
habitater og fugleliv. Bogens vægt er ca. 2½ 
kg med et format på 28x25x4 cm, så det er 
ikke en traditionel guidebog man kan have 
med i frakkelommen. 
 Forfatterne har som medarbejdere i 
Naturstyrelsen og det daværende Fyns Amt 
begge deltaget i en lang række naturbeva-
ringsprojekter, og som henholdsvis forst-
mand og biolog har de en stor kompetence 
inden for området. Man fornemmer, at de 
som tidligere embedsmænd har lært en 
vis forsigtighed mht. ikke at komme med 

klare udsagn om effekten af og fremtiden 
for sådanne projekter. Her står bogen i klar 
kontrast til et tidligere lignende bogværk 
”Nordfyns natur”, hvor en række private 
aktører helt anderledes kommer med kritik 
af og visioner for kommende naturforvalt-
ningstiltag.
 Omtalen af de 60 lokaliteter rummer et 
væld af information om plante- og dyrear-
ter, vandremuligheder og adgangsforhold. 
De suppleres af flotte billeder taget af foto-
graf Bert Wiklund, der som sædvanlig le-
verer varen. Der er ligeledes en afsluttende 
beskrivelse af, hvad man skal se på lokali-
teten. Derudover er der et noget mikrosko-
pisk kort over området, som desværre er 
placeret til sidst i teksten.
 Og når vi nu er ved brokkeriet: Det er 
yderst besværligt at finde rundt i bogen. 
Formatet gør sit til det, men lokaliteter er 
vist på et kort med vedhæftet tekst nævnt 
ved et nummer, men ikke med en side-
angivelse, og i indholdsfortegnelsen er der 
sideangivelse men ikke nummer. Man skal 
altså først finde lokalitetens nummer på 
kortet, dernæst lokalitetens navn i teksten 
ved kortet og endelig sidenummer i ind-
holdsfortegnelsen. Det må kunne gøres 
smartere.

Brokkeriet til trods er der tale om en glim-
rende, informativ og inspirerende coffee 
table bog, som kan bruges derhjemme som 
inspiration og forberedelse til ture.
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Nogle gange er der lysår mellem generel 
økologi og national naturforvaltning over 
til enkeltarternes forekomster, forvaltning 
og udvikling. Andre gange kan en enkelt 
art rumme hele historien om udfordringer 
og muligheder i naturforvaltningen. Et 
sådant eksempel snublede vi over i Natio-
nalpark Mols Bjerge – med den rødlistede 
Lille Lynggræshoppe.

De danske nationalparker er oprettet bl.a. 
på baggrund af Wilhjelm-rapportens 
(2001) betoning af den særlige udfordring 
med for små og fragmenterede bestande i 
et mere forstyrret landskab. Det førte til en 
anbefaling af en indsats for større, bedre og 
mere sammenhængende levesteder, som 
også blev skrevet ind i Nationalparkloven. 

Samtidig skal denne indsats målrettes 
biodiversitet af national betydning. Nati-
onalpark Mols Bjerge er udpeget primært 
for sin biodiversitet og habitater inden for 
græsset overdrevsnatur, gamle løvskove 
og kystnaturen. Nationalparken fik i 2012 
udarbejdet en rapport (Ejrnæs et al. 2012), 
som pegede på de ”særlige og truede ar-
ter”, der burde være i fokus i Nationalpark 
Mols Bjerge – ud fra kriterier om (1) arter 
der var truede på nationalt plan, (2) arter 
der forekom i eller lige ved Nationalpark 
Mols Bjerge og (3) her havde væsentlig(e) 
bestand(e).

Nationalpark Mols Bjerge er ikke myndig-
hed og er derfor helt afhængig af frivillig-
hed, både hos lodsejere, hjælpere og bor-

gere. Derfor har vi i Top20-projektet (Wer-
ling & Reddersen 2021a, b) udvalgt 20 sær-
lige og truede arter, der viser  diversiteten 
af truede arter. Med 20 markante og ofte 
flotte arter håber vi, at det på en overskue-
lig måde kan give biodiversiteten ”krop og 
ansigt” – egnet til at skabe indsigt, sympati 
og engagement. Først har vi eftersøgt, kort-
lagt og optalt bestandene af de 20 arter, og 
det har ofte ført til spændende ny viden om 
sjældne arter, fx Vår-Ærenpris (Reddersen 
et al. 2019, Nabe-Nielsen 2021), Knop-Nel-
like (Reddersen et al. 2020a), Opret Kob-
jælde (Reddersen et al. 2020b), Smalbladet 
Hareøre (Corvinius & Reddersen 2020), 
Skarlagen-Vokshat (Reddersen et al. 2021) 
og Mariehøne- Edderkop (Holm & Redder-
sen 2021).
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Summary

The rare and endangered acridid grasshopper Omocestus 
 haemorrhoidalis in National Parc Mols Bjerge – new searches, 
finds and status 2020-21.
 Most Danish acridid grasshoppers are associated with dry, 
warm and sun-exposed habitats with low vegetation caused by 
drought, nutrient deficiency and moderate grazing – predomi-
nantly on dry grassland, heathland or abandoned sandy fields. 
Some species are rare, occurring only very locally with habitats 
often declining and thus they are designated as threatened on the 
Danish Red List. This applies to Omocestus haemorrhoidalis, in 
Denmark hitherto never found outside central Mols Bjerge and 
central part of the peninsula Helgenæs.
 The abovementioned soil, climate and habitat type are actually 
or potentially abundant and widespread in southern Djursland. 
Therefore, National Parc Mols Bjerge is trying trying to establish 
high quality habitat and metapopulation network within  a 50 km 
“horseshoe” around Ebeltoft Bay through grassland improvement 
projects to the east on the Ebeltoft Penninsula (BiodiverCity), to 
the north (Vild med Vildt) and to the west (various).
 The relevance and quality of project areas was documented 

by surprising three new finding sites for O. haemorrhoidalis in  
July-Aug 2020 near Ebeltoft, during a general search campain for 
rare grassland insects, and by similarly surprising four new find-
ing sites in Sept 2021, during a planned search for this species.
 Further, the paper summarizes recent other finds in northern 
Mols Bjerge and in central and southern Helgenæs and in total 
demonstrates a more optimistic conservation status and potential 
for O. haemorrhoidalis and probably several other rare species, 
associated with the same habitat – mainly characterized by warm 
dry microclimate, sandy nutrient poor soils, low vegetation with 
scattered open sand and moderate grazing management and not 
so much  . specific host plant species. The search success indi-
cates that this species may be overlooked and thus may be found 
in other suitable habitats elsewhere in southeastern Djursland. 
The survival of this and other rare and threatened species all 
around Ebeltoft Bay demonstrates the potential for planning for 
and managing dry warm grassland habitats in a coherent band 
from Helgenæs/Mols Bjerge around Ebeltoft Bay to the south of 
Ebeltoft Peninsula.

Keywords: insect, red list, endangered, rare species, new finds, 
grassland, conservation, fragmentation, isolated. 
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En af Top20-arterne er Lille Lynggræshop-
pe (Omocestus haemorrhoidalis). Det er en 
af de mange små arter af markgræshopper, 
som er talrige på varme, lysåbne overdrevs-
arealer med moderat græsningstryk, og 
som kan være svære at skelne for andre end 
erfarne og specialiserede entomologer. Så-
danne arter kan derfor også være oversete.

Artens udbredelsesområde er beskrevet 
sådan i Rødlisten 2019 (Olsen & Nielsen 
2019) ”Lille lynggræshoppe findes kun i 
Mols Bjerge og på Helgenæs. Disse lokali-
teter er stærkt forringet af tilgroning. Lille 
lynggræshoppe er en varmekrævende græs-
hoppe, som især lever på heder og overdrev. 
Den findes især på solrige, sydvendte skrå-
ninger, hvor åbne sandflader veksler med 
områder med tynd og sparsom vegetation. 
Den tåler ikke, at dens levesteder gror til 
i græs. Det skønnes, at arten er i tilbage-
gang…”

Og rødlistestatus beskrives samme sted 
således: ”Lille lynggræshoppe findes kun i 
Mols Bjerge. Tidligere fandtes den også på 
en lokalitet på Helgenæs, men denne lokali-
tet er stærkt forringet af tilgroning, og arten 
er ikke fundet her siden 2000. Lille lynggræs-
hoppe findes især i Mellem- og Østeuropa. 
Den regnes for sjælden de fleste steder… 
Lille lynggræshoppe vurderes truet, EN, da 
den kun har et levested samtidig med, at 
udbredelses- og forekomstareal er i fortsat 
tilbagegang, og kvaliteten af dens levested 
forringes.”

Mens arten dog ikke er truet internationalt 
(IUCN) er den dog truet både i Danmark 
og flere af vores nabolande (fx Tyskland), 
og hele den kendte danske bestand findes 
i Nationalpark Mols Bjerge. Artens habitat 
er samtidig en af nationalparkens hoved-
naturtyper (græsningsoverdrev med sand-
blotninger o. lign.), delvist overlappende 
med EU-habitatdirektiv-arten, Mark-firben 
(Lacerta agilis (VU)), som trives mange 
steder i Nationalpark Mols Bjerge.

Mols Bjerge er hvad angår insekter usæd-
vanligt velundersøgt, især pga de mange 

Figur 1a-b. Lille Lynggræshoppe er en lille ikke specielt anderledes grå-brun-grøn mark-
græshoppe (Foto: Hjalte Kjærby). Arten er selv efter de nye fund uden for Mols en meget 
lokal art (Kortet: Naturbasen.dk, 7.9.2021).
Omocestus haemorrhoidalis is just one of a number of rather similar and small grey-brown-
green acridid grasshoppers in warm and light habitats. Even after the new finds outside Mols, 
it is a very local species in Syddjurs (Naturbasen.dk).
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års intensive eftersøgninger på og omkring 
Molslaboratoriets arealer. Holst (1969) 
nævner også fund fra Ellemandsbjerget 
(eneste fund Helgenæs) og på Mols faktisk 
så langt nordpå som Handrup (midt-nord 
for Ebeltoft Vig, 1933, aldrig genfundet 
siden). Holst nævner også et fund fra Læsø 
(Findal 1933) markeret med et X som 
”enkeltfund” på kort i Nielsen (2000), men 
dette dyr har senere vist sig at være den al-
mindelige Køllegræshoppe, Myrmeleotettix 
maculatus (Kjærby, pers. medd.). Nielsen 
(2000) markerer dog også Ebeltoft-halvøen 
som del af udbredelsen, hvilket formentlig 
er en fejl: Fund herfra nævnes hverken i 
Holst (1969), i Ole Fogh Nielsens beskri-
velse af udbredelsen i Rødlisten (2010, 
2019) eller i en e-mailkorrespondance 22. 
aug. 2020 med sidstnævnte.

I nyere tid regnes Lille Lynggræshoppe 
derfor alene som en ren Mols Bjerge-art, 
med én lille og isoleret men stabil fore-
komst midt på Helgenæs. På Mols er arten 
i den seneste 10 års periode hovedsageligt 
indmeldt på og ret tæt ved Molslaborato-
riets ca. 120 hektar i Mols Bjerge NØ og 
derfra i et nordligt bånd over mod og syd 
for Agri. Mod SØ er den fundet isoleret 
men i antal ved Fuglsø Strand (aug. 2016, 
30 imago syngende, Jesper Andersen Leth) 
mod SW fåtalligt på strandoverdrev ud 
til Begtrup Vig ved Strands (aug. 2016, 2 
imago, Peter Gjelstrup). I Mols Bjerge er 
det iøjnefaldende, at arten (endnu) ikke er 
indberettet i hele den sydlige halvdel (Tog-
gerbo, Tremosegård, Helligkilde, Trehøje, 
Bogens, Viderup, Fuglsø By).

Den første indsats for hver af vores ud-
valgte Top20-arter er eftersøgning af både 
kendte og mulige oversete bestande. Dette 
indledtes for Lille Lynggræshoppe ved et 
tilfælde ved en generel Hitjagt juli-august 
2020 under nationalparkens BiodiverCi-
ty-projekt i Ebeltoft (Reddersen 2021), 
hvor arten overraskende blev fundet flere 
steder. Denne artikel gennemgår forløbet 
og både tidligere og ny status for arten 
samt overvejelser om artens mulige yderli-
gere forekomst og videre forvaltning.

METODE
Artens forekomst er først screenet via 
tilgængelige kilder, Nielsen (2000) og Rød-
listen (2010, 2019). Da Rødlisten ikke næv-
ner fund og fundsteder udover dem, der 
også findes på Naturbasen.dk, er detaljer i 
udbredelsen alene hentet fra naturbasen (7. 
sept. 2021), med fokus på de seneste 10 år 
(”nyere fund”).

Vi har herefter været opmærksomme på 
arten, og ved held fundet den i 2018-20 ved 
andre eftersøgninger – godt nok i den rele-
vante naturtype, dels et studenterprojekt i 
små varme sandblotninger i Basballe-pro-
jektets 90 ha hegning (Reddersen & Ander-

sen 2019) og dels via BiodiverCity-projek-
tets Hitjagt-eftersøgninger juli-aug. 2020 
på Ebeltoft-halvøen (Reddersen 2021). 
Derfor opdelte vi Naturbasens 10års-data 
i 3 grupper: BiodiverCity-hitjagterne (sep. 
2019-sep. 2020), målrettede eftersøgninger 
(sep.2020-sep.2021) og så tiden før dette 
(sep. 2011-sep.2019), se Figur 2.

Med isolerede forekomster på hhv. 
Mols-Helgenæs og Ebeltoft-halvøen var det 
i 2021 oplagt at eftersøge oversete bestande 
på egnede habitater i det mellemliggende 
område nord for Ebeltoft Vig. Dette gen-
nemførte vi 31. aug. – 2. sept. 2021 guidet 
af luftfotos og via konsulenter, entomolo-

Figur 2. Tidligere og nyere fundområder for Lille Lynggræshoppe. TV: Det klassiske 
fundområde Mols-Helgenæs (de to mørkegrønne på Sydhelgenæs ligger lidt sydligere 
(Sletterhage og Tyskertårnet). 2018-fundet mod NW vist med lyserød. TH: 2020-fundene 
omkring Ebeltoft og Midt: Den forbindende midterzone med 2021-fundene. Figur fra Na-
turbasen, iflg. licensnr. B10/2015.
Original and new finding areas for Omocestus haemorrhoidalis in Denmark. Left: The 
 classic sites on northern Mols and central Helgenæs. Right: The 2020-finds on BiodiverCi-
ty-project areas around Ebeltoft. Middle: The connecting (?) finding areas north of Ebeltoft 
Vig. All on dry, sandy nutrient-poor and open sites. Black line: Delimitation of National Parc 
Mols Bjerge.
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gerne Hjalte Kjærby og Mathias Fløe Holm. 
Alle 2020-21 fund er visuelt kontrollerede, 
ofte fotodokumenterede og ikke alene 
baseret på sang. Alle fund i de tre nævnte 
undersøgelser (Reddersen & Andersen 
2019, Reddersen 2021 og den nyeste) er 
indberettet på Naturbasen.dk.

RESULTATER:
Med Jens Thorving Andersens pitfall-fang-
ster juli 2018 (1 indv.) fra tørre varme 
sandpletter blev den kendte udbredelse i 
Mols Bjerge udvidet med sin hidtil nord-
vestligste forekomst (Nationalparkens 
nye Basballe-hegning, WGS84 56.2372, 
10.5578).

Hjalte Kjærbys tilfældige fund af arten på 
fire lokaliteter i Ebeltoft i sommeren 2020 
var derimod et radikalt brud på det kendte 
udbredelses-område. Det sydligste fund 
var på et 11 ha hedeareal syd for Ebeltoft, 
erhvervet af nationalparken i 2017 (WGS84 
56.16453, 10.68056) og det nordligste ca. 
2,4 km nordpå i luftlinje (WGS84 56.18922, 
10.68367). På det midterste fundsted, tæt 
ved virksomheden Kvadrat indberettede 
Hjalte Kjærby ca. 150 syngende imago, 
Thomas Buus Nielsen samme sted kort ef-
ter 250 syngende imago.

Bestanden på Helgenæs er også mere ud-
bredt end frygtet. Hjalte Kjærby registre-
rede i juli 2021 15 syngende han+hun ved 

sydvest-spidsen af Helgenæs (Sletterhage 
Fyr) og faktisk (allerede i 2014) et ikke 
hidtil omtalt fund (fra Biowide-projektets 
fælder) fra Tyskertårnet midt på Helgenæs’ 
sydkyst (1 indv.) og igen fra den kendte 
forekomst Ellemandsbjerget juli 2020 (2 
hanner).

Hjalte Kjærby og Mathias Holm fandt i 
2021 yderligere arten på dens nu østlig-
ste forekomst (Boeslum Strand (WGS84 
56.20029, 10.73216). Men dertil især hele 
4 nye forekomster på strækningen nord for 
Ebeltoft Vig mellem Mols Bjerge og Ebel-
toft – fra Femmøller Nord i vest (WGS84 
56.24105, 10.58468) til Egsmark i øst 
(WGS84 56.22930, 10.66634) i antal 10, 25, 
1 og 4 syngende.

Med disse nye data er det nu sandsynligt, 
at Lille Lynggræshoppe opretholder en 
potentielt sammenhængende bestand, må-
ske ikke med Helgenæs, men i hvert fald i 
’hesteskoen’ langs det sandede, tørre og ku-
perede endemoræne-strøg omring Ebeltoft 
Vig - fra Mols Bjerge Syd over Femmøller, 
Krakær, Egsmark, bagom Ebeltoft C til Øer.

DISKUSSION
Der er tre gode nyheder oven i hinanden 
med den konstaterede udvidelse af udbre-
delsesområdet for Lille Lynggræshoppe.
Artens udbredelsesområde er markant 
udvidet ift. det, der ligger til grund for den 

pessimistiske trusselsvurdering i Rødlisten 
2019.

Det udvidede udbredelsesområde er måske 
allerede nu sammenhængende – eller kan 
let blive det via målrettet og realistisk areal-
forvaltning. Det er altid en styrkelse af ar-
ters overlevelseschancer, når lokal uddøen 
kan kompenseres via genindvandring fra 
nærliggende bestande.

Arten kan sagtens være overset andre ste-
der i området og delbestandene være end-
nu mere tætliggende. Arten kan let overses 
blandt andre og meget lignende små arter 
af markgræshopper. Her er det en vis 
hjælp, hvis man kan identificere sangen, 
som dog er så svag, at man skal inden for 
1-2 m for at høre og skelne den (Nielsen 
2000; H. Kjærby pers. komm.).

Nationalpark Mols Bjerge samarbejder 
i forvejen i tre projektetaper om at sikre 
og udvikle overdrevsnaturen på mager, 
lysåben sandjord i ”hesteskoen” rundt om 
hele Ebeltoft Vig: (1) Mod vest i Mols Bjer-
ge-projektet (bl.a. med arealerhvervelser 
via Den Danske Naturfond) og samarbej-
der med Naturstyrelsen Kronjylland og 
Molslaboratoriet om ændret naturpleje 
(skov- og kratrydning samt rewildingin-
spireret afgræsning), (2) mod øst i Biodi-
verCity-projektet med private og offentlige 
lodsejere i Ebeltoft (fra Øer i syd til Egs-
mark i nord) og endelig (3) i midten med 
”Vild med Vildt”-projektet.

Denne sidste projektetape igangsatte vi 
netop her i 2021, i det område hvor de nye-
ste 2021-fund er gjort. Her er den ny viden 
om Lille Lynggræshoppe et slagkraftigt ek-
sempel på, at der også i dette lidt oversete 
og botanisk fattige midterområde findes 
store værdier og potentialer, der kan sikres 
og udvikles fx i frivillige naturplaner med 
de private lodsejere.

Lodsejerstruktur og arealudnyttelse er 
speciel i området, der overvejende består 
af mellemstore, privatejede, ofte nedlagte, 
landejendomme med fokus på skovdrift, 

Figur 3. Lille Lynggræshoppe er nu også fundet på egnede uslåede BiodiverCity-arealer 
med lav overdrevs- og sandmarksvegetation helt ind i Ebeltoft – her domineret af Håret 
Høgeurt, Blåmunke, Tidlig Dværgbunke, Mark-Bynke, mos, blottet sand og skjoldlaver.
Omocestus haemorrhoidalis is now also found on suitable dry, warm, sunny and unmowed 
grassland habitats far into the city of Ebeltoft.
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marginal landbrugsdrift, jagt og heste – 
men ikke mindst jagt. Kun sjældent er are-
alerne erhvervet med professionel drift og 
forrentning for øje. Vi har foreløbig oplevet 
lydhørhed for en insekt- og blomstervenlig 
arealdrift i området, når det kan udformes 
som en gunstig del af lodsejernes øvrige 
vildtpleje og skovdrift.

Med Top20-projektet går nationalparken 
imod en almindelig forvaltningskonven-
tion – at det var tunnelsynet og ineffektivt 
at lave enkeltartsforvaltning. Vi har dog 
bestræbt os på at vælge 20 arter, der dels 
via levestederne repræsenterer flere arter 
end sig selv og dels har appel til den al-
mene offentlighed generelt og de vigtigste 
lodsejere specielt. Vi er nemlig helt afhæn-
gige af både offentlighedens og lodsejernes 
positive interesse og motivation for biodi-
versiteten. De 20 særlige og truede arter 
giver det nemlig krop og ansigt. I dette 
tilfælde med en succeshistorie, som vi ikke 
selv kan tage æren for, men som er med til 
at pege på relevansen af de valgte arealer 
for indsatsen. Følgearter til Lille Lynggræs-
hoppe vil typisk være andre græshopper 
(fx blev Solgræshoppe og Vortebider i 2021 
flere steder fundet sammen med arten), 
Markfirben (også fundet her) samt en lang 
række gravende insekter og andre leddyr 
(myrer, myregæster, sandspringer-larver, 
jordbier, gravehvepse, sandhvepse, edder-
kopper mm).

Den største risiko i projektet er vel nok en 
nedgradering af artens trusselsstatus ved 
næste Rødlistevurdering – det kan vi leve 
med.
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PROLOG
Da vi gik i land onsdag den 5. august 1970 
på øen Hjelm (56°8′0″N 10°48′10″Ø) ud 
for Djursland, var det med den erklærede 
hensigt at oprette en moderne feltstation 
med tilknytning til Zoologisk Institut ved 
Aarhus Universitet. Vi var fire unge mænd, 
der alle studerede biologi, og vores land gang 
på den ubeboede ø skete med fuld opbak-
ning og økonomisk støtte fra instituttets 
grundlægger og indflydelsesrige første pro-
fessor Harald M. Thamdrup (1908-1998). 

I forsommeren 1970 havde professor 
Thamdrup fået tilbudt de rømmede fyrbo-
liger på øen til at huse forskningsformål, 
og den initiativrige professor tøvede ikke 

med at sige ja, da vi ansøgte om at blive de 
første til at gå i land. Med mange gode råd 
gik han personligt op i planlægningen og 
overdrog os med stor begejstring den alu-
miniumsbageform til gasblus, som han selv 
og hans hustru havde anvendt under felt-
arbejde på de vestjyske heder i 1930’erne. 
Med den bageform ville vi altid have frisk 
brød, og det er vigtigt, understregede pro-
fessoren, der i øvrigt lod Vildtbiologisk 
Station, hvor han også var leder, finansiere 
transport og madvarer til vore ophold i de 
næste mange sæsoner.

Men denne varme og solrige augustdag 
havde hverken jeg eller nogen af de andre 
den fjerneste anelse om, at vi skulle komme 

tilbage et halvt århundrede senere. Og slet 
ikke at vi stod med nøglerne til et storstilet 
projekt i tid og rum: Hvad sker der med 
fuglelivet, når 125 års landbrugsudnyttelse 
ophører? 

Umiddelbart var vi bare fokuserede på 
at få gang i ringmærkningen og fange så 
mange trækfugle som muligt. Fra vores 
side var det hele formålet med oprettelsen 
af feltstationen, men heldigvis var vi alle-
rede dengang både trænede ornitologer og 
disciplinerede bogholdere, der nedskrev 
alle observationer hver eneste dag. Derfor 
kunne seks af de gamle drenge vende tilba-
ge 51 år senere med en detaljeret og solid 
baseline i bagagen.
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Resume
Efter 125 år med landbrugsdrift på øen Hjelm (56°8‘0”N 
10°48‘10”Ø) ud for Djurslands østkyst blev ploven parkeret i 1965, 
og bonden tog i land. Siden da har naturen tilbageerobret 15 ha 
marker på den 62 ha store ø, og det har medført, at biodiversiteten 
har ændret sig radikalt. Når vi sammenligner den ornitologiske 
baseline fra 1970-83 med resultaterne fra vores census i 2021, 
viser de rå tal, at hvor der ynglede 52 forskellige arter i den første 
periode, blev der kun registreret 43 arter i 2021. 16 arter er forsvun-
det, mens syv nye arter er kommet til. Den samlede ornitologiske 
biodiversitet er reduceret med 17 %. Denne nedgang skal ses i 
lyset af eller måske rettere på trods af, at den frie succession har 
hersket i de 56 år, hvor øen har været uden landbrug. Blandt de 
16 forsvundne arter er 8 med direkte tilknytning til landbruget på 
datidens marker: Vibe, Råge, Engpiber, Stær, Tornirisk, Gulspurv, 
Bomlærke og Gråspurv. Nok så interessant er det, at den samlede 
bestand af spurvefugle er reduceret med 27 % individer (tabel 1), 
mens kystfuglene, dvs. måger og vadefugle på lavlandet (tabel 2), 
i dag omfatter 50 % færre individer end i 1970’erne. Det er især 
udslettelsen af den meget store koloni af Stormmåge, der vejer 
tungt. Konklusionen er, at både biodiversitet og bestandsstørrelse 
reduceres, når det traditionelle multifunktionelle landbrug bringes 
til ophør, og naturens tilvoksning af marker og græsningsoverdrev 
tager over.

Nøgleord: Hjelm, biodiversitet, langtidsforandringer, landbrug, 
fugle

Summary
After 125 years of farming on the island of Hjelm (56°8‘0”N 
10°48‘10”E) off the east coast of Djursland, Denmark, the plow 
was parked in 1965, and the farmer went ashore. Since then, na-
ture has recaptured 15 hectares of former fields on the 62-hec-
tare island, and this has led to a radical change in biodiversity. 
When we compare the ornithological baseline from 1970-83 with 
the results of our census in 2021, the raw figures show that when 
52 different species bred in the first period, only 43 species were 
recorded in 2021. 16 species have disappeared, while only seven 
new species have been added. The total ornithological biodiversi-
ty has been reduced by 17%. This decline must be seen in the light 
of, or perhaps rather despite the fact, that free succession has pre-
vailed in the 56 years when the island has been without agricul-
ture. Among the 16 missing species are 8 with a direct connection 
to agriculture: Lapwing, Rook, Meadow Pipit, Starling, Linnet, 
Yellowhammer, Corn Bunting and House Sparrow. Equally inter-
esting is the fact that the total population of passerines has been 
reduced by 27% of individuals (Table 1), while the shorebirds, ie. 
gulls and waders in the lowlands (Table 2), today count 50% fewer 
individuals than in the 1970s. Particularly the extinction of the 
very large colony of Common Gull weighs heavily. The conclu-
sion is that both biodiversity and population sizes decline when 
traditional multifunctional agricultural practices are ended, and 
nature takes over.

Keywords: Isle of Hjelm, biodiversity, farming, long-term chan-
ges, birds    
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Atter måtte vi ro i land, men denne gang 
for at gøre regnskabet op. Ikke for at fange 
fugle på ny til ringmærkning men for at 
afslutte hvad vi begyndte på dengang. Vi 
ville undersøge og beskrive, hvordan fug-
lelivet udvikler sig, når landbruget forlader 
landskabet. Denne artikel bringer resulta-
terne af vores regnskabsafslutning og med 
nogle bemærkninger om de sandsynlige 

årsager til de konstaterede ændringer i bio-
diversiteten.

Hjelms geologi og topografi 
Følgende fremstilling af geologi og topo-
grafi er baseret på Petersen (2002).

Den 62 ha store ø er resultatet af det is-
fremstød, der kom i slutningen af seneste 

istid sydfra ca. 9.600 f.Kr. Øens kerne er en 
morænebakke med højeste punkt 45 meter 
over havet, og afgrænset til alle sider af 
stenalderklinter med en bræmme af marint 
forland, der løber ud i en små 1000 meter 
lang spids mod vest, kaldet Vesthage. 

Ved en boring i 1930 fandt man, at øens 
massive fremtoning står solidt på en mæg-
tig lagserie af grus og sten på 15 meters 
tykkelse oven på fast blåler, der kan være 
ældre tertiærs palæozæne ler, mens lagse-
rien af grus og sten må være dannet under 
den store havstigning, som begyndte for 
mere end 8000 år siden.

Vesthages udstrækning er godt en kilome-
ter, og består af flere strandvoldssystemer. 
Stentællinger, hvor man bestemmer hvil-
ken bjergart, man står overfor, har vist, 
at strandvoldene rummer krystallinske 
bjergartselementer fra Østersøen, Småland, 
Dalarne og Norge. Herudfra konklude-
rer geologerne, at Hjelm er opbygget af 
materialerne fra flere isstrømme gennem 
istiderne, mens man mener, at materialet i 
strandvoldene stammer fra nedbrydningen 
af en tidligere større glacial kerne end den 
nuværende ø.

Til de ældste strandvoldsdannelser hører 
de, der i dag ligger højst i terrænet, som 
f.eks. 4,6 meter over havet ved landings-

Billede 1. Etableringen af feltstationen på Hjelm i 
august 1970 skete udelukkende ved hjælp af håndkraft. 
Alle møbler og andet udstyr blev roet i land, hvor-
efter turen gik op ad fyrvejen med en stor men tung 
trækvogn til Fyrbakke, der ligger 45 meter over havets 
overflade. Fra højre ses Hans Skotte Møller, i midten 
forfatteren, og til venstre Karsten Laursen. Foto: Finn 
Dalberg Petersen.

Billede 2. Holdet af feltornitologer, der 
optalte ynglefuglebestandene på Hjelm i 
dagene 30.5 – 3.6. 2021. Alle har arbejdet 
på øen i kortere eller længere perioder i de 
seneste 50 år. Fra højre ses: Niels Knudsen, 
Svend Rønnest, John Frikke, Erik Hørning, 
Lars Maltha Rasmussen og forfatteren. 
Foto: Lars Maltha Rasmussen.

Billede 3. Udsigten fra den yderste spids af 
Vesthage viser de totalt afgnavede strand-
enge, hvor alle Strandkål Crambe mari-
tima og selv de tornede Strandmandstro 
 Eryngium maritimum er ædt bort.  
Foto: forfatteren.
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stedet på vestkysten. Aflejringen er 
C14-dateret til overgangen mellem ældre 
og yngre stenalder (2960 f.Kr.). Heroverfor 
står de mange lave strandvolde på nord-, 
øst- og til dels vestkysten, som med deres 
højde alene henholder sig til de yngste 
dannelser, altså efter at landhævningen 
stoppede. 

Det marine forland går over i istidsland-
skabets jordarter ved 7,5 meter kurven. 
Her rejser stejle skrænter sig til omkring 
25 meter kurven, men med tre højde-
punkter: et vestligt på 39 meter over havet 
(Kastelsbakke), et midt på øen på 45 meter 
(Fyrbakke) og et østligt på 13 meter (Skå-
debakke).

Vegetationen nu og før
I 2021 var de tørre strandoverdrev og 
strandvoldene nærmest skrænterne under 
kraftig tilgroning, især i det sydvestlige 
hjørne. Det ses mest tydeligt ved sam-
menligning af flyfotos fra 1966 og 2020. 
Hvidtjørn (Crataegus laevigata), Slåen 
(Prunus spinosa), Ahorn (Acer pseudoplata-
nus), Alm. Hyld (Sambucus nigra) og Rose 
(Rosa sp.) er vandret ud på strandoverdre-
vene og vokset 3-6 meter i vejret i løbet 
af de 56 år. På tilsvarende måde har en 
lille bevoksning med Hyben-Rose (Rosa 
rugosa) bredt sig over flere hundrede kva-
dratmeter på den klitlignende strand mod 
nord.

Den karakteristiske strandengsflora, 
som er detaljeret beskrevet af Hammer 
& Wessberg (1994), er stort set væk efter 
10 års afgræsning med stadig større antal 
Muflonfår (Ovis aries musimon). I juni 

Billede 4 A-C. Hjelms vartegn har altid 
været den stejle, gule klint mod vest, hvor 
Stær Sturnis vulgaris, Digesvale Riparia 
riparia og Tejst Cepphus grylle har ynglet 
gennem de seneste 100 år. I 2021 var Stær 
forsvundet, og klinten var blevet grøn af til-
tagende bevoksning. Fotos: øverst Achton 
Friis, i midten forfatteren og nederst Lars 
Maltha Rasmussen.

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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2021 optaltes mindst 210 får, væddere og 
lam, der græssede på lavlandets ca. 25 ha 
strandoverdrev og klitter. Tidligere tiders 
udstrakte tæppe af Engelskgræs (Armeria 
maritima) var borte, Blodrød Storkenæb 
(Geranium sanguineum) sås blot i et eneste 
eksemplar, mens hverken Strandkål (Cram-
be maritima) eller Strandmandstro (Eryn-
gium maritimum) kunne genfindes.

I 1970 var skrænterne øen rundt stadig lys-
åbne og med løse grupper af Tjørn, Slåen 
og Alm. Hyld iblandet Skovæble (Malus 
sylvestris), Benved (Euonymus europaeus), 
Rose sp. og Vrietorn (Rhamnus cathartica) 
og med en frodig undervegetation af græs-
ser og Vild Kørvel (Anthriscus sylvestris) 
isprængt Hulkravet Kodriver (Primula 
veris), Blodrød Storkenæb, Sct. Hans Urt 

(Hylotelephium telephium), Pimpinelle 
(Pimpinella saxifraga), Blå Anemone 
(Hepatica nobilis) m.fl. Især mod nord og 
nordøst manglede de stejle skrænter dog 
allerede dengang bundvegetation, forment-
lig på grund af skyggeeffekten. 

I 2021 fremtrådte alle skrænter øen rundt 
som mørke, lukkede bevoksninger uden 

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

Billede 5. Billedet til venstre viser de lokale 
stednavne på Hjelm. De fire fotos forne-
den illustrerer den aggressive tilgroning 
af øen Hjelm, som har fundet sted siden 
landbrugsdriftens ophør i 1965. Tilgro-
ningen tager fart i 1980’erne, men især 
er der forskel mellem 1999 og 2020, hvor 
afgræsningen med Muflonfår har presset 
bevoksningen i højden på de tørre strand-
engsarealer. Billederne er optaget i de år, 
der er angivet i øverste venstre hjørne. 
 Fotos: Kortforsyningen, Kort- og Matrikel-
styrelsen, Asingh & Engberg (2002) m.fl.
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undervegetation. Der eksisterede ikke 
længere nogen markant afgrænsning mel-
lem skrænternes overkant og de tidligere 
marker.

I 1970 lå der ca. 15 ha græsklædte marker 
oppe på moræneknolden, men med større, 
sammenhængende bevoksninger af Vild 
Kørvel, der skønsmæssigt dækkede ca. 25 
%. Enkelte klynger af Stor Nælde (Urtica 
dioica) og mange mindre bevoksninger af 
Rejnfan (Tanacetum vulgare) samt Korbær 
(Rubus caesius) og Brombær (Rubus sp.) 
prægede markerne. Overalt sås en begyn-
dende opvækst af især Slåen, Hvidtjørn, 
Rose og Alm. Hyld nærmest skræntbe-
voksningen. Desuden Ager Tidsel (Cirsium 
arvense), Gederams (Chamaenerion angu-
stifolium), Agersnerle (Convolvulus ar-
vensis), Gul Snerre (Galium verum), Alm. 
Bjørneklo (Heracleum sphondylium) m.fl. 
på markerne, som var adskilt af tre levende 
hegn (to med Birk (Betula pendula), et med 
Hvidgran (Picea glauca). I nordenden af 
øen lå en ca. 2 ha stor nåleskov med Sitka-
gran (Picea sitchensis) og Hvidgran, plantet 
i 1930 (Bloch 1998). Ved besøg i 1988 var 
den kraftige tilgroning allerede stærkt 
fremskreden. 

Fra 1995 til sommeren 2011 har der græs-
set en lille flok får af racen Spelsau (Ovis 
aries) på øen, hvor flokkens størrelse har 
ligget ret konstant på 22-28 moderfår. 
Fåreholderen selv har denne vurdering af 
flokkens adfærd: ”De første år gik de meget 
på højlandet, men efterhånden (efter 3 - 5 
år) trak de ned på det marine forland, og 
der blev de resten af tiden! Om sommeren 
var der førsteklasses græs og urter med et 
højt saltindhold og om vinteren frisk tang 
til dem. Flokken drak kun havvand, men 
har uden tvivl fået et stort vandtilskud fra 
planter og buske + dug!! Flokken søgte, 
som alle får og geder, meget hunderoser. 
På de store roser kunne de kun nå barken. 
Strandkål stod øverst på menuen!! Sum-
ma summarum: Min lille flok var relativt 
harmløs over for flora og fauna på øen. For 
mig var det afgørende, at flokken levede 
i en langsigtet balance med øens natur-

grundlag.” (Kjeld Malthe-Bruun, in mail 
2021).

Efter udsætningen i sommeren 2011 af 28 
Muflonfår har der været en helt anderledes 

synlig påvirkning af vegetationen, som 
allerede nævnt. Flokken har fået lov til at 
vokse til en bestand på mere end 200 dyr 
i 2021, hvilket formentlig overstiger den 
traditionelle opfattelse af et naturområdes 

Billede 6 A-B. Den totale overgroning med buske og træer illustreres af disse to billeder af 
samme mark fotograferet mod syd med Skådebakke til højre i billedet. De er fra henholds-
vis 1970 og 2021. Fotos: forfatteren.

V I D E N S K A B E L I G  A R T I K E L
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bæreevne, der ligger på ca. 2-3 voksne får 
pr. hektar (fåreavler Niels Lomborg, pers. 
comm. 2021).

I dag er de tidligere marker fuldstændig 
overgroede med en meget tæt, mørk og 
nærmest uigennemtrængelig kratskov 
med op til 8-10 meter høje Ahorn (Acer 
pseudoplatanus), Ask (Fraxinus excelsior), 
Slåen, Tjørn, Alm. Hyld, Birk, Stilk-Eg 
(Quercus robur), Fuglekirsebær (Prunus 
avium), m.v., der har fortrængt græsser, 
Vild Kørvel og Rejnfan. Skoven er så tæt, 
at undervegetationen er skygget væk (eller 
ædt af de mange græssende Muflonfår), 
så skovbunden er nærmest vegetationsløs. 
Kun enkelte lysåbne pletter har overlevet, 
bl.a. ved fyrvæsenets solcelleanlæg på 
sydsiden af Fyrbakke, langs vejen op til 
fyret og kørevejen rundt om fyrhaverne og 
frem til Højgården. Nåleskoven mod nord 
er døende med henfald allerede af ca. en 
tredjedel af de 90 år gamle træer. Omkring 
fyrbygningerne er de tidligere så sirlige ha-
ver vokset sammen med de skovbevoksede 
marker.

FLORA OG FAUNA PÅ HJELM
Rigt planteliv
I alt er der rapporteret 385 floristiske taxa 
fra øen, hvilket er et forbavsende stort 
antal, når øens størrelse og dens relativt 
få forskellige biotoper tages i betragtning. 
Trods fraværet af våde biotoper er der altså 
fundet en usædvanlig stor artsrigdom gen-
nem de seneste 100 år. 

Af særlig interesse er hele 4 xerotherme 
floralelementer, der bringer øens sub-
kontinentale valens på højde med Helge-
næs-området og kystegnene i botanisk di-
strikt 24 (Østjylland syd for Århus). De fire 
arter er Enblomstret Fladbælg (Lathyrus 
spaericus), Læge-Stenfrø (Lithospermum 
officinale), Hjorterod (Seseli libanotis) og 
Kvast-Høgeurt (Hieracium cymosum).

Floraen på Hjelm er første gang grun-
digt undersøgt af den botaniske gartner 
Axel Lange, der besøgte øen den 7. juni 

Billede 7 A-C. Øverst: Da forfatteren Achton Friis og tegneren Johannes Larsen besøgte 
Hjelm i pinsedagene 19. – 20. maj 1923, blomstrede strandengene med Engelskgræs (Ar-
meria maritima) i mængde, til trods for datidens afgræsning med fritgående kvæg og får. 
Dengang var antallet af store græssende dyr nøje afstemt med vegetationens bæreevne. 
Foto: Friis 1926-28. I midten: Også i 1970’erne, selvom der ikke længere var husdyr på øen, 
blomstrede Engelskgræs stadig overalt på strandengene i maj måned. Foto: forfatteren. Ne-
derst: I maj/juni 2021 var det stort set umuligt at finde bare et enkelt blomstrende eksem-
plar af Engelskgræs og andre karakteristiske planter. Opvæksten af især Tjørn (Crataegus 
sp.) var afgnavet af muflonfår i halvanden meters højde. Foto: forfatteren.
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1917 i selskab med en anden botaniker, 
adjunkt Poul Larsen. De offentliggjorde 
en liste med 151 taxa efter besøget. Med 
undtagelse af Rundbælg (Anthyllis vul-
neraria), Ensidig Klokke (Campanula 
rapunculoides), Tudsesiv (Juncus bufonius) 

og Lancetpil (Salix x smithiana) er samtlige 
arter genfundet ved senere besøg i løbet af 
1900-tallet.

De selvbiografiske beretninger fra omkring 
århundredeskiftet (Hougaard 1970) og 

1930 (Bloch 1998) føjer intet nyt til flora-
en på øen, og i beskrivelsen efter Achton 
Friis’ besøg i 1923 nævnes kun Hjælme 
(Ammophila arenaria), Engelskgræs (Ar-
meria maritima), Dansk Ingefær (Arum 
maculatum ssp. danicum), Slåen (Prunus 
spinosa) og Korsved (Rhamnus cathartica) 
(Friis 1926-28).

Vi skal helt frem til 1965, samme år som 
landbruget ophørte på øen, før der forelig-
ger en ny gennemgang af floraen. Botanisk 
Forening besøgte Hjelm den 3. juli og no-
terede 217 taxa, hvoraf 98 var nye i forhold 
til Langes liste. Man fandt bl.a. 25 taxa, der 
ikke var set tidligere, og som heller ikke er 
set siden.

I september 1970 blev øen besøgt af 26 
medlemmer af Naturhistorisk Forening for 
Jylland, der fandt mindst 83 taxa. Ti år se-
nere opholdt Søren Peter Pinnerup sig i da-
gene 15.-19. juni 1980 på øen, og hans liste 
rummer 207 taxa, hvoraf ikke mindre end 
37 arter var nye for øen, bl.a. Hvid Anemo-
ne (Anemone nemorosum ssp. nemorosum), 
Skov-Fladbælg ( Lathyrus sylvestris) og 
Tykbladet Fladstjerne (Stellaria crassifolia). 
Disse tre arter samt yderligere tre er ikke 
genfundet på senere ekskursioner.

Endelig gik 20 medlemmer af Dansk Bo-
tanisk Forening i land den 5. juni 1993, 
og efter et 6 timer langt ophold havde de 
fundet 10 nye arter, og i alt blev det til 
173 taxa, hvoraf 3 dog senere er beskrevet 
som fejlbestemte. Samme år besøgte de to 
kyndige botanikere, Erik Hammer og Erik 
Wessberg, øen i maj, i juli og i august, hvil-
ket resulterede i en floraliste med 274 taxa. 
Alle de omtalte floralister er indarbejdet i 
en samlet liste i Ø-flora nr. 57 (Hammer & 
Wessberg 1994).

Fra vores ophold på øen 31.5 – 3.6 2021 
kan vi blot tilføje en enkelt ny art: Gulurt 
(Amsinckia sp.). Til gengæld fylder den et 
stort areal på den yderste spids af Vesthage. 
Gulurt-arterne er hjemmehørende i det 
vestlige Nordamerika og det sydvestlige 
Sydamerika, men har spredt sig til andre 

Billede 8 A-B. I juni 2021 levede der ca. 210 Muflonfår på øen Hjelm, hvor de afgnaver 
urter og buske overalt. Fotos: Lars Maltha Rasmussen.
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Billede 9 A-C. Den voldsomme tilgroning af både marker og skræn-
ter efter 1965 fremgår tydeligt af disse 3 billeder af det sydvestlige 
hjørne af øen fra 1951, 1969 og 2021. Fotos: øverst tv. Asingh & Eng-
berg (2002), øverst th. Nationalmuseet fra Asingh & Engberg (2002), 
nederst Lars Maltha Rasmussen.
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kontinenter. Frø, blade og stængler er 
giftige for husdyr, især kvæg, fordi de inde-
holder alkaloider og høje koncentrationer 
af nitrat. Tilsyneladende er det en af ganske 
få planter på Hjelm, som Muflonfår går 
udenom, sammen med Storkenæb sp., da 
der også var en større bevoksning af (Gera-
nium molle/pusillum) på samme sted.

Få pattedyr
Faunaen domineres totalt af Muflonfår, 
der stammer fra en udsætning af ca. 28 dyr 
til jagtlige formål i sommeren 2011 (Karl 
Bencke, in mail 2021). I løbet af 10 år har 
de formeret sig så kraftigt trods jagtlig 
afskydning, at bestanden i juni 2021 talte 
mindst 210 dyr. Muflon er dermed det 
mest talrige pattedyr på øen. 

Som nummer 2 kommer Hare (Lepus euro-
paeus). Den har tidligere optrådt i så store 
antal, at der på en klapjagt i 1930 kunne 
nedlægges ”nogle og firs harer” (Bloch 
1998). Ved en anden klapjagt med 10 jæge-
re i 1938 nedlagde man 189 harer (Vedsted 
2002). I 1970’erne var der stadig en pæn 
bestand, formentlig som et efterslæb fra 
landbrugsperioden, men i 2021 var det 
indtrykket, at bestanden er reduceret gan-
ske betydeligt.

Friis (1926-28) skriver om sin landgang 
på øen den 19. maj 1923, at ”Her ser vi fra 
Stranden de vilde Kaniner smutte mel-
lem Buskene deroppe”. Observationen er 
ganske bestemt fejlagtig og udtryk for en 
forveksling med Hare. Der foreligger ingen 
iagttagelser eller bemærkninger overho-
vedet om vilde Kaniner (Oryctolagus cu-
niculus) på øen i nogen af de foreliggende 
selvbiografier (Hougaard 1970 og 1973, 
Bloch 1998). Under udgravningerne af 
Marsk Stigs borg 1999-2000 er der ganske 
vist fundet mange knoglerester af kanin i 
køkkenmøddingerne på både Fyrbakke og 
Kastelsbakke, men Enghoff (2002) påpeger, 
at ingen af knoglerne er fra moderne tid og 
foreslår, at Marsk Stig og de fredløse om-
kring år 1300 har drevet en kaningård på 
øen, som har leveret proteinrig animalsk 
føde sammen med hold af får, kvæg og 

svin. Kanin hører ikke til den oprindelige 
danske fauna, men blev indført netop i 
1200-tallet fra den vestlige del af Middel-
havet.

Omkring århundredeskiftet (ca. 1900) kom 
en Ræv (Vulpes vulpes) over isen en vinter, 
men den overlevede ikke længe, før den 
blev skudt. I en senere periode har der også 
optrådt Husmus (Mus musculus), som for-
mentlig kom til øen med et flyttelæs, men 
da både forpagter og fyrpersonale holdt 
katte, fik musefaunaen hurtigt sit endeligt 
(Hougaard 1973). Den sidste kat blev sendt 
i land i foråret 1949, angiveligt af hensyn til 
fuglelivet, ifølge Ebeltoft Avis den 4. april 
1949.

En enkelt Brunflagermus (Nyctalus noctu-
la) blev fanget i 1976 (Erik Hørning, pers. 
comm. 2021), og en ”næsten sikker” Brun-
flagermus blev fundet afkræftet i fyrgården 
i 1994 (Lange 1995).

Spættet Sæl (Phoca vitulina) forekom 
så hyppigt omkring år 1900, at der blev 

drevet regulær jagt på arten, og tran fra 
det smeltede spæk blandede forpagteren 
med fåretalg og anvendte til vognsmørel-
se (Hougaard 1973). I feltstationens tid 
blev der observeret en ung Spættet Sæl på 
stranden i foråret 1973, og i juni 1988 drev 
en død hunsæl i land. Ellers er der ikke 
observeret sæl.

Krybdyr og padder
Stålorm (Anguis fragilis) er det eneste 
forekommende krybdyr på øen. Hougaard 
(1970) skriver, at man fandt ”af og til en 
stålorm i høet” omkring århundredeskiftet. 
I 1970’erne observerede vi meget hyppigt 
Stålorm og ofte eksemplarer på omkring 
40 cm; i et enkelt tilfælde er der målt et 
eksemplar til 48 cm. Den 1. juni 1973 fo-
tograferede vi et eksemplar med nogle ty-
delige lyseblå pletter på ryggen og siderne. 
Pletterne var koncentrerede på den forreste 
tredjedel af dyrets ryg. Fundet kunne be-
tragtes som det første fra Danmark af den-
ne særlige blåplettede form (Hansen 1973).

Padder er aldrig konstateret på øen.

Billede 10. Den første gård fra ca. 1840 lå gravet ind i skrænten umiddelbart nord for den 
stadig eksisterende, vestvendte klint. Denne gård blev senere afløst af Strandgården og fra 
1930 af Højgården. Foto: Ebeltoft Byhistoriske Arkiv.
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Fuglene
En samlet oversigt over de første 13 års 
iagttagelser af både træk- og ynglefugle er 
publiceret af Hansen (1984). DOF-basen 
rummer flere indberetninger fra kortva-
rige besøg i 1990’erne og 2000’erne, men 
mange opgivelser er ganske ukvalificerede 
skøn og i nogle tilfælde direkte forkerte; 
se Appendiks 1: link nederst i artiklen, 
som supplerer nærværende artikel med 
udførlige oplysninger om ynglefuglefauna-
en i år 2021.

LANDBRUGET GENNEM TIDERNE
Hjelm har været udnyttet til traditionelt 
landbrug i 125 år, før øen blev overgivet til 
naturlig succession i 1965. Det gælder både 
de 15 ha under plov og som havebrug på 
moræneknolden og de 25 ha afgræssede 
strandenge. Den følgende fremstilling byg-
ger helt overvejende på Vedsted (2002).

Hvis vi ser bort fra perioden 1290 til 1306, 
hvor den navnkundige Marsk Stig og hans 
fredløse mænd regerede på Hjelm, så har 
øen sandsynligvis været ubeboet og ube-
nyttet frem til 1500-tallet. Et brev fra Kong 
Frederik I til borgmesteren i Ebeltoft, date-
ret den 12. november 1524, viser, at kongen 
har oprettet et stutteri med vildtlevende 
heste på øen. 

Op gennem de næste århundreder anven-
des øen til græsning for op til 12 hopper, 
men tilsyneladende uden fast opsyn indtil 
omkring 1730, hvor øen atter bebos af en 
”mand som skal see til Hopperne, og legge 
Harrerne øde, som er i saa stor mængde paa 
samme Øe, at de tilforn har opædt og for-
dærved græsset, saa endeel af Føll-hopperne 
derovre ere creperede”.

Stutteriet ophørte fra 1778, men i stedet for 
heste blev øen nu anvendt til græsning for 
stude og får, dog uden dagligt opsyn. Af 
en beskrivelse fra 1810 fremgår det, at der 
græsses med 40 stude. 

Fra folketællingen i 1840 nævnes en fast-
boende opsynsmand, og det var formentlig 

Billede 11 A-C. Disse tre billeder illustrerer tilgroningen omkring Højgården. Vegetati-
onen ændrer sig kun ganske minimalt i perioden 1951 (øverst) og frem til 1975 (midt), 
hvorimod det går stærkt frem mod 2021. Fotos: øverst Asingh & Engberg (2002), i midten 
Svend Rønnest, nederst forfatteren.
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den første bonde, der tog fat på agerdyrk-
ning på øen. I folketællingen fra 1845 
nævnes både en tjenestepige og en voksen 
tjenestekarl, så der må landbruget have væ-
ret etableret. Selve gården var stråtækt og 
lerklinet og delvis bygget ind i skrænten på 
vestsiden af øen.

Lørdag 15. november 1856 tændes Hjelm 
Fyr for første gang, og det indvarsler en 
helt ny epoke på øen. Marineministeriet 
havde købt ca. 10 tdr. land (5,5 ha) af øens 
100 tdr. land, og denne tjenestejord skulle 
fyrmesteren og hans personale dyrke som 
en del af deres aflønning. Opførelsen af det 
18 meter høje fyrtårn og fyrgården på øens 
højeste sted 45 meter over havet betød, at 
nu kom der liv til øen: Fyrmesteren, fyras-
sistenten og fyrpasseren – alle ofte med hu-
stru og ganske mange børn – som sammen 
med forpagterens børneflok skabte liv på 
øen og kunne retfærdiggøre, at kommunen 
lod ansætte en lærerinde. 

Fra 1876 vokser vores viden om landbruget 

og naturforholdene på øen, takket være 
de bevarede forpagtningsaftaler og flere af 
beboernes nedskrevne erindringer. Et godt 
eksempel er forpagtningskontrakten for 25 
år frem, der blev indgået i 1877 med greven 
på Gammel Estrup, der ejede øen. Jorden 
skulle dyrkes i almindelig syvvangsdrift, et 
år brak, fire år med sæd og to år med græs. 
Buskadser måtte kun nedhugges, hvis der 
blev genplantet. Desuden fik forpagteren 
jagt- og fiskeretten, hvilket var ganske be-
tydningsfuldt, da især indsamling og salg 
af mågeæg har været en givtig forretning.

Den første forpagter startede i det små 
med to køer, fem får og ti høns, men efter-
hånden udvidede han dyreholdet til 10-12 
malkekøer, nogle ungkreaturer og kalve, 34 
får, ca. 100 høns, ænder med ællinger, duer 
med unger og kalkunkyllinger samt en tyr 
og en stud til trækkraft og nu også nogle 
svin udover 17 katte på gården og også kat-
te på fyret og altid en vagthund. Afgrøder 
dyrkedes på de 28 tdr. land (15,4 ha) – først 
rug, dernæst byg, havre med kløver og 

græsfrø. Roer (turnips og kålrabi) og kar-
tofler samt altid en brakmark med sortbrak 
som forberedelse til rug og som ukrudtsbe-
kæmpelse.

Da den næste forpagter rykkede ind i 1907, 
overtog han 10 kreaturer, 2 trækstude, 
100 høns samt en del redskaber og hegnet 
omkring hele højlandet, der skulle holde 
kreaturerne ude fra markerne. Heste kom 
først til senere. 

Ny forpagter kom til allerede i 1910, og i 
1915 blev der opført en forpagterbolig, den 
nuværende Strandgården, på lavlandet ved 
landingsstedet. I 1927 tilbagekøbte greven 
på Gammel Estrup 7,2 tdr. land (4 ha) fra 
Marineministeriet, hvorefter Fyrvæsenet 
blev pålagt at indhegne de resterende 1,8 
tdr. land (1 ha).

I 1930 lod greven opføre en ny forpag-
tergård oppe på højlandet, hvorefter han 
selv overtog Strandgården som sommer-
bolig. Den nye gård, Højgården, havde en 
stor lade med tærskeværk, stenkværn og 
hakkelsesmaskine samt et lille tilbygget 
motorrum med en motor. Stalden var 
indrettet med kostald til 14 kreaturer, fire 
svinebokse a 10 svin, hestestald til 2 heste 
samt en følboks. Desuden var der et stort, 
fritliggende maskinhus med vognport og 
staklade.

I årene 1927-34 bestod gårdens besætning 
af to heste, tre malkekøer, en tyr, nogle få 
svin, 50 får samt en vædder, en del høns 
og et par påfugle. Jagtretten tilhørte fortsat 
greven, der som regel årligt afholdt en stør-
re klapjagt på overvejende harer og fasaner, 
der var udsat på øen. Ofte udartede disse 
dyr og fugle sig til en plage, når de blev 
for mange og halvtamme og forgreb sig 
på både køkkenhaverne og afgrøderne på 
markerne.

I 1944 skiftede øen ejer til familiekredsen 
bag Aarhus Sten- og Gruskompagni, hvis 
arvinger efter aktionærerne i det nu ned-
lagte Aarhus Sten- og Gruskompagni ejer 
øen i dag. 

Billede 12. Fyrhaverne har udgjort flere væsentlige habitater for både træk- og ynglefugle, 
så længe haverne blev dyrket. Billedets årstal er ukendt, men tilstedeværelsen af en heste-
vogn på fyrvejen indikerer, at billedet er taget før ankomsten af den første traktor i 1954 til 
øen. Foto: Ebeltoft Byhistoriske Arkiv.
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Landbruget fik i 1954 sin første traktor, og i 
årene 1957-61 hed forpagteren Chr. Bager. 
Han drev landbruget med en hest og et 
føl, 14 køer, 70 får, 5 grise og en del høns. 
Sønnen Ove Bager overtog forpagtningen 
1961-64 med 4 køer, 37 får og 40 lam. Han 
blev den sidste bonde på Hjelm, som han 
forlod i 1965, efter at landbrugspligten var 
blevet ophævet året før. 

Efter fyrets automatisering i 1969 med 
radiostyring fra Fornæs fyr forlod også de 
sidste fyrfolk øen, der atter lå ubeboet hen 
efter 125 år med landbrug og 114 år med 
familier på fyret. 

DE ORNITOLOGISKE  
UNDERSØGELSER
I perioden 1970-83 har feltstationen 
været bemandet i 716 observationsdage 
med overvægt på forår og sommer (Han-
sen 1984). I 1970-76 og 1982-83 er der 
ringmærket fugle i 10 timer dagligt med 

25-35 net af 2-4 personer. Desuden er der 
foretaget daglige observationer af fugle-
trækket. I årene 1977-80 er der ringmærket 
et mindre antal ynglefugle og unger især 
af Torn sanger og måger. I dagene 9.-12.6. 
1988 optalte 3 tidligere observatører 
mågebestandene på øen samt ringmærkede 
et mindre antal fugle. 

I 1974-76 er der foretaget omfattende 
optællinger af ynglefugle ved hjælp af kort-
lægningsmetoden samt direkte optælling. 
Metode og resultater er offentliggjort af 
Frikke (1979), hvis afhandling ligger til 
grund for opgivelserne af en række yngle-
fugles antal fra perioden. I samme periode 
blev følgende arter individuelt mærket med 
farvede plastringe, så de kunne identifice-
res i felten: Tornsanger (Sylvia communis), 
Kærsanger (Acrocephalus palustris) og 
Gulspurv (Emberiza citrinella). For at fast-
lægge de eksakte populationsstørrelser og 
deres ynglesucces blev der yderligere gjort 
en meget stor indsats for at finde samtlige 

reder af disse tre arter. Det lykkedes.

Til sammenligning med denne udførlige 
baseline for ynglefuglene på Hjelm foretog 
i 2021 seks erfarne ornitologer en optælling 
af øens ynglefugle i dagene 31.5 – 3.6. Alle 
bortset fra en enkelt havde arbejdet på øen 
i længere perioder i årene 1970-83. 

Optællingen i 2021 af mågekolonierne og 
de øvrige strandengsfugle blev gennemført 
af Lars Maltha Rasmussen, mens de øvrige 
deltagere (John Frikke, Erik Hørning, Niels 
Knudsen, Svend Rønnest og forfatteren) 
gennemførte hver for sig eller i tomands-
hold 2 daglige totaloptællinger af ynglefug-
lene på henholdsvis skrænterne og oppe på 
selve plateauet, så der i alt over de 4 døgn 
forelå 13 optællinger, fordelt på tidlig mor-
gen (seks tællinger) og op ad dagen (syv 
tællinger). Alle registreringer blev plottet 
på fælles oversigtskort over øen samt på 
individuelle artskort, hvorefter klyngerne 
af plots blev evalueret in plenum. Tre og 
flere plots i en klynge blev fortolket som et 
ynglepar.

Hjelm har været besøgt af fugleinteressere-
de ved flere lejligheder siden feltstationens 
ophør i 1983, men kun i kortere perioder 
eller på enkeltdags visitter. En lejr, arrange-
ret af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
i dagene 21.5 – 23.5 1994 (Lange 1995), 
resulterede i flere iagttagelser og kvalifice-
rede skøn over de enkelte arters bestande, 
som er medtaget i Appendiks 1: se nederst 
i artiklen. Det samme gælder en anden lejr, 
arrangeret af DOF og Østjysk Biologisk 
Forening, i dagene 5.-7.6 1998 (Henriksen 
el al. 1998). 

Derimod forekommer der i DOF-basen, 
der drives af Dansk Ornitologisk Forening, 
en del afvigende data for ynglefuglebe-
standene, som er usandsynlige og savner 
dokumentation. Det gælder f.eks. Ederfugl 
med 75-150 ynglepar i 1993, Havterne med 
15-20 ynglepar i 2010, Sildemåge med 400-
800 ynglepar i 1993 og Toppet Skallesluger 
med 40-80 ynglepar i 1993. Begge de do-
minerende mågearter opgives også med 
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Billede 13. Hjelm fotograferet i 1969 set fra øst med Skådebakke i centrum. Markerne lå 
græsklædte med enkelte enklaver af Vild Kørvel. Foto: Asingh & Engberg (2002).
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meget grove skøn til 1000-2000 ynglepar 
for både Stormmåge (1996) og Sølvmåge 
(1993). Disse fejlbehæftede opgivelser er 
ikke medtaget i evalueringen af den 56-åri-
ge periode, som afhandlingen dækker.

RESULTATERNE
Når vi sammenligner den ornitologiske ba-
seline fra 1970-83 (inkl. kortlægningen fra 
1976) med resultaterne fra vores census i 
2021, viser de rå tal, at hvor der ynglede 52 
forskellige arter i den første periode, blev 
der kun registreret 43 arter i 2021. 

Der er forsvundet 16 arter, mens syv nye 
arter er kommet til. Den samlede bestand 
af ynglende fuglearter (52-43/52x100) er 
reduceret med 17 %. Denne nedgang skal 
ses i lyset af eller måske rettere på trods af, 
at den frie succession har hersket i de 56 år, 
hvor øen har været uden landbrug. 

Ophørt med at yngle siden 1970-83: 
(16 arter)
Sorthovedet Måge, Vibe, Råge, Bysvale, 
Rørsanger, Engpiber, Skærpiber, Stær, 
Grønirisk, Grønsisken, Tornirisk, Karmin-
dompap, Gulspurv, Bomlærke, Rørspurv, 
Gråspurv. 

Af disse arter kan halvdelen siges at have 
været knyttet direkte til landbrugsdrift eller 
beboelse; de er markeret med fed skrift. 
Deres historik er mere detaljeret beskrevet 
i Appendiks 1: se nederst i artiklen.

Nye ynglefugle i 2021: (7 arter)
Grågås, Havørn, Ravn, Rødstjert, Rødhals, 
Gråsisken, Dompap. 

Ingen af disse arter er direkte knyttet til 
landbrugsdriftens ophør, om end man kun-
ne fremhæve, at Havørn og Ravn næppe 
ville slå sig ned, hvis der fortsat havde væ-
ret landbrug, dvs. permanent beboelse og 
landbrug med de tilhørende menneskelige 
aktiviteter på øen.

Nok så interessant er det at se på udvik-
lingen i bestandstallene. For ynglefuglene 

på højlandet (tabel 1), er der i dag 27 % 
færre individer (402-294/402x100) end i 
1970’erne. For kystfuglene, dvs. ynglefug-
lene på lavlandet og strandvoldene (tabel 
2), er der i dag 50 % færre individer (1945-
969/1945x100) end i 1970’erne.

Stærkt reduceret ynglebestand (mere end 
- 50%) siden 1970-83: 
Stormmåge, Fjordterne, Sanglærke, Hus-
skade, Kærsanger, Tornsanger.

Her gælder det helt åbenbart, at Sanglærken 
måtte forsvinde, da landbrugsdriften ind-
stilles, og markerne groede til. Formentlig 
skyldes tilbagegangen for Stormmåge også 
i nogen grad landbrugets ophør, fordi for-
årspløjningens tag-selv-bord med især Stor 
Regnorm (Lumbricus terrestris) og senere 
såsæd er forsvundet fra øen. Bestandens 
ynglefugle har dog altid fourageret på 
fastlandet (Hougaard 1998), også mens der 
var landbrug på øen. Samspillet mellem 
bestandene af Kærsanger og Tornsanger og 
landbrugets ophør er mere kompliceret og 
vil blive behandlet udførligt nedenfor. 

Stærk øget ynglebestand (mere end + 50 
%) siden 1970-83:
Svartbag, Sildemåge, Ringdue, Landsvale, 
Blåmejse, Gærdesmutte, Munk, Gransan-
ger.

Ingen af disse arters fremgang kan siges 
at være favoriseret af landbrugsdriftens 
ophør, vel nærmere tværtimod for f.eks. 
Landsvale og Ringdue, mens Munk og 
Gransanger er gået stærkt frem nationalt.

Umiddelbart kan man altså konstatere, 
at biodiversiteten i ynglefuglefaunaen på 
Hjelm er reduceret efter 56 år uden land-
brug. I 1976 omfattede biodiversiteten 52 
arter, men i 2021 er den reduceret til 43 
arter; netto er der 9 arter færre. Ophøret 
af landbrugsdriften har med 8 forsvundne 
landbrugsafhængige arter ud af 16 sit an-
svar for denne reduktion af biodiversiteten, 
men med til billedet af resultaterne hører 
også forskydningerne i de stadigt forekom-
mende arters relative hyppighed. 

DE ENKELTE ARTER
Ser vi først på bestandsændringerne for 
de arter, der regnes for knyttet til det åbne 
landbrugslandskab, så skal Sanglærke, 
Tornsanger og Kærsanger omtales nøjere. 
Alle tre arter har oplevet en voldsom tilba-
gegang, der helt overvejende kan forklares 
ved ophøret af landbrugsdriften og den 
efterfølgende massive tilgroning af de tidli-
gere marker, men ikke umiddelbart som en 
lineær tilbagegang.

Sanglærke
Det åbne landskab med lav vegetation er 
den foretrukne habitat for Sanglærke, der 
overalt i Danmark forekommer almindeligt 
på marker, enge og strandenge. Som en ty-
pisk steppefugl må den imidlertid vige, når 
marken gror til hen over hovedet på den 
(Meltofte & Fjeldså 2002). Som konsekvens 
af den ophørte landbrugsdrift og efterføl-
gende tilgroning har Sanglærke mistet alle 
marker på moræneknolden som habitat. 
I dag er Sanglærke på Hjelm henvist til at 
yngle og fouragere på de tørre og relativt 
fødefattige strandoverdrev. Resultatet har 
været en bestandsnedgang fra 25 ynglepar 
til 3 (- 88 %).

Tornsanger
Også bestanden af Tornsanger er faldet 
ganske drastisk, fra 83 ynglepar i 1976 til 
18 par i 2021 (- 78 %). Årsagen er den sam-
me som for Sanglærke, men udviklingen er 
forløbet ganske anderledes. 

I det første tiår efter landbrugsdriftens 
ophør i 1965 reagerede Tornsangerbestan-
den positivt på den begyndende tilgroning 
af markerne. I denne overgangsfase blev 
der skabt særdeles ideelle vilkår for artens 
krav til habitatet ude på brakmarkerne, 
hvad angår fouragering og især muligheder 
for placering af reder, hvilket resulterede i 
en helt usædvanlig høj yngletæthed. 

Hvad angår det fremvoksende fødeudbud 
på brakmarkerne, er det åbenbart, at bio-
massen øges af især insekter og spindlere i 
årene efter landbrugsdriftens ophør, men 
bortset fra en større rigelighed kan der ikke 
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Art Species 1976-census ynglepar
(Frikke 1979)
1976-census of breeding pairs

Ynglepar 1970-83
(Hansen 1984)
Breeding pairs 1970-83

Ynglepar i 2021
Breeding pairs 2021

Udvikling i antal ynglepar
1970-2021 
Changes in number of breed-
ing pairs

Grågås Anser anser 0 1 + 1
Havørn Haliaeetus albicilla 0 1 + 1
Ringdue Columba palumbus 3 3-8 15 + 7
Sanglærke Alauda arvensis 25  3 -  22
Landsvale Hirundo rustica 8-12 20 + 8
Bysvale Delichon urbicum 5-7 0 - 7
Digesvale Riparia riparia 30-90 115 + 25
Ravn Corvus corax 0 1 + 1
Gråkrage Corvus cornix 6 4-6*) + Ikke optalt
Råge Corvus frugilegus 5 0 - 5
Husskade Pica pica 2 3-8 2 - 6
Musvit Parus major 1 1-3 3     0
Blåmejse Cyanistes caeruleus 1 6 + 5
Gærdesmutte Troglodytes troglodytes 3 3-4 7 + 3
Solsort Turdus merula 12 10-15 17 + 2
Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 0 3 + 3
Rødhals Erithacus rebecula 0 3 + 3
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus 1 1 0 - 1
Kærsanger Acrocephalus palustris 15 18-22 2 - 20
Gulbug Hippolais icterina 13 12-15 8 - 7
Munk Sylvia atricapilla 6 2-6 15 + 9
Havesanger Sylvia borin 2 2-8 5 - 3
Tornsanger Sylvia communis 80 65-83 18 - 65
Gærdesanger Sylvia curruca 3 3-10 11 + 1
Løvsanger Phylloscopus trochilus 2 1-2 2     0
Gransanger Phylloscopus collybita 1 4 + 3
Fuglekonge Regulus regulus 1-2 1 - 1
Jernspurv Prunella modularis 4 3-5 7 + 2
Engpiber Anthus pratensis 3-5 0 - 5
Skærpiber Anthus petrosus 1-2 0 - 2
Hvid vipstjert Motacilla alba 1-2 3 + 1
Stær Sturnus vulgaris + 20-25 0 - 25
Grønirisk Chloris chloris 1-2 0 - 2
Stillits Carduelis carduelis 1-2 1 - 1
Grønsisken Spinus spinus 1 0 - 1
Tornirisk Linaria cannabina cannabina 5 8-10 0 - 10
Gråsisken Acanthis flammea cabaret 0 2 + 2
Dompap Pyrrhula pyrrhula 0 3 + 3
Karmindompap Erythrina erythrina 1-2 0 - 2
Bogfinke Fringilla coelebs 4 3-5 15 + 10
Gulspurv Emberiza citrinella 8 5-8 0 - 8
Bomlærke Emberiza calandra 1 0 - 1
Rørspurv Schoeniclus schoeniclus 1-2 0 - 2
Gråspurv Passer domesticus 0-2 0 - 2

Total 44 arter/44 species
402 ynglepar/
breeding pairs

294 ynglepar/
breeding pairs

+ 90/ - 198
breeding pairs

Tabel 1. Udviklingen i bestandene af spurvefugle m.fl. på Hjelm 
i årene 1970-2021. 
1976-census efter kortlægningsmetoden samt optalte ynglefugle 
(max og min.) fra perioden 1970-83 samt 2021-census. Udvik-
lingen over den 50-årige periode fra 1970 til 2021 er angivet som 
ændringer i parantal i den sidste kolonne. Skydefuglene Fasan og 
Agerhøne er ikke medtaget i oversigten. Antallet af ynglepar er 27 
% mindre i 2021 end i referenceperioden 1970-83. Se Appendiks 1 
for uddybende kommentarer til de enkelte arters udvikling.
*) ikke medtaget i optællingen

Table 1. The changes in the populations of passerine birds and 
Common Wood Pigeon, Greylag Goose, White-tailed Eagle on 
Hjelm in the years 1970-2021. 
The 1976-census according to the mapping method and registered 
breeding birds (max. and min.) from the period 1970-83 and from 
the 2021-census. The development over the 50-year period from 
1970 to 2021 is indicated as changes in breeding pairs in the last 
column. Pheasant and Grey Partridge as gamebirds are not includ-
ed. The number of breeding pairs is 27% less in 2021 than in the 
reference period 1970-83. See Appendix 1 for in-depth comments 
on the changes of individual species.
*) not included in the count
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påvises særlige fødefordele for bestemte 
fuglearter. Laursen (1978) har analyseret de 
fire Sylvia-arters fødevalg på Hjelm under 
forårstrækket i 1973 og 1974, men sam-
menfattende er byttedyrene ’kun’ bestemt 
til familier og underfamilier. Materialet er 
derfor ikke finmasket nok til at afgøre, om 
byttedyrene tilhører den ene eller anden 
habitattype. Undersøgelsen viser dog, at 
der er stort overlap af foretrukne byttedyr 
mellem Sylvia-arterne Tornsanger, Gær-
desanger, Havesanger og Munk, eller sagt 
på en anden måde: De æder stort set de 
samme byttedyr. Det må derfor være andre 
forhold end føden, der favoriserer den 
enkelte art. 

Ingen af de øvrige Sylvia-arter har udvist 
tilnærmelsesvis samme fremgang som 
Tornsanger (Appendiks 1: se nederst i ar-
tiklen), hvilket bedst forklares ved, at Torn-
sanger stiller helt specifikke krav til place-
ringen af sine reder, og disse afviger ganske 

meget fra de øvrige arter i Sylvia-slægten 
(Meltofte et al 2002). Hvor Munk, Have-
sanger og Gærdesanger generelt og også på 
Hjelm foretrækker relativt høje, tætte krat-
bevoksninger eller lukket ungskov både til 
reden og til fouragering, vælger Tornsanger 
ganske anderledes. Rammende beskrives 
den ofte som det åbne lands sanger, der 
optræder meget livligt overalt, hvor der 
er levende hegn og en rig urtevegetation, 
og den vælger altid at placere sin rede i 
åbent terræn. Sådan gjorde den også på 
Hjelm, hvor den hurtigt erobrede den lave 
buskagtige vegetation, der bredte sig på 
brakmarkerne.

I 1976 undersøgte vi 136 Tornsangerreder 
og den vegetation, de var placeret i. Knap 
halvdelen (n = 62) var anbragt i opvækst 
af Slåen, 21 i Rose sp., mens resten (n= 53) 
var anbragt i Korbær, Brombær, Rejnfan og 
Tjørn. Rederne var i gennemsnit anbragt 
42 cm over jorden, og den gennemsnitlige 

vegetationshøjde var knap 90 cm med 160 
cm som den højeste og 50 cm som den 
laveste.

En tilsvarende undersøgelse af 95 reder 
fra 1975-sæsonen gav stort set samme re-
sultater med mere end halvdelen (n= 49) 
i Slåen, 22 i Rejnfan og 4 i Rose sp., mens 
resten fordelte sig på Korbær, Vild Kørvel, 
Brombær, Almindelig Bjørneklo, Bukke-
torn (Lycium barbarum) og Stikkelsbær 
(Ribes uva-crispa). Rederne var dette år i 
gennemsnit anbragt 46 cm over jorden, og 
den gennemsnitlige vegetationshøjde var 
101 cm med 150 cm som den højeste i en 
Alm. Bjørneklo.

Så længe Slåen, Rose sp. og Rejnfan do-
minerede koloniseringen af de tidligere 
marker, udviklede habitatet sig optimalt for 
netop Tornsanger, og med 83 ynglepar på 
moræneknoldens 25 ha nåede bestands-
tætheden i 1976 op på 332 ynglepar pr. 

Art Species Optalte antal ynglepar 
1970-83 Breeding pairs 
1970-83

Optalte antal yngle-
par 2021 Breeding 
pairs 2021

Bestandsudvikling i antal ynglepar 
Changes in number of breeding pairs

Gravand Tadorna tadorna 3-6 3-6 0
Gråand Anas platyrhynchos 1-2 1 - 1
Ederfugl Somateria mollissima 5-10 8 - 2
Toppet Skallesluger Mergus serrator 10-25 6 - 19
Svartbag Larus marinus 13 48 + 35
Sildemåge Larus fuscus 30 58 + 28
Sølvmåge Larus argentatus 600-1000 800 - 200
Stormmåge Larus canis 300-800  10 - 790
Sorthovedet måge Ichthyaetus melanocephalus 1    0 - 1
Fjordterne Sterna hirundo 3-17   6 - 11
Havterne Sterna paradisaea 1   1    0
Tejst Cepphus grylle 1-10 11 + 1
Strandskade Haematopus ostralegus 20-25 12 - 13
Vibe Vanellus vanellus 3 0 - 3
Stor præstekrave Charadrius hiaticula 1-2 2   0
Total 15 arter/15 species 1.945 breeding pairs 969 breeding pairs + 64/ - 1.040 breeding pairs

Tabel 2. Udviklingen i bestandene af ænder, måger, terner, Tejst 
og strandfugle i årene 1970-2021. 
Sammenbruddet i kolonierne af Stormmåge er den mest spektaku-
lære begivenhed, og den påvirker voldsomt det samlede resultat, 
som er en tilbagegang i antal ynglepar på 50 %. Se Appendiks 1 for 
uddybende kommentarer til de enkelte arters udvikling.

Table 2. Changes in the populations of ducks, gulls, terns, Black 
Guillemot and shorebirds in the years 1970-2021. 
The collapse of the Common Gull-colonies is the most spectacular 
event, and it greatly affects the overall result, which is a decline of 
50% in the number of breeding pairs. See Appendix 1 for in-depth 
comments on the changes of individual species.
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km2 (Frikke 1979), hvilket formentlig 
rækker til en uofficiel verdensrekord for 
arten. Til sammenligning kan tjene, at 
Persson (1971) i et sydsvensk område fandt 
en territorietæthed på 28 par/km2, mens 
Jensen (1971) i den fuglerige Kagsmosen i 
hovedstadsområdet fandt 73 par/km2 som 
maksimum i perioden 1968-71.

Glutz (1991) giver et overblik over be-
standsstørrelser i Mellemeuropa, hvor 50 
par/km2 anses for gennemsnitligt for de 
bedre habitater, mens 150 par/km2 beskri-
ves som maksimum, hvilket kun bekræfter, 
at Tornsanger-samfundet på Hjelm har 
været helt usædvanlig rigt.

Allerede Diesselhorst (1968) påpeger dog 
adskillige vanskeligheder ved at opgøre et 
Tornsanger-samfunds størrelse, selvom 
der foretages individuel farveringmærk-

ning. Diesselhorst mente, at en bestand af 
Tornsangere ikke er af samme solide type 
som f.eks. Gulspurv og andre beslægtede 
Emberiza-arter. Han beskriver forskellen 
med disse ord: ”…there is no long time 
constancy of territoriality distributed pairs 
throughout the breeding season. In spite of 
the strongly territorial habits of individual 
males, instability, restlessness and vagrancy 
are characteristic features of a population 
during the breeding season”.

Strukturen i Tornsanger-samfundet på 
Hjelm i 1970’erne var den stik modsatte. 
Stabilitet, vedholdenhed og stedtrohed var 
de overordnede karakteristika. Denne dra-
matiske forskellighed kan formentlig kun 
forklares ved at henvise til en enkelt, men 
afgørende forskel mellem Diesselhorsts 
forsøgsområde og Hjelm: Fraværet af jord-
levende prædatorer på Hjelm. 

I en undersøgelse baseret på 3176 redekort 
(Mason 1976) tilskrives mere end halvde-
len (51,8 %) af de mislykkede yngleforsøg 
prædation, hvilket overhovedet ikke er 
billedet af forholdene på Hjelm. Der er 
ikke registreret et eneste tilfælde af præda-
tion på de flere end 200 ynglereder, som er 
beskrevet fra 1975 (Hansen 1976) og 1976 
(Frikke 1979). I sig selv forklarer denne 
forskel fraværet på Hjelm af ”ustabilitet, 
rastløshed og omstrejfen”, som Diesselhorst 
mente at iagttage som et iboende princip. 

Her skal der ikke gås i yderligere detaljer, 
men det er åbenlyst, at fraværet af præ-
dation også har en anden betydelig effekt, 
nemlig at årsproduktionen af ungfugle for-
dobles, hvilket favoriserer opbygningen af 
en supersize bestand, der kan udvikles med 
eksponentiel hastighed. Det er formentlig, 
hvad der har fundet sted på Hjelm i det 
første tiår efter landbrugets ophør.

Efterhånden som tilgroningen tog til med 
en egentlig kratdannelse og opvækst af 
større træer, har bestanden dog måttet vige. 
Fra begyndelsen af 1980’erne dominerer 
tilbagegangen, som foreløbig har reduceret 
bestanden til 18 syngende hanner/ynglepar 
(72 par/km2) i 2021 på moræneknoldens 
25 ha (se fig. 1 A+B). 

En opmåling på luftfoto fra 1976 af den 
samlede rand mellem åbent land og hegn, 
lunde og skræntbevoksning giver 4912 
løbende meter, som tilgroningen i 2021 
har reduceret til 3041 løbende meter rand-
effekt. Selvom habitatet er blev forringet, er 
der altså ingen direkte 1:1 relation mellem 
randzonens længde og antallet af ynglepar. 
Eksisterede en sådan relation, så burde 
bestanden kun være reduceret til 51 par 
(4912/3041 = 83/x), men da den er helt 
nede på 18 syngende hanner, må der være 
flere parametre, der er ændret udover til-
groningen af markerne. 

To andre forhold kan have betydning: 
Tilgroningen af skrænterne og nedgræs-
ningen af den ydre randvegetation mod 
strandengene er nok de vigtigste. Især 

Billede 14. Opgørelsen af ynglebestanden af Tornsanger (Sylvia communis) på Hjelm i 
midten af 1970’erne hviler på en grundig mærkningsprocedure med individuelle farve-
koder. Hver enkelt ynglefugl blev forsynet med to farvede plastringe samt en ordinær 
aluminiumsring. På basis af daglige registreringer af de mærkede fugle samt opsøgning af 
samtlige reder gennem hele sæsonen har det været muligt at fastlægge ynglebestandens 
størrelse og succes ganske præcist i 1976. Foto: forfatteren.
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skrænterne mod syd og mod vest var 
 tidligere så lysåbne og bevoksningsmæs-
sigt fragmenterede, bl.a. takket være stier 
og gamle køreveje, at de husede et betyde-
ligt antal ynglepar. I dag er disse skrænter 
fuldstændig bevoksede og står som en 
 lukket, uigennemtrængelig mur i flere 
meters højde. Lægger man hertil fårenes 
nedbidning af opvækst af slåen og under-
vegetation af græs og urter i hele randen 
ud mod strandengene, så taler sandsynlig-
heden for, at mulighederne for redeanbrin-
gelse simpelthen er reduceret i et sådant 
omfang, at bestanden også begrænses af 
dette.

Kærsanger
Nedturen for Kærsanger er forløbet no-
genlunde efter samme mønster som for 
Tornsanger. Bestanden er reduceret fra 22 
ynglepar til 2 syngende hanner (- 91%).

De første to årtier efter landbrugsdriftens 
ophør nød Kærsanger godt af den opvok-
sende urtevegetation, der hastigt bredte 

sig ud over brakmarkerne. Fremfor alt var 
det de stadig mere udbredte og tætte be-
voksninger af Vild Kørvel, Stor Nælde og 
Rejnfan, der muliggjorde en øgning af be-
standen, fordi fuglene helt eksklusivt foura-
gerer, synger, bygger reder og yngler ude i 
netop denne høje urtevegetation. Fjorten af 
1976-bestandens 18 reder var placeret ude 
på brakmarkerne (se fig. 2).

I 1976 blev 16 reder nærmere undersøgt, 
og de understreger afhængigheden af de 
blomstrende, snehvide Vild Kørvel-brak-
marker. Rederne var placeret i vegetation 
med en middelhøjde på 119 cm, men med 
en variation fra max. 175 cm i en ren Vild 
Kørvel-bevoksning til max. 90 cm (Stor 
Nælde-bevoksning). For de 14 målte reder 
var højden over jorden i gennemsnit 53 
cm. Stor Nælde udgjorde den foretrukne 
redeanbringelse med 9 ud af 17 reder, mens 
Rejnfan mønstrede 4, Slåen 2, Vild Kørvel 
1 og Canadisk Gyldenris (Solidago cana-
densis) en rede. 

Kærsanger yngler altså i en noget højere 
vegetation end Tornsanger (middel 119 cm 
mod Tornsangerens 90 cm) og anbringer 
også sin rede højere (53 cm mod 42 cm). 
Begge forskelle kan tænkes at være en 
funktion af Kærsangers tre uger senere 
ankomst. Vi har målt væksthøjden i en 
bevoksning domineret af Vild Kørvel fra 1. 
maj til 5. juni, hvor blomstringen kulmine-
rer, og vi skal helt frem til den 25. maj, før 
vegetationen har nået en højde på 90-120 
cm. Først ved blomstringen primo juni er 
planterne 125-150 cm højde, og væksten 
ophører. Ultimo juni er markerne afblom-
stret.

I betragtning af at brakmarkernes urte-
vegetation i dag er fortrængt af tætte krat 
og egentlig skov, er Kærsangers nedtur en 
logisk konsekvens af denne succession. I 
2021 blev der kun hørt 2 syngende hanner 
3.6., hvilket er en bemærkelsesværdig ned-
gang fra de 22 territorier i 1970’erne. Den 
voldsomme nedgræsning af al urtevegetati-
on overalt på øen, hvor de udsatte Muflon-
får kan finde fodfæste eller mase sig frem, 
kan heller ikke fraskrives en rolle som be-
grænsende faktor for Kærsanger-bestanden 
i lighed med Tornsanger.

I årene med de udstrakte Vild Kørvel-mar-
ker blev der også noteret to ynglefund af 
Rørsanger (en han sang i perioden 20.6 
til 2.7.82 og en hun med rugeplet blev 
ringmærket 1983) samt 4 ynglefund af 
Rørspurv (et par i 1977, 1978 og 1980 en 
han med 2 hunner og 2 reder og et par 
i 1982). Netop den uniforme Vild Kør-
vel-habitat kan minde om en bevoksning 
af Tagrør (Phragmites australis), hvad 
angår tæthed og luftfugtighed. Så længe 
opvæksten af buske og træer stadig er i sin 
vorden, fungerer denne habitat tilsynela-
dende som en ”rørskov”, der kan tiltrække 
de to typiske rørskovsarter.

De nyindvandrede arter Grågås, Havørn, 
Ravn, Rødstjert, Rødhals, Gråsisken og 
Dompap har det fællestræk, at de alle har 
gennemgået en ganske markant ekspan-
sion i udbredelse og bestandsstørrelser i 

Figur 1. Fordelingen af reder af Tornsanger i 1976 (A) og territoriehævdende hanner i 
2021 (B). De røde reder var anbragt ude på de tilgroede tidligere marker, mens de lyseblå 
var anbragt i og ved bevoksningerne på skrænterne. Hvor der i 1976 optaltes 42 reder ude 
på markerne, var der blot 3 territoriehævdende hanner i samme områder i 2021.
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de seneste 50 år. Umiddelbart er der altså 
ikke grundlag for at pege på særlige udvik-
lingstræk på øen som direkte årsag eller 
forudsætning for disse nye arters ankomst, 
der snarere kan tilskrives en generel frem-
gang på nationalt plan gennem de seneste 
5 årtier.

Sølvmågens optur og Stormmågens 
 nedtur
Ændringerne i mågebestandene er hoved-
sageligt fremkaldt af andre forhold end 
ophøret med landbrugsdrift på øen, da de 
15 ha marker kun kan have haft ringe be-
tydning som fødegrundlag for kolonierne. 
Derimod har græsningen med kreaturer, 
får og hest på strandengene utvivlsomt 
holdt den tilgroning i ave, der i dag er ved 
at overtage disse åbne arealer, hvor især 
Stormmåge har ynglet.

Allerede Hougaard (1970) noterede i 
begyndelsen af 1900-tallet, at mågerne 
”fløj hver dag til fastlandet efter føde, der 
var ikke nok på øen, men bønderne var 
ikke glade for invasionen på de nysåede 
marker”, en observation som også Bloch 
(1998) gjorde omkring 1930. I begyndelsen 
af 1970’erne, hvor Hjelm stadig husede de 
store kolonier af Stormmåge, var det også 
ganske sædvanligt at se fuglene flyve til 
fastlandet for at fouragere i yngletiden. 

Denne fødesøgning uden for øen blev hyp-
pigt bekræftet ved fund af forskelligartede 
gylp ude i kolonierne, om end gylpene 
både er fundet i kolonierne af Stormmåge 
og Sølvmåge. To gylptyper skilte sig ud fra 
de sædvanlige med indhold af fiskeben og 
skalrester af krabbe, nemlig korngylp og 
gylp med rester af pølseskind. Korngylpene 
indeholdt typisk såsæd af byg fra datidens 
forårssåning, og pølseresterne bestod af 
små afskårne stykker plasttarm med den 
metalclips, som typisk blev anvendt til at 
lukke en cervelatpølse. Utvivlsomt et vid-
nesbyrd om fouragering på madaffald fra 
datidens åbne lossepladser.

I dag er alle disse fødekilder, bortset fra 
krabberne, forsvundet. Åbne lossepladser 

er for længst nedlagt, og forårssåning ses 
faktisk kun hos økologiske planteavlere. 
Mere udfordrende er det at finde talmæs-
sigt belæg for kystfiskeriets dramatiske 
nedtur, men der er tale om en alment kendt 
afvikling, som derfor ikke skal dokumente-
res yderligere her.

Sølvmågens eksplosive fremgang i 
1950’erne og 1960’erne er også veldoku-
menteret – se f.eks. Hansen (1979) og 
Bregnballe & Lyngs (2014) – og årsagerne 
er de samme som allerede nævnt: Affald 
fra det intensiverede fiskeri, de åbne los-
sepladser med madaffald og landbrugets 
pløjning og såning i forårsmånederne. Der-
til kommer udbygningen af minkindustri-

Figur 2. Fordelingen af 18 reder af Kærsanger i 1976 med 14 ude på de tilgroede tidligere 
marker (røde stjerner) og 4 ved skrænterne (grønne stjerner), hvilket understreger artens 
afhængighed af brakmarkerne som ynglehabitat. I 2021 blev der blot registreret 2 syngende 
hanner på øen.
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en, der fodrede sine burdyr med fiskeaffald, 
hvilket gav nem adgang for sultne måger til 
at fouragere på foderaffaldet. 

Minkfarmenes antal firedobledes i løbet af 
1950’erne og 1960’erne til over 6.000 farme 
landet over, hvilket utvivlsomt har tilgode-
set bestandene af både Sølvmåge og Storm-
måge. Antallet af farme stagnerede på dette 
niveau gennem 1970’erne, men efter nedtur 
i begyndelsen af 1980’erne og et fald i an-
tallet af farme indledtes en ny og stærkere 
vækstperiode i løbet af 1980’erne.

Siden november 2020 er alle danske 
minkfarme lukket og dyrene destrueret på 
grund af fare for smitte med SARS-CoV-2. 
Bortfaldet af denne nemme kilde til rigeligt 
foder har bragt både Sølvmåge og Storm-
måge i store vanskeligheder, der er nøje be-
skrevet i Appendiks 1: se nederst i artiklen.

Sølvmågens meget voldsomme bestands-
udvikling på Hjelm er sket på bekostning 
af Stormmåge-kolonierne. Allerede i 
feltstationens første år var det åbenlyst, 
at Sølvmågernes prædation på de mindre 
Stormmåger ville kunne føre til disses 
udslettelse på længere sigt, sådan som det 
blev konstateret i 2021.

Fra feltstationen er der gjort utallige obser-
vationer gennem ynglesæsonerne af Sølv-
måger på rov efter både æg og unger hos 
Stormmågerne. Omfanget blev illustreret 
af en overvågning, som biolog Ole Nøhr 
gennemførte den 6. juni 1976, hvor der var 
små og mindre unger i kolonierne. Storm-
mågekolonierne blev holdt under konstant 
observation fra solopgang til solnedgang, 
og alle forsøg på rov blev noteret. I løbet 
af de 15 timer iagttog Nøhr mindst 48 
Sølvmåger på jagt efter unger, hvoraf de 33 
forsøg lykkedes. Pr. time blev der gjort 3,2 
forsøg på rov, men en uge senere blev der 
i løbet af fem kvarter observeret 10 forsøg, 
hvoraf de 6 lykkedes (8 forsøg pr. time), 
og to dage senere blev der på seks kvarter 
iagttaget 14 forsøg, hvoraf de 10 lykkedes 
(9,3 forsøg pr. time). Tilsyneladende steg 
både intensiteten og succesraten i løbet af 

ynglesæsonen.

For at få et mere præcist billede af denne 
ungeprædations betydning havde Nøhr 
tidligere på sæsonen indhegnet tre områ-
der i Stormmåge-kolonierne, så ungerne 
ikke kunne vandre bort. Med kyllingetråd 
var der indhegnet 670 kvadratmeter om-
kring 13, 19 og 19 Stormmåge-reder med 
tilsammen 129 æg fordelt på 51 kuld. Æg-
gene blev optalt omkring 15 dage før klæk-
ning, og derefter blev de ikke forstyrret, 
før de klækkede unger ville være 2-4 uger 
gamle. Indhegningerne blev da gennem-
gået ganske grundigt, og antallet af unger 
gjort op: To indhegninger var tømt og i den 
tredje blev der blot fundet 5 store unger. 
Ungeproduktionen i disse prøvefelter var 
tilsammen 0,09 unge pr. par, hvilket ikke 
rækker til at opretholde en stabil koloni-
størrelse over længere tid. Virkeligheden 
har siden da bekræftet denne forudsigelse. 

Med Stormmågekoloniernes forsvinden 
fra Hjelm er Sølvmågens sidste stabile 
”fødekilde” i yngletiden forsvundet. Uden 
adgang til spild af minkfoder eller æg og 
unger af Stormmåge er Sølvmågerne på 
Hjelm sat på en alvorlig smalkost. I sæso-
nen 2021 har de da også været henvist til 
æde hinandens æg og unger for at holde 
sulten fra døren. En optælling af reder i 
Sølvmåge-kolonierne den 2. juni 2021 illu-
strerer denne anormale situation: 

238 reder blev fundet, og af disse var de 78 
tomme. Yderligere 35 var præderede, dvs. 
næsten halvdelen af alle reder var uden æg 
(48 %). Dertil kom, at kun 44 reder rum-
mede fuld kuldstørrelse med 3 æg (19 %), 
mens resten rummede 1 eller 2 æg, hvilket 
betyder, at der er mistet 1 eller 2 æg. Af 
klækkede ungekuld blev der set højst 5, og 
disse var få dage gamle. Dette billede med 
så mange tomme og tømte reder og kun 
få og små unger er ganske usædvanligt for 
tidspunktet. De første reder klækker om-
kring 20. maj, og næsten alle reder vil være 
klækket omkring 1. juni, hvor kolonien 
normalt myldrer med 1-2 uger gamle un-
ger. Men altså ikke i 2021. Tidligere kunne 

der ringmærkes 1000 unger af Sølvmåge 
på øen, f.eks. i 1975, hvor 1002 pulli blev 
mærket (Hansen 1984).

ANDRE UNDERSØGELSER
På naturreservatet Vorsø (55°52′0″N 
10°0′0″E) på 59 ha i Horsens Fjord har 
man også fulgt faunaens udvikling efter 
ophør med landbrugsdriften, der blev 
endeligt indstillet på de sidste 15 ha i 
1978, hvorefter hele øen var overgivet til 
fri succession. Ganske som på Hjelm har 
det været af vital betydning for en række 
arter, at landbruget opretholdt et helt åbent 
landskab på omkring en fjerdedel af øen. 
Det tiltrak f.eks. Sanglærke, Fasan og Ager-
høne, og dyreholdet producerede fluer, 
som Landsvale og andre arter nød godt af. 
Også kornspild gavnede arter som Fasan, 
Gulspurv, Gråspurv og Skovspurv, der alle 
tidligere ynglede talrigt.

I 2010 blev der gjort status over foran-
dringerne, der hovedsageligt havde skabt 
fremgang i biodiversiteten (Halberg & 
Gregersen 2010). Imidlertid har de to 
forfattere opdateret deres viden om yng-
lefuglene i april 2021, og nu tegner der sig 
et mindre fremgangsrigt billede. Helt på 
linje med udviklingen på Hjelm er følgen-
de småfuglearter gået tilbage: Kærsanger, 
Gulbug, Tornsanger, Stær, Tornirisk og 
Gulspurv, mens Gråspurv helt er forsvun-
det. Se fig. 3.

Ser man nærmere på tallene for de bedst 
optalte arter, så er der sket nogle meget 
markante ændringer i biodiversiteten på 
Vorsø. Hvor Sanglærke tidligere, mens der 
var landbrug på øen, ynglede med helt op 
til 12 par, var der i 2021 blot er et enkelt 
par tilbage. Gærdesmutte er derimod gået 
voldsomt frem og er visse år øens talrigeste 
fugl, men antallet svinger overordentlig 
meget i takt med, hvor streng vinteren har 
været. Normalt ligger antallet på mellem 
45 og 65 par, men efter en periode med 
milde vintre bliver den en af øens talrigeste 
småfugle med omkring 80 par (2020).
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Som på Hjelm har Tornsanger også været 
karakterfugl på Vorsø, men i dag overgås 
dens bestand af både Gærdesmutte og Bog-
finke. I de første årtier var Tornsanger fa-
voriseret af tilgroningen af markerne, hvor 
bestanden kulminerede med 46 par i 1995, 
og der var stadig 43 par i 2003. I de senere 
år er antallet faldet til omkring 30 par i takt 
med den fortsatte tilgroning.

Kærsanger har gennem det meste af reser-
vatperioden haft en bestand på 10-15 par. 
Maksimum blev nået i 1995, hvor 24 par 
blev registreret. Imidlertid er tilgroningen 
nu så fremskreden, at arten i de senere år 
er gået stærkt tilbage til omkring 5 par. 
Denne udvikling ligner til forveksling for-
holdene på Hjelm.

Havesangeren har gennem mange år ligget 
ret stabilt omkring 20-30 par, hvorimod 
bestanden af Munk er vokset kraftigt fra 
omkring 35 par i 1990’erne til 60 par i 
2020, også ganske som på Hjelm. Gransan-
ger var i den tidlige reservatperiode en 
meget uregelmæssig ynglefugl, og visse år 
manglede den helt, men i takt med den 
stigende tilgroning – og artens ekspansion 
– voksede antallet op gennem 1990’erne. I 
1997 var der 27 territorier, 40 i 2011, deref-
ter stabilisering omkring 30 par. Løvsanger 
derimod er i samme periode gået tilbage 
fra 20 par til blot 3.

Gulbugen på Vorsø foretrækker et suc-
cessions-stadie med en tredjedel stærkt 
tilgroet, en tredjedel helt åbent og en tred-
jedel med fritstående buske af hovedsagelig 
Hvidtjørn, Alm. Hyld, Hunderose og Has-
sel (Corylus avellana). Det er indtrykket, at 
arten er meget følsom over for yderligere 
tilgroning. Antallet er faldet fra omkring 
12 par i 1990’erne til de nuværende 6 par.

Gulspurv har altid været en almindelig 
ynglefugl på Vorsø. I landbrugets tid var 
der mange, og i de tidlige stadier af øens 
tilgroning ynglede op mod 30 par. Med 
den tiltagende bevoksning dalede bestan-
den, som nu veksler mellem 10 og 15 par. 
I 2021 er arten især koncentreret langs 

Billede 15 A-C. Disse tre billeder dokumenterer den voldsomme tilgroning af de tidligere 
marker siden 1970. Fotos er taget fra nordvest (øverst) og fra vest (midt) og nederst fra 
vest (dronefoto med Højgården i forgrunden). Årstal er angivet i øverste venstre hjørne. 
Fotos: Øverst og i midten af forfatteren og nederst Lars Maltha Rasmussen..
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kystzonen og i de åbne arealer i tilknytning 
til husene og vejen.

Tornirisk yngler helst i tornet krat ud mod 
åbne områder, hvor der er mulighed for at 
fouragere på frøbærende urter. I gode år 
har der på reservatet været op til 25 par. 
Gennem perioden er Tornirisk aftaget me-
get på øen, og der yngler nu kun omkring 
6 par, hvilket er helt parallelt med udviklin-
gen på Hjelm.

Stær ynglede med omkring 70 par i begyn-
delsen af 1990’erne, men trods de fortsat 
gode ynglebetingelser (mange redehuller 
i gamle træer) på Vorsø er den generelle 
tilbagegang for arten i de senere år også 
bemærket på reservatet, hvor antallet nu er 

faldet til under 30 par.

Så er der Bogfinke. Den konkurrerer med 
Gærdesmutte om at være den talrigeste 
spurvefugl på Vorsø med en fremgang fra 
omkring 25 par i begyndelsen af 1980’erne 
til 80 par i 2020. Tilgroningen med mere 
skov favoriserer helt klart Bogfinke.

Endelig er der Gråspurv. Fra en bestand 
på 11 par, mens der stadig var landbrug på 
øen, har arten siden 1983 været forsvundet. 

Sammenfattende er udviklingen på Vorsø 
i de forløbne 42 år forløbet efter de samme 
hovedlinjer som gennem 51 år på Hjelm: 
Stor fremgang for et flertal af arter i de 
første årtier efterfulgt af både et fald i arts-

diversiteten og en markant tilbagegang for 
de fleste ynglefugles antal, især de der er 
knyttet til traditionel landbrugsdrift. 

DET STORE PERSPEKTIV
På nationalt plan og til dels også interna-
tionalt plan har fuglefaunaen udviklet sig 
positivt for det samlede antal registrerede 
fuglearter gennem de seneste århundreder, 
til trods for udviklingen af et moderne 
landbrug i samme periode. I dag yngler der 
således omkring 30 arter flere i Danmark 
end for 200 år siden, og man kan antage, 
at samme udvikling har fundet sted i det 
meste af Nordvesteuropa. Også antallet 
af fugleindivider er sammenlagt steget 
fra i størrelsesordenen 10 mio. ynglepar i 

Figur 3. Ynglefuglene på Hjelm og på Vorsø (55° 52’ 0” N, 10° 0‘ 
0” E) i Horsens Fjord har gennemgået den samme udvikling efter 
opgivelsen af landbrug. Åbentlandsfuglene er gået tilbage, mens 
skovfuglene er gået frem. Arterne er kategoriseret i overensstem-

melse med Meltofte et al. 2021, og tallene fra Vorsø stammer fra 
Halberg & Gregersen 2010 samt https://kajhalberg.dk/da/ynglefug-
lene-paa-vorsoe/.
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begyndelsen af 1800-tallet til 16 mio. par, 
da der var flest i midten af 1900-tallet. 
Herefter er der sket et fald til under 14 mio. 
ynglepar eller en nedgang på 4-5 mio. indi-
vider af ynglefugle (Meltofte et al 2021).

For spurvefuglene, der tæller mest, når 
fuglemængderne skal gøres op, er de fleste 
arter, der lever i skov samt i træer og buske 
i landskabet, gået markant frem. Det skyl-
des, at vi i dag har omkring fem gange så 
meget skov som for 200 år siden, og at der 
formentlig er flere tusind gange så mange 
træer og buske i landskabet i form af leven-
de hegn, småplantninger, tilgroede skrå-
ninger og opgivne landbrugsarealer samt 
ikke mindst sommerhus- og villakvarterer. 
I kontrast hertil var landskaberne for 200 

år siden mange steder praktisk taget uden 
træer bortset fra de få rester af skov. Skov-
arealet omkring år 1805 dækkede blot 2-3 
% af Danmarks areal, hvor det i dag dæk-
ker 14,5 % (Einfeldt 2019).

Derimod er mange af de arter, som tidlige-
re ynglede i stor mængde i det åbne land, 
gået tilbage. For 200 år siden var Sanglærke 
suverænt Danmarks almindeligste fugl. 
Siden er den gået markant tilbage, og i 
dag er der dobbelt så mange Bogfinker 
og mere end tre gange så mange Solsorte, 
som der er Sanglærker i Danmark, dvs. 
fuglearter, der er tilknyttet træer og bu-
ske. Særlig stor har tilbagegangen været 
i agerlandet, hvor fremkomsten af det 
industrialiserede landbrug med udstrakte 

monokulturer og intensiv giftsprøjtning 
efter Anden Verdenskrig har skabt stadigt 
mere ørkenlignende tilstande for fuglene 
og for organismegrupper som vilde planter, 
sommerfugle og andre insekter. Nedgangen 
for fuglene i det åbne land det sidste halve 
århundrede har været så voldsom, at det 
betragtes som selve årsagen til, at halv-
andet århundredes fremgang i Danmarks 
samlede fuglebestand er vendt til nedgang 
(Meltofte & Fjeldså 2002).

Udviklingen på Hjelm dokumenterer, 
hvordan tilgroningen af det åbne agerland 
i en overgangsfase kan fremme forholdene 
for bestemte fuglearter ganske markant. 
Dette gælder tydeligvis for Tornsanger og 
Kærsanger, hvor det er selve tilgroningen, 

Figur 4. Sådan har ynglebestandene på Hjelm ændret sig i de se-
neste 50 år for fugle med tilknytning til åbent landskab og til skov. 
Næsten uden undtagelser er åbentlandsfuglene gået voldsomt 

tilbage, mens skovfuglene er gået frem. Arterne er kategoriseret i 
overensstemmelse med Meltofte et al. 2021.
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der skaber de favorable vilkår ved at frem-
bringe nye rede- og fourageringshabitater. 
Imidlertid er der tale om en overgangsfase 
på blot 10-20 år, og som tilgroningen skri-
der frem, ændres habitatet og både artsan-
tal og antallet af individer falder. Se fig. 4. 

Konklusionen er derfor, at en afgøren-
de forudsætning for at fastholde talrige 
bestande af arter som Tornsanger og 
Kærsanger og flere andre på tidligere land-
brugsjord er ikke at opgive enhver brug og 
overgive arealerne til ”naturen”. Løsningen 
er et kyndigt og differentieret kulturbrug, 
der fastholder tilgroningen på et niveau, 
som er optimalt for åbentlands-arterne, 
og som ikke forgifter mikrofauna og flo-
ra med sprøjtemidler, men substituerer 
fødetilskuddet fra det traditionelle, multi-
funktionelle landbrug og genskaber yngle-
mulighederne. 

I de kommende år står Danmark og de øv-
rige EU-lande overfor omfattende konver-
teringer af intensivt dyrket landbrugsjord 
til ”natur”, dvs. ekstensiv udnyttelse eller fri 
succession, ifølge EU-kommissionen (Ano-
nym 2019). EU-kommissionen foreslår, at 
knap en tredjedel af EU’s areal skal være 
udlagt som beskyttet natur i 2030 og med 
mindst 10 pct. som strengt beskyttet natur. 
En målsætning, der har officiel opbakning 
fra Danmark, om end den nuværende re-
gering (2021) mener, at vi ikke skal levere 
helt så høje procenter. 30 pct. af Danmarks 
areal svarer til knap 1,3 mio. ha., men da 
vi allerede har 9 pct. udlagt, skal der altså 
”kun” skaffes 21 pct. eller 900.000 ha. Hid-
til er der kun blevet talt om at konvertere 
100.000 ha kulstofrige lavbundsarealer til 
naturformål (Schultz 2021).

EU-kommissionens biodiversitetsstra-
tegi for 2030 hviler bl.a. på en øgning af 
andelen af økologisk landbrug og biodi-
versitetsfremmende landbrugsmetoder 
på landbrugsjorden for at vende faldet i 
insektbestandene af bestøvere, herunder 
at plante tre mia. træer inden 2030. Der 
skal frigøres 20 mia. euro om året til at 
ophjælpe biodiversiteten. Kommissionen 

forestiller sig, at pengene skal komme fra 
forskellige kilder, bl.a. EU-fonde og natio-
nale og private midler. Målet er at gøre EU 
til verdens førende inden for håndtering 
af den globale biodiversitetskrise. Det er 
ganske indlysende klart, at så store investe-
ringer i fremtidens natur kan med fordel 
gennemføres på basis af evidens. 

TAK
Først og fremmest vil jeg meget gerne 
takke de garvede feltfolk, der både skabte 
den uundværlige baseline i 1970’erne og 
genbesøgte Hjelm i 2021. De var John 
Frikke, Erik Hørning, Niels Knudsen, 
Lars Maltha Rasmussen og Svend Røn-
nest. De øvrige feltfolk fra de første år skal 
også huskes; de er alle nævnt i Hansen 
(1984). Så skal der rettes en varm tak til 
professor Kaj Sand-Jensen fra KU for 
mange kyndige kommentarer og for stor 
inspiration til at skrive denne artikel i 
et menneskeligt og letforståeligt sprog 
(Sand-Jensen 2007). Thomas Bregnballe, 
AU, og Thomas  Vik strøm, DOF, har begge 
læst korrektur og kommenteret tidlige ud-
kast, mens seniorforsker Karsten Laursen, 
DCE, har uddybet sine undersøgelser af 
Sylvia-slægtens fødevalg. Kim Skelmose fra 
DOFs Havørnegruppe har sikret korrekt 
identifikation af skalrester af et indsamlet 
Havørneæg. Jonas Stage Sø har leveret en 
prisværdig indsats ved udarbejdelsen af de 
to grafiske sammenligninger af ynglefug-
lenes udvikling og forholdene på Vorsø og 

Hjelm. Endelig skal det lyde en varm tak til 
Karl Bencke og resten af ejerkredsen, der 
venligst har stillet øen til rådighed og ydet 
husly på Strandgården under feltarbejdet 
i 2021.
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Appendiks 1: Ynglefuglene på øen Hjelm i 
perioden 1970-2021 samt bemærkninger 
om væsentlige udviklinger siden tidernes 
morgen
Hvor andet ikke angives, er vurderinger af bestandsudviklingen på 
nationalt plan citeret fra Vikstrøm & Moshøj 2020. 

Grågås Anser anser
Rapporteret ynglende første gang i 2017, hvor DOFbasen 25. 
maj omtaler et par med mindst en gæsling i buskområdet ved 
Vesthage. Ifølge øens ejere var der tre par med gæslinger tidlige-
re samme år. Gæslinger er også set i 2019 (Bitten Pedersen, pers. 
medd. 2021), og hertil kommer vore fund i 2021 af to præderede 
æg oppe på højlandet. Yngleforekomsten falder fint i tråd med 
artens meget store fremgang på nationalt plan fra 2.000 ynglepar 
i 1971-74 over 3.500-4.000 par i 1993-1996 til 15.000-17.000 par 
i 2018.

Gravand Tadorna tadorna
Anslået 3-6 ynglepar i hele perioden. På nationalt plan er arten i 
moderat tilbagegang siden 1976.

Gråand Anas platyrhynchos
Anslået et ynglepar i hele perioden. Vurderes nationalt at være i 
moderat fremgang siden 1976.

Ederfugl Somateria mollissima
Ynglefugl med 5-10 par gennem hele perioden. I 2021 blev der 
konstateret 8 reder med æg. Andre besøgende angiver væsentligt 
højere tal som f.eks. ”25-30” og ”15-30” i DOFbasen, men der 
er tale om skøn, hvor rastende ikke-ynglende fugle kan være 
indblandet. En angivelse af ”75-150 ynglepar” i 1993 er åbenlyst 
forkert. Nationalt menes arten at have været i fremgang til midt i 
1990’erne og derefter i moderat tilbagegang.

Toppet skallesluger Mergus serrator
Tilbagegang fra 10-25 ynglepar i 1970’erne til 6 par i 2021. En 
angivelse af ”40-80 ynglepar” i 1993 i DOFbasen er åbenlyst for-
kert. På landsplan vurderes arten at være i moderat tilbagegang 
siden 1987.

Spurvehøg Accipiter nisus
Har angiveligt ynglet en enkelt gang i plantagen (Petersen 1946).

Havørn Haliaeetus albicilla
I affaldslagene fra de 16 år, hvor Marsk Stig og hans fredløse 
mænd opholdt sig på øen (1290 til 1306) er der fundet 8 ske-
letdele fra Havørn og et enkelt kloled fra Havørn/Kongeørn. 
Samtlige Havørneknogler stammer fra to vinger og er fundet på 
Fyrbakke. Om fuglene stammer fra øen, kan selvsagt ikke afgø-
res (Enghoff 2002). 
Arten nævnes ikke i nogen af de mere fyldestgørende beskri-
velser af livet på øen i det 20. århundrede (Hougaard 1970 & 
73, Friis 1926-28, Bloch 1998). Den første iagttagelse i nyere tid 
stammer fra 11. november 1975, hvor en subadult fugl opholdt 
sig på øen (Hansen 1984). Derefter skal vi helt frem til påsken 
2020, hvor der iagttages 4 havørne på øen (Bitten Pedersen, pers. 
comm. 2021).
I foråret 2021 er der bygget en rede og gjort yngleforsøg, som 
mislykkedes på grund af plyndring af indholdet sandsynligvis 
fra det lokale Ravnepar. Den 29. maj filmede en af øens ejere to 

adulte Havørne i flugt over granskoven, og to ligeledes adulte 
fugle sås 31. maj og 1. juni, hvor en fugl forlod øen med kurs 
mod Djursland. Ingen ørne set hverken 2. eller 3. juni, men 
mindst 1 fugl iagttaget flere gange frem til 18. juli (Bitten Pe-
dersen, pers.comm. 2021). Reden blev hurtigt lokaliseret i gran-
skoven, men ca. 50 meter derfra fandtes skallerne af et præderet 
Havørneæg, der senere blev artsbestemt på Zoologisk Museum 
i København (Kim Skelmose, DOFs Havørnegruppe, in mail 
2021).
Forekomsten og yngleforsøget falder fint i tråd med artens forry-
gende bestandsfremgang fra genindvandringen med 3 ynglepar i 
1996 til mindst 134 ynglepar i 2020 (Skriver 2020).

Agerhøne Perdix perdix
Hougaard (1970) nævner omkring forrige århundredeskifte: 
”Man prøvede at sætte agerhøns ud på øen, men det faldt ikke 
heldigt ud, de forsvandt”. Derimod fortæller Bloch (1998), at der 
i 1930 ses ”store flokke fasaner og agerhøns samt en mængde ha-
rer”. Om der er tale om udsatte fugle, siges der ikke noget om.
Ved ankomsten i 1970 blev arten ikke konstateret på øen. Den 
daværende jagtlejer forsøgte sig nogle år senere med udsætning 
af agerhøns. Den 9. august 1976 blev der udsat 102 fugle tre 
forskellige steder med foderautomater, men 6 dage senere sås 
to fugle på stranden, hvor de drak saltvand. 13 dage efter ud-
sætningen sås en døende fugl, og den blev fundet død to dage 
senere. Den 15. september blev der udsat yderligere 35 agerhøns 
og 100 store fasankyllinger, men forgæves. Fuglene forsvandt i 

Billede 1. I foråret 2021 har et par Havørn bygget en rede og gjort 
yngleforsøg, som mislykkedes på grund af plyndring af indholdet 
sandsynligvis fra det lokale Ravnepar. Reden blev hurtigt lokaliseret i 
granskoven, men ca. 50 meter derfra fandtes skallerne af et præderet 
ørneæg. Begge fugle iagttaget flere gange frem til 18. juli samme år (Bit-
ten Pedersen, pers. comm. 2021). Foto: forfatteren.
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løbet af efteråret. 
DOFbasen rummer ingen observationer fra Hjelm, og Agerhøne 
forekom ikke i 2021. 

Fasan Phasianus colchicus
Fra 1930 fortælles der om ”store flokke fasaner og agerhøns samt 
en mængde harer”, og på en jagt blev der nedlagt ”en mængde 
harer og fasaner”. Udbyttet opregnes som ”nogle og firs harer”, 
mens antallet af fasaner ikke huskes (Bloch 1998). Ved en senere 
klapjagt med 10 gæster i 1938, hvor jagtlejeren var direktør Hou-
mann fra De danske Bomuldsspinderier i Vejle, nedlagde man 
189 harer og 66 fasaner (Vedsted 2002). 
Der har været udsat fasaner på øen formentlig siden slutningen 
af 1800-tallet, hvor øen har været drevet som jagtrevir for ejeren, 
godsejeren på Gammel Estrup, men der foreligger ingen detaljer. 
Petersen (1946) nævner, at ”for jagtens skyld” er der udsat fasa-
ner, og Kaj Westerskov (1919-2003) nævner, at i 1950 ynglede 
Fasanen ”almindeligt” (Anonym1951).
Også i 1970’erne er der udsat betydelige antal unge fasaner som 
skydefugle, f.eks. i september 1976, hvor 100 store fasankyllin-
ger blev sat ud. De seneste årtiers udsætninger er ikke kendte. 
Øen har haft en lille ynglebestand i alle årene, men størrelsen er 
ukendt. I 2021 blev der set færre end 10 fasaner.

Strandskade Haematopus ostralegus
Stabil ynglefugl, men med markant tilbagegang fra 20-25 par 
til 12 territorier i 2021. Tabet af fourageringsmuligheder på de 
dyrkede marker efter tilgroningen og forstyrrelser og prædation 
fra de store måger må antages at medvirke til tilbagegangen. 
Hyppige forstyrrelser fra den store flok af græssende Muflonfår 
kan også være en årsag til den negative udvikling. 
Nationalt vurderes arten at være i moderat tilbagegang.

Vibe Vanellus vanellus
Ynglede med op til 3 par i 1970-83. Ifølge DOFbasen er der rap-
porteret 2 ynglepar fra 1994 og 1996 samt ”10 ynglepar” i 2007, 
hvilket dog forekommer usandsynligt. Dertil et formodet yngle-
par i 2010. Arten er ikke konstateret ynglende i 2021, men blot 
set med en fugl 1.6. 
Hougaard (1970) skriver om foråret på øen omkring århundre-
deskiftet (1900), at ”en flok viber ankommer og søger deres gam-
le ynglepladser”. Arten har altså ynglet på øen men i et ukendt 
antal dengang, hvor strandengene blev afgræsset med kvæg, får 
og hest(e). Derimod nævner Achton Friis (Friis 1926-28) ikke 
arten fra sit besøg i 1923. Petersen (1946) betegner viben som 
fåtallig ynglefugl.
Nationalt er viben i dag i moderat tilbagegang. 

Stor præstekrave Charadrius hiaticula
Lille fremgang fra 2 til 3 par. Nationalt i moderat tilbagegang.

Svartbag Larus marinus
Stor fremgang fra 13 til 48 ynglepar. Arten kaldes en ”meget 
hyppig gæst” af Petersen (1946), hvorimod Kaj Westerskov ikke 
nævner den fra besøget i 1950 (Anonym 1951).
Nationalt beskrives arten som i moderat fremgang som yngle-
fugl med 500-700 par i 1974 over 1.025 par i 1988, 1.500 – 1.600 
par i 1993 til 3.200 par i dag.

Sildemåge Larus fuscus intermedius
Fremgang fra 30 til 57 ynglepar i 2021. En ekskursion i 1998 
(Henriksen et al. 1998) nævner et skøn på ”102-125 ynglepar”, 
hvilket dog lyder usandsynligt. Til DOFbasen er der indrappor-

teret 67 par i 2007 og 57-60 par i 2017, hvilket virker mere sand-
synligt. Blev første gang påvist som ynglefugl i maj 1950, hvor 
vildtbiolog Kaj Westerskov som leder af en DOF-ekskursion 
observerede 3 ynglepar (Westerskov 1950).
Om Sildemågen i lighed med Stormmågen påvirkes af prædati-
on fra Sølvmåge og Svartbag foreligger der ingen iagttagelser af 
fra øen, men den langsomme bestandsudvikling kunne tyde på 
en betydelig prædation. 
Nationalt vurderes arten at være i kraftig fremgang.

Sølvmåge Larus argentatus
Faldende ynglebestand fra 1.000 par i 1970’erne til 800 par i 
2021. Aktuelt er kolonien i store vanskeligheder på grund af 
akut fødemangel, og den må antages at gå kraftigt tilbage i de 
kommende år. 
Ingen af de tidlige forfattere nævner Sølvmågen som ynglefugl, 
før Petersen (1946) skriver, at ”ca. 25-30 par ruger”. Vildtbiolog 
Kaj Westerskov besøgte Hjelm i dagene 13.-14. maj 1950, og 
ifølge ekskursionsberetningen (Anonym 1951) rugede der ”ca. 
75 par Sølvmåger”. Tyve år senere var bestanden vokset til 1.000 
ynglepar. Dette niveau har den tilsyneladende holdt sig på siden 
da, med en svagt faldende tendens. En indberetning på DOFba-
sen fra 2010 nævner ”1690 ynglepar”, hvilket virker usandsynligt 
højt, og det oplyses ikke, om tallet er baseret på optælling eller 
skøn.
Efter den eksplosive bestandsudvikling fra 1950 og 20 år frem 
på Hjelm og i det meste af landet, som beskrevet af Bregnballe 
& Lyngs (2014), har Sølvmågen siden da mistet stort set alle de 
fourageringsmuligheder, der skabte fremgangen: Lukning af 
lossepladserne, sammenbruddet i det kystnære fiskeri og om-
lægning af kornavl i landbruget til efterårssåning. Tilbage stod 
foderaffald fra det voksende antal minkfarme som en sidste 
meget betydningsfuld fødekilde for landets store Sølvmågeko-
lonier, men denne resurse er også gået tabt på grund af Coro-
na-epidemien, der resulterede i aflivning af alle danske burmink 
i november 2020. 
I sommeren 2021 rapporterede TVMidtvest (Angel 2021) om 
sultne måger, der invaderede de økologiske svinefarme, hvor der 
fodres på marken. I udsendelsen bekræftede landets største øko-
logiske svineproducent, at han oplever et voldsomt boom i dyre 

Billede 2. Prædationstrykket var ekstraordinært højt i sommeren 2021, 
fordi Sølvmågerne ikke længere havde den store Stormmågekoloni som 
spisekammer. Samtidig havde lukningen af de østjyske minkfabrikker 
i november 2020 (Egekvist 2020) fjernet den sidste nemme fødekilde 
på fastlandet, så Sølvmågerne havde ingen anden udvej end at æde 
hinandens yngel, og hvad der ellers var til at få fat i. Ægget til venstre er 
en præderet Sølvmåge-ægskal, mens den større skal til højre er et Grå-
gås-æg. Sidstnævnte kan dog være præderet af øens Ravne, da skallen er 
fundet oppe i skoven. Foto: forfatteren.
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mågebesøg, efter minkfarmene lukkede. Fuglene æder for 1500 
kroner foder dagligt, udtalte han.
Den drastiske effekt af nedlukningen af minkindustrien er be-
lyst af Dansk Ornitologisk Forening i en pressemeddelelse om 
situationen for Limfjordens måger (Skriver 2021). I Nibe/Gjøl 
Bredning Vildtreservat vest for Aalborg kunne det konstateres, 
at næsten 5.000 par Sølvmåger på en af øerne hverken havde 
æg eller unger i rederne. Der er næppe tvivl om, at lukningen af 
områdets 39 minkfarme har gjort det vanskeligere for de store 
måger at finde let tilgængelig føde, udtalte seniorforsker Thomas 
Bregnballe fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.
Ifølge en ældre svensk undersøgelse (Andersson 1970) kan 
Sølvmåge flyve mindst 60 km til fourageringsområder, dvs. fra 
Hjelm til vest for Randers eller Silkeborg, hvilket betyder, at 
Hjelm-fuglene har kunnet fouragere på samtlige 29 minkfarme, 
der var aktive i Østjylland indtil november 2020, hvor industrien 
blev lukket (Egekvist 2020). 
Nationalt vurderes Sølvmågen at være i moderat fremgang med 
en ynglebestand estimeret til 87.000 par i 2010 (Bregnballe & 
Lyngs 2014), ), men senere opgørelser tyder på, at bestanden 
ikke gik yderligere frem efter 2010 (medd. T. Bregnballe upubl. 
data).

Stormmåge Larus canus
Tidligere tiders meget store kolonier på Hjelm er i dag helt væk. 
I 2021 blev der blot optalt 10 par, men ingen reder eller unger 
fundet. 
De første konkrete bud på ynglebestandens størrelse giver Pe-
tersen (1946), der skriver, at ”Stormmåge ruger i en meget stor 
koloni. Ca. 2000 par”. I 1950 beregnedes ifølge vildtbiolog Kaj 
Westerskov efter to dages besøg i maj, at ”op mod 8000 par at 
ruge på øen” (Anonym 1951). Westerskov nævner dog intet 
om beregningsmetoden. Men bestanden har været stor med 
rugende fugle overalt, når han kan beskrive, at ”på øens nor-
dende fandtes Stormmåger rugende så langt som 15 m inde i en 
granplantage, på jorden under træerne”. Tilsvarende ynglede der 
stadig enkelte par Stormmåger oppe på brakmarkerne i de første 
år af feltstationens levetid.
I 1970’erne bestod den samlede Stormmåge-bestand stadig af 
800 ynglepar, og i ynglesæsonen kunne der ringmærkes op til 

1.000 pulli (Hansen 1984). Under et tredages besøg i juni 1988 
optaltes bestanden til 120 par (forfatteren m.fl.), mens der i 2021 
kun blev noteret 10 par, og hverken æg eller unger blev konsta-
teret. Om årsagerne til denne dramatiske nedtur kan der peges 
på flere forhold, men sandsynligvis vejer prædation fra den store 
Sølvmågekoloni ganske tungt, selvom Pape Møller (1984) mener, 
at ”den kraftige indsamling af æg tidligere i dette århundrede må 
have begrænset bestandsstørrelsen hos i det mindste Stormmåge 
og Hættemåge.”
Den ”beregnede” bestandsstørrelse på ”op mod 8000 par” i 1950 
(Anonym 1951) virker ikke usandsynlig, når man sammenhol-
der med de meget store indsamlinger af æg under og umiddel-
bart efter besættelsen. Vedsted (2002) skriver sammenfattende, 
at antallet af indsamlede æg på Hjelm svingede noget år for år, 
men lå i gennemsnit på omkring 20.000 æg. I årene under og 
lige efter besættelsen nåede man dog nogle år op i nærheden af 
50.000 æg på grund af, at sæsonen blev forlænget ved dispensa-
tion. 
Århusbugtens Dampskibsselskab arrangerede flere gange om 
sommeren udflugter med rutebådene ”Mols” og ”Helgenæs” til 
Hjelm. Den første udflugt fandt sted i maj, mens mågeæggene 
måtte samles. Kurve, tasker, huer og selv lommetørklæder blev 
taget i brug som emballage. 
I litteraturen nævner Achton Friis efter sit todages besøg i maj 
1923, at forpagteren årligt indsamler ”ca. 600 Snese Æg, som han 
afsætter paa Fastlandet. Skønt Maagerne i aar først begyndte 
at ruge omkring den 1. Maj, er det nævnte Antal bleven samlet 
paa godt 3 Uger” (Friis 1926-28). 600 snese svarer til 12.000 æg, 
men dette tal siger ikke i sig selv noget konkret om koloniernes 
størrelse, udover at der må have været mindst 570 reder, der har 
leveret et æg dagligt for at nå op på 12.000 æg i løbet af tre uger.
Bloch (1998) nævner, at i 1929-31 ynglede der ”tusindvis af 
måger”, og i sæsonen samledes mågeæg hver dag. Alle reder 
blev tømt, og rugede æg blev destrueret. Efter 25. maj stoppede 
ægindsamlingen. Æggene blev solgt til købmænd og bagere for 
25-50 ør pr. snes. 
Allerede Hougaard (1998) nævner fra forrige århundredeskifte, 
at mågerne fløj hver dag til fastlandet efter føde, da der ikke var 
nok på øen, men ”bønderne var ikke glade for invasionen på de 
nysåede marker”. I 1970’erne fandt denne trafik stadig sted, og i 

Billede 3: Hougaard (1998) giver i sine erindringer fra omkring år 1900 en ganske præcis men indirekte vurdering af koloniernes størrelse. Hougaard 
skriver, at ”i højsæsonen samlede vi daglig 1300-1400 æg”, og det betyder, at der må have været mindst 1300-1400 ynglepar, da rederne konsekvent 
blev tømt dagligt. Ifølge Hougaard aftog en købmand Rasmus Baden i Århus de fleste æg, men øens beboere spiste også mågeæg, og høns og kyllinger 
blev fodret med kogte æg, mens kalvene fik dem rå i mælken. Mågerne blev kaldt ”Hjelms hvide høns”. Foto: Asingh & Engberg (2002).
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kolonierne fandtes der mange korngylp med såsæd, et fænomen 
der ikke længere ses, da stort set alle kornavlere er gået over til 
efterårssåning.
Andersen (1999), der boede på fyret på Hjelm 1945-1950, giver 
en malende beskrivelse af ægindsamlingen: ”Om foråret samlede 
hele øens befolkning mågeæg. Der er utallige måger på Hjelm, 
og vi kunne bare gå og bukke os og samle op (…) I den periode 
fråsede vi i æg, og engang lavede min mor røræg med purløg 
af 40 mågeæg. (…) De æg, vi ikke kunne spise med det samme, 
blev lagt i vandglas, som konserverede dem til om vinteren, 
når hønsene ikke lagde ret mange æg. Hvad vi ikke selv kunne 
bruge, blev solgt til gården for 1 øre stykket. Gården solgte dem 
videre for 12 øre stykket til en købmand i Ebeltoft.(…). Æggene 
blev i øvrigt eksporteret til England, som havde mangel på alt i 
de første år efter krigen”. 
I 1950 var prisen på mågeæg altså 12 øre pr. stk. ifølge Ander-
sen. Denne stykpris svarer i nutidsværdi til 2,23 kr., så ”Hjelms 
hvide høns” har gennem tiderne leveret en betydelig ekstraind-
tægt til øens forpagtere. I årtier har Stormmågerne på Hjelm 
været udsat for de beskrevne omfattende ægindsamlinger, men 
tilsyneladende har kolonierne kunnet holde til dette helt frem til 
1970’erne, hvor Sølvmågernes rov har gjort det af med dem. 
Nationalt beskrives Stormmågens udvikling i yngletiden 1976-
2018 som stabil (Vikstrøm & Moshøj 2020), hvilket dog modsi-
ges af bestandstallene, der var for 1988 31.000 par, 2006 22.000 
par og 2016 ca. 14.000 ynglepar ifølge Bregnballe et al. (in prep.). 
Forklaringen på de modstridende angivelser menes at være den, 
at Stormmågen har udvidet sin udbredelse i perioden 1988-
2016, så den i dag yngler i flere kolonier end tidligere, men med 
stærkt reducerede individantal.

Hættemåge Chroicocephalus ridibundus
I juni 1988 optaltes 60 reder på Vesthage med æg (10 reder), 
tomme eller med unger (50 reder), og 22 pulli blev ringmærket 
af forfatteren m.fl. Ingen ynglefund i DOFbasen og ingen yngle-
fugle i 2021. 
Nationalt betegnes Hættemågen som i moderat tilbagegang.

Sorthovedet Måge Ichthyaetus melanocephalus
En adult han opholdt sig i Stormmåge-kolonien 27.4 – 12.5 

1975, hvor den gjorde yngleforsøg ved forgæves at kurtisere en 
Stormmåge.
Er under indvandring med første danske ynglefund i 1970 og 
årligt ynglende siden 1998. Bestanden er langsomt stigende med 
20-23 ynglepar i vestjyske Sneum Digesø i 2021 som den mest 
talrige koloni ifølge DOFbasen.

Dværgterne Sternula albifrons
Tidligere ynglefugl. Petersen (1946) refererer en forhenværende 
beboer på øen, der opgiver Dværgterne som ynglefugl, og Kaj 
Westerskov nævner i 1950 ”et par Dværgterner” på nordenden af 
øen sammen med Fjordterne (Anonym 1951).
Nationalt betragtes bestanden af Dværgterner som rimelig stabil 
efter flere årtiers markante tilbagegang. 

Fjordterne Sterna hirundo
Ynglefugl i hele perioden, men med stærkt varierende antal fra 
år til år. I 1970’erne husede kolonien mellem 3 og 17 ynglepar. I 
1988 optaltes 6 par af forfatteren m.fl. I 2021 blev der også optalt 
6 par. 
Hougaard nævner forekomst af ”terne” omkring år 1900, og 
Bloch omtaler omkring 1930 ”en koloni af engelskterner”, der 
rugede på 30 kvadratmeter på Vesthage. I bogen Jagtsproget 
(Graae 1973) står ’engelsk terne’ angiveligt for Sandterne (Gelo-
chelidon nilotica), men en sådan forekomst på Hjelm savner 
ethvert belæg. Mere sandsynligt har der været tale om Splitterne 
(Thalasseus sandvicensis), men noget sikkert vides ikke. Løp-
penthin (1967) nævner 3 æg af Splitterne fra Hjelm i 1864, så 
arten har altså ynglet på øen engang. Petersen (1946) er ikke i 
tvivl om, at Fjordterne yngler på øen, og Kaj Westerskov opgiver 
4 par som ynglefugle i 1950 (Anonym 1951).
Nationalt betragtes ynglebestanden på 600 par Fjordterner 
(2017) som stabil.

Havterne Sterna paradisaea
Sporadisk ynglefugl med et par i 1973 og igen i 1982 samt et par 
i 2021 i udkanten af Fjordterne-kolonien. DOFbasen har i 2017 
en rapport om ”18-20” ynglepar, hvilket givetvis skyldes for-
veksling med Fjordterne. Nationalt betragtes ynglebestanden på 
5.400 par (2009) som stabil.

Billede 4. Stor var begejstringen på feltstationen i foråret 1975, da Sorthovedet Måge dukkede op i en af Stormmåge-kolonierne. Foto: forfatteren.
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Tejst Cepphus grylle
Voldsom tilbagegang i 1970’erne, hvor bestanden blev reduceret 
fra 10 ynglepar til blot et enkelt par, bl.a. efter fund af 3 olie-
dræbte Tejster på øen i påsken 1979. Et par i parring og med 
rede blev konstateret i juni 1988 af forfatteren m.fl. Fra 2007 er 
der igen rapporteret 4-5 ynglepar og 7-8 par i 2017, hvilket pas-
ser fint med fortsat fremgang til 11 ynglepar i 2021. 
Hørring (1934) skriver, at ”tidligere har den i alt Fald ruget paa 
Hjelm”, og Løppenthin (1967) citerer Kjærbølling for i 1852 at 
anføre Hjelm som yngleplads.
Hverken Hougaard (1970), Friis (1926-28) eller Bloch (1998) 
nævner Tejst, hvilket må betyde, at den meget karakteristiske 
fugl næppe har ynglet på øen i deres tid, dvs. 1891-1907, 1923 
og 1929-1931. Petersen (1946) er den første, der omtaler arten 
som ynglefugl med ”et enkelt par”, men nævner, at den ”synes at 
være talrig vintergæst”. I 1950 ynglede 3 par på den stejle klint 
mod vest ifølge vildtbiologen Kaj Westerskov (Anonym 1951).
Udviklingen nationalt i de seneste årtier har været markant fra 
351-377 par i 1975 til 1.067-1.171 par i 1996 og med foreløbig 
kulmination i 2018, hvor de danske farvandes samlede ynglebe-
stand blev vurderet til 1.918-1.972 par af Asbirk (2019). Færre 
olieudslip, jagtfredning og forbud mod ægindsamling nævnes 
som nogle af årsagerne til fremgangen.

Ringdue Columba palumbus
3-8 ynglepar i 1970’erne og fremgang i takt med opvækst af skov 
på markerne til 15 par i 2021. Nationalt i moderat fremgang.

Sanglærke Alauda arvensis
Markant tilbagegang fra 25 ynglepar i 1970’erne til 3 par i 2021. 
Tilgroningen af de tidligere marker er uden tvivl hovedårsagen. 
Nationalt har Sanglærke også været inde i en langsigtet tilba-
gegang siden 1976, fortrinsvis på grund af sammenlægning 
af marker med deraf følgende nedsat afgrødediversitet, øget 
hyppighed af vinterafgrøder, et forhøjet gødningstryk og mere 
effektiv kemisk bekæmpelse af ukrudt og skadedyr.

Landsvale Hirundo rustica
Fremgang fra 8-12 ynglepar i 1970’erne til 20 par i 2021, hvor 10 
par ynglede i en koloni i ladebygningen i tilknytning til Strand-
gården på lavlandet og andre 10 par ynglede på Højgården oppe 
på moræneknolden. I 1950 blev der rapporteret ”et stort antal”, 

der ynglede ved Højgården (Anonym 1951).
Sædvanligvis betragtes arten som tilknyttet landbrug med hus-
dyrhold, der tiltrækker insekter. På Hjelm kan det være de mere 
end 200 fritlevende Muflonfår samt de mange tusinder af måger, 
der skaber grundlag for den tilstrækkelige fødemængde i form af 
flyvende insekter.
Nationalt betragtes ynglebestanden som stabil, omend den 
vurderes faldende fra 385.000 par midt i 1980’erne til 200.000-
300.000 sidst i 1980’erne og midt i 1990’erne.

Bysvale Delichon urbicum
Ynglede tidligere med 5-7 par under tagudhæng på 
fyrbygningerne, men efter nedrivningen af alle bygninger und-
tagen selve fyret i oktober 2006 har Bysvale ikke ynglet på øen. 
Nævnes som ynglefugl første gang af Petersen (1946), mens Kaj 
Westerskov i 1950 noterede 11 reder ”under tagskægget på dir. 
Hj. Nielsens sommerbolig” (Anonym 1951).
Nationalt karakteriseres bestandsudviklingen som stabil, hvor-
imod omfattende nedrivninger af reder i både Sverige og Tysk-
land og i andre lande har påvirket disse landes bestande negativt.

Digesvale Riparia riparia
Stabil ynglefugl i fremgang fra 30-90 par i 1970’erne til 115 par 
(aktive redehuller) i 2021. DOFbasen har en rapport om 80-100 
ynglepar i 2017, hvilket føjer sig fint ind i billedet. I 1950 fandt 
Kaj Westerskov en ”lille koloni med 8 reder i stejl skrænt ud 
mod havet” (Anonym 1951).
Nationalt vurderes ynglebestanden at være i moderat tilbage-
gang, og siden begyndelsen af 1970’erne er udbredelsen næsten 
halveret.

Ravn Corvus corax
En fugl set 29. marts 1975, men arten optræder først som 
formodet ynglefugl fra 28. april 2007, hvor DOFbasen har en 
observation af et par. Både i maj og i juli 2008 rapporteres atter 
på DOFbasen om et par, og ejerkredsen (Bitten Pedersen, pers. 
comm 2021) fortæller om hyppige observationer i årene frem til 
2021, hvor parret havde 3 udfløjne unger ved månedsskiftet maj/
juni. Interessant nok er der konstateret 2 knoglerester af Ravn 
i møddingslag på Kastelsbakke fra Marsk Stigs ophold på øen 
1290-1306 (Enghoff 2002).
Nationalt er bestanden stærkt stigende.

Gråkrage Corvus cornix
4-6 ynglepar i 1970’erne, men ikke mulig at optælle i 2021. Pe-
tersen (1946) nævner, at både ”Krage og Husskade har ynglet 
talrigt på Hjelm” ifølge fyrpasseren, men ”da de skadede Vildtet, 
blev de med held bekæmpet med Fosfor”. Kaj Westerskov næv-
ner ingen af de to arter fra besøget i 1950 (Anonym 1951). Også 
i 1970’erne blev arten bekæmpet ved skydning i foråret af hensyn 
til fasanbestanden. 
Nationalt har Gråkragen en stabil ynglebestand.

Råge Corvus frugilegus
Første yngleforekomst i 1983 med 5 reder, heraf 4 med unger. 12 
reder konstateret i 1988 af forfatteren m.fl., mens DOFbasen har 
18 ynglepar i 1994 og 5 ynglepar i 1996. Ingen ynglepar konstate-
ret i 2021. Nationalt vurderes Rågen at være i moderat fremgang.

Husskade Pica pica
Ynglede med 3-8 par i 1970’erne, men anslået til 2 par i 2021. Se 
under Gråkrage for bekæmpelse. Nationalt betragtes ynglebe-
standen som stabil.

Billede 5. Trods naboskabet til de mange hundreder af rovgridske Sølv-
måger har en lille koloni af Fjordterner holdt stand gennem alle årene på 
den yderste spids af Vesthage. Billedet er taget den 2. juni 2021 og viser 
to æg af Fjordterne, hvor det ene er ved at klække. Tidspunktet er relativt 
sent, så sandsynligvis er der tale om et omlagt kuld. Foto: forfatteren.
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Musvit Parus major
Stabil ynglefugl med 3 par gennem hele perioden. Nationalt be-
tragtes arten som i moderat tilbagegang.

Blåmejse Cyanistes caeruleus
Stor fremgang fra et ynglepar i den første periode til 6 par i 
2021. Nationalt anses arten for at være i moderat fremgang.

Gærdesmutte Troglodytes troglodytes
Pæn fremgang fra 3-4 ynglepar til 7 par i 2021. Baseret på 6 
kortlægninger af ynglefuglene 5.-7.6 1998 skønnede Henriksen 
et al. (1998), at bestanden talte 6-8 ynglepar. Bestanden er i mo-
derat fremgang nationalt.

Solsort Turdus merula 
Stabil bestand gennem hele perioden med 10-15 ynglepar i 
1970’erne og 17 par i 2021. Baseret på 6 kortlægninger af yng-
lefuglene 5.-7.6 1998 skønnede Henriksen et al. (1998) dog, at 
bestanden kun talte 4-7 ynglepar. Nationalt er arten i moderat 
fremgang.

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
En syngende han er rapporteret fra 25.5 2017 (DOFbasen), men 
ellers ny ynglefugl i 2021 med 3 syngende hanner. Almindelig 
trækgæst, men ikke tidligere konstateret stabilt syngende. Na-
tionalt beskrives arten som i moderat fremgang, hvor yngleud-
bredelsen er steget fra 50 % af Atlas-kvadraterne i 1971-74 til 88 
% i 2014-17. Bestanden er mere end fordoblet siden midten af 
1990’erne.

Rødhals Erithacus rebecula
Ingen ynglepar i 1970’erne, men 3 stabilt syngende hanner i 
2021. Nationalt i moderat fremgang med øget udbredelse fra 39 
% af Atlas-kvadraterne i 1971-74 over 48 % i 1993-96 til 70 % i 
2014-17.

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Et sandsynligt ynglepar i 1982-83, men 0 par i 2021. Nationalt i 
moderat tilbagegang.

Kærsanger Acrocephalus palustris
Trods artens markante fremgang på nationalt plan i perioden 
er bestanden på Hjelm reduceret voldsomt fra 18-22 ynglepar i 
1970’erne til blot 2 syngende hanner i 2021. 
Fra DOFbasen kan fremhæves 10 ”rastende og syngende” 22.5. 
1994, 9 ”ynglefugle” 1.6. 1996, 3 syngende 6.6. 1998 og endelig 1 
syngende 5.6. 2015. Baseret på 6 kortlægninger af ynglefuglene 
5.-7.6 1998 skønnede Henriksen et al. (1998), at bestanden talte 
10-11 ynglepar. Siden da har tilgroningen med træer og buske 
samt fårenes afgnavning af al urteopvækst reduceret ynglemu-
lighederne ganske betragteligt som den mest sandsynlige forkla-
ring på nedturen. 
Ynglebestanden vurderes nationalt som stabil, men udbredelsen 
er øget markant fra 39 % af Atlas-kvadraterne i 1971-74 til 73 % 
i 2014-17.

Gulbug Hippolais icterina
12-15 ynglepar i 1970’erne, men blot 8 syngende hanner i 2021. 
Baseret på 6 kortlægninger af ynglefuglene 5.-7.6 1998 skønne-
de Henriksen et al. (1998), at bestanden talte 13-14 ynglepar. 
Gulbug foretrækker åbent land med en klynge træer med lidt 
buskads og træffes sjældent i egentlig skov. Tilgroningen på 
Hjelm i den sene fase er den mest sandsynlige årsag til ned-

gangen. Vurderes nationalt som i moderat tilbagegang, selvom 
udbredelsen er uændret.

Munk Sylvia atricapilla
2-6 ynglepar i 1970’erne, men 15 syngende hanner i 2021. Ba-
seret på 6 kortlægninger af ynglefuglene 5.-7.6 1998 skønnede 
Henriksen et al. (1998), at bestanden talte 6-7 ynglepar. Tilgro-
ningen af markerne er den mest sandsynlige årsag til fremgan-
gen, da arten foretrækker egentlig skov med frodig undervegeta-
tion. Nationalt i moderat fremgang med stærkt øget udbredelse 
fra 74 % af Atlas-kvadraterne i 1971-74 til 94 % af kvadraterne 
i 2014-17. Både i Sverige, Tyskland og det vestlige og nordlige 
Storbritannien samt Irland er arten gået frem.

Havesanger Sylvia borin
2-8 ynglepar i 1970’erne, men blot 5 syngende hanner i 2021. 
Baseret på 6 kortlægninger af ynglefuglene 5.-7.6 1998 skøn-
nede Henriksen et al. (1998), at bestanden talte 6-8 ynglepar. 
Vurderes nationalt til at være i moderat tilbagegang, der antages 
at kunne skyldes konkurrence med Munk om de samme frem-
voksende habitater.

Tornsanger Sylvia communis
Den største forandring i øens småfuglefauna præsteres af denne 
art, der er gået tilbage fra 65-83 ynglepar i 1970’erne til 18 syn-
gende hanner i 2021. Nedturen belyses også af observationerne 
fra DOFbasen, der har 25 ”ynglefugle” 1.6. 1996 og 15 syngende 
hanner 15.6. 2017. Baseret på 6 kortlægninger af ynglefuglene 
5.-7.6 1998 skønnede Henriksen et al. (1998), at bestanden talte 
30-35 ynglepar.
Tilgroningen af markerne har reduceret artens foretrukne ha-
bitat, og sammen med fårenes afgnavning har udviklingen re-
duceret redemulighederne drastisk. Det er de mest sandsynlige 
forklaringer på nedturen, der er i direkte modstrid med artens 
generelt voldsomme ekspansion i de seneste 50 år. Nationalt har 
Tornsanger i dag (2017) den største udbredelse af alle danske 
ynglefugle. Den forekommer nu i 97 % af samtlige Atlaskvadrater 
i 2014-17, hvor den kun forekom i 89 % af kvadraterne i 1971-74. 
Ynglebestanden vurderes også at være i moderat fremgang.

Gærdesanger Sylvia curruca
3-10 ynglepar i 1970’erne, og 11 par i 2021. Nationalt vurderes 
ynglebestanden at være i moderat tilbagegang.

Løvsanger Phylloscopus trochilus
1-2 ynglepar i 1970’erne, og 2 syngende hanner i 2021. Ynglebe-
standen vurderes nationalt som i moderat tilbagegang.

Gransanger Phylloscopus collybita
Et ynglepar i 1970’erne, men 4 syngende hanner i 2021. Natio-
nalt er Gransanger i moderat fremgang med stærkt øget udbre-
delse fra 54 % af Atlas-kvadraterne i 1971-74 til 95 % i 2014-17. 
Udviklingen skyldes formentlig opvækst af mere og mere ’tynd’ 
skov, f.eks. nyplantninger og i sommerhusområder, men også 
klimaændringer.

Fuglekonge Regulus regulus
1-2 ynglepar i 1970’erne, 1 par i 2021. Nationalt i moderat til-
bagegang. Bestanden udviser store udsving efter kolde vintre, 
senest i 2009-2011.

Jernspurv Prunella modularis
3-5 par i 1970’erne, 7 par i 2021. Baseret på 6 kortlægninger af 
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ynglefuglene 5.-7.6 1998 skønnede Henriksen et al. (1998), at 
bestanden talte 9-12 ynglepar. Nationalt i moderat tilbagegang.

Engpiber Anthus pratensis
3-5 ynglepar i 1970’erne, 0 par i 2021. Tilgroningen af brakmar-
kerne i løbet af de første årtier er utvivlsomt en del af forkla-
ringen på artens forsvinden. Nationalt vurderes arten at være i 
moderat tilbagegang, og årsagen tilskrives på europæisk plan at 
være landbrugets intensivering.

Skærpiber Anthus petrosus
Yngler uregelmæssig med 0-2 par. 1 par i 1970, 2 reder 25.6 1982 
hver med 4 pulli samt 1 par i 1983 og i 1988 (forfatteren m.fl.). 
Ingen observationer i DOFbasen og ej heller iagttaget i 2021. 
Petersen (1946) skriver, at ”den sjældne Skærpiber findes må-
ske som ynglefugl. Forholdene skulle egne sig godt for den”, 
hvorimod Kaj Westerskov ikke nævner den fra besøget i 1950 
(Anonym 1951). Den nationale ynglebestand har en væsentligt 
mindsket udbredelse i forhold til 1993-96.

Hvid Vipstjert Motacilla alba
Beskeden fremgang fra 1-2 ynglepar til 3 par i 2021. Nationalt 
vurderes arten at være i moderat fremgang.

Stær Sturnus vulgaris
Dramatisk tilbagegang fra 20-25 ynglepar i 1970’erne til 0 par 
i 2021. DOFbasen har 12 ynglepar rapporteret i både 1994 og i 
1996. I 1950 noterede Kaj Westerskov, at arten ynglede ”almin-
deligt ved husene og i huller i klinten” (Anonym 1951).
Nationalt vurderes ynglebestanden at være i moderat tilba-
gegang, og siden 1970’erne er ca. 70 % af de danske ynglepar 
forsvundet. Der ses en klar sammenhæng mellem Stærens be-
standsafvikling og indskrænkninger i arealerne med vedvarende 
græs samt faldende tæthed af græssende kreaturer.

Grønirisk Chloris chloris
1-2 ynglepar i 1970’erne, men 0 par i 2021. Nationalt vurderes 
bestanden at være i moderat fremgang. 

Stillits Carduelis carduelis
1-2 ynglepar i 1970’erne og 1 par i 2021. Ingen observationer på 
DOFbasen. Nationalt er bestanden i moderat fremgang fra 56 % 
af Atlas-kvadraterne i 1971-74 til 81 % i 2014-17. 

Grønsisken Spinus spinus
Formentlig et enkelt ynglepar visse år i perioden, men 0 par i 
2021. Nationalt er arten i moderat tilbagegang.

Tornirisk Linaria cannabina cannabina
8-10 par i 1970’erne, hvorefter DOFbasen rummer observationer 
af 3 ”rastende” 22.-23.5 1994, 8 ”syngende” 7.6. 1998, og 2 ”ra-
stende” 20.5. 2007. Baseret på 6 kortlægninger af ynglefuglene 
5.-7.6 1998 skønnede Henriksen et al. (1998), at bestanden talte 
4-7 ynglepar. Ingen observationer siden da, ej heller i 2021. Tid-
ligere ”almindelig ynglefugl i haverne og plantagen” (Anonym 
1951). Bestanden vurderes nationalt at være i moderat tilbage-
gang. 

Lille Gråsisken Acanthis flammea cabaret
Regelmæssig trækgæst og observeret så sent på sæsonen som 
7.6. 1973 og 7.6. 1975, men regnes først som ny ynglefugl på øen 
med en han syngende 19.-25.5 2017 (DOFbasen) og dernæst 
to par i 2021. Nationalt har arten gennem hele perioden været 
i kraftig fremgang fra 8 % af de undersøgte Atlas-kvadrater i 
1971-74 over 46 % i 1993-96 og frem til 51 % i 2014-17.

Dompap Pyrrhula pyrrhula
Ny ynglefugl med to par i fyrhaverne i juli 2008 ifølge DOFba-
sen og tre syngende hanner i 2021. Nationalt vurderes artens 
bestandsudvikling af være stabil, hvorimod dens udbredelse er 
øget væsentligt fra 44 % af de undersøgte Atlas-kvadrater i 1971-
74 til 58 % i 1993-96 og til 73 % i 2014-17.

Karmindompap Erythrina erythrina
Artens optræden og forsvinden fra Hjelm afspejler dels tilgro-
ningens negative effekt og dels artens nationale udvikling i peri-
oden med massiv indvandring afløst af tilbagegang. 
I august 1970 blev der ringmærket en 1K fugl, og i 1970’erne 
optrådte der årligt 1-2 syngende hanner (alle brune fugle, dvs. 
2K) i foråret frem til 1983, hvor den første udfarvede han (rød 
dragt, dvs. formentlig 2K+) blev ringmærket 26.5. Dernæst steg 
antallet af observationer ganske betragteligt med 3 han og 1 hun 
i juni 1988 (forfatteren m.fl.), 5 syngende hanner i 1994, 7 syn-
gende i 1996, 6 i 1997, 4 i 1998 og 1 i både 1999 og 2000. Siden 
da er arten ikke rapporteret fra øen, og ej heller i 2021. Karmin-
dompap foretrækker åbne, fugtige områder med spredt træ- og 
buskvækst, hvilket svarer ganske godt til øens successionstrin fra 
midt i 80’erne til udgangen af 90’erne.
Nationalt er den samlede ynglebestand opgjort til 40-57 par i 
2014-17. Arten er i klar tilbagegang efter den tidligere ekspan-
sion mod nordvest i Europa. Den generelle udbredelse har æn-
dret sig fra mindre end 1 % af de undersøgte Atlas-kvadrater i 
1971-74 til 7 % i 1993-96 med et markant fald til 2 % i 2014-17.

Bogfinke Fringilla coelebs
Markant fremgang fra 3-5 ynglepar i 1970’erne til 15 syngende 
hanner i 2021. Baseret på 6 kortlægninger af ynglefuglene 5.-7.6 
1998 skønnede Henriksen et al. (1998), at bestanden talte 20-21 
ynglepar. Udviklingen afspejler den massive opvækst af træer på 
de tidligere marker og på dele af strandengene. Beskrives natio-
nalt som stabil ynglebestand.

Gulspurv Emberiza citrinella
5-8 ynglepar frem til og med 1976, men 0 par i perioden 1977-
82, bortset fra 1 han set i 1980. I april 1983 blev der set 2 ex. og 1 
ex. ringmærket. Dernæst blev 3-4 syngende hanner registreret i 
juni 1988 af forfatteren m.fl. Ifølge DOFbasen er der rapporteret 

Billede 6. I dagene 18.-28. august 1970 opholdt der sig en ung Karmin-
dompap på Hjelm. Som billedet viser, var der tale om en 1K-fugl, dvs. 
udruget i samme sommer men næppe på Hjelm, da der hverken sås 
eller hørtes andre individer. Imidlertid er der heller ingen garanti for, at 
 fuglen var afkom fra et regionalt ynglepar, da 1K-fugle spreder sig/træk-
ker langt omkring allerede i august (Simon Christiansen, pers. comm. 
2021). Arten var under indvandring i disse år, og blev første gang regi-
streret som ynglefugl i 1972 (Dybbro 1976). Foto: forfatteren.
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2 rastende individer i 1994, dernæst ”12 ynglefugle” i 1996, dvs. 
6 par. I 1998 blev der registreret 3 syngende hanner, og det sam-
me antal igen i 2001. Baseret på 6 kortlægninger af ynglefuglene 
5.-7.6 1998 skønnede Henriksen et al. (1998) dog, at bestanden 
talte 5-6 ynglepar. Siden 2001 er arten ikke rapporteret fra øen, 
ej heller i 2021.
Vurderes nationalt at være i moderat tilbagegang. Artens nedtur 
i Vest- og Centraleuropa forklares med den generelle intensive-
ring af det dyrkede land, som arten er afhængig af.

Bomlærke Emberiza calandra
Friis (1926-28) skriver fra sit besøg 19.-20. maj 1923: ”Fra Krat-
tet hører vi Solsortens Sang sammen med Bastard-Nattergalens 
og Tornsangerens Toner. Jordsvaler, Bysvaler og Forstuesvaler 
kommer svingende ned fra Klinterne og kredser over vore 
Fodspor i Græsset. Stære ser vi i Mængde og enkelte Bomlær-
ker — og højt over Bakkerne inde paa Øens Midte en svævende 
Taarnfalk.”
Dette er den første rapport om Bomlærke på øen. Fra de efter-
følgende knap 50 år foreligger der ingen observationer før 10. 
april 1971, hvor feltstationen er åbnet året før. Frem til og med 
sæsonen 1976 foreligger der 49 observationer, hvoraf flere har 
været af syngende hanner. Fra 1976 foreligger der 6 observati-
oner af enkeltindivider fra perioden 13.5 til 29.6, hvor en sidste 
han blev set og hørt synge. Siden 1976 er arten ikke rapporteret 
fra øen, hverken af feltstationen eller via DOF-basen. Arten er 
aldrig blevet ringmærket på øen, men har utvivlsomt ynglet 
tidligere og sandsynligvis også i 1970’erne, dog næppe med mere 
en enkelt syngende han. Bomlærke blev ikke set eller hørt i 2021 
og regnes som forsvundet.
Nationalt er udbredelsen reduceret med 31 % fra 1971-74 til 
1993-96, mens ynglebestanden beskrives som i moderat tilbage-
gang fra 1981 til 2018. 

Rørspurv Schoeniclus schoeniclus
Uregelmæssig ynglefugl med et par i årene 1977, 1978, 1980 (en 
han med 2 hunner og 2 reder) og 1982. Ingen i 2021. 
Nationalt er ynglebestanden i moderat tilbagegang.

Gråspurv Passer domesticus
Hougaard (1970) skriver om artens forekomst, at omkring år 
1900 var der så mange Gråspurv på øen, at de hakkede huller 
i stråtaget på forpagtergårdens bygninger. Kaj Westerskov be-
mærker efter besøget i 1950, at arten ynglede ”almindeligt ved 
husene, bl.a. sås en del reder under spærene i ladetag” (Anonym 
1951). I 1970 ynglede der stadig 1-2 par, og dette år kunne der 

ringmærkes 5, i 1971 3, i 1972 2, i 1973 2 og i 1974 1. Derefter 
er arten ikke længere konstateret på øen. Nedturen er forklaret 
ved artens velkendte afhængighed af traditionelt landbrug som 
fødekilde.
Nationalt beskrives arten som i moderat tilbagegang, hvor ud-
bredelsen er reduceret fra 95 % i 1971-74 til 88 % af landet i 
2014-1017.

Usikre ynglefugle
En håndfuld fuglearter er noteret på øen under omstændighe-
der, der overfladisk set kunne indikere yngleforsøg/ynglefore-
komst, men vi finder ikke belæg for at medtage disse arter i 
fortegnelsen over øens ynglefuglebestand. Typisk er der tale om 
observationer af syngende hanner af arter, der er kendt for at 
synge under trækket, men hvor de kun har opholdt sig i kortere 
tidsrum (1-2 dage) på øen, eller hvor der hverken foreligger 
redefund eller anden dokumentation for yngleforsøg. Det har 
drejet sig om:

Vagtel Coturnix coturnix
Hørt flere gange i perioden 2. – 15.6 1972.

Skovsneppe Scolopax rusticola
2 er angiveligt iagttaget i ”territorialflugt” omkring fyret 5.-6. 
juni 1998 (Henriksen et al. 1998), men kan næppe betragtes som 
ynglefugle.

Turteldue Streptopelia turtur
Hørt dagligt 23.-25.5 1973 og ifølge DOFbasen 5.6 1983.

Sangdrossel Turdus philomelos
Kan have ynglet, da syngende hanner er noteret, men dokumen-
tation savnes.

Græshoppesanger Locustella naevia
Syngende hanner 6.5 – 17.5 og igen 1.6 – 3.6 1983, men ingen 
indicier på ynglen.

Høgesanger Curruca nisoria
Har sandsynligvis forsøgt at yngle i 1974, hvor en han 2K blev 
ringmærket 8.6, og hun 2K blev ringmærket 14.6 med rugeplet. 
Fuglene blev hverken hørt eller set igen efter ringmærkningen. 
Dog lukkede feltstationen 17.6., så parrets videre skæbne det år 
kunne ikke følges. Samme år var der et andet ynglepar i ”Øst-
jylland” ifølge Atlas 1 (Dybbro 1976). I 1975 blev en enkelt fugl 
hørt og set 29.5.
Fundet på Hjelm betragtes som et yngleforsøg af Dybbro (1976), 
hvilket vi er delvis enige i, men det er så exceptionelt, at vi har 
valgt at udelade det fra den generelle beskrivelse af øens yngle-
fugle. Der kan være tale om fugle, der strejfer om efter et mislyk-
ket yngleforsøg på fastlandet. 
Siden slutningen af 1990’erne har Høgesangeren næppe ynglet i 
Danmark (Meltofte & Fjeldså 2002).

Pirol Oriolus oriolus
Hørt i forårene 1972, 1976 (hvor 2 ”grønne” fugle blev ringmær-
ket) og i 1977. Til DOFbasen er også indrapporteret 4 syngende 
fugle i årene 1983-1994, men ej siden. Arten er i kraftig tilbage-
gang nationalt.

Kvækerfinke Fringilla montifringilla
En han syngende 1.-2.6 2021 bør næppe betragtes som 
yngleforsøg, men som en forsinket fugl på træk.

Billede 7. Hele 7 Høgesangere blev fanget og ringmærket i efteråret 
1970 med den første (billedet) allerede 9. august og den sidste 16. ok-
tober. Alle var 1K-fugle, dvs. udruget i samme sommer. Derimod blev 
der blot fanget en enkelt fugl i efteråret 1976. Det var også en 1K. Foto: 
forfatteren.
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Af Frede Johannesen, cand. scient.,  
pensioneret lektor.

Bo Elberling. Det isfrie Grønland – fra mo-
lekyle til landskab. 2.reviderede udgave, 1. 
oplag. 256 sider. Gyldendal, maj 2021.
Bogen udkom første gang i april 2016 og 
blev anmeldt i Flora & Fauna i 122.årg, 
hæfte3+4, november 2016.
 Værkets forfatter, Bo Elberling er pro-
fessor og siden 2011 leder af Center for 
Permafrost (CENPERM) ved Københavns 
Universitet. Projektet finansieres af Dansk 
Grundforskningsfond. Desuden er han 
Rådsformand for Arktisk Station på Disko 
i Vestgrønland, hvor, som det fremgår af 
bogen, en del af forskningen foregår.  Jeg 
havde netop fornøjelsen af som deltager i 
Geografi- og Biologilærernes fælles studie-
tur til Grønland i 2015 at besøge Arktisk 
Station, hvor vi blev introduceret til sta-
tionens forskning og fik forskningsfelterne 
fremvist af Bo Eberling. 
 Denne nye udgave af bogen, der ind-
drager yderligere mere end 170 nye peer-
reviewed artikler fra CENPERM, er en 
fornem præsentation af centerets grund-
forskning. Grundforskningens mål og 
vilkår beskrives rammende af Bo Elberling 
som: ” I takt med øget viden opnås en mere 
sammenhængende forståelse og erkendelse 
af manglende viden, og dermed opstår nye 
forskningsspørgsmål”. ”Så derfor kære læ-
ser, velkommen til et ganske ufuldstændigt 
kort over de mange komplekse processer 
som i dag, og ikke mindst i fremtiden, vil få 
afgørende indflydelse på, hvordan naturen i 
den isfri, del af Grønland vil spille sammen 
med klimaet. Det er et uafsluttet puslespil, 
men hver ny brik, der kommer på plads, er 
vigtig for helheden”.
 Permafrost defineres som jord eller sedi-
menter, der mindst to år i træk er på eller 
under frysepunktet. Bogens emne koncen-
treres omkring forskningen i betydningen 
og udviklingen af permafrost. Vigtigheden 
understreges af, at næsten 25 % af den 
nordlige halvkugles landareal er perma-
frost, og det samme areal binder næsten 
halvdelen af klodens jordbundne organiske 
kulstof. Hvis blot en mindre del heraf ud-

sættes for nedbrydning til drivhusgasserne 
kuldioxid og metan, vil det få indvirkning 
på drivhuseffekten og dermed konsekven-
ser for den globale energibalance. 
 Det organiske indhold i de permafrosne 
jorde skyldes, at der er overskud af plan-
temateriale, der pga. den korte sommer 
ikke når at nedbrydes. Iskappen isolerer 
mod de arktiske kuldegrader, så permafrost 
forekommer sjældent under isen, men 
opstår foran isfronten i takt med afsmelt-
ningen. Da indlandsisen på Grønland ved 
sidste istids afslutning for omk.12.000 år 
siden dækkede hele Grønland, opstod 
på det tidspunkt de ældste permafrosne 
områder, der bliver stedse yngre ind mod 
isranden. Derfor er det organiske indhold 
i de permafrosne jorde på Grønland lave i 
forhold til de til ældre russiske, og bidraget 
til drivhuseffekten ved en evt. nedbrydning 
tilsvarende mindre.
 “Det isfri Grønland” er vel lige til at 
forstå, og at arealet vokser er en konse-
kvens af stigende globale temperaturer ikke 
mindst i Arktisk, som det dokumenteres i 
det indledende kapitel. Derimod studser 
man umiddelbart over bogens undertitel 
”fra molekyle til landskab”, men under 
gennemlæsningen dokumenteres de kom-
plekse sammenhænge gang på gang.  Et er 
at man nu i værktøjskassen har udviklede 
målemetoder, så man kan måle helt ned på 
isotopstørrelse og følge sporstoffer, samt 
vha. DNA- og RNA-analyser  f.eks. kan 
bestemme ikke bare, hvilke organismer, der 
er til stede, men også hvilke, der er aktive. 
Noget andet er, at få kombineret feltmålin-
ger med laboratoriemålinger og at få felt-
karteringer opskaleret via drone- og satel-
litoptagelser til f.eks. at kunne lave et kort 
visende typer af permafrost og tundraens 
dominerende vegetationstypers fordeling 
i Grønland. Det kræver nytænkning og 
udvikling. Det redegøres der for undervejs 
i bogen.

Nogle eksempler:
Rødder udgør mere end halvdelen af tun-
dravegetationens biomasse - et hidtil uud-
forsket område. Nu viser forsøg, at rødder-
ne også vokser om vinteren, og at de over-

raskende også vokser ned i permafrosten 
og udnytter næringsstoffer her. ”Dette er 
vigtigt i relation til optøning af permafrost, 
som forventes at give anledning til frigivel-
se af yderligere drivhusgasser. En samtidig 
frigivelse af kvælstof, som altså er tilgæn-
gelig for planter, vil så også betyde en øget 
plantevækst og dermed binde mere kulstof 
fra atmosfæren. Denne kobling medfører, 
at en del af den kulstof, som i fremtiden 
frigives ved omsætning af organisk stof i 
permafrosten, delvis igen vil blive bundet 
i planter.” Det er logiske men komplekse 
resultater, og de er endnu ikke indregnet i 
klimaprognoserne.
 Der er overraskende meget liv på over-
fladen af indlandsisen. Kryokonit-huller er 
små oaser af liv bestående af mineralkorn, 
organisk stof og mikroorganismer. Her 
optages varme, hvilket fremmer afsmelt-
ningen. Det kan være en selvforstærkende 
proces. Der er fundet cyanobakterier i alle 
huller. De er autotrofe og kan også binde 
kvælstof fra atmosfæren, hvilket måske er 
forudsætningen for de øvrige mikroor-
ganismer i kryokonit-hullerne. DNA- og 
RNA-analyser kan belyse, hvilke bakterier, 
der er til stede, og hvilke der er aktive. 
Undersøgelsen af 14 lokaliteter på tværs af 
Grønland viser, at der er mellem en mil-
lion og et par milliard celler af forskellige 
mikroorganismer i en liter smeltet overfla-
devand, flest i randområderne. Mængden 
af celler tiltager med mængden af støv, der 
hovedsagelig stammer fra områder uden 
for Grønland. Ny forskning skal undersøge, 
om der også tilføres nye mikroorganismer, 
og om støvet er den næringsmæssige bag-
grund for mikroorganismerne. 
 Grundforskning i permafrostens ak-
tuelle sammensætning og tilstand (is/
mineralkorn/organisk stof/levende mikro-
organisme), og i fænomener som flydejord, 
iskiler, indlandsklitter, vindslebne sten, pal-
se, m.m., kan ved brug af det aktualistiske 
princip, dokumentere tilsvarende fænome-
ner på f..eks, de vestjyske bakkeøer under 
sidste istid.
 Overlevende bakterier og alger i per-
mafrosten kan ved optøning blive aktive 
og sætte gang i overraskende omsætninger 
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af kuldioxid og metan, der endnu ikke er 
indregnet i de globale klimaprognoser.
 Bakterier i køkkenmøddinger kan ved 
optøning sætte en intern varmeproduk-
tion i gang, så tipping point nås uafhængig 
af omgivelserne. Det er ødelæggende for 
træ- og skindgenstande. Modelberegninger 
kan forudsige tidspunktet i forhold til den 
geografiske klimaudvikling.
 Bopladserne kan nu lettere lokaliseres, 
fordi et højere næringsindhold giver øget 
plantevækst, der kan lokaliseres med dro-
ner og satellitoptagelser
 Nok lægges vægten i bogen på betyd-
ningen af grundforskningen på udviklin-
gen af permafrosten og feedbacken på kli-
maudviklingen, men resultaterne kan også 
anvendes i forvaltningen af fremtidens 
landbrug, infrastruktur, minedrift, turisme 
og kulturarven i form af gamle bopladser. 
 Bogen er rigt illustreret med fotografier, 
der ikke bare er flotte men i høj grad un-

derstøtter det faglige. Det samme gælder 
diagrammer og kort.
 Det klare sprog, den parallelle engelske 
tekst og den afsluttende publikationsover-
sigt sikrer, at bogen er tilgængelig for alle 
med interesse for ikke bare Grønland men 
hele Arktis.
 Fortællingerne om de fascinerende og 
ofte overraskende resultater, der kommer 
ud af ny forskning om samspillet mellem 
klimaet, mikroorganismer, plantesamfund, 
jordbund og landskaber vil være fine cases 
i biologi- og geografiundervisningen på 
flere niveauer. Til dette brug ville et stik-
ordsregister være en hjælp.
 Bogen er rasende aktuel, idet den ud-
kommer på et tidspunkt, hvor omverdenen 
udviser stor interesse for Grønland og 
omegn. Netop som resultat af tempera-
turstigningen vokser ”Det isfri Grønland”, 
hvorved flere interessante mineraler ikke 
bare blottes, men deres tilgængelighed øges 

tillige. Så ressourcer og strategisk beliggen-
hed motiverede ejendomsinvestortumpen 
til et nok så bekendt købstilbud på Grøn-
land. Den nuværende amerikanske admi-
nistration går mere diskret til værks. Måske 
lidt for meget ifølge podcarsten ”Amerikas 
kolde drøm”, DR LYD, maj 2021. Både Rus-
land og Kina gør også interesser gældende.
 Den tyske sociolog Hartmut Rosa be-
skæftiger sig i flere sammenhænge med be-
grebet resonans, f.eks. kan man planlægge 
en rejse men ikke en oplevelse. Oplevelsen 
opstår først, når resonansen skaber en 
levendegørelse, når vi bliver berørte. Den 
ligger uden for vores vilje. Men han afviser 
ikke, at kompetencer kan være inspiration 
for resonans, fordi vi ofte kan svare. 
 Jeg ville set i dette perspektiv ønske, 
at jeg havde haft ” Det isfri Grønland” til 
rådighed inden mine Grønlandsrejser. Jeg 
kan på det varmeste anbefale borgen.
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Med Bernt Løjtnants alt for tidlige bort-
gang har dansk botanik mistet en dygtig, 
flittig, vidende og karismatisk personlig-
hed. Bernts botaniske viden havde en stor 
dybde, som jeg vil uddybe i det følgende, 
ligesom hans evne til at formidle komplice-
rede botaniske problemstillinger spændte 
vidt. Han formåede at fremlægge relativt 
tørre og svært tilgængelige botaniske em-
ner på en letforståelig og overskuelig måde 
og samtidig præsentere emnerne både sær-
deles informativt og inspirerende.

Jeg mødte Bernt første gang i studietiden 
på en mosekskursion til Midtjylland i okto-
ber 1973 under ledelse af Danmarks bedste 
mosfolk ansat ved Københavns Universitet, 
lektor Kjeld Holmen (1921-1974), amanu-
ensis Gert Sten Mogensen (1944-2017) og 
lektor Kell Damsholt (1938-). Vi besøgte 
en perlerække af botaniske lokaliteter fra 
Lønborg Hede i vest til Grejsdalen i øst og 
til Bredsgård Sø og Daugbjerg Krat i nord. 
Bernt og jeg har siden gennem årene haft 
løbende faglig kontakt og udveksling af 
botaniske synspunkter til gensidig gavn og 
glæde.

UDDANNELSE
I 1965 påbegyndte Bernt en uddannelse til 
skolelærer ved Gedved Seminarium, hvor 
han fik sin afgangseksamen den 5. juni 
1970. Betegnende for Bernts seminarieud-
dannelse var, at han ved sin store flid, fag-
lige engagement og gode botaniske kend-
skab samt hans øvrige fremtoning gjorde 
et uudsletteligt indtryk på sin biologilærer 
ved seminariet, Eigil Holm (1932-).
I efteråret 1970 blev Bernt indskrevet på 
biologistudiet på Aarhus Universitet efter 
at studienævnet havde givet dispensation 
til meritoverførsel af seminarieuddannel-
sens linjefag. Allerede fra studiestarten 
interesserede Bernt sig for orkidéfamilien, 
hvilket formodentlig var inspireret af hans 
svigerfar, seminarielærer ved Gedved Se-
minarium, Gunnar Dam Jeppesen (1909-
1995), idet Bernt giftede sig med datteren 
Ingeborg Jeppesen i 1970. Men inspirati-
onen kan også være kommet fra hans far, 

Erland Løjtnant Jørgensen, der var have-
brugskonsulent på Fyn. Medstuderende 
har beskrevet Bernt som meget vidende og 
altid meget hjælpsom, ligesom han med 
den store viden, han besad, inspirerede 
mange til at dygtiggøre sig indenfor bota-
nikken herunder orkidéerne. Han har så-
ledes været mentor og inspirationskilde for 
en række af vor samtids orkidéspecialister.

Bernts glødende interesse for orkidéfa-
milien bevirkede blandt andet, at han i 
1973 blev inviteret med på en botanisk 
ekspedition til Ecuador af tilrettelæggerne, 
den senere rektor ved Aarhus Universitet, 
Lauritz B. Holm-Nielsen og Bernts svoger, 
Stig Jeppesen. Her interesserede Bernt sig 
især for orkidéslægten Elleanthus, en slægt 
med forekomst i de tropiske områder af 
Centralamerika, Mexico, Vestindien og det 
nordlige Sydamerika og som rummer små 
110 beskrevne arter.

I løbet af studietiden deltog Bernt i flere 
videnskabelige ekspeditioner til Sydøstasi-
en og Sydamerika, som især gik til de, på 
det tidspunkt, uudforskede områder som 
bjergmassivet Doi Pah Hom Pok på græn-
sen mellem Myanmar (tidligere Burma) 
og Thailand og Volcán Sumáco i Ecuador. 
Han har endvidere rejst i Vestindien, 

Afrika, Canada og USA og været på et 
længerevarende studieophold ved Havard 
University, primært med sigte på at studere 
universitetets samling af orkidéer. Han har 
også studeret floraen på udvalgte øgrupper, 
f.eks. Seychellerne, som han besøgte i 1986, 
Madeira og Hawaii. 

Ifølge AAU Herbariums database findes 
der i universitets herbarium omkring 
10.150 indsamlinger af karplanter og 
mosser, som Bernt enten selv har indsamlet 
eller typisk i samarbejde med de øvrige 
ekspeditionsdeltagere. Indsamlingerne 
stammer hovedsageligt fra Ecuador. Det 
drejer sig i første række om orkidéer her-
iblandt typeeksemplarer for fem orkidéer 
samt 12 typeeksemplarer af andre arter og 
underarter fra andre familier.

Indsamlingsarbejdet og det efterfølgende 
arbejde med indsamlingerne har resulteret 
i mindst tre originale artikler i det svenske 
tidsskrift Botaniska Notiser, hvor de be-
skrevne orkidéer er blevet suppleret med 
fine illustrationer af tegnerne Bent Johnsen 
og Poul Juul.

NAVNGIVNING
Ifølge ’Plants of the World online’: http://
powo.science.kew.org/?q=L%C3%B8jtnant 

Bernt Løjtnant
* 5. august 1946 – † 6. november 2020.

NEKROLOG
FLORA & FAUNA (ONLINE) ÅRG. 126, 2021
ISSN 2597-2626

Billede 1. Bernt Løjtnant i sine rette omgivelser med demonstration af en vinterstander af 
den  giftige kulturflygtning skarntyde. Foto: 27-09-2010.
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har Bernt navngivet 8 sydamerikanske or-
kidéer, hvoraf navngivningen af halvdelen 
fortsat accepteres, mens den anden halvdel 
betragtes som synonymer for andre arter. 
11 arters navne er blevet omkomponeret, 
heraf fem, der vedrører danske orkidétaxa. 
Det drejer sig om Langsporet Gøgelilje 
(Platanthera bifolia subsp. latiflora (Drejer) 
Løjtnant), en varietet af Kødfarvet Gøgeurt 
(Dactylorhiza incarnata var. hyphaemato-
des (Neuman) Løjtnant), Nikkende Hul-
læbe (Epipactis phyllanthes subsp. confusa 
(D.P. Young) Løjtnant), Grønlig Koralrod  
(Corallorhiza trifida subsp. virescens (Dre-
jer) Løjtnant), Skagen-Hullæbe (Epipactis 
helleborine subsp. renzii (Robatsch) Løjt-
nant) og Satyrblomst (Gymnadenia albida 
subsp. straminea (Fernald) Løjtnant).

DANMARKS ORKIDÉER
Det var i anden halvdel af 1970’erne, at 
Bernt for alvor slog sit navn fast som Dan-
marks førende orkidéspecialist dokumen-
teret blandt andet ved sit hæfte om ’Dan-
marks orchidéer’ i Natur og Museum fra 
1979 og hans bidrag til Dansk feltflora om 
orkidéfamilien fra 1981, samt ikke mindst 
bogen om ’Nordens orkideer’ i serien Gyl-
dendals grønne håndbøger. I sidstnævnte 
bog omskrev Bernt det svenske forlæg 
fuldstændigt og krydrede teksten med 
mange af sine egne originale observationer, 
også selv om hans navn ikke figurerer på 
bogens forside. I disse publikationer gjorde 
Bernt blandt andet opmærksom på Salo-
mon Drejers (1813-1842) observation af to 
morfologisk og økologisk forskellige un-
derarter af Bakke-Gøgelilje (Plantanthera 
bifolia subsp. bifolia og P. b. subsp. latiflora) 
og navngav sidstnævnte Langsporet Gøge-
lilje. Samtidig var han banebrydende med 
hensyn til at bedømme status for danske 
karplanter. I 1977 så den første danske rød-
liste for karplanterne dagens lys, idet Bernt 
i samarbejde med den botanisk kyndige 
dyrlæge Eiler Worsøe (1925-2001) udgav 
bogen ’Status over den danske flora’. Denne 
status blev fulgt op af en revideret udgave 
i 1993 og en række statusartikler i tidsskif-
terne Flora og Fauna samt URT.

EFTER STUDIETIDEN
Bernt afsluttede biologistudiet med botanik 
som hovedfag den 4. maj 1977 og påbe-
gyndte et ikke afsluttet licentiatprojekt, 
men han blev mere optaget af formidling, 
arbejdet med karplantestatus og orkidé-
spørgsmål, som orkidénørder i ind- og 
udland stillede ham. Bernt blev i stedet an-
sat ved Amtsfredningskontoret ved det da-
værende Århus Amt indtil 1983. Her kom 
han til at fungere – streng og korrekt – som 
mentor for færdiguddannede biologer, der 
blev ansat i amtet for at registrere natur-
typer i medfør af Naturbeskyttelseslovens 
§ 43. Han var samtidig bindeled mellem 
amtet og Fredningsstyrelsens medarbejdere 
omkring nogle af styrelsens udgivelser. I 
1983 overgik han til at være selvstændig og 
oprettede rådgivnings- og konsulentfirma-
et ’Løjtnant Consult’. 

Det er formodentlig rødlistearbejder, der 
fremkaldte Bernts interesse de ’levende for-
tidsminder’ også kaldet ’reliktplanter’. Det 
er de kulturplanter, hvis indførsel kan spo-
res tilbage til Middelalderen, og som ikke 
dyrkes længere men fortsat forekommer 
omkring bl.a. herregårde, borgruiner, kir-
ketomter og klostre. I perioden 1992-2011 
foretog han systematiske undersøgelser 
af omkring 2.600 middelalder lokaliteter. 
Formålet med disse undersøgelser var pri-
mært at fastlægge, hvilke kulturplanter der 
blev dyrket i Danmark i middelalderen og 
i renæssancen, og hvor disse arter fandtes 
som reliktplanter i undersøgelsesperioden. 
I løbet af denne periode besøgte han 35 
købstæder og 350 landsbyer samt en del af 
de omkring 300 registrerede borge og bor-
gruiner f.eks. Hammershus, Vordingborg 
Slotsruin og Kalø Slotsruin. Nogle af de 
undersøgte lokaliteter ligger på de sværttil-
gængelige øer Hjelm, Sprogø, Hjortholm i 
Stavns Fjord ved Samsø, Borgø i Maribo Sø 
og Slotø i Nakskov Fjord.

I 1979 arbejdede Bernt med et floraprojekt 
på Anholt, og i den forbindelse opfordrede 
han lærer Erik Wessberg til at kortlægge 
og beskrive floraen på øen. Resultatet af 
samarbejdet udmøntede sig i 1981 i den 

første ø-flora ’Anholts Flora med noter 
om naturens bæreevne og følsomhed’ fra 
1981. Løjtnant fortsatte samarbejdet med 
Wessberg om udarbejdelsen af 17 andre 
ø-floraer samt som eneforfatter af rappor-
ten fra Svanegrunden mellem Samsø og 
Hov. Fra 1981-1995 er det i alt blevet til 67 
ø-floraer med Wessberg som drivkraft.

BOTANISK REDAKTØR FLORA OG 
FAUNA 
I 1984 ønskede seminarielærer Edwin 
Nørgaard (1910-2006) at træde tilbage som 
redaktør for tidsskriftet Flora og Fauna, 
som han havde redigeret uafbrudt i 30 år. 
Redaktørposten blev overtaget af zoologen 
Birger Jensen (1935-2015) i samarbejde 
med Bernt Løjtnant som botanisk redaktør. 
Bernt havde både i årene forinden og efter 
bidraget med en række artikler til Flora 
og Fauna, nemlig som eneforfatter til tre 
artikler om orkidéer (1981, 1982 og 1991), 
førsteforfatter på syv artikler især med 
Eiler Worsøe som medforfatter om nyfund 
og genfund af karplanter samt om sjældne 
og truede karplanter. Løjtnant var medfor-
fatter på fem andre artikler om orkidéer og 
spændende karplantefund. Desuden har 
han fået anmeldt tre af sine værker i tids-
skriftet, nemlig hans bog om sprednings-
økologi og to rødlister. Løjtnant fratrådte 
som botanisk redaktør efter udsendelsen af 
Flora og Fauna 92. årgang hæfte 3-4 i 1986.

OVERVÅGNING AF DANSKE 
ORKIDÉER
Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987 
et samlet naturovervågningsprogram. Et 
af programmets projekter var en lands-
dækkende overvågning af Danmarks 
vildtvoksende orkidéer. Styrelsen tog 
kontakt til Dansk Botanisk Forening, der 
udpegede Bernt til at opbygge og koordi-
nere projektet. Her kom det store netværk 
af orkidéinteresserede personer, som Bernt 
havde opbygget i løbet af studietiden og 
i årene siden, til nytte, da mange af dem 
indvilligede i at overvåge udvalgte orkidé-
bestande. Andre bidragydere var styrelsens 
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og amternes medarbejdere. I 1995 overtog 
jeg koordinationen af projektet efter, at det 
var blevet overført til Danmarks Miljø-
undersøger, der nu er integreret i Aarhus 
Universitet.

FORFATTERSKAB
Som det fremgår af ovenstående, var Bernt 
en flittig skribent og var involveret i flere 
bogværker enten sammen med andre eller 
som eneforfatter. Bernt var involveret i 
bearbejdningen af den danske udgave af 
’Den store nordiske flora’ fra 1994 og ydede 
et originalt bidrag om ’danske  orkidéer’ i 
pragtværket ’Dronning Ingrids orkideer’ 
fra 1985. Sammen med tegneren Jens 
Gregersen fik Bernt udgivet værket ’Blom-
sternes Danmark’ fra 1997. I 2016 fik Bernt 
i samarbejde med sin tidligere elev og 
orkidéekspert Henrik Ærenlund Pedersen 
udgivet pragtværket ’Én Orchidé – Mange 
Kunstneriske Udtryk’, der indeholder 38 
kunstneres bud på udseendet af Tætblom-
stret Hullæbe støttet af originale beret-
ninger og iagttagelser om orkidéen på de 
tilsvarende modstående 38 tekstsider..

En af mine kilder har belyst Bernts bort-
gang på følgende rammende måde: ’Et 
fyrtårn i dansk botanik er slukket!’.

TAK
Tak for hjælp til at belyse Bernts botaniske 
meritter til: lektor, emeritus Benjamin 
Øllgaard, Aarhus Universitet, pensioneret 
gymnasielektor, Birthe Zimmermann, 
pensioneret seminarielærer og forfatter 
Eigil Holm, biolog ved Miljøstyrelsen Erik 
Vinther, rektor emeritus ved Aarhus Uni-
versitet, Lauritz B. Holm-Nielsen, lektor 
emeritus, Finn Rasmussen, Københavns 
Universitet, pensioneret biolog,  Marian 
Würtz-Jensen og hans datter, biolog 
Christina Lund Løjtnant.

Peter Wind

N E K R O L O G

Billede 2. Bernt demonstrerer et eksempel 
for et levende fortidsminde.  
Foto: 27-09-2010.
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Af Peter Wind, 10. oktober 2021

Livø, der administreres af Naturstyrelsen, 
er med et areal på omkring 333 ha en af 
Limfjordens mere markante, beboede øer. 
Den ligger i den midterste del af Limfjor-
den 20 min. færgesejlads vest for Rønbjerg 
Havn. Livø præsenteres i Naturstyrelsens 
folder som ’En lille ø med stor natur’, idet 
den rummer ’Egeskov og blomsterhav’. 
Områder på den vestlige og sydlige del 
af øen er fortsat i økologisk omdrift med 
bl.a. andet gamle kornsorter, kløvergræs-
blandinger, efterafgrøder og byg til øens 
whiskyproduktion. De højere partier af 
øens nordlige ende er dækket af skov, 
hvoraf dele er tilplantet med eksotiske 
nåletræer, mens andre huser rester af øens 
oprindelige ege-hasselskov. Mange ege-
træer vurderes at være op til 300 år gamle. 
På arealerne øst for Livø By og sydvest for 
havnen forekommer store områder med 
marint forland, hvor der nu forekommer 
strandoverdrev gerne med en tydelig rim-
me-dobbe struktur. Strandene på nordøst-, 
nord- og nordvestkysten er domineret af 
parralle, stedvis intakte, udstrakte rullesten 
strandvoldssystemer.
 I øens sydlige ende strækker den op 
til 5 km lange Livø Tap sig mod sydøst 
ud i Limfjorden. Her er der blandt andet 
opholds- og ynglested for sæler samt flere 
fuglearter. Livø Tap indgår derfor sammen 

med tilstødende vandflader i vildtreservat 
nr. 12 ”Livø Bredning”, hvorfor der er ad-
gangsforbud til tappen hele året.
 Med undtagelse af Livø By og et mindre 
område øst herfor er hele øen omfattet af 
en arealfredning på omkring 300 ha som 
følge af Overfredningsnævnets kendelse 
af den 27. september 1977. Fredningen 
har til formål at beskytte øens betydelige 
landskabelige og naturvidenskabelige 
værdier samtidigt med en sikring af almen-
heden mulighed for at benytte den. Det 
landskabsæstetiske udtryk, herunder en 
arealmæssig opdeling i skov, lysåben natur 
og landbrugsarealer, skal ifølge kendelsen 
fastholdes.
 Som en følge af den i 2021 fortsat frem-
herskende Corona pandemi var det fortsat 
muligt at sejle med mange af Danmarks 
ø-færger ’gratis’. For Livø færgen betød det, 
at rejsende forlods skulle bestille plads og 
indbetale færgeafgiften for en overførsel 
tur-retur for, at det indbetalte beløb siden 
blev refunderet efter, at færgefarten frem 
og tilbage til Livø var foretaget. Denne ord-
ning fungerede tilfredsstillende.
 Seks ekskursionsdeltagere mødtes i små-
regn ved afgangen fra Rønbjerg Havn kl. 
9.30 og blev med færgen Bertha-K i smult 
vande bragt sikkert til Livø. En syvende 
deltager, der havde overnattet på øen, stød-
te til her, ligesom vi mødtes med vor lokale 
guide og tidligere beboer på Livø, pensio-

neret færgemand Franck Jensen – nej, ikke 
ham Johnny Madsen synger om – men en 
kollega.
 Franck viste os på fortræffelig vis rundt i 
Livø By, hvor alle øens betydende bygning-
er er samlet bortset fra enkelte på havnen. 
Han fortalte levende selvoplevet om øens 
historie – ikke mindst om dens fortid som 
ø-anstalt fra 1911 for ’forbryderiske, ånds-
svage mænd’, hvilket ophørte i 1961.
 Med lokalkendt guide fik vi set byens 
elværk og udpeget whisky lageret, hvor de 
gyldne dråber lige skal lagre et par år mere. 
Så endnu en god grund til at besøge Livø 
igen.
 Franck tog os med på en to-timers 
vandretur i skovområdet på øens nord-
lige del. Her kom vi forbi vådområdet, 
Ellemosen (Ellesøen), hvor Krebseklo 
(Stratiotes aloides) var blevet udsat og var 
fladedækkende. Længere fremme mod vest 
gik vi gennem nogle af øens oprindeligt 
skovklædte dele, hvor vi iagttog egetræer 
med bregne-epifyter og længere fremme 
forblæste skovbryn, da vi kom ud af skov-
området på øens nordvestside. Bøg (Fagus 
sylvatica) blev konstateret men kun som 
opvækst.
 På nordvestsiden passerede vi øens hø-
jeste, skovklædte punkt på 43 moh og den 
naturplejede Louisedal, der strækker sig 
fra skoven ned til kysten. Tilbage ved den 
firlængede gård Tidemandminde i Livø 
By tog vi en hjertelig afsked med Franck. 
På gårdspladsen var der opstillet borde og 
bænke, så vi indtog den medbragte pro-
viant samt drikkevarer her i ly under de 
gamle lindetræer på gårdspladsen.

Beretning fra Ekskursion til Livø
lørdag den 11. september 2021

Billede 1: Brede, uforstyrrede rullestenstrandvolde på nordøstsiden af Livø. Foto: Peter 
Wind, 11-09-2021.

Billede 2. Franck fortæller om bygning-
erne og historien på Livø. Foto: Per Egge 
Rasmussen, 11-09-2021.
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 Efter indtagelsen af frokosten besluttede 
vi, at vi ville vandre tilbage til nordsiden af 
øen for at gå langs kysten til Louisedal på 
øens nordvest side, som Franck havde vist 
os oppe på stien nær øens højeste punkt, 
og som herfra fremstod uden væsentlig 
opvækst af vedplanter. Men ak! Fra strand-
siden var det ikke umiddelbart muligt at 
finde opgangen til Louisedal på grund af de 
tætte krat domineret af uigennemtrængeli-
ge, stikkende buske af Havtorn (Hippophae 
rhamnoides) og Slåen (Prunus spinosa).
I stedet kunne vi glæde os over de udstrak-
te strandvolde, hvor vegetationsdækket 
blev holdt lavt af en større flok af angus 
kvæg. Her kunne vi konstatere, at bl.a. frø-
er drog nytte af kvægets efterladenskaber, 
kokasserne. Nogle frøer havde set en fordel 
i at sætte sig på halvtørre kokasser og vente 
på, at fluer og andre insekter blev tiltrukket 
af odeuren fra kasserne. Ud med tungen 
og haps!
 Ellers kunne vi glæde os over de brede, 
intakte rullestensstrandvolde og det robu-
ste, græssende angus kvæg, der fortsat er 
en fremragende naturplejer, som dog fort-
sat kræver jævnligt tilsyn.
 Nord- og især nordvestsiden af Livø er 
karakteriseret af en stejl og stedvis tæt med 
Havtorn og Slåen tilgroet litorina skrænt, 
hvilket gør opstigning besværlig. På et 
åbent stykke som følge af erosion forsøgte 
nogle af ekskursionens deltager med held 
at kravle op til toppen af havskrænten, 
mens den øvrige del fortsatte vandringen 
over kystens rullestensstrandvolde til et 
punkt, hvor skrænten var fladet så meget 
ud, at den kunne bestiges.
 Vi blev dog lykkeligt genforenet på 
turen til øens sydlige højdepunkt, Hessel-
bjerg, hvorfra vi nød udsigten over i vest 
Fur, den nordlige del af Livø, fastlandet i 
øst og Livø Tap i syd. Herfra besluttede vi 
at vandre over strandoverdrevet tilbage til 
den ventende færge i Livø Havn, hvilket 
botanisk skulle vise sig at være en god 
beslutning. Midt ude på strandoverdre-
vet genfandt vi 5 planter af den godt nok 
afblomstrede Baltisk Ensian (Gentianella 
campestris subsp. baltica), der senest er 
registreret på øen i 1988. Dette genfund til 
trods kom vi tilbage til fastlandet med fær-
geafgangen kl. 17.

Billede 3. Bredbladet Mangeløv som epifyt i en grenvinkel i et aldrende egetræ i skoven på 
Livø. Foto: Peter Wind, 11-09-2021.

Billede 8. Snedig frø på en kokasse venten-
de på et forbiflyvende insekt. Foto: Peter 
Wind, 11-09-2021.

Billede 5. Vestsiden af Livø med Litorina 
skrænt. Foto: Per Egge Rasmussen, 11-09-
2021.

Billede 4. Forblæst vestvendt skovbryn af 
egeskov på Livø. Foto: Peter Wind, 11-09-
2021.

Billede 7. Baltisk Ensian, afblomstret, på 
strandoverdrevet syd for havnen på Livø. 
Foto: Peter Wind, 21-09-2021.

Billede 6. Drøvtyggende angus kvæg med 
tyren ’Ferdinand’ i midten. Foto: Peter 
Wind, 11-09-2021.

FLERE TURBERETNINGER
Se foreningens hjemmeside, hvor man 
også kan få information om kommende 
ture og arrangementer.



Årg. 126: 61

Af Peter Wind, 30. juni 2021. 

Efter en lang periode med blæsende, køligt, 
regnfuldt vejr i maj 2021 viste aftenvejret 
sig endelig fra den milde side med blæstfri, 
mild og fugtig aftenluft og en nedgående 
sol i horisonten. Aftenturen tog sin be-
gyndelse på den store P-plads for enden af 
Trelde Næs Vej, hvor 10 deltagere var mødt 
frem beklædt med enten gummistøvler 
eller solidt fodtøj. Det viste sig at være en 
fornuftig beslutning med hensyn til valg 
af fodtøj, for den megen nedbør i dagene 
forinden medførte, at delstrækninger af 
stierne var særdeles mudrede.
 Fra P-pladsen vandrede vi ad den brede 
skovvej mod syd gennem Kirkeskov til den 
sydøst vendte kystskrænt mod Lillebælt. 
Herfra fulgte vi stien øverst på havskræn-
ten. Den var til tider særdeles smattet og 
opkørt af mountainbikes, ligesom kyst-
skræntens levende bevægelser bevirkede, 
at vi måtte søge ind i landet, da skræntstien 
sine steder var skredet, ligesom tværgående 
vandrige vandløb havde gravet sig dybt ned 
i terrænet. Vandløbenes eroderende kraft 
var kun forstærket af de store mængder 
nedbør, der var faldet i ugerne op til eks-
kursionens afvikling, hvilket gjorde flere 
bækraviner særdeles vanskeligt passable.
 Kystskrænten stækker sig fra Trelde Næs 
til Hybylund nord for Fredericia. Den er 
særdeles levende, idet plastisk ler er ho-
vedingrediensen i kystskrænten. Plastisk 
ler er en uformel geologisk betegnelse for 
en række meget fede og meget finkornede 
lerlag i Danmark. Hvert lag har forskellig 
farve, kalkholdighed og lermineral sam-
mensætning. Det består overvejende af ler-
mineraler fra smectitgruppen og kan have 
et varierende indhold af fint fordelt kalk. 
Leret kendes fra undergrunden under det 
meste af Jylland syd for Limfjorden, Vest- 
og Sydfyn, Nordvestsjælland og Sydlolland. 
Mange steder i Jylland opnår det tykkelser 

på over 100 m. Leret og mikroskopiske 
kalkskaller af plankton blev aflejret i den 
ældre del af Tertiær (Sen Paleocæn og 
Eocæn), da Danmark var dækket af et flere 
hundrede meter dybt hav.
 Vor vandring langs kystskrænten førte 
forbi den kommunale shelterplads, inden 
vi forcerede nok en dyb bækravine ved 
indgangen til en privatejet skovpart. Un-
dervejs oplevede vi flere friske skred, hvor 
hele bøgetræer med rodkage var skredet 
op til flere meter ned ad kystskrænten. 
De mange skred bevirkede samtidig, at 
kystskrænten havde forandret udseende i 
forhold til foreningens forrige besøg på lo-
kaliteten, så kendte pejlemærker var foran-
dret eller forsvundet. Det medførte et no-
get magert udbytte med hensyn til genfin-
dingen af de mere spektakulære orkidéer. 
Der blev således fundet et enkelt individ af 
Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula), en 
lille bestand af Ægbladet Fliglæbe (Neot-
tia ovata) og et enkelt individ af Rederod 
(Neottia nidus-avis). Forårets flor af Hvid 
Anemone (Anemone nemorosa) var stort 
set overstået, mens stedvis store mængder 
af Rams-Løg (Allium ursinum) lyste op.
 Andre bemærkelsesværdige plante-
fund i løvskovspartiernes bunddække 
er Lund-Fredløs (Lysimachia nemo-
rum, Bjerg-Ærenpris (Veronica montana), 

Guldnælde (Lamiastrum galeobdolon), 
Dansk Arum (Arum cylindraceum), 
Skov-Padderok (Equisetum sylvaticum) og 
Stor Konval (Polygonatum multiflorum). 
Bøg (Fagus sylvatica) er det domineren-
de skovtræ i kronelaget iblandet enkelte 
Stilk-Eg (Quercus robur), Ask (Fraxinus 
excelsior), Avnbøg (Carpinus betulus) og 
Fugle-Kirsebær (Prunus avium). På fugtig 
bund optræder Rød-El (Alnus glutinosa). 
I busklaget indgår bl.a. Hassel (Corylus 
avellana), Benved (Euonymus europaeus) 
og Navr (Acer campestris).
 En haleløs Stålorm (Anguis fragilis), der 
var krøbet ud på vor sti, tiltrak sig stor op-
mærksomhed, ikke mindst for fotografer-
ne. En flot Skovskarnbasse (Anoplotrupes 
stercorosus) blev også præsenteret for for-
samlingen. For at undgå at skulle forcere de 
mange bækraviner igen, valgte vi at følge 
en skovvej i et af de privatejede skovpartier, 
der ledte ud til Trelde Næs Vej. Akkompag-
neret af sang af Solsort (Tardus merula) og 
triller fra Sangdrossel (Tardus philomelos) 
kunne vi konstatere, at vi passerede skov-
skiltet med påbud om færdsel fra kl. 7 til 
solnedgang, mens de sidste solstråler for-
svandt i horisonten.

Billede 2-3. Firblad og stålorm. Foto: 
Amdi Nedergaard.

Beretning fra aftentur til Trelde Næs 
torsdag d. 27. maj 2021

Ordinær generalforsamling og foredrag
Tirsdag den 8. marts 2022, kl. 19.00. 

Jydsk Naturhistorisk Forenings ordinære generalforsamling og efterfølgende foredrag om udviklingen af naturen på øen Surtsey syd 
for Island, der dukkede op af havet i 1963. Ved lektor, emeritus Henning Adsersen, Københavns Universitet. Auditoriet på Natur-
historisk Museum, Aarhus.

Få information om forening og arrangementer på hjemmesiden jydsknaturhistorisk.dk, i nyhedsbreve eller på eller foreningens face-
bookside. 

Billede 1. Udsnit af deltagerne. Foto: Amdi 
Nedergaard.
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