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Overblik 
De danske landskaber så meget anderledes ud omkring år 1800, end de gør i dag. I begyndelsen af århundredet var sko-
vene reducerede til at dække nogle få procent af landet, og de øvrige landskaber var domineret af heder, enge, overdrev 
og udpinte agerjorde, der var langt mere åbne og forblæste, end i dag. Ikke alene er der i dag omkring fem gange så meget 
skov, der er formentlig også flere tusinde gange så mange træer og buske spredt i landskabet, i haver og i bymæssig bebyg-
gelse. Dette gælder især vest for israndslinjen, hvor der bortset fra egekrattene og parkerne omkring herregårdene næsten 
ingen træer fandtes ved 1800tallets begyndelse. 

Mange af de hundredtusinder af store og små søer, moser, kær og sumpe, som især prægede de unge landskaber øst 
for israndslinjen, er forsvundet siden år 1800. Først blev størstedelen af sumpene i ådale og andre lavtliggende områder 
drænet og konverteret til enge fra sidst i 1700tallet, for så i løbet af 1900tallet at blive yderligere drænede og konverteret 
til pløjejord – eller overladt til tilgroning. 

Ser vi på ynglefuglene i de forskellige danske landskabstyper, må det antages, at fuglearter tilknyttet træer og buske i 
skov, haver og spredte bevoksninger er blevet mange gange talrigere i løbet af de sidste 200 år. Dette gælder især antallet 
af individer, men antallet af arter er også steget. Omvendt er der i landbrugslandet, som i dag dækker knap to tredjedele 
af Danmarks landareal, sket en voldsom, biologisk forarmelse af størstedelen af disse tidligere mere ekstensivt udnyttede, 
åbne landskaber i form af dræning af vådområder, opdyrkning af overdrev, heder og enge samt intensiveret landbrugs-
drift med deraf følgende markante tilbagegange i bestandene af de fleste åbentlandsfugle. Mange bestande er reduceret 
til nogle få procent af deres antal først i 1800tallet, og flere fuglearter knyttet til lysåbne levesteder er forsvundet eller på 
randen til at gøre det. 

Eftersom tæthederne af ynglefugle i skov og andre områder bevokset med træer og buske er mange gange højere end 
tæthederne i åbent land, betyder det, at vi i nutiden givetvis har flere ynglefugle i Danmark end for 100-200 år siden – om 
end udviklingen har været negativ i de senere årtier. 

Mange arter tilknyttet vådområder har været i tilbagegang igennem meget af undersøgelsesperioden. I det sidste halve 
århundrede eller mere er antallet af arter og mange af bestandene knyttet til vådområder imidlertid steget. Således er en 
række arter af ænder og gæs formentlig mere talrige i dag end på noget tidligere tidspunkt siden år 1800 navnlig som 
følge af reduceret efterstræbelse og jagt, ligesom de senere årtiers naturgenopretning har betydet forbedrede levesteder 
og flere fugle i de pågældende områder.

Bestandene af mange ynglende kystfugle var tæt på udryddelse omkring år 1900 pga. overudnyttelse (jagt, fangst og 
ægsamling), men de fleste arter er senere gået frem som følge af en mere restriktiv jagtlovgivning og flere ynglefuglereser-
vater. En mere varig negativ faktor har i de forløbne 200 år været, at inddæmning og afvanding især til landbrugsformål 
har tørlagt mange lavvandede og biologisk produktive fjorde og vige.

Den gradvist mere restriktive jagtlovgivning har også medført stor fremgang for adskillige ynglende rovfugle, samt fx 
Trane og Stor Hornugle, som blev helt eller delvis udryddede i anden halvdel af 1800tallet og begyndelsen af 1900tallet. 

Udviklingen mod et mere atlantisk klima siden midten af 1800tallet har også bidraget til ændringer i forekomsterne 
af mange ynglefugle, herunder forsvinden af nogle arter og indvandring af andre, ligesom træktider og fordelingen af 
overvintrende fugle har ændret sig.

For landet som helhed tyder vores vurderinger på, at antallet af ynglefugle steg fra i størrelsesordenen 10 mio. par først 
i 1800tallet til 16 mio. par ynglefugle, da der var flest i 1900tallet, og at der siden da er forsvundet mere end to millioner 
par. I dag er de fuglerigeste landskabstyper skov samt træer og buske i det åbne land, mens de lysåbne landskabstyper 
havde langt flest ynglefugle i 1800tallet. Hvad artsrigdommen angår, så er der flest arter i ferske og brakke vådområder 
samt i skov, som begge har mere end dobbelt så mange arter som nogen anden landskabstype. 

For træk- og vintergæsternes vedkommende medførte jagten, at bestandene af mange arter blev stærkt reducerede 
frem til midten af 1900tallet. Herefter gik en række arter markant frem i takt med mere restriktive jagtlove og flere reser-
vater med jagtforbud og reguleret færdsel ikke alene i Danmark, men også i andre lande. 
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En del vandfuglearter nød godt af den forøgede tilførsel af næringsstoffer til vandmiljøet i løbet af 1900tallet – indtil 
eutrofieringen mange steder medførte plantedød og iltsvind. Indsatsen mod næringsstofbelastningen har reduceret for-
ureningen markant, hvilket planteæderne har nydt godt af, mens andre arter er gået tilbage pga. reducerede mængder af 
bunddyr mv. 

Sideløbende med de store landskabsmæssige og klimatiske ændringer har samfundsudviklingen bl.a. med langt større 
bybefolkninger medført, at befolkningen gradvis har fået et andet syn på naturen og miljøet. Fra at naturen og dermed 
fuglene primært var noget, der skulle udnyttes – eller bekæmpes – er naturen i højere grad blevet til et velfærdsgode, som 
mange glæder sig over og søger rekreation i. Denne holdningsændring har betydet meget store ændringer i lovgivningen. 
Fra et udgangspunkt, hvor natur- og miljølovgivning var ikke-eksisterende, har vi nu opnået en omfattende lovgivning 
om beskyttelse og forvaltning, som har begunstiget mange arter, men ikke formået at vende nedgangen for andre arter 
og naturtyper.

Det er disse markante landskabs-, klima-, miljø- og samfundsændringer og deres effekter på den danske fuglefauna, 
nærværende monografi omhandler. Den afsluttes med en vision for fremtidens naturforvaltning i Danmark, hvor målsæt-
ningen efter vores opfattelse må være at sikre et så stort naturindhold som muligt i alle landskabstyper. Det gælder alt fra 
næringsfattige overdrev og lobeliesøer til frodige moser og blomsterenge, fra byernes grønne oaser til vidtstrakte natur-
områder med store planteædere og naturlig hydrologi, fra sunde marine områder fri for forurening og hårdhændet fiskeri 
til urørte skove, og med produktionsarealer i agerlandet og skovene, der tillader et rimeligt naturindhold til glæde for alle.

Siden år 1800 er 108 fuglearter blevet mere almindelige eller er indvandrede som ynglefugle i Danmark, hvorimod der er 58 arter, 
der er blevet færre af eller er uddøde nationalt. Skestorken er blandt de succesrige indvandrere, mens mange af ynglefuglene i 
landbrugslandet er blandt taberne. Foto: Lars Grøn.



En af de fuglebestande, som Danmark har allerstørst ansvar for beskyttelsen af, er Lysbuget Knortegås. 
Dels som følge af sygdom i dens hovedføde, ålegræs, dels pga. alt for stor jagtlig udnyttelse var bestanden 
reduceret til et par tusinde midt i 1900tallet, men er nu steget til 13 800. Foto: John Larsen.
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6 Danmarks fugle gennem to århundreder

Danmark ligger i den tempererede løvskovszone, så stør-
stedelen af landet ville i dag være dækket af løvskov, hvis 
ikke vi mennesker allerede siden bondestenalderen havde 
ryddet det meste af skoven (Sand-Jensen 2017). Fra natu-
rens hånd ville der oprindeligt foruden skov også have ek-
sisteret lysåbne områder skabt af store planteædere – inkl. 
gæs – og lynbrande samt særlige jordbundsforhold eller 
svingende vandstand (se Emanuelsson 2009 pp. 45-51). 
Der har således i årtusinder eksisteret lysåbne parkland-
skaber, højmoser og klitter samt saltprægede strandenge 
og strandvolde. Varierende fra landsdel til landsdel viser 
pollenanalyser, at så meget som mellem 10 og 40 % af Dan-
mark før den egentlige rydning af skoven kan have været 
enge, tørre græssede områder, moser, heder, klitter og krat 
(Nielsen & Buchwald 2010). 

Det meste af Danmark er også et meget ungt landskab, 
idet den sidste istid, der sluttede for omkring 12 000 år 

siden, efterlod en mangfoldighed af vandfyldte lavnin-
ger, som stadig i dag udgør titusinder af søer, vandhuller, 
moser og fugtige områder (Sand-Jensen 2017). Fx udgør 
områder med organogene aflejringer (mudder og tørv) i 
Nordsjælland 24,5 % af arealet foruden 5,7 % søer eller 
samlet over 30 % (Møller 2000). Hertil skal lægges et an-
seeligt areal, der har været vådt/vandstandspåvirket, men 
uden at der er dannet blivende sedimenter. Det kan dreje 
sig om 35-50 % af det samlede landareal, der oprindeligt 
har været vådområder i visse dele af landet øst for isrands-
linjen (P.F. Møller in litt.).

Dette unge morænelandskab står i kontrast til sydli-
gere breddegrader, hvor millioner af års erosion og sedi-
mentation har fyldt de fleste søer op og udjævnet land-
skaberne. Vest for israndslinjen i Jylland er der tilsvarende 
langt færre vådområder, idet hedesletter og mere end 
100 000-årige bakkeøer fra forrige istid er langt fladere og 

Indledning

Fig. 1. J. Th. Lundbye: Sjællandsk Landskab. Udsigt til Vejrhøj 
og Dragsholm Slot fra Bjergsøe Mark, 1840. En vig af den 
dengang endnu ikke afvandede Lammefjord ses i forgrunden 
til højre. På det tidspunkt var der langt færre træer og mindre 
skov end i dag, og fordelingen af dyrkede marker, brakmarker 
og græsarealer beskriver sandsynligvis et typisk østdansk 
landskab i slutningen af 1700tallet (Bruun 2000; se også Fritz-
bøger 2004 pp. 185-189). Ny Carlsberg Glyptotek, København. 
Painting from Northwestern Zealand 1840 illustrating far more 
open landscapes at that time than today, with far fewer woods 
and scattered trees.
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tillige mere næringsfattige end landet øst for israndslinjen 
(Sand-Jensen 2017). 

Også vores ofte stærkt indskårne morænekyster med 
mange lavvandede områder, øer og holme er temmelig 
unikke (Ferdinand 1980). Selv vores mere åbne marine 
områder er generelt forholdsvis lavvandede i sammenlig-
ning med andre europæiske landes farvande – og oftest 
isfrie om vinteren – så bundplanter og bunddyr er inden-
for rækkevidde af bl.a. dykkende andefugle, alkefugle og 
lommer (Joensen 1974).

I bondestenalderen begyndte rydningen af store dele af 
skovene til agerbrug og græsning, samtidig med at befolk-
ningstallet mangedobledes i løbet af de følgende 4-5000 
år (Sand-Jensen 2017). Fra omkring år 1000 skete der en 
markant udvikling af mere omfattende landbrug med 
mere kvæg, gødskning af markerne med husdyrgødning 
og udbredt rydning af skov (Emanuelsson 2009 p. 24). Re-
sultatet var, at udbredelsen af egentlig skov i begyndelsen 
af 1800tallet var reduceret til nogle få procent af landet 

(Fritzbøger & Odgaard 2019), mens det øvrige landskab 
hovedsageligt bestod af overdrev, enge, vådområder, he-
der, klitter og ofte udpinte marker med udbredt sandflugt 
(Fritzbøger 2004). Med fredskovsforordningen af 1805 
vendtes udviklingen – dog først efter at en tredjedel af 
skove og krat (nemlig de ikke-fredskovpligtige) var blevet 
fældet – og i dag er vi oppe på 14-15 % skovdække, hvoraf 
omkring halvdelen består af indførte nåletræer (Fig. 1, 2 og 
3; Nord-Larsen et al. 2017, Naturstyrelsen 2018).

I løbet af de sidste 200 år er hovedparten af de over-
drev, heder, enge og moser, der omkring år 1800 udgjorde 
mere end halvdelen af landets areal, inddraget primært til 
pløjejord, ligesom store lavvandede arealer langs kysterne 
er blevet inddigede og opdyrkede (Larsen 1987, Hansen 
2008, Sand-Jensen 2017). Byer og anden infrastruktur er i 
samme periode vokset og lægger i dag beslag på omkring 
en tiendedel af landets areal. Sideløbende er der sket en 
voldsom tilgroning med træer og buske. Som det illustre-
res af guldaldermalerier og gamle fotos fra forskellige egne 
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Fig. 2. J. Th. Lundbye: Landskab ved Arresø, 1838. I dag er både forgrunden og baggrunden groet temmelig meget til med 
selvsåede såvel som plantede træer, idet fx Tisvilde Hegn og et sommerhusområde nu dækker klitterne i baggrunden. Måske er 
begyndelsen til plantagen den mørke stribe foran klitterne til venstre. Bemærk de to Hvide Storke til højre i billedet samt de to i 
luften. Thorvaldsens Museum, København.
Painting from lake Arresø in North Zealand 1838. Today, both the foreground and the hills in the background are overgrown, respec-
tively, with trees and plantations.
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Fig. 3. Arealanvendelsen i Danmark 1881-2000 (videreudviklet fra Levin & Normander 2008) med udviklingen siden 1800 skitseret 
(efter Skov og Naturstyrelsen 2001). Den lodrette stiplede linje angiver genforeningen med Nordslesvig. 
Areal distribution of arable land (Agerland), open country (Lysåbent area), woods and forest (Skov), urban areas (Bebygget og befæstet 
areal) and other habitats incl. lakes and streams in Denmark 1881-2000, with approximate changes between 1800 and 1880 indicated. 
The vertical dashed line denotes the inclusion of North Slesvig from Germany in 1920.
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Fuglene er den dyregruppe, som vi ved mest om i Danmark. 
Især takket være dygtige amatørornitologer har fuglelivet 
her og i det meste af Nordeuropa været fulgt kvalificeret 
og med stigende intensitet siden 1800tallet (Helms 1932). 
Særligt siden 1960erne har mange hundrede kyndige ama-
tørornitologer organiseret i Dansk Ornitologisk Forening 
bidraget til systematiske tællinger og kortlægninger i alle 
egne af landet (Ferdinand 1980, 1993), mens et stærkt sti-
gende antal professionelle ornitologer har stået for hoved-
parten af analyserne og publiceringen af resultaterne. 

Kvantitative oplysninger om danske fugle – ynglende 
såvel som træk- og vintergæster – er således sparsomme 
før 1960erne. Når de findes, drejer det sig mest om fåtallige 
og let registrerbare arter som Hvid Stork Ciconia ciconia 
og den dengang fåtallige Fiskehejre Ardea cinerea (Weibüll 
1912, Tåning 1917) eller enkeltlokaliteter som Tipperne i 
Ringkøbing Fjord (Thorup 1998, Meltofte & Clausen 2011, 
2016) og Christiansø ved Bornholm (Lyngs 1992). 

Historiske oversigter over den danske ornitologiske lit-
teratur er givet af Schiøler (1925-31) og Helms (1932). I 
1600- og 1700tallet fremkom der stadig forbedrede forteg-
nelser over fuglearter truffet i Danmark og deres anatomi 
– arter som det i dag ikke altid er lette at identificere. Men 
først omkring år 1800 begyndte man at få forholdsvis godt 
styr på, hvilke fuglearter, der forekom i Danmark, dvs. 
adskillige år efter at Carl von Linné havde navngivet og 
videnskabeligt beskrevet 292 fuglearter, der er set i Sverige 
(Liljeblad 2020). Den første landsdækkende liste over dan-
ske fugle blev publiceret af “en af de mest storslaaede Skik-
kelser, vort Land nogensinde har ejet”, “den lærde Polyhi-

stor Biskop Erik Pontoppidan” i 1763-81. Listen indeholdt 
også de første illustrationer af danske fugle, nemlig en tavle 
med stregtegninger af fem arter (Helms 1932, 1936). 

Først i 1800tallet begyndte der at udkomme mere oply-
sende beskrivelser af fuglenes forekomst her i landet, men 
ikke før 100 år efter oplysningstidens begyndelse udkom 
den første egentlige bogværk om Danmarks Fugle ved 
Niels Kjærbølling (1852), som “Med dyb Taknemmelig-
hed nedlægger […] dette mit Arbeide for Landsfaderen, 
vor elskede, allernaadigste Konge.” Et kvart århundrede 
senere blev værket revideret, udvidet og genudgivet som 
Skandinaviens Fugle af Jonas Collin i Kjærbølling & Collin 
(1875-77). Disse første danske fuglebøger var altså samti-
dige med Charles Darwins The Origin of Species fra 1859 
og The Descent of Man fra 1871, som kort efter blev oversat 
til dansk af J.P. Jacobsen og var begyndelsen på en mere 
faglig forståelse af naturen. 

Tæller man Kjærbøllings meddelere sammen, var 
der formentlig kun omkring et dusin egentligt fuglekyn-
dige her i landet omkring 1850, mens der nærmere var 
omkring 30, da Collins reviderede udgave udkom (N.O. 
Preuss in litt.). Vi skal herefter helt frem til 1920erne, dvs. 
årtier efter etableringen af Dansk Ornithologisk Forening i 
1906 med 128 medlemmer og ringe optik (Fig. 4), før næ-
ste generation af danske fuglebøger kom på markedet med 
værker af Hørring (1919-34; som ikke behandlede bl.a. 
spætter og spurvefugle), Schiølers ufuldstændige storværk 
fra 1925-31 “Hans Majestæt Kong Christian X. allerunder-
danigst tilegnet”, og Heilmann & Manniches langt mere 
tilgængelige trebindsværk fra 1926-30. På det tidspunkt 
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af landet frem til omkring år 1900 (se forsiden og bagsiden 
samt Fig. 1, 2, 11, 13, 14, 15, 20, 35 og 36), var landskaberne 
dengang langt mere åbne end i dag (Ovesen 1983, 1984) 
navnlig som følge af den menneskelige påvirkning. 

Samtidig med disse markante landskabsændringer 
er der sket store samfundsmæssige ændringer inklusive 
stærkt forandrede holdninger til bl.a. natur og biodiversi-
tet samt ikke mindst udnyttelsen af naturen. Hertil kom-
mer, at klimamildningen siden Den Lille Istid (der havde 
sit sidste kuldemaksimum i midten af 1800tallet; Wikipe-
dia) nu er overhalet af den menneskeskabte globale op-
varmning med de deraf følgende ændringer i nedbør og 
havvandstand mv. (IPCC 2014).

I nærværende monografi forsøger vi at tegne et bil-
lede af, hvordan fuglefaunaen har reageret på disse æn-
dringer. Foruden beskrivelse af indvandring og uddøen af 

ynglende arter i Danmark i historisk tid, er der foretaget 
en gennemgang af bestandsændringerne hos de mere al-
mindelige fugle, hvad enten de er ynglende, rastende eller 
overvintrende. Bestandsændringerne er primært søgt do-
kumenteret i litteraturen, men er også indirekte udledt af 
landskabsændringerne. Overordnet er der lagt vægt på at 
beskrive mønstrene i udviklingen for grupper af fugle i de 
forskellige naturtyper. En sådan analyse af fuglenes – yng-
lende såvel som træk- og vintergæster – samspil med land-
skabsudviklingen, klimaændringerne og samfundsudvik-
lingen i Danmark i historisk tid er ikke tidligere foretaget 
i tilsvarende omfang. Vi håber således, at vi hermed giver 
et langt bredere perspektiv på ændringerne i landets fug-
lefauna end hidtil tilgængeligt. Det er ændringer, der nok 
har været langt mere omfattende, end de fleste fugle- og 
naturinteresserede har forestillet sig.
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var medlemstallet i Dansk Ornitologisk Forening steget 
til 370. Efter 2. Verdenskrig udkom Bræstrup et al. (1949-
50), Salomonsen & Rudebeck (1961), Hvass (1969-72) og 
Meltofte & Fjeldså (1989 & 2002). Hertil kommer værker, 
der dækker flere lande, såsom Blædel (1958-63), Glutz von 
Blotzheim et al. (1966-97) og Cramp (1983-94). Se også 
Hald-Mortensen (2006).

Efter Teilmanns første forsøg i 1823 blev systematiske 
fortegnelser over danske fugles forekomst udgivet af Kjär-
bölling (1851; minus de almindeligste arter), Collin (1877, 
1888, 1895) og er siden 1906 udkommet regelmæssigt i 
regi af Dansk Ornitologisk Forening (Winge 1906, Stamm 
1927, Løppenthin 1946 [på engelsk i 1950] & 1956, Sa-
lomonsen 1963a, 1963b, Dybbro 1978, Olsen 1992, Chri-
stensen et al. in prep.). 

Den mest omfattende analyse af udviklingen i danske 
ynglefugleforekomster gennem tiderne er Løppenthins 
værk fra 1967 Danske ynglefugle i fortid og nutid. Hertil 
kommer fem hæfter af Palm (1986, 1987, 1988a, 1988b, 
1989) om Danmarks Ynglefugle 1801-18991, som sam-
menfatter den ældre litteratur ligeledes for ynglefuglene. 
Statusbeskrivelser specielt for de ynglende arter er tillige 
publiceret af Jespersen (1946), hvortil kommer en række 
opgørelser over forsvundne og nyetablerede ynglefugle-

1 Det var Palms (1986) hensigt at behandle udviklingen frem til 1959 
på samme måde som i 1800tallet, men det lykkedes ikke. Der er såle-
des stadig brug for en minutiøs gennemgang af hele kildematerialet 
for hyppigheden af enkeltarter i de forskellige landsdele frem til den 
systematiske fugleovervågnings begyndelse i 1960erne og ’70erne, in-
klusive træk- og vintergæsterne. Som nærværende arbejde viser, er der 
sket adskillige markante ændringer, som her kun er oversigtligt belyst.

arter siden år 1800 (Hald-Mortensen 1972, Romdal et al. 
2013, Dinesen et al. 2016).

Formentlig inspireret af Kjærbøllings værk begyndte 
der fra anden halvdel af 1800tallet en tradition for at 
skrive lokalfaunaer som fx Fischer (1862-63, 1869a, 1873) 
om Vendsyssel, Fencker (1872-73) om egnen omkring 
Randers, Heiberg (1886) om Thy (se også Hansen 1910), 
Faber (1887, 1898) om hhv. Mors og egnen omkring Vejle 
og Horsens, Baagøe et al. (1893) om Næstvedegnen, Bar-
fod (1892) og Scholten (1916) om Vordingborgegnen, 
Klinge (1918) om Randers Fjorddal, Helms (1915, 1918-
19, 1942) om hhv. Haslevegnen på Midtsjælland og Nak-
kebølle Fjord på Sydfyn, Lange (1919) om Ribeegnen, 
Skovgaard (1920-24) om Viborgegnen, Holstein (1926, 
1953-54) om hhv. Einsidelsborg Gods (nu Egebjerggård) 
på Nordfyn og Jægerspris Gods i Hornsherred, Harboe 
(1939) om Præstøegnen, Hansen (1962) om Lolland-Fal-
ster, Møller (1970) om Midtjylland, Génsbøl (1973) om 
Bornholm, Møller (1978a) om Nordjylland og Jørgensen 
(2017a, 2018, 2019) om vand- og rovfugle i Østdanmark. 
Enkeltarters og fuglegruppers forekomster er tillige publi-
ceret i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift og Danske 
Fugle fra Dansk Ornitologisk Central, Flora og Fauna fra 
Jydsk Naturhistorisk Forening og i 1800tallet tillige i Na-
turhistorisk Tidsskrift fra C.A. Reitzels Forlag.

De første ornitologiske ekskursionsberetninger skyldes 
holsteneren Frederich Boie (1822-23) samt Frederik Fa-
ber (1826-29) fra Odense. Boie, der var jurist, berejste det 
meste af Vadehavet og Vestjylland bl.a. i 1821 og berettede 
ikke alene om egne observationer, men også hvad han fik 

Fig. 4. Tre aktive ornitologer tidligt i 
1900tallet med Dansk Ornitologisk 
Forenings senere formand Otto Helms 
i midten (se meget af hans meget 
betydelige feltornitologiske aktivitet og 
produktion i referencelisten) flankeret af 
brødrene Haase, hvor datidens bedste 
optik ses. DOF arkivfoto.
Three prominent Danish ornithologists 
from the very beginning of the 20th century 
showing the kind of optics available at 
that time.
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at vide undervejs. Faber, der var regimentskvartermester 
og auditør ved det slesvigske kyrasserregiment i Horsens, 
besøgte i en alder af 29 år Vorsø, Alrø, Hjarnø, Endelave 
og Samsø med omliggende øer pr. sejlbåd i juli 1824. Her 
skød han mange af de fugle, han så, besøgte en ynglekoloni 
af Rovterner Hydroprogne cas pia på Bosserne, og måtte 
vente i fem dage på Samsø på at kunne komme hjem til 
Horsens pga. modvind (se også en ikke mindre bemær-
kelsesværdig Kort Efterretning om en zoologisk Rejse til det 
nordligste Jylland i Sommeren 1827 af Faber 1828). Begge 
foretog omfattende rejser i hhv. det meste af Vesteuropa og 
i Danmark samt Island.

Foruden en række kortlægninger af enkelt-arter såsom 
de nævnte ovenfor af Fiskehejre og Hvid Stork, påbegynd-
tes en kortlægning af Danmarks ynglefugle allerede af 
Skovgaard (1932; genbehandlet af Heldbjerg et al. 2020). 
Men mere detaljerede kvalitative og senere også (semi-)
kvantitative kortlægninger begyndte ellers med Atlas-pro-
jekterne, først i samarbejde mellem Københavns Universi-
tets Zoologiske Museum og Dansk Ornitologisk Forening 
i 1970erne (Dybbro 1976), siden af Dansk Ornitologisk 
Forening i 1990erne (Grell 1998) og senest i 2010erne, 
hvor også vinterfuglene blev kortlagt semikvantitativt 
(Vikstrøm & Moshøj 2020).

Systematisk overvågning af Danmarks almindelige 
yngle- og vinterfugle påbegyndtes for ynglefuglenes ved-
kommende i 1960erne med kortlægningsmetoden i ud-
valgte optællingsområder, men først med introduktionen 
af den relative punkttællingsmetode i 1976 opnåedes til-
strækkeligt omfattende dækning til, at der kunne udarbej-
des indekser med bestandsudviklingen for de almindeligt 
forekommende fuglearter både sommer og vinter (senest 
Eskildsen et al. 2020). Forekomsterne af de lidt mindre al-
mindelige fugle er fulgt af Dansk Ornitologisk Forenings 
amtslige rapportgrupper siden 1970, hvor især feltornito-
logiske registreringer er behandlet i landsdækkende års-
rapporter de sidste mange år i Fugleåret (senest Lange et al. 
2020), som 2000 feltornitologer bidrager til. Tilsvarende 
er de sjældne ynglefugle blevet overvåget i varierende 
perioder, sidst under DATSY-programmet (Dansk Orni-
tologisk Forenings Arbejdsgruppe for Truede og Sjældne 
Ynglefugle) i årene 1998-2012 publiceret af Nye gaard et al. 
(2014). Sjældne fugles forekomst kvalitetssikres af Dansk 
Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg (senest Olsen 
et al. 2020), data i DOFbasen af DOFbasens kvalitetsud-
valg og de sjældne ynglefugle i DOFbasen af Dansk Or-
nitologisk Forenings udvalg for kvalitetssikring af yngle-
fugledata. 

Dansk Ornitologisk Forening gik tidligt i gang med re-
gistrering af ynglende og rastende vandfugle på alle Dan-
marks fuglerige lokaliteter (Ferdinand 1971, 1980), hvor 

den daværende Vildtbiologisk Station på Kalø samtidig 
kortlagde de rastende, fældende og overvintrende svøm-
mefugle i de danske farvande (fx Joensen 1973, 1974). 
Begge institutioner har videreført disse registreringer, se-
nest publiceret af Vikstrøm et al. (2015) og Holm et al. 
(2021).

Endelig har danske jægere indberettet nedlagte fugle og 
pattedyr siden 1940erne, så vi i dag har en ganske unik sta-
tistik, som med en passende kritisk tilgang kan sige meget 
om udviklingen i visse arters bestandsstørrelser gennem 
mere end et halvt århundrede (Strandgaard & Asferg 1980, 
Asferg et al. 2016). For enkelte arter findes endog statistik 
for afskydningen på en række godser helt tilbage til 1838 
(Weismann 1931-32).

Hvad trækgæster angår, har vi generelt undladt at for-
holde os til fugle, der blot passerer Danmark uden at raste 
i nævneværdig grad. Udviklingen hos mange af dem er i 
større eller mindre grad dækket systematisk gennem det 
sidste halve århundrede af fuglestationerne på Blåvand, 
Falsterbo og Christiansø (Kjær 2002, Rabøl & Rahbek 
2002, Lausten & Lyngs 2004, Jakobsen 2008, Rabøl & Lau-
sten 2014, Meltofte et al. 2019, Falsterbo Fågelstation 2020, 
Kjellén 2020). 

Bearbejdning af materialet
På baggrund af de nævnte kilder suppleret med den øvrige 
litteratur har vi forsøgt at beskrive generelle og skiftende 
tendenser for, hvordan fuglefaunaen i forskellige dan-
ske landskabstyper har udviklet sig under indflydelse af 
kendte landskabs-, klima- og samfundsændringer. For de 
første godt 150 års vedkommende har dette kun i begræn-
set omfang kunnet gøres kvantitativt. Her har vi i stedet 
anvendt mere generelle eller kvalitative oplysninger i lit-
teraturen til at vurdere udviklingen, idet vi har forsøgt at 
bruge oplysninger om enkeltarter til at belyse mere gene-
relle tendenser. Derimod har vi lagt mindre vægt på at be-
skrive udviklingen det sidste halve århundrede, som er vel-
kendt for mange arter og behandlet grundigt andre steder.

De samlede danske bestande af ynglefugle har vi vur-
deret i 1800, 1850, 1900, 1945, 1974, 1993-96 og 2014-17 
(Tab. 1). Disse skæringsår følger Romdal et al. (2013) og 
Dinesen et al. (2016) og er valgt med ca. 50 års mellerum 
i perioden fra 1800 frem til det første Atlasprojekt i 1971-
74. Fra sidstnævnte er der kun bestandsvurderinger for 
udvalgte arter (Dybbro 1976), mens der fra de to følgende 
atlasperioder 1993-96 og 2014-17 foreligger vurderinger 
af bestandene af alle Danmarks ynglefugle (Jacobsen 1997, 
Grell 1998, Fredshavn et al. 2019a, Vikstrøm & Moshøj 
2020). Grell (1998) angiver bestandsvurderinger for langt 
de fleste arter, hvorimod vi har måttet supplere bestands-
vurderingerne i Vikstrøm & Moshøj (2020) med bestands-
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Art Species 1800 1850 1900 1945 1974 1993-96 2014-17 Udv. Jagt Habitat Ref.
Knopsvane Cygnus olor 2 2 1 385-400 4 000 5 000-

7 000
4 700 ~+⁑ × Våd 1, 2, 3

Sangsvane Cygnus cygnus 0 0 0 0 0 0 9 ~ × Våd 4

Bramgås Branta leucopsis 0 0 0 0 0 3-8 4 500 ▲* × Kyst 5

Grågås Anser anser 3 2 2 3 2 000 3 500-
4 000

15 000-
17 000

~+* × Våd

Ederfugl Somateria mollissima 3 3 3 4 7 500 23 000-
25 000

24 500-
25 500

▲⁑ × Kyst 6

Hvinand Bucephala clangula 0 0 0 0 1 63 150 ▲⁑ × Skov

Stor Skallesluger Mergus merganser 2 2 2 2 17-20 50 140-150 ▲⁑ × Kyst

Toppet Skallesluger Mergus serrator 4 4 4 4 4 2 000-
3 000

2 600 ▼* × Kyst

Gravand Tadorna tadorna 4 4 3 4 3 000 3 000-
4 000

1 200 ~ × Kyst 7, 3

Rødhovedet And Netta rufina 0 0 0 2 1 0 11-12 ~+ × Våd

Taffeland Aythya ferina 0 1 3 3 428-511 400-600 340 ▲⁑ × Våd 8

Troldand Aythya fuligula 0 0 2 3 405-540 800-
1 000†

520 ▲⁑ × Våd 8

Bjergand Aythya marila (1) (1) (1) (1) (1) 0 0 ~ × Våd

Atlingand Spatula querquedula 3 3 3 3 200 260-300 150 ~ × Våd 8

Skeand Spatula clypeata 3 3 3 3 500-600 800-
1 000†

460 ▼* × Våd 8

Knarand Mareca strepera 0 0 0 1 62-85 280-300 500 ▲⁑ × Våd 8

Pibeand Mareca penelope 0 0 1 0 8-9 4-15 1 ~ × Våd 8

Gråand Anas platyrhynchos 5 5 4 5 20 000 37 000-
39 000

18 500† ~ × Våd 8, 3

Spidsand Anas acuta 3 3 3 3 150-200 150-175 25 ▼* × Våd

Krikand Anas crecca 4 4 4 3 200-400 300 125 ▼⁑ × Våd 8

Vagtel Coturnix coturnix 4 4 4 2 2 25-50 550 ~÷⁑ × Ager

Urfugl Lyrurus tetrix 5 4 4 1 200 210 4-5 0 ▼⁑ × Tør 8

Tab. 1. Ynglebestandene af danske fugle 1800-2018 i udvalgte skæringsår (sorte tal). For arter, hvor konkrete tal ikke foreligger, er 
bestanden vurderet (røde tal) i kategorierne meget sjælden 1-10 par (1); sjælden 10-100 par (2); fåtallig 100-1000 par (3); ret alm. 
1000-10 000 par (4); alm. 10 000-100 000 par (5); meget alm. 100 000-1 000 000 par (6); og hyper alm. > 1 000 000 par (7). Parenteser 
angiver tal fra mere end fem år før eller efter skæringsåret, mens et rødt spørgsmålstegn angiver, at det er usikkert, om arter over-
hovedet ynglende i Danmark på det pågældende tidspunkt. Et † angiver, at vi vurderer, at forskellen i forhold til det foregående 
estimat næppe er udtryk for mere langsigtede ændringer. Grønne trekanter (▲) angiver stigende bestande i undersøgelsespe-
rioden, bølgetegn (~) svingende bestande, og røde trekanter (▼) aftagende bestande. For bølgetegn angiver plus og minus, om 
arten er endt med at have hhv. væsentligt flere eller færre par end i begyndelsen af undersøgelsesperioden (se teksten side 18). 
For op- og nedgange angiver ⁑, at udviklingen i undersøgelsesperioden overordnet har været statistisk signifikant positiv eller 
negativ, mens * angiver statistisk signifikante ændringer fra punkttællingsdata for de sidste 44 år, der supplerer de langsigtede 
trends (se side 18f). Desuden er det angivet, om arten (og dens æg) er kategoriseret som efterstræbt i væsentlige dele af perioden 
(Jagt), samt hvilken primær ynglehabitat arten her og i Tab. 2 er angivet under. Her er syv arter angivet med delt habitat. Udover 
standardværkerne (se teksten side 10f) er specifikke referencer anvendt for de enkelte arter (angivet nedenfor tabellen). 
Estimated population sizes of Danish breeding birds 1800-2018 in selected reference years (black numbers). For species without specific 
population estimates, the populations were evaluated (red numbers) in the following categories: very rare 1-10 pairs (1); rare 10-100 
pairs (2); small numbers 100-1000 pairs (3); quite common 1000-10 000 pairs (4); common 10 000-100 000 pairs (5); very common 
100 000-1 000 000 par (6); exceedingly common > 1 000 000 pairs (7). Brackets indicate numbers from more than five years before or 
after a reference year, whereas a question mark indicates uncertainty over whether the species bred at all in Denmark at that time. A † 
indicates that the difference from the previous estimate is hardly real. Green triangles (▲) indicate an increase in population, wave signs 
(~) indicate relatively unchanged or varying populations, red triangles (▼) indicate a decrease in populations, between 1800-2018. A 
plus or a minus after a wave sign indicates whether the population became, respectively, much more or much less numerous at the end 
than at the beginning of the study period. Here, ⁑ indicates that the overall change during the study period was positively or negatively 
statistically significant, whereas * indicates statistically significant changes from point counts during the last 44 years, supplementing 
the long-term trends. Moreover, we indicate whether a species was exploited (Jagt) over a significant portion of the study period and 
which primary habitat the species utilizes for breeding (see translations in Tab. 2 side 117). 
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Art Species 1800 1850 1900 1945 1974 1993-96 2014-17 Udv. Jagt Habitat Ref.
Agerhøne Perdix perdix 6 6 6 6 5 20 000-

30 000
4 700 ▼⁑ × Ager

Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis 2 3 4 4 1 000-
2 000

2 600-
2 900

2 200† ▲⁑ Våd 3

Gråstrubet Lappedykker  
Podiceps grisegena 

3 3 3 3 600-800 2 200-
2 600

750† ~ Våd 3

Toppet Lappedykker Podiceps cristatus 4 4 4 4 3 400-
3 900

4 000 3 400 ▼* × Våd 9

Nordisk Lappedykker Podiceps auritus 2 1 0 0 1 1 1 ~ Våd

Sorthalset Lappedykker  
Podiceps nigricollis 

0 0 3 3 179-225 250-300 219-266 ▲⁑ Våd 8

Huldue Columba oenas 3 3 3 3 100 800-
1 000

1 140 ▲* × Skov

Ringdue Columba palumbus 4 4 5 6 6 291 000-
500 000

319 000 ▲⁑ × Skov

Turteldue Streptopelia turtur 1 1 1 2 3 100-135 70-90 ▲⁑ × Træer

Tyrkerdue Streptopelia decaocto 0 0 0 0 5 48 000 28 900 ~+⁑ × By

Steppehøne Syrrhaptes paradoxus 0 (2) (3) 0 0 0 0 ~ × Tør

Natravn Caprimulgus europaeus 3 3 3 3 3 500-600 577-843 ~ Skov 10

Mursejler Apus apus 4 4 4 5 5 10 000 10 500 ▲⁑ By

Gøg Cuculus canorus 5 5 5 5 5 2 100-
4 2000

13 200 ▼* Våd

Vandrikse Rallus aquaticus 2 2 3 3 1 250 2 000-
5 000

1 630† ▲⁑ Våd 7

Engsnarre Crex crex 5 10 000-
20 000

10 000-
20 000

3 25-100 0-30 139-320 ▼⁑ Våd 11

Plettet Rørvagtel Porzana porzana 4 4 4 3 32-55 22-61 46 ▼⁑ Våd 8

Lille Rørvagtel Zapornia parva 0 0 ? 0 0 0 ? ~ Våd

Dværgrørvagtel Porzana pusilla 0 0 ? 0 0 0 ? ~ Våd

Rørhøne Gallinula chloropus 1 2 3 5 5 12 000-
13 000

3 400 ~+⁑ Våd 3

Blishøne Fulica atra 3 3 5 5 5 29 000-
31 000

6 400† ~+ × Våd 3

Trane Grus grus 1 1 0 (1) 1 6-10 413-546 ~+ × Våd 12

Stortrappe Otis tarda ? (1) 0 0 0 0 0 ~ × Tør

Mallemuk Fulmarus glacialis 0 0 0 0 0 1 0 ~ Kyst

Sort Stork Ciconia nigra 2 2 2 1 0 1-3 0 ▼⁑ × Skov

Hvid Stork Ciconia ciconia 4 8 000-
10 000

2 400 520 40 6-7 2 ▼⁑ × Våd

Rørdrum Botaurus stellaris 3 2 1 2 22-42 150-200 450-653 ~ × Våd 8

Dværghejre Ixobrychus minutus 0 0 (1) (1) 0 0 0 ~ Våd

Fiskehejre Ardea cinerea 4 4 c. 1 100 c. 1 800 1 883-
2 673

6 735 5 500† ▲* × Våd 13, 14, 
15, 16

Sølvhejre Ardea alba 0 0 0 0 0 0 4 ~+ Våd

Skestork Platalea leucorodia 0 0 1 1 0 0-2 440 ▲ × Våd 17

Skarv Phalacrocorax carbo 3 3 0 2 1 380-
3 653

36 000-
41 000

30 500 ~+ × Kyst 8

Strandskade Haematopus ostralegus 4 4 4 4 10 150 12 000 6 350 ~ × Kyst 18

Klyde Recurvirostra avosetta 4 4 3 4 3 652 4 077 2 500 ~ × Kyst 19

Stylteløber Himantopus himantopus 0 0 0 0 0 3 1 ~ Kyst 20

Hjejle Pluvialis apricaria 4 4 3 45-78 8-17 6-10 0-1 ▼⁑ × Tør 21, 22

Pomeransfugl Eudromias morinellus 1 1 0 0 0 0 0 ~ × Tør

Stor Præstekrave Charadrius hiaticula 5 5 5 4 4 1 500-
2 500

1 000 ▼⁑ × Kyst

Lille Præstekrave Charadrius dubius 2 2 2 3 130-180 300 512-673 ▲⁑ × Våd
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Art Species 1800 1850 1900 1945 1974 1993-96 2014-17 Udv. Jagt Habitat Ref.
Hvidbrystet Præstekrave  
Charadrius alexandrinus 

4 4 4 3 136 50-60 94 ▼⁑ × Kyst 23

Vibe Vanellus vanellus 6 6 6 6 48 500 38 000 25 500 ▼⁑ × Ager/Våd 18

Storspove Numenius arquata 2 1 0 2 405 505 500 ~+ × Tør 18

Stor Kobbersneppe Limosa limosa 3 3 2 3 500 730 550 ~ × Våd 18, 24

Stenvender Arenaria interpres 3 3 3 3 29-32 40 20 ▼⁑ × Kyst 8

Brushane Calidris pugnax 5 5 4 4 950 500 100 ▼⁑ × Våd 18

Engryle Calidris alpina schinzii 5 5 4 4 700 500 170 ▼⁑ × Våd 18, 
24, 7

Skovsneppe Scolopax rusticola 1 2 3 3 1 500-
2 000

1 500-
2 000

2 000 ▲⁑ × Skov 7, 8

Tredækker Gallinago media 4 3 1 0 0 0 (1) ▼⁑ × Våd

Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago 5 5 5 5 1 709-
2 010

3 200-
3 500

1 500 ▼⁑ × Våd 3, 8

Mudderklire Actitis hypoleucos ? ? ? ? 1 1 0 ~ Våd

Svaleklire Tringa ochropus ? ? ? 0 40 50-60 52 ▲⁑ Skov 8

Rødben Tringa totanus 5 5 5 5 7 600 7 200 6 700 ▼⁑ × Våd 18

Hvidklire Tringa nebularia 0 (1) 0 0 0 0 0 ~ × Våd

Tinksmed Tringa glareola 4 4 4 3 88-112 47-55 100-120 ▼⁑ × Våd 8

Tejst Cepphus grylle 2 2 2 120-140 278-297 1 067-
1 171

1 900-
2 000

▲⁑ × Kyst 25

Alk Alca torda 2 2 0 2 200 575-613 1 300 ~+ × Kyst

Lomvie Uria aalge 3 3 0 3 1 100 2 000-
3 000

7 000 ~+ × Kyst

Almindelig Kjove Stercorarius parasiticus 0 (1) 0 0 0 0 0 ~ Kyst

Ride Rissa tridactyla 0 0 0 112 155 621-628 410 ▲⁑ Kyst 26

Hættemåge Chroicocephalus ridibundus 5 5 5 250 000 245 000 150 000 67 300 ~ × Våd 27

Dværgmåge Hydrocoloeus minutus 0 0 2 2 10 0 0-1 ~ Våd 7

Sorthovedet Måge  
Ichthyaetus melanocephalus

0 0 0 0 1 1 14-20 ▲⁑ Kyst

Stormmåge Larus canus 4 4 4 75 000-
100 000

60 000 25 000-
30 000

14 000 ~+⁑ × Kyst 26

Sildemåge Larus fuscus ? ? 2 1 400-
1 500

1 076 4 400 4 800 ▲⁑ × Kyst 26

Sølvmåge Larus argentatus 3 3 3 6 600-
9 000

66 000 62 000 87 000 ▲⁑ × Kyst 28

Svartbag Larus marinus ? ? 1 33 500-700 1 500-
1 600

3 200 ▲⁑ × Kyst

Dværgterne Sternula albifrons 4 4 4 3 371-701 400-600 500-600 ▼⁑ × Kyst 8

Sandterne Gelochelidon nilotica 3 3 500 475 37 13-16 1-3 ▼⁑ × Kyst 29

Rovterne Hydroprogne caspia 3 3 0 0 0 0 23 ~÷ × Kyst

Hvidvinget Terne Chlidonias leucopterus 0 0 0 0 0 0 1 ~ Våd 30

Sortterne Chlidonias niger 5 5 4 3 180 100 44-50 ▼⁑ Våd 8

Rosenterne Sterna dougallii 2 2 1 0 0 0 0 ▼⁑ × Kyst

Fjordterne Sterna hirundo 4 4 4 4 860 1090 600 ▼ × Våd 31

Havterne Sterna paradisaea 5 5 5 4 6 464-
8 976

8 000-
9 000

5 400 ▼⁑ × Kyst 8

Splitterne Thalasseus sandvicensis 1 4 4 5 4 000 4 500 3 900-
4  00

~ × Kyst 7

Fiskeørn Pandion haliaetus 3 2 1 1 2-4 1 5-7 ▼⁑ × Våd

Hvepsevåge Pernis apivorus 3 3 3 3 400-600 650 650 ~ × Skov

Slangeørn Circaetus gallicus (1) (1) 0 0 0 0 0 ~ × Tør

Kongeørn Aquila chrysaetos 1 1 0 0 0 0 3-4 ~ × Tør 32

Rørhøg Circus aeruginosus 3 3 1 2 76-96 650 1070 ~+ × Våd
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Art Species 1800 1850 1900 1945 1974 1993-96 2014-17 Udv. Jagt Habitat Ref.
Blå Kærhøg Circus cyaneus 2 2 1 1 1 2-5 0 ▼⁑ × Våd

Hedehøg Circus pygargus 0 0 1 350-400 20-30 35-50 25-33 ~+⁑ × Ager/Våd 33

Spurvehøg Accipiter nisus 3 3 4 4 1 000-
1 500

3 500-
4 000†

1 900 ~+⁑ × Skov

Duehøg Accipiter gentilis 3 3 2 2 150-200 650-700 200 ~ × Skov

Havørn Haliaeetus albicilla 2 2 1 (1) 0 3 94 ~ × Våd 32

Rød Glente Milvus milvus 3 3 2 1 5 20-31 200 ~ × Træer

Sort Glente Milvus migrans 0 0 (1) 0 0 0 0 ~ × Træer

Musvåge Buteo buteo 4 4 3 4 1 900-
2 400

5 000 4 150 ~ × Skov

Slørugle Tyto alba (1) 2 3 3 75-150 50-75 200-230 ▲ × Tør 7

Høgeugle Surnia ulula 0 0 0 0 0 0 (1) ~ Skov

Kirkeugle Athene noctua noctua 4 4 4 4 3 175-200 30 ▼⁑ Tør

Perleugle Aegolius funereus ? (1) ? 0 (1) 1-8 5-7 ~ Skov 34

Skovhornugle Asio otus 2 2 3 4 4 1 500-
2 000

2 000 ▲⁑ × Skov

Mosehornugle Asio flammeus 3 3 3 2 24-41 0-10 5 ▼⁑ × Våd 8

Natugle Strix aluco 4 4 4 4 4 4 000-
5 000

2 400† ~ × Skov

Stor Hornugle Bubo bubo 2 2 0 0 0 30-35 70 ~ × Skov

Hærfugl Upupa epops 3 2 (1) 0 (1) 1 0 ▼⁑ × Tør

Vendehals Jynx torquilla 2 2 2 2 150-300 75-100 212-250 ▲ Skov 7

Grønspætte Picus viridis 3 3 3 3 3 750-
1 000

220 ▼* Skov

Sortspætte Dryocopus martius 0 0 0 0 80 200-250 116-142 ~+⁑ Skov

Lille Flagspætte Dendrocopos minor ? ? 0 0 1 70-100 83-128 ▲⁑ Skov

Mellemflagspætte Dendrocopos medius 3 3 2 1 0 0 (1) ▼⁑ Skov

Stor Flagspætte Dendrocopos major 4 4 4 5 5 100 000 135 000 ▲⁑ Skov

Biæder Merops apiaster 1 0 0 (1) 1 0 6-9 ~ × Ager

Ellekrage Coracias garrulus 2 2 (1) 0 0 0 0 ▼⁑ × Træer

Isfugl Alcedo atthis ? 1 2 2 200 300 440-942 ▲⁑ Våd

Tårnfalk Falco tinnunculus 3 3 4 4 2 000-
2 500

1 800-
2 300

1 800 ▲⁑ × Ager 7

Dværgfalk Falco columbarius 0 (1) 0 0 0 0 0 ~ × Tør

Lærkefalk Falco subbuteo 3 3 2 2 5-10 1-5 20-30 ▼⁑ × Skov

Vandrefalk Falco peregrinus 2 2 1 6-9 1 0 14 ~ × Kyst 35, 36

Pirol Oriolus oriolus 0 1 2 2 200-400 75-100 10-20 ~+⁑ Skov

Rødrygget Tornskade Lanius collurio 5 5 4 4 1 500-
3 000

1 500-
3 000

1 500 ▼⁑ × Træer

Stor Tornskade Lanius excubitor 1 1 1 2 30-50 18-27 4 ~ Tør 8

Skovskade Garrulus glandarius 4 4 4 5 5 56 000 35 000† ~+⁑ × Skov

Husskade Pica pica 4 4 4 5 5 249 000 235 000 ▲⁑ × Træer

Nøddekrige Nucifraga caryocatactes ? 1 1 0 1 5-40 2-3 ~ × Skov 30

Allike Corvus monedula 4 4 4 5 5 25 000-
140 000

103 000 ▲⁑ × By

Råge Corvus frugilegus 5 5 5 5 37 000-
39 000

40 000† 85 000 ▲* × Træer 37

Ravn Corvus corax 4 4 2 c. 25 170 500-600 1 300 ~ × Skov 38, 7

Krage Corvus cornix & corone 5 5 5 5 6 100 000-
220 000

137 000 ▲⁑ × Træer

Sortmejse Periparus ater 0 0 3 6 6 178 000 93 000 ~+⁑ Skov

Topmejse Lophophanes cristatus 0 0 3 4 5 26 000 11 000 ~+⁑ Skov

Sumpmejse Poecile palustris 4 4 4 5 5 27 000 29 000 ▲⁑ Skov
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Art Species 1800 1850 1900 1945 1974 1993-96 2014-17 Udv. Jagt Habitat Ref.
Fyrremejse Poecile montanus 0 0 0 0 0 100-300 500 ▲ Træer

Blåmejse Cyanistes caeruleus 5 5 5 6 6 245 000 236 000 ▲⁑ Skov

Musvit Parus major 6 6 6 6 6 745 000 642 000 ~ Skov

Pungmejse Remiz pendulinus 0 0 0 0 18-25 150 6-20 ▲⁑ Våd 8

Hedelærke Lullula arborea 2 3 3 3 3 300-400 650-850 ▲ Træer

Korttået Lærke Calandrella brachydactyla 0 0 0 0 0 0 (1) ~ Tør

Sanglærke Alauda arvensis 7 7 7 7 7 1 360 000 660 000 ▼* Ager/Tør/
Våd

Toplærke Galerida cristata 1 2 3 4 3 50-75 1 ~ By

Skægmejse Panurus biarmicus 0 0 0 0 17-65 1 000-
2 000

2 000 ▲⁑ Våd 8

Savisanger Locustella luscinioides 0 0 0 0 2 20-30 8-20 ▲⁑ Våd

Flodsanger Locustella fluviatilis 0 0 0 0 0 7-34 0-6 ~ Våd

Græshoppesanger Locustella naevia 0 1 1 1 3 1 700-
1 800

900 ~+⁑ Våd 3

Gulbug Hippolais icterina 5 5 5 5 5 64 000 39 000 ▼* Træer

Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus 6 6 5 4 4 3 900 3 900 ▼⁑ Våd

Vandsanger Acrocephalus paludicola ? (1) 0 0 0 0 0 ~ Våd

Buskrørsanger Acrocephalus dumetorum 0 0 0 0 0 0 (1) ~ Våd

Kærsanger Acrocephalus palustris 1 2 3 4 5 30 000 29 600 ▲⁑ Våd

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus 4 4 4 5 5 53 000 34 700 ~+⁑ Våd

Drosselrørsanger  
Acrocephalus arundinaceus

0 (1) 2 2 22-29 10-20 6-8 ~ Våd 8

Bysvale Delichon urbicum 5 5 5 5 5 17 000-
170 000

30 400 ~ By

Landsvale Hirundo rustica 6 6 6 6 6 200 000-
300 000

209 000 ~÷ Ager

Digesvale Riparia riparia 6 6 6 5 5 20 000-
40 000

9 200 ▼⁑ Våd

Skovsanger Rhadina sibilatrix 2 2 3 3 5 16 000 9 900 ~+⁑ Skov

Løvsanger Phylloscopus trochilus 5 5 6 6 6 600 000 298 000 ~+⁑ Skov/
Træer

Gransanger Phylloscopus collybita 0 0 2 3 5 240 000 401 000 ▲⁑ Skov

Lundsanger Seicercus trochiloides 0 0 0 0 0 1 6 ~ Skov

Halemejse Aegithalos caudatus 3 3 3 4 4 10 000 7 300 ~+⁑ Skov

Munk Sylvia atricapilla 4 4 5 5 6 284 000 487 000 ▲⁑ Skov 7

Havesanger Sylvia borin 5 5 6 6 6 216 000 175 000 ~+⁑ Skov

Høgesanger Curruca nisoria 2 2 3 3 15-30 1-4 0 ~÷ Træer 8

Gærdesanger Curruca curruca 3 3 4 5 6 160 000 178 000 ~+⁑ Træer

Tornsanger Curruca communis 6 6 6 6 6 358 000 393 000 ▲⁑ Træer

Fuglekonge Regulus regulus 0 1 4 5 6 170 000 108 000 ~+⁑ Skov

Rødtoppet Fuglekonge  
Regulus ignicapilla

0 0 0 1 2 10-20 225-318 ▲⁑ Skov

Parktræløber Certhia brachydactyla 0 0 0 1 3 1 200-
1 300

3 400 ▲⁑ Skov

Træløber Certhia familiaris 4 4 5 5 5 33 000 22 600† ▲⁑ Skov

Spætmejse Sitta europaea 4 4 5 5 5 35 000 53 000 ▲⁑ Skov

Gærdesmutte Troglodytes troglodytes 5 5 6 6 6 400 000 433 000 ▲⁑ Skov

Stær Sturnus vulgaris 6 6 6 6 6 660 000 290 000 ▼* Tør

Vandstær Cinclus cinclus 0 1 1 (1) 1 2-6 4-8 ~ Våd

Grå Fluesnapper Muscicapa striata 4 4 5 5 5 19 000 13 600 ▲⁑ Skov

Rødhals Erithacus rubecula 5 5 6 6 6 285 000 280 000 ▲⁑ Skov

Nattergal Luscinia luscinia 4 4 4 5 5 68 000 41 000 ~+⁑ Våd
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Art Species 1800 1850 1900 1945 1974 1993-96 2014-17 Udv. Jagt Habitat Ref.
Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos 0 0 (1) (1) 0 0 (1) ~ Våd

Sydlig Blåhals Luscinia svecica cyanecula 1 1 1 0 0 1-3 700 ▲ Våd

Lille Fluesnapper Ficedula parva 0 0 0 1 1 10-20 10-20 ▲⁑ Skov

Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca 4 4 4 5 5 16 000 3 900 ~ Skov

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus 3 3 4 4 5 36 000 11 4000 ▲⁑ Skov

Husrødstjert Phoenicurus ochruros 0 0 2 2 200 750-1 000 580† ▲⁑ By

Bynkefugl Saxicola rubetra 5 5 5 5 5 14 000 6 900 ▼* Tør

Sortstrubet Bynkefugl Saxicola rubicola 0 0 1 1 1 10-11 366-453 ▲⁑ Tør

Stenpikker Oenanthe oenanthe 6 6 5 5 4 2 900 1 400 ▼⁑ Ager

Misteldrossel Turdus viscivorus 2 3 3 4 5 28 000 20 000 ~+⁑ × Skov

Sangdrossel Turdus philomelos 5 5 6 6 6 259 000 384 000 ▲⁑ × Skov

Vindrossel Turdus iliacus 0 0 0 0 1 0-3 0-2 ~ × Skov

Ringdrossel Turdus torquatus ? (1) 0 (1) 0 1 0 ~ × Tør

Solsort Turdus merula 4 5 6 7 7 2 280 000 2 100 000 ▲⁑ × Træer

Sjagger Turdus pilaris 0 0 0 0 3 1 000-
5 000

820 ~+⁑ × Træer

Jernspurv Prunella modularis 4 4 5 6 6 100 000 70 600 ~+ Skov/
Træer

Gråspurv Passer domesticus 7 7 7 7 7 944 000 640 000 ▼* Ager/By

Skovspurv Passer montanus 5 5 5 6 6 482 000 557 000 ▲⁑ Træer

Skovpiber Anthus trivialis 4 4 4 5 5 67 000 71 000 ▲⁑ Skov/
Træer

Engpiber Anthus pratensis 6 6 6 5 5 40 000 29 000 ▼⁑ Våd

Skærpiber Anthus petrosus 3 3 3 3 50-70 115-130 48 ~ Kyst

Markpiber Anthus campestris 3 3 3 2 35-51 20-25 1 ▼⁑ Tør 8

Gul Vipstjert Motacilla flava 6 6 5 5 4 9000 3800 ▼⁑ Våd

Bjergvipstjert Motacilla cinerea 0 0 0 2 150 450-500 299-419 ~+⁑ Våd

Hvid Vipstjert Motacilla alba 5 5 5 6 6 111 000 136 000 ▲⁑ Ager

Bogfinke Fringilla coelebs 6 6 6 7 7 1 700 000 1 800 000 ▲⁑ Skov

Kvækerfinke Fringilla montifringilla ? ? ? ? 1 0-1 0 ~ Skov

Kernebider Coccothraustes coccothraustes 4 4 4 4 5 13 900 13 600 ▲⁑ Skov

Karmindompap Erythrina erythrina 0 0 0 0 1 200-250 40-57 ~+ Træer

Dompap Pyrrhula pyrrhula 0 0 0 3 4 45 000 39 000† ▲⁑ Skov

Grønirisk Chloris chloris 5 5 5 6 6 489 000 332 000 ▲⁑ Træer

Tornirisk Linaria cannabina cannabina 6 6 6 6 6 283 000 121 000 ▼* Træer

Lille Gråsisken Acanthis flammea cabaret 0 0 0 0 4 10 000-
20 000

4 000 ~+⁑ Skov 39

Stor Korsnæb Loxia pytyopsittacus 0 (1) (1) 0 0 0-1 3 ~ Skov

Lille Korsnæb Loxia curvirostra 0 1 1 3 3 2 000 410† ~+⁑ Skov

Hvidvinget Korsnæb Loxia leucoptera 0 0 0 0 0 0 6-10 ~ Skov

Stillits Carduelis carduelis 4 4 4 4 5 34 600 45 000 ▲⁑ Træer

Gulirisk Serinus serinus 0 0 0 1 2 1-5 2-23 ▲⁑ Træer

Grønsisken Spinus spinus 0 0 1 1 3 100-1 000 110 ~+⁑ Skov

Bomlærke Emberiza calandra 5 6 6 6 5 31 000 28 000 ~÷ Ager

Hortulan Emberiza hortulana 0 0 1 0 0 0 0 ~ Træer

Gulspurv Emberiza citrinella 6 6 6 6 6 567 000 303 000 ▼* Træer

Rørspurv Schoeniclus schoeniclus 5 5 5 5 5 49 900 41 000 ▼* Våd

1) Jespersen 1951; 2) Paludan & Fog 1956; 3) Meltofte et al. 2009a; 4) Lange et al. 2017; 5) Mortensen 2011; 6) Christensen & Bregnballe 2011; 7) Asbirk & Braae 1988; 8) 
Dybbro 1985; 9) Asbirk & Dybbro 1978; 10) Jensen & Jacobsen 1996; 11) Thorup 1999; 12) Tofft 2007; 13) Dybbro 1970a; 14) Frederiksen 1992; 15) Møller & Olesen 1980; 
16) Jensen 1954; 17) Kortegaard 1973; 18) Thorup 2018; 19) Bregnballe et al. 2015b; 20) Nyegaard et al. 2014; 21) Thamdrup 1939; 22) Fabricius & Hald-Mortensen 1969; 
23) Dybbro 1970b; 24) Hansen 1985; 25) Asbirk 1978; 26) Møller 1978b; 27) Bregnballe et al. 2015a; 28) Bregnballe & Lyngs 2014; 29) Møller 1975; 30) Lange et al. 2017; 
31) Bregnballe & Jørgensen 2013; 32) Ehmsen et al. 2011; 33) Lerche-Jørgensen et al. 2012; 34) Østergaard 2019; 35) Jørgensen 1989; 36) Andreasen 2008; 37) Jensen 1980; 
38) Jespersen 1950; 39) Hald-Mortensen 1969.
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vurderinger i rapporteringen til EU under fuglebeskyttel-
sesdirektivet (Fredshavn et al. 2019a) for arter, der ikke 
er bestandsvurderet i Atlas III. Angivelser i EU-rappor-
teringen er givet så tæt på 2018 som muligt (Fredshavn et 
al. 2019a). Visse bestandstal er påfaldende afvigende fra 
bestandsvurderingerne fra de tidligere landsdækkende 
kortlægninger under atlasprojekterne, uden at der er do-
kumentation herfor fra andre kilder og vores viden i øv-
rigt. Sådanne afvigende bestandsvurderinger i de sidste to 
skæringsår har vi markeret (se Tab. 1), hvor vi mener, at 
afvigelsen fra omkringliggende skæringsår skyldes meto-
diske forskelle og ikke reelle bestandsændringer.

Hvor der for en art foreligger en bestandsvurdering 
fra mindre end fem år før eller efter det angivne tidspunkt 
(skæringsår), er disse indskrevet under det nærmeste skæ-
ringsår, mens angivelser, der afviger mere end ± 5 år, er sat 
i parentes under det nærmeste skæringsår. For alle andre 
arter og år er bestanden vurderet i syv intervaller gående 
fra meget sjælden 1-10 par (1), sjælden 10-100 par (2), 
fåtallig 100-1000 par (3), ret almindelig 1000-10 000 par 
(4), almindelig 10 000-100 000 par (5), meget almindelig 
100 000 par (6) og hyper-almindelig > 1 000 000 par (7), 
hvilket bl.a. følger Dybbro (1978) og Olsen (1992). 

I vurderingerne har vi som udgangspunkt brugt me-
toden beskrevet af Romdal et al. (2013) og Dinesen et al. 
(2016), der tager afsæt i sandsynlige ynglepar, hvilket fx 
for sangfugle vil sige, at syngende hanner eller territorie-
hævdende individer i mere end en uge registreres som 
et ynglepar. Der er altså ikke nødvendigvis tale om fund 
godkendt af Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenheds-
udvalg (se Christensen & Rasmussen 2015 for ældre fund). 
Enkeltstående forekomster af mere eksotiske arter som fx 
Bjergløvsanger Phylloscopus bonelli og Amerikansk Rør-
drum Botaurus lentiginosus er udeladt.

Da der ofte vil være stor forskel på, hvad fx “almindelig 
ynglefugl” dækker over for en skovfugl hhv. i begyndel-
sen af 1800tallet og 2020, hvorimellem der blev etableret 
omkring fem gange så meget skov, har vi ladet det indgå 
i vurderingerne. Fx har de nye, store nåletræsplantager i 
Midt- og Vestjylland betydet indvandring af flere arter og 
omfattende udvidelser i mange andre arters yngleområder 
(se side 28), hvilket naturligvis har betydet markante stig-
ninger i bestandene af disse arter.

Vurderingerne fra 1800tallet er især baseret på Teil-
mann (1823), Faber (1824), Kjærbølling & Collin (1875-
77), Collin (1877, 1888, 1895), Løppenthin (1967) og Palm 
(1986 osv.). Vurderingerne fra 1800tallet er naturligvis 
langt mere usikre end fra senere perioder grundet den be-
grænsede ornitologiske aktivitet og sparsomme litteratur 
navnlig fra begyndelsen af århundredet. På den anden side 
er 1800 valgt som udgangspunkt, fordi det er herfra, vi har 

de første reelle oplysninger om den danske ynglefuglefauna 
og de enkelte arters hyppighed. 

Holten (1925) udgav (posthumt) en del mere generelle 
betragtninger om forekomstændringer for en række fug-
learter igennem midten af 1800tallet, men med visse und-
tagelser anser vi hverken de angivne ændringer eller deres 
årsager for at være pålidelige. Det samme gælder i nogen 
grad Grønlund (1897), som spurgte en række fuglekyndige 
rundt omkring i landet om deres oplevelse af ændringer i 
fuglebestandene frem mod forrige århundredskifte. Vi har 
derfor brugt de oplysninger, som vi finder troværdige, og 
som underbygges af andre kilder.

Vurderingerne for 1900tallet er navnlig baseret på 
Winge (1906), Schiøler (1925-31), Heilmann & Manni-
che (1926-30), Løppenthin (1946, 1967) og Salomonsen 
(1963a) samt de tre landsdækkende atlasprojekter hhv. 
i 1970erne, 1990erne og 2010erne (Dybbro 1976, Grell 
1998, Vikstrøm & Moshøj 2020). Hertil kommer vurde-
ringer ud fra Dansk Ornitologisk Forenings 44 års punkt-
tællinger for de almindelige arter (Eskildsen et al. 2020) og 
Fugleåret siden 2010. For de sjældne arter tillige Sørensen 
(1995) og Nyegaard et al. (2014; se yderligere referencer i 
Tab. 1). Der er dog stadig meget sparsomme oplysninger 
om adskillige arter op til i dag, navnlig de arter, der ikke er 
så almindelige, at de dækkes af punkttællingerne eller så 
sjældne, at de dækkes af fx DATSY-programmet eller på 
anden vis har tiltrukket sig særlig opmærksomhed.

For den samlede 220-årige periode har vi angivet ud-
viklingen i bestandene af hver enkelt art som tiltagende, af-
tagende eller varierende efter faste kriterier. Angivelserne 
tiltagende eller aftagende er tildelt arter, der entydigt har 
skiftet interval(ler) op eller ned i løbet af hele undersø-
gelsesperioden. Her er sporadiske yngleforekomster ikke 
regnet med, idet kriteriet her er, at en art skal have ynglet 
med en bestand på mindst 10 par i 10 år for at tælle med 
i op- eller nedgangene (se Moeslund et al. 2015). Hvis be-
standen er vurderet til at være skiftet fra et interval til et an-
det og tilbage igen, eller vurderes at have ligget (fluktueret) 
indenfor det samme interval i hele undersøgelsesperioden, 
er den angivet som varierende. For de seneste 44 år med 
punkttællinger, har vi medtaget op- og nedgange, såfremt 
ændringerne er overbevisende, dvs. med en statistisk sig-
nifikant ændring på mindst 0,5 % pr. år. I de tilfælde, hvor 
de to bestandsvurderinger er modsatrettede, har vi således 
angivet den samlede bestandsudvikling som varierende, 
men vi har tilføjet et plus eller minus for arter, som hhv. 
er endt med at have væsentligt flere eller færre individer 
(mindst en kategori op eller ned) i dag end for 220 år siden. 

For den samlede 220-årige periode har vi testet eventu-
elle ændringer i bestandskategorierne i de syv skæringsår 
for statistisk signifikans for hver art med lineær regression 
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efter at have konverteret de reelle bestandsangivelser i det 
senere halve århundrede til de samme kategorier som i de 
første skæringsår. Resultaterne af disse analyser fremgår 
af Tab. 1. 

For i det mindste at få en vis idé om, hvordan de sam-
lede bestande i de forskellige landskabstyper numerisk har 
udviklet sig over de mange år, har vi i Tab. 2 på side 117 i 
diskussionen konverteret kategorierne 1-7 til medianvær-
dier for kendte bestandsstørrelses-fordelinger af danske 
ynglefugle fra de sidste fire evalueringer (Tucker & Heath 
1994, Burfield & van Bommel 2004, Fredshavn et al. 2019a, 
Vikstrøm & Moshøj 2020). Medianværdierne er 1: 3, 2: 36, 
3: 422, 4: 3180, 5: 30 500, 6: 259 000 og 7: 1,72 mio. (se 
yderligere side 116 i diskussionen). 

I tabellerne har vi opdelt arterne på landskabstyper 
efter deres vigtigste levesteder baseret på litteraturen og 
egne erfaringer. Her er det ikke kun selve redehabitaten, 
vi har vurderet, men hvilken landskabstype størstedelen af 
bestandene har udnyttet gennem den behandlede periode. 
Da langt de fleste arter udnytter flere forskellige landskabs-

typer og -elementer, har vi for særlig bredspektrede arter 
angivet flere hovedtyper af levesteder. Ved behandlingen af 
arterne i teksten har vi dog ikke nødvendigvis været særlig 
konsekvente i forhold til de angivne habitater. Vi har tillige 
valgt en anden inddeling end ved Dansk Ornitologisk For-
enings analyse af punkttællingerne (Eskildsen et al. 2013), 
idet vi fx har ønsket at kunne behandle træer og buske i 
det åbne land adskilt fra agerlandet. I denne kategori har 
vi medtaget villa- og sommerhusområder som en samlet 
kategori af træ- og buskvækst udenfor egentlig skov. By 
er derfor begrænset til tæt bebyggelse. Ikke-dyrkede om-
råder er inddelt i hhv. lysåbne, tørre naturtyper og ferske 
og brakke vådområder, mens kyster og småøer udgør en 
samlet kategori. Ved behandlingen af træk- og vintergæ-
ster har vi anvendt en endnu grovere inddeling i hhv. tørre 
landskabstyper, ferske vådområder og marine områder.

Ved sammentællingerne under de forskellige land-
skabstyper i Tab. 2 har vi taget hensyn til en række for-
skydninger i de allermest almindelige arters habitatudnyt-
telse. Fx ynglede en meget stor del af Sanglærkerne Alauda 
arvensis i 1800tallet i de dengang meget mere udbredte 
lysåbne landskabstyper, og Gråspurven Passer domesticus 
var overordentlig talrig i landbrugslandet dengang (se tek-
sterne herom i landskabsgennemgangen). Derfor har vi for 
sådanne arter vurderet bestands tallene særskilt for hver af 
hovedtyperne af levesteder gennem tiden.

Foruden sammentællinger af disse estimater for de en-
kelte landskabstyper og for landet samlet i Tab. 2, har vi 
angivet, hvor mange arter, der hhv. er gået frem, tilbage 
eller har varieret i løbet af de 220 år. Introducerede arter 
indgår ikke i tabellerne. 

Da Grå- og Sortkrage Corvus cornix & corone i den 
danske litteratur oftest er behandlet som én art, har vi kun 
skelnet mellem dem, hvor det er særlig relevant.

For landskabsudviklingen findes der god statistik fra 
1861 og frem (Levin & Normander 2008), men allerede 
omkring 1800 kendes fordelingen på landskabernes ho-
vedtyper takket være Videnskabernes Selskabs kort fra 
1768-1805 (Fig. 3; Frederiksen et al. 2009). Disse kort og 
statistikker kan suppleres med billeder, hvor malerkunsten 
netop fra begyndelsen af 1800tallet til 1860erne nærmest 
eksploderede i landskabsbilleder i den periode, som vi i dag 
betegner guldalderen (Østergaard 2019). Selv om disse bil-
leder ikke nødvendigvis er dokumentariske fremstillinger 
af landskaberne (Ovesen 1983, 1984, Bruun 2000, Øster-
gaard 2019; se også Grosen 2004), så er de i overensstem-
melse med de mange nok så autentiske kobberstik med 
ofte helt åbne omgivelser af danske byer i Pontoppidans 
monumentale værk Den Danske Atlas fra 1763-81. Mange 
af disse ældre illustrationer giver rimeligvis et fint indtryk 
af, hvordan de landskaber så ud, som kort og statistikker 

Mere end 200 års omhyggelige optællinger, notater og 
publikationer har tilvejebragt det kendskab vi i dag har til 
Danmarks fuglefauna. Foto: Allan Gudio Nielsen.
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mere konkret dokumenterer. Autentiske eller ej, så er guld-
aldermaleriernes åbne landskaber i mange dele af landet 
bemærkelsesværdige, fordi den pågældende generations 
malere var skolede på det københavnske kunstakademi i, 
at træer var “en uerstattelig og umistelig del af landskabet” 
(Østergaard 2019 p. 288). Fra omkring år 1900 bliver foto-
grafiet mere udbredt, og fra den tid er der mange fotos, der 
sammenlignet med nøjagtig de sammen lokaliteter i dag 
dokumenterer, at landskabet selv for hund rede år siden 
var langt mere åbent end nu (Sand-Jensen & Schou 2019). 

Vi har ikke forsøgt at referere al den tilgængelige lit-
teratur, men især for det sidste halve århundrede refereret 
til de seneste nøgleværker. Herunder har vi i teksten foku-
seret på angivelser i den tidlige litteratur, som tydeligt af-
viger fra de nuværende forhold. De mange steder i teksten, 
hvor fx udviklingstendenserne er baseret på vurderinger, 
er dette markeret med udsagn som “formentlig”, “må an-
tages”, “givetvis” og “måske”, hvad enten vurderingerne er 
vores eller er forfatternes i de artikler, vi henviser til. Det 
skal her pointeres, at der ofte er flere sammenfaldende el-
ler modsatrettede faktorer, der har påvirket bestandene af 
de enkelte arter, hvilket det ligger udenfor nærværende 
monografi at gå dybere ind i. I stedet nævner vi de fakto-
rer, som vi mener, er de væsentligste for udviklingen i de 
forskellige fuglegrupper. Dette er gjort landskabstype for 
landskabstype for hhv. ynglefugle og træk- og vintergæster 
i første del af monografien, for så i diskussionen at gen-
nemgå de vigtigste faktorer hver for sig.

Med ikke meget mere end 10 egentlige fuglekendere 
i Danmark midt i 1800tallet, godt 100 i begyndelsen af 
1900tallet, og mere end 2000 i dag er det klart, at vi i dag 
har langt mere præcise data for, hvad der sker i fuglever-
denen. Alligevel er det forbavsende at se, hvor få åbenlyse 
fejl der er i Kjærbøllings og Collins faunistiske angivelser. 
De få ornitologer, der var i 1800tallet, var dedikerede sam-
lere, som åbenbart ikke lod ret mange chancer gå fra sig, 
når der var mulighed for at skyde en eftertragtet fugl eller 
indsamle et kuld æg til samlingen. Ofte fik de individer 
overdraget fra skytter og fuglefængere, der helt naturligt 

sikrede sig usædvanlige fugle med henblik på salg til sam-
lerne – hvorved forekomsterne blev dokumenteret.

For den senere del af undersøgelsesperioden er det re-
levant at bemærke, at forfatterne til denne monografi har 
levet mellem en fjerdedel og en tredjedel af den dækkede 
periode. Vi har derfor selv kunnet følge udviklingen samt 
overvågningen og udforskningen af Danmarks fuglefauna 
samt landskabs- og samfundsudviklingen siden 1950erne 
og har også fra vores forældre og bedsteforældre fået over-
leveret viden siden forrige århundredskifte.

Sortspætten indvandrede allerede for 8000 år siden som 
ynglefugl i Danmark. Foto: Peter Bonne Eriksen.
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De første fugle, der er påvist i Danmark, er ryper – både 
Dalrype Lagopus lagopus og Fjeldrype Lagpous mutus – fra 
senglacialtiden mere end 10 000 år før nu, da der stadig 
herskede arktiske forhold med tundra her i landet (Aaris-
Sørensen 1988). I de følgende præboreale og boreale 
perioder indvandrede skovfyr Pinus silvestris som domi-
nerende skovart blandet med birk Betula spp. og senere 
hassel Corylus avellana, men der foreligger ikke fund af 
fugle fra den tid, som kan belyse artssammensætningen. 
Vi må derfor nøjes med at formode, at fuglelivet dengang 
må have lignet nutidens i Skandinaviens boreale zone. 
Efter løvskovens ankomst for ca. 8000 år siden foreligger 
derimod talrige fund fra jægerstenalderfolkenes boplad-
ser. Blandt disse er Sort Stork Ciconia nigra, Tjur Tetrao 
urogallus, Grønspætte Picus viridis og Sortspætte Dryoco-
pus martius udprægede skovarter. Men også mange vand-
fuglearter indgår, hvilket vidner om, at der må have været 
udstrakte vådområder, både ferske og salte, hvor datidens 
jægere har drevet jagt. En art som Engsnarre Crex crex er 
også fundet, hvilket viser, at der har været lysåbne natur-
typer som frodige enge i skovlandet (se indledningen og 
side 118). 

Samtidig steg havet, og landet blev efterhånden til et 
ørige, hvor der var talrige bopladser langs kysterne. Ved 
udgravninger af disse er der fundet nye arter, som er 
udprægede havfugle: Lomvie Uria aalge, Alk Alca torda, 
Gejrfugl Penguinus impennis og Sule Morus bassanus, 
men også fund af Krøltoppet Pelikan Pelecanus crispus, 
som tyder på udbredte ferske vådområder. Pelikanen har 
dog næppe ynglet (Aaris-Sørensen 1988 p. 185). Ud over 
de ovennævnte arter er der fundet både Rødstrubet Gavia 
stellata og Sortstrubet Lom Gavia arctica, Toppet Lap-
pedykker Podiceps cristatus, Knortegås Branta bernicla, 
16 arter ænder, Sølvmåge Larus argentatus, Hættemåge 
Chroicocephalus ridibundus m.fl. Blandt skovfuglene er 
der stadig Tjur og Sort Stork blandt fundene, men også 
Natugle Strix aluco og Skovskade Garrulus glandarius 
dukkede op på det tidspunkt. Arter som Ravn Corvus co-
rax, Råge Corvus frugilegus og Krage er igen et vidnesbyrd 
om, at skoven ikke har dækket det tørre land fuldstændigt.

Med landbrugets indførelse for ca. 5000 år siden (bon-
destenalder), indledtes store forandringer i det danske 
landskab, som hang sammen med rydning af skov, afgræs-
ning og klimaændringer. Senere bidrog tilførsel af gødning 
fra husdyrene til frugtbarheden af det dyrkede land, og der 
skete en kraftig befolkningstilvækst i forbindelse med de 
spring i tilgængeligheden af føde, som udviklingen fra 
samler- og jægerkultur over primitivt svedjelandbrug til 
brug af organisk gødning medførte (Emanuelsson 2009 

pp. 25-31). Men det er først i bronzealderen 3000 år før 
nu, at rydningerne af skoven for alvor tog fat (Aaris-Sø-
rensen 1988 p. 211). Landbruget betød ikke alene opdyrk-
ning, men også afgræsning fra husdyr, som fx hæmmede 
opvækst af nye træer, og som kan have været den domi-
nerende faktor ved omdannelse af skovlandet til et åbent 
landskab (Odgaard 2015). 

De græsningsskabte overdrev, enge og heder bredte 
sig i jernalderen – hederne primært på de sandede jorde i 
Vestjylland – og der opstod talrige vådområder (se side 63) 
i form af moser, søer og damme. Løppenthin (1967 p. 57) 
skriver at “i disse terræner har det åbne lands fugle fauna 
haft fortrinlige kår gennem hele Middel alderen”, og han 
mener, at arter som Blishøne Fulica atra, Urfugl Lyrurus 
tetrix, Agerhøne Perdix perdix, Vibe Vanellus vanellus, Tre-
dækker Gallinago media, Almindelig Ryle Calidris alpina, 
Kirkeugle Athene noctua, Engpiber Anthus pratensis, Gul 
Vipstjert Motacilla flava, Stenpikker Oenanthe oenanthe, 
Tornsanger Curruca communis og Gråspurv indvandrede 
på den tid. I dag ville man nok mene, at de fleste af arterne 
fandtes her i landet længe inden da, men under alle om-
stændigheder må de være blevet langt almindeligere. 

Især fra vikingetiden øgedes kvægavlen yderligere med 
deraf følgende mulighed for bedre gødskning af markerne, 
så landet herefter kunne bære en befolkningstæthed på i 
størrelsesordenen 50 pr. km2 (Emanuelsson 2009 p. 27). 
Det skal sammenlignes med, at Centraleuropa under sam-
ler- og jægerkulturen højst kunne understøtte én person 
pr. km2, mens vore dages kunstgødningsbaserede land-
brug kan understøtte 3000 personer pr. km2 – forudsat at 
alle hovedsageligt lever af planteføde.

Op igennem middelalderen fortsatte skovrydningen, 
og her mente Løppenthin (1967), at Hvid Stork, Mursejler 
Apus apus og Bomlærke Emberiza calandra indvandrede, 
og arter som i dag nærmest er eksotiske – Stortrappe Otis 
tarda, Ellekrage Coracias garrulus, Hærfugl Upupa epops 
og Turteldue Streptopelia turtur – blev begunstigede af 
den mosaik af åbent land (overdrev) og skovrester, der 
opstod. Løppenthin (1967) mente tillige, at kystfugle som 
Hvidbrystet Præstekrave Charadrius alexandrinus, Klyde 
Recurvirostra avocetta, Sandterne Gelochelidon nilotica, 
Splitterne Thalasseus sandvichensis og Markpiber Anthus 
campestris indvandrede i denne periode, velsagtens ud 
fra en antagelse om, at de åbne områder langs kysterne 
også øgedes. Men mon ikke flere af fuglearterne knyttet 
til åbent land og kyster var indvandret meget tidligere, da 
der var arealer med lys åben natur før landbruget blev ind-
ført, eftersom strand enge og klitheder ikke nødvendigvis 
er kulturskabte (se siderne 6, 51 og 57). 

Lidt forhistorie
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Og hermed er vi fremme, hvor nærværende monografi 
tager afsæt omkring år 1800 i et landskab, der er voldsomt 
menneskepåvirket, med meget få skove endsige træer i det 
hele taget – færrest i Jylland – men med udstrakte hede-, 
overdrevs- og engområder. Fig. 5 fra Haderslev i det ellers 
frodige østlige Sønderjylland i 1768 giver indtryk af, hvor-
dan dette landskab så ud.
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Fig. 5. Kobberstik fra Den Danske Atlas (Pontoppidan 1763-81) 
af Haderslev med Haderslev Dam og Haderslev Fjord set 
fra syd i 1768. Sammen med den lille skov nordøst for byen 
bemærkes stendigerne og de lave levende hegn, som adskiller 
de græssende heste, køer, får og geder fra de dyrkede marker 
i forgrunden, og som bortset fra dem i byens alleer, haver og 
kirkegårde udgør de eneste træer og buske på billedet. Det er 
også påfaldende, hvor mange mennesker, der er i landskabet, 
inklusive hyrder. Det samme ses på mange andre kobberstik i 
Den Danske Atlas, hvor der på flere også er stærkt forhuggede 
træer eller stubbe i forgrunden.
Copper engraving from 1768 of a typical Danish market town 
showing only one small wood and a few hedges in the surround-
ing fields. 
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Med kun nogle få procent højskov nåede de danske skoves 
areal et minimum i de første årtier af 1800tallet (Fritzbø-
ger & Odgaard 2019). Baseret på Videnskabernes Selskabs 
kort fra 1768-1805 udgjorde skov og krat dengang 8,1 % 
(Fig. 6), men der foregik en voldsom hugst frem til skov-
forordningen gældende for kronens skove i 1781 og fred-
skovsforordningen af 1805 for de private. Og det stoppede 
ikke engang rydningerne. Fredskovsforordningen førte 
nemlig i første omgang til, at en tredjedel af landets sam-
lede skov- og kratbevoksede arealer blev opdyrket, idet 
størstedelen af trævæksten udenfor fredskovsarealerne 
blev ryddet (Fritzbøger 2004 p. 169; se Fig. 10). 

Skovene så tillige meget anderledes ud end nutidens 
overvejende rationelt drevne skove og plantager med ens-
artede, ensaldrede og plantede bevoksninger (såkaldte mo-
nokulturer). Inden skovforordningerne fouragerede store 
mængder svin, heste og kvæg i skovene, og udnyttelsen selv 
af underskoven var intensiv, så der var forholdsvis lidt bu-
skads og nyopvækst (Sand-Jensen 2017). Således refererer 
Vaupell (1863 p. 25) en beretning fra 1761, hvori det hed-
der, at “Skovene ere dels ganske ophugne og øde, dels saa 
tynde og nær ved Undergang, at Ingen, som elsker sit Fæd-
reland, kan uden Græmmelse tænke paa det almindelige 
Savn af Bygningstømmer og andet Gavntræ, saavel som 
Brændeved, Efterkommerne paa Landet og i Kjøbstæderne 
vil finde.” I en skov som Vemmetofte Strandskov ved Faxe, 
som var på 550 ha, græssede der 131 heste, 109 kvæghø-
veder og 140 svin med 93 grise i juli 1722 (Vaupell 1863 
p. 21). Alene af græssende dyr er det en større tæthed, end 
der i dag er på Tipperengene i Vestjylland (jf. O. Thorup in 
litt.), hvortil kommer svinene med afkom. Det har sikkert 
mange steder været endnu mere åbent end på det motiv fra 
første halvdel af 1800tallet, som ses på Fig. 7, hvor der ikke 
er skarpe skel mellem skov og åbent græsningsland, og ‘ol-
dentræer’ eller små trægrupper fandtes spredt i landskabet. 

Med skovforordningene blev de græssende husdyr ef-
terhånden udelukket fra skovene. Det blev med fredskovs-
forordningen påbudt at plante ny skov efter hugst, hvil-
ket ikke mindst tabet af flåden under Napoleonskrigene 
1807-14 på tragisk vis tydeliggjorde nødvenligheden af, og 
i løbet af de efterfølgende årtier blev der bygget mere end 
7500 km sten- og jorddiger for at adskille de græssende 
husdyr på landbrugsarealerne fra de udpegede fredskove 
(Kjærgaard 1996 p. 97). I modsætning til tidligere forsøg 
på at stoppe ødelæggelserne af skovene, var fredskovsfor-
ordningen effektiv for de beskyttede skove, også fordi pres-
set på skovene da var lettet takket være alternative ener-
gikilder som stenkul, vind- og vandkraft samt langt mere 
effektiv tørvegravning (Kjærgaard 1996 pp. 108-119).

Ynglefuglene i skov

Fig. 6. Kort over udbredelsen af skov i Danmark som den frem-
går af Videnskabernes Selskabs kort fra 1768-1805 samt i 2018. 
Siden Videnskabernes Selskabs kort blev skovene yderligere 
halveret i udbredelse frem til de første årtier af 1800tallet (se 
Fig. 10). Kilder: Den Store Danske v. Jørgen Strunge og Gregor 
Levin (2019). 
Map of the distribution of woods and forests in Denmark as 
mapped during 1768-1805 and in 2018, respectively. Woods and 
forests were further reduced by half in the decades following the 
first mapping (see Fig. 10).
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Samtidig igangsatte man dræningsarbejder overalt 
i skovene for at forbedre produktiviteten, men egentlig 
skovdyrkning blev først rigtig igangsat i anden halvdel af 
1800tallet (Fritzbøger & Odgaard 2019). Om forholdene 
i skovene i første halvdel af 1800tallet kunne man således 
skrive “Enhver Lavning var dengang mere eller mindre 
fyldt med Vand, lige fra Tøveiret begyndte, til Vandet 
fordampede eller trak i Jorden. Man gik paa Jagt [altså 
forårsjagt] med saakaldte »Smøgstøvler« med Kraver, der 
kunde trækkes op til midt paa Laaret, men i Reglen fik man 
dem dog fyldte med Vand” (Holten 1925). Eksempelvis 
forsvandt 83 % af det samlede moseareal i fire nordsjæl-
landske skove (Gribskov, Store Dyrehave, Tokkekøb Hegn 
og Ravnsholt Skov) mellem 1837 og 1988 (Fig. 8; Rune 
1997), og mange steder blev de drænede skovenge og mo-
ser plantet til med nåletræer, så lysningerne i skovene også 
forsvandt (Fritzbøger & Odgaard 2019). Modsat tidligere 
tiders åbne skove, kunne Vaupell skrive i 1863 (p. 5), at 
“Bevoxningen har i de frugtbareste Skove opnaaet en Tæt-
hed, som man ikke skulde troe var mulig paa den danske 
Jordbund og under det danske Klima.”

Også forekomsterne af dødt ved og hullede træer i sko-
vene og dermed vilkårene for bl.a. spætter må antages at 
være blevet reduceret op gennem 1800tallet, efterhånden 
som skovdriften blev intensiveret og behovet for brænde 
steg (Fig. 9). Fx skrev Randløv (1916) om forholdene syd-
vest for Skanderborg i slutningen af 1800tallet, at “Tidli-
gere fandtes der rigeligt af gamle Træer med Hulheder, hvor 
baa de Maar og Bier, Ugler og Spetter og iøvrigt alle de Væs-
ner, der sætter Pris paa saadanne Tilflugtssteder, fandt gode 
Tilhold. Nu er den Slags Træer sjældne, ja rene Undtagelser, 
og de Fugle, der søgte deres Ynglepladser paa saadanne Ste-
der, maa derfor fortrække eller se sig om efter Surrogater, 
der nogenlunde kan erstatte de naturlige Tilholdssteder.” 
Også Grønlund (1897) skev fx om Stæren Sturnus vulgaris, 
at den har “mistet sine Rugepladser i Skovene, efterhaanden 
som de gamle hullede Træer ere bortryddede” (se også Her-
schend 1884 og Barfod 1892 samt nedenfor). En anden be-
retning om en ensidigt overudnyttet bøgeskov er fra Rold 
Skov i årene 1886-97, hvor eg og birk kun fandtes i meget 
lavt antal, og hvor et resulterende fattigt fugleliv beskrives 
af den daværende skovrider L.F.E. Hintz (Sørensen 2015). 

Fig. 7. P. C. Skovgaard, Sjællandsk Landskab, 1841. Selv i midten af 1800tallet var der mange skove uden skarp afgrænsning mod 
græsningslandskabet. Skovgaard Museet, Viborg. 
Painting from Zealand 1841 illustrating the much less clear-cut border between woods and forests and open land at that time.
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Især siden skovforordningen af 1805 har staten søgt 
at fremme etableringen af ny skov ved at give tilskud til 
plantning, og fra 1880erne gik staten meget aktivt ind i 
tilplantning navnlig af hede- og klitområderne i Jylland, 
så vi i dag har et skovdække på 14-15 % (Fig. 6; P. Hansen 
1943, Nord-Larsen et al. 2017, Naturstyrelsen 2018, Fritz-
bøger & Odgaard 2019). Hovedparten af denne tilplant-
ning skete ved anvendelsen af ikke hjemmehørende arter 
af nåletræer, og tilvæksten i skovarealet udgjordes derfor 
især af nåletræsplantager primært på mager jord (Fig. 6 
og 10; Levin & Normander 2008). Først med revisionen 
af skovloven i 1989, hvor såkaldt flersidig eller naturnær 
skovdrift blev indpasset i lovgivningen (Naturstyrelsen 
2018), og hvorefter der opnåedes større hensyntagen til de 
få rester af gammel naturskov, skete en voksende andel af 
skovplantningen i form af løvtræer, ligesom en del nåle-
skov siden er konverteret til løv (Fig. 10). Mange af statens 
skove har i mere end 100 år været drevet mere intensivt 
end de private, idet man her så sig selv som et banebry-
dende mønster-skovbrug. Således eksperimenterede man 
på skovbrugets vegne med eksotiske arter og i øvrigt ikke 

altid behøvede at se så stramt på økonomien – i modsæt-
ning til de private, hvor denne form for skovbrug kostede 
på bundlinjen (Hald-Mortensen 1995a).

Fuglene
De ganske markante ændringer i de danske skove i løbet 
af de sidste 200 år har haft væsentlige konsekvenser fra 
fuglefaunaen såvel som for anden biodiversitet i skovene 
(Petersen et al. 2016a). Selv om der kun er få oplysnin-
ger om skovenes fugle for 200 år siden, må man antage, at 
skovgræsningen frem til 1805 medførte, at der var endnu 
mindre underskov end i de følgende knap 200 år på trods 
af, at den efterhånden mere intensive skovdrift ofte var 
ensbetydende med rydning af uønsket nyopvækst, indtil 
det i de seneste årtier er blevet for dyrt at opretholde denne 
oprensning i kulturerne. Flere udenlandske undersøgelser 
viser, at intensiv græsning undertrykker underskoven så 
meget, at det reducerer tætheden af busk- og jordrugende 
sangfugle (Buttenschøn & Gottlieb 2019). Tætheden af 
småfugle i tætgræssede skove som Jægersborg Dyrehave 
og Høstemark Skov er således langt under, hvad man fin-

Fig. 8. Kort over vådområder (moser mørkeblå, søer lyseblå) i Grib Skov i Nordsjælland hhv. 1858 og 1988. Den store sø til højre er 
Esrum Sø. Fra Rune (1997).
Map of bogs (dark blue) and lakes (light blue) in Grib Skov (light grey) forest in North Zealand in 1858 and 1988, respectively. The large 
lake to the right is Esrum Sø.
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Fig. 9. Dødt ved blev der sikkert mindre og mindre af i 1800tallets danske skove, idet selv pindebrænde blev udnyttet som her af 
HM’s morbrødre i Hareskoven ved Bagsværd så sent som omkring 1920. Tilsvarende findes en radering fra 1869, der viser, hvordan 
selv døde grene blev brækket af træerne, og der afholdtes årlige auktioner over hhv. “kvas og favnbrænde” i skovene (Knudsen 
1975 pp. 90-91). Foto: Ukendt.
Even into the 20th century, dead branches were collected for firewood in the Danish woods and forests and little dead wood was left 
behind for insects and fungi.

Andet Other
Løv Broadleaves
Nål Conifers

Ude�neret skov Unde�ned forest

18801860184018201800 1900 1920 1940 1960 20001980 2020
0

3 000

2 000

1 000

4 000

5 000

6 000

7 000
Skovareal (km2)

Fig. 10. Udviklingen i skovarealet 1881-2016 fordelt på løv, nål og andet. “Andet” omfatter ubevoksede arealer i skov og arealer, 
hvor træarten ikke er fastlagt. Før 2005 er tallene baseret på spørgeskemaundersøgelser. De tre gråtonede søjler viser det samlede 
skovareal opgjort i en kortlægning ud fra satellitfotos fra 1990, 2000 og 2011 (efter Nord-Larsen et al. 2017). Udviklingen mellem 
1800 og 1881 er estimeret af forfatterne på basis af tilgængelige kilder (se teksten).
Development in wooded area distributed by broadleaved trees, conifers and other in Denmark 1881-2016. “Other” includes unstocked 
areas in woods and forests and areas where the species is unknown. Before 2005 data are from questionnaire surveys, while the develop-
ment before 1881 is estimated by the authors. The three grey tops of columns show the total wooded area estimated from satellite 
imagery in 1990, 2000 and 2011. 
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der i urørt skov2 (Komdeur et al. 1993, Jensen 2015, Mel-
tofte et al. 2016). 

Fuglearter, som trives i lysåben skov med mange våd-
områder, havde uden tvivl bedre vilkår for 200 år siden. 
Dette inkluderer nu forsvundne arter som Sort Stork, El-
lekrage og Mellemflagspætte Dendrocopos medius (Tab. 
1). Sidstnævnte var sine steder lige så almindelig som 
Stor Flagspætte Dendrocopos major (Winge 1899), og den 
Sorte Stork var ret udbredt, men fåtallig frem til midten af 
1800tallet, hvorfra der kendes ca. 150 redesteder med langt 
de fleste i Østjyllands løvskove (Skovgaard 1920). Herefter 
gik arten tilbage og forsvandt lige efter midten af 1900tallet 
(Nyegaard et al. 2014). Ud over dræning af skovene (som 
måske ikke bliver vedligeholdt så effektivt mere), tilplant-
ning af lysningerne og intensiv skovdrift bidrog samlere til 
udryddelsen af den Sorte Stork, idet der i årene 1857-1929 
blev taget i størrelsesordenen 100 kuld æg, hvortil kommer 
et stort, men ukendt antal skudte voksne fugle (Kjærbøl-
ling & Collin 1875-77, Løppenthin 1967, Ferdinand 1980). 

Det samme gælder samleres nedskydning af Ellekrager 
og Hærfugle (Kjærbølling & Collin 1875-77, Winge 1886a, 
Collin 1895, Winge 1899, Bock 1900a, Heilmann & Man-
niche 1926-30; se også Barfod 1892 og Scholten 1916), 
men de to sidstnævnte arters forsvinden skyldes måske 
især indskrænkningerne af arealet med lysåbne og afgræs-
sede parklandskaber, moser og skovenge, som skovforord-
ningen fra 1805 reducerede omfanget af. Hertil kommer 
rydning af gamle træer med hulheder, som begge arter 
yngler i. Således skrev Holten (1925), at “Ellekragen […] 
var i mine Drengeaar [i 1820erne] saa hyppig, at man ofte 
saae den hængende udenfor Vildthandlernes Boutikker. 
[…] maaskee er det en Følge af, at Skovgræsningen er op-
hørt, hvorfor den savner den Mængde Insekter og Larver, 
som den tidligere kunde finde i Kreaturernes Gjødning.” 

Det kan være af samme årsager, at Lærkefalken Falco 
subbuteo var en væsentlig mere almindelig og udbredt 
ynglefugl i Danmark i 1800tallet, end den har været si-
den (Løppenthin 1967, Tofft 2009), men et mere ustabilt 
atlantisk sommerklima kan også tænkes at have gjort sig 
gældende for flere af disse arter (Durango 1946, Salomon-
sen 1948). Også Hærfugle så Holten (1925) ofte hænge 
hos vildthandlerne i første halvdel af 1800tallet. Måske 
skal Holtens angivelse om Ellekragens hyppighed dog ta-
ges med et gran salt, idet Reinhardt (1874) skrev, at “Det 
Indtryk, som disse ældre Meddelelser efterlade, forekom-
mer mig rigtignok nærmest at være det, at det forhen har 
forholdt sig med Ellekragen omtrent som nu, at den altid 

2 Urørt skov – en terminologi, der i 1989 blev introduceret i Skov- og 
Naturstyrelsens planlægningskontor af PHM i stedet for det hidtidige 
begreb 0-parceller – definerer vi her som skov friholdt for kulturind-
greb fra et konkret angivet tidspunkt. 

ogsaa i Fortiden har været en af vore mindre almindelige 
og sparsomt forekommende Fugle, og dette synes ogsaa 
at passe ret godt paa dens övrige Udbredning i Europa.”

Introduktionen af eksotiske nåletræer er en anden 
markant ændring i de danske skoves historie. Denne in-
troduktion medførte, at flere ‘nye’ fuglearter begyndte at 
yngle i Danmark. Dette gælder en ikke-spurvefugl (Sort-
spætte, som dog siden har haft noget vigende bestand; 
Eskildsen et al. 2020) og 10 arter spurvefugle, hvoraf der 
blandt sidstnævnte kan fremhæves Lille Korsnæb [1850] 
Loxia curvirostra, ‘Sydlig’ Sortmejse [1858] Periparus a. 
ater, Grønsisken [1889] Spinus spinus, ‘Sydlig’ Topmejse 
[1895] Lophophanes cristatus mitratus (som dog er gået 
stærkt tilbage det sidste halve århundrede; Eskildsen et 
al. 2020), Dompap [1916] Pyrrhula pyrrhula, Stor Torn-
skade [1927] Lanius e. excubitor og Lille Gråsisken [1954] 
Acanthis cabaret, som i nævnte rækkefølge indvandrede til 
nåletræsplantagerne fra anden halvdel af 1800tallet (Løp-
penthin 1967, Hald-Mortensen 1970a, Nyegaard et al. 
2014, Dinesen et al. 2016). Andre arter bredte sig østfra til 
Vestjylland efterhånden som plantagerne groede til – om 
end det er gået langsomt for visse arter som fx Natugle, 
Spætmejse Sitta europaea og Hale mejse Aegithalos cauda-
tus (Vikstrøm & Moshøj 2020), mens fremgangen for 
nogle af arternes vedkommende måske også er befordret 
af klimaændringerne (se kapitlet side 139ff). Det er denne 
tilvækst af ny skov, der er årsagen til, at skov er den danske 
biotop, hvor antallet af ynglefuglearter er steget mest siden 
år 1800 (Dinesen et al. 2016; se yderligere nedenfor om 
mange andre arters ekspansion i Nord- og Vestjylland efter 
plantagernes opvækst). Hertil kommer Hedehøgen Circus 
pygargus, der ligesom den Store Tornskade indvandrede til 
de nyetablerede nåletræsplantager og ynglede der, så læn-
gere træerne var små (se de følgende kapitler). 

Tæthederne af ynglefugle i nåletræsplantagerne ligger 
en del under løvskovene, idet der er 3-5 gange så tætte fug-
lebestande i løvskov som i bevoksninger af nåletræ (Mel-
tofte et al. 2016). Her må det dog tages i betragtning, at 
nåletræsplantagerne oftest er anlagt på magre sandjorde, 
hvorfor sekundærproduktionen i form af de invertebrater, 
som mange fugle lever af, alene af den grund er væsentlig 
lavere end i løvskov (Odum 1971). 

At der i dag er omkring fem gange så meget skov som 
i begyndelsen af 1800tallet, og at der er mere underskov, 
har selvfølgelig betydet, at der i dag er flere gange så mange 
skovfugle som for 200 år siden (se Tab. 2 side 117). Kvanti-
tativ overvågning fra år til år af skovfuglene eksisterer som 
nævnt først fra 1976 og frem, og her viser data, at skovfugle 
er den fuglegruppe, der klarer sig bedst (Eskildsen et al. 
2020). Som samlet gruppe har bestandene af skovfugle 
således været forholdsvis stabile i det sidste halve århund-
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rede, en udvikling som er parallel med udviklingen i resten 
af Europa (EEA 2019). Således er 32 % af skovfuglene gået 
frem i EU i det sidste årti, 40 % har været stabile, og kun 
16 % er gået tilbage (EEA 2020).

Tilvæksten af skov i Danmark har også de senere årtier 
medført større udbredelse af især løvskovsarterne (Vik-
strøm & Moshøj 2020). Her er der også dokumenteret be-
standsfremgang for arter som Stor Flagspætte, Rødstjert 
Phoenicurus phoenicurus, Munk Sylvia atricapilla og Spæt-
mejse (samt Allike Corvus monedula), mens Havesanger 
Sylvia borin, Skovsanger Rhadina sibilatrix og Broget Flue-
snapper Ficedula hypoleuca har vist tilbagegang (Eskildsen 
et al. 2020; se nedenfor angående sidstnævnte nedgange). 

Angivelserne i den ældre litteratur om nogle fugles 
hyppighed giver mulighed for at vurdere ændringer i flere 
arters status længere tilbage i tiden. Således skrev Fischer 
(1862-63) om Rødstjerten i Vendsyssel, at “Ynglende har 
jeg ikke fundet den der”, Fencker (1872-73) fra Randerseg-
nen, at “Mærkeligt nok har jeg aldrig truffet den ynglende, 
ikke engang seet den her i Sommermaanederne”, Faber 
(1887) omtalte kun trækgæster på Mors, Barfod (1892) og 
Baagøe et al. (1893) om Sydsjælland hhv., at “Blodstjærten 
[…] har jeg af og til sét i Yngletiden, men det er aldrig lyk-
kedes mig at finde dens Rede”, og “kun faa Fugle forbliver 
her for at yngle”, Winge (1899): “yngler temmelig faatallig 
i Landet”, Helms (1915), at “Den ynglede maaske af og til 
ved Haslev, men kun en Gang har jeg faaet sikkert Bevis 
derfor.” Scholten (1916) betegnede Rødstjerten som fåtal-
ligt ynglende på Sydsjælland, Skovgaard (1920-24) skrev 
om Viborgegnen, at den kun undtagelsesvis træffes yng-
lende, og tilsvarende Thorsøe (1931) om Sorøegnen 1887-

1921, at “enkelte Par blev for at yngle”, mens hverken Lange 
(1919), Helms (1918-19) eller Holstein (1926) fandt Rød-
stjerten ynglende på hhv. Ribeegnen, Sydfyn og Nordfyn 
(se Helms 1924a for en samlet fremstilling). Fra Midtsjæl-
land 1930-34 skrev Horneman (1934), at “Nogle faa Par 
yngler hvert Aar i Haslevegnen, men spredt og ustadigt.” 
Heller ikke i Sønderjylland var arten almindelig på den tid 
(Salomonsen 1930), mens Holstein (1953-54) nogle årtier 
senere angav den som almindelig i haver og skovkanter i 
Jægerspris. Rødstjerten har således været i stærk fremgang 
længe inden den markante fremgang de seneste to årtier 
(Tab. 1; Eskildsen et al. 2020). 

En anden Afrika-trækker, der tidligere har været i 
stærk fremgang, men som nu går tilbage, er Broget Flue-
snapper (Tab. 1). Fencker (1872-73) fandt således ikke ar-
ten ynglende på Randersegnen, ligesom Herschend (1884) 
ikke fandt den ynglende mellem Horsens og Århus, mens 
Faber (1898) skrev, at “Jeg har ofte set den i Skovene her 
paa Egnen, saa at den vistnok yngler der, men Reden har 
jeg ikke fundet.” Heller ikke Lange (1919), Skovgaard 
(1920-24) eller Holstein (1926) fandt den ynglende på hhv. 
Ribeegnen, Viborgegnen og Einsidelsborg Gods på Nord-
fyn i begyndelsen af 1900tallet. Fra Sydfyn angav Helms 
(1918-19) Broget Fluesnapper som “Ynglede ustadig og få-
talligt”, og fra Sydsjælland angav Barfod (1892) og Baag øe 
et al. (1893) hhv., at denne art “er i Træktiden alminde-
ligere forekommende end [Grå Fluesnapper Muscicapa 
striata], men langtfra saa almindelig i Yngletiden” som 
denne, og yngler “ikke sjældent”, mens Collin (1895) fandt 
den “Særdeles hyppig[t]” ynglende i Sydsjælland, ligesom 
Herschend (1884) angiver den som ynglende hyppigt i 

Grønsiskenen er en af de mange fugle-
arter, der indvandrede som ynglefugl 
i Danmark fra sidst i 1800tallet efter 
etableringen af nåletræsplan tager, hvor 
den oftest yngler i ældre granskov især 
i Jylland og Nordsjælland. Foto: Niels 
Andersen.
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Jægersborg Dyrehave. Endnu i begyndelsen af 1900tallet 
var Grå Fluesnapper almindeligere end den Brogede på 
Hadsund egnen (Rasmussen 1923). Interessant er det der-
for, at Broget Fluesnapper er en af de 10 arter, der er gået 
mest frem i UK fra 1800 til 1996 (Gibbons et al. 1996). 

Det samme synes at gælde Skovsangeren (Tab. 1), om 
hvilket Winge (1899) angav, at den “yngler kun Faatallig i 
Danmark”, hvilket fx bekræftes af Barfod (1892), som kun 
hørte den en gang på Vordingborgegnen 1885-90, Baagøe 
et al. (1893), som angav den som sjælden på Næstvedeg-
nen, Faber (1898), som i årene 1875-97 ikke fandt den på 
Vejle- og Horsensegnen før end i 1894, og Christiansen 
(1890) fra Viborgegnen, at den “Forekommer i Reglen kun 
temmelig sparsomt. I 1889 indtraf den imidlertid i stor 
Mængde til Hald Egeskov.” Endelig fandt Helms (1918-
19), at Skovsangeren kun ynglede et enkelt år i de år 10 år, 
han var på Sydfyn, og Scholten (1916) angav den som sjæl-
den ynglefugl i Sydsjælland, ligesom arten ifølge Harboe 
(1939) var fåtallig og ustadigt ynglende på Præstøegnen. 

Blandt sangerne er hyppigheden af Munk og Havesan-
ger så at sige byttet om, idet fx Fencker (1872-73) skrev 
om Havesangeren ved Randers, at den er meget alminde-
ligere end Munken, men langtfra så hyppig som på Sjæl-
land. Tilsvarende skrev Barfod (1892), at Havesangeren “er 
yderst almindelig og vistnok den hyppigst forekommende 
Sanger i Vordingborgs Omegn”, hvor han i årene 1885-90 
fandt over 100 reder, mens han kun angav om Munken, 
at den “forekommer ret talrigt. Enkelte gange har jeg set 
dens Rede.” Et halvt århundrede senere skrev Heilmann 
& Manniche (1926-30), at “I Danmark er Havesangeren 
vistnok endnu almindeligere end den foregaaende Art”, 
dvs. Munken. Dette bakkes op fx af Holstein (1926), som 
skrev om Nordfyn, at Munken er “uden Sammenligning 
den mindst hyppigt forekommende Sanger paa Godset” 
(Einsidelsborg/Egebjerggård), hvorimod Havesangeren 
“maa i Talrighed sidestilles med Tornsangeren”, hvorom 
Holstein skrev, at “Denne Sanger er umaadelig almindelig 
paa Godset.” Det samme gælder Horneman (1934), som 
om Haslevegnen angav, at Munken er “almindelig mange 
Steder i Skov og Krat […] men ikke saa almindelig som 
Havesangeren”, ligesom Harboe (1939) skrev om Munken, 
at den “Yngler i alle Skove, men ret faatalligt” i Sydøstsjæl-
land, mens Havesangeren “Yngler almindeligt og talrigt.” 
Nogle årtier senere er billedet et andet i Jægerspris, hvor 
Holstein (1953-54) skrev, at “Havesanger er en særdeles 
almindelig og talrig ynglefugl i alle distriktets skove”, men 
“Munken [er] en særdeles almindelig ynglefugl og overgår, 
såvidt jeg kan skønne, Havesangeren i antal.” I dag er Mun-
ken væsentligt talrigere end Havesangeren (Tab. 1), og det 
er sandsynligt, at konkurrence mellem de to arter har været 
involveret i ændringerne (Gotelli et al. 2010; se side 143).

Også Solsort Turdus merula og Sangdrossel Turdus phi-
lomelos kan i hyppighed have byttet plads siden 1800tal-
let, hvor Faber (1824) skrev om Solsorten, at “De yngle 
undertiden ogsaa i de danske Skove, F.eks. i Fyen; dog ei 
saa almindelig, som Forf. [Teilmann 1823] Troer; de fleste 
besöge Danmark fra nordligere Lande” om vinteren. Også 
i senere beretninger angaves Solsorten som “en temmelig 
sjælden og sky [skov-]Fugl” (Gram 1908), og fx Barfod 
(1892) angav, at Sangdroslen “er yderst almindelig”, mens 
Solsorten “forekommer næppe saa talrigt som Sangdros-
len.” Lange (1919) betegnede både Sangdrossel og Solsort 
som almindelige ved Ribe, men tilføjer om Solsorten, at 
den “alt i alt [er] en herlig Berigelse for By og Land, naar 
man tænker paa, at den før Aaret 1890 næsten alene fore-
kom i Skove og i et mindre Antal.” Fra først i 1900tallet 
angav Helms (1918-19) om Solsorten, at den var “en af 
de hyppigste arter sommer og vinter”, mens Sangdroslen 
kun var “Hyppig ynglefugl”, ligesom Holstein (1926) an-
gav Solsorten som “meget talrig” og Sangdroslen kun som 
“Almindelig”. 

Sydlig Gransanger Phylloscopus c. collybita er et andet 
markant eksempel på en art, som har udvist store ændrin-
ger, idet den første kendte yngleforekomst her i landet 
er fra 1893 (Løppenthin 1967). Endnu i 1920erne skrev 
Heilmann & Manniche (1926-30) om arten, at “Mærke-
ligt nok er Gransangeren en temmelig sjælden og faatal-
lig Ynglefugl hos os, eftersom den dog ruger almindeligt 
baa de syd og nord for Danmark. Naar undtages det sydlige 
Jylland, hvor den adskillige Steder, f. Eks. i Egnen omkring 
Graasten og paa Als, yngler endog talrig, er dens Optræden 
som ynglende her i Landet sparsom. Den ruger konstant i 
Koldingegnen, er fundet ved Vejle og Aarhus, men næppe 
nord for sidstnævnte By. Efter de foreliggende Oplysninger 
skal den ogsaa være iagttaget paa Fyn i Yngletiden, hvori-
mod der endnu ikke haves sikre Oplysninger fra Sjælland, 
hverken om Redefund eller sete Fugle i Sommermaane-
derne” (se også kort over artens yngleforekomster indtil 
1929 i Salomonsen 1930 p. 75 samt Heldbjerg et al. 2020). 
I dag er arten en af Danmarks almindeligste ynglefugle og 
talrigere end Løvsangeren Phylloscopus trochilus (Tab. 1; 
Fredshavn et al. 2019a, Eskildsen et al. 2020). Omvendt var 
Løvsangeren efter en formodet fremgang i takt med tilgro-
ningen i løbet af 1800tallet (Tab. 1) langt mere almindelig 
end i dag. Således skrev Heilmann & Manniche (1926-30, 
at “I Danmark maa Løvsangeren henregnes til vore al-
mindeligere Yngle fugle, og indenfor de egentlige Sangeres 
Gruppe er den sikkert den talrigst forekommende og mest 
udbredte Art.” Fx angav Holstein (1926) om Nordfyn, at 
“Ingen sanger er indenfor mit Iagttagelsesomraade saa tal-
rig som Løvsangeren”, mens han kun traf Gransangeren en 
enkelt gang. Også for Jægerspris Nordskov angav Holstein 
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(1953-54), at Løvsangeren er den talrigste sanger i skoven. 
Det er den ikke i dag, hvor Gransanger og Munk er mindst 
lige så talrige (HM egne obs.).

Om det er konkurrence fra Gransangeren, der har 
fået Løvsangeren til at gå voldsomt tilbage, er uvist, men 
dens nedgang er på linje med nedgange for andre Afrika-
trækkere det sidste halve århundrede som Havesanger, 
Skovsanger og Broget Fluesnapper (Heldbjerg & Fox 2008, 
Vickery et al. 2014, Eskildsen et al. 2020), hvor det er et 
åbent spørgsmål, om det er forholdene i overvintringsom-
råderne eller som nævnt siderne 30 og 143 måske snarere 
konkurrence fra standfugle og kortdistancetrækkerne, der 
favoriseres af mildere vintre, som er årsagen (Sanderson et 
al. 2006, Meltofte et al. 2016; se også Cody 1978, Gotelli et 
al. 2010, Ockendon et al. 2012, Morrison et al. 2013, van 
den Bremer et al. 2019). 

De forholdsvis stabile bestande af mange skovfuglear-
ter siden 1976 kan være en indikation på, at disse arter har 
mere eller mindre mættede bestande i skovene (Meltofte et 
al. 2016), hvilket vil sige, at det er kvaliteten af skovene som 
levested, der er afgrørende for de fleste arters bestandsstør-

relser og ikke eksterne faktorer. Hvis det er rigtigt, betyder 
det, at forbedringer af skovenes naturmæssige kvaliteter 
vil medføre tilsvarende stigninger i bestandene for mange 
arter. 

Adskillige skovfuglearter har udviklet en tilpasning til 
og delvis afhængighed af fouragering på frøene af flere af 
vores naturligt hjemmehørende træer og buske (Newton 
1967). Det gælder bl.a. Kernebider Coccothraustes coc-
cothraustes (frø af avnbøg Carpinus betulus og fuglekirse-
bær Prunus avium), Dompap (asketræets frø), Grønsisken 
(om vinteren frø af rødel Alnus glutinosa) samt Lille og 
‘Stor’ Gråsisken Carduelis flammea (om vinteren frø af birk 
Betula spp.). For disse og andre fuglearter med sådanne 
tilpasninger vil det få betydning, at der foruden de langsig-
tede gevinster ved urørt skov, gradvist siden 1994 (Skov- 
og Naturstyrelsen 1994) er begyndt en øget indsats – ikke 
mindst i statsskovene – for i de tidligere så monotone og 
rationelt drevne skove og plantager at genindføre oprin-
deligt danske arter som bl.a. avnbøg, småbladet lind Tilia 
cordata, fuglekirsebær, spidsløn Acer platanoides, skærm-
elm Ulmus laevis og taks Taxus baccata. Den mere inten-

Få fuglearter er indvandret og har ekspanderet så meget i Danmark i undersøgelsesperioden som Gransangeren. Foto: Bjørn 
Frikke.
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sive og professionelle drift af skovene i løbet af 1800tal-
let førte nemlig til ændringer i de oprindelige løvskove, 
som reducerede mangfoldigheden. Hauch & Oppermann 
(1898-1902) skrev således, at “Forstmændene i hvert Fald 
fra 1820 til 1880 nærede en udpræget Forkærlighed for 
Bøgen, som de uden egentlig Begrundelse erklærede for 
vort »ædleste« Skovtræ, der burde have en Slags Forrang 
for alle andre; hvor der kunne gro Bøg, burde man ikke 
dyrke andre Træarter.” Bock (1900b) skrev tilsvarende, at 
“Den mere forstmæssige Behandling af Skovene og Skov-
brugets overgang fra Eg til Bøg har ogsaa haft sin store 
Indflydelse på Fuglelivet; thi medens Egeskoven havde en 
naturlig tæt og frodig Underskov af Hassel, Tjørn o.s.v., så 
savner Bøgeskoven fuldstændig Underskov, og med Krat-
skoven forsvinder Fugle som Sylvier, Nattergale [Luscinia 
luscinia] og andre Kratsangere.” Yderligere er bøgens Fagus 
silvatica invertebratfaune langt fattigere end andre træar-
ters. Blandt de almindeligt forekommende træarter i Dan-
mark er dunbirk Betula pubescens, ask Fraxinus excelsior 
og stilkeg Quercus robur således rigest på leddyr efterfulgt 
af rødel og seljepil Salix caprea på næsten samme niveau, 
mens bøg og rødgran Picea abies er de fattigste (Krabbe 
1987; se omtale i Meltofte et al. 2016).

Hvad angår forskellene mellem intensivt drevne (løv-)
skove og mere urørte skove, så er tæthederne af ynglefugle 
i urørt løvskov op til 10 gange så høje (Meltofte et al. 2016; 
se også Poulsen 2001). Her er det især tætheden af hulru-
gende arter, der er meget lavere i forstligt drevne skove, 
idet op til 40-50 % af fuglene i urørte skove er hulrugere 
(Meltofte et al. 2016). På den baggrund er det nærliggende 
at antage, at den kultivering af skovene, der især er sket 
siden 1880erne, betød reducerede tætheder af Natugler og 

Hulduer Columba oenas. Huldue har dog været i betydelig 
fremgang de sidste mere end 40 år, hvor Sortspætter gi-
vetvis har bidraget til mange flere redehuller. Hulduen har 
formentlig også opnået øget vinteroverlevelse i takt med 
udbredelsen af vinterraps i Danmark siden omkring 1980 
(hvis blade Huldue gerne æder; Newton 2017 p. 137). Data 
for Natuglen er mere usikre (Eskildsen et al. 2020; se yder-
ligere om de sidste to arter nedenfor). 

Geografiske forskydninger
En række ynglende skovfuglearter er indvandret til Dan-
mark som del af en generel ekspansion, hvis årsager ikke 
kendes, men måske kan klimaændringerne være involve-
ret (Salomonsen 1948). Det gælder successivt Parktræ-
løber Certhia brachydactyla, Svaleklire Tringa ochropus, 
Rødtoppet Fuglekonge Regulus ignicapilla og Lille Flag-
spætte Dendrocopos minor, som alle indvandrede midt i 
eller i anden halvdel af 1900tallet (Løppenthin 1967, Dine-
sen et al. 2016; se også Sydlig Gransanger ovenfor). Park-
træløberen har siden bredt sig kraftigt, Lille Flagspætte er 
veletableret mange steder, og Rødtoppet Fuglekonge er 
også gået meget frem de seneste årtier, mens Svalekliren 
stadig er fåtallig (Clausen & Madsen 1986, Nyegaard et al. 
2014, Vikstrøm & Moshøj 2020). 

Andre arters (gen-)indvandring eller fortsatte eksistens 
som danske ynglefugle er (foruden sortspættehuller) i høj 
grad afhængig af redekasser, såsom Hvinand Bucephala 
clangula, Stor Skallesluger Mergus merganser og Perleugle 
Aegolius funereus (Nyegaard et al. 2014, Østergaard et al. 
2019). Når disse arter, hvoraf Hvinanden indvandrede fra 
1972, og Stor Skallesluger er gået frem til ca. 145 par (Vik-
strøm og Moshøj 2020) samt Perleuglen begyndte at yngle 

Fig. 11. “Kultivering i Feldborg Plantage” 
øst for Holstebro mellem 1898 og 1901. 
Bemærk skyggerne af et nåletræshegn 
i forgrunden som den eneste indikation 
på træer så langt øjet rækker – bortset 
fra de nyplantede nåletræer. Foto: Æ 
Fjandboarkiv. 
Planting of Feldborg Plantation in Western 
Jutland between 1898 and 1901. Note the 
shadows of conifer trees in the foreground 
indicating the only trees within miles of 
the location.
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mere regelmæssigt i 1979 (Nyegaard et al. 2014, Østerga-
ard et al. 2019), i så høj grad er afhængige af redekasser, 
er en indikation på, hvor få naturlige hulheder, der er i 
træerne i nutidens danske skove. 

Også inden for landets grænser er der sket væsentlige 
forskydninger i udbredelserne især ved, at mange arter, der 
også kan trives i nåletræbevoksning som fx Musvåge Buteo 
buteo, Spurvehøg Accipiter nisus, Natugle, Skovhornugle 
Asio otus, Ringdue Columba palumbus, Stor Flagspætte, 
Skovskade, Musvit Parus major, Hedelærke, Solsort, Sang-
drossel, Misteldrossel Turdus viscivorus, Rødhals Erithacus 
rubecula, Jernspurv Prunella modularis, Grønirisk Chloris 
chloris, Bogfinke Fringilla coelebs og Gulspurv Emberiza 
citrinella har bredt sig til de tidligere træløse områder i 
Nord-, Midt- og Vestjylland efterhånden som plantager 
mv. groede til (Fig. 11). Det er en proces, der fortsætter den 
dag i dag – senest fx med Spætmejsens ekspansion vestpå 
(P. Hansen 1943, Møller 1970, Vikstrøm & Moshøj 2020). 
Om Tårnfalken Falco tinnunculus skrev Lange (1919) fx, at 
kirketårne er en betingelse for, at arten yngler på Ribeeg-
nen, “eftersom Løvskov her er saa ubetydeligt, og Planta-
gerne ikke rigtig falder i den Smag, maaske fordi Træerne 
er den lovlig smaa”, og videre om Husskaden Pica pica, at 
den indvandrede som ynglefugl i Ribe Plantage i 1912. 
Et andet eksempel er Munken, om hvilken Heilmann & 
Manniche (1926-30) så sent som i 1900tallets begyndelse 
skrev, at “I Vestjyllands magreste og mest træfattige Egne 
vil man […] ofte søge den forgæves.” I dag er arten ud-
bredt over hele landet og med en jævnt fremadskridende 
fortætning af udbredelsen i Nordvest- og Nordjylland i 
det sidste halve århundrede (Vikstrøm & Moshøj 2020). 
Tilsvarende ekspanderede Topmejsen østpå fra Jylland til 
Fyn, da nåleskov var blevet en del af skovdriften der (Lar-
sen & Frederiksen 1968).

Ud over de almindelige skovfuglearter indtog nogle 
mere fåtallige arter de vestjyske plantager, efterhånden 
som de og læhegnene voksede op. Det gælder fx Natravn 
Caprimulgus europaeus, Grønspætte, Vendehals Jynx tor-
quilla og Misteldrossel (Møller 1970), hvor Natravnen dog 
allerede ynglede relativt almindeligt fx i hedernes egepur 
(fx Feddersen 1865). For enkelte arter har der endog væ-
ret forskellige udviklingstendenser i Vest- og Østdanmark, 
som fx Stor Flagspætte, der er gået frem på Øerne og været 
stabil i Jylland, og Skovpiber Anthus trivialis og Rødrygget 
Tornskade Lanius collurio der er gået frem i Jylland, men 
markant tilbage på Øerne, hvor de tidligere var meget al-
mindelige (Heldbjerg et al. 2013, Heldbjerg & Fox 2016, 
Vikstrøm & Moshøj 2020; se yderligere om Rødrygget 
Tornskade på side 42). 

Den nyere tids udvikling for Skovpiberen er en forsæt-
telse af en længerevarende tendens, idet fx Barfod (1892) 

angav om Vordingborgegnen, at Skovpiberen “er meget 
almindelig; Reden har jeg hyppigst fundet paa aabne Ste-
der i Skovene og paa Engene, enkelte Gange midt inde i 
Højskoven”, mens Faber (1898) skrev om Horsens og Vejle, 
at “Jeg har ikke hidtil fundet dens Æg her i Egnen, men 
jeg har set den bygge Rede i Vejle Nørreskov.” Interessant 
nok forudså Lange (1919) artens okkupering af Vestjyl-
land, idet han om Ribes omegn skrev, at “Det er maaske 
et Vendepunkt i denne Fugls Historie, som forestaar, da 
den har vist Tegn til at ville bebo ældre Granplantager ved 
aabne Pletter. Dette kunde medføre et ganske overordent-
ligt Opsving i Træpiberens Antal og Udbredelse.” Om Mi-
steldroslen skrev allerede Fischer (1862-63), at “Man har 
forsikret mig, at den nu ikke mere findes ynglende i Skove 
paa Sjælland, hvor den nogle Aar tilbage ynglede temmelig 
hyppigt”, mens den altså er ekspanderet stærkt i Jylland. 

Pirolens Oriolus oriolus nyere tilbagegang er vanskeli-
gere at forklare. Arten tiltog igennem 1800tallet hovedsa-
geligt i de sydøstlige dele af landet formentlig som resultat 
af klimamildningen (Salomonsen 1948), og antallet kul-
minerede formentlig efter midten af 1900tallet, men nu er 
der kun omkring 10 par tilbage (Tab. 1). De vådere somre, 
der er typiske for det mildere atlantiske klima, kan være en 
del af forklaringen (Nyegaard et al. 2014), men øget præ-
dation som følge af Kragens fremgang kan desuden være 
en medvirkendee årsag. 

Efter at have været en almindelig ynglefugl på Øerne, 
forsvandt Grønspætten fra øerne øst for Store Bælt om-
kring forrige århundredskifte (Løppenthin 1967), ligesom 
den var ved at forsvinde fra Fyn, men den er nu i fremgang 
mange steder især i det sydlige Jylland og på Fyn (Vik-
strøm & Moshøj 2020). En mulig forklaring er, at frem-
gange i bestandene af hjortevildt har øget græsningen så 
meget, at der er lettere adgang til bl.a. rød skovmyre For-
mica rufa og andre insekter på lysåben bund (Newton 2017 
p. 554). I sidste halvdel af 1900tallet blev Grønspætten for-
mentlig begunstiget af den hårde hugst under og lige efter 
2. Verdenskrig, som skabte en mere åben og solbeskinet 
skovbund, der i løbet af 1980erne efterhånden afløstes at 
tætte og skyggegivende bevoksninger, der også reducerede 
mængden af skovmyretuer (Hvass 1969-72 pp. 277-281). 
Resultatet er et sammensat billede af frem- og tilbagegang 
i forskellige dele af landet, hvor også isvintre og stormfald 
kan have gjort sig gældende (Vikstrøm & Moshøj 2020).

En del fuglearter trives faktisk med intensiv skovdrift, 
idet de yngler i renafdrifter eller tidlige successionsstadier 
af skov inkl. nyplantede nåletræer i stedet for i de mere 
naturlige enten tørre eller våde lysninger, som tidligere 
fandtes. Det gælder arter som Natravn, Hedelærke Lullula 
arborea, Rødrygget Tornskade, Skovpiber, Jernspurv og 
Gulspurv (Meltofte & Fjeldså 2002; se også Jensen & Ja-
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cobsen 1996 og Pedersen et al. 2018), hvor det er lidt på-
faldende, at især Jernspurv og Gulspurv har vist markante 
bestandsnedgange igennem flere årtier (Eskildsen et al. 
2020). 

Jagtlig udnyttelse og efterstræbelse
Det er de færreste skovfugle, der har været jagt på siden 
forbuddet mod fangst med vildtsnarer i 1871 og drossel-
doner (hestehårssnarer) i jagtloven fra 1894. Blandt undta-
gelserne er Skovsneppen Scolopax rusticola og Ringduen. 
Sidstnævnte har formentlig altid klaret sig fint i kraft af 
en høj reproduktionsevne (Cramp 1983-94), som især kan 
tilskrives artens uafhængighed af proteinrig, insektbaseret 
føde til ungerne (da duer selv producerer proteinrig kro-
mælk på basis vegetabilsk og anden føde; Newton 2017, p. 
34). Ringduens vinteroverlevelse er yderligere blevet be-
gunstiget af dyrkning af vinterraps, som duerne i høj grad 
udnytter (Inglis et al. 1990). Det er således en af de danske 
fuglearter, hvor bestanden har været i fremgang i det meste 
af de sidste fire årtier (Eskildsen et al. 2020).

Skovsneppen gik måske frem som dansk ynglefugl 
umiddelbart efter fredskovsforordningen i 1805, som gav 
mulighed for opvækst af mere underskov, men bestanden 
blev holdt nede i det meste af 1800- og 1900tallet af for-
årsjagten, der formentlig især ramte tidligt ankommende 
danske ynglefugle (Løppenthin 1967). Således skrev Winge 
(1899), at “trods den haarde Forfølgelse den er Gjenstand 
for, [er Skovsneppen] endnu ikke […] helt udryddet som 
ynglende hos os”, mens Benzon (1876 citeret i Palm 1986) 
skrev om Tofte Skov mv. under Lindenborg Gods: “Yngler 
nu i Mængde efterat Grev Schimmelmann har forbudt at 
skyde Snepper om For aaret.” I Jægerspris Nordskov, hvor 
man i dag kan opleve 10 overflyvninger af knortende og 
pistende Skovsnepper på en halv time i bare en enkelt 
lysning (HM egne obs.), udtrykte Holstein (1953-54) 
usikkerhed, om arten ynglede regelmæssigt, idet han kun 
gjorde to ynglefund og fandt nogle få andre indikationer 
på yngel i de 24 år, han arbejdede i skoven midt i 1900tallet. 
En fredning i yngletiden blev allerede anbefalet ved den 
tredje nordiske jægerkongres i København i 1909 (Kon-
radsen 1917), men der skulle gå endnu 63 år før forårsjag-
ten blev forbudt i 1972, og landsbestanden vurderes nu at 
være steget til 2000 ‘par’ (Tab. 1; Olsen 1992).

Også de fuglearter, der især med introduktionen af Fa-
sanen Phasianus colchicus som udbredt jagtobjekt fra om-
kring 1880 blev anset for skadelige bl.a. for jagtinteresserne, 
blev efterstræbt (Winge 1886a, Baagøe et al. 1893, Winge 
1899, Weibüll 1911, Larsen 1913, Weismann 1931, Man-
niche 1933, Ahlefeldt-Laurvig-Bille & Gay 1944 pp. 267-
268, Paludan 1967). Det gjaldt både krage- og rovfugle, som 
blev genstand for massiv bekæmpelse både med gift, fælder 

(ofte med levende lokkefugle), pælesakse og beskydning, og 
hvor man fra sidst i 1700tallet og helt frem til et forbud for 
rovfuglenes vedkommende i 1955 udbetalte skydepræmier 
for nedlagte individer (Ferdinand 1980, Jørgensen 1989). 
Fx indsendte Københavns 1. skovdistrikt i 1836 kløerne fra 
41 Ravne, seks ørne, 162 høge, 14 Fiskehejrer og 349 Kra-
ger og skader (Weismann 1931 p. 331). Allerede i en af de 
første danske fuglebeskrivelser (Paulsen 1842) nævnes igen 
og igen, hvor sky og forsigtige de forskellige rovfuglearter 
var. Der gives ovenikøbet en grundig anvisning på, hvordan 
man fanger Duehøge Accipiter gentilis, så det var ikke så 
mærkeligt, at rovfuglene var sky. 

Om rovfuglebekæmpelsen på Einsidelsborg Gods (nu 
Egebjerggård) på Nordfyn skrev Holstein (1926), at “Naar 
jeg nu kommer til Omtalen af Godsets Rovfugle, kan jeg 
ikke lade være med at udbryde: »Ak, hvor forandret!«. For 
blot 30-40 Aar siden ynglede her Havørn [Haliaeetus albi-
cilla], Glente [Milvus milvus], Rørhøg [Circus aeruginosus] 
og Musvaage – af de to sidstnævnte endog flere par. Nu 
er de fuldstændigt forsvundne som Ynglefugle. Gift, Pæ-
lesaks og Schuhu [Stor Hornugle Bubo bubo] brugt med 
Tankeløshed og Uforstand, blev deres bane her som de fle-
ste andre Steder i Landet”, og videre om kragebekæmpel-
sen at “Ved hjælp af Schuhu og Fosformos lykkes det ogsaa 
hvert Aar saa godt som fuldstændigt at rense disse Skove 
for rugende Krager.” Tilsvarende giver Hansen (1997) i 
sine erindringer følgende beskrivelse fra godset Oreby-
gård på Lolland i sidste halvdel af 1920erne: “Krager blev 
hårdt bekæmpet, og vi havde aldrig ynglende krager. Om 
vinteren skaffede skovfogeden sig gode skydepenge ved at 
udlægge en død kalv eller gris. Når kragerne så havde ædt 
af den i nogen tid, blev den klistret til med kødfars blandet 
med fosformos. Dagen efter kunne man så indsamle mas-
ser af døde krager.”

Blandt kragefuglene blev Ravnen næsten udryddet, 
og blandt rovfuglene blev Havørn, Kongeørn Aquila ch-
rysaetos, Rød Glente, Fiskeørn Pandion haliaetus og Stor 
Hornugle – udryddet i anden halvdel af 1800tallet eller 
lige først i 1900tallet (Løppenthin 1967, Jørgensen 1989, 
Dinesen et al. 2016), mens Slangeørnen Circaetus gallicus 
ynglede i Slesvig frem til omkring 1877 (Schiøler 1925-
31). Andre rovfugle herunder især Duehøgen blev stærkt 
reducerede i antal (Winge 1899, 1906, Weibüll 1911; se 
også Skovgaard 1920-24). Stadig forbedret lovmæssig be-
skyttelse og en stigende accept i befolkningen op gennem 
1900tallet har betydet, at næsten alle arterne har genetab-
leret sig med livskraftige bestande, som vi i nogle tilfælde 
skal mere end 150 år tilbage i tiden for at finde magen til 
(Ehmsen et al. 2011, Nyegaard et al. 2014, Andreasen et 
al. 2018, Lange et al. 2019, Eskildsen et al. 2020). Inden 
miljøgiftene udryddede Vandrefalken Falco peregrinus i 
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Danmark omkring 1970, holdt bekæmpelsen bestanden 
nede på højst 10-15 par; den genetablerede bestand på 
foreløbigt 26 besatte lokaliteter i 2020 er således den stør-
ste i nærværende undersøgelseperiode (Andreasen et al. 
2018 og in litt.). 

Mens de fleste af disse arter er kommet tilbage ved egen 
kraft, er Vandrefalkens genindvandring i det mindste del-
vis et resultat af kunstig opformering i Sydsverige (Andre-
asen et al. 2008), og Stor Hornugle kom tilbage som yng-
lefugl i 1984 som følge af udsætninger i Slesvig-Holsten og 
har siden etableret en livskraftig bestand i Jylland (Laursen 
2006, Vikstrøm & Moshøj 2020). 

Også blandt de mere almindelige arter steg voksen-
overlevelsen og dermed bestandene af Duehøg, Spurvehøg 
og Musvåge markant efter stadigt forbedrede fredninger 
i løbet af 1900tallet (Storgård & Birkholm-Clausen 1983, 
Jørgensen 1989, Noer & Secher 1990), ligesom kragefug-
lene gik frem (Tab. 1; Hald-Mortensen 1972). Men selv om 
Ravnen har genetableret sig i to tredjedele af Atlas III-kva-
draterne, og bestanden stadig er i stærk vækst (Eskildsen 
et al. 2020, Vikstrøm & Moshøj 2020), er der endnu et 

stykke vej til noget, der ligner denne beskrivelse fra midten 
af 1800tallet, hvor der “ikke nogetsteds i Danmark kunde 
opvises saadanne Flokke af Ravne, som man fra Efteraa-
ret til Foraaret kunde see paa Kjøbenhavns Glacier langs 
Farimagsveien, hvor de søgte deres Føde i de Dynger af 
Dagrenovation, der ophobedes der, medens de tilbragte 
Natten paa Skibene i Flaadens Leie” (Holten 1925). 

Endnu længere til tidligere tiders antal er der for Fi-
skeørnen, som vi i 2020 havde otte par af (L. Ekberg pers. 
com.). Om den skrev Kjærbølling i 1852, at “I Skovene ved 
Holsteinborg i Sjælland skal der for omtrent 40 Aar siden 
[dvs. ca. 1810] have ynglet mange Par, og den yngler endnu 
[ca. 1850] paa Lolland, (Guldborgsund, Nysted, Horeby) 
og Falster.” Således modtog Kjærbølling “dens Æg fra Mols 
og fandt selv den 7de Mai 1852 12 Par ynglende i Nor-
dre Skov ved Nysted, alle i forladte Storkereder, hvis op-
rindelige Beboere vare blevne fordrevne efter morderiske 
Kampe.” Arten blev udryddet i 1916 og kom først så småt 
tilbage i anden halvdel af 1900tallet (Grell 1998).

Den Røde Glente har haft en hurtigere genindvandring, 
idet der nu er en ynglebestand på omkring 200 par i Dan-

I 1800tallet var Rød Glente en almindelig ynglefugl i Danmark, men den blev skudt bort sammen med adskillige andre arter, indtil 
den blev fredet, og vi fik den igen. Foto: Peter Vadum.
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mark (Tab. 1; Lange et al. 2019). Om den skrev Kjærbølling 
i 1852, at “Glenten er hos os en Trækfugl, som om Som-
meren findes næsten overalt i vore Skove.” Den var så al-
mindelig først i 1800tallet, at den “er en af Foraarets sikreste 
Bebudere” (Kjærbølling & Collin 1875-77). Men så var det 
slut. Fra egnen omkring Randers skrev Hedin (1905), at 
“Fra saaledes at have været den almindeligste Rovfugl næst 
efter Musvaagen i aarene omkring 1870, er den lidt efter 
lidt blevet fordrevet og må nu betragtes som en tilfældig 
Gæst.” Selv om glenten blev fredet i 1922, betød den hyp-
pige brug af udlagt gift i ådsler mod ræve, kragefugle og 
rovfugle sandsynligvis, at vi skal helt frem til 1970erne, før 
den Røde Glente igen blev fast dansk ynglefugl (Jørgensen 
1989). Selv musvågebestanden var skudt langt ned i begyn-
delsen af 1900tallet (fx Winge 1906, Heilmann & Manniche 
1926-30). 

Med den øgede anvendelse af pesticider i land- og 
skovbrug samt udslip af tungmetaller og andre miljø gifte 
fra industrien i store dele af verden skete der i 1950erne og 
1960erne en markant tilbagegang i bestandene af mange 
rovfuglearter, primært på grund af, at de foruden direkte 
forgiftning også fik tyndskallede æg og lavere reproduk-
tion (Newton & Bogan 1974, Jørgensen 1989). Heldigvis 
afslørede forskningen relativt hurtigt årsagerne, og man 
gik over til andre, mindre giftige kemikalier, hvis virknin-
ger på fuglefaunaen og den øvrige fauna og flora vi dog 
endnu langt fra kender omfanget af (se side 137ff). 

Mange arter yngler i skov, men fouragerer i det åbne 
land eller i vådområder. Udover flere af de ovennævnte 
arter gælder dette bl.a. de kolonirugende arter Fiskehejre 
og Råge, som begge har været udsat for tilsvarende hård 
bekæmpelse – for Fiskehejrens vedkommende med ud-
betaling af skydepræmier (Christensen 1925, Heilmann 
& Manniche 1926-30, Jensen 1980, Brøndegaard 1985, 
Frederiksen 1992, Grell 1998) – og for Rågens vedkom-
mende stadigvæk bl.a. ved nedskydning af store unger 
ved rederne (Kørvel 1999). Bekæmpelsen var intensiv, 
og i 1900tallet aftog rågebestanden markant frem til 
1970erne, ligesom kolonistørrelserne blev mindre og Rå-
gerne spredte sig i flere små kolonier (Jensen 1980). Al-
lerede Collin (1888) skrev, at “I Horsens-Egnen, hvor der 
tidligere fandtes store Kolonier af Kornkrage, navnlig paa 
Vaarsø i Horsens-fjord, ere de fleste nu udryddede.” I det 
sidste halve århundre har Rågen bredt sig mod vest og 
nord, ligesom der tilsyneladende er sket en stigende kon-
centration i byerne, hvor arten kun bekæmpes i begrænset 
omfang (Vikstrøm & Moshøj 2020). Fiskehejren nåede et 
minimum i begyndelsen af 1900tallet, og efter i mere end 
100 år at være blevet bekæmpet steg ynglebestanden mar-
kant efter fredningen i 1980 (Tab. 1; Møller & Olesen 1980, 
Frederiksen 1992, Grell 1998). 

For en del af de arter, der stadig er sky som følge af 
mange års beskydning, er forstyrrelser fra rekreative akti-
viteter i skovene blevet et stigende problem. Dette gælder 
specielt flere af rovfuglene, hvor der visse steder er set re-
duktioner i bestandene, som tilsyneladende kan relateres 
til etablering fx af mountainbikeruter gennem hidtil ufor-
styrrede områder (se Martínez-Abraín et al. 2010). Den 
danske bestand af Duehøge, en art der ofte er særligt sky, 
har efter en kulmination sidst i 1900tallet været vigende i 
de seneste årtier (Jørgensen 1989, Rasmussen & Storgård 
1989, Eskildsen et al. 2020, Vikstrøm & Moshøj 2020). 
Men om tilbagegangen skyldes øgede forstyrrelser, ulovlig 
bekæmpelse, prædation fra Stor Hornugle eller fødeman-
gel varierer nok fra sted til sted (Drachmann & Nielsen 
2002, Busche et al. 2004, J.T. Nielsen 2019). Fx er det på-
faldende, at artens udbredelse på Fyn, Syd- og Vestsjælland 
samt Lolland-Falster er ret begrænset i forhold til de gode 
ynglebetingelser her, herunder en stor bestand af udsatte 
Fasaner. Duehøgen er således siden Atlas II forsvundet fra 
nogle kvadrater, ligesom den mangler i andre med vel-
egnet ynglebiotop (Vikstrøm & Moshøj 2020). At en del 
mennesker stadig mener, at rovfugle skal bekæmpes, frem-
går af, at der alene siden 2008 er fundet 43 døde rovfugle, 
som var forgiftede med især den ulovlige gift carbofuran 
(Flensted 2020). Blandt de dræbte fugle var 13 Havørne, 12 
Røde Glenter og 10 Musvåger samt en Kongeørn. 

Sammenfatning
Det stærkt forøgede skovareal siden de første årtier af 
1800tallet kombineret med mere underskov samt en me-
get reduceret bekæmpelse af rov- og kragefugle m.fl. har 
betydet, at vi i dag har langt flere skovfugle, end vi har 
haft i flere hundrede år. Godt en halv snes fuglearter er 
siden 1800tallet blevet nye danske ynglefugle som følge af 
introduktionen af eksotiske nåletræer i skovbruget, lige-
som andre skovfuglarter er indvandret af andre årsager. 
Adskillige allerede kendte ynglefugle er gået markant 
frem og har bredt sig til de tidligere skovløse egne i Jyl-
land. Enkelte arter som Sort Stork og Mellemflagspætte er 
forsvundet og endnu ikke vendt tilbage som faste danske 
ynglefugle, og enkelte andre arter er blevet meget fåtallige. 
Flere arter kan potentielt få væsentligt større bestande, når 
der fremover bliver afsat mere plads til urørte og mere va-
rierede skove med oprindeligt hjemmehørende træarter, 
genoprettet hydrologi og glidende overgange til lysåbne 
arealer – samt sikring af uforstyrrede ynglepladser for 
de ‘store vingefang’. Om de nedadgående bestande af en 
række Afrika-trækkere de senere årtier skyldes forhold i 
overvintringsområderne eller konkurrence fra standfugle 
og kortdistancetrækkere, der favoriseres af mildere vintre 
– eller begge dele – er et åbent spørgsmål.
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Måske er der i vore dage stort set lige så mange træer 
og store buske i levende hegn, småplantninger, vildtre-
miser, moser og omkring vandhuller – samt ikke mindst 
i landsby- og landbohaver, sommerhusområder, villakvar-
terer og byparker – som i de områder, der er klassificeret 
som skov (Fig. 12). Ifølge Buchwald et al. (2001) nyplantes 
der årligt mellem 60 og 80 mio. træer og buske i skove samt 
i det åbne land og byerne, og tilvæksten af buske og små-
plantninger i landskabet er så stor, at Tornsangeren på det 
sidste har overtaget Sanglærkens og Solsortens plads som 
den mest udbredte art i landet (Vikstrøm & Moshøj 2020).

Sådan har det ikke altid været. Bedømt ud fra ma-
lerier mv. fra 1800tallet samt fotos fra omkring år 1900 
(omslagets forside og bagside samt Fig. 1, 2, 11, 13, 14, 
15, 20, 35 og 36; Sand-Jensen & Schou 2019) var landska-
berne udenfor skovene dengang langt fattigere på træer 
end i dag. Dette gjaldt ikke mindst i Nordjylland og vest 
for israndslinjen, hvorfra man har talemåden, at “der var 
så fladt, at man kunne se en hare løbe i 14 dage”, ligesom 
man fx fra Lyshøj syd for Viborg kunne tælle 14 kirke-

tårne (R.M. Sørensen, Æ Fjandboarkiv in litt.), hvilket 
ikke alene kræver et fladt landskab, men klart nok også 
et træløst (Fig. 11 og 15). Her giver en herredsfoged, der i 
1860 rejste fra København til sin fremtidige arbejdsplads i 
Skodborg Herred ved Lemvig, sit første indtryk af egnen: 
“En ørken med kun få tarvelige oaser, alt fladt, fuldstændig 
bart og træløst, mest sort hede” (Rasmussen 1988). Meget 
betegnende angiver Heiberg (1886), som var en pålidelig 
iagttager, der både indsamlede fugle og deres æg, at der i 
hele Thy i perioden 1869-79 kun fandtes to par ynglende 
Krager, som havde rede i træerne hhv. ved herregårdene 
Kjølbygård og Tanderup, og at der tilsvarende kun var to 
par Ringduer, der begge ynglede i Christiansgave i Thi-
sted. Endnu tidligere ynglede Husskaderne på Mors i hul-
heder på kirkerne (Schade 1811) eller på gårdenes stråtage 
(Faber 1824), mens arten små hundrede år senere var al-
mindeligt udbredt i Thy (Hansen 1910). I Vest- og Nord-
jylland skal vi helt op i 1900tallet, før tilplantningen æn-
drede landskaberne markant ikke kun i form af egentlige 
plantager, men også i form af spredt trævækst, læbælter, 

Ynglefuglene i træer og buske mv. i det åbne land

Fig. 12. Luftfoto af typisk dansk landskab med levende hegn og småplantninger sydvest for Skive. Ifølge Geodatastyrelsens histori-
ske kort fandtes der her kun to levende hegn ved landevejen til venstre i baggrunden i 1881. Foto: Jørgen Primdahl. 
Aerial view of a typical Danish rural landscape with hedges and woods in northern Jutland. Most of the hedges did not exist in 1881.
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træer og buske omkring haver og landejendomme samt 
sommerhuse (Fig. 12). 

I dag har vi formentlig flere tusinde gange så mange 
træer og buske udenfor skovene i Danmark, som vi havde 
for 200 år siden. Tilvæksten er sket dels ved selvsåning, 
dels ved tilplantning med læhegn, smålunde/vildtremiser, 
haver og sommerhusområder. Forøgelsen af trævæksten 
begyndte i 1800tallet og havde en første kulmination i 
begyndelsen af 1900tallet, men toppede først i midten af 
1900tallet (Fritzbøger 2002) og er fortsat op til i dag. Når 
bortses fra herregårdenes parker, var selv haver, som vi 
kender dem i dag omkring landboejendomme med græs-
plæner, blomsterbede og store træer, stort set ukendte i 
det meste af 1800tallet, idet man oftest blot havde en lille 
kålgård (køkkenhave) eller nogle få frugttræer (Hansen 
1911, Sand-Jensen 2017). Selvsået opvækst af bl.a. røn, 
pil og hyld Sambucus nigra spredte sig også gradvist på 
udyrkede arealer, hvor vegetationen tidligere blev udnyt-
tet til græsning og dyrefoder i en grad, som det er svært at 
forestille sig i dag. Den intensive udnyttelse af udyrkede 

arealer ophørte omkring midten af 1900tallet og har bi-
draget til, at der er sket en gradvis tilgroning af arealer som 
markskel (med eller uden stendiger), skråninger bl.a. langs 
veje og jernbaner, gravhøje, fugtige lavninger, moser samt 
bredderne af søer og vandhuller (se foto side 66). Alene 
mellem slutningen af 1950erne og 1978 steg antallet af små 
bevoksninger med 175 % og arealet med 156 % i to under-
søgelsesområder på Øerne (Rasmussen et al. 1980).

“Fra første færd [i anden halvdel af 1800tallet] lå træ-
plantning omkring huse og gårde hedesagens pionerer på 
sinde. Og ofte var formålet […] at få skabt muligheder for 
anlæg af en nyttehave i ly for vindens hærgen” (Fritzbøger 
2002). Siden 1885 er der endda givet statsstøtte til etable-
ring af læhegn og småplantninger (op til 0,5 ha), hvilket 
resulterede i, at der omkring 1980 skønnedes at være 50-
60 000 km læhegn (næsten halvanden gang Jorden rundt) 
især på de sandede jorde i Nord-, Midt- og Vestjylland, 
hvor man ønskede at hindre muld- og sandflugt og gene-
rel udtørring af jorden (se fx P. Hansen 1943). Læplant-
ningen skete primært som enrækkede nåletræshegn (især 

Fig. 13. Vilhelm Kyhn: Bjerglide i nærheden af Horsens, 1858. Det var ikke alene J. Th. Lundbyes nord- og nordvestlige Sjælland, der 
rummede meget få træer i 1800tallet. Selv i det nu skovrige Østjylland var der store områder med meget få træer, men bemærk de 
første tilløb til levende hegn i højre side af billedet. Statens Museum for Kunst, København.
Painting of open landscape near Horsens in Eastern Jutland 1858. Nowadays, this area has many woods and hedges.
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nordamerikansk hvidgran Picea glauca og sitkagran Picea 
sitchensis), men størstedelen af dem er sidenhen enten ble-
vet ryddet for at skabe større markblokke, eller er siden 
1980erne erstattet af mere fugle- og naturvenlige 3-7-ræk-
kede løvtræshegn (Fritzbøger 1994, 2002). Det er især i 
Østdanmark, at mange hegn er blevet ryddet. Således er 
der sket en reduktion på 18 % mellem 1890erne og 1978 
i to undersøgelsesområder i på Øerne (Rasmussen et al. 
1980), mens læbælterne i langt højere grad er opretholdt 
eller fornyede med flerradede løvtræshegn på de sandede 
jorde i Jylland (Caspersen & Andersen 2017). For det 
samlede areal med bevoksning af træer og buske fandt 
Caspersen & Andersen (2017) imidlertid, at tilvæksten 
af småplantninger og almindelig tilgroning har overhalet 
rydningen af levende hegn og diger. Således er der sket 
en nettotilvækst af træbevoksede småbiotoper gennem de 

senere årtier, og det i en sådan grad, at biotopindholdet i 
fem ud af otte undersøgelsesområder spredt i Danmark 
er nået op på mellem 7 og 12 % af arealet (Caspersen & 
Andersen 2017).

At vi i dag trods rydning af mange hegn stadig har 
mange flere træer og buske i de åbne landskaber end tidli-
gere, har naturligvis betydet en meget betydelig udvidelse 
af ynglemulighederne for mange skovfuglearter, som er i 
stand til at udnytte denne mere åbne biotop, og som i kraft 
af randeffekter og større heterogenitet ofte yngler med væ-
sentligt større tætheder i hegn og mindre trægrupper end 
i skov (Newton 2017 p. 447). Det gælder i udpræget grad 
arter som Ringdue, Krage, Solsort, Blåmejse Cyanistes ca-
eruleus, Musvit, Bogfinke, Munk, Jernspurv, Sangdrossel, 
Rødhals og Gærdesmutte Troglodytes troglodytes, der yng-
ler i næsten hele skalaen fra skov over hegn og trægrupper 

Fig. 14. Foto af Oksby Kirke omkring år 
1900. Endnu ved forrige århundredskifte 
var store dele af Vestjylland træløse. I 
dag er der træer i hele området omkring 
kirken og gården i baggrunden, ligesom 
Oksby og Ho klitplantager dækker store 
områder øst for Oksby. De sandede hjul-
spor er siden blevet til hhv. Blåvandvej 
og Tane Hedevej. Foto: Blåvandshuk 
Lokalhistoriske Arkiv. 
Photo of Oksby Church in Southwest 
Jutland in 1900. Today, this area has plan-
tations and many scattered conifer trees, 
gardens and buildings.

Fig. 15. Landskabet ved Møborg vest 
for Holstebro, som det så ud omkring 
år 1900. Billedet er taget mod vest fra 
Møborg Bavnehøj. Det kan fornemmes, 
at der ikke var mange træer. I dag er der 
plantager med høje træer i alle retnin-
ger. Foto: Møborg Lokalhistoriske Arkiv.
Landscape around Møborg west of Holste-
bro in Western Jutland in 1900. Nowadays, 
there are conifer plantations all around 
the area.
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i det åbne land til haver. Men der er også skabt levesteder 
for de arter, som mere specifikt udnytter hegn, små træ-
grupper og haver som fx Husskade, Sjagger Turdus pilaris, 
Grå Fluesnapper, Gulbug Hippolais icterina, Gærdesan-
ger Curruca curruca, Tornsanger, Rødrygget Tornskade, 
Skovspurv Passer montanus, Stillits Carduelis carduelis, 
Tornirisk Linaria cannabina, Grønirisk og Gulspurv. Det 
er i øvrigt nogle af de samme arter, der i høj grad yngler i 
nyplantninger i skovene. Hertil kommer arter som Tårn-
falk, Stær og Hvid Vipstjert Motacilla alba, som i nogen 
grad yngler de samme steder, men fortrinsvis udnytter 
træer, bygninger eller andre strukturer som redeplads og 
ellers fouragerer på jorden. Fx berettede Heiberg (1886), 
at Stærene i det skovløse Thy ynglede i klinterne ud mod 
Limfjorden og på Bulbjerg, og på Saltholm har Stærene 
i mange år ynglet i stendigerne (Svendsen 1935, Biering 
1976), hvilket de også har gjort i mange andre træfattige 
dele af landet, før redekasser blev mere almindelige i anden 
halvdel af 1800tallet (Fischer 1873). På trods en formodet 
fremgang igennem det meste af undersøgelsesperioden 

har Musvitten været i tilbagegang de sidste tre årtier, uden 
at årsagen kendes (Tab. 1; Eskildsen et al. 2020).

De nævnte arter fik på den baggrund øget ynglebestan-
dene med flere størrelsesordener i takt med tilvæksten af 
træer og buske i det åbne land. Et eksempel herpå er Gær-
desangeren, som tidligere ifølge Fischer (1862-63) “hører 
til Sjeldenhederne i Vendsyssel”, var forholdsvis sjælden 
omkring Randers (Fencker 1872-73), var temmelig sjæl-
den på Viborgegnen (Christiansen 1890), og kun hist og 
her sås almineligt på Ribeegnen (Lange 1919). Men for en 
del af arterne betød intensiveringen af landbrugsdriften i 
anden halvdel af 1900tallet med brug af store mængder 
sprøjtegifte (jf. Petersen 1996 og Jahn et al. 2014), at frem-
gangen stoppede engang efter midten 1900tallet, hvorefter 
en række af disse bestande har været aftagende (Eskildsen 
et al. 2020; se også Newton 2017 og næste kapitel). Det gæl-
der for arter som Gulbug, Gærdesanger, Jernspurv, Stær, 
Tornirisk og Gulspurv, mens andre arter enten har været 
forholdsvis stabile eller har vist markante fremgange, som 
det er tilfældet for Ringdue, Hvid Vipstjert, Skovspurv, 

Byernes villakvarterer, som hovedsagelig er opstået siden 1920erne, er i dag en af de fuglerigeste ’biotoper’ i Danmark, men 
fuglefaunaen består næsten udelukkende af almindelige arter og praktisk taget ingen af de sjældne og truede. Foto: Lars Maltha 
Rasmussen, Tidal Consult.
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Stillits og Grønirisk, hvor sidstnævnte dog er gået tilbage 
de seneste år (Eskildsen et al. 2020). Om Grønirisken skrev 
Fischer (1862-63) fx, at den “er temmelig sjelden i Vend-
syssel”, og Baagøe et al. (1893), at den “ynglede indtil 1890 
kun i ringe Antal i Næstved Omegn.” Der er dog regionale 
forskelle, idet fx Stillitsen er gået frem i Jylland de senere 
årtier og været stabil på Øerne, mens Tornirisken er gået 
mere tilbage i Jylland end på Øerne (Heldbjerg et al. 2013). 

Tornirisk og Gulspurv lever både af ukrudtsfrø og led-
dyr (til ungefodring), og Gulspurvene på økologiske brug, 
hvor der er flere vilde planter og insekter, får signifikant 
flere unger end dem på industrilandbrug3, ligesom der 
er væsentlig flere Gulspurve både om sommeren og om 
vinteren på økologiske marker (Hald & Reddersen 1990, 
Petersen & Nøhr 1992, Petersen et al. 1995). Batáry et al. 
(2010) fandt således, at der under alle omstændigheder 
forekom flere fugle i områder med økologisk dyrknings-
form end i områder med industriel dyrkningsform – uan-
set afgrødetype. Imidlertid havde længden af levende hegn 
også en stor – og i visse tilfælde større – effekt på rigdom-
men af fugle end den økologiske driftsform, og etablering 
og opretholdelse af urterige markskel er potentielt en mere 
omkostningseffektiv hjælp til fuglene end økologisk jord-
brug (Vickery et al. 2009). Hertil kommer, at mange øko-
logiske bedrifter i dag er så store og rationelt drevne, at 
spørgsmålet er, om undersøgelserne fra flere årtier siden 
stadig er retvisende. Belfrage et al. (2005) fandt således, 
at fuglediversiteten aftog med bedriftsstørrelsen også på 
økologiske brug. 

3 Industrilandbrug angiver overalt i denne monografi de sidste 70 års 
stadig mere intensive landbrug med brug af store mængder kunstgød-
ning samt sprøjtegifte, dvs. den driftsform som er i modsætning til 
økologisk dyrkning.

Flere britiske analyser baseret på overvågning af be-
standstætheder i hegn sammenlignet med skove under for-
skellige udsving i populationsstørrelser samt ved egentlige 
flytningsforsøg, viser, at arter som Gulspurv og Tornsan-
ger vælger levende hegn som første-habitatvalg (O’Connor 
1980, Fuller et al. 2001), mens en art som Musvit har skove 
med tilgrænsende hegn som første-habitatvalg. Fjernedes 
territoriale Musvitter fra skove, erstattedes de straks af 
Musvitter fra hegnene, og de forekom således først i heg-
nene ved populationsoverskud (Krebs 1970). Tilsvarende 
konklusioner blev draget for flere andre arter, herunder 
Gærdesmutte, Bogfinke, Rødhals og Gransanger ved at 
undersøge deres fordelingsmønster i år med forskellige 
totalbestande (Williamson 1969, 1971, Benson & William-
son 1972, Bull et al. 1976, Osborne 1984). For alle disse 
arters vedkommende blev skove og tilknyttede hegn besat 
som førstevalg, og kun i år med ekstraordinære høje antal, 
rykkede nogle par ud i mere fjerntliggende levende hegn.

Rydningen af mange hegn især i Østdanmark gennem 
de senere årtier kan have påvirket visse bestande negativt, 
men det ændrer ikke på, at vi i dag har langt flere træ- og 
busktilknyttede fugle udenfor skovene end for 200 år siden. 
I en undersøgelse fra Djursland var der således to en halv 
gange så høje ynglefugletætheder på et omdriftsareal med 
mange hegn som på et nærliggende omdriftsareal med 
meget få træer (men med mere græs; Jørgensen 1971). 
Lægges hertil, at omdriftsarealer (langt overvejende med 
spredte hegn og andre træbevoksninger), haver, småplant-
ninger mv. nu udgør omkring fem gange så stor en andel 
af Danmarks samlede areal som skov, er det indlysende, at 
disse landskabstyper huser rigtig mange fugle i landet som 
helhed, og at der i dag er flere gange så mange fugle i denne 
landskabstype som for 200 år siden (se Tab. 2 side 117).

Danmarks ynglebestand af Gulspurve 
er reduceret til en tredjedel i løbet af de 
sidste 30 år, hvilket kan være et resultat 
af reducerede insektmængder som 
følge af landbrugets giftsprøjtning. Foto: 
Steen E. Jensen.
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Flere artsspecifikke op- og nedgange
Et eksempel på en art, som har vist en længerevarende 
nedgang end perioden dækket af punkttællingerne, er 
Gulbugen. Den synes tidligere at have været langt mere 
almindelig, idet allerede Fischer (1862-63) skrev, at “Baade 
på Trækket og ynglende er den meget talrig næsten overalt, 
hvor der findes Træer”, ligesom Fencker (1872-73) angiver 
Gulbugen som “Særdeles almindelig overalt her paa Eg-
nen” omkring Randers. Tilsvarende skrev Barfod (1892) 
fra Sydsjælland, at [Gulbuget Sanger] “har jeg fundet me-
get almindelig ynglende i Haverne og Skovenes Udkanter”, 
ligesom Lange (1919) berettede fra Ribe, at “de færreste 
Haver i Byen og ved Bøndergaardene mangler dens gen-
nemtrængende og afvekslende Sang.” Langt senere skrev 
Helms (1949), at “Gulbugen er ret udbredt over hele Lan-
det, fordrer ikke sammenhængende Beplantninger, men 
indfinder sig villigt i en enligtliggende, ikke for lille Have”, 
og videre Holstein (1953-54) om Jægerspris, at “I alle eg-
nens større haver og i samtlige godsets skove træffes Gul-
bugen ynglende.” Det gør den ikke mere (HM egne obs.).

Det er også bemærkelsesværdigt, at Kjærbølling & 
Collin (1875-77) skrev om den Grå Fluesnapper, at den 
“forekommer næsten overalt i vore Skove og Haver, ved 
landsbyer og Stæder, når der blot gives Træer og Buske, 
helst med Vand i Nærheden.” Men det passer med, at 
allerede Faber (1824) skrev, at “Den yngler almindelig i 
Danmark, saavel i Sjellands som Österjyllands Skove”, og at 
Barfod (1892) siden om Sydsjælland skrev, at den “yngler 
talrigt i Skovene, hvor den helst anbringer sin Rede nær 
ind til Stammen af tykke Egetræer.” Hvor arten således er 
gået meget tilbage i de østlige dele af landet, har tilvæksten 
af hegn og plantager vest for israndslinjen muliggjort en 
ekspansion her (se Vikstrøm & Moshøj 2020). 

Rødrygget Tornskade kan vel næppe i dag betragtes 
som en art tilknyttet landbrugslandet, hvorimod fx Fi-
scher (1862-63) angav, at “Fuglen er meget almindelig i 
Vendsyssel, saavel i Skovenes Udkanter, i Haver og paa 
dyrkede Marker, som i Heder og Moser, naar der kun er en 
Busk til dens Rede,” Fencker (1872-73) angav Rødrygget 
Tornskade som “Overordentlig hyppig i alle Tjørnehegn 
og Smaakrat” på Randersegnen, Heiberg (1886), at den 
“yngler i Thy overalt hvor der findes passende Lokaliteter”, 
og Barfod (1892) samt Baagøe et al. (1893) fra Sydsjæl-
land, at den hhv. “træffes overalt ved Markhegnene og i 
Kratskovene” og “er særdeles almindelig overalt saavel i 
Haver som i Skove, hvor den dog holder sig til Udkan-
terne.” Endelig angav Faber (1898), at den “Yngler meget 
almindeligt ved Horsens og i Vejle. Særlig i Tjørnebuske 
i Markhegn ynder den at bygge sin Rede. I Skovene byg-
ger den som Regel kun i Udkanterne eller dog ved aabne 
Pletter i Skoven.” Fra først i 1900tallet er der tilsvarende 

beretninger, hvor fx Helms (1918-19) skrev, at “rundt om i 
Tjørnehækkene langs Vejene [på Sydfyn] er den ikke sjæl-
den”, Lange (1919) beskrev fra Ribe-egnen, at den “sidder 
saa ofte på Telefonsnoren i nærheden af en Tjørnehæk, 
nogle Grantræer i Vejkanten eller en Bondegaardshave 
med lidt Torn i Kanten, at man til Sommersol og Svaler 
i Luften har vænnet sig til at kræve en af disse smaa Rov-
fugle for hver eller hveranden Kilometer, man cykler.” En-
delig berettede Holstein (1926) tilsvarende fra Nordfyn, at 
“Langs Godsets [Einsidelsborg/Egebjerggård] beplantede 
Veje, i Markhegn og lignende Steder er Tornskaden en ret 
almindelig Fugl.” Med til historien hører, at tornskaderne 
dengang blev anset for så skadelige for sangfuglene samt 
Vagtler Coturnix coturnix og unge Agerhøns, at man i 
Dansk Jagttidendes første årgang proklamerede: “Ødelæg 
selve Fuglen og ødelæg dens Rede, når og hvor det lader sig 
gøre” (Anonym 1884c). Forudsætningen for ynglesucces 
hos denne art er rigelig adgang til store insekter og firben 
m.v. – altså arter, der kræver lysåbne, solbeskinnede jorde 
(Grell 1998). Dem finder arten nu også i renafdrevne skov-
bevoksninger og juletræskulturer, som ikke fandtes tidli-
gere. Derfor forekommer den Rødryggede Tornskade i dag 
ofte i skove samt på heder og overdrev og andre lysåbne 
områder med spredt træ- og buskbevoksning. 

Også en art som Stenpikkeren, der i dag primært er 
tilknyttet kystområder med åbent beliggende stendynger 
samt oplagspladser og råstofgrave mv., er gået voldsomt 
tilbage. Kjærbølling (1852) angav, at “Denne Fugl fore-
kommer overalt her i Landet på tørre, sandige, stenede 
og skovløse Egne, baade hvor der gives Bakker, Dæm-
ninger, Steenmure [stendiger], og paa flade, jevne Heder, 
hvor den især opholder sig ved Veiene.” Fischer (1862-63) 
skrev tilsvarende om Vendsyssel i midten af 1800tallet, at 
“Den forekommer ynglende i stort Antal”, ligesom Heiberg 
(1886) og Faber (1887) angav, at den hhv. i Thy og på Mors 
dengang var yderst almindeligt og meget talrigt ynglende 
overalt. Christiansen (1890) skrev fra egnen omkring Vi-
borg, at den “Graa Digesmutte er meget hyppig. Reden 
fiindes i Stendiger, i Jordbrinker, under Plovfurer og lig-
nende Steder”, og Barfod (1892) og Hedin (1905) beskrev 
den som almindelig ynglefugl hhv. omkring Vordingborg 
og Randers. Tilsvarende omtalte Helms (1918-19) den 
som en almindelig ynglefugl langs stengærder på Sydfyn, 
og Holstein (1926) om Nordfyn at “I tidligere Tid var ad-
skillige af Markerne på Kørup omgivne af Stengærder, 
hvori Digesmutterne holdt til. Disse Gærder er nu ned-
brudte, og Digesmutten er derfor forsvundet som Yngle-
fugl.” Allerede Bock (1900a) skrev om udviklingen sidst i 
1800tallet, at “Dige smutterne blive Aar for Aar sjældnere”, 
og Heilmann & Manniche fulgte op med, at “Desværre 
bliver disse Betingelser for Digesmuttens Tilstedeværelse 
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[stendiger og stenhobe] færre og færre i vort Land, og det 
er da også en Kendsgerning, at den i løbet af den sidste 
Menneskealder er taget kendeligt af i Tal for flere Egnes 
Vedkommende.” 

Årsagerne til disse meget markante forskelle i be-
standsudvikling for en del arter er kun videnskabeligt un-
dersøgt for nogle få af dem. For Stæren viser de seneste 
resultater, at det er konverteringen af mange græssede enge 
og andre græsarealer til pløjejord, der har indskrænket 
fourageringsmulighederne især i yngletiden (Heldbjerg et 
al. 2016, Thellesen 2017). For andre arter er årsagen den 
omfattende brug af sprøjtegifte, der fjerner både ukrudt 
(og dermed frøene) og invertebrater – sidstnævnte både 
direkte og indirekte, idet en række hvirvelløse dyr også 
er afhængige af vilde planter (Petersen 1996, Jahn et al. 
2014, Sand-Jensen 2017 pp. 362-365 i Det Åbne Land). 
Den seneste forskning peger på, at det især er insekt-
æderne, der er gået tilbage (med 34 % i Danmark mellem 
1990 og 2016), og at det er manglen på insekter, der er 
hovedårsagen (Bowler et al. 2019). Nedgangene har især 
været markante for “farmland species (especially grassland 
species), for ground feeders, and for cold-adapted species.” 

Fra en tysk undersøgelse ved vi, at mængderne af flyvende 
insekter i landskabet her er faldet med 82 % og deres gen-
nemsnitsvægt med 76 % bare siden 1989 (Hallmann et al. 
2017), og tilsvarende tal er publicereet fra Nordjylland for 
en lidt kortere periode (Møller 2019; se også Kjær et al. 
2020). Specielt for græsland fandtes i en anden tysk un-
dersøgelse reduktioner på 67 % af leddyrbiomassen og 78 
% i antallet af individer blot mellem 2008 og 2017, hvor 
der direkte kunne konstateres en sammenhæng mellem 
størrelsen af reduktionerne og udstrækningen af omgi-
vende landbrugsland (Seibold et al. 2019). En tilsvarende 
udvikling i Danmark er derfor en nærliggende forklaring 
på nedgangene i fuglebestandene, selv om vejrforholdene 
kunne forklare en del af insektnedgangene (Møller 2019; 
se også side 138f). De stabile eller stigende bestande hos 
flere andre fuglearter knyttet til træer og buske i det åbne 
land gennem det sidste halve århundrede kan skyldes, at 
de pågældende arter er mere generalister eller opportuni-
ster i deres føde- og habitatvalg. En egentlig analyse heraf 
hæmmes af, at der endnu ikke er udarbejdet separate be-
standsindekser for udviklingen ud fra punktællingerne i 
hhv. skov, åbent land og haver.

Rødrygget Tornskade er en af de arter, der er gået allermest tilbage i det åbne land, hvor den er praktisk taget forsvundet fra 
landbrugslandet. Foto: Per Ekberg.
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Ovennævnte tegn på fødeknaphed for ynglefuglene i 
det åbne land fandtes også for Musvåge og Spurvehøg i et 
stort undersøgelsesområde omkring Kolding, hvor yngle-
parrene i åbent land havde ringere ynglesucces end de par, 
der ynglede i skovene i det samme område (Rasmussen & 
Storgård 1989). 

En anden ynglefugl i træer mv. i det åbne land, Tårn-
falken, har været påvirket af den forfølgelse af rovfugle, 
som begyndte i 1800tallet og fortsatte til efter midten af 
1900tallet. Analyser af lange tidsserier af ringmærknings-
data har vist, at voksenoverlevelsen steg markant i forbin-
delse med de trinvist forbedrede fredningsbestemmelser, 
som arten fik fra 1931 og frem (Noer & Secher 1983; se 
også om rovfuglene i skoven side 34ff).

Nogle få fuglearter er indvandret eller forsvundet i 
denne landskabstype siden år 1800. Hærfuglen uddøde 
som dansk ynglefugl i anden halvdel af 1800tallet (Løp-
penthin 1967; se foregående kapitel), mens Gulirisk Seri-
nus serinus, Sjagger, Karmindompap Erythrina erythrina 
og Fyrremejse Poecile montanus er blevet danske yngle-
fugle siden midten af 1900tallet (Salomonsen 1963a, Nye-
gaard et al. 2014). Efter indvandringen bredte Sjaggeren 
sig i store dele landet, men er nu på retur. Fyrremejsen 

har indtaget hele den sydlige halvdel af Jylland, mens Gul-
irisken og Karmindompappen er forblevet sjældne yngle-
fugle eller er endda gået tilbage de seneste årtier (Vikstrøm 
& Moshøj 2020). 

Det skal også nævnes, at Sortkragens udbredelse i 
de sydligste egne af landet har været forholdsvis stabil i 
mange år, måske med en vis ekspansion mod nord i de 
senere årtier (Vikstrøm & Moshøj 2020). I så fald er det 
en fortsættelse af en meget langsom udvikling, idet Kjær-
bølling & Collin (1875-77) skriver, at ”I de forhenværende 
danske hertugdømmer, navnlig Holsten, forekommer den 
hyppigere” (end i de nordiske lande).

Sammenfatning
Da der i dag er langt flere træer og buske udenfor skovene, 
end der var for 200 år siden, er mange arter afhængige af 
træer og buske nu langt mere talrige end dengang. Mens 
en række arter i denne landskabstype har fortsat fremgan-
gen helt frem til nutiden eller har stabiliseret sig på høje 
niveauer, så har intensiveret landbrug bl.a. med voldsomt 
øget forbrug af sprøjtegifte medført, at andre arter er gået 
meget tilbage som følge af reduceret fødegrundlag.

Fritz Syberg: Pløjemanden og Maagerne, 1920-28. Størstedelen af Danmark har i århundreder været præget af åbne landskaber, 
som først i løbet af 1900tallet for alvor er groet til med træer og buske bl.a. på udyrkede arealer. Vejle Kunstmuseum.
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Omkring år 1800 skete der store ændringer i det danske 
landbrugsland. Udover revolutionerende ændringer som 
stavnsbåndets ophævelse, indførelse af almen undervis-
ningspligt samt afviklingen af fæstebondesystemet og der-
med hoveriet, medførte Landboreformerne, at markerne 
blev sammenlagt til større enheder, og at fællesarealer som 
overdrev mv. efterhånden blev udmatrikulerede – den 
såkaldte udskiftning, som hovedsageligt skete i perioden 
1770-1810 (Porsmose & Bjørn 1999, Fritzbøger 2004, Sand-
Jensen 2017). Man indførte kvælstofbindende kløver og 
andre bælgplanter i sædskiftet samt mergling og kalkning 
og fik dermed vendt udpiningen af jorden til øget frugtbar-
hed. Der blev indført mere effektive dyrkningsmetoder, og 
der blev igangsat omfattende dræningsarbejder, så mange 
‘vandlidende’ arealer kunne inddrages under eng- eller 
omdrift med henblik på forøget kvægavl og planteproduk-
tion. Allerede i 1700tallet blev der gravet langt over 50 000 
km grøfter, dvs. op mod halvanden gang Jorden rundt, som 
konverterede våde og sumpede arealer til enge og forbed-
rede dyrkningssikkerheden på agerjord (Kjær gaard 1996 
pp. 46-47). Formålet var at omdanne Danmarks “uhyre 
udyrkede strækninger” til frugtbart landbrugsland (Fritz-
bøger 2004 p. 106 efter udsagn fra 1786). 

Pålidelig statistik over markarealet i Danmark eksiste-
rer først fra 1861, men det anslås, at omkring år 1800 ud-
gjorde det areal, der blev tilsået det enkelte år, kun omkring 
en tredjedel af det, vi kender i dag, dvs. omkring 21 % af 
Danmarks landareal (Frederiksen et al. 2009). Hertil kom-
mer græs i omdrift, som ifølge samme kilde udgjorde om-
kring 19 %. Resten var hovedsageligt overdrev, brakmar-

ker, hede og eng blandet med mindre arealer med græsset 
skov (se Fig. 3). I 1861 var de dyrkede arealer steget til op 
mod halvdelen af landet, og arealet med marker i aktiv om-
drift (dvs. uden brakarealerne; se nedenfor) steg yderligere 
med omkring 50 % frem til en kulmination omkring 1960 
(Fig. 16). Bortset fra en periode med tvungen braklægning 
1992-2007 har arealerne i omdrift udgjort omkring 60 % af 
Danmarks areal de sidste mange år (Levin & Normander 
2008). Stigningen i perioden 1860-1960 skete primært ved 
dræning af vådområder, herunder tørlægning af lavvan-
dede søer og lavvandede fjorde og bugter – alt sammen 
med betydelig statslig støtte (Hansen 2008, Levin & Nor-
mander 2008). Alene på det danske søterritorium blev der 
i perioden 1830-80 indvundet et areal på omkring Falsters 
størrelse – 48 600 ha – eller ca. 25 % af de marine områder 
med mindre end 2 m vanddybde (Hald-Mortensen 1990, 
Hansen 2008). Nedgangen i arealerne af landbrugsjord har 
siden 1960 primært skyldtes skovrejsning og inddragelse 
af områder til bebyggelse og anden infrastruktur (Levin & 
Normander 2008).

Samtidig med arealændringerne er der sket en markant 
intensivering af landbrugsdriften (mere effektive maski-
ner, fjernelse af mange udyrkede markskel, levende hegn 
og læbælter samt forøget brug af kunstgødning, gylle og 
sprøjtegifte) med det resultat, at omdriftsarealerne i dag er 
Danmarks fattigste landskabstype som levested for fugle 
og anden biodiversitet (Sand-Jensen 2017). Bedre bliver 
det ikke af, at det danske landbrug har været blandt de 
mest tilbageholdende i EU, når det gælder brug af MVJ 
(miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger) under land-
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Fig. 16. Udviklingen i omdrifts- og brakarealet i Danmark 1861-2006 (efter Levin & Normander 2008). Den stiplede linje angiver 
genforeningen med Nordslesvig. 
Change in arable and fallow land in Denmark 1861-2006. The vertical dashed line indicates the inclusion of North Slesvig from Germany 
in 1920.
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brugsstøtten (Agger & Primdahl 1999), men gevinsterne 
for biodiversiteten af disse ordninger er også varierende, 
bl.a. fordi medlemsstaterne oftest har valgt ineffektive 
tiltag (Kleijn & Sutherland 2003, Den Europæiske Revisi-
onsret 2020). Øget dyrkning af energi- og vinterafgrøder 
samt kulturgræs har yderligere reduceret bestandene af 
mange fuglearter, idet fx energipil er utilgængelige som 
yngleplads for åbentlandsfuglene (Reddersen & Petersen 
2004). Faktisk er det kun nogle få fugle- og pattedyrarter, 
der i dag har agerjorden som primært levested, mens al 
anden biodiversitet praktisk taget er forsvundet (Sand-
Jensen 2017). Ejrnæs (2013) oplister de mange artsnavne, 
som indikerer, hvad der tidligere fandtes i mark og ager 
i Danmark: “Markfrytle, agerkohvede, markærenpris, 
markbynke, marktusindgylden, markarve, agermåne og 
markkrageklo” samt “markfirben, markperlemorsommer-
fugl, markpiber og markgræshoppe.” 

Blandt de få ynglefugle, som i vore dage har en væ-
sentlig del af deres bestande på markfladerne, er det kun 
Sanglærken, der stadig er forholdsvis almindelig. Tidligere 
kunne Viben regnes til samme kategori, idet den i hele 
1800tallet blev angivet som ynglende meget talrigt over-
alt (Palm 1987), men bestanden i agerlandet er gået meget 
tilbage det sidste halve århundrede, så stabile bestande i 
dag kun findes på enge mv. (Thorup 2018; se de næste to 
kapitler). På de lette jorde vest for israndslinjen var Stor 
Præstekrave Charadrius hiaticula en forholdsvis alminde-
lig ynglefugl på sandede roe- og kartoffelmarker frem til 
midten af 1900tallet, men forsvandt næsten helt som følge 
af afgrødeændringer (Winge 1899, Poulsen 1953, Møller 
1970, Møller 1978a). Det samme gælder måske for Vagtlen, 
som var en ret almindelig – om end antalsmæssigt meget 
svingende – ynglefugl i dele af landet i 1800tallet, men som 
siden har varieret på et meget lavere bestandsniveau – dog 
senest med en stigende tendens (Kjærbølling 1852, Løp-
penthin 1967, Grell 1998, Nyegaard et al. 2014, Vikstrøm & 
Moshøj 2020; se også Randløv 1916). Agerhønen og Bom-
lærken fouragerer oftest på markerne, mens Landsvalen 
Hirundo rustica især udnytter flyvende insekter i forbin-
delse med kvægdrift (Musitelli et al. 2016). I Sydvestjylland 
opretholder Hedehøgen en lille ynglebestand i agerlandet 
(se yderligere side 70), men tidligere ynglede både Blå Kær-
høg Circus cyaneus og Mosehornugle Asio flammeus i mar-
kerne. Således skrev Paulsen (1842), at den Blå Kærhøg, 
der dengang hed Kornfalk, “bygger paa Jorden i Kornet 
eller mellem Siv og Pilebuske” ligesom han angiver Mose-
hornuglen som rugende på marker. Hertil kommer Råge 
og Krage samt flere mågearter, der foruden græsmarkerne 
udnytter omdriftsarealerne til fouragering under efterårs-
pløjningen og om foråret, inden afgrøderne vokser til (se 
nedenfor om gæs mv. som træk- og vintergæster side 89f).

Udviklingen blandt de ynglende arter i agerlandet 
har været udpræget negativ, siden industrialiseringen af 
landbruget accelererede efter 2. verdenskrig (se Tab. 2 side 
117), men vi har kun pålidelige landsdækkende data fra de 
sidste 80 år for Agerhønen og 44 år for Sanglærken m.fl. 
Vi ved derfor ikke meget om, hvor tætte bestande der var 
af ynglefugle i agerlandet før i tiden, men i 1926 og ’27 
anslog Jensen (1937) sanglærkebestanden til 80 par på 50 
ha “dyrkede Marker med enkelte levende Hegn”; altså godt 
halvandet par pr. ha. Også tal fra økologiske landbrug gi-
ver måske et fingerpeg for Sanglærkernes vedkommende. 
På økolandbrug i Danmark, hvor lærkernes fødegrundlag 
er væsentligt højere end på industrilandbrugets marker 
(Elmegaard & Odderskær 1992), fandtes således op til ca. 
100 par Sanglærker pr. km2 i 1980erne (dvs. et par pr. ha 
eller omkring det samme som på Tipperne; se nedenfor), 
hvorimod de maksimale tætheder var omkring eller min-
dre end det halve på industrilandbrug (Braae et al. 1988; 
se også Laursen 1980 for typiske tætheder i agerlandet i 
1970erne). I helt nye undersøgelser var det nærmere 20 
par pr. km2, der fandtes på industrilandbrug med levende 
hegn (H. Wejdling in litt.). Optimum findes på marker på 
omkring 15-20 ha, formentlig fordi denne markstørrelse 
er ensbetydende med, at der er flere afgrødetyper at veksle 
imellem indenfor de enkelte lærkers territorier, og fordi 
der er markskel med rigere fødemuligheder – forudsat at 
markskellene ikke er bevoksede med levende hegn (Do-
nald 2004, Josefsson et al. 2013). 

Ifølge Dansk Ornitologisk Forenings punkttællinger er 
Sanglærkerne aftaget med 70 % siden 1976 (Eskildsen et 
al. 2020), mens bestanden af Agerhøns ifølge vildtudbyt-
testatistikken er aftaget med godt 90 % siden 1941. For 
Sanglærkens vedkommende skal denne tilbagegang ses på 
baggrund af, at den midt i 1800tallet “vel [var] hele Dan-
marks almindeligste fugl” (Palm 1987; se også Heiberg 
1886), at den tilsvarende omkring forrige århundredskifte 
“vist [var] den almindeligste Fugl i Landet” (Winge 1906) 
og Helms (1918-19) kunne skrive, at “Lærkerne yngler her 
som der i Mængde.” Sanglærken var så velkendt og po-
pulær, at den med 64 omtaler stadig er langt den talrigst 
nævnte fugleart i Højskolesangbogen (Elmelund 2020). I 
dag er der dobbelt så mange Bogfinker og mere end tre 
gange så mange Solsorter, som der er Sanglærker i Dan-
mark (Tab. 1). 

Agerhønsebestandene på mange øer inkl. Sjælland er 
formentlig resultatet af udsætninger allerede før den her 
behandlede periode, og i 1930erne påbegyndtes syste-
matisk opdræt i jagtøjemed, som i dag omfatter mindst 
6-8000 fugle pr. år (Heilmann & Manniche 1926-30, Ah-
lefeldt-Laurvig-Bille & Gay 1944 pp. 19-20, Miljøstyrelsen 
in litt.). For Bomlærkerne, som er gået tilbage siden en 
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ekspansion i 1800tallet (Tab. 1; Heldbjerg & Fox 2016), er 
der tale om en reduktion på godt 60 % siden 1976, så arten 
nu kun er relativt almindelig og vidt udbredt i Jylland (Fox 
& Heldbjerg 2008, Vikstrøm & Moshøj 2020). Det skal dog 
sammenlignes med, at den i begyndelsen af 1900tallet fx 
var langt talrigere end Gulspurven omkring Ribe (Lange 
1919). Et fingerpeg om årsagen til tilbagegangen gives af 
Harboe (1939), som skrev: “De fleste Reder findes i Sæd-
marker […]; Markerne skal helst være meget urene, især 
ynder den Tidsler, Skørtidsler og Bynker.” Tilsvarende 
fandt Lilleør (2007), at der var flest ynglende Bomlærker, 
hvor der var stor afgrødediversitet iblandet markskel, vej-
kanter, brakmarker og små høenge. 

Landsvalen var tidligere tydeligvis meget talrigere end 
nu, idet fx Heilmann & Manniche (1926-30) skrev, at “I 
Danmark er Forstuesvalen en af de almindeligste Yngle-
fugle, udbredt over alle Dele af Landet”, idet den ynglede 
praktisk taget i hvert hus på landet og også mange i byerne 
(se også Holstein 1953-54 samt kapitlet om ynglefuglene i 
byerne side 85f). Landsvalens bestandsnedgang stoppede 
kort efter begyndelsen på punkttællingerne, dvs. omkring 
1980 (se fx Thellesen 2000). Derfor ses nedgangen ikke i 
Tab. 1. De fleste steder kommer hovedparten af de flyvende 

insekter, som svalerne lever af, som nævnt næppe fra ager-
jorden, hvor invertebraterne er gået mest tilbage, men fra 
husdyr og deres gødning (Musitelli et al. 2016). 

For Viberne på agerjorden er der tale om en reduktion 
af bestandene på 60 % bare indenfor de sidste 40 år (Tho-
rup 2018), og der er ingen tegn på, at nedgangen stopper 
(Heldbjerg et al. 2018). Den markante nedgang i bestan-
dene af flere agerlandsarter er nu så omfattende, at atlas-
projekterne viser reduktioner i arternes udbredelse (Vik-
strøm & Moshøj 2020), og Agerhøne, Vibe, Sanglærke og 
Bomlærke er kommet på Danmarks rødliste over truede 
arter (Flensted & Sterup 2019). 

Årsagerne til bestandsnedgangene
Der er en lang række årsager til agerlandsfuglenes tilbage-
gang i undersøgelsesperioden. En af de primære må anta-
ges at være den markante reduktion i arealet med græs (se 
Fig. 18 og fx Møller 1983), som indtil omkring 1960erne 
var en forudsætning for de mange husdyr, der altid græs-
sede ude i sommerhalvåret. En tysk undersøgelse viser 
således, at mængden af græsland og brakmarker har den 
mest positive effekt på ynglefuglene i landbrugslandet (se 
næste kapitel), mens mængden af majs, raps og vinter-

Bomlærken var tidligere en overordentlig almindelig ynglefugl i agerlandet, men er nu kun almindelig i dele af Jylland. Foto: 
Albert Steen-Hansen.
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hvede er de mest negative faktorer (Busch et al. 2020; se 
også Møller 1980). Derimod kunne der ikke påvises nogen 
effekt af forholdene i overvintringsområderne i Sahelzo-
nen syd for Sahara for de her relevante arter. Mængden af 
stubmarker, der med spildkorn og ukrudt tidligere dæk-
kede store arealer i vinterhalvåret, toppede formentlig 
med at dække i størrelsesordenen 20 % af omdriftsarealet 
i midten af 1900tallet, og er siden faldet til under det halve 
(Agger 1988, A.V. Vestergaard in litt.). I denne periode er 
der samtidig sket en reduktion af levende hegn, markveje 
og småbiotoper i landbrugslandskabet, fordi den gennem-
snitlige størrelse af landbrugsbedrifterne er steget kraftigt 
med en tilsvarende vækst i størrelsen af ensartede og me-
get åbne markblokke, der tillige bliver dyrket stadig mere 
intensivt (L.V. Rasmussen et al. 2018). Samtidig er der sket 
en markant reduktion i mængderne af ukrudtsfrø, bladlus 
og andre invertebrater, hvoraf invertebraterne især er af-
gørende for fugleungernes opvækst (Newton 2017). Mini-
mumtætheden af plantefrø i overjorden, for at Sanglærker 
kan trives, er 450 pr. m2 (Robinson 2001, Stephens et al. 
2003), en grænse som dansk agerland kom under allerede 
i anden halvdel af 1970erne (Jensen & Kjellsson 1995), dvs. 

omkring starten på punkttællingerne. Tilgængeligheden af 
plantefrø er særlig kritisk om vinteren, hvor dødeligheden 
i senvinteren synes afgørende for flere af landbrugslandets 
ynglefuglebestande (Robinson & Sutherland 2002). En 
anden negativ faktor for fuglene er de ovennævnte stadigt 
større markblokke, som i dag dyrkes med samme afgrøde 
(Sand-Jensen 2017). Det har reduceret de alternative mu-
ligheder, som lærkerne har at fouragere på i nærheden af 
redestedet, efterhånden som afgrøderne gror til i løbet af 
sommeren, og lærkerne stadig skal skaffe føde til sig selv 
og gentagne kuld unger. Her er den manglende mosaik 
i landbrugslandet også problematisk for arter som Vibe, 
Kirkeugle, Stær, Gul Vipstjert og Bomlærke (Fox & Held-
bjerg 2008, Newton 2017). 

Vibernes ungeproduktion er for lav (Plard et al. 2019) 
bl.a. fordi ungerne har svært ved at vandre mellem forskel-
lige afgrøder pga. de store markblokke, hvor afgrøderne 
efterhånden bliver for høje for ungerne (Schmidt et al. 
2017). Især øget dræning eller årlig gensåning af fugtige 
områder er negative faktorer, men også gentagen trom-
ling og andet markarbejde ødelægger mange reder. For 
Viberne gælder tillige, at de stadigt tyndere bestande har 

Hele målsætningen for landbrug er at fremme kulturafgrøderne og holde alt andet væk. Det er i høj grad lykkedes i det industri-
elle landbrug. Et af alternativerne er pløjefri dyrkning, hvor der trods brug af pesticider er dobbelt så mange fugle som på pløjede 
marker. Foto: Henrik Wejdling; pløjefri mark med vinterhvede på Knudstrupgård syd for Sorø. 
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sværere ved at holde firbenede såvel som flyvende præda-
torer på afstand eller stresse dem så meget, at prædationen 
ikke bliver ødelæggende for bestandenes opretholdelse. I 
en britisk undersøgelse aftog rede- og ungeprædationen 
således eksponentielt med antallet af ynglende Viber i 
nærheden – således fra 2,8 % i døgnet for solitært yng-
lende Viber til 0,25 %, hvis syv Viber eller mere ynglede 
inden for en radius af 100 m (MacDonald & Bolton 2008; 
se yderligere i kapitlet om prædation side 131). 

De større markblokke og nedlæggelsen af mange 
markveje især på de bedste jorde (Caspersen & Ander-
sen 2017) har samtidig betydet, at der er færre udyrkede 
bræmmer langs markskel og vejkanter mv., hvor flere af 
agerlandets arter såsom Agerhøne og Bomlærke ellers har 
kunnet yngle, og hvor der kan være mange invertebrater 
som fødeemner for fuglene (Laursen 1981, Josefsson et al. 
2013). I fire undersøgelsesområder på Øerne skete der så-
ledes en nettoreduktion i længden af markskel (inkl. hegn 
og diger) på 43 % mellem 1890 og 1980 (77 % nedlagt, 
34 % etableret; Agger 1984). Tilsvarende har rørlægning 
af mange tusinde kilometer små vandløb og grøfter (70 %’s 
nettoreduktion i de samme fire undersøgelsesområder 

1890-1980 fordelt på 80 % reduktion og 10 % etableret; Ag-
ger 1984) betydet tab af grøftekanterne. Dette omfattende 
tab af udyrkede arealer blev delvist standset med den lov-
pligtige etablering af 2 m brede, udyrkede bræmmer langs 
de tilbageværende vandløb i 1992. Det er dog tænkeligt, at 
rydningen af mange levende hegn især i Østdanmark de 
senere årtier (se forrige kapitel) kan have gavnet Sanglær-
ken, Agerhønen og Viben, idet disse arter holder en vis af-
stand til sådanne landskabselementer (hhv. Donald 2004, 
Harmange et al. 2019 og Bertholdt et al. 2017). 

Der er tydeligvis forskel på, hvor attraktive forskellige 
afgrøder er som levesteder for agerlandets fugle, men der 
er ikke ret mange danske undersøgelser, der belyser dette. 
Vårsæd og græsarealer med afgræsning er formentlig 
mest fordelagtige, mens vintersæd, raps, majs og (gødet) 
græs til ensilage og græspiller hurtigt bliver for høje og/
eller tætte afgrøder til at være gode ynglepladser for fug-
lene (Odderskær et al. 1997, Robinson & Sutherland 2002, 
Newton 2017). Her ville det gavne agerlandets fugle, hvis 
landmændene undlod at efterså fugtige pletter mv., hvor 
kornet ikke har spiret i første omgang, samt måske endda 
efterlod usåede ‘lærke- og vibepletter’ under  såningen 

På trods af at Landsvalen givetvis var langt talrigere frem til midten af 1900tallet, har ynglebestanden ifølge punkttællingerne 
været forholdsvis stabil de sidste 44 år. Foto: John Frikke.
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 (Odderskær et al. 1997, Josefsson et al. 2013, Newton 
2017). Ikke mindst for Viberne er lavt vand og fugtige om-
råder i forbindelse med markerne vigtige for bestandenes 
trivsel (Eglington et al. 2008). 

Ingen af de gennemførte tiltag for at reducere natur- 
og miljøforarmelsen på agerjorden, som også ses i resten 
af Vesteuropa samt Nordamerika (Donald et al. 2001, 
EEA 2019, Rosenberg et al. 2019), har formået at stoppe 
nedgangene i agerlandets fugle – og da slet ikke at vende 
udviklingen – selvom nedgangen en overgang var mindre 
udtalt i Danmark end i UK (Fox 2004). Blandt agerlands-
fuglene på EU-plan er der således sket en nedgang på 32 % 
alene siden 1990 (EEA 2019). Men måske ville der have 
været en endnu mere negativ udvikling uden de gennem-
førte begrænsninger fx i brugen af sprøjtegifte (men se ka-
pitlet side 137ff). Danske undersøgelser har således påvist, 
at der er i størrelsesordenen dobbelt så mange ynglefugle 
på økologisk drevne landbrug som på industrielt drevne 
(Braae et al. 1988, Christensen et al. 1996). Men i endnu 
højere grad end på industrilandbrug ødelægges rederne 
af jordrugende fugle (Strandskade Haematopus ostralegus, 
Vibe og Sanglærke) i økologiske brug af den hyppigere 
mekaniske behandling af markerne, når behandlingen 
foretages i redetiden (Navntoft et al. 2007). Ifølge forelø-
bige resultater er der også væsentligt flere Sanglærker på 
agerjord, der dyrkes uden pløjning, end på konventionelle 
brug, og det gælder både i yngletiden og om vinteren 
(Pedersen & Wejdling 2019, Hundebøl & Axelsen 2020). 
Ovenikøbet får lærkerne tilsyneladende mulighed for et 
kuld mere pr. sæson på pløjefri marker, en dyrknings-
form, der pt. er eksponentielt stigende og i 2018 udgjorde 
ca. 16 % af omdriftsarealet (Munkholm et al. 2020, A.V. 
Vestergaard in litt.). 

I en britisk undersøgelse, der sammenlignede effek-
terne af landbrug og vejrforhold på agerlandsfuglenes 
årlige bestandsindekser, viste det sig, at vejrforholdene 
var underordnede effekterne af landbruget i op- og ned-
gangene (Eglington & Pearce-Higgins 2012). I hvilken 
udstrækning forringede levevilkår i arternes overvin-
tringsområder kan have bidraget til nedgangene for ager-
landsfuglene, hvad enten det er her i landet eller sydpå i 
Europa, er dårligt kendt (se dog side 48). En undtagelse er 

en standfugl som Bomlærken, der på samme måde som 
Agerhønen lider under manglen på stubmarker om vinte-
ren, efter at store dele af agerlandet tilsås med vinterafgrø-
der allerede tidligt på efteråret (Hvass 1969-72; se også om 
Sanglærke og Gulspurv ovenfor). 

En art, der mere er tilknyttet beboelsen på landet end 
selve agerjorden, er Gråspurven. Den var tidligere så stor 
en plage både på uhøstede kornmarker og i kornlagrene, at 
man har bekæmpet den lige siden 1700tallet (Winge 1899, 
Brøndegaard 1985), og så sent som i 1940erne henstillede 
et landbrugsministerielt cirkulære, at landmænd skulle 
bekæmpe arten. Siden er Skovspurven blevet mere almin-
delig og det i en sådan grad, at den nærmer sig Gråspurven 
i hyppighed (Tab. 1). Tidligere var Skovspurven “Meget 
sjælden i Byerne, noget mere almindelig paa Landet, hvor 
den hyppigst bygger Rede i hule Træer paa Landeveje og 
i haver samt under Tagskægget paa Husene” (Faber 1898 
om Vejle- og Horsensegnen).

Sammenfatning
Agerlandet er både den arealmæssigt langt mest udbredte, 
men også den absolut fuglefattigste landskabstype i Dan-
mark. For 200 år siden var livsbetingelserne for fuglene 
i agerlandet langt bedre end i dag, og indtil midten af 
1900tallet trivedes adskillige arter i agerlandet. Siden er 
det gået meget tilbage for de relativt få fuglearter, der sta-
dig har agerlandet som primær ynglebiotop. De seneste 
halvfjerds års industrialisering af landbruget har fjernet 
meget af grundlaget for fuglefaunaen i agerlandet, dvs. 
åbne grøfter, våde pletter, vilde planter, invertebrater og 
småbiotoper såsom udyrkede markskel. Samlet set er af-
grødevalg, dyrkningsform og dyrkningsintensitet på selve 
dyrkningsfladen de tre forhold, der ud over landskabs-
kompleksiteten (eller mangel på samme) betyder mest. 
Ynglefuglene foretrækker således vårafgrøder frem for 
vinterafgrøder, økologiske eller pløjefrie dyrkningsformer 
frem for industrielle, og ekstensiv dyrkning frem for inten-
siv. Men driftsformernes betydning kan ikke vikariere for 
hinanden. Således hjælper det ikke de jordrugende arter 
at dyrke vårafgrøder eller at dyrke økologisk, hvis det sker 
på en meget intensiv måde – fx ved hyppig strigling (Od-
derskær 2002). 
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Der har været heder, overdrev og brakmarker i Danmark 
lige så længe, der har været landbrug – for overdrevenes 
og hedernes vedkommende endda flere tusinde år læn-
gere (Nielsen & Buchwald 2010). Desværre ved vi forelø-
big meget lidt om, hvor stort et græsningstryk og dermed 
landskabspåvirkning, de vildtlevende større planteædere 
tilsammen kunne udøve, inden menneskets jagt og forføl-
gelse i jægerstenalderen reducerede bestandene mærkbart 
(Aaris-Sørensen 1998 pp. 165 og 189). 

Detaljeret arealstatistik findes som nævnt først fra 1861 
og frem, men heder, overdrev (fælleder) og brakmarker 
var de arealmæssigt dominerende blandt de tørre ‘halvna-
turtyper’ allerede ved begyndelsen på nærværende under-
søgelsesperiode. Alene hederne og hedemoserne dækkede 
mere end en tredjedel af Jylland (Fig. 17; Skodshøj 1953), 
og sammen med klitterne udgjorde lysåbne naturtyper 
omkring 63 % af Danmarks areal omkring år 1800, når 
brakmarkerne regnes med (Fig. 3; Frederiksen et al. 2009). 
Men et århundrede senere, dvs. sidst i 1800tallet og først i 
1900tallet, var det årligt dyrkede areal steget til ca. 90 % af 
agerjorden (Fig. 16), idet indførelsen af kløver som kvæl-
stofbindende afgrøde omkring år 1800 samt den meget 
senere import af kunstgødning efterhånden overflødig-
gjorde braklægningen (Kjærgaard 1996, Levin & Nor-
mander 2008). Den ophørte omkring 1940 – bortset fra 
en kortere årrække med EU-støtte til braklægning i årene 
1992-2007 (Fig. 16). 

Allerede med udskiftningen omkring år 1800 ophørte 
de store sammenhængende overdrev med fællesgræsning 
(fælleder) gradvist at eksistere, idet disse efterhånden blev 
udmatrikulerede og ofte dyrket op (se Fig. 9 i Levin & 
Normander 2008). Opdyrkningen af heden, der så småt 
var begyndt allerede i 1700tallet, tog rigtig fart i 1800tal-
let, så der i dag stort set kun er naturfredede overdrevs- og 
hedearealer tilbage. Disse er endda i stigende grad truede 
af næringsstofbelastning med deraf følgende vegetations-
ændringer og tilgroning (Sand-Jensen 2017, Røjle & Lange 
2018, Degn 2019; se også Fig. 24).

Tilsammen har dette betydet, at brakmarker stort set 
er forsvundet, overdrevene er reducerede til nogle i fugle-
mæssig henseende oftest ubetydelige arealer, og hederne 
er reduceret fra at udgøre 9000 km2 sidst i 1700tallet til 
nu 825 km2 – hovedsageligt i sandede områder (Fig. 17, 
18, 19 og 20; Sand-Jensen 2017). Klitterne er tilsvarende 
reduceret kraftigt som lysåben naturtype som følge af til-
plantning og bebyggelse med især sommerhuse (Levin & 
Normander 2008). Mellem 1881 og 2000 aftog arealet så-
ledes fra mere end 5000 km2 til ca. 1000 km2 (se Fig. 13 i 
Levin & Normander 2008).

Samtidig med den markante tilbagegang for disse land-
skabstypers udbredelse i undersøgelsesperioden er der 
sket en lige så markant reduktion i antallet af græssende 
husdyr (se bl.a. Holmstrup et al. 2018) med det resultat, 
at overdrevene, de vedvarende græsmarker og hederne 

Ynglefuglene i lysåbne, tørre naturtyper 
(heder, klitter, overdrev, vedvarende græs og brakmarker) 

o. 1800 1951o. 1800 1951
Fig. 17. Kort over udbredelsen af lyng 
(inklusive klitter og fattigkær/højmose) 
vest for Store Bælt hhv. omkring 1800 og 
i 1951. Siden er yderligere omkring halv-
delen af disse hedeområder forsvundet 
(se Fig. 19). Efter Hansen (1970), reprodu-
ceret i Sand-Jensen (2017) og gengivet 
her med tilladelse fra Gyldendal Forlag.
The extent of heather (including dunes 
and moors) in Western Denmark in 1800 
and 1951, respectively. Furthermore, since 
1951 about half the remaining heathland 
has been converted to plantations and 
farmland (see Fig. 19).
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er stærkt forringede som levesteder for bl.a. åbentlands-
fugle. Dette gælder ikke blot manglende græsning samt 
anden udnyttelse af hederne (slåning, afbrænding samt 
tørveskæring), der ellers opretholder den helt korte ve-
getation, som mange af disse fugle foretrækker, men også 
en stærkt forandret flora pga. kvælstofnedfald fra luften 
(Degn 2019). Også ophøret af husdyrhold på hederne har 
formentlig påvirket fuglelivet, idet dyrenes gødning bidra-
ger til en øget fauna af større insekter. Men muligvis har 
fremgangen for krondyr Cervus elaphus de senere årtier 
vendt udviklingen, hvilke kan tænkes at have bidraget til 
fremgang fx for Natravn og Rødrygget Tornskade (Hald-
Mortensen 2018, Vikstrøm & Moshøj 2020). Længst har 
kvægbrug med sommergræsning holdt sig i Jylland, hvor 
græsningsafhængige arter som Kirkeugle, Bomlærke og 
Stær derfor har klaret sig længst (Heldbjerg et al. 2013, 
Thellesen 2017, Vikstrøm & Moshøj 2020). 

Disse voldsomme arealindskrænkninger og kvalitets-
forringelser har selvsagt betydet markante reduktioner i 
ynglebestandene for mange fuglearter tilknyttet de lys-
åbne, overvejende tørre naturtyper (se Tab. 2 side 117). 
Dette involverer fx Sanglærke, Stenpikker, Bynkefugl Sa-
xicola rubetra og Rødrygget Tornskade (se om Sanglærke 
side 46 og om Rødrygget Tornskade side 42 samt her ne-
denfor). Og for en håndfuld arter har det ligefrem bety-
det uddøen eller tæt derpå. Det gælder følgende danske 
ynglefugle: Urfugl, Hjejle Pluviales apricaria, Markpiber, 
Høgesanger Curruca nisoria og Stor Tornskade, mens 
Storspove Numenius arquata, Tinksmed Tringa glareola, 
Kirkeugle og Mosehornugle opretholder små bestande 
bl.a. i kraft af målrettet naturpleje (Nyegaard et al. 2014). 
Frem til 1800tallet kunne vi endda formentlig tælle Stor-

trappe og Pomeransfugl Eudromias morinellus blandt de 
danske ynglefugle i kraft af den dengang store udstræk-
ning af disse naturtyper (Teilmann 1823, Lütken 1886, 
Winge 1899, Heilmann & Manniche 1926-30, Palm 1984; 
se også note side 158). Og det var vel også primært i disse 
naturtyper, at Steppehønen Syrrhaptes paradoxus ynglede 
i forbindelse med en række invasioner i anden halvdel af 
1800tallet (Weismann 1931 pp. 389-90 og 396).

Flere af disse reduktioner har stået på meget længere 
end i perioden dækket af punkttællinger. Således skrev 
Teilmann (1823), at Hjejlen “Yngler i stor Mængde paa 
Hederne”, ligesom Kjärbölling (1851) angav, at Hjejlen “In 
Jütland und auf einigen Heideinseln häufig nistend.” Hjej-
len ynglede endnu i 1870erne “yderst almindeligt paa de 
store Lyngsletter mellem Klitterne” i Thy (Heiberg 1886). 
Men allerede i 1930erne var den danske bestand reduceret 
til ca. 60 par fordelt på det sydlige Læsø, Lille Vildmose, 
Thy og nogle få lokaliteter i Ringkøbing og Ribe amter 
(Thamdrup 1939). I perioden 1963-66 registreredes kun 
8-17 ynglepar i Thy samt enkelte par i Vildmoserne og på 
Kallesmærsk Hede (Fabricius & Hald-Mortensen 1969). 
Senere er arten gået yderligere tilbage og yngler nu næppe 
årligt her i landet (Nyegaard et al. 2014, Vikstrøm & Mos-
høj 2020). Tilbagegangen skyldes tilsyneladende, at hede-
vegetationen på ynglestederne er blevet for høj og frodig 
som følge af øget kvælstofnedfald og manglen på tidligere 
tiders græsning, slåning og afbrænding. 

Om Bynkefuglen skrev Kjærbølling & Collin (1875-
77), at “Denne Art er her i Landet temmelig almindelig 
overalt på Enge, Moser og lavtliggende Marker med enkelte 
Buske og lave Træer, især hvor der er Bækløb, og navnlig 
i frugtbare Egne”, Fencker (1872-73), at den er “Meget al-
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Fig. 18. Udviklingen i arealet med vedvarende græs (fersk eng, overdrev og strandeng tilsammen) i Danmark 1861-2006 (modere-
ret efter Levin & Normander 2008). Den stiplede linje angiver genforeningen med Nordslesvig. 
Change in the area with meadows and commons in Denmark 1861-2006. The vertical dashed line indicates the inclusion of North 
Slesvig from Germany in 1920.
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mindelig overalt”, og Winge (1899), at “Bynkefugle synge 
fra utallige Vagtposter i Engene og paa de nøgne Pløjemar-
ker.” Også fra begyndelsen af 1900tallet angav Heilmann 
& Manniche (1926-30), at “I Danmark hører Bynkefuglen 
til de almindelige Ynglefugle, idet den er at træffe rugende 
de allerfleste Steder i Landet”, men den var tilsyneladende 

ikke talrig i Thy, idet Heiberg (1886) skrev, at “I Yngletiden 
har jeg kun truffet den en enkelt Gang”, mens Lange (1919) 
påpegede, at “I flere Egne af Danmark er den i disse Aar 
blevet almindeligere, saaledes også i Ribe-egnen, hvor den 
efterhaanden fra 1911 til 1917 er blevet en af de Fugle, der 
oftest ses paa Landevejen.” Det er bemærkelsesværdigt, at 
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Fig. 19. Udviklingen i hedearealet i Danmark 1881-2000 (efter Levin & Normander 2008 og Fritzbøger 2004) med et estimat af 
hedearealet i 1822. Den lodrette stiplede linje angiver genforeningen med Nordslesvig. 
Change in heathland in Denmark 1881-2000, with an estimate back to 1822. The vertical dashed line indicates the inclusion of North 
Slesvig from Germany in 1920.

Fig. 20. Hans Smidth: Fra Alheden ved Karup, studie, 1895. Et besøg i dag i området omkring Karup vil vise, hvor fuldkommen 
anderledes landskabet ser ud nu med store plantager og masser af levende hegn foruden menneskelig bebyggelse. Hederne er 
nu nogle fredede områder spredt i landskabet. Den Hirschsprungske Samling, København. Se også Fig. 36 i relation til kærren til 
højre i billedet.
Painting of the heath at Karup, Western Jutland, 1895. Today, only a few small heaths (with nature conservation status) exist in this area. 
The remaining is arable surrounded by hedges and plantations (see also Fig. 36).
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endnu i 1959 var arten med 9,3 par pr. km2 hede og grå klit 
talrigere end Sanglærken på Henne Hede i Sydvestjylland 
(Joensen 1960). 

Sanglærken, der er disse landskabstypers suverænt al-
mindeligste fugl, ved vi ikke, hvor tætte bestande der var 
af. Som det fremgår under foregående og efterfølgende 
kapitler, er tæthederne på økologisk drevet agerjord og på 
brakvandsenge i samme størrelsesorden, nemlig omkring 
et par lærker pr. ha, og det er vel sandsynligt, at det også 
gjaldt for overdrev og brakmarker. Heller ikke på de tidli-
gere store jyske heder kender vi tætheden, men på mager 
hede og i klitter på marint forland i Vestjylland var der kun 
et par pr. 20 ha (Joensen 1960). Tilsvarende tal for klithede 
i Hanstholmreservatet fra maj 2018 var 1 par pr. 6 ha og fra 
Vangså Klithede på samme tid 1 par pr. 5 ha (PHM upubl.).

De forskellige arter har ofte specifikke krav til natur-
typen, herunder hvor meget busk- og trævækst, der må 
eller skal være, samt krav til kombinationer af lysåben, tør 
natur og mere fugtige partier, som ungerne af flere af ar-
terne er afhængige af (Sand-Jensen 2017). Her er det et 
stort problem for visse arter som Hjejle og Stenpikker, at 
det luftbårne kvælstofnedfald gøder hederne, så de i hø-
jere grad gror til med bl.a. bølget bunke Deschampsia fle-
xuosa, blåtop Molinia caerulea samt træer og buske, mens 
andre fuglearter favoriseres af en vis tilgroning (Degn 
2019). Nedfaldet er dog reduceret med en tredjedel siden 
begyndelsen af 1980erne, mens den gradvise forsuring af 
hedens jordbund er fortsat samtidig med, at hederne er 
blevet vådere (Degn 2019). Der foreligger imidlertid ingen 
undersøgelser af, om det påvirker fuglene.

Rødrygget Tornskade skal fremdrages her igen, idet 
den sammen med Høgesangeren tidligere var almindelig 
på overdrev med spredt buskvækst. Det er således bemær-
kelsesværdigt, at der så sent som omkring 1940 ynglede 
omkring 100 par Rødryggede Tornskader og mindst 40 
par Høgesangere alene på Amager (Frølich 2007). 

Urfuglen er et kapitel for sig, idet den frem til 1800tal-
let var favoriseret af en mosaik af vidtstrakte og sammen-
hængende hedearealer blandet med engparceller og dyr-
kede marker, som der endnu fandtes eksempler på langt 
op i 1900tallet (se titelbladet side 1). Westerskov (1943) 
vurderede, at Urfuglen omkring år 1800 var udbredt på 
magre jorde i Nordjylland og hele de vestlige 2/3 af Jylland, 
bortset fra marskegnene i sydvest. Eller som Teilmann 
(1823) skrev: “Paa Hederne i Jylland, og i Sandbjergene 
langs Vester havet, yngler de i temmelig Mængde.” Dan-
marks første jagtlov fra 1840 rummede kun en beskeden 
beskyttelse af tre fuglearter, og blandt dem var fredning af 
Urfuglen på uudskiftede arealer i perioden 1. februar - 31. 
juli. Dette blev fastholdt i jagtloven fra 1851, men på grund 
af artens åbenlyse tilbagegang udvidedes fredningen med 

jagtloven af 1871 til perioden 1. februar – 12. september. 
Disse fredninger var nok mest af teoretisk interesse, for he-
debønder og hyrdedrenge fortsatte med at skyde og snare 
Urfugle i resten af 1800-tallet; kokkene på “buldreplad-
serne” og hønerne på rederne (Weismann 1931 p. 530). 
Feddersen (1865) skrev således, at “den farligste Fjende for 
disse Fugle er efter min Formening dog Faaredrengene, 
som, idet de med Lethed kunne udspejde en saa stor Fugl, 
hurtigt finde dens Redeplads. Naar Reden saa har sit fulde 
Antal Æg, stille de en Snare for den, hvori de fange Fuglen, 
som uden Barmhjertighed dræbes, medens Æggene drik-
kes af Røveren.” Da bestanden derfor fortsatte med at gå 
faretruende tilbage, indførtes en totalfredning med jagt-
loven fra 1879. Det hjalp bestanden til en iøjnefaldende 
fremgang (Collin 1888), og med jagtloven fra 1885 blev 
totalfredningen af hønerne fortsat, mens urkokkene, som 
man mente kunne tåle beskydning, igen fik vekslende 
jagttider helt frem til en totalfredning i 1972 (Westerkov 
1943, Ferdinand 1980). Joensen (1967) opgjorde i 1966 
den danske forårsbestand til ca. 1000 individer, hvilket var 
en halvering af det tilsvarende antal i 1942, som Wester-
skov (1943) havde regnet sig frem til. I 1978 konstaterede 
Degn (1978), at forårsbestanden var faldet til 420 fugle, 
og allerede inden århundredskiftet var Urfuglen uddød i 
Danmark (Nyegaard et al. 2014, Gregersen 2018). 

Urfuglens endeligt skyldes dog først og fremmest den 
voldsomme tilbagegang og opsplitning af hedearealerne 
(Westerskov 1943). Desuden var det generelt de mest tørre 
og sandede heder, som blev tilbage, efter at landbruget 
havde sikret sig de mere fugtige, humusrige og produk-
tive områder med fx porsekærene, der var blandt artens 
foretrukne habitater ikke mindst i højsommeren (Blicher 
1832). Det var i den samme periode, at kyllingerne vok-
sede op, og de voksne fugle fældede og derfor havde et 
særligt behov for proteinrig føde. Indavl i den efterhån-
den stærkt reducerede bestand kan også have gjort sig 
gældende (Höglund et al. 2001), ligesom øget prædation 
fra ræv Vulpes vulpes og Duehøg som følge af de store, 
omgivende plantager kan have medvirket (se fx P. Hansen 
1943). Nedbørens forsuring af hedens vegetation og jord-
bund fra 1970erne og til 2000erne påvirkede måske også 
Urfuglen negativt (Nielsen 1999, Degn 2019). 

En art, der er på vej til at gøre Urfuglen, Hjejlen, Mark-
piberen og Høgesangeren følgeskab blandt Danmarks helt 
eller så godt som uddøde fuglearter er Kirkeuglen. Den 
var tidligere Jyllands almindeligste ugleart, og den yng-
lede på øerne øst for Storebælt i 1930erne, men arten li-
der nu under manglen på græsarealer med tilstrækkelige 
tætheder af smågnavere, regnorme og andre invertebrater 
(Løppenthin 1967, Nyegaard et al. 2014, Sunde et al. 2015). 
Bestanden af Slørugler Tyto alba, der indvandrede til Dan-
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mark i løbet af 1800tallet (Løppenthin 1967), var også på 
vej ned, men her har opsætning af redekasser øjensynlig 
været med til at øge ungeoverlevelsen så meget, at bestan-
den igen er steget en del (Tab. 1; Nyegaard et al. 2014). 
Sandsynligvis har de mange milde vintre siden 1988 væ-
ret til fordel for denne art, om end fremgangen har været 
afbrudt af markante bestandsnedgange under vintre med 
langvarigt snedække (Nielsen et al. 2014). 

Tilbagegangen blandt mange fuglearter i disse lysåbne 
naturtyper gælder også Sandternen, som frem til midten 
af 1900tallet ynglede med flere hundrede par fortrinsvis i 
hættemågekolonier i Nord- og Vestjylland (Møller 1975). 
Her fouragerede den mest på heder og enge samt i grå klit-
ter, men bestanden er nu næsten forsvundet, hvilket navn-
lig skyldes indskrænkning af fødesøgningsområderne 
(Møller 1975, Nyegaard et al. 2014). 

Storspoven var formentlig en fåtallig ynglefugl i Dan-
mark frem til midten af 1800tallet (Tab. 1; Kjærbølling 
1852, Løppenthin 1967), hvorefter ynglebestanden blev 
skudt bort, da jagtgeværet blev ‘hvermandseje’, og der blev 

drevet jagt mere eller mindre året rundt (se Ferdinand 
1980 og Meltofte & Fjeldså 1989 & 2002 samt side 120ff). 
Først da arten i 1931 blev fredet i hele yngletiden, begyndte 
den igen at yngle her i landet, hvor der nu er en bestand 
på omkring 500 par, som dog er fordelt på færre og færre 
lokaliteter (Pedersen 1965, Nyegaard et al. 2014, Thorup 
2018, Vikstrøm & Moshøj 2020; se yderligere om træk- og 
vintergæster side 91ff).

For ynglebestandene af Stær og Hættemåge er det også 
gået meget tilbage igennem mange år, idet disse arter i høj 
grad fouragerer på vedvarende græsarealer i yngletiden, 
hvor de finder de insekter og andre smådyr, som både de 
voksne og ungerne lever af (Heldbjerg 2001, Bregnballe 
et al. 2015a; se yderligere om Hættemågen i næste kapitel 
side 70). 

Mens de foregående arter er gået meget tilbage eller 
er direkte forsvundet, er Sortstrubet Bynkefugl Saxicola 
rubicola og Biæder Merops apiaster kommet til som faste 
danske ynglefugle. Den Sortstrubede Bynkefugl yngler 
primært på klitheder og i hedemoser i Jylland og har bredt 

Sløruglen indvandrede som ynglefugl i Danmark i takt med klimamildningen efter Den Lille Istid, og i dag klarer arten sig takket 
være redekasser og de mange milde vintre. Foto: Klaus Dichmann.



56 Danmarks fugle gennem to århundreder

sig meget; nu også på Øerne (Vikstrøm & Moshøj 2020; se 
næste kapitel om Sydlig Blåhals Luscinia svecica cyanecula 
side 69). Biæderen har tidligere ynglet flere steder i landet 
(Tab. 1), men har tilsynelandede nu bidt sig fast i Sønder-
jylland (Nyegaard et al. 2014, Vikstrøm & Moshøj 2020). 
Fremgangene for de to arter kan tolkes som led i arternes 
generelle ekspansion nordpå i mere end et halvt århund-
rede og kan tænkes at hænge sammen med klimamild-
ningen (Nyegaard et al. 2014). Omvendt kan det ikke ude-
lukkes, at et mere atlantisk, dvs. vådere sommerklima har 
været medvirkende til nedgangen eller uddøen i Danmark 
af flere arter med sydøsteuropæisk hovedudbredelse som 
Markpiberen og Høgesangeren (Nyegaard et al. 2014). 

Der foreligger desværre ingen nærmere dokumenta-
tion for, hvordan forstyrrelser i form af menneskelige akti-
viteter i landskabet må være aftaget markant siden midten 
af 1900tallet. I dag er der svært at forestille sig, hvor mange 
hyrdedrenge (fx var der næsten to millioner får i Danmark 
i 1861 og op mod en million får alene i Jylland så sent som 
i begyndelsen af 1900tallet; Statistisk Bureau 1864, Degn 
2019), tørvegravere, lynghøstfolk mv. og husdyr der var 
ude i de generelt ekstensivt udnyttede naturtyper i forhold 
til de senere årtier. Når bortses fra hedernes får, så havde vi 
det største antal græssende husdyr i landskabet så sent som 
i midten af 1900tallet, hvor der dels var flest kreaturer, dels 
flest der kom på græs om sommeren (se Fig. 21). Mange 
af disse husdyr blev flyttet flere gange om dagen af men-
nesker, idet de mindre bedrifter ofte havde især malkekøer 
tøjrede enkeltvist på græsmarker helt frem til efter midten 
af århundredet. 

Mellem 1880 og 1940 fordobledes den danske befolk-
ning fra to til fire millioner (se Fig. 38), og i takt med lyng-
hedens forvandling til landbrugsjord og plantager, skød 
huse og gårde op på førhen folketomme hedestrækninger 
(se fx Skovgaard 1920-24). Fra den anden ende af landet be-
skrev en artikel om Gammelmosen ved Vangede fra anden 
halvdel af 1800tallet, at “den store Mængde Tranebær, som 
voxer i Mosen, [dagligt] lokker […] en Skare af Kvinder 
og Børn, i en Månedstid hvert Efteraar, ud over hele Mo-
sen for at samle Bær, der bringes til Torvs” var et problem 
for de videnskabelige undersøgelser af tørvemosens gen-
vækst (Rostrup 1906). Især i forbindelse med etableringen 
af statsstøttede husmandssteder mellem 1899 og 1919 steg 
det samlede antal landbrugsbedrifter fra knap 70 000 i 1850 
til godt 200 000, da det nåede et maksimum i 1946 (Sand-
Jensen 2017). Hvilken effekt disse betydelige forøgelser i 
forstyrrelsestrykket havde på fuglelivet er i dag vanskeligt 
at beskrive, men den må have været ganske betydelig.

Sammenfatning
Efter at have dækket mere end halvdelen af landet i begyn-
delsen af 1800tallet har den markante reduktion af heder, 
klitter, overdrev, vedvarende græs- og brakmarker bety-
det, at adskillige fuglearter enten er gået stærkt tilbage som 
danske ynglefugle eller som Urfugl, Hjejle, Markpiber og 
Høgesanger ligefrem forsvundet. Omvendt er Sortstrubet 
Bynkefugl og Biæder indvandret som faste danske yngle-
fugle i 1900tallet. 

En af de mange nyindvandrede yngle-
fugle i Danmark er Sortstrubet Bynke-
fugl, som især trives i på klitheder og i 
hedemoser i Jylland. Foto: Lars Grøn.
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Størstedelen af Danmark, nemlig alt landet øst for isrands-
linjen, udgøres som tidligere beskrevet af relativt unge 
landskaber, som ved sidste istids afslutning formentlig 
havde mere end en million søer og vandhuller, så vådom-
råder dækkede omkring 15 % af landet (Sand-Jensen 2017; 
se også indledningen side 6). Årtusinders sedimentation 
og tilgroning forvandlede efterhånden de fleste mindre 
søer og vandhuller til moser og sumpe, ofte med elleskov 
og pilekrat. Vest for israndslinjen havde denne proces stået 
på hundredtusind år længere på bakkeøerne, så de fleste 
vådområder var forsvundet, hvortil kommer, at de san-
dede flodsletter fra sidste istid heller ikke oprindeligt rum-
mede særligt mange vådområder. Ikke før sidst i 1700tallet 
fik mennesker tekniske og økonomiske muligheder for at 
kontrollere hydrologien, så man radikalt kunne ændre på 
disse forhold med dræning og tørvegravning (Kjærgaard 
1996). Resultatet blev langt større arealer med enge og 
langt flere udgravede tørvemoser med åbne vandflader, 
end der havde været i årtusinder (se yderligere under søer 
og sumpe på side 63ff og vådområder i skovene side 25).

De marint eksponerede strandenge og strandover-
drev har sandsynligvis på grund af saltpåvirkningen og 
græsning mange steder været uden bevoksning af tagrør 
Phragmites australis (Lissner & Schierup 1997) og ved-
planter og dermed året rundt været tilgængelige for bl.a. 
gæs, vade- og mågefugle. Tilsvarende har været gældende 
for de åbne flader på højmoserne. De ferske søers og vand-
løbenes tilgrænsende landarealer har derimod altid haft 
så stort et naturligt potentiale for busk- og trævækst, at 
man formentlig skal langt tilbage i jægerstenalderen, før 
de vildtlevende planteædere havde så tætte bestande, at de 
kunne skabe og opretholde større, åbne flader med ferske 
enge og sumpe (Aaris-Sørensen 1998 p. 178ff).

Fra anden halvdel af 1700tallet til begyndelsen af 
1900tallet indgik samspillet mellem høslæt, staldfodring 
om vinteren og gødskning som et bærende element i land-
bruget, idet sommergræsning og høslæt i engene både sik-
rede kvægdriften og forsynede agrene med staldgødning 
– “eng føder ager”, som man sagde (Sand-Jensen 2017). 
Grøfter sørgede for en balance mellem tidlig dræning 
om foråret, så græsvæksten kunne komme i gang, og høj 
grundvandsstand til græssets vækst hen over sommeren 
(Emanuelsson 2009, Sand-Jensen 2017). 

Holdninger og processen, der lå bag første bølge af af-
vandinger af moser og kær, beskrives her af “Inspecteur 
Trojel, Anneberggaard d. 21. September 1799” (Begtrup 
1803 pp. 278-279): “Ved Ellingegaard er udgravet en stor 

Mose [nu Trundholm Mose – den med Solvognen], der 
tilforn var et næsten aldeles utilgiængeligt Udføre, bestaa-
ende af klart Vand, ubevoxet Dynd, Gunge, udueligt Elle, 
Birke og Vidie Krat, samt nogle enkelte staaende Rør; i For-
aar og Efteraar af Anseelse, som en stor Søe, opfyldt med 
alle Slags Vandfugle, Svaner, Vildgiæs, Brushøns m.v., og 
hvoraf om Sommerne, i tørre Aaringer, og det endda ikke 
uden stor Besværlighed, kunde høstes nogle ubetydelige 
Holme og Plette bevoxne med rigt Mose-foder, som næ-
sten ikke var at faae i Land, og hvoraf kuns en meget liden 
Deel i tørre Aaringer kunde betrædes af Livvahre [livsfare], 
men Resten aldrig uden naar den var frossen. […] Den 
blev udgravet og udtørret ved en Hoved Vandledning fra 
Stranden og igjennem heele Mosen, […] hvorved Mosen er 
bleven saa fuldkommen udtørret, at man overalt i samme 
kan gaae, ride, kjøre samt bruge samme til Græsning, el-
ler Høebiergning allevegne, saavidt det endnu uopryddede 
Krat ikke derudi er hinderligt; omtrent 1/10 Deel af denne 
Mose er allerede saaledes gandske ryddet fra Krat og Træer, 
at den er nu en jevn Eng.” Bemærk, at mosen var tilgroet 
med krat og træer, før den blev omdannet til eng.

Eksemplet her illustrerer effekten: På Hanstedgård ved 
Horsens gav en eng før grøftegravning først i 1800tallet 
årligt 80 læs “suet [surt] og ringe Høe”, mens den efter 
etableringen af grøfter producerede “147 Læs godt Høe” 
(Kjærgaard 1996 p. 56). Især i Midt- og Vestjylland prak-
tiserede man endog engvanding med sindrige kanaler, 
der ledte vand til overrislingen langs en meget stor del af 
åerne (Fritzbøger 2004 pp. 203-211). Engdriften voksede 
op gennem 1800tallet og kulminerede formentlig sidst i 
århundredeet samtidig med, antallet af kvæg steg markant 
(Fig. 21), og udviklingen af andelsbevægelsens mejerier og 
slagterier med henblik på eksport af landbrugsvarer tog 
fart (Reenberg 1999). Det var inden afvandingerne og op-
dyrkningen intensiveredes (Fig. 22), og kvæget sidenhen 
overvejende blev holdt på stald året rundt og bl.a. fodret 
med roer og importeret soja (Fritzbøger 2004, Sand-Jen-
sen 2017).

Engenes historie som udbredt halvnatur var altså en 
totrins-proces, hvor (elle- og pile-)sumpe, ådale og lav-
vandede vige mv. langs kysterne først blev drænet for at 
få produktive enge, hvorefter man godt hundrede år se-
nere afvandede engene yderligere for at konvertere dem 
til agerjord (Fig. 23). Det har været en løbende proces helt 
op i vor tid, men den startede som nævnt med gravningen 
af langt over 50 000 km grøfter allerede sidst i 1700tallet 
(Kjærgaard 1996 p. 46), og i dag er der praktisk taget ikke 

Ynglefuglene i ferske og brakke vådområder 
(enge, moser, vandhuller, søer og strand enge) 
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nogen enge, der ikke gennemskæres af drængrøfter for at 
lede overfladevandet væk. Siden har konvertering til ager-
jord eller tilgroning pga. ophørt udnyttelse ødelagt om-
råderne for engfuglene, men tilgroningen har til gengæld 
skabt levesteder for arter som Trane Grus grus, Fyrremejse, 
Blåhals og Græshoppesanger Locustella naevia. 

Allerede i anden halvdel af 1700tallet blev der igangsat 
egentlige afvandingsprojekter, og frem til 1880 blev der 
gennemført ca. 200 inddæmningsprojekter, som hovedsa-
geligt resulterede i høenge (Stenak 2005, Hansen 2008). 
Men det var massive statstilskud efter 1933 og især 1940, 
der muliggjorde omfattende dræning af søer og moser 
samt tidligere inddæmmede enge frem til 1970 og ’83, 

hvor statsstøtten trinvis ophørte (Aslyng 1970, Hansen 
2008). Det var altså først i 1900tallet og især i perioden 
1940-70, at den naturødelæggende dræning af de indtil da 
ganske fuglerige inddæmninger blev gennemført (Hansen 
2008). Det var en proces, som i nyere tid har været særlig 
ødelæggende for de ynglede engfugle i vadehavsmarsken 
(Laursen & Thorup 2009; se yderligere om søer og moser 
nedenfor). 

Indtil for godt et halvt århundrede siden levede yng-
lefuglene ret uforstyrret i engene hele foråret, idet græs-
slåningen (høslættet) normalt først foregik omkring som-
mersolhverv og ofte blev fulgt af såkaldt eftergræsning 
med kvæg, får og heste (Buttenschøn 2007). Dengang 
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Fig. 21. Udviklingen i antal kvæg og heste i Danmark siden 1830rne. Kilder: Tabelkommissionen (1842), Statistisk Bureau (1864, 
1889) og Statistikbanken/HDYR.
Change in numbers of cattle and horses in Denmark since the 1830s. The curves between 1838, 1861 and 1920 are interpolated.
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Fig. 22. Udviklingen i arealet med fersk eng i Danmark 1861-2000 (efter Levin & Normander 2008). Den stiplede linje angiver 
genforeningen med Nordslesvig. 
Change in area of freshwater meadows in Denmark 1861-2000. The vertical dashed line indicates the inclusion of North Slesvig from 
Germany in 1920.
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kunne fugleunger i græsset være uheldige den ene dag, 
hvor høslættet foregik, men mange overlevede – og da i 
særdeleshed, når karlene i århundreder alene slog med le – 
indtil slåmaskinen blev dominerende fra sidst i 1800tallet 
(Christensen 1912). I kontrast hertil slås der i dag ofte 3-4 
gange i løbet af foråret og sommeren og med meget større 
maskiner med langt bredere skær, end den hestetrukne 
slåmaskine, så engfuglenes unger har ringere chancer for 
at undslippe (Kørvel 1999). 

I et fugleperspektiv betød denne engdrift således, at 
Danmark i mere end hundrede år var et eldorado for yng-
lende engfugle (se Fig. 3 i Hald 1999), og de mest almin-
delige af dem – fx Hvid Stork, Vibe og Dobbeltbekkasin 
Gallinago gallinago – var kendt af hvert et barn (Brønde-
gaard 1985). Men ophøret af driftsformen med høslæt og 
eftergræsning betød, at mere end halvdelen af ferskengs-
arealet blev opdyrket mellem begyndelsen og midten af 
1900tallet (Fig. 22; Levin & Normander 2008), og sammen 
med detaildræning af stadigt mere af selve agerjorden si-

den 1860 (Aslyng 1970) har det betydet, at godt halvdelen 
af landbrugsjorden i dag er detaildrænet (Sand-Jensen 
2017). Sammen med 1800 projekter med kanalisering 
og rørlægning af vandløb samt dræning og opdyrkning 
af enge, større søer og moser hovedsageligt mellem 1940 
og 1970 (Fig. 22 og 24; Hansen 2008) har udviklingen be-
tydet en voldsom reduktion af levestederne for fuglearter 
tilknyttet ferske og brakke vådområder mv., som det bl.a. 
fremgår af udviklingen i to midtjyske kommuner mellem 
1870 og 2006 (Fig. 24; se yderligere om tørlægning af søer 
og mindre vådområder nedenfor). De omfattende tør-
lægninger helt frem til 1960erne betød, at hovedparten af 
ødelæggelserne af eng- og sumpfuglenes levesteder fandt 
sted, allerede inden landsdækkende fugletællinger kunne 
dokumentere forringelsernes omfang (Ferdinand 1990). 

De enge og vådområder, som har undgået opdyrkning, 
har langtfra alle bevaret værdien for eng- og sumpfuglene. 
Øget dræning, tidligere og hyppigere slåning, omlægning 
med kulturgræsser, gødskning og anden intensivering af 

Fig. 23. P.C. Skovgaard: Fra Vejledalen, 1852. Allerede sidst i 1700tallet blev der gravet langt over 50 000 km grøfter, som konver-
terede sumpe og andre ’vandlidende’ arealer til enge og forbedrede dyrkningssikkerheden på agerjorden. Hermed skabtes langt 
flere enge, som engfuglene nød godt af de næste par hundrede år, indtil dræningerne blev intensiveret og konverterede de fleste 
af engene til agerjord i 1900tallet. Den Hirschsprungske Samling, København. (For autenticiteten af P. C. Skovgaards malerier fra 
Vejle Ådal; se Grosen 2004.)
Painting from the valley Vejle Ådal 1852 illustrating how extensive boggy areas had been converted to bird rich meadows by digging 
more than 50 000 km of ditches until the drainage was intensified during the 20th century when the meadows were converted to arable 
fields.
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driften – eller omvendt ophør af driften med deraf føl-
gende successiv tilgroning med høje urter, buske og træer 
– har forringet eller helt ødelagt mange enge og kær som 
levested for engfugle. Tilsvarende har vildtplantninger 
mv. ude i engene flere steder reduceret engenes værdi for 
engfuglene, ligesom en del ferske vådområder lider under 
vandindvinding med deraf følgende udtørring. 

Strandengene er i højere grad end de ferske enge beva-
rede, men kvaliteten af dem som yngleområder for eng-
fugle er i dag så ringe mange steder, at de betydningsfulde 
engfugleynglesteder i Danmark kun tæller omkring 17 
forholdsvis intakte områder samt otte, der er stærkt for-
ringede, men som stadig kan genoprettes (Thorup 2003). 
Flere af de intakte strandenge er endda i så ringe forfat-
ning, at der skal bedre pleje til for at sikre værdien (se As-
birk & Pitter 2005). Blandt Danmarks fuglerige kystlokali-
teter udenfor Vadehavet er det kun 11 %, der ikke er berørt 
af dræning eller decideret afvanding (Meltofte 1981). 

Da kvæghold i dag er mest udbredt i Vestdanmark, har 
det været særlig svært at opretholde græsningen på engene 
i Østdanmark (se fx Dinesen & Romdal 2002), så plejen 
af vigtige enge i høj grad opretholdes takket være offent-
lig eller fondsstøtte og med sådanne institutioners direkte 
ansvar for driften (se Heldbjerg et al. 2013 og 2016). Græs-
ning er ikke alene vigtig for at holde vegetationen tilpas 
lav til engfuglene, men ungerne udnytter også i høj grad 
insekterne i dyrenes gødning som føde (Bientema et al. 
1991). Denne fødekilde er imidlertid blevet reduceret, ef-

ter at præventiv medicinsk behandling mod indvoldsorm 
før udsætning af kreaturer på græs blev almindeligt fra 
omkring 1981 (Wall & Strong 1987) og kokasserne dermed 
er blevet giftige for insekterne (Madsen et al. 1990, M.D.D. 
Hansen 2011, Newton 2017 p. 219-221, Kjær et al. 2020). 
Veterinære forskrifter synes dog i dag at have lagt en dæm-
per på den forebyggende medicinering før udbinding. 
Men der findes fortsat et produkt på markedet, der frigiver 
aktivstoffet hver tredje uge hen over hele græsningssæso-
nen, som fortrinsvis bliver anvendt på naturplejedyr, men 
effekterne og omfanget af brugen er ikke veldokumente-
rede under danske forhold (H. Wejdling in litt.). 

Engfuglene
Af de beskrevne årsager er de ferske enges fugle blandt de 
fuglegrupper, der er gået mest tilbage i Danmark (Bow-
ler et al. 2018, Thorup 2018, Eskildsen et al. 2020; se også 
Tab. 2 side 117). Nedgangene har været størst for arter 
som Engsnarre, Vibe, Almindelig Ryle, Dobbeltbekkasin, 
Brushane Calidris pugnax, Rødben Tringa totanus, Bynke-
fugl, Engpiber, Gul Vipstjert og Stær (Thorup 2004, 2018, 
Eskildsen et al. 2020), hvor vi i dag formentlig kun har 
brøkdele tilbage af, hvad der ynglede her i landet for 100-
200 år siden (Tab. 1). Fx skrev Schade (1811) om Mors, at 
Gul Vipstjert “ses idelig i Marken”, mens den Hvide Vip-
stjert “er noget sjelden.” Tilsvarende skrev Faber (1826-
29), at Gul Vipstjert var hyppigere end Hvid på Endelave 
i 1824, og Fischer (1862-63), at “Den gule Vipstjert […] 

Fig. 24. Reduktionerne i arealer med hede og vådområder (søer, moser og enge) i Givskud og Gadbjerg sogne mellem 1870 og 
2006. Kilde: Lars L. Iversen.
Maps illustrating the decline in heathland (red) and wetlands (blue) in two parishes in Eastern Jutland (insert map) between 1870 and 
2006.
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sees ikke før noget ind i Mai, men bliver da meget Talrig 
og hører til de Fugle, der hyppigst forekommer ynglende i 
de lavere liggende dele af Vendsyssel” og om Engpiberen, 
at den “yngler overalt paa meer eller mindre fugtige Ste-
der.” Tilsvarende skrev Lange (1919), at “Dersom man for 
Ribeegnen skulde opstille et Par Fugle, der prægede Egnen 
ved deres Antal og Væsen overalt, hvor man færdes, maa 
det foruden Viben blive Gul Vipstjert og Bynkefugl, der 
nævnes.” Og næsten samtidig vurderede Dansk Ornitolo-
gisk Forenings senere formand, skovrider Vagn Holstein 
(1926), at der i 1920erne ynglede ikke mindre end 4-600 
par Viber på Einsidelsborg Gods’ (nu Egebjerggård) ca. 
800 ha marker og ca. 400 ha enge og strandenge ved Nørre 
Nærå Strand på Nordfyn. Holstein skrev, at “Ingen Fugl 
præger Fuglelivet her paa Godset som Viben. Den færdes 
overalt paa det aabne Terræn og yngler her i imponerende 
Antal.” I dag (2019) er der 4-10 par Viber på de nu altover-
vejende drænede og opdyrkede arealer ved Nørre Nærå 
Strand (K.D. Johansen in litt.). 

En anden indikation på, hvor talrig fx Viben var tid-
ligere, er, at der mange steder blev samlet store mængder 
vibeæg til lokale markeder eller egen husholdning langt op 
i 1900tallet (se fx Andersen 1985). Ifølge en beretning fra 

1830 kan vibeæg “ses i skæppevis overalt i vildthandlernes 
vinduer”, og tilsvarende angiver en beretning fra 1904, at 
“Vibeæg forhandles på torvene, og vildthandlerne har i 
deres vinduer fade svingende fulde af dem” (Brøndegaard 
1985). 

På denne baggrund må man antage, at den danske vibe-
bestand talte flere hundrede tusinde par i 1800tallet (Tab. 
1; Bak & Ettrup 1979), hvor den i dag er estimeret til 25 500 
par (Thorup 2018). Også Engsnarren var dengang så al-
mindelig og velkendt i befolkningen, at Kjærbølling (1852) 
kunne skrive, at “Om Natten efter en Regn, saavelsom ofte 
om Dagen, lader den sit bekjendte, skjærende Skrig høre” 
(vores kursivering), og den fandtes ikke alene på enge, men 
“de opholde sig ofte paa ganske tørre Steder, naar de blot 
ere bevoxede med høie Væxter.” Thorup (1999) vurderede, 
at engsnarrebestanden endnu omkring år 1900 talte i stør-
relsesordenen 10-20 000 par, mens den var faldet til un-
der 100 par/syngende hanner sidst i 1900tallet fulgt af en 
midlertidig opblomstring til adskillige hundrede lige først 
i 2000erne (Nyegaard et al. 2014). 

Det er også bemærkelsesværdigt, at Brushanen midt 
i 1800tallet var den mest skudte vadefugl i yngletiden på 
Saltholm, hvor en mand med lethed kunne skyde 25 indi-

Viben var tidligere en karakterfugl overalt i landbrugslandet, men stabile bestanden findes i dag kun i store engområder. Foto: Jan 
Tandrup Pedersen.
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vider på en dag (Jensen 1987). Selv Almindelig Ryle var et 
hyppigt jagtobjekt i yngletiden, og Jensen (1987) vurde-
rede, at der omkring 1865 kan have ynglet 250 ‘par’ Brus-
høns og 50 par Almindelige Ryler (Engryler C. a. schinzii) 
på øen. I Thy var Engrylen i 1870erne “en af de hyppigste 
Fugle og [den] yngle næsten overalt” (Heiberg 1886). Fra 
et besøg af to engelske ægsamlere bl.a. på Tipperne i 1893 
(se Meltofte 2006) for at samle æg af Stor Kobbersneppe 
Limosa limosa, Brushane og Klyde berettede de, at “This 
whole area was alive with birds”, om Engryler at “We found 
plenty of their nests”, der var “immense numbers of Red-
shanks”, og “Reeves were breeding in considerable num-
bers” (Chapman 1894). Ikke mindre bemærkelsesværdigt 
vurderede Jagtrådet, Naturfredningsrådet og Reservatrå-
det så sent som i 1941, at der ynglende mindst 3000 par 
Rødben og 2000 ‘par’ Brushøns på engene omkring Øland 
vest for Ålborg (K. Hansen 2011). Tallene stammer for-
mentlig fra den fuglekyndige skytte Niels Rasmussen på 
Oxholm Gods, og selv om tallene måske var påvirkede af, 
at man ville fremme beskyttelsen af området, angiver Kjær 
(1956) igen med Niels Rasmussen som kilde, at der før tør-
lægningen var 52 brushanedansepladser alene i Attrup-
inddæmningen. Se nedenfor side 74 om fuglemængderne 
i Skjernådeltaet før afvandingen.

Også Engrylen var stadig talrig langt op i 1900tallet, 
hvor Hørring (1926) skrev, at den er “En meget almindelig 
Ynglefugl, rugende overalt paa Strandenge, i Laguner og 
paa lave Holme, næsten altid i Nærheden af Havet, men 
dog ogsaa i side Aadale, ved Søer o. l. Steder.” Samtidig 
angiver Heilmann & Manniche (1926-30) Engrylen som 
“hørende til de almindeligst forekommende Vadefugle.”

Engfuglene har imidlertid forskellig tolerance overfor 
intensiteten af den landbrugsmæssige udnyttelse (Thorup 
1998). Blandt vadefuglene er Dobbeltbekkasinen mindst 
tolerant, og Strandskaden mest, hvilket ikke alene hæn-
ger sammen med deres habitatkrav, men også med hvor 
ringe ynglesucces, de tåler, uden at bestandene går tilbage. 
Mellem disse to yderpunkter kommer Rødben, Brushane, 
Engryle, Vibe og Stor Kobbersneppe i nævnte rækkefølge. 
Strandskaden er således først begyndt at gå tilbage som 
dansk ynglefugl de seneste årtier (Thorup 2018; se dog om 
1800tallet i næste kapitel side 81f). Takket være holland-
ske ornitologer er Stor Kobbersneppe en af Europas bedst 
undersøgte fuglearter, og undersøgelserne viser, at det er 
en ændring fra urterige enge (se billedet her nedenfor) til 
intensivt drevne græs-monokulturer, der har resulteret i 
utilstrækkelig ynglesucces og ungeoverlevelse det første le-
veår og dermed er skyld i nedgangene (Kentie et al. 2013, 

Jens Birkholm: Eng med blomstrende gule kabbelejer, Fåborg 1907. Intensiveringen af engdriften i 1900tallet har betydet, at en-
gene har ændret karakter fra urte-, insekt- og fuglerige levesteder som her, til græs-monokulturer med langt mindre biodiversitet. 
Fåborg Museum.
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2015). Med til billedet hører, at de arter, der kan klare sig 
på saltpåvirkede enge som fx Rødben, har klaret sig bedre 
her, mens fersk- og brakengsarterne som især Brushane, 
der har meget små saltkirtler (Gutiérrez et al. 2012), er gået 
mest tilbage, efterhånden som indlandsengene er forsvun-
det, groet til eller drives så intensivt, at engfuglene ikke 
trives der. 

For jordrugende fugle som engfuglene, der er trængt 
af intensiveret engdrift, kan prædation tillige være et pro-
blem, der yderligere nedsætter ynglesuccesen til et niveau, 
der ikke er nok til at opretholde bestandene (Thorup 2003, 
2004, Møller et al. 2018a; se yderlige i kapitlet om præda-
tion side 120ff). 

Som i de andre træløse landskabstyper, er Sanglærken 
den talrigste art på enge og strandenge. Her har vi data 
fra Tipperne i Vestjylland, hvor tætheden varierede fra ca. 
0,5 til ca. 1,2 par pr. ha mellem bund- og topår, og med 
lidt større tætheder i ugræssede områder end i græssede 
(Thorup 1998). 

Også Bynkefuglen var som nævnt tidligere en almin-
delig ynglefugl på enge overalt i landet. Således skrev Sa-
lomonsen (1930) fra Sønderjylland: “Overalt hyppig paa 
fugtigt Engterræn, derfor meget almindelig langs Lan-
devejene i Midtlandet, hvor de i stort Antal altid var at 
finde paa Telefontraadene.” Tilsvarende berettede Harboe 
(1939) om Bynkefuglen i Sydøstsjælland: “Yngler almin-
deligt og talrigt overalt langs Veje, Baner, og hvor der fin-
des Hegn og høje Planter i Engene.” 

Blandt engfuglene bør flere af svømmeænderne også 
nævnes, og for dem var konverteringen fra sump til eng 
– eller strandsump til strandeng – nok mindre gunstig. 
Spidsanden Anas acuta, der tidligere var en relativt almin-
delig ynglefugl på danske strandenge, er gået meget tilbage 
og må med en samlet bestand på nu måske kun 25 par an-
ses for stærkt truet som dansk ynglefugl (Tab. 1; se også Jør-
gensen 2017b). Meget bedre ser det ikke ud for Atlingan-
den Spatula querquedula, mens bestanden af Skeænder 
Spatula clypeata endnu tæller flere hundrede par (Tab. 1). 
I 1930erne skønnedes der alene på engene omkring Ø land 
i Limfjorden at yngle ca. 100 par Skeænder, ca. 50 par 
Atling ænder og ca. 25 par Spidsænder (Andersen 1985). 

Søer og sumpe
I vådområder som kær, moser og søer steg mængden af 
overfladevand i landskaberne, efterhånden som skovene 
blev fældet og deres vandopsugende effekt blev reduceret 
(Krüger 2010). Ud over moser, permanente søer og damme 
var der en mangfoldighed af lavvandede og mere eller 
mindre temporære søer og damme. Disse havde forment-
lig en rig fauna af vandfugle, som det kan ses i nyanlagte 
søer i dag (se side 74). Vådområdernes største udbredelse 

i historisk tid nåedes formentlig i 1700tallet, hvor mange 
antagelig var helt eller delvist bevoksede med pil og rødel. 
Om vinteren skar man i sådanne områder pileris til gærd-
sel og til kurvefletning mv., ligesom stammerne formentlig 
blev brugt til brænde og lignende (Fritzbøger 1994). Da 
teknologien fra sidst i 1700tallet muliggjorde bortpump-
ning af vand fra tørvemoserne, igangsattes omfattende 
tørvegravning og dermed skabelse af mange udgravede 
moser med flere åbne vandflader, end der havde været i 
mange hundrede eller tusinde år (se Kjærgaard 1996 og 
Generalstabens målebordsblade fra midten af 1800tallet 
fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 2020).

Med landboreformerne ændrede dette sig yderligere, 
idet en omfattende konvertering af sumpe og ådale til eng-
drift eller agerjord tog fart udfra en holdning som udtrykt 
i det følgende af ejeren af Nørholm ved Varde fra omkring 
1760, at “siv, kær, mose og anden deslige sur og grøn jord, 
der så længe Verden har stået, ingen synderlig nytte har 
været til” (Fritzbøger 2004 p. 164; se også citat af “Inspec-
teur Trojel” ovenfor). Med udskiftningen og landbrugets 

Ferske vådområder er den naturtype i Danmarks, hvor der 
er flest ynglefuglearter, og hvor der har været flest frem- og 
tilbagegange. Foto: Albert Steen-Hansen; Drosselrørsanger.



64 Danmarks fugle gennem to århundreder

effektivisering var mange vådområder således forsvundet 
allerede ved slutningen af 1800tallet, men først fra om-
kring år 1900, hvor de lettest gennemførlige afvandinger 
var foretaget, er der statistik for reduktionen af mosearea-
let, og her er der sket en reduktion på omkring 40 % frem 
til år 2000 (Fig. 25; Levin & Normander 2008). Alene i lø-
bet af de 100 år fra 1880 til 1980 blev der afvandet mindst 
210 søer større end 10 ha og drænet eller opfyldt titusinder 
af vandhulller (Sand-Jensen 2017), hvortil kommer moser 
og andre sumpede områder. Med grundforbedringslovene 
fra 1933 og deres udmøntning de følgende 50 år gik de 
endnu mere tilbage. Hansen (2008) sandsynliggør således, 
at der i denne periode blev gennemført mere end 100 000 
grundforbedringsprojekter for våde smålokaliteter og 
vandløb, og at en lang række af dem var helt urealistiske, 
både kulturteknisk og økonomisk, men blev gennemført, 
fordi der var statsstøtte. 

Hvor naturlige vådområder som nævnt side 6 oprin-
delig udgjorde en meget stor del af landet, er de i dag re-
duceret til 1,4 % (Sand-Jensen 2017). Alligevel har vi i dag 
2760 søer på mere end 1 ha, hvoraf 500 er på mere end 5 ha 
(Sand-Jensen 2017). Disse tal inkluderer, at ca. 100 søer er 
blevet gen- eller nyetableret især i de senere årtier svarende 
til knap halvdelen af de afvandede søer, men det er i langt 
højere grad moser og sumpe, der er forsvundet (Sand-
Jensen 2017). Denne voldsomme reduktion af vådområ-
derne især siden 1700tallet har naturligvis betydet tilsva-
rende store reduktioner for adskillige arter af svømme- og 
sumpfugle som Dobbeltbekkasin, Sortterne Chlidonias 
niger og Plettet Rørvagtel Porzana porzana (Tab. 1). Om 
sidstnævnte skrev fx Faber (1824), at den “yngler temme-
lig almindelig i Egnen om Aarhuus; ogsaa fra forskjellige 
Egne i Sjelland har Rec. Seet den”, og tilsvarende angav 

Baagøe et al. (1893), at den “er hyppig omkring Søerne 
ved Bregentved, ved Broxø og langs Susaaen […] Paa Bek-
kasinjagterne skydes den ofte i alle Moserne”, og Randløv 
(1933) at “Dens ret høje Parringsskrig høres om Aftenen i 
Foraarstiden fra næsten hvert Mosehul i Omegnen af Taa-
ning” nær Skanderborg. 

Den Hvide Stork repræsenterer et mere sammensat 
problemkompleks, idet den indvandrede og trivedes i 
Danmark fra 1400tallet og frem til en kulmination i be-
gyndelsen af 1800tallet, hvor landbruget skabte rigelige fø-
dekilder på enge og vedvarende græsmarker (Skov 2003, 
Thellesen 2020). I følge Skovgaards (1934) og Langes 
(1942) sammenstillinger var der 64 reder alene på Virring 
Præstegård ved Randers i 1811, og der fandtes jyske lands-
byer med 20, 30 og flere storkereder. Rekorden var nok 135 
reder i Veddum ved Hadsund i 1880. Ådale med naturligt 
svingende vandstand og hyppig slåning i vidtstrakte græs-
områder med deraf følgende rigelige mængder af blotlagte 
eller dræbte padder, mus, snoge, insekter og fugleunger 
var formentlig hovedårsagerne til, at bestanden kunne 
vurderes til at have været på 8-10 000 par i første halvdel af 
1800tallet (Fig. 26). Siden er storkebestanden reduceret så 
meget, at der i begyndelsen af 1900tallet kun var godt 1000 
par tilbage. Nedgangen forsatte gennem hele 1900tallet, 
kun afbrudt af en mindre genopblomstring til knap 1000 
par under de varme og tørre somre i 1930erne (Thellesen 
2020). I dag har vi mindre end 10 par vilde Storke tilbage i 
Danmark, mens arten er i fremgang mange andre steder i 
Europa (Thellesen 2020), bl.a. fordi Storkene er begyndt i 
højere grad at trække mod sydvest og overvintre i Sydvest-
europa (Bønløkke et al. 2006, Cheng et al. 2019). 

Modsat Storkens forsvinden er Rørdrummen Botaurus 
stellaris blevet langt mere almindelig siden et minimum 
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Fig. 25. Udviklingen i mosearealet i Danmark 1861-2006 (efter Levin & Normander 2008). Den stiplede linje angiver genforeningen 
med Nordslesvig. 
Change in area with bogs in Denmark 1861-2006. The vertical dashed line indicates the inclusion of North Slesvig from Germany in 1920. 
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omkring år 1900 (Tab. 1; se fx Jørgensen 2017a). En del af 
forklaringen er nok, at Rørdrummerne tidligere blev skudt 
under aftentræk, hvor de i mørkningen blev forvekslet 
med Fiskehejrer, som der var jagttid på indtil 1980. Efter 

at have været relativt almindelig i begyndelsen af 1800tal-
let, var Rørdrummen omtrent udryddet sidst i 1800tallet 
(Tab. 1; Bock 1900a), men en totalfredning i 1922 (Fer-
dinand 1980) hjalp allerede dengang arten (Heilmann & 
Manniche 1926-30), og de mange milde vintre de senere 
årtier har sikkert også bidraget. 

Vandhullerne er det endnu sværere at generalisere om, 
idet dræningen af tusinder af vandfyldte lavninger blev 
‘afløst’ af etableringen af formentlig mere end hundrede 
tusind mergelgrave spredt på agerjorden hovedsageligt i 
perioden 1840-80 (K. Hansen 1943, Agger & Brandt 1988, 
Meltofte et al. 2009a, K. Fog in litt.). Mergelgravning op-
hørte i 1950erne, og samlet set er disse småbiotoper gået 
meget tilbage. Således skete der en nettoreduktion i antallet 
af mergelgrave og moser på 32 % i fire undersøgelsesområ-
der på Øerne mellem 1890 og 1980 (57 % forsvundet, 25 % 
nyetableret; Agger 1984). Nedlæggelsen af småbiotoperne 
blev dog bremset herefter med naturbeskyttelseslovens ge-
nerelle beskyttelse af naturtyper som enge, moser, søer og 
vandhuller (samt heder og overdrev) mellem 1972 og 1992. 
Dog fortsatte tilbagegangen i mindre skala med årlige tab 
på op mod 2,2 % af naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede 
natur i årene 1995-2014 (Holmstrup et al. 2018). 

Der er generelt forholdsvis få ynglefugle i småbioto-
perne (Meltofte et al. 2009), men disse små oaser i kul-
tursteppen er med til at opretholde et vist naturindhold i 
agerlandet og fungerer som spredningskorridorer (træde-
sten) for biodiversiteten (Agger & Brandt 1988). Et overset 
problem er tilgroning (overskygning) af måske mere end 
halvdelen af vandhullerne i landskabet, så de er endt som 
brunvandede og næsten livløse huller (egne obs.). En en-
gelsk undersøgelse viser, at åbne vandhuller virker som ud-
klækningscentre for store mængder insekter i et ellers ofte 
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Fig. 26. Bestandsudviklingen for Hvid Stork i Danmark siden 1850, hvor bestanden blev vurderet til at have udgjort 8-10 000 par i 
første halvdel af århundredet. Tallene dækker det nuværende Danmark og er sammenstillet af P. Thellesen (2020). 
Population development in White Stork Ciconia ciconia in Denmark since the middle of the 19th century.

Rørdrummen var næsten udryddet omkring forrige århund-
redskifte, men fredning af den og af Fiskehejren samt milde 
vintre har begunstiget arten. Foto: John Larsen.
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temmelig insektfattigt agerland (Lewis-Phillips et al. 2020). 
Åbne vandhuller producerer således 18 gange så mange in-
sekter med 25 gange så stor biomasse som overgroede. 

Enkelte arter er dog i udpræget grad knyttede til vand-
huller mv. Det er således ganske påfaldende, at Rørhønen 
Gallinula chloropus som en af vores mest vandhulstilknyt-
tede svømmefugle først for alvor bredte sig i Danmark 
midt i 1800tallet (Tab. 1; Løppemthin 1967, Jørgensen 
1975), dvs. mens den omfattende etablering af mergel-
grave fandt sted. Efter at være gået meget frem indtil mid-
ten af 1900tallet, er bestanden dog mere end halveret i 
løbet af de sidste 44 år (Tab. 1; Eskildsen et al. 2020). Også 
Blishønen er tiltaget som dansk ynglefugl i undersøgel-
sesperioden (Tab. 1), om end dens forekomst i landet var 
stærkt varierende fre egn til egn. Fischer (1862-63) angav 
om Blishøne (og Rørhøne) i Vendsyssel, at “det er mig ikke 
bekjendt, at de yngler der”, og Fencker (1872-73) skrev om 
Randersegnen, at Blishønen “er sjælden her; et enkelt Par 
ynglede Sommeren 1870 i et Kjær tæt Vest for Byen”, mens 
Faber (1826-29) angiver den som almindeligt ynglende 
på Samsø i 1824, og Kjærbølling (1852) angiver den som 
“meget almindelig paa større Damme og Søer” i Danmark. 
Arten havde jagttid hele året frem til 1922 (Ferdinand 

1980), og som Winge (1899) skrev “Mange jægere have 
lagt Blishønen for had”, så bestanden var reduceret mange 
steder endnu i begyndelsen af 1900tallet pga. efterstræ-
belse selv i yngletiden (Heilmann & Manniche 1926-30). 
Faber (1898) omtalte således kun enkelte fund på Vejle- og 
Horsensegnen i årene 1875-97, Barfod (1892) fandt kun 
arten ynglende én gang i Vordingborgengen i 1886-90, 
Lange (1919) angav tilsvarende, at Blishønen var sjælden 
på Ribeegnen i årene 1880-90, hvor han kun omtalte et 
par i en lokal mose, og Holstein (1926) skrev om Nordfyn, 
at Blishønen er “en stor Sjældenhed.” I de sidste 10 år er 
bestanden igen aftaget ganske væsentligt (Eskildsen et al. 
2020), hvilket kan skyldes, at mange af de små vandhul-
ler især efter midten af 1900tallet er blevet så overgroede 
med skyggende træer og tillige belastede af eutrofiering, 
at de ikke er egnede som yngleplads for vandhøns. Dette 
understøttes af ovennævnte engelske undersøgelse, som 
viser, at der er nær ved tre en halv gange så mange Rør-
høns i åbne vandhuller som i dem, der er overgroede med 
træer (Lewis-Phillips et al. 2020). Hertil kommer, at den 
invasive amerikanske mink Neovison vison i hvert fald i 
årtierne omkring år 2000 givetvis var en alvorlig prædator 
på bl.a. vandhøns (se kapitlet om invasive arter side 132ff). 

De titusinder af vandhuller og mergelgrave, der ligger spredt ud over landbrugslandet, fungerede tidlige som udklækningssteder 
for store mængder insekter til gavn for fugle mv. Men især siden midten af 1900tallet er over halvdelen groet til med træer og bu-
ske, så de er blevet brunvandede og næsten livløse, idet der ikke mere bliver græsset og høstet grøntfoder samt skåret pilegrene 
omkring dem. Foto: Kåre Fog.



67Ynglefuglene i ferske og brakke vådområder

Tørvegravningen tiltog som nævnt stærkt allerede fra 
1700tallet, og den fortsatte op gennem 1800tallet for ef-
terhånden at blive overflødiggjort af stenkul og olie. Den 
blev så i høj grad genoptaget under de to verdenskrige, 
hvor tilgængeligheden af kul og olie var begrænset (Den 
Store Danske: tørv). Mange åbentvandsfugle må således 
være blevet begunstigede af de mange nye åbne vandflader, 
som tørvegravningen skabte allerede fra sidst i 1700tallet 
og yderligere under den intensiverede gravning under ver-
denskrigene. Tørvegravningen må dog en del steder være 
sket på bekostning af sumpfuglene, hvis habitat i form af 
lavt vand og rig vegetation gik tabt både på grund af afvan-
ding og tørvegravning. Men etableringen af tørvegrave mv. 
har sandsynligvis begunstiget en art som Gråstrubet Lap-
pedykker Podiceps grisegena, idet tørvegrave oftest er for 
små til konkurrenten Toppet Lappedykker (Preuss 1969, 
Fjeldså 2004). Det passer fint med, at Kjærbølling (1852) 
angiver Gråstrubet Lappedykker som “Den almindeligste 
af [lappedykker]Slægten her i Landet.”

Udviklingen i den vilde ynglebestand af Gråænder 
Anas platyrhynchos er vanskelig at vurdere, fordi udsæt-
ning af meget store antal opdrættede fugle slører billedet 
(Asferg et al. 2016). Arten var hårdt trængt af jagt i slut-

ningen af 1800tallet, indtil den i 1894 blev fredet i yngle-
tiden og begyndte af gå frem (Tab. 1; Weismann 1931). 
Gråanden har et meget betydeligt reproduktionspotentiale 
samt en bred økologisk niche og er derfor den andeart, der 
klarer sig bedst næsten overalt i Europa og Nordamerika. 
Men den jagtlige udnyttelse var så hård indtil efter midten 
af 1900tallet (jagtstart allerede 1. august frem til 1967; Fer-
dinand 1980), at ynglebestanden givetvis har været påvir-
ket deraf, indtil udsætningerne steg voldsomt fra 1970erne 
og supplerede de vilde fugle (Noer et al. 2008; se kapitlet 
om udsætning af skydefugle side 132ff). 

Taffelanden Aythya ferina indvandrede som ynglefugl 
til Vesteuropa fra øst i sidste halvdel af 1800tallet bl.a. som 
følge af den næringsstoftilførsel til vådområderne, som 
landbrugets tiltagende intensivering og spildevand gene-
relt medførte i det ferske vandmiljø (Løppenthin 1967, 
Fox et al. 2016a). Kalela (1940) foreslog dog, at artens ind-
vandring (sammen med Sorthalset Lappedykker Podiceps 
nigricollis og Dværgmåge Hydrocoloeus minutus; se neden-
for) hang sammen med udbredt tørke i steppeområderne i 
Sydrusland og Kazach stan, som fik fuglene til at emigrere. 
Schiøler (1925-31) skrev, at Taffelanden blev almindeligere 
i Danmark i løbet af anden halvdel af 1800tallet og begyn-

Etablering af mere end 100 000 mergelgrave siden midten af 1800tallet medvirkede formentlig til, at Rørhønen indvandrede som 
dansk ynglefugl og blev ganske almindelig. Men bestanden er mere end halveret i løbet af det sidste halve århundrede, hvilket 
tilgroningen af mange vandhuller med træer og buske måske har bidraget til. Foto: Peter Bonne Eriksen.
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delsen af 1900tallet. Ynglebestanden gik frem til omkring 
1980, hvorefter den er gået lidt tilbage (Tab. 1; Vikstrøm 
& Moshøj 2020). Arten har dog reageret positivt på søre-
staureringer som i Maribosøerne, hvor vandplantedækket 
er genoprettet (Fox et al. 2019a). 

Lignende bestandsfremgange op gennem 1900tallet 
kan have gjort sig gældende for andre sump- og søfugle, 
som tiltog i antal i takt med eutrofieringen, indtil den 
blev så voldsom, at økosystemerne kollapsede. Herefter 
kan flere bestande være vendt tilbage til lidt mere natur-
lige niveauer pga. de aftagende næringsstoftilførsler som 
følge af vandmiljøplanerne (se side 135f). Det er således 
påfaldende, at den fuglegruppe, der gik mest frem i ud-
bredelse mellem Atlas I i 1970erne og Atlas II i ’90erne, 
var ynglefugle tilknyttet søer (samt moser og kær), mens 
fremgangen vendte til en lille tilbagegang mellem Atlas II 
og Atlas III i 2010erne (Vikstrøm & Moshøj 2020). Mest 
fremgang i hele perioden synes i øvrigt at være sket øst 
for israndslinjen og mest tilbagegang vest for (Vikstrøm 
& Moshøj 2020 p. 52). Et eksempel på en art, der gik frem 
i takt med eutrofieringen i 1900tallet, men som har været 
i tilbagegang siden midten af 1990erne, er Toppet Lap-
pedykker (Asbirk & Dybbro 1978, Eskildsen et al. 2020), 
dvs. fra vandmiljøplanerne fik effekt (se fx Christensen & 
Østergaard 2012). Nilsson (1978) beskrev tilsvarende re-
sultater for Toppet Lappedykker fra sydsvenske søer, hvor 
også diversiteten af ynglende vandfugle steg med eutro-
fieringen. I søer, hvor eutrofieringen blev så omfattende, 
at økosystemerne kollapsede og lappedykkerbestandene 
forsvandt, har arten tværtimod været i fremgang siden 
1980erne (Jørgensen 2015), men det hele kompliceres af, at 
fisk konkurrerer med fuglene både om de små fisk og om 
bunddyrene (Abramowitz & Johansen 2001, Sand-Jensen 
2017; se yderligere i kapitlet om næringsstoftilførslerne 
side 134ff, samt Brøgger-Jensen & Jørgensen 1992).

Søernes næringsstofindhold har således stor betydning 
for fuglebestandene, idet der kun lever få fuglearter og in-
divider i næringsfattige søer. Fuglemængden stiger med 
næringsindholdet, indtil et maksumum nås i mellemeu-
trofe søer, hvor både fugle, der lever af vandplanterne, og 
de dyr der gemmer sig mellem dem, kan trives (Jeppesen 
1998, Sand-Jensen 2017). Herefter medfører trofiske ka-
skadeeffekter, at bundfloraen bortskygges med hele den 
fauna, som lever mellem planterne, og som er fødedyr for 
mange fuglearter. Det medfører igen, at der i hypereutrofe 
søer især er fiskespisende fuglearter tilbage, samt de arter, 
der kan fouragere på land, som Knopsvaner Cygnus olor, 
Grågæs Anser anser og Blishøns (Sand-Jensen 2017). 

De senere års etablering af nye søer har i mange tilfælde 
medført, at der meget hurtigt opstod et rigt og varieret liv 
af vandfugle, som efter nogle år reduceredes, fordi især 

de smådyrsædende arter blev reduceret i antal pga. kon-
kurrence med fisk og reduceret næringsindhold i vandet 
(Møller et al. 2019). Det kunne tyde på at vandfuglefau-
naen i tidligere tiders uregulerede søer – med klart vand, 
store vandstandsændringer og ofte også udtørring – var 
mere rig og varieret end i nutidens søer med uklart vand, 
mindre vandstandsændringer og eutrofieringsproblemer. 
I hvert fald er vandplantefloraen væsentligt forringet i dag 
(se Schou et al. 2017). Nye undersøgelser viser desuden, 
at genskabelse af god sigtbarhed og dermed også mere 
undervandsvegetation kan fremme fuglefaunaen i stærkt 
eutrofierede søer (Fox et al. 2019c).

Troldanden Aythya fuligula indvandrede senere til 
Danmark end Taffelanden, men har nu overhalet den i 
antal (Tab. 1; Vikstrøm & Moshøj 2020). Til forskel fra 
den planteædende Taffeland er Troldandens indvandring 
formentlig begunstiget af vandremuslingens Dreissena 
polymorpha samtidige ekspansion fra Sortehavet til bl.a. 
Danmark, hvor den især spredte sig i visse sø- og åsyste-
mer fra omkring år 1900, men artens fremgang kan også 
være relateret til næringsstoftilførslerne til vådområderne 
(Meltofte & Fjeldså 1989, Sand-Jensen 2017). 

Også Sorthalset Lappedykker indvandrede i sidste 
halvdel af 1800tallet måske som følge af klimamildnin-
gen og eutrofieringen (Salomonsen 1948). Tilsvarende 
gik Vandriksen Rallus aquaticus meget frem, givetvis som 
følge af næringsstoftilførslerne og tilgroningen (Tab. 1; se 
fx Hansen 1910). Isfuglen Alcedo atthis er gået frem i stort 
set hele undersøgelsesperioden formentlig hovedsageligt 
som følge af stadig mildere vintre (Tab. 1; Grell 1998, Vik-
strøm & Moshøj 2020).

Vådområdernes sangere
Nattergalen har bredt sig meget i Danmark i løbet af de 
seneste hundrede år. Frem til 1920erne ynglede arten kun 
på Øerne og i nogle få områder i Øst- og Sønderjylland 
(Jespersen 1921, Salomonsen 1930), hvor fx Fischer (1863) 
skrev om Bornholm, at “Nattergalen er neppe noget andet 
Sted på Jorden saa talrig som her.” Tilsvarende skev Baa-
gøe et al. (1893), at “Vistnok kun faa Steder i Danmark 
kan opvise en saadan Rigdom paa Nattergale som Næst-
vedegnen.” Siden har den bredt sig mod vest og nord i Jyl-
land, hvor tilgroning af ådale mv. med pilekrat og anden 
busk- og trævækst kan have muligjort ekspansionen (Grell 
1998). Nattergalen er imidlertid en af de fuglearter, der har 
vist konstant tilbagegang under de sidste 40 års punkttæl-
linger (Eskildsen et al. 2020), hvilket ofte nævnes som 
eksempel på forringelse af fuglenes overvintringsområder 
syd for Sahara (Vickery et al. 2014, Zwarts et al. 2018). 
Det samme gælder måske Gøgens Cuculus canorus tilba-
gegang, men den kan også skyldes markante nedgange 
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blandt flere af Gøgens vigtige værtsarter som Engpiber og 
Gul Vipstjert (Eskildsen et al. 2020). 

Sydlig Blåhals indvandrede til Danmark i 1992 efter at 
have ynglet sporadisk her i landet i 1800tallet (Nye gaard 
et al. 2014). Siden indvandringen har Blåhalsen bredt sig 
til store dele af Jylland og Fyn og er nu også dukket op 
på Sjælland, idet den overalt yngler i grøfter og vandhul-
ler med tagrør og pilebuske (Vikstrøm & Moshøj 2020). 
I 2018 var der således mindst 615 territorier i hele landet 
(Lange et al. 2019).

Også andre af søernes og mosernes sangere har udvist 
væsentlige op- og nedgange. Mest markant er nok Kærsan-
gerens Acrocephalus palustris stærkt øgede antal forment-
lig op igennem hele undersøgelsesperioden (Tab. 1). Flere 
fuglefaunaer fra 1800tallet og begyndelsen af 1900tallet 
nævner den slet ikke eller angiver enkeltfund (Kjærbøl-
ling 1852, Lütken 1885, Winge 1886b, Faber 1887, Barfod 
1892, Lange 1919, Skovgaard 1920-24, Horneman 1924, 
Schougaard 1924, Wielandt 1924). Derimod fandt Faber 
(1898) “ret hyppigt Reden med 4-5 Æg ved Horsens” i 
1879, og Winge (1899) angav, at den “hører til vore ikke 
almindelige Fugle”, ligesom Scholten (1916) betegnede 
den som sjælden ynglefugl i Sydsjælland. Senere skev 
Heilmann & Manniche (1926-30), at “I Danmark er Kær-

sangeren ikke nogen talrigt forekommende Ynglefugl”, og 
videre Harboe (1939) fra Præstøegnen, at arten “Yngler, 
men kun faa Steder, dog synes den at brede sig.” Endelig 
skrev Holstein (1953-54), at “Denne art hørte indtil 1952 
til jægersprisområdets sjældneste fugle.” Stigningen op-
hørte omkring 1980, hvorefter bestanden har været relativt 
stabil (Eskildsen et al. 2020). 

Omvendt er det gået med bestandsudviklingen hos Siv-
sangeren Acrocephalus schoenobaenus. Fra begyndelsen af 
1800tallet skrev Faber (1826-29), at “overalt sang Sivsan-
geren” på Samsø, og generelt om Sivsangerens forekomst 
i Danmark i første halvdel af 1800tallet skrev Kjærbølling 
(1852), at “I de med Rør, Buske, Siv og andre høie Sump-
planter bevoxede Søer, Damme, Grave, Moser og Enge fin-
des denne Kjærsanger [sic.] her i Landet hyppigere end no-
gen anden Art, og talrigst paa Individer.” Fra anden halvdel 
af 1800tallet angav Petersen (1878), at Sivsangeren ynglede 
både i kløver- og kornmarker, ligesom Winge (1899) skrev, 
at “den nøjes […] ikke helt sjelden med Kornmarker” og 
“Luften kan næsten sitre af Sivsangerens Sang, der lyder 
hundredfoldigt fra et lille Krat ved en Dam.” Fra Thy og 
Mors berettede hhv. Heiberg (1886) og Faber (1887), at 
den “yngler derimod [i sammenligning med Rørsangeren] 
i overordentlig stor Mængde” og “I alle Kjær og Tørvemo-

I løbet af få årtier har Sydlig Blåhals bredt sig som ynglefugl ind over landet fra sydvest. Foto: Bjørn Frikke.
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ser træffes denne lille flinke Sanger”, mens Rørsangeren 
slet ikke nævnes for Mors. Fra begyndelsen af 1900tallet 
skrev Heilmann & Manniche (1926-30), at “I Danmark er 
Sivsangeren en meget almindelig Ynglefugl, mindst lige 
saa udbredt som Rørsangeren og for adskillige Egnes Ved-
kommende betydeligt talrigere end denne.” Tilsvarende 
skrev Holstein (1926) fra Nordfyn, at Sivsangeren “over-
gaar i Individantal langt de to foregaaende Arter”, dvs. 
Rørsanger og Kærsanger, ligesom Harboe (1939) om Siv-
sangeren på Præstøegnen skrev, at den “Yngler almindeligt 
og mere udbredt end Rørsangeren, da den findes, blot der 
er et Par Startuer” (se også Collin 1888, Christiansen 1890, 
Baagøe et al. 1893, Skovgaard 1924, Salomonsen 1930 og 
Møller 1978a). I dag er både Rørsanger og Kærsanger om-
kring 10 gange så talrige som Sivsangeren (Tab. 1), om end 
Rørsangeren er gået meget tilbage siden omkring år 2000, 
mens Sivsangeren har været forholdsvis stabil de sidste tre 
årtier (Eskildsen et al. 2020).

Flere af vandfuglene har formentlig været begunsti-
gede af øgede næringsstoffer og tilgroning af vådområ-
derne op gennem 1900tallet, men også klima ændringerne 
kan have haft betydning. Salomonsen (1948) angav således 
Bjergvipstjert Motacilla cinerea, Græshoppesanger, Dros-
selrørsangeren Acrocephalus arundinaceus, Sorthalset 
Lappedykker, Hedehøg, Dværgmåge, Skestork Platalea 
leucorodia, Rødhovedet And Netta rufina i nævnte ræk-
kefølge som indvandrere favoriserede af klimamildningen. 
I dag kunne vi tilføje Knarand Anas strepara (første halvdel 
af 1900tallet), Skægmejse Panurus biarmicus (1960erne), 
Pungmejse Remiz pendulinus (1960erne), Sorthovedet 
Måge Ichthyaetus melanocephalus (1970erne), Savisanger 
Locustella luscinioides (1970erne) og Flodsanger Locustella 
fluviatilis (1990erne) som tilsvarende kandidater. 

Andre vådområdearter
Krikand og Tinksmed har altid haft deres største bestande 
i hedemoserne og klithedernes søer i Jylland. Om Krik-
anden skrev Boie (1822-23) således, at den “brütet im 
westlichen Jutland in beträchtlicher Anzahl, hauptsäch-
lich in den Mooren, Häufig traf ich sie im Junius 1821 in 
den Niederungen am Ausfluss der Skiernaa.” Tilsvarende 
angav Teilmann (1823) om Tinksmeden, at den “Yngler 
meget almindelig i Moserne.” I løbet af 1800- og 1900tallet 
gik begge arter meget tilbage (Tab. 1) som følge af hedemo-
serrnes afvanding og opdyrkning (Hald-Mortensen 1972). 

Hedehøgen er et specielt eksempel, idet den indvan-
drede til de nyplantede nåletræsplantager og de tilstø-
dende, sumpede områder i Vestjylland lige efter forrige 
århundredskifte og kulminerede med 350-400 par under 
varmeperioden i 1930erne (Jespersen 1947). Herfra for-
svandt den efterhånden, som plantagerne voksede til, idet 

den flyttede til hedemoser og andre områder med åbne 
rørskove (Jørgensen 1983, Nyegaard et al. 2014). Siden 
har en lille bestand overlevet i vadehavsregionen, hvor 
omkring 25 par yngler primært i markafgrøder (L.M. 
Rasmussen et al. 2018).

Nogle vandfuglearter er kommet hertil som potentielt 
invasive arter, der på sigt kan skabe problemer. Det drejer 
sig primært om Canadagås Branta canadensis og Nilgås 
Alopochen aegyptiaca, der yngler fåtalligt her i landet, men 
er blevet så talrige i flere af vores nabolande, at det har givet 
anledning til overvejelse om bekæmpelse (Fox et al. 2015). 
Amerikansk Skarveand Oxyura jamaicensis bredte sig så 
meget i Europa, at den truede Hvidhovedet Skarveand 
Oxyura leucocephala ved bastardering, men det er næsten 
lykkedes at udrydde den (Fox et al. 2015).

Kolonirugerne Hættemåge og Sortterne har haft meget 
forskellige bestandsudviklinger. Hættemågerne gik frem i 
hele Vest- og Nordeuropa gennem det meste af 1800- og 
1900tallet til en kulmination i Danmark i 1950erne i takt 
med næringsstoftilførslen til vådområderne, og at ægsam-
ling efterhånden blev reduceret (Møller 1978b). Herefter 
har Hættemågen været i stærk tilbagegang på indlandslo-
kaliteter sideløbende med reduktionerne i arealer med kort 
græs, menneskeskabte fødekilder og øget omfang af vin-
terafgrøder samt forringelser af ynglepladserne og stigende 
prædationstryk (Heldbjerg 2001, Bregnballe et al. 2015a). 
I modsætning hertil var Sortternen langt mere almindelig 
i 1800tallet, hvor Teilmann (1823) skrev, at den var “Meget 
almindelig” i ferske søer og moser, og hvor Faber (1826-
29) fandt den ynglende “overalt ved Smaasøerne, gerne i 
Nærheden af Landsbyerne” på Samsø. Kjærbølling & Col-
lin (1875-77) angav, at “Den findes overalt her i Landet ved 
Moser, Aaer, Damme og Søer”, mens Heiberg (1886) fra 
Thy senere i århundredet beskrev Sortternen med ordene 
“er meget hyppig. I næsten alle Moser, Sumpe og Smaasøer 
yngler et eller flere Par.” Siden er Sortternen gået meget til-
bage som ynglefugl her i landet bl.a. som følge af dræning af 
mange ynglesteder (se Tåning 1921) samtidig med, at den 
især i anden halvdel af 1900tallet har lidt under eutrofie-
ringen og tilgroningen, som har reduceret rigdommen og 
tilgængeligheden af store vandinsekter i de søer og moser, 
hvor arten fouragerer (Nyegaard et al. 2014). I dag findes 
arten kun på nogle ganske få lokaliteter i Jylland, hvor der 
gøres en særlig indsats for at bevare den (Nyegaard et al. 
2014, Tofft 2017). 

Digesvalen Riparia riparia bør også nævnes under fer-
ske og brakke vådområder, hvor den fortrinsvis fouragerer. 
Tidligere ynglede den i kolonier i grusbrinker fortrinsvis 
langs vandløb, hulveje og eksponerede kyster, men siden-
hen også i høj grad i grusgrave (Grell 1998). Et eksem-
pel på, hvor talrig arten var i 1800tallet gives af Fischer 
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(1862-63), som skrev, at “I størst antal [blandt svalerne] 
troer jeg Jordsvalen forekommer; thi hvor en Sandbrink 
findes i Nærheden af Vand, og det træffer man meget ofte, 
der er ogsaa gjerne en Koloni at finde.” Det bekræftes af 
Heiberg (1886), som skrev om Thy, at i sammenligning 
med de to andre svaler “er især [Digesvalen] overordent-
lig almindelig.” Endnu tidligere angav Schade (1811), at 
Digesvalen yngler i “mangfoldigt Tal” på Mors. Arten er 
imidlertid gået markant tilbage i løbet af 1900tallet bl.a. 
som følge af tørke i overvintringsområderne i tropisk Vest-
afrika, hvor den overvintrer (Grell 1998, Robinson et al. 
2008, Vickery et al. 2014, Eskildsen et al. 2020, Vikstrøm 
& Moshøj 2020). 

Jagtlig udnyttelse, efterstræbelse og  ægsamling
For nogle vådområdearter er det i højere grad tidligere ti-
ders jagt og ægsamling til konsum, der har påvirket deres 
bestandsudvikling end ændringer i arealdrift og fødeud-
bud (Ferdinand 1980). Fra jagtgeværet som nævnt blev 
‘hvermandseje’ fra midten af 1800tallet (se kapitlet om jagt 
og bekæmpelse side 120ff) og til en mere restriktiv jagtlov-
givning er blev indført fra sidst i århundre det, var der jagt 
hele året, og mange fuglebestande blev skudt meget langt 
ned. Det var bl.a. et ønske om at få Gråanden fredet i yng-
letiden, der førte til etableringen af Dansk Jagtforening i 

1884 som “et Kraftigt Forsøg paa at frelse Resterne af Dan-
marks forhen saa rige Vildtbestand” (Anon. 1884a), så for-
holdene må have været alarmerende. Foreningen skrev vi-
dere: “Lidt efter lidt skal det da nok gaa op for den store Del 
af Befolkningen, at der kan og skal gjøres noget Alvorligt 
for at hæmme det overhaandstagende Krybskytteri og den 
systematiske Udryddelse, Vildtet for Tiden er Gjenstand 
for.” Men selv om de fleste fugle i 1894 blev fredet i yngle-
tiden (en del arter var blevet fredet i yngletiden allerede i 
1871), var det sandsynligvis begrænset, hvor langt ud i lan-
det lovgivningen blev respekteret helt op i de førte årtier af 
1900tallet, eller som der står om jagtloven i en beretning 
fra den tid, at det “i Jagtsager just ikke altid er Reglen, at 
dens Røst høres saa hurtigt og villigt” (Anon. 1895-96a).

Fredningen i yngletiden omfattede ikke Brushanerne; 
tværtimod. Her berettede Søren Clausager fra Skjernåda-
len, at “Brushønsene fik deres første knæk, da det [i 1894] 
blev tilladt at skyde haner i yngletiden, for det var en jagt, 
alle kunne deltage i. Der blev gravet skydehuller ved skog-
gerpladserne, og til at begynde med kunne der ovenikøbet 
skydes flere i et skud. Blev fuglene bange for at komme 
igen, blev der stillet haner op på pinde og ståltråd, så hø-
nerne blev lokket til, og så gik det godt igen. Selv om hø-
nerne var fredede, kunne de alligevel sælges for 50 øre pr 
stk, mens hanerne kostede 75 øre” (Krogsgaard 2006 p. 80). 

Fra at have været en almindelig dansk ynglefugl i 1800tallet, findes Sortternen nu kun på nogle få lokaliteter i Jylland. Foto: Jørgen 
Peter Kjeldsen.
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De to engelske fugle- og ægsamlere, der besøgte Skjer-
nådeltaet og Tipperne i maj 1893, skrev meget malende, 
at “On some days the pop-popping of guns was going 
on in every direction, afloat and ashore,” og at “every egg 
found on these marshes is swept up at regular intervals 
all through the season, for food [...] The eggs of Duck or 
Wader, Gulls and Terns, Avocet, Reeve, Pintail, and the 
rest, all go in the thousands to feed the hungry Jutlander” 
(Chapman & Chapman 1895). Englænderne kunne tillige 
berette, at nogle af ynglefuglene var så sky, at de konstant 
holdt sig langt uden for et bøsseskuds afstand (Chapman 
1894). Om forholdene ved Randers Fjord skrev Klinge 
(1918) tilsvarende, at man med “den hensynsløse og plan-
løse Nedskydning, der i Almindelighed udøves af Folk 
uden den ringeste Forstaaelse af Jagt, er tiltaget i Aarenes 
Løb og endog undertiden finder Sted i Fuglenes Yngletid, 
vil man forstaa, at ikke alene Fjordens Yngleænder, men 
ogsaa flere Arter blandt Vadefuglene, i Individantal er 
saa langt nede, at dette ikke staar i noget rimeligt Forhold 
til de gunstige naturlige Betingelser, der bydes dem; der 
findes endog Arter, der synes efterhaanden helt at skulle 
forsvinde fra Fjorden som Ynglefugle.” Se om forholdene 
ved Randers Fjord i nyere tid side 97.

Ligesom det gjaldt for adskillige rovfuglearter mv. 
nævnt under skovens fugle, blev vådområdernes bestande 
af Knopsvane, Grågås, Rørhøg og Fiskehejre (samt Rør-
drum) skudt meget langt ned i antal mellem slutningen af 
1800tallet og begyndelsen af 1900tallet, indtil de fire arter 
blev fredet henholdsvis i 1926, 1931 (i hele yngletiden), 
1954 (totalfredet) og 1980 (totalfredet) (fx Winge 1906, 
Klinge 1918, Spärck 1936, Jørgensen 1989, Frederiksen 

1992). Herefter er de alle gået markant frem, så bestandene 
i dag formentlig tæller 5-7000 par Knopsvaner (dog aftaget 
de senere år), omkring 15-17 000 par Grågæs, mere end 
800 par Rørhøge og 5500 par Fiskehejrer (Tab. 1; Meltofte 
et al. 2009a, Jørgensen 2017, Eskildsen et al. 2020; se også 
om Storspoven i kapitlet om ynglefuglene i lysåbne, tørre 
naturtyper side 55). For Knopsvanen har udviklingen i 
de sidste tre årtier været, at den er gået frem i Jylland og 
tilbage på Øerne (Heldbjerg et al. 2013). Beskydning un-
der trækket og i overvintringsområderne i Sydvesteuropa 
bidrog formentlig til nedgangen for Grågås, Rørhøg og 
Fiskehejre, men jagt i yngletiden har givetvis været hoved-
årsagen.

Det sidste gælder også Tranen, som blev udryddet 
som dansk ynglefugl allerede omkring 1850, og som først 
genindvandrede 100 år senere (Løppenthin 1967). I dag 
er beskydning og ægsamling ophørt både her i landet og 
som følge af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet formentlig 
stort set også under trækket og i overvintringsområderne i 
Sydvest europa, så den danske ynglebestand nu tæller mere 
end 500 par fordelt over så godt som hele landet (Tab. 1; 
Nyegaard et al. 2014, Tofft 2014, Lange et al. 2019). 

Hvor fåtallig Grågåsen var for godt 100 år siden, illu-
streres af følgende tekst af Randløv (1916) “Denne såvel 
som andre Gaasearter trækker hen over Egnen [ved Ta-
aning nær Skanderborg], men sætter sig yderst sjældent. I 
1908 var der dog en Graagaas, der tog Bo og ynglede ved 
Taaning Å. I 1909 var der flere Par, hvoraf i hvert Fald et 
Par rugede. I 1910 rugede igen et Par.” Eller som Holstein 
(1926) skrev: “Kun en Gang har jeg med Bestemthed iagt-
taget Graagæs på Godsets Grund” (i løbet af fire år på Ein-

Frem til 1931 var der 
jagt på Grågåsen 
året rundt, og 
bestanden var tæt 
på udryddelse. I 
dag yngler arter i 
vådområder næsten 
overalt i landet. Foto: 
Niels Andersen.
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sidelsborg/Egebjerggård). Dette understreges yderligere 
af, at Palm (1986) nævner hvert enkelt ynglepar i 1800tal-
let, som fx at “Enkelte Par yngle i Tjustrup-Bavelse Søerne” 
(Baagøe et al. 1893). Hertil kom, at arten var meget sky, 
som det illustreres af denne beretning fra det tidlige forår 
i Heilmann & Manniche (1926-30): “En Aalestanger kom-
mer stagende i sin Pram, og inden han endnu er Gaase-
parret nær paa et Par Hundrede Meter, letter det støjende, 
stiger straks højt til Vejrs og tager Kurs ud mod Fjorden.” 
At det ikke var sådan, inden jagtgeværet blev folkeeje, 
fremgår af denne bemærkning af Pontoppidan (1763-81): 
“De giøre ofte i Laaland stor Skade paa Sæden, og maa med 
Magt bortjages.” Og lidt senere berettede Schade (1811) 
om Grågæssene på Mors, at “De vilde Gæs komme her 
ikke sjelden i store Flokke. I den Tid de fælde fanges mange 
i Faldgruber”, så der har givetvis været ganske mange, in-
den hovedparten blev skudt væk sidst i 1800tallet og først 
i 1900tallet. I dag har vi som nævnt 15-17 000 par Grågæs 
her i landet (Tab. 1). 

Det var som beskrevet ikke kun jagten med skydevå-
ben, der reducerede bestandene af mange af vådområder-
nes fuglearter ved forrige århundredskifte. Også snare-
fangst og ægsamling til konsum, som var foregået i mange 
hundrede år, bidrog (se Weismann 1931 pp. 458-461). He-
stehårssnarer blev anbragt på engfuglenes reder eller på 
Brushanernes og Tredækkernes dansepladser (Elwes 1880, 
Klinge 1918, Brøndegaard 1985). Det blev forbudt i 1871, 
men fortsatte langt ind i 1900tallet i Vestjylland (Thorsen 
i trykken). Her havde bønderkarlene endda ret til fridage 
i maj til at drive jagt på de store flokke af Brushøns, som 
blev solgt på købstædernes markeder. Dette var en gam-

mel tradition, idet “Karle og Piger havde fri 2. Pinsedag 
for at snare Fugl og samle Æg” allerede først i 1800tallet 
(Clausager 1933-34; se yderligere nedenfor om trækfug-
lene). For Brushanen fremgår resultatet af Heilmann & 
Manniche (1926-30): “ligesaavel her [på Kareholm i Ran-
ders Fjord] som andre Steder, hvor jeg har haft Lejlighed til 
at se den paa Yngleplads, f. Eks. paa Saltholm og Avedøre 
Holme, Jyllinge Holme og Saltbækvig, er den øjensynlig 
gaaet tilbage i Tal, hvad der sikkert for en stor Del for ikke 
at sige udelukkende maa tilskrives de Efterstræbelser, den 
indtil de seneste Aar har været Genstand for i Yngletiden, 
idet den da gældende Jagtlov hjemlede Ret til at fange 
[faktisk forbudt siden 1894] og skyde Brushanen indtil 15. 
Maj. Hele Knipper af disse Fugle, langt overvejende Han-
ner, skudt eller fanget i Snarer paa Skoggerpladserne, saas 
hænge hos Vildthandlerne.” 

Tredækkeren, som blev udryddet som dansk ynglefugl 
af jagt og snarefangst på dansepladserne samt ægsamling 
(også fra ægsamlere) i 1902 (Løppenthin 1967; se også 
Krogsgaard 2006 pp. 80-81), er endnu ikke vendt tilbage 
som sikkert ynglende (Vikstrøm & Moshøj 2020). I følge 
Teilmann (1823) “Yngler [den] meget almindelig i Vester-
jylland”, mens Kjærbølling (1852) angav, at “Man finder 
den temmelig almindeligt ynglende hist og her, f. Ex. ved 
Ringkjøbing Fjord, Grenaa, paa Møen osv., i det nordlige 
Slesvig og i Marsken.” Hertil tilføjer Collin i 1875-77, at 
“Paa Sjælland forekommer den imidlertid langt sjeldnere 
end i Jylland og vistnok kun undtagelsesvis ynglende.” 
Sidst i århundredet skrev Christiansen (1890), at Tredæk-
keren “har været stærkt aftagende. Dog træffes den, skjønt 
meget sparsomt i de fleste større Kjær.” 

I 1800tallet ynglede 
Tredækkeren adskil-
lige steder i Danmark 
med Skjernådeltaet 
som det sidste 
kendte sted. Tegning 
af Gerhard Heilmann 
i Heilmann & Man-
niche (1926-30).
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Klyden var nær ved at lide samme skæbne som Tre-
dækkeren for 100 år siden, men blev reddet af en totalfred-
ning i 1922 (Ferdinand 1980). Siden starten af 1990erne 
har bestanden dog igen været i tilbagegang og er nu halve-
ret (Bregnballe et al. 2015b). Stor Kobbersneppe kan også 
have været blandt de arter, hvor bestanden blev reduceret 
af efterstræbelse for 100 år siden, for den gik meget frem i 
løbet af 1900tallet. Den er dog forsvundet igen fra mange 
lokaliteter siden kulminationen omkring 1990 formentlig 
pga. intensiveret udnyttelse eller direkte oppløjning af en-
gene som i vadehavsmarsken (Nyegaard et al. 2014, Tho-
rup 2018). Begge arter kan også være blevet favoriserede 
af klimamildningen siden 1800tallet (Salomonsen 1948).

Naturgenopretning
Den naturgenopretning, der er foregået i Danmark siden 
omkring 1990, har især prioriteret genskabelse af ferske 
vådområder, og her har mange fuglearter reageret med sti-
gende forekomster som fx i det største af alle projekterne, 
Skjernådalen (Søndergaard & Jeppesen 1991, Bregnballe 
et al. 2014). Her mere end tidobledes antallet af ynglede 
vandfugle, ligesom 29 vandfuglearter genetablerede sig i 
området, så det nu er et af de 10 vigtigste yngleområder 
for vandfugle i Danmark (Bregnballe et al. 2014). På trods 
heraf får vi næppe den rigdom og mangfoldighed af yng-
lende eng- og sumpfugle tilbage, som fandtes omkring for-
rige århundredskifte, hvor Rambusch (1900) kunne skrive 
om Skjernådeltaet, at “Storke findes i et ganske forbav-
sende Antal”, og at Sortternen findes “i stort Antal”, men 
at “Skjærnaa dalens Pryd er dog uden Sammenligning Tre-
dækkerne, Kobbersnepperne og Brushønsene”, og videre 
at “Brushønsene forekommer i overmaade stort Antal.” 
Herom berettede Søren Clausager, at “Jeg husker, hvordan 
jeg som dreng [omkring 1880] gik i engene i yngletiden og 
var næsten bange for at sætte foden for ikke at komme til at 
træde på en fugleunge. Jeg mindes kobbersnepperne, der 
fløj i en sky over hovedet, viber der brugte mund, rødben, 

der hang og klagede sig jammerligt, og brushøner, der løb 
omkring i græsset og forestillede sig syge, og særligt husker 
jeg de små muntre ryler, der fløj pyldrende rundt omkring 
mig” (Krogsgaard 2006 pp. 79-80; se også Elwes 1880 og 
Chapman 1894). Om Tredækkerne fortæller han om det 
“leben”, der var på skoggerpladserne. Det er således min-
dre opmuntrende, som Bregnballe et al. (2014) skriver, at 
“De mere sjældne engfugle og engfugle i større antal har 
ikke indfundet sig.” Generelt er truede arter som Engryle, 
Brushane og Stor Kobbersneppe kun i meget begrænset 
omfang vendt tilbage til de naturgenoprettede områder 
(T. Vikstrøm in litt.), hvilket formentlig i høj grad skyldes 
mangel på målrettet forvaltning (se Thorup et al. 2015). 
Men der er endnu ikke gennemført en samlet analyse af 
effekterne for fugle og anden biodiversitet af de mange na-
turgenopretningsprojekter (se også side 100). 

Sammenfatning
Mange af ynglefuglene på ferske enge og strandenge er 
gået voldsomt tilbage i de sidste hundrede år som følge af 
forringelse af levestederne. Fra at være kendte og elskede 
arter, der fandtes rigtig mange steder, er de fleste nu be-
grænset til særligt beskyttede naturområder, som forvaltes 
af offentlige myndigheder eller fonde med naturbeskyt-
telse som formål. Sumpfuglene har på den ene side være 
udsat for massive reduktioner af deres levesteder i hele 
undersøgelsesperioden, og på den anden side nydt godt 
af den stigende næringsstoftilførsel – indtil forureningen 
visse steder blev for voldsom og ødelagde fuglenes føde-
grundlag. Andre arter har været udsat for så massiv efter-
stræbelse, at de enten blev udryddet eller var tæt på at blive 
det omkring eller lige efter forrige århundredskifte, men 
de fleste af disse har siden igen opbygget større bestande, 
efterhånden som der gennemførtes bedre fredningsbe-
stemmelser. Endelig er godt et dusin arter indvandret eller 
blevet mere almindelige bl.a. som følge af tilgroningen og 
klimamildningen.
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Med 8750 km kystlinje og 1347 ubeboede øer og holme (på 
over 100 m²) oftest beliggende i produktive, lavvandede 
områder er Danmark ideelt for ynglende kystfugle (Fer-
dinand 1980). Selv om der siden sidst i 1700tallet er ind-
diget ca. 370 km2 lavvandede kystområder (Sand-Jensen 
2017; Fig. 27), og mindst 35 øer er forbundet til ‘fastlan-
det’ med dæmninger (Hald-Mortensen 1990), er kystland-
skaberne fortsat noget af den mest uberørte natur, vi har 
(Sand-Jensen 2017). Samtidig er de indre danske farvande 
et stort naturligt strømsted mellem verdens største brak-
vandshav, Østersøen, og Skagerrak. Disse hydrografiske 
forhold er med til at opretholde en høj produktivitet og 
skaber en markant gradient af saltholdighed og dermed 
aftagende faunadiversitet fra det salte Skagerrak til den 
brakke Østersø (Sand-Jensen 2017; se kortet side 23 i Mel-
tofte 2012). 

I vore dage er de marine områders høje produktivitet 
dog ikke alene et resultat af disse naturlige forhold, men 
den er især i 1900tallet øget markant ved tilførsel af næ-
ringsstoffer fra beboelse, industri og landbrug (Fig. 28). 
Tilførslerne blev så voldsomme, at der op gennem anden 
halvdel af 1900tallet opstod problemer med udbredt ilt-
svind med deraf følgende fiske- og bunddød i de indre 

farvande (Christensen et al. 2004, Conley et al. 2007). Det 
førte fra 1987 til vedtagelsen af en række vandmiljøplaner, 
som har resulteret i markante reduktioner af fosfortilførs-
lerne fra beboelse og industri og næsten en halvering af 
kvælstoftilførslerne fra landbruget (Riemann et al. 2016, 
Jensen et al. 2019). Selv om vi ifølge EU’s vandrammedi-
rektiv skal nedbringe udledningerne af kvælstof med yder-
ligere en tredjedel inden 2027 for at undgå bl.a. iltsvind og 
fiskedød (Miljøstyrelsen 2001), har de hidtidige vandmil-
jøplaner reduceret udledningerne til de kystnære farvande 
af både kvælstof og fosfor så meget gennem de sidste 30 år, 
at fx ålegræsset Zostera marina har genetableret sig flere 
steder (Riemann et al. 2016, Balsby et al. 2017). 

Ser vi på udviklingen i bestandene af ynglende kyst-
fugle i Danmark gennem de sidste 200 år, er det dog først 
og fremmest den menneskelige efterstræbelse, der har væ-
ret afgørende (Ferdinand 1980). Næsten alle vores kyst-
fugle yngler i kolonier på øer, hvor firbenede prædatorer 
kun vanskeligt kan komme. Fuglene koncentreres på så-
danne øer eller på øde sandstrande, hvor de kollektivt kan 
advare hinanden og forsvare sig mod flyvende prædatorer. 
Disse koncentrationer af fugle har mennesker formentlig 
udnyttet lige så længe, som der har været mennesker her 

Ynglefuglene på kyster og småøer

Fig. 27. Kort over 200 års inddigninger på Nordfyn, et af de steder, hvor der blev inddiget mest. Kilde: Stenak 2005.
Map of Northern Funen showing the shallow coastal wetlands that were reclaimed by building dykes and drainage channels between 
the middle of the 18th and the middle of the 20th centuries.
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i landet ved at samle æg og unger og snare voksne fugle 
til konsum, og der er næppe tvivl om, at det i årtusinder 
lokalt har reduceret bestandene af disse kolonirugende ar-
ter markant. Takket være fredningsbestemmelser er denne 
udvikling vendt siden begyndelsen af 1900tallet, så vi i dag 
har væsentligt flere ynglefugle i denne landskabstype end i 
1800tallet (se Tab. 2 side 117).

Måger og terner mv.
De store måger var fåtallige i 1800tallet. Om Sølvmågen i 
begyndelsen af århundredet skrev (Faber 1824) således, at 
den ynglede “hist og her paa Holme og Öer i Danmark”, 
men fandt den mindre talrig end Stormmågen Larus ca-
nus omkring Samsø i 1824 (Faber 1827). Tilsvarende fandt 
Boie (1822-23), at “Auf den nördlichern Insel Römoe und 
Fanoe findet man zur Brütezeit so gut wie keine blaurücki-
gen Meeven, ein unbedeutende Anzahl auf den letzterer 
gegenüberliegenden Halbinsel Skallingen und Langelie-
bierge, alsdann aber bis über dem Limfjord hinaus keinen 
Ort, der den Namen eines Brütplatzes verdiente.” Mere 
detaljeret skrev Kjærbølling (1852), at “Denne art yngler 
paa flere mindre Øer her i landet, f. Ex. Veirø, Muusholm, 
Sprogø, Hesselø, Hjortholm, Skallingen ved Fanø, paa Sylt 
og Amrum i tusindvis, paa Helm= og Deichsand i Holsten 
osv.“ Litteraturen gav Løppenthin (1967) indtryk af, at 
Sølvmågen midt i 1800tallet var “langt talrigere i Vadehavet 
end i de indre danske farvarnde”, men at “artens individan-
tal [ved forrige århundredskifte var] for intet at regne mod 
vor nuværende bestands.” Også Stormmågen var fåtalllig, 
hvor fx Boie (1822-23) skrev, at “Vom Ausfluss der Elbe bis 
über dem Limfjord hinaus scheint die Insel Sylt der einzige 
Punct zu seyn wo sich einzeine Pärchen fortpflanzen.” 

Herfra gik det yderligere ned ad bakke, og et minimum 
for en række bestande nåedes omkring år 1900, hvor fx 
Sølvmågen næsten helt var forsvundet som ynglefugl 
udenfor Vadehavet. Det fremgår bl.a. af følgende beskri-
velse fra Sydsjælland, hvor den “ses enkeltvis ved Fjordene 
om Sommeren og Efteraaret” og det nævnes specielt, at 
der den 21. maj 1892 sås “nogle Stykker omkring Glænø” 
(Baagøe et al. 1893; se også Barfod 1892 og Scholten 1916). 
Fra en tur til Svaneklapperne ved Saltholm den 4. juni 1910 
berettede Winge (1911) for os i dag næsten ufatteligt, at 
“af de store  Maager, Havmaage og Svartbag [Larus mari-
nus], blev der kun set en enkelt [ubestemt] paa Afstand”, 
mens der sås mange Hættemåger, Stormmåger og Havter-
ner Sterna paradisaea mv., herunder en bunke ituslåede 
[kasserede] hættemågeæg. Heiberg (1886) og Faber (1887) 
beskrev tilsvarende fra Thys og Mors’ lange kystlinjer og 
mange småøer, at hverken Sølvmåge eller Stormmåge 
ynglede der dengang, mens seks arter af terner og Hætte-
mågen årligt forekom som ynglefugle. På den dengang ty-
ske og fredede vadehavsø Jordsand ynglede det første par 
Sølvmåger i 1909, mens der var 1200 par Hav-/Fjordterner 
Sterna hirundo og 70 par Dværgterner Sternula albifrons 
(Hagerup 1910). Også ganske bemærkelsesværdigt skrev 
Heilmann & Manniche (1926-30), at “Sølvmaagen er en 
aarvaagen, forsigtig og sky Fugl.” Svartbagen ynglede stort 
set ikke i Danmark dengang (se yderligere Møller 1978a). 

Følgende beskrivelser er nok ganske illustrative for 
situationen omkring forrige århundredskifte. Winge 
(1911a) berettede således om vandfuglene, at “Hvor de fin-
des, ere de ofte tilstede i stor Mængde og særlig udsatte for 
Jagt i Yngletiden. Derved kunne de skræmmes fra at be-
nytte de sædvanlige Rugepladser, selvom man ikke rent ud 
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Fig. 28. Tilførslerne af næringsstoffer (kvælstof) til vandmiljøet i Danmark siden år 1900 fordelt på spildevand (punktkilder) og 
afstrømning fra især landbruget (diffuse kilder). Opdateret efter Conley et al. (2007).
Input of nutrients (nitrogen) to the aquatic environment in Denmark since 1900 separated on point sources (primarily towns and indus-
try) and diffuse sources (farming in particular).
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skyde dem alle eller tager alle deres Æg. Mest udsatte for at 
lide ved saadan Forfølgelse ere de Fugle, der ikke eller kun 
lidt skjule sig selv eller deres Reder, hvis Ynglepladser ere 
færrest, og hvis Opførsel ved Rederne vække Skydelysten. 
Af alle vores almindelige Fugle ere det derfor de aabent le-
vende Strandfugle, der hurtigst tager Skade ved at forfølges 
af Mennesker. […] Æggene kunne let findes, ofte mange 
på lille Rum, derfor samles de for at spises. Bondedrengen 
kan skaffe sig både Æg og Fugle ved en Snare paa Reden.” 
Værst er det nok gået ud over de store arter som Grågås, 
Gravand Tadorna tadorna, Ederfugl Somateria mollissima 
og Sølvmåge, mens de mindre måger og ternerne (bortset 
fra Rovterne) nok har haft store bestande mange steder og 
således kun har været reducerede eller udryddede lokalt 
(se fx Grill 1895 om øerne i Odense Fjord og det sydvest-
lige Kattegat de sidste 3-4 årtier af 1800tallet).

Specielt om indsamlingen af æg skrev Klinge (1918), 
at “Saa snart det formodes, at Yngletiden er inde og Æg-
lægningen paabegyndt, er [hættemåge-]Kolonierne saavel 
paa Holmen [Kareholmen i Randers Fjord] som i Vigen 
[Skalmstrup Vig], blevet hjemsøgte, undertiden endog i 
saadan Grad, at der gives Dage, da Fuglene næsten bogsta-
velig talt ikke har kunnet komme til Rederne, og Resultatet 
er blevet, at alt, hvad der kunde findes, er blevet plyndret.” 

På øerne i Vadehavet og på Læsø gravede man sågar hund-
reder af redehuller til Gravænderne, så man formentlig på 
en for bestanden ret bæredygtig måde kunne høste deres 
æg (Thorsen 2010). De første begrænsninger i indsamling 
af mågeæg mv. blev indført allerede i 1871, men det blev 
først helt forbudt i 1994, og helt frem til 1970erne blev der 
årligt indsamlet hundredtusinder af mågeæg i Danmark 
(Fig. 29; Møller 1984). Hertil kom terneæg, hvorom alle-
rede Kjærbølling (1852) skrev om Splitternen, at æggene 
“ere meget velsmagende og forsendes fra Øerne i Vesterha-
vet, hvor de samles i Tusindvis, endog til Udlandet”, hvortil 
Løppenthin (1967) tilføjede, at “I 1800tallet er ægsamlin-
gen utvivlsomt drevet så langt hen på sommeren, der var 
æg at finde”, og at “Artens individantal har været holdt 
nede på denne måde”, om end den ikke blev udryddet. 
Indsamlingerne kulminerede under verdenskrigene, hvor 
man under 2. Verdenskrig nåede op på mellem en halv og 
en million æg om året – alene til eksport (Møller 1984). 
Der var også steder, hvor ægsamlingen blev forvaltet mere 
bæredygtigt som i Thy, hvor det allerede fra sidste halvdel 
af 1800tallet var en tradition, at lodsejerne til Madstedborg 
i Ove Sø, Fugleholm i Ørum Sø og Hindsels Fugleholm i 
Limfjorden regulerede indsamlingen, så salg af æg til Eng-
land forblev en sikker og stabil indtægtskilde (W. Mardal 

Omkring forrige århundredskifte var Sølvmågen næsten udryddet som ynglefugl udenfor Vadehavet, hvor der var nogle få hun-
drede par. Foto: John Frikke.
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1998 og in litt.). Heiberg (1886) berettede såldes, at “Fra 
den store Koloni, som før Sperring Søs Udtørring frededes 
paa den derværende Holm, solgtes aarligt ca. 16.000 Æg og 
ca. 600 Unger. Æggene betaltes med ca. 16-18 Øre Snesen, 
Ungerne med 4-8 Øre Stykket. Paa Hindsels Holm samles 
aarligt ca. 14.000 Æg.”

Specielt om forholdene på Christiansø skrev Løp-
penthin (1967), at “I sidste halvdel af forrige århundrede 
[1800tallet] gik det meget hårdt ud over ynglefuglene på 
Græsholmen; men omkring 1900 standsede den lokale 
myndighed rovdriften, og antallet af rugende fugle tog hur-
tigt til på øen.” Med stigende befolkningstal (se Fig. 38) og 
øget mobilitet blev udnyttelsen af fuglekolonierne i resten 
af landet givetvis øget frem til begyndelsen af 1900tallet, 
hvor man efterhånden begyndte at oprette ynglefuglere-
servater på særligt fuglerige øer mv. (Ahlefeldt-Laurvig-
Bille & Gay 1944 pp. 1053-1055 m.fl.). De første reservater 
var netop Græsholmen ved Christiansø (1926 med gen-
indvandrede Lomvier og Alke som danske ynglefugle), 
fulgt af Tipperne med omliggende øer i Ringkøbing Fjord 

(1928), Hirsholmene (1929), øerne i Stavns Fjord (1929), 
Jordsand (som allerede inden genforeningen havde været 
et tysk fuglefristed under Verein zur Begründung von Vo-
gelfreistätten an deutschen Küsten) med omgivende va-
dehav (1939) og Knotten ved Læsø (1940) (Løppenthin 
1967, Ferdinand 1980). Reservaterne, som nu tæller ca. 
100 øer og øgrupper med adgangsforbud i fuglenes yng-
letid (Nyegaard et al. 2014), virkede efter hensigten. Be-
standene af ynglende kystfugle steg markant i de følgende 
mange årtier, for mågernes vedkommende hjulpet godt på 
vej af stigende mængder udsmid af fiskeriaffald, foder ved 
minkfarme og åbne lossepladser med næringsrig dagre-
novation ved de større byer (Møller 1978b, Bregnballe & 
Lyngs 2014, Bregnballe et al. 2015a). I de seneste årtier har 
der ovenikøbet været en positiv tendens i udbredelsen af 
kystfuglearterne, hvilket formentlig kan forklares med en 
bedre beskyttelse af arternes yngleområder (Vikstrøm & 
Moshøj 2020).

Bestanden af Sølvmåger nåede i 2010 op på 87 000 
par (Bregnballe & Lyngs 2014), men også bestanden af 

Fig. 29. Indsamling af mågeæg blev først forbudt i 1994, og helt frem til 1970erne blev der årligt indsamlet hundredtusinder af 
mågeæg i Danmark. På billedet ses Holger, Martha og Georg Zimling med mågeæg fra Saltholm i 1938. Foto: Tårnby Lokalhistori-
ske Samling.
Harvesting gull eggs was not forbidden in Denmark until 1994, and hundreds of thousands of gull eggs were collected annually right up 
to the 1970s.
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Sildemåge Larus fuscus er steget stort set i hele undersø-
gelsesperioden (Tab. 1; Eskildsen et al. 2020, Vikstrøm & 
Moshøj 2020). Ynglebestanden af Stormmåger er derimod 
gået meget tilbage efter en kulmination på 75-100 000 par 
midt i 1900tallet (Tab. 1; Møller 1978b), så antallet af 
yngle par i 2016 var faldet til knap 15 000 (T. Bregnballe 
in litt.). Prædation på æg og unger fra de større måger har 
forårsaget tilbagegang i en række af kolonierne, men redu-
ceret adgang til føde i både de terrestriske og marine mil-
jøer har også spillet en væsentlig rolle for nedgangen (T. 
Bregnballe in litt.). Hvor hættemågebestanden i indlandet 
kulminerede i 1950erne, skete dette først omkring 1980 
i kystkolonierne, men årsagerne til nedgangen antages at 
være de samme: reducerede fødekilder, habitatændringer 
og prædation (Bregnballe et al. 2015a; se også kapitlet om 
ynglefuglene i ferske og brakke vådområder side 70). Sam-
let set er bestanden af Hættemåger mellem 1980 og 2010 
aftaget til mindre end en femtedel, men naturgenoprettede 
søer kan have bidraget til, at nedgangen har været mindre 
i de sidste to årtier, hvor fx Filsø og Sneum Digesø er ble-
vet de to absolut vigtigste ynglesteder for arten i Danmark 
(Eskildsen et al. 2020, T. Bregnballe in litt.).

Et af de få større områder, hvorfra der foreligger kvan-
titative oplysninger om udviklingen i kystfuglebestandene 
siden forrige århundredskifte, er øerne i Det Sydfynske 
Øhav (Ferdinand 1980 pp. 228-229). Af data fra Olsen 
(1911) og Andersen et al. (1977) samt registreringer af P. 
Andersen-Harild m.fl. og L. Ferdinand selv frem til 1973 
fremgår, at Sølvmåge, Gravand, Klyde, Toppet Skallesluger 
Mergus serrator og Havterne gik meget frem i 1900tallet, 
mens især Fjordterne, Dværgterne, Stor Præstekrave og 
Stenvender Arenaria interpres gik tilbage, og stormmåge-
bestanden forblev på samme niveau. Siden er udviklingen 
fulgt af Nielsen & Harritz (1996), Bisschop-Larsen (2003), 
Bisschop-Larsen (2009), L. Bisschop-Larsen (in litt.) og T. 
Bregnballe (in litt.), hvor Havternen toppede i 1980 med 
over 1250 par, hvorefter bestanden er aftaget, Fjordternen 
aftog fra topforekomster på ca. 150 par omkring 1970 til 
nu kun at yngle uregelmæssigt med 0-5 par, Dværgternen 
ynglede med op til 106 par i 1970-80, hvorefter der skete 
et markant fald til et niveau under 10-20 par, mens Split-
ternen i denne periode har ynglet uregelmæssigt, men i 
stigende antal på fem lokaliteter med op til 340 par. Samti-
dig er Brushanen og Stenvenderen forsvundet, Spidsanden 
og Engrylen blevet sjældne ynglefugle, mens Skeanden er 
gået frem, Ederfuglen er gået meget frem, og Knarand, 
Sildemåge, Sorthovedet Måge og Rovterne er indvandret, 
sidstnævnte efter at have ynglet adskillige steder i 1800tal-
let (se nedenfor). Strandskade, Stor Præstekrave, Vibe, 
Rødben, Hættemåge og som nævnt Stormmåge har været 
stabile eller fluktuerende omkring samme niveau.

Vandrefalkens fravær i meget af 1900tallet pga. efter-
stræbelse og miljøgifte (Andreasen 2008) kan også have 
begunstiget kystfuglekolonierne, mens genkomsten siden 
2001 af nu mere end 25 par Vandrefalke – flere end kendt 
i historisk tid – primært ved kysterne (Nyegaard et al. 
2014, Andreasen et al. 2018 og in litt.) kan have medført et 
stigende pres på disse – ikke alene i form af direkte præ-
dation, men også i form af forstyrrelser med opgivelse af 
yngel til følge (se Thorup & Bregnballe 2015). Noget lig-
nende gør sig gældende som følge af den stigende bestand 
af Havørn (se nedenfor side 81). 

De kystlevende terner synes generelt at være gået tilbage 
siden 1800tallet, hvor Kjærbølling & Collin (1875-1877) 
om Fjordternen skrev, at “Denne Art er yderst almindelig 
overalt i Landet, saavel ved Havkysterne, især ved Fjorde 
og Bugter, som ved ferske Vande”, og om Havternen, at 
“her i Landet [er den] den almindeligst forekommende 
Terne og yngle paa saa godt som alle vore Kyststræknin-
ger og mindre Øer.” Men først ægsamling til konsum og 
siden forstyrrelser fra fritidsaktiviteter, reducerede mæng-
der af fisk og øget prædation bl.a. som følge af Sølvmågens 
ekspansion i 1900tallet kan være blandt årsagerne til de 
efterfølgende bestandsnedgange (Palm 1986, Grell 1998, 

Genetableringen af Vandrefalken som dansk ynglefugl har ikke 
været uden problemer for visse kystfugle. Foto: John Larsen.
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Bregnballe & Jørgensen 2013, Nyegaard et al. 2014). Især i 
løbet af det sidste halve århundrede har ynglefuglereserva-
ter på mange øer sikret større ynglesucces for kystarterne, 
men lystsejlere og kajakroere mv., der går i land på øerne, 
skaber fortsat forstyrrelser mange steder (Bisschop-Larsen 
2003, T. Bregnballe in litt.). 

Splitternen udviste en drastisk nedgang i Vadehavs-
området formentlig som følge af udledning af miljøgifte i 
Holland i årene 1957 til 1965. I Holland blev bestanden re-
duceret med 97 % (Garthe & Flore 2007), mens bestanden 
i Østersøregionen samtidigt steg (Hermann et al. 2008). 
Den samlede bestand faldt herhjemme fra anslået 10 000 
par i 1940erne til 2500 par i 1965, et fald der primært fandt 
sted i Vestjylland, mens den i de indre farvande holdt stand 
(Hermann et al. 2008). Siden har den holdt et stabilt be-
standsniveau på omkring 3500-6000 par (Gregersen 2006, 
Nyegaard et al. 2014, Bregnballe et al. 2019a). Arten har 
nogle få vigtige ynglepladser i tilknytning til hættemåge-
kolonier, som har reservatstatus, men en række store ko-
lonier langs vestkysten er opgivet pga. ræve og Sølvmåger 
(Nyegaard et al. 2014). 

Bl.a. som følge af Sølvmågens tiltagen er Havternen 
gået tilbage i det sidste halve århundrede, og Fjordternen 
er forsvundet fra en del af sin tidligere udbredelse efter 
en kulmination sidst i 1900tallet (Grell 1998, Bregnballe 
& Jørgensen 2013, Møller et al. 2015, Vikstrøm & Moshøj 
2020). For at begrænse de store mågers prædation har man 
bekæmpet dem flere steder (se side 124). Dværgternen 
yngler især på sandrevler og sandstrande, og sidstnævnte 
levested er særlig hårdt presset af rekreative aktiviteter, 
som har medført artens forsvinden mange steder (Nye-

gaard et al. 2014). Derimod er Rovternen genindvandret i 
den østlige del af landet siden 2008 efter at have ynglet med 
flere hundrede par her i landet i 1800tallet og begyndelsen 
af 1900tallet, mens der senere kun var sporadiske yngle-
fund frem til 1944 (Tab. 1; Løppenthin 1967, Nyegaard et 
al. 2014). 

De andre arter
Blandt andefuglene er det især Gravand, Ederfugl og Top-
pet Skallesluger, der yngler langs kysterne og på øerne, 
hvor Ederfuglen oftest forekommer i egentlige kolonier. 
Alle tre arter er gået markant tilbage i de senere årtier, 
efter at de to førstnævnte var gået mindst ligeså markant 
frem i det meste af 1900tallet (Ferdinand 1980, Eskildsen 
et al. 2020, Vikstrøm & Moshøj 2020; se yderligere om Det 
Sydfynske Øhav ovenfor side 79). Således skrev Winge 
(1899), at “Nogle faa Steder paa Kysterne af vore smaa Øer 
ruger Ederfugle”, og om Gravanden skrev Harboe (1939), 
at “Fredning samt den indskrænkede Jagttid fra Motor-
baad har forøget Bestanden meget. Der blev tidligere skudt 
Masser af ikke flyvefærdige Ællinger fra Motorbaad de før-
ste Dage af August.” Arternes fremgang, som Ferdinand 
(1980 pp. 232-233) har estimeret forløbet af for flere arters 
vedkommende, skyldtes en kombination af ynglefuglere-
servater, jagtfredninger og næringsstoftilførslen til hav-
miljøet (Fig. 28; Ferdinand 1980, Josefson & Rasmussen 
2000). Den stigende eutrofiering af havområderne op gen-
nem 1900tallet er afspejlet i ændringer i kvælstofisotopen 
15N i Ederfuglenes fjer, som er steget gennem ca. 100 år i 
takt med landbrugets tilførsel af næringsstoffer (Møller et 
al. 2018b). Den efterfølgende reduktion af næringsstoftil-

Havternen er gået tilbage gennem det 
sidste halve århundrede måske bl.a. 
som følge af prædation fra tiltagende 
bestande af Sølvmåger. Foto: Søren 
Kristoffersen.
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førslerne de sidste tre årtier, der bl.a. medførte “drastiske” 
reduktioner i muslingebestandene (Riemann et al. 2016; se 
også Compton et al. 2017), har sandsynligvis bidraget til 
bestandsnedgangene (Laursen & Møller 2014), så bestan-
dene har tilpasset sig et lavere, men mere naturligt fødeud-
bud. For Ederfuglene i Østersøen er det tillige sandsynlig-
gjort, at den genetablerede bestand af Havørne har øget 
prædationen på især hunner så meget, at det har været en 
medvirkende årsag til bestandsnedgangen der (Kilpi et al. 
2015; se også Berg & Bregnballe 2020), hvilket også kan 
være tilfældet i Danmark (se Rasmussen 2018 og Tjørn-
løv et al. 2019). Årsagen til nedgangen for Gravand i det 
sidste halve århundrede (Eskildsen et al. 2020) er ukendt, 
men vedrører især ynglefuglene i indlandet (Vikstrøm & 
Moshøj 2020). 

Et interessant fænomen knyttet til eutrofieringen er 
de kolonirugende Knopsvaner ved kysterne, som viste 
sig første gang omkring 1950 og kulminerede i 1970erne 
og ’80erne, hvor de kolonirugende svaner udgjorde over 
halvdelen af landsbestanden (Bruun 1960, Grell 1998). 
Siden har kolonidannelser været på retur, idet op- og ned-
gangene har fulgt udviklingen i vandplanterne i de enkelte 
fjorde og kystfarvande. Specielt markant var dette i Ring-

købing Fjord, hvor svanebestanden kulminerede med 684 
par i 1978, da vandplanterne i fjorden var på deres højeste, 
hvorefter vandplanterne forsvandt og svanebestanden blev 
voldsomt reduceret i 1979-80 (Eskildsen 1988, Kiørboe & 
Jensen 1988). 

Senest er Bramgåsen Branta leucopsis kommet til som 
kolonirugende dansk ynglefugl i 1992 med nu mere end 
4500 par på Saltholm og Peberholm i Øresund (Morten-
sen 2011, Holm et al. 2016), hvilket bl.a. skyldes en øget 
beskyttelse, som har ført til en voldsom stigning og eks-
pansion for hele flywaybestanden (Jensen et al. 2018; se 
også side 90). Noget tilsvarende er sket med Sangsvanen 
Cygnus cygnus, som også har bredt sig mod syd og nu er 
indvandret som ynglefugl i Danmark (Vikstrøm & Moshøj 
2020). Arten har formentlig tidligere haft en yngleudbre-
delse langt mod syd i Skandinavien, men er allerede for 
mange år siden blevet fortrængt mod nord af jagt og æg-
samling (Fjeldså 1972).

Om Strandskaden gav Heiberg (1886) en bemærkel-
sesværdig oplysning, der illustrerer, hvor sjælden arten var 
i 1800tallet, idet han skrev, at “Enkelte Par yngle hist og 
her ved Limfjordens Kyster.” Når man tænker på, hvordan 
Sølvmågerne som beskrevet ovenfor side 76ff blev holdt 

En af de arter, der blev stærkt reduceret af den intensive kystfuglejagt selv i yngletiden frem til begyndelsen af 1900tallet, er Grav-
anden. Fredning og øgede næringsstoffer fik arten til at gå meget frem, men det er nu vendt til nedgang, uden at årsagen kendes. 
Foto: Henrik Bringsøe.
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nede ved ægindsamling til konsum i stigende grad op gen-
nem 1800tallet, så forekommer det sandsynligt, at Strand-
skadens reder også har været nemme at finde for erfarne 
hyrdedrenge og andre æggesamlere. 

De øvrige ynglefugle på strandene – Stor Præstekrave, 
Hvidbrystet Præstekrave og Dværgterne – er alle gået til-
bage hovedsageligt pga. det øgede rekreative pres siden 
midten af 1900tallet (Grell 1998, Nyegaard et al. 2014). 
Følgende beskrivelse viser, hvor almindelige disse arter 
tidligere var: “Dengang [i 1930erne] ynglede der for hver 
ca. 1 km langs stranden [udfor Grærup i Vestjylland] et 
par stor præstekrave og for hver ca. 2 km et par hvidbry-
stet præstekrave, og enkelte steder var der dværgterneko-
lonier” (Ferdinand 1993; se også Boie 1822-23). Heilmann 
& Manniche (1926-30) betegnede Stor Præstekrave som 
en “overalt her i Landet overmaade almindelig og vel kendt 
lille Vader.” For Hvidbrystet Præstekrave og Dværgterne er 
situationen nu så kritisk, at der etableres beskyttelse om-
kring de vigtigste kolonier (Thorup & Bregnballe 2020a). 

Oven i forstyrrelserne fra de mange turister og kørsel på 
strandene kommer, at over halvdelen af hundeejerne ikke 
respekterer forbuddet mod løse hunde på strandene i som-
merhalvåret (Meltofte 2015). Påvirkningningerne af Hvid-
brystede Præstekraver fra strandgæster med løse hunde er 
således langt større end fra mennesker alene (Gómez-Ser-
rano 2020). Det er ikke alene tab af æg og unger forårsaget 
af mennesker og hunde, der er problemet, idet en ameri-
kansk undersøgelse har påvist reduceret kropsvægt og øget 
dødelighed hos Kortnæbbet Præstekrave Charadrius me-
lodus i områder med mange rekreative forstyrrelser (Gib-
son et al. 2018). En fjerde art, Stenvenderen, der yngler på 
småøer og revler, er også på nippet til at forsvinde (Grell 
1998, Vikstrøm & Moshøj 2020).

Gamle stednavne som Skarresø, Skarø, Skarrehage og 
Skarreklit vidner om, at Skarverne forekom almindeligt 
her i landet, da de gamle danske stednavne blev skabt i 
jernalderen (Steenstrup 1918, Hald 1950). Fra 1800tallet 
kendes ca. 15 forskellige kolonier, der var lokaliseret i træ-
bevoksninger fordelt mellem Sødringholm ved Randers i 
nordvest og Krenkerup på Lolland i sydøst. Den længst 
eksisterende koloni var på Vorsø i Horsens Fjord og var 
beboet fra 1823 til omkring 1870, og i den periode blev der 
i yngletiden nedlagt omkring 10 000 Skarver (Løppenthin 
1967). Forfølgelsen var dengang massiv – og omfattede 
også udbetaling af skydepræmier – og medførte, at arten 
var udryddet som dansk ynglefugl i perioden 1876-1937 
(Løppenthin 1967, Brøndegaard 1985). Efter genindvan-
dringen i 1938 voksede bestanden først for alvor fra 1972, 
da bekæmpelsen på Vorsø i Horsens Fjord ophørte (Hald-
Mortensen 1974, Bregnballe & Gregersen 1995, Bregnballe 
2009). På det tidspunkt ynglede Skarven kun i denne ene 
koloni på knap 400 par og havde ni måneders jagttid i hele 
landet. 

Siden 1972 har den danske ynglebestand af Skarver 
været optalt årligt, ligesom der siden 1980erne har været 
foretaget omfattende undersøgelser af fødevalg og træk-
forhold (Hald-Mortensen 1995b, Bregnballe et al. 1997, 
Bregnballe 2009, Sterup & Bregnballe 2019, Bregnballe et 
al. i trykken). Især efter en totalfredning i 1980 foranledi-
get af EF’s Fugledirektiv og offentlig kritik af bekæmpelsen 
steg ynglebestanden fra 1500 til 9500 par i 1986 fordelt på 
11 kolonier, hvoraf de seks som noget nyt havde rederne 
på jorden på ubeboede øer (Hald-Mortensen 1988a). Be-
standen toppede med ca. 40 000 par omkring år 2000, men 
efter fornyet bekæmpelse både herhjemme og i vinterkvar-
tererne, fødeknaphed samt forstyrrelser og prædation fra 
Havørn i flere af de store kolonier aftog bestanden, så den 
i 2020 udgjorde 32 000 par i 90 kolonier – det hidtil højeste 
antal kolonier (J. Sterup og T. Bregnballe in litt.). At Skar-
ven har kunnet etablere sig som jordruger mange steder 

Skarven bekæmpes mange steder ved sprøjtning af æggene, 
så de ikke klækker. Foto: Steffen Ortmann.
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uden at blive forstyrret eller bortjaget, skyldes etableringen 
af mange ø-reservater.

Både Lomvien og Alken ynglede på Bornholm i 
1800tallet, men blev udryddet på grund af forstyrrelser 
og efterstræbelse (Løppenthin 1967). Genindvandringen 
af Alken på Græsholmen i årene før 1925 og Lomvien i 
1928 skete i forbindelse med fredning og stor fremgang på 
de svenske ynglepladser (Lyngs 1992). På Græsholmen er 
de to arter steget meget i antal siden deres indvandring og 
oprettelsen af reservatet, så der nu er mere end 4300 par 
Lomvier og over 1500 par Alke på øen (Lyngs 2020). Alken 
har tillige genetableret sig med en lille koloni på Hamme-
ren på Bornholm siden 2014 (Lyngs 2020). 

En tredje alkefugl, Tejsten Cepphus grylle, tidoblede 
bestanden mellem 1920 og 2000, hvor der ynglede om-
kring 1000 par på øerne i Kattegat, og hvor bestanden 
yderligere forøgedes til omkring 2000 par i 2018 (Asbirk 
1978, 1988, in litt.). Også for denne art var bedre beskyt-
telse en væsentlig årsag til fremgangen, idet fx Collin 1877 

skrev, at “Paa Veirøen, hvor denne Teiste tidligere ynglede 
temmelig talrigt i de høie Skrænter, findes den nu kun i 
meget ringe Antal. […] Samsingerne paastaae, at det er 
Stærene, der har fordrevet Teisterne, men sandsynliegere 
er det, at deres Formindskelse hidrører fra den hensynløse 
Forfølgelse, for hvilken de i en lang Aarrække have været 
udsatte, idet man har plyndret Rederne og spist Æggene.” 
Alene på Hirsholmene ynglede omkring 1200 par i 2018, 
igen som et resultat af den samme kombination af øget 
beskyttelse (totalfredet i 1967 og adgangsbegrænsninger 
ved ynglestederne) og øgede fødemængder som følge af 
næringsstoftilførslen (Fig. 28). 

Endnu en havfugl har etableret sig som dansk yngle-
fugl i nyere tid, nemlig Riden Rissa tridactyla på Hirshol-
mene i 1941, hvorefter den har ekspanderet til et mindre 
antal kolonier andre steder i Nordjylland (Sørensen 1995). 
Også Mallemukken Fulmarus glacialis forsøgte at etablere 
sig sidst i 1990erne, men uden at få ordentligt fodfæste 
(Sørensen 1999). Indvandringen må ses som et resultat af 

Efter at have været totalt udryddet som ynglefugl i Danmark i mere end et halvt århundrede er Skarven blevet så talrig, at den på 
trods af bekæmpelsen nu yngler på jorden på mange små øer. Foto: Jan Skriver.
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fremgang for begge arter i Nordatlanten i mange år, for 
Mallemukkens vedkommende formentlig som følge af 
store mængder affald fra hvalfangst og fiskeri; en fremgang 
som dog nu for begge arters vedkommende er afløst af til-
bagegang (Fisher 1952, Salomonsen 1965, Brown 1970, 
Cramp 1983-94, JNCC 2020).

Se om Klyde i forrige kapitel.

Sammenfatning 
Danmark er overordentlig rigt på ynglende kystfugle. 
Adskillige bestande var imidlertid stærkt reducerede eller 
direkte udryddet omkring år 1900 pga. efterstræbelse både 
i form af æg- og ungeindsamling og ureguleret jagt. Men 

i løbet af 1900tallet medførte fredninger både af yngleø-
erne og af flere af arterne markante bestandsfremgange. 
For nogle arter fik det også betydning, at der var øgede 
fødemængder både som følge af næringsstoftilførslen til 
vandmiljøet og nye fødekilder i form af udsmid fra fi-
skeri, foder ved minkfarme og madaffald på lossepladser. 
Efterhånden som disse fødekilder er blevet reduceret, og 
en række yngleøers værdi er reduceret som følge af sti-
gende forekomst af prædatorer bl.a. i form af Sølvmåger 
og Svartbage, har adskillige bestande været i tilbagegang 
de senere årtier. For ynglefuglene på sandstrandene har 
stærkt øgede rekreative aktiviteter samt løse hunde med-
ført tilbagegange for flere arter.

Græsholmen ved Christiansø var den første ’fugleø’, der blev fredet, og Alk og Lomvie kvitterede omgående med at begynde at 
yngle på øen. Foto: Peter Lyngs.
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Bebyggede arealer (bymæssig bebyggelse, inkl. grønne 
områder og haver, befæstede arealer, veje og jernbaner 
samt råstofgrave) er ekspanderet voldsomt i løbet af de 
sidste to århundreder. Alene siden 1881 er disse områ-
ders andel af det danske landareal steget fra under 3 % til 
10 % (Fig. 3; Levin & Normander 2008). Fx etableredes 
brokvartererne omkring København efter nedlæggelsen 
af fæstningsværkerne omkring byen i 1857 og frem til 
1920erne, hvorefter væksten i villakvartererne tog fart og 
accelererede yderligere efter 2. Verdenskrig. Især de meget 
store villa- og sommerhusområder har skabt grundlag for 
et rigt fugleliv, og tætheden af ynglefugle er her på højde 
med urørte skove (Møller 1976, Meltofte et al. 2016; se 
også Hansen 1978). Det er åbenbart kombinationen af 
træer med bl.a. stedsegrønne buske og tætklippede hække, 
der virker gunstig. Her er der både fortrinlige redesteder 
og overnatningssteder, hvor selv de mange katte kun van-
skeligt har adgang. Der er blomsterbede, køkkenhaver og 
græsplæner, som alt sammen er gunstigt for adskillige 

arter i en sådan grad, at fx Solsorten med mere end to 
millioner par nu er Danmarks talrigeste ynglefugl (Tab. 
1; Fredshavn et al. 2019a). Meget af fuglelivet i de træ- og 
buskbevoksede dele af disse arealer, dvs. parker, villahaver, 
sommerhusområder mv., er allerede dækket i kapitlet om 
ynglefuglene i træer og buske i det åbne land side 37ff, så 
her koncentrerer vi os om de tættere bebyggede områder 
med etageboliger og virksomheder.

Byfugle, som vi kender dem i dag med Husskader, 
Alliker, Krager, Ringduer, Solsorte og måger på fortove, 
pladser, store græsplæner og i parker, fandtes i langt min-
dre grad tidligere, hvor fuglene og deres æg og unger blev 
efterstræbt næsten overalt. I midten af 1800tallet var det 
således mest i Københavns lukkede slotsparker og mili-
tære anlæg, at var der mange fugle (Gram 1908). En und-
tagelse herfra var Mursejlere og svaler, hvor Gram skrev 
om svalerne indenfor voldene, at “Forstuesvalen [Land-
svalen] ynglede hyppig overalt, hvor den fandt passende 
Lokaliteter: i aabne Porte, Stalde, Tørrelofter, i Buegangene 

Ynglefuglene i byerne

C. Købke: Parti af Østerbro i morgenbelysning, 1836. Det er ikke kun ude i landskabet, at der er sket store forandringer siden be-
gyndelsen af 1800tallet. Også byerne har ændret sig voldsomt, som her i København, hvor der dengang hver morgen gik kvæg fra 
staldene i byen og ud ad Østerbrogade til Fælleden (nu Fælledparken). Der var derfor rigelig mad til svaler og andre insektædere, 
men større fugle var der ikke mange af. Bemærk Tamænderne i rendestenen ved vandpumpen i forgrunden. Statens Museum for 
Kunst, København.
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paa Christiansborg Slot og under Broer, men den lille, 
hvidgumpede Bysvale [Delichon urbicum] var dog langt 
den talrigste. Den byggede overalt i fri Luft under Gesim-
ser, i Portlysninger, over Vinduer og Gadedøre, og jeg tror, 
der var flere Huse i København med end uden Svalereder”, 
så der har været godt med insekter omkring byens mange 
husdyr (se billedet side 85) og affaldet i gader og baggårde. 
En anden bemærkelsesværdig oplysning er, at “Vandre-
falken opholder sig hvert Aar enkeltvis fra September til 
Marts paa Kirketaarnene i København,” hvor de jagtede 
Tamduer Columba livia domestica (Gram 1908). I Aarene 
1809 og ’10 ynglede den ovenikøbet på Christiansborg 
Slots ruiner (Collin 1877).

Til oplevelsen af byernes fugleliv hører også, at der i 
1800tallet holdtes mange sangfugle i fangenskab. Således 
skrev Gram (1908), at “Naar man taler om Fuglelivet i Kø-
benhavn for godt et halvt Hundrede Aar siden, kan man 
ikke godt forbigaa de indfangede vilde Fugle, som holdtes 
i Bure, og de egentlige Husfugle, med Taushed, da de vare 
saa mange, at de hørte til Byens Karakteristik. De Fugle, 
som holdtes i Bur for Sangens Skyld, var især Lærker, 
Drosler og Bogfinker. De var haardføre, levede sædvan-
lig mange Aar og sang fra det tidlige Foraar til Høst. Nat-
tergale, Solsorter og Munkefugle holdtes langt sjældnere i 
Fangenskab” (Fig. 30). Endnu i begyndelsen af 1900tallet 
holdtes danske sangfugle almindeligt i bur, som det frem-
går af dette udsagn fra 1904: “I småmandens hjem holdes 
lærken meget i bur og bliver tammere end nogen kanarie-
fugl” (Brøndegaard 1985). 

Brug af hestehårsdoner (snarer) til fangst af drosler og 
andre mindre fugle var udbredt i 1800tallet, hvor Holten 
(1925) fx skrev, at “I mine Drengeaar [i 1820erne] gik Ama-
gerkoner omkring i Byen for at sælge Kramsfugle, hvor-
med deres Kurve var fyldte, og hos Vildthandlerne fandtes 
store Bunker af dem” (se også Bock 1900a). Alene i en skov 
ved Bregentved blev der i efteråret 1834 fanget “henved 
800 Kramsfugle i en Donesti paa 1200 Doner” (Holten 
1925). Doner blev forbudt i 1894, men fangsten og salget 
af kramsfugle fortsatte længe endnu (se Winge 1899). 

Med den samtidige totalfredning af sangfugle og 
mange andre arter samt deres æg og unger i yngletiden 
(Weismann 1931, Ferdinand 1980) påbegyndtes alligevel 
en udvikling, hvor adskillige fuglearter ændrede adfærd fra 
at være sky skovfugle til at være mere tillidsfulde byfugle 
(Grønlund 1897, Heilmann & Manniche 1926-30, Møller 
2008, Meltofte 2016), eller som Gram (1908) skrev: “Sol-
sorten, som tidligere var en temmelig sjælden og sky Fugl, 
er nu den almindeligste Sangfugl i alle Københavns Kir-
kegaarde, offentlige Anlæg og private Haver.” Tilsvarende 
skrev Heilmann & Manniche (1926-30) om Ringduen, at 
“den ellers saa sky og flygtige Fugl”, som er “overordentlig 
vanskelig at komme paa nærmere Hold”, er “i de senere Aar 
[i] et ikke ringe Antal Ynglepar […] flyttet fra Skoven og 
ind til Byernes Haver og Parker.” Selv “den kloge, overfor 
Mennesker saa mistænksomme og forsigtige Fugl” – Kra-
gen – kan man nu passere på nogle få meters afstand i lan-
dets større byer (se yderligere side 93f om måger og andre 
vandfugle i byerne om vinteren). Også tidligere så sky fugle 

Fig. 30. Fuglekræmmer med lærker og 
andre sangfugle til salg. Træsnit fra 1846 
af Martinus Rørby (1846). 
In the 19th century songbirds were sold in 
Danish towns. 



87Ynglefuglene i byerne

som Grågæs og Fiskehejrer yngler i dag i byernes parker, og 
undersøgelser af en art som Musvitten i europæiske byer 
har vist, at adfærdsændringerne endda involverer geneti-
ske ændringer i fuglenes neurale funktioner og udvikling 
(Salmón et al. 2020; se også Møller 2009).

Denne udvikling er fortsat til i dag, så man nu kan glæde 
sig over ganske mange fugle i byerne. Fx kendte Herschend 
(1884) midt i 1800tallet kun til to par ynglende Husskader 
i landsbyer mellem Horsens, Skanderborg og Århus, men 
fra omkring 1870 tiltog de og blev almindelige (se også 
Fencker 1872-73 og Faber 1898). På Bornholm var arten 
på samme tid “en meer end almindeligt sky og forsigtig” 
fugl (Fischer 1863). Skadebestanden på indre Nørrebro og 
Østerbro i København steg fra næsten ingen i begyndelse 
af 1900tallet4, til over 39 reder i 1966 og videre til 287 i 1995 
samt yderligere fra 88 reder i en mindre del af området i 
1995 til 133 i 2004 (Boertmann & Sørensen 2006; se Hen-
riksen 2003 for tilsvarende fremgang i Århus) – til glæde 
for nogen og ærgrelse for andre! Ikke mindre konfliktfyldt 
er det, at Sølvmåger og Stormmåger er begyndt at yngle 
på tagene af flade bygninger (Bregnballe et al. 2014 og in 
litt.), og at Råger allerede i 1800tallet etablere kolonier i 
høje træer i mange byer, og er blevet massivt bekæmpet 
pga. deres støj (Helms 1924b). Selv Strandskader yngler nu 
på flade tage af erhvervsvirksomheder, etage ejendomme 
mv. omgivet af græsplæner, hvor forældrefuglene henter 
regnorme mv. til ungerne (Meltofte & Fjeldså 1989, DOF-
basen).

4 Dog var Husskaden almindelig omkring byen frem til midten af 
1800tallet (Fløystrup 1919), og Fischer (1862-63) angiver, at det var 
“Selveiendoms Indførelse [inkl. jagtretten på egen grund] og Jagtloven 
af 1851”, der gav skaderne et voldsomt knæk midt i 1800tallet.

Fuglene i byerne lever i høj grad af affald som madre-
ster og spild, og det har ændret karakter fra tidligere fx at 
være spildt korn og hestepærer til i dag at være fastfoodre-
ster og andre ‘lækkerier’ i gaderne lørdag og søndag mor-
gen. Det har favoriseret kragefugle, duer og måger, mens 
en tidligere vidt udbredt byfugl som Toplærken Galerida 
cristata er på randen af at forsvinde, og selv gråspurve-
bestanden er halveret på de sidste 44 år (Nyegaard et al. 
2014, Eskildsen et al. 2020). At Toplærken er på nippet 
til at forsvinde som dansk ynglefugl er bemærkelsesvær-
digt, idet arten bredte sig som ynglefugl på magre marker 
i 1800tallet (Winge 1899) og kulminerede som byfugl så 
sent som i perioden 1920-50 (Olsen 1992). Således be-
rettede Faber (1898), at “Toplærken er i de senere Aar 
tiltaget meget i Antal og Udbredelse i Egnen [ved Vejle 
og Horsens]. Om Vinteren træffes den almindelig paa Ga-
der og Veje overalt og gjør sig bemærket ved sin pibende 
stemme.” Tilsvaredne angav Gamst Petersen, at Toplær-
ken “I April [18]80 var […] almindelig ved alle større 
Landeveje omkring Aarhus” (Krüger 1944). Tyrkerduen 
Streptopelia decaocto, som ekspanderede med usædvan-
lig hast i Europa i løbet af 1900tallet og indvandrede til 
Danmark omkring 1950 (Løppenthin 1967), gik meget 
frem de første mange årtier især i landsbyer og mindre 
købstæder. Men også den er nu på retur formentlig af 
samme årsag som for Toplærken og Gråspurven, nem-
lig reducerede mængder spildkorn og hestepærer o.lign. 
(Heldbjerg et al. 2013, Nyegaard et al. 2014, Eskildsen et 
al. 2020). Hertil kommer, at der i løbet af 1900tallet er 
sket en betydelig reduktion af villahavernes hold af høns 
og duer, der ofte blev fodret i det fri. Efter at være gået 
frem i det meste af undersøgelsesperioden pga. byernes 

Toplærken indvandrede 
med klimamildningen 
efter Den Lille Istids 
afslutning fra midt i 
1800tallet og forsvandt 
igen med hestepærerne 
på vejene. Tegning af 
Gerhard Heilmann fra 
Heilmann & Manniche 
(1926-30).
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ekspansion, er byfuglene således samlet set gået tilbage i 
det sidste halve århundrede (se Tab. 2 side 117).

Nogle af byernes insektædere gør sig ganske meget 
bemærkede som flokkene af skrigende Mursejlere og By-
svalernes kolonier under etageejendommenes tagudhæng 
(se Jacobsen 1995). Begge arter har haft store og stabile 
bestande de sidste 44 år, om end Mursejleren har haft 
vigende tendens de senere årtier (Eskildsen et al. 2020). 
En anden art, der oprindeligt er tilpasset bjergterræn, og 
som har slået sig ned i lavlandets byer, er Husrødstjerten 
Phoenicurus ochruros, der indvandrede sidst i 1800tallet 
måske som begunstiget af klimaændringerne (Salomon-
sen 1948). Den har gjort havne- og industrikvarterer til 
sit primære domæne med en lille, men stigende bestand 
på 500-1000 par (Tab. 1; Fredshavn et al. 2019a, Vikstrøm 
& Moshøj 2020). 

Der er lidt divergerende oplysninger om Tårnfalken i 
1800tallet, idet Teilmann (1823) gav arten følgende status: 
“Yngler meget almindelig ved Kirkerne her i Landet”, li-
gesom Faber (1824) skrev, at den var “Meget almindelig 
ved Taarne og Kirker i Kjøbenhavn” (se ogås Boie 1822-
23). Kjærbølling (1852) var mere tilbageholdende, idet 
han skrev, at “hos os vel ikke sjelden, men dog heller in-
genlunde hyppig.” Fra sidst i 1800tallet berettede Barfod 
(1892), at Tårnfalken “findes mærkeligt nok ikke ynglende 
omkring Vordingborg trods de mange fortrinlige Lokalite-
ter”, mens Heiberg (1886) angav, at “Taarnfalken er meget 

almindelig i Thy og yngle i næsten alle Kirketaarne […], 
ofte flere Par paa hvert Sted, i Thisted saaledes indtil 5 Par.” 
Arten ynglede dengang altså primært (sammen med ug-
ler) i en del kirketårne, men efterhånden som de er blevet 
lukket til, har de i en del byer slået sig ned på høje indu-
stribygninger, hvor de mange steder imødekommes med 
redekasser (Meltofte & Fjeldså 1989, Grell 1998). Tilsva-
rende har Vandrefalken enkelte gange før i tiden ynglet 
på bygninger og har de seneste år etableret ynglepladser 
på kraftværker, broer, havnepakhuse mv. (Nyegaard et al. 
2014, Andreasen et al. 2018). 

Endelig er der andefugle og vandhøns i byernes parker, 
som er behandlet i kapitlet om ynglefuglene i ferske og 
brakke vådområder.

Sammenfatning
Fuglelivet i byområderne tiltog markant i løbet af undersø-
gelsesperioden i takt med, at fredning gjorde fuglene langt 
mere tillidsfulde, og bebyggede arealer med grønne områ-
der blev væsentligt større. Samtidig er der sket en ændring 
af mulighederne for at finde føde fx i form af spildkorn 
til nu fastfoodrester og andet affald med det resultat, at 
Toplærken stort set er forsvundet og Gråspurven er gået 
markant tilbage, mens kragefugle er gået lige så markant 
frem. Tyrkerduen ekspanderede voldsomt efter 2. Ver-
denskrig, men er nu på retur formentlig af samme årsager 
som Gråspurven. 

For fuglene udgør byer en særlig ’na-
turtype’ med klippelignende strukturer 
og masser af menneskeskabt føde i 
form af affald og foder. Her en Mursejler, 
der hapser et insekt i luften. Foto: John 
Larsen.
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Hvis man betragter Danmarks fuglefauna i et internati-
onalt perspektiv, så er det de rastende og overvintrende 
vandfuglebestande, vi har det største ansvar for at sikre. 
Hvor vi kun har fire globalt truede fuglearter, der yng-
ler (fåtalligt eller endda kun uregelmæssigt) her i landet 
(Taffeland, Nordisk Lappedykker Podiceps auritus, Ride 
og Turteldue – plus ni på observationslisten NT; BirdLife 
International 2020a), så har vi internationalt betydnings-
fulde raste- og vinterforekomster af 92 flywaybestande 
fordelt på 63 vandfuglearter på 92 lokaliteter (Vikstrøm et 
al. 2015). Det gælder ikke mindst de gulnæbbede svaner 
og gæs, hvoraf vi har lokaliteter med internationalt betyd-
ningsfulde forekomster af 10 flywaybestande fordelt på syv 
arter på 73 lokaliteter (Vikstrøm et al. 2015; se også Clau-
sen et al. 2019). De fleste af disse forekomster er i områder 
med store åbne marker og enge i tilknytning til vådområ-
der, hvor svaner og gæs kan overnatte.

Gæssene er blandt de fugle i Danmark, der har under-
gået de største forekomstændringer i de sidste århundre-

der. Store og velsmagende, som de er, blev de skudt dag og 
nat – året rundt – bl.a. med storkalibrede ‘strandbøsser’, 
som kunne nedlægge 10-20 gæs, ænder eller vadefugle 
ad gangen (Rambusch 1900, Thorsen u.å.). Resultatet var 
næsten totale bestandssammenbrud som beskrevet på side 
72f om Grågåsen (Madsen et al. 1999). Efterhånden blev 
der indført begrænsninger, så fx jagt med lys om natten 
blev forbudt i 1894, natjagt i det hele taget blev forbudt i 
1922, der blev etableret otte reservater med jagtforbud i 
1919-29, og fangst i net blev forbudt i 1931, men vi skal helt 
frem til 1955 før det blev forbudt at skyde alle arter af gæs 
om foråret (Grågåsen var som nævnt blevet forårsfredet 
i 1931; Weismann 1931, Svendsen 1947, Ferdinand 1980, 
Møller 1981). 

Resultatet af den hårde jagt var, at mange af gåsebestan-
dene nåede foruroligende lave bestandsniveauer i årene 
efter 2. Verdenskrig, men i de senere årtier af 1900tallet 
gik de frem, efterhånden som jagttiderne blev afkortede, 
og der blev oprettet stadigt flere reservater (Fox & Mad-

Træk- og vintergæster i terrestriske landskabstyper 
(skov, agerland, vedvarende græs, overdrev, hede, klit og by)

Fra at have været en fåtallig trækgæst frem til 1950erne er Bramgåsen takket være totalfredning og vintergrønne marker blevet en 
træk- og vintergæst, der optræder i titusindtallige flokke. Foto: John Frikke.
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sen 2017). Den reducerede forfølgelse omfattede også jagt 
og fangst på raste- og overvintringspladserne i resten af 
Vesteuropa og i yngleområderne i Nordrusland, hvorefter 
ændringer i landbruget og måske også klimaændringerne 
siden har favoriseret gæssene yderligere. Overgangen til 
vintergrønne marker og gødede græsmarker har forsynet 
gæssene med én stor og meget næringsrig foderplads i hele 
Vesteuropa, hvilket har fået flere af bestandene til at stige 
voldsomt i antal oven i den fremgang, som bedre jagtre-
gulering medførte (Therkildsen & Madsen 2000, Van Eer-
den et al. 2005). Som de mest markante eksempler tæller 
den flywaybestand af Bramgæs, som involverer Danmark, 
nu 1,4 mio. individer, mens Grågæssene har nået mindst 
900 000-1 200 000 (Powolny et al. 2018, Koffijberg et al. 
2020). Disse store tal skal ses på baggrund af, at bestan-
den af Bramgæs var nede på omkring 10 000 i begyndel-
sen af 1950erne, mens den nordvesteuropæiske bestand 
af Grågæs blev vurderet til blot 30 000 så sent som sidst i 
1960erne (Madsen et al. 1999). 

Her i landet indebærer jagtbegrænsningerne og vinter-
halvårets stigende fødemængder, at Bramgåsen og Blisgå-
sen Anser albifrons har ændret forekomst fra at være fåtal-
lige trækgæster på nogle få lokaliteter til at forekomme i 

hhv. titusindtallige og tusindtallige flokke, der nu også ofte 
overvintrer (DOFbasen). I alt kan der være op til en kvart 
million Bramgæs her i landet, ligesom totalerne for Blisgås 
er steget fra nogle få hundrede til årlige forekomster på 
6-14 000 (Holm et al. 2021). Samtidig har det vist sig, at 
gæssene er langt mere tilpasningsdygtige i valg af raste- 
og fourageringsområder og endda trækruter, end vi hidtil 
har troet (Clausen et al. 2018a, 2018b, Grishchenko et al. 
2019). Med udgangspunkt i stigende bekymring for mark-
skader, eutrofiering af vådområder, skader på yngleområ-
dernes tundra og flysikkerhed er der nu begyndende tiltag 
for at begrænse bestandenes vækst bl.a. ved introduktion 
af såkaldt adaptiv forvaltning – en indsats som skal balan-
ceres i forhold til de store oplevelsesmuligheder, som de 
imponerende gåseflokke repræsenterer (Fox et al. 2016b, 
Buij et al. 2017, Fox & Madsen 2017, Madsen et al. 2017, 
Madsen et al. 2020). At intensiv gåsegræsning om foråret 
også skulle skade bestandene af ynglende vadefugle har 
derimod endnu ikke kunnet påvises (Madsen et al. 2019). 

Foruden de tre nævnte arter omfatter de markante stig-
ninger også bestanden af Kortnæbbet Gås Anser brachyr-
hynchus (se om Knortegåsen side 103), mens bestandene 
af flere af de øvrige grå Anser-gæs stadigvæk er meget små. 

Der er nu 10 gange så mange rastende og overvintrende Sangsvaner i Danmark, som da vandfugletællingerne begyndte i 
1960erne. Foto: Erik Thomsen.
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Det gælder specielt den svenske ynglebestand af Tajga-
sædgås Anser fabalis, som her i landet især forekommer i 
Nordjylland, men der er også bekymring for den bestand 
af Tajgasædgås, der optræder i Sydøstdanmark (Fox & 
Leafloor 2018). Her er det bemærkelsesværdigt, at Fenc-
ker (1872-73) angiver om Sædgåsen på Randersegnen, at 
den “bedækker i Træktiden i uhyre Masser Engene langs 
Fjorden og Aaen.”

Sang- og Pibesvaner Cygnus columbianus udnyt-
ter meget de samme lokaliteter som de grå gæs (Laubek 
1995a). Bestandsudviklingen for de to arter kendes først 
nogenlunde pålideligt fra anden halvdel af 1900tallet, men 
begge arter antages at være gået frem i det mindste siden 
midten af 1900tallet som følge af reduceret efterstræbelse 
både i yngleområderne, under trækket og i vinterkvarteret 
(Cramp 1983-94). Flywaybestanden af Pibesvaner i Nord-
vesteuropa flerdobledes således i perioden fra 1970erne 
til ’90erne, hvorefter den gik markant tilbage indtil 2010 
samtidig med, at bestanden i højere grad overvintrer i 
Sydøsteuropa (Delany & Scott 2006, Beekman et al. 2019). 
Flywaybestanden af Sangsvaner har derimod været i kon-
tinuerlig stærk vækst i adskillige årtier og er nu mere end 
dobbelt så stor som i 1990erne (Laubek et al. 2019). Disse 
mønstre afspejles også i de landsdækkende tællinger her-
hjemme, hvor Pibesvanerne har fluktueret (Nielsen et al. 
2019; se også Schelde 1961 og Meltofte & Clausen 2011), 
mens der nu er i størrelsesordenen 10 gange så mange 
Sangsvaner, som da tællingerne begyndte i 1960erne 
(Joensen 1974, Laubek et al. 2019, Nielsen et al. 2019). 
Disse store forekomster af svaner i vinterhalvåret har lige-
som gæssene skabt konflikter med landbruget flere steder 
(Laubek 1995b). 

Vadefugle og måger mv.
Også mange Viber, Hjejler, Pomeransfugle og til dels Stor-
spover og Brushøns raster og fouragerer på marker, selv 
om de alle undtagen Pomeransfuglen i høj grad også ud-
nytter enge og kystområder (Meltofte 1993). Viber, Hjejler 
og formentlig også Pomeransfugle fouragerer i høj grad 
spredt om natten – især ved fuldmåne – mens de samles på 
sikre rastepladser i dagtimerne (Meltofte 1987, 1993). Her 
var alle tre arter tidligere udsat for jagtlig efterstræbelse, 
indtil de en for en blev fredet i løbet af 1900tallet. Som ek-
sempel kan nævnes, at der alene i omegnen af Ringkøbing, 
Holstebro og Skjern/Tarm angiveligt blev nedlagt 5200 
Pomeransfugle i foråret 1884, og at lignende antal anta-
ges at være blevet skudt (tilsammen?) omkring Lemvig, 
Skive, Nykøbing Mors og Thisted (Anon. 1884b; se også 
Kjärbölling 1851 og Krogsgaard 2006 pp. 25-26). Arten var 
så eftertragtet, at allerede Blicher skrev i 1795, at “de ere 
særdeles feede og lækkre. En ægte Smarodser vilde nok 

vælge sig den Død: at foræde sig i Pomerantsfugle” (Schiø-
ler 1925-31). Som nævnt ovenfor havde bønderkarlene i 
Vestjylland endda ret til fridage først i maj til at drive jagt 
og fangst på de store flokke af bl.a. Hjejler og Brushøns, og 
helt frem til 1930erne fangede man Hjejler, Viber og Al-
liker i skrubbegarn sat op mellem to stager på græsmarker 
om efteråret omkring Ringkøbing Fjord (K. Madsen, Sdr. 
Vium, pers. medd.). Det var bedst i mørkningen, og når en 
rovfugl jagede med fuglene. At det var illegalt, var der in-
gen, der tog sig af. I Vadehavets marskegne blev der fanget 
spover med en skarnbasse som madding på en fiskekrog 
skjult under en kokasse (Brøndegaard 1985). 

Det sidste halve århundrede har Viber og Hjejler været 
i fremgang både på flywayniveau og som efterårsrastende 
her i landet. Antallet af efterårsrastende Viber og Hjejler 
er således mere end fordoblet siden fredningen i 1983 
(Piersma et al. 2005, Rasmussen 2017), hvorimod bestan-
den af Pomeransfugle ikke er blevet genoprettet siden ef-
terstræbelsens ophør, uden at vi dog ved, om andre forhold 
også har påvirket arten negativt (Østergaard 2001, Delany 
et al. 2009). Fx holder Pomeransfuglene sig langt væk fra 
levende hegn og andre vertikale landskabselementer, og 
sådanne store helt åbne markflader er der meget få tilbage 
af selv i Vestjylland (E. Østergaard in litt.). Meget store 
flokke af Viber og Hjejler fandtes også tidligere, hvor der i 
en beretning fra et efterår omkring 1870 står, at “Undervejs 
mod Klitmøller optrådte brokfugle [Hjejler] og viber i så 
uhyre skarer, at markerne blev grå af dem; når de fløj op 
dannede de sorte skyer, der som et uvejr susede hen over 
ens hoved. Aldrig havde jeg tænkt mig, at der hos os kunne 
samles så mægtige fugleskarer, brokfuglene måtte tælles i 
hundredtusinder” (Brøndegaard 1985). Også store flokke 
af Brushøns kunne især tidligere ses raste og fouragere om 
foråret på enge især i Sydvest- og Vestjylland, hvor om-
kring 25 000 blev talt i maj 1989 (Meltofte 1993). Nu er 
størstedelen af forårstrækket forskudt fra Vesteuropa til 
Østeuropa formentlig som et resultat af landbrugsmæssig 
intensivering i vores del af Europa (Rakhimberdiev et al. 
2011, Verkuil et al. 2012).

Storspoven er nok den vestpalearktiske vadefugl, der 
har været mest efterstræbt gennem de sidste godt 100 år 
(Fig. 31; Meltofte et al. 2009b). Fra at have været en talrig 
trækgæst i 1800tallet, blev bestanden voldsomt reduceret 
frem mod fredningen (af de voksne fugle) i august fra 
1982 og totalfredet i 1994. Herefter er bestanden igen vok-
set (Laursen 2005), men næppe til det niveau den havde 
i 1800tallet, hvor fx Teilmann (1823) skrev, at den “Sees i 
overordentlig stor Mængde, ved Stranden fra April til sidst 
i Mai.” Som illustration heraf tjener følgende beretninger 
fra Manniche (1926-30): “Paa Trækket er Storspoven 
overordentlig almindelig her i Landet […] Rejsen mod 
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Ynglepladserne foregaar oftest om Natten, og mange har 
sikkert ikke kunnet undgaa at lægge Mærke til de enorme 
Spovetræk, der paa en stille Aprilnat gaar hen over vort 
Land. […] Det største Spovetræk, jeg har overværet, fore-
gik en blikstille, stjerneklar Nat i April over Roskilde med 
Retning nord paa ud over Fjorden. Trækket begyndte 
Klokken c. 11½ og varede til lidt over Midnat, altsaa over 
en halv Time, i hvilket Tidsrum Tusinder af Spover passe-
rede hen over det samme Sted.” Manniche var skolelærer i 
Roskilde mellem 1896 og 1906 (Thostrup 1983), så det er 
forholdene omkring forrige århundredskifte, han beskrev, 
og som er helt utænkelige i dag. Ganske påfaldende be-
skrev Helms (1915) fuldkommen tilsvarende store træk 
af Storspover over Haslev på Midtsjælland den 22. april 
1895 og den 1. maj 1902. Det er givetvis bl.a. disse op-
levelser, der er baggrunden for, at han senere skrev: “At 
der maa findes mange [ynglende] nordpaa, kan man nemt 
regne ud, naar man hører de Skarer, der i Træktiderne 
drager over Danmark” (Helms 1927). Videre skrev Man-
niche om fuglenes forekomst om efteråret: “Jeg har flere 

Steder overværet […] aftentræk af Storspover; men det 
talrigste iagttog jeg paa Halvøen Vrøj ved Saltbækvig en 
Aften i Slutningen af August 1926, hvor mindst et halvt 
Hundrede Flokke af forskellig Størrelse forsamlede sig paa 
den samme Soveplads, en sandet Odde, der skød sig et Par 
Hundrede Meter ud i Stranden.” Sådanne forekomster har 
man i mange årtier skullet til Vadehavet (eller om foråret 
i Vestjylland) for at opleve, idet de kendte topforekomster 
under fem års månedlige tællinger i Alleshavebugten ved 
Vrøj i 1970erne ikke oversteg 29 individer (Meltofte 1981), 
mens der i de senere årtier regelmæssigt har kunnet tælles 
100-200 (maks. 282; DOFbasen; se Meltofte et al. 2009b 
for andre tal). Ingen i dag ville dog skrive, at “på trækket er 
Storspoven overordentlig almindelig her i landet” endsige 
“de enorme spovetræk”.

Viber, Hjejler og Storspover er fortsat følsomme overfor 
jagtlige forstyrrelser, ikke mindst da mange af dem fælder 
under opholdet her i landet om efteråret (Meltofte 1993). 
Fredningen af dem har således bidraget til de stigende an-
tal rastende fugle i Danmark hele efteråret (Meltofte et al. 

Fig. 31. Strandjægere efter en vellykket aftenjagt på spover og ænder ved Limfjorden den 1. august 1956. Denne intensive jagt var 
givetvis med til at reducere flywaybestanden af Storspover frem til augustfredningen i 1982 og totalfredningen i 1994. Foto: Jette 
Muus-Pedersen. 
Intensive shooting along coasts in Denmark in much of the 20th century contributed to declines in many waterbird flyway populations, 
probably including Eurasian Curlew Numenius arquata as illustrated in this photo from 1956.
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2009b, Rasmussen et al. 2010, Rasmussen 2017). Hvor sky 
Storspoven var især tidligere, fremgår fx af dette udsagn 
fra Heilmann & Manniche (1926-30): “Storspoven er aar-
vaagen og forsigtig, og det er meget vanskeligt at komme 
den højbenede og skarptseende Fugl paa nærmere Hold” 
(se også Herschend 1884). I forlængelse heraf er det på-
faldende, at der i 1919-35 kun forekom få Storspover ved 
Øland i Limfjorden efter 1. september, mens en ihærdig 
jæger kunne skyde op mod 250 i august på trods af, “at de 
er meget sky” (Andersen 1985). Det indikerer, at fuglene 
allerede i begyndelsen af 1900tallet ikke havde fred til at 
fælde her i landet (se også Meltofte 1986).

Fouragering på marker inkl. græsmarker er typisk for 
Stormmåge og Hættemåge, som ses i store tal på markerne 
både efterår, vinter og forår. Siden omkring 1990 er an-
tallet af overvintrende Hættemåger halveret i takt med 
nedgangen i ynglebestanden (Eskildsen et al. 2020), men 
optællinger i julen 2010 og ’11 viste, at antallene i milde 
vintre skal tælles i hundredtusinder af Stormmåger og ti-
tusinder af Hættemåger (Meltofte 2014; se også Laursen et 

al. 1997a; se næste kapitel side 100 om fældende Storm- og 
Hættemåger). 

Forekomster af rastende og overvintrende måger i by-
erne var praktisk taget ukendt, indtil de første flokke duk-
kede op i Københavns søer omkring 1890, “hvad der vakte 
en overordentlig Opsigt og jævnligt blev omtalt i Bladene” 
(Helms 1909, 1927). Videre berettede Helms (1927), at 
“den Gang [fandtes] overhovedet intet, der svarede til det 
Fugleliv, der nu viser sig paa de københavnske Søer; i Ny 
og Næ kom en enkelt And eller Blishøne og blev iagttaget 
med største Interesse.” Hørring (1919), som ellers ikke var 
feltornitolog, skrev allerede fra 1910erne om Troldanden 
i hovedstaden, at “i Søerne i København er den saale-
des i de senere Aar blevet talrigere og talrigere, op til c. 
800 Fugle har været at se paa én gang i Sortedamssøen.” 
Også i London og Hamborg begyndte flere tusinde især 
Hætte- og Stormmåger snart at overvintre, og “Med den 
største Glæde og Forbavselse ser Københavnerne paa de 
hvide Fugle, som tripper paa Gangstien, som løber halvt 
forsigtigt til Siden, naar man kommer 5-6 Skridt nær, 

Da Hættemågerne 
begyndte at 
optræde i stort tal 
ved de københavn-
ske søer omkring 
1890, vakte det 
betydelig opsigt 
og blev omtalt i 
aviserne. Tegning af 
Gerhard Heilmann 
i Heilmann & Man-
niche (1926-30).
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[og] vover at staa paa Stenkanten, mens man gaar forbi” 
(Lange 1932). Vandfuglenes indtog i byerne faldt sammen 
med mange ynglefuglearters (se side 85ff) og skete på det 
tidspunkt, hvor fuglene ændrede status i bybefolkningerne 
fra at være noget, man puttede i en gryde, til noget man 
glædede sig over at se og høre (Meltofte 2016). Vandre-
muslingens indvandring til flere af byernes søer fra midten 
af 1800tallet var også en meget væsentlig ny fødekilde for 
både Troldænder og Blishøns samt mågerne, der stjæler 
dem fra de dykkende fugle (Hald-Mortensen 1971a). 

Rov- og spurvefugle mv.
Specielt fire rovfuglearter, Musvåge, Fjeldvåge Buteo 
lagopus, Tårnfalk og Blå Kærhøg udnytter det åbne land 
i vinterhalvåret, hvor Jørgensen (1986) fandt, at 72 % af 
disse fugle opholdt sig på vedvarende græs-, frøgræs- og 
stubmarker, selv om disse tilsammen kun dækkede 8 % af 
undersøgelsesområdet (se yderligere i næste kapitel side 
100). Den bekæmpelse af rovfugle, som tiltog gennem sid-
ste halvdel af 1800tallet og kulminerede i årtierne omkring 
år 1900 (Jørgensen 1989; se siderne 34ff og 121ff), foregik 
året rundt og ramte altså også træk- og vintergæsterne. Så-
ledes blev der skudt mere end 325 000 rovfugle i Danmark 
bare mellem 1943 og 1967, hvorefter egentlig jagt på rov-

fugle endelig blev forbudt (Jørgensen 1989). I hvilken ud-
strækning denne forfølgelse påvirkede størrelserne af de 
gennemtrækkende og overvintrende bestande, er ukendt, 
men i kombination med en tilsvarende beskydning næsten 
overalt langs trækvejene har det formentlig haft en mærk-
bar effekt, og for Havørn, Kongeørn, Fiskeørn, Rød Glente 
og Vandrefalk var beskydningen (for nogen af arterne 
sammen med miljøgifte) med til at forhindre genetable-
ringen af danske ynglebestande i det meste af 1900tallet (se 
side 34ff). Alene på et lollandsk gods blev der skudt tolv 
Havørne og ni Kongeørne i 1884-85 (Wesenberg-Lund 
1927), mens otte Havørne blev skudt i 1889 alene på et 
sydsjællandsk gods (Jørgensen 1989). 

I nyere tid er vinterforekomsterne af Musvågen gået 
frem i løbet af de sidste mere end 40 år, mens Spurvehøgen 
er gået markant tilbage (Eskildsen et al. 2020). For Mus-
vågen er fremgangen sket på Øerne, mens bestanden har 
været stabil i Jylland (Heldbjerg et al. 2013). Udviklingen 
for Musvågen følger udviklingen i ynglebestanden, mens 
Spurvehøgens tilbagegang som overvintrende kunne tæn-
kes at hænge sammen med færre småfugle i det åbne land, 
men også øget prædation fra Duehøg, kragefugle og mårer 
kan være involveret (Rasmussen & Storgård 1989, Niel-
sen 2004 og in litt., Baagøe & Jensen 2007). I modsætning 

Fjeldvåger, der overvintrer her i landet, udnytter især vedvarende græs-, frøgræs- og stubmarker. Foto: John Larsen.
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hertil er antallet af udtrækkende Spurvehøge ved Falsterbo 
gået meget frem i løbet af det sidste halve århundrede 
(Kjellén 2020).

Vurderet ud fra jagtudbyttet har den rastende bestand 
af Skovsnepper i Danmark været i jævn fremgang siden 
1970erne (Asferg et al. 2016; se også Weismann 1931-32 
for data tilbage til 1800tallet), mens jagtudbyttet af Ring-
duer steg jævnt fra 1940erne til sidst i 1960erne, hvor 
det kulminerede med 500 000 nedlagte individer årligt 
(Bregnballe 2003). Herefter faldt det til et lavere niveau 
formentlig som en effekt af vigende interesse blandt jæ-
gerne og en række jagttidsindskrænkninger de senere 
årtier (Bregnballe 2003, Noer et al. 2009), idet vinterbe-
standen siden 1970erne har været i fremgang (Eskildsen et 
al. 2020), hvilket også er tilfældet blandt de udtrækkende 
fugle i Falsterbo (Kjellén 2020).

Hvor vinterindekset for Ravn viser større frem-
gang gennem de sidste 44 år end nogen anden fugleart 
(5000 %), er vinterindekset for Kragen – modsat ynglein-
dekset – aftaget jævnt med omkring 40 % i samme periode 
(Eskildsen et al. 2020). Tilsvarende er antallet af udtræk-
kende Krager ved Falsterbo reduceret til en tyvendedel 
siden midten af 1970erne (Kjellén 2020), hvilket kan skyl-
des, at de forbliver nordpå pga. de mildere vintre. Se end-
videre om de mange overvintrende Ravne i København i 
1800tallet side 35.

Hyppigheden af rastende og overvintrende småfugle 
har vi meget få informationer om, før fuglestationerne og 
vinterpunkttællingerne begyndte i 1960erne og ’70erne. 
Det er dog sandsynligt, at tilgroningen af de hidtil mere 
åbne landskaber bl.a. med frø- og bærbærende træer og 
buske har gavnet de fleste trælevende arter som fx drosler, 
Silkehaler Bombycilla garrulus og finkefugle. Ser vi bort fra 
de arter, hvor vinterindekset de sidste 44 år mere eller min-
dre har fulgt ynglefugleindekset, så er Vindroslen Turdus 
iliacus gået frem (både denne art og Sjaggeren har optrådt 
i relativt uændrede mængder under trækket ved Falsterbo 
det sidste halve århundrede; Kjellén 2020), Sortmejsen og 
Stæren har været stabile (yngleindekserne er gået ned) og 
Bjerg irisken Linaria flavirostris er gået tilbage (Eskildsen 
et al. 2020). 

Også de tre andre spurvefugle, der overvintrer på 
strand enge og strandoverdrev – og indtil ca. 1920 til-
lige på de lette jorde vest for israndslinjen – Bjerglærke 
Eremophila alpestris, Lapværling og måske Snespurv Plec-
trophenax nivalis, er gået meget tilbage her i landet det 
sidste halve århundrede (Møller 1970, Dierschke 1997, 
Christensen et al. in prep.), uden at årsagen kendes, men 
nedgangene for Bjerglærke, Bjergirisk og Snespurv er også 
dokumenteret for træktallene fra Falsterbo (Kjellén 2020). 
Snespurven synes at have været langt talrigere i 1800tal-

let, hvor L. Bynch (1801 i Schiøler 1925-31) skrev, at “Lige 
under Vinters Hjerte, naar Nordost og Frost ret bryde an, 
komme […] Sneekokker”, der færdes på Anholt i store 
skarer. Tilsvarende skrev Teil mann (1823), den “opholder 
sig her i Landet i meget store Flokke, hele Vinteren over”, 
Fischer (1862-63), at “De [ikke sjeldent Store Flokke] 
søge deres Føde paa de dyrkede Marker og afpille Frøet 
af vildt voxende Planter paa Grøftekanterne”, og Heiberg 
(1886) fra Thy, at Snespurven “er en stadig Vintergæst. 
Den ankommer sidst i Oktober eller først i November og 
færdes hele Vinteren i store Skarer paa Markerne og ved 
Fjordbredderne.” For Lapværlingen følger tilbagegangen 
efter en ikke mindre markant fremgang siden midten af 
1900tallet, idet arten var sjælden her i landet før i tiden 
(Jacobsen 1963). Således skrev Heilmann & Manniche 
(1926-30), at “I Danmark har Laplandsværlingen kun vist 
sig ganske enkelte Gange som en sjælden, tilfældig Gæst 
paa Trækket.” Noget lignende kendetegner forekomsten af 
Bjerglærken siden midten af 1800tallet (Lindell 2002), og 
det er sandsynligt, at ændringerne hænger sammen med 
de to arters indvandring fra øst til Skandinavien som yng-
lefugle og deraf følgende omlægninger af trækket til det 
milde Nordvesteuropa (Jacobsen 1963) efterfulgt af stærkt 
vigende ynglebestande i Skandinavien siden 1960erne og 
’70erne (Lindell 2002). 

Endelig er Hortulanen Emberiza hortulana gået meget 
tilbage som trækgæst her i landet, hvilket er i overensstem-
melse med en stor tilbagegang i ynglebestanden nord for 
os, som nu er udryddelsestruet (Jiguet et al. 2019, Chri-
stensen et al. in prep.). Pedersen (1917) skrev således om 
Hortulanen, at den “trækker almindeligt gennem Sydsjæl-
land om Foraaret”, og “Paa Efteraarstrækket er den endnu 
almindeligere fra 20 Avgust, talrigst omkring 26 Avgust, 
hvor der næppe findes en Roemark uden Hortulaner.” Helt 
nye analyser af fangsten af Hortulaner i Frankrig, som pas-
seres af fugle fra Nord- og Vesteuropa, viser, at fangsten 
ikke er bæredygtig og har bidraget til nedgangen (Jiguet 
et al. 2019). 

Hvad invasioner af boreale arter angår, så svarer beskri-
velserne i Kjærbølling & Collin (1875-77) og Heilmann 
& Manniche (1926-30) og flere andre kilder til de nuvæ-
rende forhold. Det gælder fx Kvækerfinke Fringilla mon-
tifringilla, Silkehale, Nøddekrige Nucifraga caryocatactes, 
Skovskade, korsnæbene og Krognæb Pinicola enucleator. 

Et forhold, som kan have gavnet de trælevende små-
fugle ganske betydeligt, er fremkomsten især op gennem 
anden halvdel af 1900tallet af de mange villa- og som-
merhushaver, hvor der fodres om vinteren – en skik som 
først begyndte omkring forrige århundredskifte (Grøn-
lund 1897). Enhver, der færdes i vinterlandskabet, vil have 
bemærket, at der er langt større tæthed af småfugle om 
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vinteren i villa- og sommerhuskvarterer end i skov. Ud fra 
en stor havefugleundersøgelse i vintrene 2007-11 vurde-
rede Meltofte & Larsen (2015) således, at mindst 4 mio. 
småfugle tilbringer vinteren i haver, og at disse fugle for 
en række arter især i isvintre udgør væsentlige andele af 
individerne på landsplan. 

Sammenfatning
Bestandene af gulnæbbede svaner, grå gæs og Bramgæs 
blev voldsomt reducerede pga. jagt helt frem til efter mid-
ten af 1900tallet. Men disse arter har nydt godt først af re-
duceret efterstræbelse, siden af vintergrønne marker, så de 

fleste bestande er gået markant frem både på flywayniveau 
og her i landet. Også flywaybestandene af Viber, Hjejler, 
Pomeransfugle, Storspover og Brushøns var udsat for vari-
erende grader af jagtlig efterstræbelse, og Hjejler, Viber og 
Storspover er steget i antal efter fredningerne. Fredninger 
har også muliggjort, at Stormmåger og Hættemåger (samt 
Sølvmåger) har indtaget byerne siden sidst i 1800tallet, li-
gesom rastende og overvintrende rovfugle ikke længere ef-
terstræbes. Bjerg lærke, Bjergirisk, Snespurv og Lapværling 
er gået meget tilbage som trækgæster. I størrelsesordenen 
4 mio. småfugle nyder godt af foder og vand i mange villa- 
og sommerhushaver om vinteren.

Masseforekomster af nordeuropæiske småfugle under såkaldte invasioner om vinteren kendes helt tilbage fra de første ornitologi-
ske beretninger i Danmark. Foto: John Larsen; Silkehaler.



97Træk- og vintergæster i ferske vådområder

Blandt vandfuglene er de antalsmæssigt dominerende 
træk- og vintergæster i ferske danske vådområder forment-
lig Dobbeltbekkasiner og svømmeænder, hvortil kommer 
dagrastende små dykænder og overnattende gæs (se for-
rige kapitel side 89ff om sidstnævnte). Hertil kommer en 
del fældende svømmefugle i sommermånederne (Joensen 
1973, Laursen et al. 1997a). I hvilken udstrækning antal-
lene af rastende og overvintrende vandfugle her i landet er 
blevet negativt påvirkede af de voldsomme reduktioner af 
disse naturtyper ved dræning og opdyrkning i løbet af de 
sidste 250 år, er ukendt, men det forekommer sandsynligt. 

I deres udviklingshistorie er flere af disse arter, men 
især svømmeænderne tilpasset levevilkår med overskud af 
ressourcer i yngletiden og underskud udenfor yngletiden 
(Alerstam & Högstedt 1982). De får store kuld, yngler al-
lerede som et år gamle, og de fleste forbliver og fælder i 
yngleområderne i sensommeren. Flaskehalsen i den årlige 
cyklus er altså om vinteren, hvor ressourcerne og deres 
tilgængelighed pga. vejrforholdene kan være bestandsbe-
grænsende. Som følge heraf må de omfattende tørlægnin-
ger af søer, moser og sumpe i hele Vesteuropa i mere end 
200 år have været til ugunst for disse fugle, men vi mangler 
i høj grad dokumentation for udviklingen (se dog næste 
kapitel side 108).

Først da de antagelig store tilbagegange i bestandene 
forårsaget af en lang række forskellige faktorer var mere 
eller mindre overstået, dvs. i 1960erne (se side 105), påbe-
gyndtes internationale vandfugletællinger, og ifølge dem 
gik de fleste af de pågældende flywaybestande frem de før-
ste mange år, men er nu stabile eller igen i tilbagegang (van 
Roomen et al. 2018; se også næste kapitel side 101ff). Her 
i landet har vi ikke data fra de ferske vådområder separat, 
men en sammentælling fra data i Status og udviklingsten-
denser for Danmarks internationalt vigtige fugleområder 
(Vikstrøm et al. 2015) viste, at 75 forekomster i de enkelte 
internationalt betydningsfulde områder er gået frem (45) 
eller har været uændrede (30), mens ‘kun’ 36 er gået tilbage 
(T. Vikstrøm in litt.). Som den eneste trækkende vadefug-
leart ved Falsterbo er antallet af Dobbeltbekkasiner aftaget 
statistisk signifikant siden 1970erne (Kjellén 2020). Efter 
en kulmination på ca. 80 000 årligt nedlagte Dobbeltbek-
kasiner omkring 1970 er også vildtudbyttet her i landet 
faldet markant og udgør nu ikke meget over 10 000 pr. år 
(Asferg et al. 2016), et fald som udover en nedgang i fly-
waybestanden kan skyldes en kombination af jagtfredning 
i august og aftagende interesse blandt jægerne for bekka-
sinjagt (se også Pedersen 1989). 

Tidligere var også rastende Tredækkere et vigtigt jagt-
objekt, hvor fx Fischer (1862-63) angiver fra Vendsyssel, at 

“et Udbytte under en Formiddags Jagt af 8 til 10 Tredæk-
kere ansees som en god Jagt for en Jæger, og at han slutter 
Aarets Jagt med Tilfredshed, naar han i det har nedlagt 
hundrede eller derover. […] Ved Jagtpartier fra Dronning-
lund har i et godt Aar ifølge Optegnelser været skudt om-
trent 400.” Et lille halvt århundrede senere blev der i årene 
1901-07 nedlagt 854 Tredækkere på Stenalt Gods ved Ran-
ders Fjord (Andersen 1985). Selv i nyere tid tyder tallene 
fra indsendte bekkasinvinger på, at der indtil for nogle 
årtier siden blev nedlagt et firecifret antal Tredækkere om 
året i Danmark, og det er ikke utænkeligt, at jagten både i 
Europa og tropisk Afrika har bidraget til bestandsnedgang 
også blandt de gennemtrækkende skandinaviske yngle-
fugle (Meltofte 1993, BirdLife International 2020b; se side 
73 om de danske ynglefugle). 

For en række andebestande (Skeand, Krikand, Pibe and 
Mareca penelope, Troldand og Hvinand) har der de sene-
ste årtier været aftagende andele af hunner og ungfugle, 
uden at årsagen til den øgede skævhed i kønsfordelingen 
kendes (Fox & Christensen 2018). For Pibeand har år til år-
variationen i bestandstallene primært været afhængig af 
ynglesuccesen (Fox et al. 2016c). Dertil kommer nedgange 
i de danske forekomster af visse overvintrende svømme-
fuglebestande som fx Troldand de senere årtier, fordi de 
nu overvintrer længere mod nord og øst som følge af de 
mildere vintre bl.a. med færre isvintre (Skov et al. 2011, 
Lehikoinen et al. 2013, Pavón‐Jordán et al. 2019, Fox et al. 
2019b). Også nedgang i antallet af overvintrende Vand-
stære Cinclus cinclus (Eskildsen et al. 2020) kan skyldes, at 
de nu overvintrer nordligere. Til gengæld forbliver større 
antal af mange andre arter her i landet om vinteren i stedet 
for at trække bort, eller de bliver her i længere tid om efter-
året. Det gælder fx flere arter af gæs samt Skarv, Fiskehejre, 
Trane, Krikand, Skeand, Lille Skallesluger Mergellus albel-
lus, Vibe og Storspove (Laursen et al. 1997a, Meltofte et al. 
2009b, Laursen & Frikke 2013, Asferg et al. 2016, Nilsson 
& Kampe-Persson 2018, Eskildsen et al. 2020, Nielsen et 
al. 2019). Se også side 64 om Hvide Storke mv., der nu 
forbliver i Sydvesteuropa om vinteren.

For nogle arter af små dykænder som fx Troldand og 
Hvinand udgør søer og laguner med selv store forekomster 
ofte blot dagrastepladser for fugle, der om natten flyver 
ud på fjorde mv. for at fouragere. For disse fugle er deres 
valg af søer mere et spørgsmål om fred fra jagt og andre 
forstyrrelser end om vandkvalitet og fourageringsmulig-
heder (Laursen et al. 1997a; se også Madsen 2002). Tidli-
gere var Troldand og Taffeland tilsyneladende langt mere 
fåtallige her i landet om vinteren, idet Teilmann (1823) 
slet ikke omtalte Troldand som vintergæst i Danmark, 

Træk- og vintergæster i ferske vådområder
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mens Baagøe et al. (1893) angav begge arter som fåtallige 
i Sydsjælland, Helms (1918-19) angav Troldanden som 
sparsomt og uregelmæssigt forekommende med flokke på 
op til 30-40, og at Taffelanden kun var sparsom vintergæst 
på Sydfyn, ligesom Holstein (1926) skrev om Troldanden 
på Nordfyn, at “Ind under land kommer den undertiden 
[om vinteren] i Smaaflokke.” Taffelanden nævnede han slet 
ikke. Herefter gik de begge frem, idet Helms (1942) kun et 
kvart århundrede efter sin første beretning skrev, at “Der 
er næppe nogen Art, hvis Optræden i Inddæmningen har 
forandret sig saa meget som Troldandens.” Nu forekom 
den i hundredevis på Sydfyn, og Taffeanden var tillige 
blevet mere hyppig både sommer og vinter med en flok, 
“der den 17. December talte over 100.” Tilsvarende skrev 
Hansen (1962) om tusindtallige flokke af Troldænder om 
efteråret på Lolland-Falster, og om mængder af Taffelæn-
der i september-oktober. Måske kan der for Troldandens 
vedkommende være en sammenhæng med vandremuslin-
gens spredning i landet (se om yngle fuglene side 68).

På samme måde som de små dykænder flyver ud på 
fjordene om natten, flyver mange af svømmeænderne, 

der dagraster langs kysterne, ind i land for at fouragere 
om natten (fx Fog 1968; se side 107 om effekten af jagtlige 
forstyrrelser på natfourageringen). Mere specielt er det, at 
der i Vejlerne i Thy i årtier er foregået det modsatte, nem-
lig at Toppede Skalleslugere og Hvinænder fra Limfjorden 
hver aften er fløjet ind for at overnatte i bl.a. Selbjerg Vejle 
og Østerild Fjord. I slutningen af 1970erne drejede det sig 
om op til 10 000 Hvinænder og op til 8000 Toppede Skal-
leslugere, men tallene faldt meget i 1990erne (Christensen 
& Kjeldsen 1998). Til gengæld er der i 2020 talt mere end 
6000 overnattende Toppede Skalleslugere i Dråby Vig på 
Mors (J.K. Kjærgaard in litt.).

For de jagtbare arter sker der en markant koncentra-
tion af de dagrastende fugle i jagtfri områder i jagtsæso-
nen (Clausen & Holm 2011, Clausen et al. 2017), men i 
hvilken udstrækning bestandene har været påvirket af jag-
ten i løbet af de sidste par århundreder, er mindre kendt. 
Fremgang for flywaybestandene gennem det sidste halve 
århundrede for arter som Krikand og Skeand kunne dog 
tyde på, at de har været reducerede af den jagtlige udnyt-
telse, og er gået frem som følge af forskellige former for 

De små dykænder som her Troldænder fouragerer ofte om natten i fjorde mv. og tilbringer dagtimerne på fredelige rastepladser 
såsom søer og laguner uden jagt eller andre forstyrrelser. Foto: John Larsen.
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jagtbegrænsninger samt muligvis næringsstoftilførslen 
til vådområderne, idet der er flere rastende vandfugle 
i eutrofe søer (Utschick 1976, 1981, Meltofte & Clausen 
2011; se yderligere i næste kapitel side 107). Relativt få søer 
er dog beskyttede som vildtreservater eller af andre former 
for jagtregulering (Naturstyrelsen 2020). 

Som eksempel på efterstræbelsen kan nævnes, at ud 
over jagten var det tidligt i 1900tallet i Vestjylland udbredt 
illegalt at sætte hestehårssnarer både på enge til fugle ge-
nerelt og til ænder på lavt vand i moser, i begge tilfælde 
med korn som lokkemiddel (K. Madsen, Sdr. Vium, pers. 
medd.).

Foruden vores egne ynglende svømmefugle, hvoraf 
især hannerne ofte opsøger sikre fældepladser under 
svingfjerfældningen i sommermånederne, kommer der en 
del fugle hertil på fældningstræk nord- og østfra. I de ferske 
og brakke vådområder gælder det især arter som Skeand, 
Krikand og Hvinand. Her foretrækker svømmeænderne 
større vådområder med en mosaik af åbent (tilstrække-
lig dybt) vand og rørsump og Hvinænderne brakke fjorde 
og laguner, hvor de er i sikkerhed, mens de ikke kan flyve 
i flere uger (Jepsen & Joensen 1973, Meltofte & Clausen 
2011; se yderligere i næste kapitel side 109f). Store koncen-
trationer kendes også for Toppet Lappedykker, som fore-
trækker store uforstyrrede søer eller brakvandsområder 

med fisk i passende størrelse og mængde (Meltofte 1996a; 
se også Henriksen 2001 for Lille Lappedykker Tachybaptus 
ruficollis). Der vides ikke noget om ændringer i disse fore-
komster i historisk tid, men i 1800tallet og først i 1900tallet 
blev Toppet og Gråstrubet Lappedykker jagtet så voldsomt 
i Vesteuropa for deres silkeglinsende fjerdragt på bugen, 
at de var nær udryddelse mange steder (se fx Holloway 
1996). Skindet, der blev kaldt silkeand, blev brugt til frak-
kefor, kanter, skulderpuder og muffer, og omkring forrige 
århundredskifte omsatte modehusene i London årligt 
flere hundrede tusinde skind (Meltofte & Fjeldså 2002, 
Fjeldså 2004), men en sådan jagt nævnes kun perifert af 
Kjærbølling & Collin (1875-77) – måske endda baseret på 
udenlandske kilder – og slet ikke af Heilmann & Manniche 
(1926-30). Det er derfor tvivlsomt, at det foregik i nævne-
værdigt omfang her i landet.

Efterstræbelsen af Grågæssene i yngletiden (se side 
72f) omfattede også fældende fugle, hvor fx Faber (1826-
29) fortalte, at der blev drevet jagt på de Grågæs, der i 
begyndelsen af 1800tallet fældede i juni-juli på de yder-
ste øer nordøst for Samsø. I midten af 1900tallet fældede 
op til 3000 Grågæs fra store dele af Europa i Vejlerne i 
Thy (Paludan 1965, Møller 1978a, Bønløkke et al. 2006), 
men gentagne fangster i 1957-62 af de afslåede fugle til 
ringmærkning fordrev dem formentlig i første omgang 

Hvor de fleste vadefuglearter trækker hurtigt gennem landet om efteråret, tilbringer mange voksne Dobbeltbekkasiner flere 
måneder her i landet, mens de fælder. Foto: Erik Thomsen.
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til Holland og Saltbækvig, hvor mange begyndte at fælde 
efterfølgende (Jørgensen et al. 1994). Med den senere gen-
skabte fred og ro trækker igen mindst 1500 Grågæs årligt 
til Vejlerne for at fælde (P. Clausen in litt.), og i dag er de 
største fældepladser i tilsvarende kystreservater. 

Det er et relativt upåagtet forhold omkring Storm- og 
Hættemåge, at hundredtusinder foretager et fældnings-
træk her til landet i juli-august og forlader os igen i okto-
ber-november (Meltofte & Faldborg 1987; se også Laursen 
et al. 1997a). Her er det påfaldende, at Kjærbølling (1852) 
angav, at Hættemågerne “forlader os i august”, og at de 
fleste Hættemåger forsvandt fra Tipperreservatet ved yng-
letidens ophør i juli-august (Tåning 1944), indtil tusind-
tallige efterårsforekomster begyndte at optræde regelmæs-
sigt fra 1950erne (Meltofte & Amstrup 2017). Heilmann 
& Manniche (1926-30) angav Hættemågernes borttræk til 
september og oktober, og ligesom Kjærbølling skrev de, 
at det kun var nogle få unge fugle, der overvintrede (se 
også Hansen 1962). I dag sker borttrækket i oktober og 
begyndelsen af november, og mange overvintrer (Meltofte 
& Faldborg 1987). Stormmågerne har kunnet ses i stort tal 
året rundt langt tilbage i tiden.

De mange naturgenopretningsprojekter her i landet 
siden 1990erne har langt overvejende involveret ferske 

vådområder (K. Hansen 2011, 2014), men der foreligger 
ikke nogen samlet analyse af projekternes betydning for 
foreskomsterne af rastende og overvintrende fugle (se også 
om ynglefuglene side 74). Bedst dokumenteret er udvik-
lingen i Skjernådeltaet, hvor antallet af rastende vandfugle 
er steget så meget, at området nu er et af Danmarks fem 
vigtigste områder for efterårsrastende vandfugle tilknyttet 
ferskvand (Bregnballe et al. 2019b; se også om Margrethe 
Kog og Saltvandssøen side 108).

Blå Kærhøg, Havørn, Fjeldvåge, Dværgfalk Falco co-
lumbarius, Vandrefalk og Mosehornugle er blandt de rov-
fugle og ugler, som forekommer på enge i vinterhalvåret. 
Man vidste ikke meget om ændringer i vinterforekom-
sterne for disse arter, indtil regelmæssige tællinger blev på-
begyndt i 1900tallet (Meltofte & Amstrup 2013, Eskildsen 
et al. 2020). Fra 1800tallet nævnes Blå Kærhøg dog ikke 
som den forholdsvis almindelige vintergæst, som den er 
i dag (fx Teilmann 1823, Kjærbølling & Collin 1875-77, 
Heiberg 1886). De voldsomme reduktioner af havørne- og 
vandrefalkebestandene i Nordeuropa midt i 1900tallet er 
velkendte (Jørgensen 1989), men også vinterbestandene af 
Fjeldvåge og delvis Blå Kærhøg er gået tilbage her i landet 
(Meltofte & Amstrup 2013, Eskildsen et al. 2020). Disse 
tilbagegange kan hænge sammen med manglende lem-
mingår i yngleområderne i Nordskandinavien i denne 
periode (Ims et al. 2008,  Ehrich et al. 2020). 

Se forrige kapitel for gulnæbbede svaner, gæs, Viber, 
Hjejler og Storspover samt om Knortegæs i det næste. 

Sammenfatning
Først da nationale og internationale vandfugletællinger 
begyndte for et halvt århundrede siden, fik vi mere omfat-
tende kvantitative oplysninger om de vandfugle, der fæl-
der, raster eller overvintrer i ferske danske vådområder. 
Her var de fleste flywaybestande stabile eller i fremgang de 
første årtier, hvilket for sidstnævntes vedkommende kunne 
tyde på, at bestandene tidligere har været reducerede af 
jagt, eller siden er blevet favoriserede af næringsstoftil-
førslen. Ifølge Dansk Ornitologisk Forenings optællinger 
er dobbelt så mange lokale forekomster gået frem eller har 
været uændrede gennem det seneste halve århundrede i 
forhold til antallet, der er gået tilbage. Dobbeltbekkasinen 
er tilsyneladende i reel tilbagegang, mens en række ande-
fugle i højere grad er begyndt at tilbringe vintrene nord og 
øst for Danmark pga. de generelt mildere vintre. Andre 
arter forbliver tilsvarende i større omfang her i landet i 
stedet for at trække videre sydpå. Enkelte overvintrende 
rovfugle er gået tilbage som følge af manglende lemmingår 
i Nordskandinavien, mens andre er i fremgang efter re-
duktioner tidligere i 1900tallet forårsaget af efterstræbelse 
og miljøgifte.

Mange Mosehornugler kommer hertil om vinteren. Foto: Peter 
Bonne Eriksen.
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De indre danske farvande og Vadehavet er blandt verdens 
vigtigste områder for rastende, fældende og overvintrende 
vandfugle (Laursen & Frikke 2013). Ikke alene udgør de 
indre danske farvande som beskrevet side 75 et produktivt 
strømsted mellem Nordsøen og Østersøen, det er også et af 
de største områder i Europa med relativt lavt vand og til-
lige isfrit i de fleste vintre og huser derfor nogle af verdens 
største kendte koncentrationer af havdykænder (Joensen 
1974, Laursen 1989, Laursen et al. 1997a, Petersen & Niel-
sen 2018). Det danske Vadehav, hvoraf mere end halvdelen 
var tysk fra 1864 til 1920, udgør en tiendedel af det dansk-
tysk-hollandske Vadehav, som med årligt 10-12 mio. gæ-
stende vandfugle er et af verdens internationalt vigtigste 
vådområder (Meltofte et al. 1994, Kleefstra et al. 2019). 
Men der er også produktive og lavvandede salte og brakke 
områder med internationalt betydningsfulde forekomster 
af svaner, Knortegæs, ænder, Blishøns, Hjejler mv. langs 
næsten alle Danmarks andre kyster (Ferdinand 1980, Dyb-
bro 1985, Vikstrøm et al. 2015), og selv i isvintre er der som 
regel strømsteder med isfri våger og ofte mange tusinde 
fugle (Ferdinand 1980). 

Mange af de store vandfugleforekomster har været 
kendt længe, om end man ikke var klar over hvor store og 
internationalt betydningsfulde forekomster, der er tale om 
i danske farvande, før de internationale vandfugletællin-
ger bl.a. med brug af små flyvemaskiner blev påbegyndt i 
Danmark i 1960erne. Og bortset fra enkeltområder findes 
der kun få oplysninger, der kan sige noget om forekomst-
ændringer tilbage i tiden. Nogle af de ældste oplysninger 
er af Teilmann (1823), som fx angiver hyppigheder af flere 
af dykænderne, der meget ligner de nuværende forhold. 
Lidt kuriøst kan det dog nævnes, at L. Bynch (1801 citeret i 
Schiøler 1925-31) omtalte Havlitter (Havlykker) som svær-
mende omkring Anholt i store skarer sommer og vinter, 
men i hvert fald fuglene om sommeren har nok nærmere 
været Ederfugle. Og måske er der virkelig sket betydelige 
forskydninger i rasteforekomsterne af ‘havfugle.’ Kjærbøl-
ling (1852) angiver således Bjergand Aythya marila som 
“Om vinteren vor almindeligste Dykand” og Havlit ligele-
des om vinteren som “overordentlig talrig ved vore Kyster.” 
I en artikel i Dansk Jagttidende berettede Faber (1893-94), 
at der dengang var masser af Fløjlsænder Melanitta fusca 

De lavvandede danske kyster er af stor international betydning bl.a. for Knortegæs, men bestandene har varieret voldsomt som 
følge af mængderne af vandplanter og jagt. Foto: John Frikke.

Træk- og vintergæster i marine områder
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i Vejle Fjord. På en jagt den 2. oktober 1890 skød de såle-
des 18 Fløjlsænder, 2 Sortænder Melanitta nigra, 1 gås, 1 
Taffeland, 1 lappedykker, 2 Lomvier, 3 Tejster og 5 Alke. 
Tilsvarende skød de den 5. november 1893 10 Fløjlsænder, 
3 Knortegæs, 3 Ederfugle, 2 Sortænder, 1 ‘havmåge’, 2 Alke, 
2 Tejster og 1 lappedykker. Dette bekræftes af Faber (1898), 
som omtaler en række ‘havfugle’ sådan her: “Fra Efteraaret 
til henimod Foraaret træffes, saalænge der er aabent Vand, 
store Mængder af denne Art [Fløjlsand] paa Vejle Fjord og 
i Farvandet mellem Trelde-Næs og Fyen, hvor den jages 
ivrigt baade fra Dampbaad og Sejlbaade.” Sortand “Fore-
kommer ligesom foregaaende Art meget hyppig paa Fjor-
dene [Vejle og Horsens], dog i noget mindre Antal; den er 
mere sky, og der skydes derfor langt færre af den.” (I dag 
er Sort anden som bekendt langt talrigere end Fløjlsanden, 
og den er gået markant frem under trækket ved Falsterbo 
det sidste halve århundrede; Kjellén 2020). Havlit “Fore-
kommer om Efteraaret i store Flokke paa Vejle Fjord, men 
er temmelig sky.” Gråstrubet Lappedykker: “Medens den 
foregaaende Art [Toppet L.] er sjælden paa Vejle Fjord, er 
denne saa meget almindeligere, og hvert Efteraar og Vin-
ter skydes der en Mængde af den fra Baad og Dampbaad.” 
Alk: “Fra Dampbaad og Robaad har jeg skudt mange paa 
Vejle Fjord i Efteraars- og Vintermaa nederne. Den er me-
get almindelig og ikke vanskelig at komme til.” “Lomvien 
hører ogsaa til de Fuglearter, der jævnligt skydes paa Jagt-
ture med Dampbaad paa Vejle Fjord og i Farvandet uden-
for Fjorden.” Og i følge Boie (1822-23) besøgte Søkongen 
i ikke ubetydeligt antal den jyske vestkyst om vinteren og 
sås endog langt oppe i åerne. 

Sammenligner man tællingerne i nyere tid af de kyst-
nære forekomster af især Knopsvaner, Knortegæs, svøm-
meænder, Toppede Lappedykkere, Blishøns og vadefugle 
fra de tre hovedperioder, hvor der blev optalt, 1965-73 
(Joensen 1974), 1987-91 (Laursen et al. 1997a) og 2004-17 
(Nielsen et al. 2019), så viser de et broget billede af op- 
og nedgange. For svømmeænderne tyder tællingerne på 
relativt stabile forekomster i det sidste halve århundrede, 
dog med større antal rastende Krikænder i milde vintre 
de sidste par årtier og ikke mindst langt flere Knarænder 
(Joensen 1974, Laursen et al. 1997a, Nielsen et al. 2019). 
Nogle få arter skiller sig dog ud med særlig markante 
forekomstændringer. Det gælder således store nedgange 
for Bjergand og Fløjlsand, der for sidstnævntes vedkom-
mende blev efterfulgt af markant fremgang det sidste årti. 
Ligeledes har der været stigning i antallene fx for Skarv, 
Sangsvane og Lille Skallesluger (de senere årtier) samt 
Spidsand specifikt i Vadehavet (Laursen & Frikke 2013). 
Der synes også at være sket store forskydninger i forde-
lingen af fx Sortand i danske farvande om vinteren i det 
sidste halve århundrede, idet arten nu er meget hyppigere 

i de indre danske farvande, end det var tilfældet før 1990 
(I.K. Petersen in litt.).

Ud over de nævnte arter, er der i det sidste halve år-
hundrede blevet påvist betydningsfulde forekomster af 
lommer (10 000er; især Rødstrubet Lom), lappedykkere 
(i størrelsesordenen 10 000 Toppede og 3600 Gråstru-
bede), måger (bl.a. Dværgmåge) og alkefugle (100 000er 
af både Lomvier og Alke; samt i størrelsesordenen en mio. 
Søkonger Alle alle sidst i 1980erne) i farvandene omkring 
Danmark (Pihl 1995, Meltofte 1996, Laursen et al. 1997a, 
Petersen & Nielsen 2011, Petersen et al. 2016, Petersen et 
al. 2019a). Sågar Hvidnæbbet Lom  Gavia adamsii fore-
kommer i bemærkelsesværdige antal i farvandet nordvest 
for Anholt og på Dogger Banke midt i Nordsøen (H.H. 
Nielsen 2019, I.K. Petersen in litt.). Tilsvarende er der kon-
stateret mange fældende Mallemukker (op mod en mio.), 
Lomvier (100 000er) og Sildemåger i Skagerrak, hvor de 
især findes i opvældingszonen på sydsiden af Norske 
Rende (Laursen et al. 1997a, Petersen & Nielsen 2011, I.K. 
Petersen in litt.; se også side 109f). Især om efteråret er 
også Suler og Storkjover Stercorarius skua almindelige i 
Nordsøen og Skagerrak, og de er gået markant frem i det 
mindste i det sidste halve århundrede (Rasmussen 1981, 
Laursen et al. 1997a, P. Lange, Rapportgrupperne in litt.), 
men allerede Fencker (1872-73) berettede faktisk om en 
flok på 200 Suler på Skagens Rev den 8. oktober 1869. 
Ifølge Heilmann & Manniche (1926-30) var skråperne 
stort set ukendte tidligere, hvilket selvfølgelig skyldtes kik-
kerter af ringe kvalitet og ingen tradition for observationer 
i hård vind eller til havs. 

Jagtlig udnyttelse
De store koncentrationer af vandfugle i de danske farvande 
er blevet udnyttet af mennesker gennem årtusinder, men 
generelt har de store mængder af rastende og overvintrende 
samt fældende vandfugle formentlig levet relativt uforstyr-
rede indtil 1800tallet, hvor der opstod en stærk tradition for 
strandjagt (Weismann 1931 p. 368). Allerede først i århund-
redet var skydeprammen blevet udviklet i Odense Fjord, og 
fra sidst i århundredet kom de kunstige lokkefugle til, sam-
tidig med at pramjagten efterhånden blev udbredt ved lave 
kyster overalt i landet (Thorsen u.å.). Fra først i 1900tal-
let begyndte man at drive jagt fra motorbåd (Helms 1910, 
Svendsen 1947 p. 305), og op gennem 1900tallet resulterede 
det tilsammen i en stærkt forøget jagtlig aktivitet ved ky-
sterne. Kystfuglejagten accelererede efter 2. Verdenskrig, da 
velstandsstigningen betød, at mange mennesker fik råd til 
bil og båd og fik mere fritid (Svendsen 1947 p. 300, 305). 
Således steg antallet af jægere stærkt mellem 1950erne og 
’80erne (Fig. 32), ligesom jagtintensiteten mangedobledes 
(Meltofte 1994, Meltofte et al. 1996).
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Sideløbende med jagten foregik der visse steder en 
omfattende netfangst af dykænder. Svendsen (1947 p. 299) 
berettede således, at “Ifølge Jagtloven af 1894 var det ikke 
forbudt at fange Søfugle i Net, og det var store Mængder, 
som blev fanget i Isefjorden, Limfjorden og andre rolige 
Farvande. Fiskere fra Nordsjællands Kyster kom til Kø-
benhavn med deres Baade fuldlastede af Dykænder fanget 
og druknet i opstillede Standnet.” Med jagtloven fra 1931 
blev det imidlertid forbudt både at fange og sælge netfan-
gede ænder. 

Ifølge de internationale vandfugletællinger er de fleste 
af disse arters flywaybestande gået frem i løbet af det sidste 
halve århundrede, om end fremgangen for nogle arter er 
vendt til tilbagegang de senere årtier (se side 107). Nogle 
af de største fremgange sås for gæssene og de gulnæb-
bede svaner (se side 89ff) og ikke mindst for Mørkbuget 
Knortegås Branta b. bernicla, hvis bestand var helt i bund 
i midten af 1900tallet dels som følge af sygdom i dens ho-
vedføde, ålegræs, dels pga. alt for stor jagtlig udnyttelse 
(Madsen 1987). Lysbuget Knortegås Branta b. hrota blev 
mindst lige så hårdt ramt (Fig. 33), men hvor Mørkbuget 
Knortegås steg til mere end 300 000 eller omkring det tyve-
dobbelte efter totalfredningen af arten i flere og flere lande 
fra 1950 og frem og endelig også i Danmark i 1972 (Fig. 34; 
Madsen 1987), så er den lysbugede kun øget fra et par tu-
sinde til 13 800 i samme periode (Clausen & Craggs 2018, 
P. Clausen et al. 2020). Knortegæssene blev endog fanget 
i store udspændte net i Vadehavet (Kragelund 1953, An-
dreassen 2019), og der er beretninger om, at flere jægere 
hver især havde skudt adskillige tusinde Knortegæs sidst 
i 1800tallet og første halvdel af 1900tallet (Thorsen u.å. p. 
370). Netfangsten blev forbudt i 1931, men foregik i hvert 
fald frem til 1943 (Thorsen u.å. p. 146). 

Hvor talrig Knortegåsen var dengang, illustreres af, 
at Heilmann & Manniche (1926-30) betegnede den som 
“overmåde almindelig, ikke alene på foraars- og eftera-
arstrækket, men tillige, om end mindre talrig, som over-
vintrende.” Fra en sejlads ind til havnen på Saltholm i 
slutningen af april først i 1900tallet berettede Manniche 
(p. 169) således, at “De ligger spredt overalt – parvis eller 
i Småselskaber – »grynter« og knurrer.” Nu ses der som 
regel kun ganske få ved øen (DOFbasen). Fra Vadehavet 
skrev Lange (1919) endnu mere malende, at arten “findes 
paa Vaderne i Mængde, saa talrige og tæt samlede, at de 
kan danne mørke Skybaand lavt paa Himlen”, og fra Nord-
fyn skrev Holstein (1926), at “Det Antal Knortegæs, som 
i Vinterhalvaaret findes heromkring, er kolossalt.” Endnu 
tidligere var arten ikke mindre talrig, idet fx Teilmann 
(1823) skrev, at “Raigaasen opholder sig ved Vesterhavet: 
f. Ex. ved Fanø og i Ringkiøbing Fjord, i saadan Mængde, 
at det lyder som et Tordenskrald, naar den flyver op.” Og 
Kjærbølling (1852) angav, at den var “Talrigest af alle Vild-
gæs ved vore kyster i Træktiden”, ligesom Lütken (1885) 
skrev, at den “Erscheint im Herbst in grossen Schaaren 
auf Horsensfjord und Veilefjord”, Winge (1886b) at “On 
the Limfjord great swarms all winter and far into May”, og 
Barfod (1892), at “Hvert Foraar og Efteraar opholde de sig 
i 1000vis i Farvandene mellem Sælland, Falster og Møen.”

Følgende tekst, som er fra Meltofte & Clausen (2011), 
giver en anekdotisk beskrivelse af, hvad der kan have væ-
ret situationen for mange svømmefuglebestande frem til 
vandfugletællingernes start i 1960erne: Der var formentlig 
“langt mindre jagt i de vestjyske fjorde under de to verdens-
krige. Således fortæller den gamle strandjæger, Andreas 
Ibsen Jensen i et interview i Strandjægeren om, hvordan 
der var langt flere ænder i Ringkøbing Fjord under 1. og 
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Fig. 32. Udviklingen i antal jagttegnsløsere siden 1922. Der foreligger ingen data fra perioden mellem 1929 og 1941. Kilder: Weis-
mann (1931) og Institut for Bioscience, Aahus Universitet.
Change in numbers of shooting licenses (in thousands) in Denmark since their introduction in 1922.
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2. Verdenskrig: »Når vi stod ved den nordlige del af fjor-
den og skuede ud over Klægbanken og helt ind til Stavning 
Pynt, kunne vi ikke se vandet for bare gråænder og brun-
nakker. – Det var virkelig fantas tisk. Det var i 40’erne. Men 
som sagt var det også småt med patronerne. Vi kunne ikke 
skaffe dem vi kunne bruge.« »Andreas og hans søn havde 
adskillige gange i de tider 40 patroner med ud og 30 æn-
der med hjem fra morgentræk. Endskønt de godt kunne 
have brugt 200!« (Lystrup 1984). Ikke alene var det svært 
at skaffe ammunition, men mange jagtvåben blev også 

konfiskeret successivt i løbet af krigen (Kristensen 2019a). 
Det er bemærkelsesværdigt, at en tilsvarende beretning om 
jagtens meget begrænsede omfang under verdenskrigene 
findes fra områder på sydkysten af England, hvor krigene 
også medførte langt større antal rastende og overvintrende 
vandfugle (både vade- og svømmefugle), som de få tilba-
geværende jægere nød godt af (Tubbs 1996). Yderligere 
viser jagtjournalen fra en engelsk punt gunner, at hvor han 
kunne nedlægge omkring 900 vandfugle pr sæson omkring 
forrige århundredeskifte (10-12 pr jagtdag i 1920erne), så 

Fig. 33. Strandjægere med 32 Lysbugede 
Knortegæs efter en vellykket jagt ved 
Limfjorden i foråret 1941. Bemærk 
bundterne på væggen bag jægerne. 
Med en sådan udnyttelse er det ikke så 
mærkeligt, at bestanden formindskedes 
meget drastisk inden fredningen i 1972. 
Foto: Jens Østergaard. Se også foto 
nederst side 12 i Fog (1972).
Due among other things to intensive 
shooting in Denmark, the Svalbard 
population of the Light-bellied Brent 
Goose Branta bernicla hrota declined to 
a few thousand until the Brent Goose was 
protected in Denmark in 1972.
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Fig. 34. Udviklingen i flywaybestanden af Mørkbuget Knortegås siden tællingernes start i 1954 og resultatet af fredninger succes-
sivt i flere og flere europæiske lande siden 1950 og endelig i Danmark i 1972. Siden kulminationen omkring 1990 har bestanden 
primært været reguleret af lemmingforekomsterne i yngleområderne i Sibirien (Nolet 2013, Hall 2018). 
Change in the flyway population of the Dark-bellied Brent Goose Branta b. bernicla since the beginning of international censuses in 
1954. In 1972 the Brent Goose was protected in Denmark.
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faldt udbyttet til omkring 100 i 1930erne (3-4 pr jagtdag) 
– for så atter at stige til 4-500 (10-12 pr jagtdag) ved afslut-
ningen på 2. Verdenskrig (Tubbs op.cit.). I forlængelse af 
Andreas Ibsen Jensens oplysninger er det derfor tænkeligt, 
at de særligt høje tal på [Tipper-]reservatet i 1940erne var et 
resultat af, at mange flere svømmeænder rastede i de vest-
jyske fjorde, mens der var reduceret jagt under krigen […]. 
Det er i det hele taget et åbent spørgsmål, om de svømme-
andebestande, som har eksisteret i undersøgelsesperioden 
[1929-2007], er på højde med, hvad de var i 1800tallet. Tå-
ning (1936) berettede om et øget jagttryk i de tidligere for-
holdsvis fredelige vestjyske fjorde frem mod etableringen 
af Tipperreservatet i 1928 […], og fangsterne af svømme-
ænder i andekøjerne5 på øerne i Vadehavet aftog markant 
fra omkring 1930 (Deppe 1985). Her er beretningen fra 
Sydengland igen bemærkelsesværdig, fordi den konklu-
derer, at det ikke alene var lokale forstyrrelser fra jagten, 
der reducerede mængderne af især ænder og gæs i disse 
områder i løbet af første halvdel af 1900tallet (bortset fra 
under krigene), men at de totale bestande formentlig også 
blev reducerede på grund af overudnyttelse (Tubbs 1996). 
Såfremt dette er korrekt, understøtter det, at der var særligt 
høje tal på Tipperne i 1940erne, ikke alene for ænderne, 
men måske også for vadefuglene.” 

Deppes (1985) helt enestående statistik for fangsterne 
af 6,5 mio. svømmeænder i andekøjerne i Nordfrisland fra 
perioden 1730-1983 tyder på, at bestandene af Krikand, 
Gråand, Pibeand, Spidsand og Skeand generelt trivedes i 
de 200 år frem til omkring 1930, hvorefter fangsterne af-
tog markant. Dog var Spidsænderne begyndt at gå tilbage 
allerede fra omkring 1870. Fangsterne fluktuerede ellers 
synkront både geografisk (også med fangster i Holland og 
England) og arterne imellem gennem det meste af perio-
den, idet de synes at have været påvirkede af overordnede 
klimaparametre. Vi vurderer, at fangsternes store nedgang 
i 1900tallet hænger sammen med intensiveringen af den 
potentielt langt mere skadelige jagt med haglgevær, som 
kan have reduceret bestandene, forårsaget for mange for-
styrrelser og/eller gjort ænderne så sky, at andekøjerne 
blev ineffektive. Den første andekøje her i landet blev taget 
i brug allerede i 1713, og fangsterne fortsatte, til de i 1931 
blev forbudt til andet end ringmærkning6 (Schiøler 1925-
31 bind 1 pp. 180 & 299-302, Weismann 1931 pp. 459-460, 
Baagøe 1992).

5 En andekøje består af en sø med tamme ænder, der er vant til at blive 
fodret inde i tilstødende krumme kanaler, hvorved de trækker vilde 
ænder med ind i kanalerne, som virker som fangarme, hvor de vilde 
fugle kan fanges og aflives. 
6 Principielt set ville andekøjer have været langt bedre at fortsætte 
med i velreguleret form i modsætning til jagt med skydevåben: ingen 
forstyrrelser, ingen anskydninger, ingen øget skyhed, langt lettere at 
regulere på artsniveau.

I 1800tallet var kystfuglejagten formentlig langt min-
dre intensiv end i 1900tallet, men udbyttet kunne være 
stort (Thorsen u.å.). Hvad der måske er den tidligste sky-
deliste fra en ‘almindelig’ dansk jæger, er fra Egholm vest 
for Ålborg. I sæsonen 1856-57 nedlagde han 678 vand-
fugle, heraf 256 “Ryler”, 93 “Rødnakker” (Pibeænder), 60 
Gråænder og 60 “Staalsnepper” (Islandske Ryler Calidris 
canutus) – samt en Sort Stork (Mørch 1899-90). Profes-
sionelle strandjægere anvendte storkalibrede strandbøsser 
noget lig engelske punt guns, dvs. bøsser med ‘kanonka-
liber’ i særlige skydepramme, hvilket var lovligt i Dan-
mark helt frem til 1931. Med sådan en kanon, som ofte 
blev brugt om natten og ved anvendelse af blændende 
lys, kunne man nedlægge 10-15 Knortegæs og ænder i et 
enkelt skud (Anon. 1886, Anon. 1895-96b, Thorsen u.å.). 
I Vadehavet brugte man tilsvarende skubkaner (mudder-
slæder) til de store geværer (Andreassen 2019). 

Jagtintensiteten ved vore kyster og på havet kulmine-
rede i 1970erne og ’80erne, hvor der midt i sidstnævnte 
årti kunne tælles mere end 1000 skud i timen ved jagt-
premieren på gode vandfuglelokaliteter i så godt som alle 
egne af landet og 50-100 skud i timen på weekendafte-
ner i løbet af jagtsæsonen (Meltofte 1994, Meltofte et al. 
1996; se også Frikke & Laursen 1994a for særlig intensiv 
jagt under specielle forhold i Vadehavet). På den eneste 
lokalitet, hvorfra vi har data for jagtintensiteten mange år 
tilbage, Værnengene i Ringkøbing Fjord, kunne der visse 
år sidst i 1970erne og i ’80erne tælles flere skud i løbet af 
tre timer på premieremorgenen, end der gennemsnitligt 
kunne tælles samme sted i løbet af hele jagtsæsonen om-
kring 1930 (Meltofte 1994). Thorsen (u.å. pp. 129-137) har 
forsøgt at opgøre antallet af professionelle strandjægere i 
Odense Yderfjord fra 1885 til slutningen af 1960erne. Der 
var næppe mere end fem pramjægere omkring 1885, men 
antallet steg til ca. 50 ved jagtstarten omkring 1944, hvor-
efter det aftog til omkring 40 ved jagtstarten og 10 til dag-
lig. Kortere jagttider, en lang række nye reservater, forbud 
mod motorbådsjagt i næsten alle fjorde og fredning af de 
fleste vadefugle mv. i løbet af 1980erne og begyndelsen af 
’90erne har siden lagt en dæmper på jagttrykket og mulig-
gjort, at langt flere vandfugle forbliver her i landet om ef-
teråret, end det tidligere var tilfældet (Clausen et al. 2004). 
Tilsvarende er jagten reduceret i mange andre lande på 
fuglenes trækrute, hvilket tilsammen givetvis har bidraget 
til, at flywaybestandene af Pibeand, Krikand, Spidsand og 
Skeand har været i fremgang i det meste af det sidste halve 
århundrede (van Roomen et al. 2018; se yderligere om 
eutrofieringens og klimaets betydning nedenfor). Også de 
ikke-ynglende forekomster af Knopsvaner og Gravænder 
er steget siden fredningerne i begyndelsen af 1900tallet 
(Joensen 1974). 
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Blandt de udnyttede arter er der sket markante æn-
dringer også i nyere tid. Som de jagtligt vigtigste svøm-
meænder efter Gråanden, har udbytterne af Pibeænder 
og Krikænder været overvejende stabile, mens antallet 
af nedlagte fugle er gået tilbage for de jagtligt mindre 
vigtige arter Spidsand og Skeand (Asferg et al. 2016). 
Taffeland, Fløjlsand, Havlit, Stor og Toppet Skalleslu-
ger, hvoraf de tre førstnævnte nu er kategoriserede som 
globalt truede arter, er blevet fredet indenfor de senere 
år efter at der efterhånden blev nedlagt relativt få. Bjerg-
anden nedlægges heller ikke ret meget mere parallelt med 
bestandsnedgangen. Der skydes også færre Troldænder 
og Sølvmåger og langt færre Sortænder og Blishøns end 
tidligere. Antallet af nedlagte Ederfugle tiltog meget frem 
til 1970erne/’80erne, og aftog derefter parallelt med be-
standsudviklingen (Asferg et al. 2016), men ellers skal 
årsagerne til disse ændringer formentlig primært findes 
i en vigende interesse for kystfuglejagt blandt nutidens 
jægere, der i aftagende omfang udnytter den såkaldt frie 
jagt på søterritoriet (Christensen 2005; se også Hansen et 
al. 2012). Dertil kommer ændringer i jagtlovgivningen, 
reservatoprettelser mv. Som følge af reservatoprettelserne 
især i 1990erne er der nu væsentligt flere rastende svøm-
meænder i Danmark i jagtsæsonen, hvilket formentlig er 
årsagen til det forholdsvis stabile antal nedlagte Pibeæn-
der og Krikænder (Clausen et al. 2004, 2013, Asferg et 

al. 2016). Reservaterne betød ikke alene, at der optrådte 
langt flere vandfugle i de beskyttede områder, men fug-
lene forblev også meget længere i områderne og dermed 
her i landet om efteråret (Madsen 1998a, 1998b; se yderli-
gere i kapitlet om jagt og bekæmpelse side 120ff).

At især havdykænderne nu jages langt mindre end 
tidligere eller er blevet totalfredet, er biologisk set meget 
fordelagtigt, fordi disse arter er dårligt egnede til jagtlig 
udnyttelse. I modsætning til svømmeænderne (se forrige 
kapitel side 97) er havdykænderne evolutionært tilpasset 
overskud af ressourcer udenfor yngle tiden, dvs. på havet, 
men til gengæld har de lav ynglesucces, tilbringer så kort 
tid på ynglepladserne som muligt (gennemfører omfat-
tende fældningstræk mod syd) og yngler som regel først, 
når de er flere år gamle (Alerstam & Högstedt 1982). Det 
betyder, at de i sammenligning med svømmeænderne ikke 
tåler et særlig stort jagttryk, før det går ud over bestands-
størrelserne.

Problemerne med den høje jagtintensitet i Danmark 
og en række andre europæiske lande er ikke alene an-
tallet af skudte og anskudte fugle, men i nok så høj grad 
de omfattende forstyrrelser, som jagten medfører. Hertil 
kommer den stærkt øgede skyhed, som får fuglene til at 
flyve væk på lang afstand også fra andre menneskelige ak-
tiviteter (Meltofte 1982, Laursen et al. 2017). Selv blandt 
de natfouragerende ænder ses markante reduktioner i 

De indre danske farvande og Vadehavet er overvintrings- og fældeområde for hundredtusinder af havdykænder, der nyder godt 
af rige forekomster af bunddyr. Foto: John Larsen; Sortænder.
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områder, hvor ænderne har været udsat for beskydning 
under indflyvningen efter solnedgang (Jakobsen 1988, 
Frikke & Laursen 1994b). Samlet set medfører forstyrrel-
serne, at det effektive areal, som fx svømmeænderne har 
til rådighed til fouragering udenfor yngletiden er langt 
mindre end det faktisk anvendelige areal. Herved forstær-
kes den bestandsmæssige ‘flaskehals’, som vinterhalvåret 
udgør for disse fugle (se side 97 om svømmeændernes po-
pulationsdynamik). Sammen med stigningen i antallet og 
omfanget af andre fritidsaktiviteter i vores kystområder og 
den omfattende tørlægning af vådområder har det betydet, 
at selv store dele af de resterende levesteder reelt er gået 
tabt for fuglene (Madsen 1988, Fox & Madsen 1997). Hvis 
denne vurdering er nogenlunde pålidelig, betyder det, at 
der formentlig var flere gange så mange svømmeænder i 
Vestpalæarktis i 1800tallet, som der er nu. 

Næringsstoftilførslerne og klimaændringerne
Andre faktorer end reduceret jagt har formentlig bidra-
get til fremgangene i flere bestande af rastende vandfugle 
gennem det sidste halve århundrede (som nævnt bl.a. 
Skarv, Pibeand, Krikand og Skeand). Dette gælder især 
næringsstoftilførslen til vores ferske og marine miljøer 
(Fig. 28; Josefson & Rasmussen 2000, Christiansen et al. 
2006), som umiddelbart gav øgede fødemængder til fug-
lene, men som i en række tilfælde medførte en så voldsom 
opblomstring af mikroskopiske alger (phytoplankton), at 
bundplanterne blev bortskygget med deraf følgende ilts-
vind især fra 1970erne og nogle årtier frem (som nævnt 
bl.a. Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Hjarbæk Fjord, 
Nibe-Gjøl Bredning og Mariager Fjord; Kiørboe & Jensen 
1988, Christiansen et al. 2006, Clausen et al. 2009, Balsby 
et al. 2017). Denne ‘overgødskning’ er halveret siden den 
første vandmiljøplan fra sidst i 1980erne, og fx er ålegræs-
set under genetablering flere steder (Riemann et al. 2016, 
Balsby et al. 2017, Jensen et al. 2019) og dermed de plante-
ædende vandfugle (Clausen et al. 2009, 2017), om end der 
er lang vej igen til et sundt vandmiljø (Conley et al. 2007, 
Sand-Jensen 2017). 

I denne proces er der både vindere og tabere, idet redu-
ceret næringsstofbelastning ikke alene fører til genetable-
ring af ålegræs og andre vandplaner, men også til reduceret 
fødegrundlag fx i form af færre fødedyr såsom muslinger, 
snegle og andre bunddyr de steder, hvor de havde nydt godt 
af næringsstoftilførslerne (Skov et al. 2011, Riemann et al. 
2016, Compton et al. 2017). Flere steder som fx i Mariager 
Fjord, Nissum Fjord og Limfjorden er der stadig så store 
belastninger med næringssalte og dertil hørende iltsvind, 
at forudsætningerne for flora og fauna på større vanddyb-
der stort set er forsvundet, og derfor ses en vis retablering 
kun på de lave vanddybder (Hoffmann 2005, Christiansen 

et al. 2006, Clausen et al. 2017, Gertz et al. 2018). Såle-
des forsvandt den forureningsfølsomme nøddemusling 
Nucula nitidosa stort set fra Limfjorden omkring 1960, 
hvorefter også de fældende Fløjlsænder, Bjergænder og i 
nogen grad også Hvinænderne forsvandt (Joensen 1973, 
Laursen et al. 1997a, Christiansen et al. 2006) i øvrigt sam-
tidig med, at der skete en betydelig stigning i den rekretive 
sejlads på fjorden (Hald-Mortensen 1988b). 

Det er i denne forbindelse påfaldende, at der blandt en 
lang række flywaybestande i Nordvesteuropa sås markante 
stigninger frem til omkring 2000, hvorefter de stabiliserede 
sig eller gik tilbage (Van Eerden et al. 2005, van Roomen et 
al. 2018, Wetlands International 2019). Det gælder i mere 
eller mindre udpræget grad for Ederfugl, Fløjlsand, Hvin-
and, Lille Skallesluger, Stor Skallesluger, Toppet Skalleslu-
ger, Gravand, Pibeand, Taffel and, Troldand, Gråand, Lille 
Lappedykker og Toppet Lappedykker, hvor reduceret jagt 
og anden efterstræbelse i flere tilfælde som nævnt ovenfor 
også har gjort sig gældende, ligesom forskydninger i vin-
terudbredelsen kan være involveret. 

Som omtalt side 97, overvintrer adskillige vandfugle-
arter således nu længere mod nordøst som følge af mildere 
vintre (Austin & Rehfisch 2005, MacLean et al. 2008, Le-
hikoinen et al. 2013, 2016, Pavón‐Jordán et al. 2019, Fox 
et al. 2019b, Marchowski et al. 2020), hvilket sikkert kan 
forklare en del af nedgangene her i landet og i den vestlige 
Østersø fx for Troldand. I det omfang det også involve-
rer tilsyneladende nedgange i flywaybestandene, kan det 
hænge sammen med, at optællingerne ikke er så effektive 
længere mod nordøst som i Nordvesteuropa. For andre 
flywaybestandes fremgang er det nærliggende at antage, 
at de nu i højere grad overvintrer indenfor de lande, hvor 
optællingerne er mest effektive, dvs. at de er flyttet fra syd-
ligere overvintringsområder og op til Nordvesteuropa. Det 
gælder fx Skeand, Spidsand og Krikand, som alle har vist 
markante fremgange siden midvintertællingernes start 
(Wetlands International 2019; se Nielsen et al. 2019 for 
her i landet; se om ynglefuglene side 63). Også en række 
vadefuglearter har udvidet deres overvintringsområder 
mod nordøst i Europa (MacLean et al. 2008), så vi også 
har fået flere her i landet om vinteren ligesom for Skarver 
og Fiskehejrer (Meltofte et al. 2009b, Asferg et al. 2016; se 
siderne 97 og 143).

Senest har det vist sig, at ungfugleandelen blandt de 
overvintrende Fløjlsænder og Havlitter er aftaget i perio-
den 1990 til 2016, uden at årsagen kendes (Petersen et al. 
2019b). 

Foruden de antalsmæssige ændringer og forskydnin-
ger i overvintringsområderne igennem det sidste halve år-
hundrede er der sket betydelige ændringer i mange arters 
tidsmæssige udnyttelse af de danske vandfuglerasteplad-



108 Danmarks fugle gennem to århundreder

ser. Mange bliver her som nævnt i højere grad om vinteren, 
mens andre arter nu ankommer op til omkring to måne-
der tidligere om foråret end for et lille århundrede siden 
(Meltofte 1987, T.L. Petersen et al. 2012, Laursen & Frikke 
2013; se også side 142f). Mildere vintre, men muligvis også 
næringsstoftilførslen, kan være årsag hertil. 

Landvinding
Mere end to hundrede års inddigning af lavvandede dan-
ske kystområder beløber sig til ca. 370 km2, hvortil kom-
mer ca. 300 km2 marsk i Vadehavet og yderligere ca. 490 
km2 fjorde, hvor vandstanden er reguleret ved dæmninger 
og sluser som i de vestjyske fjorde (Sand-Jensen 2017). 
Mange af de tørlagte kystområder resulterede ikke i de 
ønskede landbrugsarealer, men endte i stedet som ferske 
og ofte fuglerige vådområder, der med lidt god vilje kan 
betragtes som en delvis erstatning for de mange ferske 
vådområder, der er gået tabt. Hvor dræning og opdyrk-
ning af ferske vådområder skal tælles i mange hundrede 
(se side 59), kan større landvindinger på søterritoriet op-
gøres til godt 10, med Vejlerne i Thy (1866), Saltbækvig 
ved Kalundborg (ligeledes 1866), Lammefjorden (1873), 
Rødby Fjord på Sydlolland (1878), Attrup og Ulvedybet 
ved  Øland i Limfjorden (1919-21), Kalvebod Strand på 
Vestamager (1940-45) og Overgårds inddæmmede arealer 
i ydre Mariager Fjord (1961-65) som de største. 

Fra et natursynspunkt kunne det være gået meget 
værre, når der sammenlignes med, hvad der var af seriøse 
planer helt frem til 1960erne (Hansen 2008 pp. 400-401), 
og at vi har bevaret mere end 35 kystlokaliteter med in-
ternationalt betydningsfulde forekomster af rastende og 
overvintrende trækfugle (Vikstrøm et al. 2015). Sammen 
med tilsvarende landvinding i kystområder mange steder 
i Vesteuropa kan disse inddigninger have haft effekter på 
bestandsniveau, idet engelske undersøgelser tyder på, at 
vandfuglenes fourageringsmuligheder i overvintrings-
områderne kan være begrænsede af fuglenes tæthed (fx 
Goss-Custard et al. 2001). For de enkelte lokaliteter kan 
man godt fantasere om, hvor mange tusinde Knortegæs, 
ænder, Almindelige Ryler, Små Kobbersnepper Limosa 
lapponica og andre vadefugle, der fx kunne raste og foura-
gere på Bygholm Vejle forår og efterår, dengang området i 
1800tallet endnu var en lavvandet og mere salt fjord med 
to vejler (marine vadesteder), nemlig Bygholm Vejle mod 
syd og Han Vejle mod nord. 

Fra andre af disse store inddigninger ved vi en lille smule 
om, hvad de havde af fugleliv inden landvindingerne. Det 
gælder således op til 500 Strandskader, 500 Storspover, 
> 500 Små Kobbersnepper, 10 000 Almindelige Ryler og 
150 Kærløbere Calidris falcinellus på Kalvebod Strand på 
Vestamager, hvor sådanne forekomster er ukendte i dag 

på trods af, at en del af inddigningen er bevaret som våd-
område (Frølich 1980, Meltofte 1981, DOFbasen). På de 
nærliggende Avedøre Holme rastede op til 2200 Alminde-
lige Ryler, inden holmene blev inddiget som et af de sidste 
områder her i landet (Andersen 1967), og i Lammefjorden 
var der jægere, der “med stort Held dreve, navnlig Svane- 
og Reigaasejagt” (Knortegæs; Torst. 1895-96).

Vadehavet
Vadehavets historie er i særklasse, idet digebyggeri har 
været betingelsen for, at mennesker har kunnet leve i 
og udnytte marsken til græsning og agerdyrkning. Men 
havets kræfter er store, og da det endelig blev teknisk 
og økonomisk overkommeligt at inddige egentlig vade, 
havde de politiske vinde vendt sig, så der i hele det danske 
Vadehav ikke blev inddiget mere marint område, end en 
bræmme ud for Højer Forland med Det Fremskudte Dige 
i 1979-81. Her blev kompromisset ovenikøbet, at der blev 
etableret en saltvandssø indenfor diget, som til en vis grad 
også har tiltrukket kystfugle (Laursen et al. 2009a; se side 
100). Etableringen af hovedparten af Margrethe Kog med 
Saltvandssøen som en jagtfri erstatningsbiotop for tabet af 
forlandsmarsk og vadehav resulterede i, at der samlet set 
har været flere fugle i området, end der var inden de 1151 
ha blev inddiget (Laursen et al. 2009a, Laursen & Frikke 
2013). Større og større dele af Vadehavet har successivt væ-
ret omfattet af jagtforbud siden 1939, men først i 1998 blev 
hele området udlagt som et samlet natur- og vildtreservat 
med jagtforbud på søterritoriet og store dele af forlands-
marsken (Laursen & Frikke 2006, 2013). 

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte arter trives i 
den danske del af Vadehavet. Ud af de 40 rastende vand-
fuglebestande, der er optalt årligt siden 1980, har 25 arter 
haft stigende, stabile eller fluktuerende bestande, mens 15 
er aftaget i antal (Laursen & Frikke 2013). For sammenlagt 
15 arter fulgte udviklingen den overordnede udvikling i 
flywaybestandene, hvorimod 13 arter klarede sig dårligere 
i den danske del af Vadehavet end for flywaybestandene 
generelt. For Vadehavet som helhed, dvs. inklusive de ty-
ske og hollandske dele, ser det ikke mindre broget ud, idet 
23 trækfuglebestande har været stabile eller i fremgang 
mellem 1987/88 og 2016/17 og 16 er aftaget i antal (Kleef-
stra et al. 2019).

I Vadehavet, som burde være et af Danmarks bedst be-
skyttede områder, foregik der endnu i midten af 1980erne 
et intensivt muslingefiskeri. Ederfuglenes fordeling afspej-
lede intensiteten af fiskeriet, hvor fuglene blev koncen-
treret på de sidste rester af muslingebankerne. Desuden 
kunne det påvises, at Ederfuglenes kropskondition faldt 
betydeligt under muslingefiskeriet, samt at de Ederfugle, 
der stadig havde mulighed for at æde muslinger, havde en 
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betydelig bedre kondition end de fugle, der havde taget 
andre fødeemner (Laursen et al. 2009b). Senere undersø-
gelser har vist, at i år med store forekomster af blåmus-
linger Mytilus edulis og med blåmuslinger af god kvalitet 
(stort kødindhold i forhold til skalvægten) havde ederfug-
lehunnerne også en god kondition, når de nåede tilbage til 
ynglepladser i Finland (Laursen et al. 2019). I de senere år 
har den invasive stille havsøsters Crassostrea gigas bredt sig 
voldsomt i Vadehavet og konkurrerer med blåmuslingerne 
om pladsen og føden (Nielsen et al. 2018). Ifølge under-
søgelser i det hollandske Vadehav udnytter Strandskader, 
Islandske Ryler, Almindelige Ryler og Stormmåger stille-
havs østersbanker signifikant mindre end blåmuslingeban-
ker (Waser et al. 2016). 

Fældende fugle
Som nævnt under de ferske vådområder side 99 kommer 
en del Grågæs, svømmeænder og Hvinænder hertil på 
fældningstræk i sommermånederne, ligesom vores egne 
Toppede Lappedykkere, Gråstrubede Lappedykkere, Små 

Lappedykkere og Toppede Skalleslugere samles på frede-
lige fældepladser, mens de ikke kan flyve (se Pihl 1995 og 
Meltofte & Clausen 2011). Dette gælder i langt højere grad 
for Knopsvaner, havdykænder og Lomvier, hvor titusinder 
af Knopsvaner og hundred tusinder af specielt Sortænder 
og Ederfugle samt Lomvier fælder i danske farvande, in-
klusive fugle der kommer hertil på fældningstræk fra store 
dele af Nordeuropa mv. (Joensen 1973, Skov et al. 1992, 
Laursen et al. 1997a; se også side 127f). Tilsvarende gen-
nemfører Gravænderne et fældningstræk til den tyske del 
af Vadehavet (se Meltofte et al. 1994).

I den periode, hvor fuglene ikke kan flyve, er de sårbare 
og overordentlig sky, og da fældeperioden er sammenfal-
dende med den mest intensive periode for rekreativ sej-
lads, har forekomsterne været under tiltagende pres de 
senere årtier (Laursen et al. 1997a, 1997b, in prep.). Proble-
met er særlig udtalt for fældende havdykænder, der ligger 
på åbent hav og ikke som svømmeænderne gemmer sig i 
vegetationsrige søer mv. For havdykænderne er der såle-
des sket en markant ændring i fordelingen af de fældende 

Vadehavet er i særklasse Danmarks vigtigste fuglelokalitet, men det var ikke før end i 1960erne og ’70erne, at man begyndte at få 
data for, hvor mange hundrede-tusinde fugle det faktisk drejede sig om. Foto: John Frikke; Pibeænder.
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fugle i de indre danske farvande over tid, hvilket formo-
dentlig hænger sammen med stigningen i den rekreative 
udnyttelse af det marine område (I.K. Petersen in litt.). 
Her har Sortand vist sig særlig sårbar (I.K. Petersen et al. 
2017). I Limfjorden (Fløjlsand, Bjergand, Hvinand og Top-
pet Skallesluger), men også i Sejerøbugten (Fløjlsænder) 
og Vadehavet (Ederfugle) har dette resulteret i faldende 
antal fældende fugle (Laursen et al. 1997a, Petersen et al. 
2015), hvor eutrofieringen også kan have spillet en væsent-
lig rolle for Limfjordens vedkommende (Christiansen et 
al. 2006). For Bjergand, Fløjlsand og Toppet Skallesluger 
er der også på landsplan sket store nedgange for de fæl-
dende fugle i sensommeren (Joensen 1973, Laursen et al. 
1997a, Nielsen et al. 2019), ligesom flere af de fældnede 
arters flywaybestande er aftaget de senere årtier (Wetlands 
International 2019).

Vadefuglene
De fleste vadefuglearter og selvstændige flyway bestande, 
der passerer Danmark under trækket, raster her kun i kort 
tid, inden de fortsætter trækket (Meltofte 1993). Undta-
gelserne er arter/bestande, der gennemfører en stor del af 
eller hele svingfjerfældningen på vore breddegrader, eller 
hvor større antal opholder sig her i landet som sidste stop 
om foråret inden trækket til nordligere yngleområder. De 

fældende fugle, der optræder i større antal, tæller de tidli-
gere nævnte Hjejler, Viber, Dobbeltbekkasiner og Storspo-
ver, mens Strandskader, Strandhjejler Pluvialis squatarola 
og nearktiske Islandske Ryler Calidris c. islandica kan føjes 
til især for Vadehavet, hvorimod fældende Klyder og Store 
Kobbersnepper mv. mest er af hjemlig oprindelse (Mel-
tofte 1993, Meltofte et al. 1994, Laursen & Frikke 2013). 
For forårstrækkets vedkommende har vi især mange Hjej-
ler, Almindelige Ryler, Storspover og Små Kobbersnepper 
både i Vadehavet og på et mindre antal toplokaliteter pri-
mært i landets kystområder, mens større antal Strandhjej-
ler, Islandske Ryler og Sandløbere Calidris alba næsten kun 
ses i Vadehavet (Meltofte 1993).

Også vadefuglene kan have været begunstigede af den 
stigende eutrofiering op gennem anden halvdel af 1900tal-
let fulgt af nedgange efterhånden, som vandmiljøplanerne 
fik effekt. Et markant eksempel herpå er forekomsterne 
af især Dobbeltbekkasiner, Sortklirer Tringa erythropus, 
Hvidklirer Tringa nebularia og Rødben på Tipperreserva-
tet i Ringkøbing Fjord, som mangedobledes i antal efter 
udretningen af Skjern Å i 1960erne og den deraf følgende 
tilmudring og eutrofiering af fjorden (Meltofte 1987, Mel-
tofte & Clausen 2016). I løbet af tre årtier betød forure-
ningen en femdobling af kvælstoftilførslen fra Skjern Å 
(Hald-Mortensen 1986) efterfulgt af markante nedgange 

Allerede i det allerførste tilløb til en bog om Danmarks fugle 
fra 1823 beskrev Andreas Charles Teilmann flokkene af Almin-
delige Ryler i Vadehavet med, at ”de ligne en Skye, i nogen 
Afstand.” Foto: Torben Andersen.
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i forekomsterne af de nævnte arter efter reduktionerne af 
næringsstoftilførslerne siden 1990erne samt naturgenop-
retningen af deltaet omkring år 2000 (Meltofte & Clausen 
2016; se også i yngle fuglekapitlerne). 

Samlet for de rastende vadefugle ved Danmarks kyster 
gælder, at forekomsterne af adskillige arter helt domine-
res af fuglene i Vadehavet, hvor allerede Teilmann (1823) 
skrev om de Almindelige Ryler, at de “Sees paa Stranden 
i April og i Efteraaret i saa store Flokke, at de ligne en 
Skye, i nogen Afstand.” Her er Strandhjejle, Islandsk Ryle, 
Sandløber, Storspove og Rødben tiltaget betydeligt i løbet 
af de senere årtier, mens Småspoven er aftaget betydeligt, 
og Hjejle, Almindelig Ryle og Lille Kobbersneppe er gået 
noget ned i antal (Laursen & Frikke 2013). Se også Mel-
tofte & Clausen (2016) og Meltofte et al. (2009b, 2019). 
Kvantitative ældre angivelser af forekomster af rastende 
vadefugle er der praktisk taget ingen af, men de store (for-
årsrastende) flokke af Små Kobbersnepper forekom også 
tidligere, som her hvor Heiberg (1886) nævner om “Rød-
brun Kobbersneppe”, at den “optræder i store Flokke på 
Trækket ved Hoxer-Røn [Hovsør Røn], Fegge-Røn, Hind-
sels og Thyborøn.”

For vadefuglene har vi flywaytrends på den østatlan-
tiske flyway fra en endnu kortere periode end for ande-
fuglene, nemlig først fra 1970erne eller ’80erne (Wetlands 

International 2019). Her er de mest markante trends, at 
Klyde, Storspove, ‘europæisk’ Lille Kobbersneppe Limosa 
l. lapponica, ‘nearktisk’ Islandsk Ryle, ‘grønlandsk’ Sand-
løber og Hvidklire er gået frem, mens ‘sibirisk’ Lille Kob-
bersneppe Limosa l. taymyrensis, ‘europæisk’ Stenvender 
og ‘sibirisk’ Islandsk Ryle Calidris c. canutus er gået tilbage 
(Meltofte et al. 2019, Wetlands International 2019, Oud-
man et al. 2020; se også Smith et al. 2019). De fleste andre 
bestande har været stabile eller fluktuerende i mange år 
som fx Strandskaderne, der først gik frem og siden tilbage. 
Udviklingen i Danmark inkl. Vadehavet følger altså langt-
fra i alle tilfælde flywaybestandene (Kleefstra et al. 2019). 
At de fleste nordlige vadefugle trives, bekræftes af tællinger 
2006-18 på 1500 transekter i Skandinaviens boreale zone, 
hvor kun tre arter ud af 22 gik statistisk signifikant tilbage 
(Odinshane Phalaropus lobatus, Kærløber og – meget lidt 
– Småspove), mens ligeledes tre arter gik frem (Strand-
skade, Almindelig Ryle og – meget lidt – Tinksmed (Lind-
ström et al. 2019). Heller ikke det samlede antal vadefugle 
gik tilbage. 

Forurening og vindmøller
Ud over næringsstoftilførslerne kan nævnes tre andre væ-
sentlige former for forurening, som har betydning for især 
svømmefuglene, nemlig olie, blyhagl og plastik. Oliefor-
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ureningen skyldes ikke alene ulykker, men nok så meget 
rensning af tanke til søs, som kulminerede i 1970erne og 
nu er stærkt aftagende takket være en betydelig indsats i 
form af lovgivning, international regulering og overvåg-
ning (Joensen & Hansen 1977, Clausager 1979, Anker-
Nilssen & Røstad 1982, Larsen et al. 2007, CWSS 2017, 
Stienen et al. 2017). Ikke mindst olieulykker, som har ramt 
ti- eller endog hundredtusinder af fugle (Joensen & Han-
sen 1977, Clausager 1979, Anker-Nilssen & Røstad 1982), 
kan sammen med den mere kontinuerlige forurening have 
haft effekter på bestandsniveau, idet havfugle inklusive al-
kefugle og havdykænder er særligt følsomme overfor stor 
voksendødelighed (se side 106). 

Blyhagl, som forgifter fx andefugle, når de æder haglene 
som kråsesten, blev i 1970erne fundet i så store mængder 
her i landet – både i lavvandede områder, hvor fuglene 
fouragerer, og i deres kråser – at det blev forbudt at bruge 
blyhagl ved jagt og flugtskydning i vådområder i 1986 og 
som det første land i verden totalt forbudt i 1996 (Petersen 
& Meltofte 1979, Hjorth & Meltofte 2006, Kanstrup 2019). 
Særlig mange forgiftninger blev fundet hos Knopsvaner og 
Gråænder (Clausen et al. 1982), men det er ukendt, om der 
døde så mange fugle, at det påvirkede bestandsstørrelserne 
i større grad. Den væsentligste dødsårsag blandt død-
fundne Havørne i Tyskland og Finland er blyforgiftning 
fra hagl i anskudte fugle og projektilfragmenter i rester 
af skudt hårvildt (Krone et al. 2002, Isomursu et al. 2018, 
Pain et al. 2019). Herhjemme er brugen af blyhagl næsten 
ophørt efter forbuddene (Kanstrup & Balsby 2019), og 
Kanstrup et al. (2019) fandt relativt lave værdier af bly i 
137 dødfundne og skudte rovfugle i lufthavne i perioden 
2013-16. Nu er det aftalt, at også brugen af bly i riffelam-
munition skal forbydes.

Som nævnt er de mange relativt lavvandede områder 
hele eksistensgrundlaget for de meget store forekomster af 
især havdykænder og lommer i de danske farvande. Uhel-
digvis er det netop sådanne lavvandede områder, der har 
gjort Danmark til et af de mest oplagte steder at etablere 
store havvindmølleparker med deraf følgende konflikter 
med internationalt betydningsfulde forekomster af arter, 
som i hvert fald indtil nu ikke har vist sig at ville opholde 
sig indenfor en vis afstand fra vindmølleparkerne (Fox & 
Petersen 2019). Her er det især Sortand, Havlit og lom-
mer, der fortrænges fra meget vigtige fælde-, raste- og 
overvintringsområder, mens fx Ederfugl har vist sig mere 
tilpasningsdygtig (Petersen et al. 2011, 2014, Mendel et al. 
2019). Fuglekollisioner med møllerne har derimod vist 
sig at være mindre væsentlige for de fleste arters vedkom-
mende både til havs og på land (Nygaard et al. 2014, Fox 
& Petersen 2019). Selv ved Gibraltar, hvor vindmøllerne 

står tæt, og mange Hvide Storke passerer, falder der kun 
sjældent Storke (Barrios & Rodríguez 2004), og i en ame-
rikansk undersøgelse faldt der kun 55 fugle over en fireårig 
periode i et område, som omkring 3½ mio. fugle trækker 
gennem hvert år (Johnson et al. 2002). Der er dog også ek-
sempler på uheldigt placerede møller fx på bakkekamme, 
som tiltrækker fugle, der udnytter opvindene (Nygaard et 
al. 2014). 

Endelig er plastikforurening i verdenshavene kom-
met til som et nyt presserende problem bl.a. med fund af 
mange Mallemukker med plastik i maven (Van Franeker 
et al. 2011). I Nordsøen er det således mere end 90 % af de 
dødfundne Mallemukker, der har mindst et stykke plastik 
i maven (OSPAR 2017; se også side 139). 

Se yderligere i trækfuglekapitlerne ovenfor om gul-
næbbede svaner, gæs, Viber, Hjejler, Storspover og fæl-
dende måger.

Sammenfatning 
På naturområdet er Danmark en ‘stormagt’, hvad angår 
raste-, fældnings- og overvintringsområder for interna-
tionalt betydningsfulde forekomster af mange arter af 
kyst- og havfugle. Her er de indre danske farvande særligt 
betydningsfulde for dykænder, Vadehavet for vadefugle 
og andre svømmefugle samt Skagerrak og den nordlige 
del af Nordsøen for alkefugle m.fl. For mange arter af især 
havfugle har vi meget få oplysninger om eventuelle sving-
ninger i forekomsterne i undersøgelsesperioden, og for de 
arter, vi har landsdækkende data for, rækker tidsserierne 
sjældent mere end et halvt århundrede tilbage. Men selv 
inden for den periode er der sket markante ændringer for 
adskillige arter, herunder at en række bestande blev stærkt 
reducerede af jagt frem til efter midten af 1900tallet, hvor-
efter de igen steg som et resultat af tiltagende jagtbegræns-
ninger. Adskillige arter har forskudt deres overvintrings-
områder mod nordøst i takt med klimaændringerne, mens 
andre har udvidet deres overvintringsområde sydfra til at 
omfatte Danmark, eller de ankommer nu adskillige uger 
tidligere end i første halvdel af 1900tallet. Landvinding 
har ramt mange tidligere, sandsynligvis meget fuglerige 
lavvandede kystområder, mens næringsstoftilførsel til de 
marine områder kan have medført mere føde til mange 
vandfugle op gennem 1900tallet. Men i mange områder 
blev næringsstofbelastningen så stor, at forureningen øde-
lagde eksistensgrundlaget for mange planter og dyr. Vand-
miljøplanerne har betydet, at belastningen er reduceret så 
meget, at ålegræs og andre vandplanter er under genetab-
lering flere steder, mens andre områder stadig plages af 
tilbagevendende iltsvind. Truslerne fra olieforurening og 
forgiftning fra blyhagl er stærkt reduceret.
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Fugle har altid spillet en fremtrædende rolle i befolknin-
gens oplevelse af og samspil med naturen (Grundtvig 1883, 
Lorenzen 1960, Brøndegaard 1985, Meltofte 2016). Mens 
danske pattedyr næsten alle sammen er gråbrune og med 
få undtagelser tillige overvejende nataktive, så er de fleste 
af vores fugle dagaktive og har en mangfoldighed af ofte 
smukke former og farver. Fuglene forekommer desuden 
i alle landskaber og naturtyper, er livlige, udviser mange 
spændende adfærdsformer, kan flyve og gør verden fuld 
af synsindtryk og stemmer. Fuglenes stemmer spillede må-
ske en endnu større rolle, dengang, der endnu ikke fandtes 
motorer, radioer, telefoner eller anden elektronisk lyd, så 
vinden, kirkeklokkerne, husdyrene og menneskers ar-
bejde stort set var det eneste, man foruden fuglene kunne 
høre i landskabet endnu i første halvdel af nærværende 
undersøgelsesperiode (se fx Petersen 1878). Fuglene ind-
gik desuden som forudsigelige elementer i årets rytme og 
blev tillagt mytiske egenskaber, ligesom man i høj grad tog 
varsler af deres optræden spændende så vidt som fra vejret 

til død og krig (Grundtvig 1883, Lorenzen 1960, Brønde-
gaard 1985). Og i landskaberne har vi bevaret stednavne 
som Tranekær, Hærfølge (Hærfugl), Ravnholt og Krage-
næs, der fortæller om de fugle, som prægede stederne for 
måske tusind år siden (Brøndegaard 1985, Hald-Morten-
sen 1971b)

Foruden den oplevelsesmæssige betydning har be-
folkningens fugleinteresse faktisk en større økonomisk 
betydning i dag, end mange sikkert forestiller sig. Vi har 
ikke kendskab til data fra Danmark, men i USA, hvor fug-
leinteressen også er stor, var det 46 mio. eller mere end 
hver femte voksne amerikaner, der så på fugle i 2001, og 
de købte varer og tjenesteydelser for 32 mia. USD med en 
akkumuleret omsætning på 85 mia. USD, der skabte mere 
end 863 000 arbejdspladser (La Rouche 2006). Omsat til 
danske forhold svarer det til, at 800 000 danskere i en eller 
anden udstrækning ser på fugle, og at de i så fald bruger 
3,8 mia. kr. på det om året. At dømme ud fra stablerne af 
store poser med vildfuglefoder i supermarkederne er det 

Egentligt fugleinteresserede danskere skal tælles i titusinder, og mange hundrede-tusinde har glæde af at se på fugle, når de 
fodrer dem i haven eller på altanen om vinteren. Foto: Allan Gudio Nielsen.

Diskussion 
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næppe urealistisk. Baseret på vurderinger fra vildfuglefo-
derbranchen skønnede Meltofte & Larsen (2015) således, 
at der bliver fodret fugle i omkring halvdelen af Danmarks 
mere end halvanden mio. haver. Det må betyde, at mere 
end en million danskere i det mindste kender nogle af de 
almindeligste fugle, hvilket understøttes af, at den mest 
udbredte fuglebog i anden halvdel af 1900tallet – Fugle i 
farver – blev solgt i mere end en halv million eksemplarer 
(Geertz-Hansen 2006).

Endelig viste den seneste store undersøgelse af befolk-
ningens friluftsliv, at det for 85 % af den voksne befolkning 
i 2008 i en eller anden grad var vigtigt at møde dyr under 
besøg i naturen/landskabet (Jensen & Cleemann 2018). 15 
% svarede ovenikøbet, at det var “meget vigtigt” at møde 
dyr på deres tur. Dyreiagttagelse blev kun overgået af mere 
universelle aktiviteter som at “opleve naturen” (hvor dyre-
iagttagelser også kan indgå) og det at “gå en tur” (Jensen & 
Skov-Petersen 2008). Sammenlignet med tallene ovenfor 
underbygger det, at trekvart million danskere finder, at det 
for dem er meget vigtigt at se dyr på deres ture i naturen.

Strukturændringerne i landskabet 
Det er vanskeligt i dag at forestille sig, hvor meget ander-
ledes de danske landskaber så ud for 200 år siden. Ikke 
alene er der nu omkring fem gange så store arealer med 
skov, der er formentlig også flere tusinde gange så mange 
træer og buske spredt i landskabet, i haver og i bymæssig 
bebyggelse. Denne afgørende forskel gælder ikke mindst 
vest for israndslinjen, hvor der stort set ingen træer fand-
tes langt op i 1800tallet (Fig. 35). Og skovene ser meget 
anderledes ud nu end omkring år 1800. Dengang fandtes 
der praktisk taget ikke nåletræskulturer, og nedhugning 
samt fritgående kvæg, heste og tamsvin medførte, at der 
var meget lidt underskov mellem de store træer, når der 
bortses fra bønderne stævningsskove. Mange af datidens 
hundredtusinder af store og små søer, moser og kær, som 
især prægede de unge landskaber øst for israndslinjen, er 
i dag forsvundet både i og uden for skovene. Først blev 
størstedelen af sumpene i ådale og kystområder mv. dræ-
net og konverteret til enge i 1700- og 1800tallet, for så i 
løbet af 1900tallet at blive yderligere drænet og opdyrket 

Fig. 35. L.A. Ring: Jydsk Hedelandskab, 1888. Først i 1800tallet, dvs. inden den intensive opdyrkning begyndte, dækkede heder og 
hedemoser mere end en tredjedel af Jylland. Selv midt på den jyske højderyg, som her ved Bryrup Langsø syd for Silkeborg, do-
minerede heden mange steder. I dag er der lige så meget skov, som der er åbent landbrugsland på denne egn. Niedersächsisches 
Landesmuseum, Hannover.
Painting of open heathland south of Silkeborg in Mid-Jutland 1888. In the beginning of the 19th century, heaths and moorland covered 
about a third of Jutland.
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– eller overladt til tilgroning med bl.a. tagrør, pil, birk og 
rødel. Omvendt blev der gravet mere end hundrede tu-
sinde mergelgrave fra midten af 1800tallet og mere end 
et halvt århundrede frem, ligesom tørvegravning skabte 
åbne vandflader i moserne fra sidst i 1700tallet og frem til 
og med de to verdenskrige (se Generalstabens målebords-
blade fra midten af 1800tallet; Styrelsen for Dataforsyning 
og Effektivisering 2020). 

Guldaldermalerier og gamle fotos giver et indtryk af, 
hvor åbne landskaberne var i vidt forskellige dele af lan-
det frem til begyndelsen af 1900tallet med store områder 
med heder, enge og overdrev. Der findes også adskillige 
guldaldermalerier med mere skovrige landskaber (Fig. 7 
og 23), så flere af dem, vi har medtaget her, samt fotos er 
udvalgt for at vise de åbne landskaber, som var domine-
rende langt op i 1800tallet – længst i Vestjylland (Fig. 1, 
2, 11, 13, 14, 15, 20, 35 og 36 samt forsiden og bagside af 
monografien). Og selv om det ikke altid er helt trovær-
dige fremstillinger (Ovesen 1983, 1984, Bruun 2000), så 
er der i dag slet ikke det åbne udsyn over de landskaber, 
som billederne illustrerer (Ovesen 1983, 1984). De meget 
åbne landskaber bekræftes af de mange illustrationer i 
Den Danske Atlas fra sidste halvdel af 1700tallet (Fig. 5; 
Pontoppidan 1763-81) og ikke mindst af Generalstabens 
minutiøse målebordsblade fra midten af 1800tallet, hvor 
selv levende hegn, fritstående rækker af træer og alleer er 

markerede (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 
2020). Endnu omkring forrige århundredskifte dokumen-
terer fotografier eksistensen af de store træløse landskaber 
i Midt- og Vestjylland (Fig. 11, 14, 15 og 36). 

Hen mod slutningen af 1800tallet begyndte male-
riernes motiver øst for israndslinjen mere at ligne de 
landskaber, vi kender i dag med levende hegn og mange 
spredte bevoksninger (Mednick 2018). Landbruget havde 
gennemgået en rivende udvikling, og dets betydning som 
økonomisk lokomotiv for landet toppede i denne periode 
(Kjærgaard 2002). Tvunget af stærkt faldende verdensmar-
kedspriser på korn efter 1880 ændrede landbruget samti-
dig fokus fra vegetabilsk til animalsk produktion (Fig. 21), 
hvilket primært i Midt- og Vetjylland førte til intensiveret 
engdrift inklusive udbyggede afvandings- og bevandings-
anlæg (Porsmose & Bjørn 1999, Fritzbøger 2004 pp. 203-
211, Søndergaard & Møller 2018). 

Den næste og seneste store omvæltning var industria-
liseringen af landbruget efter 2. Verdenskrig, hvor impor-
terede gødningsstoffer, sprøjtegifte og fossile brændstoffer 
til motordrevne redskaber vandt frem og nu dominerer 
i landbruget (Fritzbøger 2004). Det var ikke mindst den 
sidste meget omfattende omlægning, der medførte den 
voldsommste forarmelse af den vilde flora og fauna i land-
brugslandet. For fuglenes vedkommende er det dels de 
tidligere så talrige arter i det dengang meget mere vari-

Fig. 36. Så sent som ved forrige århundredskifte kunne dette motiv opleves på Sdr. Omme Hede; lyng så langt øjet rakte og san-
dede hjulspor med et studeforspand på vej hjem med lyngtørv til husholdningen. Arkivfoto fra Hedeselskabet.
As late as the end of the 19th century, a view like this was possible on the heaths of Jutland.
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erede landbrugsland som fx Agerhøne, Vibe, Sanglærke, 
Gul Vipstjert, Engpiber, Stenpikker, Bynkefugl, Tornirisk 
og Gulspurv, der er gået stærkt ned i antal, men også andre 
arter er nu så hårdt trængt, at de sandsynligvis snart ville 
forsvinde, hvis de plejetiltag, som man forsøger at hjælpe 
dem med, ophørte (Nyegaard et al. 2014). Det gælder 
i udpræget grad arter som Hedehøg, Brushane, Engryle 
og Kirkeugle, mens andre som Hvid Stork, Urfugl, Hjejle 
og Høgesanger allerede er forsvundet eller er på nippet til 
at gøre det. Ifølge vores meget overordnede vurderinger i 
Tab. 1 og 2 er der tale om væsentligt mere end en halvering 
af fuglemængderne i agerlandet siden 1800tallet og første 
halvdel af 1900tallet på trods af, at det samlede areal af 
agerland er næsten fordoblet siden år 18007. Endnu værre 
er det gået med fuglene i de tørre, lysåbne naturtyper som 
græsland og hede, hvor der måske er sket en reduktion af 
de nationale fuglemængder til i størrelsesordenen en tien-
dedel i forbindelse med opdyrkningen og tilplantningen 
af disse naturtyper (Tab. 2). I et tilsvarende 200-årigt per-
spektiv er også åbentlandsfuglene tilknyttet enge, moser 
og sumpe reduceret til måske en fjerdedel (Tab. 2).

Den omfattende tilgroning af landskaberne, som ac-
celererede op gennem 1900tallet, er på den anden side 
årsag til, at vi i dag har langt flere både arter og individer 
af træ- og busklevende fugle i Danmark end for 200 år si-
den. Det gælder både for antallet af skovfugle, som samlet 
set er mangedoblet siden år 1800 som følge af det øgede 
skovareal, indførelsen af nåletræer og den øgede underve-
getation i mange løvskove. Og det gælder for ynglefuglene 
i træer og buske i det åbne land samt villa- og sommer-
husområder, hvis individantal måske er femdoblet i løbet 
af undersøgelsesperioden som følge af den markante for-
øgelse af disse landskabselementer (Tab. 2). Sidstnævnte 
er et eksempel på, at bestandsudviklingen i sekundære 
habitater ofte vejer tungere for den samlede bestand end 
udviklingen i den primære habitat (Ward et al. 2018). Re-
sultatet af denne fremgang er, at de skov-, træ- og buskle-
vende fugle arter i dag udgør langt den individrigeste fug-
legruppe i Danmark. Også i nyere tid har de fleste skov- og 
trælevende fugle klaret sig relativt godt (Eskildsen et al. 
2020), og selv blandt de sjældne og truede er der kun nogle 
få skovarter, der ikke trives, som fx Sort Stork, Mellemflag-
spætte og Pirol (Nyegaard et al. 2014). Der er dog ingen 
tvivl om, at vi kunne have væsentligt tættere fuglebestande 
i skovene, hvis den intensive skovdrift ophørte nogle flere 
steder, herunder at den naturlige hydrologi og lysningerne 
blev genskabt (se fx Meltofte et al. 2016). Her bliver det 

7 Disse tal er ikke helt sammenlignelige med de beregninger af Niels 
Andersen, som Christensen (2018) har publiceret, idet disse rimeligt 
nok inklucerer en række arter, der yngler i hegn mv. og fouragerer på 
agerjorden.

særlig interessant at se, om vi i fremtiden kan forvente, at 
de forsvundne arter vender tilbage, efterhånden som der 
etableres mere urørt skov i kombination med genskabelse 
af mere oprindelig hydrologi og retablering af lysninger 
som for eksempel skovenge. Fx ser Mellemflagspætten 
netop i disse år ud til at være på vej til at genindvandre 
(Vikstrøm & Moshøj 2020). 

Samlet for de egentlige byfugles vedkommende skete 
der givetvis mere end en fordobling af de nationale be-
stande i løbet af de første halvandet hundrede år af under-
søgelsesperioden, idet byerne dels blev meget større, dels 
fik mange flere træer langs vejene og i grønne områder mv. 
(Tab. 2). Omvendt er det i gået meget tilbage for de arter, 
der levede af insekterne og det spildte foder i forbindelse 
med tidligere tiders husdyrhold i byerne, som svaler, Grå-
spurve, Tyrkerduer og Toplærker.

Når vi i Tab. 2 har talt angivelserne sammen til vurde-
ringer af, hvor mange ynglefugle, der har været i Danmarks 
landskabstyper på de forskellige tidspunkter, er disse tal-
størrelser en kombination af vurderingen ud fra hyppig-
hedsangivelser i litteraturen og evalueringer af, hvordan de 
enkelte arter har reageret på de landskabsændringer, som 
er det gennemgående tema i denne monografi (se side 19). 
De skal derfor ikke tages for andet end et forsøg på at nå 
frem til nogle størrelsesordner for ændringerne. 

Da tæthederne af ynglefugle i skov og andre områder 
bevokset med træer og buske er mange gange højere end 
tæthederne i et træløst landskab (agerland, fersk enge og 
strandenge; Jørgensen 1971, Larsen & Møller 1978, Laur-
sen 1980, Meltofte et al. 2016), indebærer det, at vi på trods 
af agerlandets arealmæssige dominans i dag har væsentligt 
flere ynglefugle i Danmark, end der var for 100-200 år siden 
– om end udviklingen har været negativ de senere årtier 
(Tab. 1 og 2). Overordnet kan man sige, at generalisterne i 
skov og andre bevoksninger er blevet talrigere, mens især 
specialisterne tilknyttet forskellige lysåbne naturtyper er 
blevet sjældnere eller helt er forsvundet (dvs. arter som Ur-
fugl, Spidsand, Tredækker, Brushane, Engryle, Tinksmed, 
Sortterne, Lærkefalk, Ellekrage, Stor Tornskade og Mark-
piber). Det er en udvikling, der er set også i resten af Vest-
europa (se Robinson & Sutherland 2002). Tilgroningen af 
landskabet kan have bidraget til at fortrænge enkelte arter 
i de lysåbne naturtyper, som fx Sanglærken, men ellers er 
det langt overvejende industrialiseringen af landbruget, 
der har forårsaget nedgangene her (Newton 2017). 

Siden år 1800 har 231 fuglearter ynglet eller forsøgt at 
yngle her i landet (Tab. 1 og 2). Fratrukket 30 sporadisk 
ynglende arter, er 70 af disse arter indvandret og/eller 
ifølge vores relativt grove beregningsmetode gået entydigt 
frem i løbet af undersøgelsesperioden, mens 53 arter er 
gået entydigt tilbage eller er uddøde her i landet. Hertil 
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kommer, at blandt de resterende 78 arter, hvis bestande 
har svinget i løbet af perioden, er de 38 endt med at være 
mere (ofte meget mere) almindelige ved afslutningen af 
perioden end ved starten, mens kun fem er endt med at 
være mindre almindelige. Sammenlagt har vi således 108 
arter, der er mere almindelige i dag end for 200 år siden, 
hvorimod der er 58 arter, der er blevet færre af. De stati-
stiske tests af bestandsudviklingen over alle 220 år (de syv 
skæringsår i Tab. 1) kombineret med punkttællingsresul-
taterne fra de sidste 44 år (se side 18f) viser, at der blandt 
disse op- og nedgange er 91 arter, der er blevet statistisk 
signifikant mere almindelige (inklusive dem der er ind-
vandret), og 53, der er blevet mindre almindelige (inklu-
sive dem der er uddøde nationalt; Tab. 1). 

Markante ændringer ses også for udbredelsen inden 
for de sidste to årtier, hvor 31 % af vores ynglende fugle-
arter har øget udbredelsen med mere end 20 %, mens 25 
% af arterne omvendt har fået reduceret deres udbredelse 
med mere end 20 % (Vikstrøm & Moshøj 2020). 

Ser vi i stedet på op- og nedgange for de regelmæssigt 
ynglende fugle i de enkelte landskabstyper siden begyn-
delsen af 1800tallet, så har udviklingen været mest positiv i 
skov med 43 arter, der nu er mere talrige (27 entydigt frem 
plus 16 svingende, der nu er mere talrige) end for 200 år 
siden mod nedgang for fire arter, mens 12 har været for-
holdsvis stabile eller varierende uden en klar tendens (Tab. 
2). En tilsvarende udvikling har fundet sted for fuglene i 
træer og buske i det åbne land, hvor 18 nu er mere talrige 
og seks mere fåtallige, mens en har været varierende uden 

en klar tendens. Derimod har udviklingen været mindre 
gunstig i agerland og lysåbne tørre naturtyper, hvor seks 
arter er blevet mere talrige, mens 16 er blevet mere fåtal-
lige, og tre har fluktueret. Endelig har udviklingen i de arts-
rige ferske og brakke vådområder være ganske kompleks, 
idet 28 arter er blevet mere talrige, 11 har været forholdsvis 
stabile eller varierende, mens 26 er blevet mere fåtallige. 

Antallet af arter, der tidligere har været almindelige, 
men som nu er uddøde eller tæt på at være det, er 10-11, 
mens vi har fået 36-41 nye regelmæssige ynglefugle arter til 
landet (Tab. 1; se også Dinesen et al. 2016). Yderligere har 
3-6 indvandrede arter været relativt almindelige i en pe-
riode, men er blevet meget sjældne eller er helt forsvundet 
igen. Blandt de sammenlagt 78 svingende arter, har 23-26 
gennemgået en markant udvikling med stærkt reducerede 
eller direkte udryddede bestande omkring forrige århund-
redskifte som følge af jagt og anden efterstræbelse. Siden 
er de imidlertid gået betydeligt frem og har i adskillige til-
fælde nu større bestande, end de formentlig har haft på no-
get tidspunkt tidligere i undersøgelsesperioden. Foruden 
rovfugle mv., gælder dette for mange af ynglefuglene langs 
kyster og på småøer, hvor de samlede fuglebestande for-
mentlig er fordoblet siden år 1900 takket være fredninger 
og reservatoprettelser (Tab. 2). Bemærk at meget sjældne 
og uregelmæssige ynglefugle ikke indgår i disse angivelser.

For landet som helhed tyder vores estimater i Tab. 1 og 
2 på, at antallet af ynglefugle steg fra i størrelsesordenen 10 
mio. par omkring år 1800 til 16 mio. par, da der var flest i 
1900tallet, og at der er forsvundet mere end to millioner 

Tab. 2. Vurderinger af størrelsesordener af fuglebestandene (par) i de i denne monografi anvendte landskabstyper samt antallet 
af arter i de samme landskabstyper, der overordnet er gået frem eller tilbage i undersøgelsesperioden (se side 11ff og Tab. 1). Alle 
bestandsstørrelser er reduceret til hele 10 tusinder. Bemærk, at 30 arter af sporadiske ynglefugle ikke indgår i kolonnerne med op- 
og nedgange i landskabstyperne, og at der er syv arter, der er opregnet under flere landskabstyper.
Estimates in order of magnitude of bird populations (pairs) in the Danish landscape types selected for this assessment. For each land-
scape type the numbers of species that increased, fluctuated or decreased are given in the five columns to the right. 

Biotop Biotope N 1800 1850 1900 1945 1974 1993-96 2014-17 ▲ ~+ ~ ~÷ ▼

Skov Wood 64 770 000 870 000 2 120 000 4 610 000 5 290 000 5 790 000  5 910 000 27 16 12 0 4

Træer og buske  
i det åbne land  
Trees in open land

27 990 000 1 020 000 1 390 000 3 550 000 4 140 000 5 760 000  5 050 000 13 5 1 1 5

Agerland  
Arable

12 4 020 000 4 650 000 4 720 000 4 950 000 3 920 000 2 590 000  1 440 000 2 1 1 3 5

Lysåbne tørre  
naturtyper  
Open dry

20 2 230 000 1 700 000 1 200 000 950 000 790 000 720 000  230 000 2 1 2 0 8

Ferske og brakke  
vådområder  
Open wet

78 1 630 000 1 610 000 1 070 000 850 000 640 000 620 000  400 000 15 13 11 0 26

Kyster og småøer  
Coasts and islets

31 90 000 90 000 80 000 150 000 160 000 200 000  200 000 9 4 6 0 8

By Town 7 240 000 340 000 540 000 570 000 600 000 520 000  370 000 3 1 2 0 1

I alt Total 231 9 970 000 10 280 000 11 120 000 15 630 000 15 540 000 16 200 000  13 600 000 70 38 35 5 53
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par i løbet af de senere årtier. Vurderet ud fra vores grov-
maskede klassifikation, er de fuglerigeste landskabstyper i 
dag skov samt træer og buske i det åbne land. De lysåbne 
landskabstyper havde derimod langt flest fugle i 1800tal-
let. Hvad artsrigdommen angår, så er der flest arter i ferske 
og brakke vådområder samt skov, der begge har mere end 
dobbelt så mange arter som nogen anden landskabstype 
(Tab. 2). 

I Sverige, Tyskland, Holland og UK har man lavet til-
svarende opstillinger af udviklingen i ynglefuglefaunaerne 
langt tilbage i tiden. På De Britiske Øer er der endda ud-
arbejdet et atlas over ynglefuglenes udbredelse 1875-1900 
i stil med det danske fra ca. 1910-30 (Skovgaard (1932, 
Heldbjerg et al. 2020). I Tyskland ligner udviklingen si-
den 1800 meget den danske med “alarming” nedgange 
som følge af intensiveret opdyrkning og efterstræbelse af 
især større fugle i 1800tallet og efterfølgende stigninger 
i 1900tallet som følge af bedre beskyttelse (Bezzel 2006). 
Sverige og Tyskland har ligesom Danmark oplevet en net-
totilvækst af ynglefuglearter siden 1800tallet (Bezzel 2006, 
Haas et al. 2014), og i Sverige forudser man, at yderligere 
11-20 arter vil indvandre inden 2050, mens syv er i risiko 
for at uddø. Tilsvarende har UK haft en nettotilvækst af 
arter på 14 % mellem 1800 og 1995 – de fleste siden 1940 
– når introducerede arter udelades (Gibbons et al. 1996). 
Her er bestandsmæssigt stort set det samme antal arter 
gået markant frem som markant tilbage, med nedgange 
blandt rovfuglene i 1900tallet efterfulgt af mindre frem-
gang sidst i århundredet ligesom i Danmark. Derimod er 
nedgangen blandt landbrugslandets fugle i UK accelereret 
op gennem 1900tallet. I Holland dækker den analyserede 
periode kun 1901-2000, men også her er antallet af yngle-
fugle steget markant, idet de regelmæssigt ynglende arter 
er steget med netto 31 eller hele 21 % foruden ni introdu-
cerede arter (Parlevliet 2003). Flere nye arter indvandrede 
til Holland allerede sidst i 1800tallet, og af syv forsvundne 
arter i 1900tallet er to vendt tilbage senere i århundredet. 
Blandt de regelmæssigt ynglende arter gik 62 markant 
frem, mens 47 gik markant tilbage, og sammenlagt gik an-
tallet af ynglefugle i Holland frem. På samme måde som 
i Danmark kan fremgangene i antal ynglende arter i de 
omtalte lande kun i begrænset omfang forklares med øget 
ornitologisk aktivitet. Se også noten side 158. 

De ændrede hyppigheder af mange af Danmarks yng-
lefuglearter gennem det sidste halve århundrede viser 
også sammenhæng med arternes levesteder. Således er en 
tredjedel af de arter, der har vist fremgang i udbredelsen, 
tilknyttet skov og krat, og en anden tredjedel er tilknyt-
tet søer og moser (Vikstrøm & Moshøj 2020). Også for 
arterne på kyster og småøer ses øget forekomst i det sid-
ste halve århundrede. Størstedelen af arterne med forøget 

yngleudbredelse er standfugle eller kortdistancetrækkere, 
hvorimod langdistancetrækkende arter, der primært over-
vintrer i Afrika syd for Sahara, samlet set er gået statistisk 
signifikant tilbage i udbredelse (se side 31). Ca. 40 % af 
arterne, der er rødlistekategoriseret som sårbare (VU), 
næsten truede (NT), truede (EN) eller kritisk truede (CR) 
på den nationale rødliste, er gået frem i udbredelse, så vi 
er i den lidt paradoksale situation, at en række meget al-
mindelige arter især tilknyttet landbrugslandet går tilbage, 
mens mange sjældne arter tilknyttet andre landskabstyper 
går frem (Vikstrøm & Moshøj 2020), hvilket også er til-
fældet i det øvrige Europa (Inger et al. 2014). Samlet for de 
arealer, som forvaltes af landbruget, er ca. halvdelen af de 
karakteriske ynglefuglearter nu rødlistede, dvs. ca. 30 arter 
(Flensted & Sterup 2019). Det er næsten alle sammen arter, 
der tidligere har været meget almindelige.

Mange af fuglene tilknyttet det åbne land har i år-
hundreder været begunstigede af den menneskelige ud-
nyttelse af landskabet, som har fremmet den arealmæssige 
udbredelse af disse natur- og landskabstyper. Afhængig-
heden har dog næppe været så stor, som Løppenthin 
(1967) argumenterede for, idet han mente, at mange af 
disse arter først indvandrede til Danmark, efterhånden 
som landbruget skabte tilstrækkeligt med åbent land (se 
side 21). Som omtalt i indledningen side 6f var der al-
lerede betydelige arealer med lysåben natur, før man i 
bondestealderen begyndte at rydde områder til agerbrug, 
høslæt og græsning. Sandsynligvis fandtes der dog ikke 
engområder uden træer i arealmæssig udstrækning, der 
fx svarer til Tøndermarsken, Tipperhalvøen, Nyords Enge 
(Fig. 37) og Bygholm Vejle – samt tidligere Skjernådalen 
og tilsvarende ådale og lavbundsområder mange steder i 
landet – med de store tætheder af ynglende engfugle, som 
de har muliggjort. 

Alligevel kan en stor del af den danske fuglefauna be-
tegnes som kulturfølgere, der har nydt godt af menneskers 
omformning af landskaberne – ikke sådan forstået at de 
først indvandrede efter rydning af skovene osv. (se side 
21), men at mange arter igennem de senere århundreder 
har haft langt større bestande her i landet, end de ville 
have haft uden vidt udbredte menneskeskabte levesteder i 
form af først og fremmest landbrug og senere byer. Det er 
dog ikke en arrangeret eller kunstig virkelighed, for ingen 
har ryddet skovene for at skaffe plads til lærkerne. Kultur-
landskabets fugle har etableret sig ganske spontant og må 
derfor efter vores opfattelse betragtes som fuldgyldige og 
autentiske medlemmer af den danske fauna (se Meltofte 
1984). Det gælder fx engfuglene, som i et par hundrede år 
var begunstigede af landbrugets engdrift, indtil den ikke 
var så økonomisk fordelagtig mere, og fuglene blev for-
trængt til kystnære områder, hvor engdrift stadig praktise-
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res, og hvor lidt ekstra hensyntagen eller incitamenter kan 
opretholde bestandene af disse truede arter.

Ikke alene er mange moser, enge og andre fugtige om-
råder blevet drænet og inddraget til pløjejord, men især 
siden 1950erne er antallet af græssende husdyr i landska-
bet også gået tilbage. Derfor er det blevet vanskeligere at 
opretholde kreaturgræsningen især i store naturområder 
med behov for mange dyr (se Nygaard et al. 2012). Mange 
områder, der endnu i 1960erne blev brugt til græsning, er 
groet til som følge af, at landbruget har satset på produk-
tion af malkekvæg og især svin i store industrialiserede an-
læg med dertil hørende dyrkning af foderafgrøder på mar-
kerne under anvendelse af store mængder kunstgødning 
samt gylle fra de samme svin og kreaturer (se side 134ff). 
Som led i forsøgene på at begrænse de skadelige effekter af 
de store gødningsmængders udsivning til vandmiljøet har 
man omlagt markdriften, så markerne står intenst grønne 
hele vinteren i det, som Naturrådet i sin rapport om land-
brugets næringsstoffer og naturens tålegrænser kaldte Det 
fede landskab (Agger et al. 2002). Det er til glæde for hjor-
tevildt, gæs og svaner, men til ugunst for alle de fugle, der 
tidligere nød godt af frø mv. på stubmarkerne om efteråret 

og stedvis også om vinteren (Newton 2017 p. 256-262; se 
yderligere om stubmarker side 48), samt for de Viber der 
yngler i vårafgrøder (Petersen 1996, Sheldon et al. 2007). 
Da udviklingen i retning af planteavl er nået særlig langt 
i Østdanmark, kan det være årsagen til en generelt mere 
negativ bestandsudvikling de senere årtier for landbrugs-
landets ynglefugle på Øerne end i Jylland, idet der nu er 
færre traditionelt græssede og slåede arealer østpå (Held-
bjerg & Fox 2016).

På trods af disse omfattende ændringer i brugen af det 
danske landskab er der stadig flest forskellige ynglefugle-
arter i de mere varierede og frugtbare landskaber øst for 
israndslinjen (Meltofte et al. 2010, Vikstrøm & Moshøj 
2020). Det gælder i særlig grad for skovfugle og vådom-
rådefugle. Derimod findes de sjældne ynglefugle i højere 
grad i marginale områder langs kysterne, hvilket forment-
lig skyldes, at ferskenge, overdrev og heder, som tidligere 
rummede mange af disse arter, i meget høj grad er forsvun-
det fra indlandet. Måske spiller det også ind, at naturlige 
kystudligningsprocesser til stadighed skaber nye habitater.

Noget af Danmarks mest unikke natur er de lavvan-
dede kyster med et væld af øer og holme ofte fremkommet 

Fig. 37. Opretholdelsen af levedygtige bestande af engfugle kræver store træløse engområder med passende græsning og/eller 
slåning, og sådanne enge er i høj grad forsvundet fra indlandet, så der næsten kun er store engfuglerige strandenge tilbage ved 
kysterne. Fugleværnsfondens reservat på Nyord. Foto: Allan Gudio Nielsen. 
Viable populations of meadow birds can only be maintained on extensive meadows without trees, but such meadows have almost 
entirely disappeared from inland Denmark. This is from the island of Nyord in southeastern Denmark. 
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netop ved naturlige kystudlignings- og landhævningspro-
cesser (Ferdinand 1980). Og på trods af ca. 200 inddæm-
ninger af lavvandede vige og fjordområder (Hansen 2008) 
samt tab af mange (rævefri) øer, som er gjort landfaste, 
har vi fortsat meget tilbage. Det samme gælder de store, 
relativt lavvandede marine områder i de indre danske 
farvande og Vadehavet. Danmark har derfor stadigvæk 
natur i international topklasse, hvad mængderne af yng-
lende såvel som rastende og overvintrende kyst- og hav-
fugle angår. 

Pålidelige data for bestandsudviklingerne for hoved-
parten af de rastende og overvintrende fuglebestande har 
vi kun fra det sidste halve århundrede. Her er 67 % af ar-
terne gået frem eller har været fluktuerende, mens kun 8 % 
har vist tilbagegang (Fredshavn et al. 2019a). Udviklingen 
for hele 24 % af bestandene er dog usikker/ukendt.

Mange søer og andre vådområder er blevet naturgen-
oprettede med stærkt øgede fugleforekomster til følge, 
men vi har endnu ingen analyser, der kan dokumentere 
effekterne på landsplan (se siderne 74 og 100). For andre 
naturtypers vedkommende er det stort set kun gået til-
bage (Fredshavn et al. 2019b). For hederne er der behov 
for at genskabe større, sammenhængende arealer og ud-
vide vegetationsplejen på egnede områder. Fortsættelse af 

århundreders afbrænding, slåning og græsning, gerne af 
(vilde) krondyr, kan genskabe hedernes typiske flora og 
fauna (Degn 2019). Det er således pinligt for Danmark, 
at de danske indlandsheder, som blev berømmet af Steen 
Steensen Blicher og Kaj Munk, nu er i en elendig forfat-
ning, selv om de faktisk er den danske naturtype, hvoraf 
den højeste andel både er fredet og statsejet (Degn 2019). 
Klithederne er i en lidt bedre tilstand, men også de kræver 
græsning og evt. pleje samt overvågning.

Jagt, bekæmpelse og forstyrrelser mv.
Landboreformerne omkring år 1800 med opløsningen 
af landsbyfællesskabet og udflytning af gårde og huse til 
de tidligere fælles overdrev, heder o.lign. betød en stærkt 
forøget menneskelig tilstedeværelse spredt i landskaber, 
der indtil da ofte havde ligget øde og langt fra landsby-
erne (Hald-Mortensen 2000). Det er således ikke så over-
raskende, at man fik ram på de sidste vildsvin Sus scrofa og 
ulve Canis lupus kort tid efter udflytningen (Møller 1981), 
hvor en tilsvarende bekæmpelse i nabolandene også for-
hindrede genindvandring. Den enevældige konge satte al-
lerede i 1799 kongerigets kultivering i relief ved at befale, at 
fritlevende krondyr og dådyr Dama dama skulle udryddes 

De lavvandede danske kystområder med flere millioner rastende og overvintrende vandfugle er baggrunden for en omfattende 
kystfuglejagt, som har været årsag til mere end 100 års konflikter mellem naturinteresserne her i landet. Foto: Niels Kanstrup.
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fra den frie vildtbane, idet de blev betragtet som skadedyr 
for landbruget (Weismann 1931). 

Samlet set blev jagtlovene fra 1840 og 1851 yderligere 
et vendepunkt til det værre for dyrelivet i Danmark. Ade-
lens og kongehusets eneret på jagt, som blev indført sidst 
i middelalderen bl.a. for at beskytte nyttevildet mod over-
udnyttelse og reservere det for den herskende elite, blev 
brudt i samme periode, som enevælden blev afskaffet, og 
Danmark fik en demokratisk forfatning (Hoff 1947 p. 70). 
Jagtretten blev successivt overdraget til grundejeren, lige-
som jagtretten på havet blev åbnet for alle. Herom skrev 
Weismann (1931 p. 370), at “Disse Forandringer, som ser 
saa tamme ud paa Papiret, blev i Virkeligheden revolu-
tionerende for Jagten her hjemme.” Da de slesvigske krige 
midt i århundredet samtidig resulterede i spredning af 
store mængder fabriksfremstillede våben, der var så bil-
lige, at langt flere mennesker kunne anskaffe sig dem (H. 
Kristensen og T.L. Christiansen in litt.), blev det noget nær 
en katastrofe for vildtet. Tauber (1878) berettede fra før 
demokratiseringen, “at gaa med en Bøsse uden fraskruet 
Hane [på den kongelige vildtbane] var en stor Forbrydelse, 
og Jagthunde maatte ikke holdes uden, at de i Følge en 
barbarisk Skik være »knæhuggede«, som det kaldtes” (dvs. 
med den ene forpote hugget af; Hoff 1947 p. 71), men efter 
Første Slesvigske Krig 1848-50 “havde næsten hver Mand 
sit »Skydetøj«” (dvs. jagtvåben). Tilsvarende skrev Hei-
berg (1886) fra Thy, at “Jagten dengang [frem til midten 
af 1800tallet] kun udøvedes af nogle ganske Enkelte”, men 
“nu efterstræbtes de stakkels Fugle [Agerhøns] paa alle 
mulige Maader. Snart saa man en Skare Jægere, velbevæb-
nede med gamle Soldatermusketter, som hos Kjøbmanden 
kunde kjøbes for 3-4 Kroner [et par hundrede nutidskro-
ner] stykket, aabne Felttoget.” Musketterne kunne jo – som 
forladere – efter behov lades med kugler eller hagl. Hjor-
tevildt – især krondyr – blev skudt bort i store områder 
(Weismann 1931). Fra at forfinede skydevåben fremstillet 
af våbensmede havde været et privilegium for adelen og 
de kongelige, var masseproducerede geværer blevet ‘hver-
mandseje’, eller som Søren Clausager berettede, at man 
omkring 1885 “på næsten ethvert karlekammer kunne 
finde et af de kasserede militærgeværer som landet på den 
tid var oversvømmet af ” (Krogsgaard 2006 p. 61). Den tek-
nologiske udvikling i anden halvdel af 1800tallet gjorde 
tillige jagtvåben langt mere effektive (Weismann 1931, 
Ahlefeldt-Laurvig-Bille & Gay 1944 pp. 488-493), og især 
fra 1860erne og ’70erne steg importen af industrielt fabri-
kerede jagtgeværer hovedsageligt fra England og Belgien 
(T.L. Christiansen in litt.). 

Samtidig med intensiveringen af jagten foregik der i de 
følgende hundrede år en veritabel udryddelseskrig mod alt 
med krumme klør og næb – ikke alene med skydevåben, 

men også med sakse, fælder og gift (Weismann 1931). Pa-
ludan (1967) beskrev ændringen i holdningen til rovfug-
lene som “I kras modsætning til den megen respekt for 
rovfuglene [i middelalderen] er den skånselsløse, rabiate 
måde, hvorpå de i den nyere tid er blevet forfulgt, når 
mennesket syntes, at de tillod sig for store friheder overfor 
det såkaldt madnyttige vildt.” For at fremme bekæmpel-
sen mest muligt blev der udbetalt skydepræmier for flere 
rovfuglearter helt frem til 1955, samt for kragefugle indtil 
det også blev forbudt i 1982, men brug af fosformos (gift 
mod kragefugle) blev først forbudt i 1967 (Landbrugsmi-
nisteriet 1965, Bloch-Nielsen 1974; se også Winge 1907 og 
Weibüll 1911). Det var ikke alene uønskede fugle, det gik 
ud over, men fx odder Lutra lutra og sæler blev bekæmpet 
lige så hårdt af hensyn til fiskeriinteresser og for sælernes 
vedkommende ligeledes med udbetaling af skydepræmier 
(Muus 1993). Ynglebestanden af gråsæl Halichoerus gry-
pus blev udryddet og bestandene af odder og spættet sæl 
Phoca vitulina bragt meget langt ned (se også side 130). 

Blandt fuglene var det i særlig grad vores hjemlige yng-
lefugle, der blev ramt. Således blev adskillige af vores store 
rovfugle udryddet eller stærkt reducerede i antal sammen 
med Ravne og Fiskehejrer omkring forrige århundrede-
skifte (Løppenthin 1967). I Grønlunds (1897) omfattende 
gennemgang giver H. Winge følgende beskrivelse af si-
tuationen “For de større Fugle er Sagen en ganske anden 
[end for småfuglene]; for de fleste af dem gaar det hur-
tigt tilbage. Tranen er udryddet som ynglende, Skarven 
vist ogsaa; Graagaasen er stærkt indskrænket, Rørdrum, 
Hejre, Klyde ligeledes i større eller mindre Grad; Ravnen 
er blevet en Sjældenhed; den store Hornugle, Kongeørn, 
Havørn, Fiskeørn, Glente, Duehøg ere udryddede som 
ynglende eller ere ikke langt fra at være det; for Musvaage 
og Rørhøg er det gaaet meget tilbage.” Tilsvarende udryd-
delseskampagner mod alt med krumme næb og klør fore-
gik i mange andre lande, ikke mindst i UK med det om-
fattende jagtvæsen, som også der kulminerede omkring 
forrige århundredskifte (se fx Holloway 1996). 

Indførelsen af Fasanen som jagtobjekt fra omkring 
1875 accelererede udryddelseskrigen, som fortsatte til ef-
ter midten af 1900tallet (Heilmann & Manniche 1926-30, 
Jørgensen 1989). Det var ikke kun ornitologer, der forsøgte 
at få stoppet forfølgelsen. Den meget populære skønlitte-
rære forfatter Svend Fleuron satte i 1934 trumf på med 
sin følelsesladede roman Fasandyret – Farvel til Nordens 
fauna, som han sendte som julegave til fruerne på landets 
godser for at udmale for dem, hvordan deres mænd for 
frem mod faunaen i skovene. Det gjorde ham til persona 
non grata i godsejerkredse (Wikipedia: Svend Fleuron). 

Så sent som i midten af 1900tallet kunne P. Hansen 
(1943) skrive om rov- og kragefuglenes ekspansion vestpå 
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efter etableringen af plantagerne på den jyske hede, at 
“De lumske Æg- og Kyllingetyve, Kragerne og Skaderne, 
holdt deres Indtog, men værre end dem var de egentlige 
Rovfugle, Høgene og Musvaagerne. […] Navnlig Duehø-
gene er jo ualmindelig glubske. De skaaner intet.” Denne 
holdning var udbredt på trods af, at Dansk Ornitologisk 
Forenings senere formand, Lorenz Ferdinands far allerede 
i 1923 og 1931 havde offentliggjort undersøgelser af mere 
end 350 rovfuglemaver, som påviste, at de fleste rovfug-
learter fortrinsvis tager mus, padder, krybdyr, insekter, 
regnorme og småfugle (Ferdinand 1923, Ferdinand & Pa-
ludan 1931). Kun “Duehøgen kan efter disse Undersøgel-
ser at dømme ikke nægtes at gribe ind i vore økonomiske 
Interesser” (Ferdinand & Paludan 1931). Selv i dag synes 
negative holdninger at være udbredte i visse dele af befolk-
ningen, som det fremgår af debatindlæg og sociale medier. 
Fredshavn et al. (2019a) vurderer således, at ulovlig jagt 
er en trussel for fem af vores ynglende rovfuglearter. Især 
bestanden af Duehøg menes at være påvirket af ulovlig ef-
terstræbelse (se også side 36). 

Først med jagtloven af 1967 blev den generelle forføl-
gelse af rovfugle gjort ulovlig, men den fortsatte illegalt 
mange steder, og bekæmpelse af Duehøge, Spurvehøge 
og Musvåger var lovlig på særlige betingelser helt frem 
til 1994 (Jørgensen 1989, Hjorth & Meltofte 2006). Men i 
de sidste årtier af 1900tallet ændredes holdningen blandt 
de fleste jægere, så mange bestande af disse forfulgte og 
decimerede arter nu er kommet på fode igen, ligesom en 
række udryddede arter er genindvandret. Endnu mere 
bemærkelsesværdig er Sangsvanens og Bramgåsens eks-
pansion mod syd efter ophør af den efterstræbelse, som i 
det mindste for Sangsvanens vedkommende sandsynligvis 
fortrængte disse arter til arktiske og nordboreale egne al-
lerede længe inden nærværende undersøgelsesperiode (se 
side 81). 

Fangst af småfugle, måger og en række mindre patte-
dyr havde også tilbage i tiden været muligt for ikke-ade-
lige, altså også før demokratiseringen af jagtretten midt i 
1800tallet (Weismann 1931). Denne fangst foregik mest 
med net, fælder, limpinde og snarer mv. (Weismann 1931 

Duehøgen – eller Hønsehøgen – har aldrig været populær blandt landbefolkningen, og værre blev det, da man begyndte at op-
drætte Fasaner til jagt. Bekæmpelsen fortsatte fuldt lovligt helt frem til 1994. Tegning af Gerhard Heilmann i Heilmann & Manniche 
(1926-30).
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pp. 458-461), ligesom man udnyttede, hvad man kunne 
få fat i af æg og store fugleunger. Fra gammel tid var det 
således en tradtion i de generelt fattige fiskersamfund ved 
kysterne, at man supplerede fiskeriet med flere former for 
jagt og fangst (Buus 2007), en fangst som fx af dykænder i 
garn fortsatte illegalt helt op til midten af 1900tallet (se fx 
Kristensen 2019b). 

Sammenfattende kan det konstateres at der som følge 
af de nye, demokratiske rettigheder udvikledes en langt 
mere intensiv jagt fra midten af 1800tallet og frem. Da jagt 
ovenikøbet var tilladt både året rundt og døgnet rundt 
(indtil 1894) på mange arter – altså også i yngletiden – be-
tød det enten lokal udryddelse eller markante reduktioner 
i først og fremmest mange ynglefuglebestande. Sagt lidt la-
konisk, kunne Weismann i 1931 konstatere, at “Siden 1851 
har Danmark haft saa frie Forhold paa Jagtens Omraade 
som intet andet Land i Mellem- og Nordeuropa, det svagt 
befolkede Norge undtaget.” Den intensive jagt gik især ud 
over de store kødfulde fuglearter som svaner, gæs, Grav-
ænder, Traner og Urfugle, men også en række koloniru-
gende fugle som måger, alkefugle og Klyder, som blev helt 
eller delvis udryddet sidst i 1800tallet og først i 1900tallet 
(Ferdinand 1980). Siden er de kolonirugende fugle ved vo-
res kyster og på de mange øer tiltaget i antal og udbredelse, 
efterhånden som der blev indført bedre fredningsbestem-
melser inklusive en lang række ø-reservater. Vi vurderer 
således, at det samlede antal af ynglende kyst- og øfugle 
er mere end tredoblet siden forrige århundredskifte (Tab. 
2 side 117).

Jagten på trækgæsterne
De rastende og overvintrende trækfuglebestandes talrig-
hed og større mobilitet betød, at de i sammenligning med 
de hjemlige ynglefugle først et halvt århundrede senere 
blev reduceret mærkbart. Her spillede befolkningstilvæk-
sten samt den højere levestandard og større mobilitet efter 
2. Verdenskrig en afgørende rolle, idet en øget arbejderbe-
folkning i byerne op gennem 1900tallet (Fig. 38) fik mu-
lighed for at drive især den frie vandfuglejagt langs vores 
kyster (Svendsen 1947, Thorsen u.å.). Ved indførelsen af 
tvunget jagttegn i 1922 var der således godt 64 000 jægere i 
Danmark, hvilket steg voldsomt især fra 1960erne og frem 
til en kulmination på 176 000 i 1989 (som dog er overgået 
de allerseneste år; Fig. 32). Sammenlignet med relevante 
lande i resten af Europa placerede det Danmark absolut i 
top med mere end dobbelt så stor tæthed af jægere som nr. 
2 på listen, Ukraine (Tamisier 1985). Målt på antal skudte 
ænder i forhold til de nationale vinterbestande indtog 
Danmark en anden- eller tredjeplads. Hvad længden af 
jagttiden for ænder angår, var Danmark nr. 3, og for ande-
len af skudte ænder i forhold til det samlede jagtudbytte i 

Europa var Danmark nr. 4 kun overgået af Rusland, Frank-
rig og Ukraine (Tamisier 1985; se Landry 1990, Hirschfeld 
& Heyd 2005, Mooij 2005 og Jiguet et al. 2012 for andre 
og senere opgørelser). Danmark havde også flere jagtbare 
vandfuglearter end noget andet land i Europa (indtil for-
nylig 25 arter plus bekæmpelse af to mere [Bramgås og 
Skarv]; se Mooij 2005). 

Jagten på vandfugle kulminerede i årtierne fra 1950erne 
til ’80erne, hvor der fx fra den sydlige del af Ringkøbing 
Fjord inklusive Skjernådeltaet og Tipperhalvøen flere år 
blev talt 5-6000 skud på de tre morgentimer ved jagtstar-
ten som de højeste registrerede tal nogensinde (Meltofte 
1994, Meltofte et al. 1996). Og det gik temmelig vildt for sig 
mange steder. Andersen (2020) beretter således fra Ran-
ders Fjord i 1980erne, at “Jagten på fjorden havde igen-
nem mange år været fuldstændig ude af kontrol. Et jagtens 
klondike! Folk skød til måls efter svaler og stære. Måger 
blev slagtet for bare at blive efterladt drivende på vandet. 
[…] Folk benyttede sig af lange skud på vandet, hvor ad-
skillige andefugle blev anskudt og gik en kummerlig død 
i møde. Halvautomater uden plombe [pumpguns, der 
kunne afgive mere end de tilladte to skud] var et alminde-
ligt syn på fjorden.” Fremstillingen svarer i øvrigt forbav-
sende godt til beskrivelser fra samme fjord i begyndelsen 
af 1900tallet (se side 72). Også andre steder i landet var 
der temmelig lovløse forhold, såsom Værnengene i Ring-
købing Fjord, Ølsemagle Revle ved Køge og i Vadehavet, 
hvor 7,9 % af de afgivne skud i en pilotundersøgelse i 1978 
blev rettet mod fredede arter (Larsen 1973, Rasmussen 
1973, Knudsen 1975, Meltofte 1978, 1994; se også Frikke & 
Laursen 1994a, 1994b). Selv svanerne blev beskudt mange 
steder, hvor 23 % af de udfarvede Knopsvaner i Roskilde 
Fjord havde indskudte hagl i kroppen (Andersen-Harild et 
al. 1982, Andersen-Harild & Clausen 2002). Udviklingen 
– og jægernes monopol på rådgivning af den ansvarlige 
minister hvad fx jagttiderne angår – var så uacceptabel og 
ensidig, at Dansk Ornitologisk Forening udarbejdede et 
politisk opråb til relevante parter og ministerier om Kyst-
fuglejagt og kystfuglebeskyttelse i Danmark (Ferdinand et 
al. 1975). Den lille bog blev starten på en politisk proces, 
der førte til etableringen af et Vildtforvaltningsråd med 
repræsentation af bruger- og beskytterinteresser som 
rådgivende organ for den ansvarlige minister, og som har 
ført til en række store forbedringer i forvaltning af jagten 
herhjemme. 

Udviklingen hen imod en gradvis større indflydelse til 
beskyttelsesinteresserne skete ikke kun i Danmark, men 
mange steder langs fuglenes trækruter, hvilket i løbet af 
1950erne og ’60erne førte til påbegyndelsen af internatio-
nalt koordinerede vandfugletællinger og bestræbelser på 
at formindske jagttrykket. Her beskriver Alistair Gammell 
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fra Royal Society for the Protection of Birds i UK, som var 
med til at argumentere EF’s Fugledirektiv igennem frem 
til vedtagelsen i 1979, hvordan arbejdet med at få fastlagt 
fælles EU-regler for fuglebeskyttelse begyndte: “You must 
understand the context of that time: traditional hunting 
had gone crazy. People had more time, money and better 
technology. Together with urbanisation and the spread of 
intensive agriculture, the slaughter of birds was just hor-
rific. […] In that context, the Germans asked for Euro-
pean action, a form of protection from killing” (Bonac-
corsi 2015).

Samtidig med at jagtintensiteten bl.a. her i landet kul-
minerede i årtierne efter 2. Verdenskrig, faldt mange vand-
fuglebestande til de hidtil laveste niveauer. Det er bedst 
dokumenteret for gæssene (Madsen et al. 1999), hvoraf 
alle arter undtagen Grågås havde jagttid året rundt helt 
frem til 1955. Men det gælder også for en række andre 
svømme- og vadefugle, som er gået frem, efterhånden 
som der er indført strammere jagtregler og oprettet flere 
reservater (Meltofte et al. 2009b, Meltofte & Clausen 2011, 
2016; se også Tubbs 1996). Her i landet blev antallet af 
jagtbare arter fx reduceret fra over 80 til 44 alene mellem 
i 1967 og 2008 (Noer et al. 2009), og sidst i 1980erne og 
først i 1990erne skete der et yderligere markant fremskridt, 
idet antallet af vildtreservater blev fordoblet og mange al-
lerede eksisterende reservater fik stærkt forbedrede regler 
(Meltofte 1996b, Hjorth & Meltofte 2006). Samtidig er der 
sket en ændring af det overordnede jagtmønster i retning 
af mere jagt på standvildt som rådyr Capreolus capreolus 
samt opdrættede Fasaner og Gråænder. Jagttrykket fra de 
fysisk mere krævende jagtformer som strand- og havjagt 
er dermed formindsket (se Christensen 2005 og Hansen et 
al. 2012), ligesom det er blevet forbudt at sælge en række 
arter af nedlagte trækfugle, hvilket har formindsket jagt-
trykket på disse. Det har yderligere reduceret problemerne 
med jagtlige forstyrrelser, uden at man derfor kan betragte 
problemerne som ophørt, ikke mindst fordi Danmark som 
et af de få lande i EU fortsat tillader jagt fra motorbåd i 
mere åbne farvande – ovenikøbet også i EF-fuglebeskyt-
telsesområder.

Den intensive debat om effekterne af det høje jagttryk 
ved kysterne i 1970erne og ’80erne førte til, at den davæ-
rende Vildtbiologisk Station på Kalø iværksatte omfat-
tende undersøgelser primært i to forsøgsreservater med 
varierende former for jagtforbud hhv. i Nibe Bredning 
og ved Nyord (Madsen 1998a, 1998b). Resultaterne af de 
otte års eksperimentelle undersøgelser var overvældende, 
idet antallene af rastende og fouragerende vandfugle i de 
jagtfrie områder steg langt mere end nogen havde forestil-
let sig. For jagtbare gæs steg antallene med en faktor 6-8, 
mens de for jagtbare svømmeænder steg med en faktor 

4-50. Dermed kom undersøgelsesresultaterne til at danne 
en vægtig faglig baggrund for etableringen af de mange 
nye og udvidede reservater, allerede inden de var blevet 
publiceret (Meltofte 1996b). Både antallet reservater og 
deres areal på søterritoriet blev rundt regnet fordoblet, 
og svømmeænderne kvitterede med 2-5-doblinger i antal 
afhængigt af art (Clausen et al. 2004, 2013, 2014). Fuglene 
kunne også forblive her i landet i længere tid om efteråret 
og vinteren, hvilket tilmed har gavnet jægerne i form af 
bedre jagtmuligheder i omegnen af reservaterne (Laursen 
et al. 1997b, Clausen et al. 2004, 2013). Det gælder også 
forekomsten af Kortnæbbet Gås i Danmark, hvor hele 
bestanden tidligere blev fordrevet fra landet om efteråret 
(Madsen & Jepsen 1992).

I hvilken udstrækning det samlede jagttryk med tilhø-
rende forstyrrelser på flywayniveau stadig holder bestan-
dene nede under biotopernes bæreevne, er uvist (Elmberg 
et al. 2006, Holopainen et al. 2018). Men de omfattende 
undersøgelser af effekterne af jagtlige forstyrrelser her i 
landet i 1980erne og ’90erne sandsynliggjorde, at forstyr-
relserne tvinger fuglene til igen og igen at trække videre, 
inden den tilgængelige føde er brugt op, og derved be-
grænser fuglenes samlede udbytte af ressourcerne (Mad-
sen & Fox 1997). I den nyeste status for Danmarks fugle 
vurderede Fredshavn et al. (2019a), at bestandene af 20 
arter af rastende og overvintrende vandfugle er påvirkede 
af jagt, hvad enten det er herhjemme eller i udlandet.

For særligt problematiske arter og bestande som fx gæs 
har man introduceret såkaldt adaptiv forvaltning, hvor 
man fastlægger en målsætning for bestandenes størrelse 
og udfra løbende overvågning af bestandenes demografi, 
detailregulerer jagten (Madsen et al. 2017). Her er det 
hensigten, at jagten skal bidrage til at holde særligt store 
gåsebestande nede på et for landbrug og flytrafik mv. ac-
ceptabelt niveau. På Saltholm har man desuden bekæmpet 
ynglende Sølvmåger i mange år af hensyn til flytrafikken 
til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup (Bregnballe & 
Lyngs 2014). Og af hensyn til ynglebestande af fx terner 
har man bekæmpet ynglende Sølvmåger og Svartbage på 
flere øer, hvilket især er foregået på Græsholmen ved Chri-
stiansø og Hirsholmene ved Frederikshavn (Lyngs 1992, 
Bregnballe & Lyngs 2014, Bregnballe 2020). 

Bekæmpelsen af Skarven er et kapitel for sig, idet den 
nok er Danmarks mest kontroversielle fugl. Først var det 
forstlige interesser, der var årsag til at fordrive den fra yng-
lekolonierne, og siden har det især været fiskeriinteresser 
– både hos kommercielle fiskere og lystfiskere – der har 
ønsket arten bekæmpet, hvilket de sidste 40 år har måt-
tet afbalanceres med Danmarks internationale ansvar 
for arten (Sørensen 2016). Skarven har næsten uafbrudt 
være bekæmpet i de år i undersøgelsesperioden, hvor den 
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har ynglet her i landet, og det i en sådan grad, at den blev 
udryddet i 1876. Også efter genindvandringen i 1938 har 
den været bekæmpet i lange perioder inklusive, at arten 
er blevet forhindret i at etablere kolonier mange steder 
(Bregnballe & Eskildsen 2009; se side 82f). Siden 2001 har 
æggene årligt været sprøjtet med olie i omkring 1000-7000 
reder, så de ikke klækker, hvilket har holdt bestanden nede 
på et reduceret niveau (Sterup & Bregnballe 2019). 

Betydningen af jagt på de samme flywaybestande i 
andre lande er nævnt i de respektive kapitler om træk- 
og vintergæsterne. Dette gælder dog ikke fuglefangsten 
og -jagten i Middelhavslandene, som for nylig blev vur-
deret til at udgøre mellem 11 og 36 mio. illegalt dræbte 
og indeburede fugle om året (Brochet et al. 2016). Dette 
er dog langt under de hundreder af millioner fugle, man 
tidligere regnede med (Woldhek 1979; se også Grønlund 
1897), men fangsten var givetvis større før i tiden, idet der 
sås en reduktion i jagt og fangst af fredede arter i løbet af 
anden halvdel af 1900tallet (McCulloch et al. 1992). Det 
vides ikke, hvor meget fangsten har påvirket bestandene 
gennem tiden, men en hovedkonklusion i den seneste rap-
port er, at “In terms of the impact on global populations, 
illegal killing may be more significant for waterbirds and 

raptors, compared with passerines” (Brochet et al. 2016). 
Når effekten med undtagelse af fx Hortulanen næppe er 
særlig stor for spurvefuglenes vedkommende, skyldes det, 
at deres bestande er langt større end fangsterne og tillige 
hurtigt reproducerende. Derfor er der mere grund til en 
selvkritisk indsats for bedre forvaltning af de nordeuro-
pæiske vandfuglebestande i forhold til den måske lidt for 
emotionelt prægede fokus på småfuglefangsten i Middel-
havslandene. 

Den såkaldte falkejagt, der anvender forskellige ar-
ter af tilfangnetagne og opdrættede falke og høge til jagt 
har i mange år været forbudt i alle de fem nordiske lande 
(Pedersen et al. 2006). Men i 2018 valgte den daværende 
borgerlige regering at lade Danmark indtage en særstil-
ling ved at tillade falkejagt (Rovfuglebekendtgørelsen). 
Miljøstyrelsen skal ifølge bekendtgøreslen evaluere virk-
ningerne senest i 2022.

Andre forstyrrelser mv.
Menneskelige forstyrrelser af fugle og pattedyr har ofte 
en direkte sammenhæng med jagtintensiteten. Jo mere 
en bestand efterstræbes jagtligt, desto mere sky bliver 
individerne (Meltofte 1982, Smit & Visser 1993, Laursen 

De færreste mennesker erkender, at jagt gør fuglene langt mere sky, end de ellers ville have været, så også alle andre menneske-
lige aktiviteter i naturen forstyrrer langt mere, end de normalt ville have gjort. Foto: John Larsen; Pibeænder.
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et al. 2017). Man må således antage, at de menneskelige 
aktiviteters påvirkning af mange fuglebestande steg op 
gennem 1800tallet og begyndelsen af 1900tallet i takt med 
intensiveringen af jagten, der skete sideløbende med be-
folkningstilvæksten (Fig. 38), og hvor det dengang mere 
personkrævende arbejde i marker, enge, moser endnu var 
udbredt. Fra midt i 1900tallet færdedes der gradvist færre 
mennesker i landskaberne i takt med mekaniseringen af 
landbruget og velstandsstigningen. Man behøvede fx ikke 
længere børn eller andre til at passe løsgående eller flytte 
tøjrede husdyr flere gange om dagen samt drive fiskeri og 
skære tørv eller sanke brænde og andet til husholdningen. 
Der skete samtidig en generel flytning fra land til by (Fig. 
38), så der uden for weekender og ferier generelt i mange 
år var færre mennesker i landskaber, der ligger fjernt fra 
bynære områder, end der var for blot 100 år siden. Men i 
de allerseneste årtier har mønsteret atter ændret sig, idet 
befolkningens og turisternes friluftsliv igen foregår i stort 
omfang på hverdage og er blevet stadig mere aktivitets-
præget med motionsture, hundeluftning ofte med løse 
hunde, terrænløb, mountainbiking, wind- og kitesurfing, 
sejlads med vandscootere samt havkajakker mv. (Frilufts-
rådet 2013). Fx ændrede antallet af besøg i skovene (65-75 
mio. pr. år) sig ikke væsentligt mellem 1977, 1994 og 2008, 
men hvor motionering udgjorde ca. 15 % af skovbesøgene 
i undersøgelserne fra 1977 og 1994, steg andelen af voksne, 
der dyrker idræt og motion i naturen fra 36 til 44 % alene 
mellem 2011 og 2016 (Jensen & Koch 2004, Jensen 2012, 
Lindemann 2019). For mange mennesker er naturen på 
den måde blevet en kulisse for fysisk udfordrende udstyrs- 

og facilitetskrævende friluftsliv. En betydningsfuld faktor i 
dette mønster er, at arbejdstiden gradvist er blevet nedsat, 
herunder at lørdagen omkring 1970 blev fridag på de fleste 
arbejdspladser og i skolerne mv. 

Effekterne af disse stærkt øgede rekreative aktiviteter 
er endnu ret dårligt undersøgt. Men et antal fuglearter, der 
yngler på sandstrande samt sky arter af rovfugle tillige med 
Fiskehejre er pressede i visse områder, herunder især de 
offentligt ejede skove, der siden 1969 har haft mere liberale 
adgangsregler fx i form af fri fladefærdsel og adgang hele 
døgnet i modsætning til private skove. I en analyse af et 
stort materiale om ynglende Musvåger ved Kolding fandt 
Sunde et al. (2009), at 40 % af de rugende fugle havde for-
ladt reden, når en person var 100 m fra den, og 60 % når 
personen nåede ind på 50 m afstand. Musvågerne undgik 
helst at yngle indenfor 20-50 m fra menneskelige struk-
turer (veje, bygninger etc.), og jo større samlet længde af 
veje og stier, der var i et givet skov- og åbentlandsområde, 
desto færre Musvåger ynglede der (Sunde & Odderskær 
2010a, 2010b). 

For fugle generelt dokumenterer en fransk undersø-
gelse, at selv så lavt et forstyrrelsestryk som to vandreture 
pr. dag i en skov i begyndelsen af yngletiden reducerede 
både antallet af arter og antallet af territorier væsentligt 
sammenlignet med kontrolområder (Bötsch et al. 2017; 
se også Bötsch et al. 2018 og referencer deri). Lignende 
resultater blev fundet for skov og græsland i USA, hvor 
især specialisterne blandt fuglene var negativt påvirkede, 
og hvor man derfor anbefalede at holde så store samlede 
arealer som muligt fri for stier (Miller et al. 1998, Thomp-
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Fig. 38. Ved 1800tallets begyndelse havde Danmark godt 920 000 indbyggere. I løbet af de følgende 70 år fordobledes folketal-
let, så 2 mio. indbyggere passeredes i 1881. I løbet af yderligere 64 år fordobledes folketallet endnu en gang, og i 1945 passerede 
det 4 mio. I 2000 nåede folketallet op på godt 5 300 000. Springet i 1920 skyldes genforeningen med Nordslesvig. Efter Danmarks 
Statistik (2000).
At the beginning of the 19th century, Denmark had a human population of a little more than 920 000. Over the following 200 years, the 
population has grown to more than 5.5 million.
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son 2015). Tilsvarende fandt Holm & Laursen (2009), at 
blot syv vandreture pr. dag ud over engene på Tipperne 
i etablerings- og rugetiden reducerede yngletætheden af 
Store Kobbersnepper op til 500 m fra ruten, ligesom fug-
lene var af reden i længere tid end i et kontrolområde. Si-
den åbningen af vejen op gennem reservatet for offentlig 
færdsel (med regler, der langtfra altid bliver overholdt) er 
der sket et fald i andelen af ungeførende familier af Vibe, 
Engryle og Stor Kobbersneppe, der udnytter engene inden 
for 200 m fra vejen, hvilket svarer til et tab på 16 % af reser-
vatets landareal (Sterup 2019). I Holland var tæthederne 
af ynglende vadefugle – især Vibe, Strandskade og Stor 
Kobbersneppe – reducerede op til 1500 m fra trafikerede 
veje (Reijnen et al. 1996). Endnu mere markant har påvirk-
ningen fra de stærkt øgede fritidsaktiviteter på strand ene 
været for arter som Hvidbrystet Præstekrave, Stor Præste-
krave og Dværgterne, som gik stærkt tilbage som yngle-
fugle langs vores kyster i anden halvdel af 1900tallet (se 
også Courtney et al. 2016 og kapitlet side 75ff). 

På baggrund af den daværende litteratur udarbejdede 
Tind & Agger (2003) et review for Friluftsrådet, hvor for-
fatterne konstaterede, at “En lang række danske og uden-
landske undersøgelser har påvist negative effekter af fri-
luftsliv på dyr (især fugle) og planter. Få undersøgelser har 
vist ingen eller positiv effekt. Når disse undersøgelser sæt-
tes i relation til de øvrige menneskelige påvirkninger af na-
turen samt omfanget og formen af friluftslivet i Danmark 
i dag, vurderer vi imidlertid, at effekterne er begrænsede. 
De negative effekter af friluftsliv i Danmark er primært 
knyttet til jagt samt aktiviteter ved kysterne – herunder 

sejlads. Konkret ser vi hovedproblemerne som værende i 
relation til rovfugle og kolonirugende fugle samt gråsæl. 
Hvis der ses bort fra tidligere tiders jagtlige efterstræbelse 
af bl.a. rovfugle, er ingen af vore rødlistede arter sjældne og 
truede som følge af friluftsaktiviteter, men flere arter påvir-
kes i dag negativt af forstyrrelser og slitage som følge af bl.a. 
friluftsliv.” Forfatterne konkluderer, at “En højere grad af 
zonering i forhold til friluftsliv, med etablering af forstyr-
relsesfrie kerneområder på land, mener vi, kan skabe både 
bedre muligheder for at opleve især pattedyr og fugle, og 
bedre muligheder for at en række store rovfugle kan finde 
fodfæste i Danmark.”

Ved vurderingen af langsigtede effekter er det vigtigt 
at tage dette norske udsagn i betragtning, at “Studier av 
direkte lokale skadevirkninger underestimerer ofte ku-
mulative effekter som følge av at dyr som er sensitive 
for forstyrrelse unngår store områder rundt eksisterende 
infrastruktur eller mye brukte ferdselsårer fordi viltet as-
socierer inngrepene med periodevis trafikk i området. 
Forandringer i dyrenes arealbruk vil ha langt mer alvor-
lige konsekvenser enn den direkte effekten av de enkelte 
forstyrrelsene som sådan” (Øian et al. 2015). 

For fældende og rastende vandfugle er der endnu færre 
undersøgelser af andre rekreative forstyrrelser end jagt, 
men forsøg med kajaksejleres forstyrrelser af fældende 
Knopsvaner i Roskilde Fjord viste, at svanerne reagerede 
på kajakken på en afstand af oftest mellem 260 og 470 m. 
De fleste svaner svømmede 260-340 m væk, og efter for-
styrrelserne var der færre, der fouragerede, og flere der 
rastede end før forstyrrelsen (K.K. Clausen et al. 2020). 

Tidligere foregik sejlads næsten udelukkende på dybt vand, så fuglene var uforstyrrede på lavt vand, men det er de ikke mere. 
Værst er det for fældende svømmefugle, som ikke kan flyve lige præcis i den periode, hvor der er allerflest rekreative aktiviteter i 
naturen. Foto: John Frikke.
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Under forstyrrelserne steg svanernes energiforbrug med 
34 %, og forfatterne anbefaler, at man holder en afstand på 
mere end 300 m fra fældende Knopsvaner. Problemet er 
her igen, at kajakroerne ikke selv opdager, at svanerne ikke 
kan flyve, og ikke ved, at deres aktiviteter er stærkt forstyr-
rende (se Marion & Wimpey 2007). Også ved en undersø-
gelse af forstyrrelser fra lystfiskere på Store Kattinge Sø ved 
Roskilde fandt Madsen (2002), at fiskeriet på efterårsdage 
reduceredes antallet af dagrastende Troldænder fra om 
morgenen til om eftermiddagen med 42 %, hvorimod der 
ikke var et fald på dage uden fiskeri (Madsen 2002). På 
fiskeridage, hvor Troldænderne på grund af vinden ikke 
kunne udnytte en del af søen med fiskeriforbud, forlod 65 
% af dem søen, og der var ingen tegn på, at Troldænderne 
vænnede sig til fiskeriaktiviteten i løbet af sæsonen. For 
rastende gæs og ænder i Skjernådeltaet fandt Bregnballe 
et al. (2009) tilsvarende, at gæs og ænder oftest lettede på 
mellem 150 og 250 m afstand fra gående, og de anbefalede, 
at der sikres en afstand på minimum 310 m mellem områ-
der med offentlig adgang og rastende fugle.

Som omtalt under ynglefuglene i byerne side 85ff, 
hvor mange fuglearter begyndte at optræde langt hyppi-
gere både som ynglefugle og vintergæster, efter at man var 
holdt op med at skyde og fange dem fra sidst i 1800tallet, 
har de fleste fuglearter vist en stor tilpasningsevne til men-
neskelige forstyrrelser (Samia et al. 2015). Det forudsætter 
imidlertid, at alle deres møder med mennesker er frede-
lige eller ovenikøbet involverer fodring. Selv store og ellers 
meget sky fugle som enkelte havørnepar har vist tegn på 
tilvænning til mennesker indtil en vis afstand fra rederne, 
hvilket givetvis er blevet hjulpet på vej af de beskyttelses-
zoner, som de første år blev etableret omkring udsatte re-
der, og som gav ørnene mulighed for gradvist at vænne 
sig til mennesker (Ehmsen et al. 2011). Andre rovfugle 
som fx Spurve- og Duehøg kan forventes i stigende grad 
at tilpasse sig støj og trafik i byerne, som der er tegn på i 
fx København (se side 133). Og det gælder i langt højere 
grad i bl.a. Berlin, hvor der nu yngler omkring 100 par 
Duehøge (Kenntner 2018), men der er lang vej endnu, før 
vi her i landet kan opleve fuglebestande, der ikke er præ-

Mere end hundrede års fugle- og naturbeskyttelsesarbejde har ikke være forgæves. Blandt andet er det lykkedes at få Havørnen 
til at vende tilbage med nu 138 par i 2020 – først ved mere end 50 års arbejde for at stoppe forfølgelsen af rovfuglene, dernæst 
at få begrænset miljøgiftene og til sidst ved at etablere forstyrrelsesfrie zoner omkring særligt eksponerede reder i årene efter 
genindvandringen. Foto: Erik Thomsen.
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gede af den intensive forfølgelse, der først aftog for et halvt 
århundrede siden.

Det er indlysende, at både naturorganisationerne og 
samfundet generelt har en betydelig interesse i at give både 
børn, unge og voksne mulighed for at få gode oplevelser 
i naturen (se side 150f), og ikke mindst foreningernes 
medlemmer er stærkt interesserede i at kunne besøge selv 
de højt klassificerede naturområder som fx vores mange 
internationalt betydningsfulde fuglelokaliteter (Vikstrøm 
et al. 2015). Men betingelsen for, at mange mennesker 
kan opleve et rigt fugleliv, er naturligvis, at fuglene ikke 
er skræmt væk af andre besøgende, hvad enten det er 
ynglende rovfugle, øer med kolonirugende kystfugle eller 
store koncentrationer af rastende og fouragerende vand-
fugle. Med mange mennesker, der gerne vil bruge naturen 
til lands og til vands, kræver det regulering af de rekrea-
tive aktiviteter, så den ene type af brugere ikke ødelægger 
oplevelserne for de andre, eller fuglebestandene trues. Det 
involverer fx, at folk ikke går ind over arealer med sårbare 
ynglefugle eller med store flokke af rastende og fourage-
rende gæs, men i steder oplever fuglene fra godt placerede 
udsigtspunkter som fx skjul og fugletårne. Det indebærer 
også, at der fx opretholdes eller skabes steder i skovene, der 
er fredelige nok til, at rovfugle, Sort Stork og Fiskehejre mv. 
kan yngle med succes, og derefter kan opleves andre steder 
i naturen. Som eksempler på konfliktområder kan nævnes, 
at der etableres flere og flere mountainbikeruter bl.a. i sko-
venes kuperede områder, hvor der ikke tidligere var veje og 
stier og derfor var fred til de sårbare arter. Og hvor sejlads 
tidligere var begrænset til områder med en vis vanddybde, 
sejler windsurfere, kitesurfere, vandscootere og kajakker 
nu omkring i lavvandede områder, hvor der ellers var fred 
til rastende og fældende svømmefugle. Med regulering af 
adgangen har man mange steder søgt at løse sådanne kon-
flikter fx med lokale fredningsbestemmelser eller generelle 
regler for færdsel og adgang til naturen, hvilket tildels er 
lykkedes for jagtens vedkommende (se side 124). Men den 
politiske vilje til at indføre og ikke mindst håndhæve ad-
gangsregler for rekreative aktiviteter er mindsket markant 
de senere årtier. 

Den samlermani, som især florerede fra anden halvdel 
af 1800tallet til omkring 1970erne, var især rettet mod at 
sikre sig udstoppede individer af sjældne fugle samt kuld 
af deres æg (Hald-Mortensen 1999; se også Elwes 1880 og 
Grønlund 1897). Denne selektive efterstræbelse, der ofte 
stred imod både jagtloven og ejendomsretten, kan have 
bidraget til udryddelsen af arter som Sort Stork, Havørn, 
Trane, Ellekrage og Hærfugl (se også Scholten 1916 om 
Pirolen). “Søgn og Hellig gennemstrejfes vore Skove af 
Folk, som kalder sig Ornitologer, og som med grisk Iver 
kaster sig over hver Rede, de træffer, og jo sjældnere Fuglen 

er, desto større er Iveren og desto fyldigere Undskyldnin-
gerne; man maa sikre sig Æggene for Videnskaben, og for 
den har vi jo alle en mægtig Respekt, medens vi derimod 
ofte finder at Navnet Videnskab bliver kedeligt tomt, naar 
det er hæftet til Ægsamlere og andre, som »interesserer« 
sig for Naturen” skrev den senere jagthistoriker C. Weis-
mann i Dansk Jagttidende i 1908 (genoptrykt i Dansk Or-
nithologisk Forenings Tidsskrift i 1911) – samtidig med at 
han forsvarede rovfuglebekæmpelse i skove, der var “over-
fyldt med Rovfugle”. Det gradvise ophør af denne samler-
mani og en generelt øget beskyttelse kan have medvirket 
positivt til (gen-)indvandringen af arter, som tidligere ville 
være blevet skudt eller deres reder tømt. Den mere restrik-
tive beskyttelse kan dermed have bidraget til den stigning i 
antallet af ynglefugle i Danmark, som har fundet sted i un-
dersøgelsesperioden (Dinesen et al. 2016; se også Gibbons 
et al. 1996 og Bezzel 2006). Hensynsløse fuglefotografer er 
et tilsvarende problem i dag, om end i en anden målestok.

Oven i den direkte efterstræbelse kommer den indi-
rekte, menneskeskabte dødelighed blandt fuglene, såsom 
kollissioner med vindmøller, højspændingsledninger, bi-
ler og vinduesruder mv., som vi ved meget lidt om den 
samlede effekt af. Som behandlet side 111f er dødelighe-
den ved kollision med vindmøller dog næppe af væsentlig 
betydning for de involverede fuglebestande, og antallet af 
trafikdræbte fugle er tilsyneladende reduceret markant, 
måske fordi fuglene har lært at passe bedre på (Erritzøe 
et al. 2018). 

Prædation 
Æg- og ungetiden er den fase i fuglenes livscyklus, hvor de 
er mest udsat for prædation fra især rovpattedyr, men også 
adskillige fuglearter tager både æg og unger. De enkelte 
fuglearter har udviklet særlige strategier for at minimere 
prædationen. Disse strategier spænder fra at yngle på (ræ-
vefrie) øer, over at yngle i træer – eller endog i huller i 
træer – til jordrugende fugles camouflerede æg, reder og 
fjerdragt, skift til lugtfrit gumpesekret i rugetiden samt for-
skellige former for afledningsadfærd (Meltofte & Fjeldså 
2002, Reneerkens et al. 2005). Prædation på æg og unger 
– samt voksne fugle – er især en udfordring for arter til-
passet langsom reproduktion, dvs. med bestandsmæssig 
flaskehals i yngletiden og ‘overskud’ af overlevelseshabitat 
(modsat ynglehabitat) med dertil hørende forsinket yng-
lealder og høj voksenoverlevelse (Alerstam & Högstedt 
1982, Roos et al. 2018).

Mindst 35 tidligere rovdyrsikre øer er gået tabt for 
fuglene pga. inddigninger og forbindelsesdæmninger, så 
ræve og andre firbenede prædatorer har fået adgang til 
dem (Hald-Mortensen 1990). Omvendt betyder kystdan-
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nelsesprocesser mv., at der opstår nye øer, som i en år-
række kan være anvendelige for kystfuglene (Ferdinand 
1980). Som følge af øget bølgetransport af sand i forbin-
delse med ålegræssygen i 1930erne opstod der fx en lang 
række sandrevler, som siden har udviklet sig til yngleøer. 
Det er nærliggende at antage, at antallet af yngleøer i visse 
dele af landet er en bestandsbegrænsende faktor for mange 
kyst- og havfugle (se Roos et al. 2018), men vi ved meget 
lidt om, i hvilken udstrækning dette har ændret sig siden 
1800. Som nævnt ovenfor, var det nok i højere grad men-
neskers ægsamling mv. på yngleøerne, der var bestandsbe-
grænsende langt op i 1900tallet. 

Fugleprædation på æg og unger udføres især af krage-
fugle og større måger og går primært ud over arter med 
hurtig bestandsomsætning, men den er mest alvorlig for 
arter, der har langsom bestandsomsætning. Prædation er 
herunder et stort problem for bestande, der i forvejen har 
lav ynglesucces fx på grund af prædation fra firbenede 
prædatorer, menneskelige aktiviteter såsom markarbejde, 
eller intensiveret drift af græsland med mindre redeskjul 
og færre fødeemner (som tvinger ungerne til at være mere 
eksponerede og dermed lettere bliver opdaget af præda-
torer) – altså især jordrugende fugle (Thorup 2003, 2004, 
Madden et al. 2015, Newton 2017, Roos et al. 2018). Her 
var det tidligere af betydning, at ynglebestandene af både 
kragefugle og måger var markant reducerede som følge 
af menneskelig efterstræbelse især i perioden fra sidst i 
1800tallet til efter midten af 1900tallet (se siderne 34f og 
76ff). Siden gik bestandene af flere kragefugle og måger 
meget frem som følge af reduceret efterstræbelse og langt 
større tilgængelighed af affald (lossepladser og fiskeriaffald 
mv.), hvilket kan have øget prædationstrykket på ynglen 
og dermed effekten på især arter, der var presset af andre 
årsager. Fremgangen for adskillige prædatorarter stoppede 
dog sidst i 1900tallet (Eskildsen et al. 2020). 

Her i landet er Sorthalset Lappedykker, Dværgmåge, 
Sandterne og Splitterne samt til dels Toppet Lappedyk-
ker, Taffel- og Troldand meget afhængige af den beskyt-
tende ‘paraply’, som hættemågekolonierne giver dem mod 
prædation fra især kragefugle og store måger på samme 
måde som Viber mv. yder beskyttelse af mindre fuglearter 
i de åbne landskabstyper (Kruuk 1964, Henriksen 1992, 
MacDonald & Bolton 2008; se side 48f). 

En anden faktor, som kan have medvirket til bestands-
nedgangene hos en række fuglearter siden midten af 
1900tallet, er stigende bestande af rovpattedyr. På samme 
måde som rovfugle og kragefugle blev bekæmpet, blev 
ræve og andre firbenede prædatorer især forfulgt til ef-
ter midten af 1900tallet med mange forskellige metoder 
spændende fra gift, fælder og sakse til beskydning (Weis-
mann 1931, Ahlefeldt-Laurvig-Bille & Gay 1944, Weite-

meyer 1973-77). Samtidig var det en stærkt motiverende 
faktor for efterstræbelsen af fx ræve, mårer og oddere, 
at skindene helt frem til 1960erne betaltes særdeles godt 
(Ahlefeldt-Laurvig-Bille & Gay 1944 pp. 1136-1137 [om-
regnet til nutidskroner således op til kr. 2400 for ræve- og 
ilderskind, kr. 8350 for mårskind og kr. 11 000 for od-
derskind], Weitemeyer 1973-77 p. 2078). Af sidstnævnte 
grund var rævejagt for nogle jægere næsten et bierhverv, 
hvilket indtil 1960erne medvirkede til at holde rævebe-
standen nede på under halvdelen af det aktuelle niveau 
(Baagøe & Jensen 2007). Denne bekæmpelse er aftaget 
ganske betydeligt i løbet af det sidste halve århundrede, 
hvor jagtudbyttet er faldet fra en kulmination på omkring 
60 000 ræve om året i 1960erne til nu det halve (Asferg et 
al. 2016). Det har naturligvis øget prædationstrykket og 
kan dermed have bidraget til nedgange for bestande, der i 
forvejen er presset af dårlig ynglesucces som for eksempel 
agerlandsarterne. Problemet forværres af, at vi i samme 
periode har fået stærkt øgede bestande af invasive præ-
datorer som mink (der kulminerede omkring år 2000) og 
mårhund Nyctereutes procyonoides (se næste kapitel). 

Effekten af fraværet af rovpattedyr er påvist særlig ty-
deligt i Syd- og Sønderjylland under udryddelseskampag-
nerne mod ræve i forbindelse med rabiesepidemier (As-
ferg 1983). Tilsvarende har andre dele af landet i perioder 
med ræveskab oplevet næsten uddøde lokale bestande af 
ræv. Her steg vildtudbytterne af hare og Fasan markant i 
de perioder, hvor ræve var praktisk taget udryddet (Bregn-
balle 2003). Andre arter kan også tænkes at have nydt godt 
af den formindskede prædation, ligesom de meget store 
ynglefuglebestande i Tøndermarsken var begunstigede 
i disse perioder (Gram et al. 1990, Clausen et al. 2016). 
Områder som Bornholm og Tipperne i Vestjylland er ek-
sempler på steder, hvor der er dokumenteret væsentlige ef-
fekter af (fraværende) prædation fra bl.a. ræv (Bregnballe 
2003, Møller et al. 2018a). I flere beretninger fra 1800tallet 
nævnes prædation fra øgede bestande af husmår som et 
problem. Således skrev Faber (1824), at Husskaden “i de 
senere Aar, formentlig efter Huusmaarens udbredelse, næ-
sten [er] forsvundet fra” Fyn og det østlige Jylland. 

Med baggrund i at rævene under fraværet af toppræ-
datorerne ulv og los Lynx lynx og med adgang til store 
mængder affald og trafikdræbte dyr har bestandstæthe-
der, der er flere gange større end under naturlige forhold 
(Elmhagen & Rushton 2007, Wikenros et al. 2017), har 
man bekæmpet ræve i en række fuglereservater af hen-
syn til truede jordrugende fugle. Et eksempel på, hvad 
man kan opnå ved en effektiv rævebekæmpelse, er Fug-
leværnsfondens reservat på Nyord Enge, hvor bestandene 
af Vibe, Rødben og Klyde er mangedoblet efter en næsten 
total udryddelse af rævene (mindst 80 skudt i perioden 
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2006-19; S.R. Ibsen in litt.). Den større bestand af vade-
fugle har potentielt en selvforstærkende effekt, idet større 
bestande af Viber, Strandskader, Store Kobbersnepper og 
Klyder har mulighed for også at holde flyvende prædatorer 
væk i form af ovennævnte beskyttende ‘paraply’. Også op-
sætning af hegn, der udelukker prædatorer (ræv, mink og 
mårhund) omkring vigtige yngleområder for truede eng-
fugle, har med varierende held være brugt (Malpas et al. 
2013, Bregnballe et al. 2020), ligesom man har haft succes 
med at bruge flydespærringer til at forhindre svømmende 
prædatoer i at nå ud til yngleøer på Agger Tange (Hald-
Mortensen 2020). 

Her fra landet foreligger der kun få studier, der do-
kumenterer, at fuglebestande har været særlig påvirkede 
af rovfuglenes markante bestandsændringer i løbet af 
undersøgelsesperioden (se siderne 34ff, 72, 94 og 121f). 
De fleste rovfuglearter er fåtallige, men lokalt har både 
Rørhøg, Tårnfalk og Vandrefalk vist sig at kunne påvirke 
ynglebestandene af engfugle, der er sårbare pga. små be-
stande eller dårlig ynglesucces af andre årsager (Thorup 
2003, Thomsen et al. 2012, Thorup & Bregnballe 2015). 
Tilsvarende kan indvandringen af (i Tyskland reintro-
ducerede) Store Hornugler have bidraget til nedgangen i 
duehøgebestanden i Jylland de senere årtier (se Busche et 
al. 2004). Sandsynligvis var væksten i den lokale ynglebe-
stand af Duehøg i de hedeegne, hvor arten tidligere kun 
var fåtallig i træktiderne, også en negativ faktor for den af 
andre grunde vigende bestand af Urfugl (Tornberg et al. 
2010). Også Fiskehejre, Musvåge og Trane kan være alvor-
lige prædatoer på æg og dununger af jordrugende fugle 

(Teunissen et al. 2005, Schekkermann et al. 2008, Nilsson 
2018). De ekstremt mange Hvide Storke omkring Randers 
midt i 1800tallet angiver Fencker (1872-73) endog som 
årsag (sammen med Rørhøge og Krager) til de “forholds-
viis faa Fugle ynglende paa de vidtløftige Engstrækninger 
langs Gudenaaens og Fjordens bredder.”

Det var i mange år en generel opfattelse – også blandt 
ornitologer – at prædation takket være vikarierende døds-
årsager, dvs. at den nedlagte andel af bestanden (ved jagt 
eller rovdyr) alligevel ville dø inden næste ynglesæson, 
ikke spillede nogen væsentlig rolle for byttedyrbestandene 
(fx Fog 1974 og Kalchreuter 1978), men den opfattelse har 
måttet revideres. Opfattelsen af at ‘løven græsser frede-
ligt sammen med lammet’ kom nok klarest til udtryk ved 
fuglevenners opsætning af tårnfalkekasser på strandenge 
med sårbare, ynglende engfugle som fx på Tipperne, ved 
Rømødæmningen og på Agersø ved Mors. I dag er vi ble-
vet klogere (Thorup 1998, Meltofte 1999), og i Holland 
har selv naturbeskyttelsesorganisatoner været med til at 
anbefale bekæmpelse af kragefugle mv. af hensyn til truede 
engfugle (van Dijk & Jansen 2019). Vildtplantninger, som 
kragefuglene kan yngle i eller holde udkig fra, som de fx 
findes på Værnengene, i Saltbækvig og på Saltholm, gavner 
heller ikke ligefrem engfuglene. Men det ændrer ikke på, 
at fx engfuglenes følsomhed overfor prædation i mange 
områder primært skyldes intensiveret landbrugsdrift med 
deraf følgende ringe ynglesucces (Newton 2017).

Betydningen af prædation på voksne fugle udenfor 
yngletiden ved vi endnu mindre om, men i flere canadiske 
områder er det påvist, at rastende vadefugle har ændret 

Prædation på æg og unger kan spille en væsentlig rolle specielt for fuglebestande, der i forvejen har lav ynglesucces. Det gælder 
bl.a. truede engfugle, hvor både Fiskehejre, Rørhøg, Trane og især ræv har vist sig problematiske. Foto: Karin Gustausen.
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deres udnyttelse af fourageringsområder og rastepladser, 
ligesom de undlader at opbygge vinterfedtdepoter (for at 
opretholde fuld manøvredygtighed), efter at Vandrefalke 
og Dværgfalke er blevet talrigere (Ydenberg et al. 2010, 
2017, Hope et al. 2019). 

Invasive arter og udsætning af skydefugle
Allerede Oluf Winge (1886a) advarede i sin bog om Jæ-
gernes skadelige Dyr mod udsætning af fremmede arter i 
naturen, og det er relativt få fuglearter, der er introduce-
ret af mennesker og har etableret sig med store bestande i 
Danmark. Fasanen, som man begyndte succesrige udsæt-
ninger af omkring 1875 (Manniche 1933), er vel det mest 
markante eksempel, men de store bestands tætheder op-
retholdes kun ved massive udsætninger af nu 800-900 000 
opdrættede fugle om året (Miljøstyrelsen in litt.). Hvor 
stor bestanden ville være uden dette konstante tilskud, 
vides ikke, men det er sandsynligt, at der med den nuvæ-
rende tæthed af prædatorer kun i de mest frodige egne af 
landet ville være mindre, selvreproducerende bestande. 
Det er således bemærkelsesværdigt, at der i dag på den 

frodige moræneø, Vorsø i Horsens Fjord ikke har været 
Fasaner siden 2006, selv om der med en enkelt undtagelse 
ikke har været drevet jagt på arten siden 1928 (Hald-
Mortensen 1974, Halberg & Gregersen 2010). På den til-
svarende frodige moræneø, Æbelø nord for Fyn, blev der 
indtil 1994 i årtier udsat 5000 Fasaner årligt med henblik 
på jagt. Endnu i 1997 var der en lille, vildtlevende bestand 
tilbage, men allerede i år 2000 var alle Fasanerne forsvun-
det fra øen (Bækkelund & Johansen 2000). Disse to nyere 
eksempler fra relativt isolerede øer på henholdsvis 60 og 
209 ha, der vurderet med det menneskelige øje rummer 
velegnede levesteder for Fasan, viser tydeligt, at Fasanen 
aktuelt har vanskeligt ved at klare sig i Danmark uden en 
sideløbende, hårdhændet regulering af prædatorer samt 
tilskudsfodring og supplerende udsætning. 

Ellers er det Canadagås og Nilgås, der har bredt sig 
mest efter introduktion som pryd- og jagtfugle i vores na-
bolande i 1900tallet (Fox et al. 2015). Intet tyder dog på, at 
disse arter er en umiddelbar trussel mod hjemmehørende 
danske fuglearter, men udenlandske erfaringer viser, at de 
kan blive det, hvorfor disse invasive vandfuglearter be-
kæmpes i varierende grad (Fox et al. 2015). 

Der udsættes årligt mere end 800 000 Fasaner til jagt – såkaldte skydefugle. Siden udsætningernes begyndelse i anden halvdel 
af 1800tallet har hensynet til Fasanerne kostet flere danske krage- og rovfugle livet end hensynet til noget andet dyr inklusive 
Tamhønen. Foto: Erik Thomsen.
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Selv om Fasanen i sig selv næppe er til større skade 
for andre fuglearter, så har den indirekte kostet flere dan-
ske krage- og rovfugle livet end hensynet til noget andet 
dyr inklusive Tamhønen Gallus gallus domesticus (se side 
121f). Resultatet har som nævnt været den tidligere kraf-
tige reduktion eller direkte udryddelse af en række rov-
fuglearter samt Stor Hornugle og Ravn. Vi kunne fx have 
ynglende Duehøge i vores byer ligesom i Hamborg og Ber-
lin (Rutz 2008, Kenntner 2018), hvis ikke Duehøgen stadig 
var så sky pga. 150 års forfølgelse. Måske er en tilsvarende 
udvikling som i Tyskland dog så småt på vej, idet der i flere 
år har ynglet Duehøge i Bernstorffsparken i Gentofte (T. 
Vikstrøm in litt.).

Hertil kommer Fasanernes prædation på padder og 
krybdyr, som har reduceret eller endog udryddet mange 
lokale bestande (Wiberg-Larsen et al. 2000, K. Fog in litt.). 
Endelig er der risiko for overførsel af parasitter fra udsatte 
Fasaner til vilde Agerhøns (Tompkins et al. 2000). Udsæt-
ning af Agerhøns er i sig selv problematisk i form af gene-
tisk homogenisering af arten (Barbanera et al. 2010), og al-
lerede Schiøler (1925-31) udtrykte, at der dengang vist kun 
var få steder med ublandede bestande. Som led i bestræ-
belserne på at reducere problemerne med udsætningerne, 
er antallet af årligt udsatte Fasaner og Agerhøns nu regu-

leret i forhold til det disponible areal på de enkelte ejen-
domme, og i England har man netop bestemt, at udsatte 
Fasaner og Agerhøns truer hjemmehørende biodiversitet, 
og de må derfor ikke udsættes nær naturreservater uden 
forudgående licens (Barkham 2020). I en ny stor analyse 
af effekterne af udsætning af mere end 50 mio. Fasaner 
og Rødhøns Alectoris rufa i UK om året er konklusionen 
således, at “Most […] impacts were negative, affecting a 
wide range of taxa and with several having the potential to 
influence native wildlife populations beyond the bound-
aries of gamebird estates. The extent of the impacts was 
often dependent on the densities at which gamebirds were 
released, with higher density releases associated with more 
negative impacts” (Mason et al. 2020).

Især siden 1970erne er også Gråænder i stort antal 
blevet udsat til jagt, så udsætningerne sidst i 1990erne 
blev vurderet til omkring en halv million ællinger årligt i 
danske søer (Wiberg-Larsen et al. 2000, Noer et al. 2008. 
Denne omfattende udsætning har medført, at den hjem-
mehørende ynglebestand må antages at være påvirket af 
en betydelig opblanding med de introducerede fugle (der 
afviger både genetisk og morfologisk), om end de udsatte 
fugle har højere dødelighed (se Vildtforvaltningsrådet 
2006 og Söderquist et al. 2017). Da der først i 2000erne 

Det er ikke kun invasive mink og mårhunde, der skal bekæmpes ifølge internationale aftaler, også invasive fuglearter som her 
Nilgæs. Foto: Torben Andersen.
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foregik andeudsætninger i 23-39 % af søerne på 1-10 ha 
(Noer et al. 2008), kan der ligesom for Fasanernes vedkom-
mende være tale om stærkt negativ påvirkning af padder 
og anden fauna og flora i søerne både i form af prædation 
og eutrofiering (Wiberg-Larsen et al. 2000, Søndergaard & 
Lauridsen 2014, K. Fog in litt.), selv om også udsætningen 
af ænder nu er reguleret og er faldet til i størrelsesordenen 
350 000 ællinger om året (Kanstrup 2020). Hertil kommer, 
at farmene med de opdrættede Gråænder har vist sig at 
være væsentlige smittekilder for fugleinfluenza (Jensen 
2018). Et andet bemærkelsesværdigt aspekt ved udsæt-
ningerne er, at den sympatiske holdning hos de 43 % af 
befolkningen, der ellers har en positiv indstilling til jagt, 
falder med 40 %, når det drejer sig om jagt på udsatte dyr 
(Gamborg & Jensen 2017). 

Tamduen optræder som forvildet i store antal i større 
byer og har etableret sig enkelte andre steder, men bestan-
den er på retur flere steder (Vikstrøm & Moshøj 2020). 

Anderledes alvorligt forholder det sig med de introdu-
cerede pattedyr huskat og amerikansk mink, som hver især 
bidrager til prædationstrykket mod især jordrugende fug-
learters æg og unger og i nogen udstrækning også voksne 
fugle (Jensen 2016, Marra & Santella 2016; se også foregå-
ende kapitel). Effekten af det senest tilkomne invasive pat-
tedyr, mårhund, på jordrugende fugle har vi endnu for lidt 
viden om, men nye resultater fra Tipperne er alarmerende 
(se Elmeros et al. 2018 og Thorup & Bregnballe 2020b). 
Som illustration af bestandsudviklingen for mink og mår-
hund viser vildtudbyttet, at antallet af nedlagte mårhunde 
er steget eksplosivt til mere end 1500 de allerseneste år, 
mens antallet af nedlagte mink steg stærkt fra de første 
forekomster i 1960erne til en kulmination på 8000 årligt 
omkring år 2000 for derefter af aftage til en fjerdedel nu 
(Asferg 2017, Aarhus Universitet 2019). Nu er minkavl 
(midlertidigt?) stoppet i Danmark pga. coronasmitte, så 
nye udslip fra farmene undgås, og det dermed bliver nem-
mere at reducere den fritlevende bestand. Men en anden 
invasiv prædator er på vej til at etablere sig, nemlig vaske-
bjørn Procyon lotor (TV Midt- og Vest 2019).

Med sine klatreevner kan huskatten også prædere fug-
lereder på tilgængelige steder over jorden. Mink og mår-
hund kan være problematiske prædatorer i vådområder, 
fordi de er gode svømmere og dermed kan nå isolerede 
ynglepladser for vandfugle, som fx ræve sjældnere når 
(Dahl & Åhlén 2018). Det samme gælder brun rotte Rat-
tus norvegicus, som af og til opbygger store bestande på 
små isolerede øer, og der gør stor skade på ynglebestande 
af terner mv.

Et næsten generelt problem med invasive arter er, at 
kun få tager det alvorligt, når de første individer af den 
fremmede art dukker op. Mange synes tværtimod, at der 

her optræder nogle spændende og eksotiske dyr. Konse-
kvensen kan være, at det på et senere tidspunkt bliver me-
get vanskeligere og forbundet med større løbende udgifter 
at forhindre etablering og spredning af vilde bestande (se 
Fox et al. 2015).

I Danmark har man ikke mindst på grund af Dansk 
Ornitologisk Forenings principielle modstand hidtil fra-
valgt opdræt og udsætning som værktøj til bevarelse af ud-
ryddelsestruede fuglearter. Foreningen har i stedet argu-
menteret for sikring af de levesteder og andre forhold, som 
er afgørende for, at de pågældende arter kan opretholde 
vilde bestande (se Meltofte 1984, Miljøstyrelsen 2016). 
Dog er opdrættede individer af Hvid Stork, Vandrefalk og 
Stor Hornugle kommet hertil fra opdrætsprojekter i nabo-
lande og har etableret sig som ynglefugle (Laursen 2006, 
Andreasen et al. 2018, Lange et al. 2019). 

Af andre invasive arter, der potentielt kan have kon-
sekvenser for fuglelivet, er der fx stillehavsøsters i Vade-
havet, som vides at påvirke flere vandfuglearter negativt 
(se side 109). Rynket rose Rosa rugosa påvirker formentlig 
flere fuglebestande, men her både positivt i form af føde 
til fx Grønirisker og negativt i form af fortrængning af 
strandoverdrevs- og klitvegetation og dermed formentlig 
fx Sanglærker og Engpibere. Det samme gælder tilgroning 
af fx heder med bjergfyr Pinus mugo og kystområder med 
vadegræs Spartina sp. 

Næringsstoftilførslerne der blev en belastning 
Frem mod 1800 var store dele af agerlandet blevet stadigt 
mere lavtydende som følge af udpining af jorden, selv om 
man tidligt brugte staldgødning og i høj grad anvendte 
braklægning i sædskiftet (Vaupell 1863 pp. 3-4, Kjær-
gaard 1996). Men introduktion af kløver i sædskiftet fra 
omkring 1800 ændrede dette (Kjærgaard 1996), og siden 
medførte øgede kvægbesætninger mere staldgødning, 
indtil kunstgødning og siden gylle blev almindeligt brugt 
fra henholdsvis omkring 1910 og i 1970erne (Madsen-
Mygdahl 1912, Eskholm 1975). Man må således forestille 
sig, at markerne frem til omkring 1800 så helt anderledes 
næringsfattige ud end de rigeligt gødskede marker med 
bugnende afgrøder, vi kender i dag, hvor høstudbytterne 
er mangedoblet (Stenak et al. 2009). Fx er udbyttet af hvede 
pr. ha steget med omkring 150 % bare siden 1920erne og 
’30erne (Danmarks Statistik). Det er således temmelig 
overraskende i dag at læse Fabers (1826-29) beretnng fra 
et besøg på Endelave og Samsø i 1824, hvor Hættemåger, 
Stormmåger og Sivsangere ynglede i kornmarkerne, hvil-
ket viser, hvor tynde afgrøderne må have været. Selv græs-
marker og enge ser anderledes ud i dag, hvor græsmarker, 
der er intenst grønne og tæt bevoksede pga. gødskning og 
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udsåning af kulturgræsser, levner meget lidt plads og føde 
til fugle (Heggøy & Eggen 2020).

Hvor kunstgødningen i begyndelsen var så dyr, at den 
blev spredt med håndkraft helt op til midten af 1900tallet 
(J. Aa. Søndergaard in litt.), køres kunstgødning og gylle 
nu på markerne med store maskiner og i sådanne mæng-
der, at der sker betydelige næringsstoftab til det omgivende 
miljø både via luften, nedsivning i grundvandet og ved af-
strømning (Jensen et al. 2019). Senest har næringsstoftab 
og medicinrester fra havdambrug kunnet føjes til kilderne 
til belastning af det marine miljø (Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet 2019), mens forureningen fra dambrug ved åer er 
reduceret (Jensen et al. 2019).

Sammen med spildevandsafløb fra byer og virksom-
heder betød det en stigende næringsstoftilførsel til især 
søer, fjorde og de indre danske farvande allerede fra sidst i 
1800tallet (Fig. 28). Denne ekstra næring var i en årrække 
til gavn for mange fuglearter via mere rigelige fødemæng-
der i form af flere vandplanter og tættere bestande af bl.a. 
bunddyr og fisk (Jeppesen 1998, Josefson & Rasmussen 
2000, Christiansen et al. 2006). Den positive effekt på 

fuglelivet fortsatte til efter 2. Verdenskrig, hvor nærings-
stoftilførslerne accelererede så voldsomt (Fig. 28), at øko-
systemerne i flere og flere vandområder kollapsede med 
Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord, Hjarbæk Fjord, Nibe-
Gjøl Bredning, Kysing Fjord, Gundsømagle Sø, Utterslev 
Mose, Maribosøerne og Nakskov Indrefjord som de mest 
kendte eksempler (Ferdinand 1980, Dybbro 1985, Clausen 
et al. 2009). I de værste tilfælde var forureningen så omfat-
tende, at der forekom udbrud af botulisme (pølseforgift-
ning) med hundreder eller endog flere tusinde døde fugle 
til følge (Møller 1981).

Problemerne kulminerede i 1980erne (Fig. 28) med 
udbredt iltsvind med døde fisk og hummere selv midt i 
Kattegat. Det førte til den første vandmiljøplan i 1987 ef-
terfulgt af en række planer, som hver især har bidraget til 
at få skåret ned på udledningerne. Spildevand fra byer og 
virksomheder (primært fosfor) var man allerede begyndt 
på at få reduceret fra 1970erne, så forureningen fra disse 
kilder var væsentlig nedbragt i 1990erne (Fig. 28). Udled-
ningerne fra landbruget til vandmiljøet er næsten halveret 
siden kulminationen i 1980erne (Jensen et al. 2019), men 

Toppet Lappedykker er en af de arter, der har reageret markant på næringsstofforureningen af vores ferske vandmiljø ved først at 
gå frem i kraft af øgede fødemængder, for så at gå tilbage, efterhånden som vandmiljøplanerne fik reduceret forureningen. Kun i 
søer, hvor eutrofieringen blev så voldsom, at økosystemerne kollapsede, forsvandt lappedykkerne, og disse steder har arten igen 
været i fremgang siden 1980erne. Foto: John Larsen.
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ligger stadig langt over udgangspunktet omkring år 1900 
(Fig. 28). Det medfører fortsatte perioder med iltsvind 
mange steder, og reduktionen af udledning af kvælstof er 
ovenikøbet ophørt de sidste 10 år (Jensen et al. 2019). 

Selv om man således langtfra er i mål med kvælstofre-
duktionerne fra landbruget, så er effekterne af den hidti-
dige indsats tydelig i form af renere vand, genetablering af 
ålegræs flere steder og reducerede tætheder af bl.a. mus-
linger i fjorde og de indre danske farvande (Riemann et al. 
2016, Balsby et al. 2017). Foruden tendenserne til forbed-
ringer i de marine områder har halvdelen af vandløbene 
fået forbedret økologisk tilstand, hvorimod det kniber 
mere med søerne, hvor en stor ophobet næringsstofpulje 
i bundslammet specielt i form af fosfor gradvist frigives til 
vandfasen (Kronvang et al. 1997). Dette gælder bl.a. lan-
dets største sø, Arresø, der på trods af adskillige projekter 
gennem årtier med afskæring og rensning af spildevand 
samt etablering af tre store engsøer til kvælstofbinding i 
oplandet stadig er grøn og uklar året rundt (Halsnæs Kom-
mune 2015). I søerne har restaureringsprojekter en del 
steder ellers forbedret vandkvaliteten så meget, at vand-
planterne er vendt tilbage og dermed de rastende vand-
fugle (Clausen et al. 2017, Fox et al. 2019a, 2019c), mens 
fiskeædende fugle kan have fået reducerede bestande som 
fx nævnt for Toppet Lappedykker siderne 67ff, 75ff og 107 
(se også Brøgger-Jensen & Jørgensen 1992).

Hvor næringsstoftilførslerne siden sidst i 1800tal-
let begunstigede mange fuglebestande – indtil en række 
fuglerige vådområders økosystemer brød sammen – er 
det sandsynligt, at den reducerede næringsstoftilførsel til 
vandmiljøet i de senere årtier har bidraget til flere arters 
nedadgående bestandsudvikling i samme periode (Laur-
sen & Møller 2014, Møller et al. 2015, 2018a; se siderne 
67ff, 75ff og 107). I stedet for at beklage disse nedgange, 
bør vi nok snarere betragte dem som tilbagevenden til 
mere naturlige forhold og dermed et sundhedstegn. 

Værre ser det ud for en del andre organismegrupper, 
hvor der er længere vej tilbage til acceptable forhold fx for 
mange sjældne og truede nøjsomhedsplanter og inverte-
brater både her i landet og på europæisk niveau (Meltofte 
2010, Kjær et al. 2020). Et grelt eksempel herpå er hedernes 
tilstand, hvor kun 14 % af de § 3-beskyttede heder er stabile 
med en dækning på over 50 % dværgbuske som hedelyng 
Calluna vulgaris, revling Empetrum nigrum og klokkelyng 
Erica tetralix, mens 56 % af hedernes oprindelige vege-
tation er delvis forsvundet og 30 % nærmest er helt væk 
hovedsageligt pga. kvælstofnedfald (Røjle & Lange 2018, 
Degn 2019). Her stiller EU’s habitat-, luftkvalitets- og 
vandrammedirektiver krav om at gennemføre yderligere 
og markante reduktioner af næringsstofferne både i luften 
og i vandet.

Den industrialiserede verdens bestande af Vandrefalke og flere andre topprædatorer havde i mange år reduceret ynglesucces som 
følge af miljøgifte, som bl.a. medførte tyndskallede æg. Foto: Lars Grøn.
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Miljøgifte mv.
Forureningen i den danske natur omfatter bl.a. nærings-
stofbelastning (omtalt ovenfor), olieudslip, plastik og mil-
jøgifte. Sidstnævnte rammer fuglene både direkte (akut 
og kronisk forgiftning) og i tilfælde af landbrugets giftige 
sprøjtemidler indirekte ved at fjerne fuglenes fødegrund-
lag. Mange fuglebestande i den industrialiserede verden, 
primært rovfugle, blev fra ca. 1950 stærkt reducerede på 
grund af miljøgifte. Virkningen var tydeligst på bestan-
dene af Havørn og Vandrefalk, som herhjemme i forve-
jen var stærkt reducerede på grund af bekæmpelse, men i 
vore nabolande gik det også ud over i hvert fald Spurvehøg 
(Newton & Bogan 1974, Newton 1979). Der er kun få un-
dersøgelser af belastningen af miljøgifte i danske rovfugle 
(Dyck et al. 1981, Dyck 1983), men information fra vore 
nabolande, navnlig Sverige, UK, Tyskland og Holland, må 
antages også at være nogenlunde dækkende for situatio-
nen herhjemme. Dette gælder ikke mindst for de træk-
kende arter, som deler vinterkvarterer med vores nabo-
landes bestande, og hvor en del af forgiftningen fandt sted. 

Kviksølv var et af de problematiske stoffer, der benyt-
tedes i landbruget til at bejdse korn og blev udledt af indu-
strien til miljøet. I Sverige blev mange frøædere forgiftet 
med kviksølv, som også menes at være årsagen til nedgang 
i bestanden hos fx Tårnfalk (Wallin et al. 1983). Men trods 
ret høje kviksølv-niveauer i svenske Vandrefalke fandt man 
ingen korrelation mellem fuglenes kviksølv-niveau og de-
res reproduktion (Lindberg 1983). Kviksølv giver primært 
akut forgiftning og påvirker tilsyneladende ikke reproduk-
tionen væsentligt, men det er svært at adskille effekterne, 
da undersøgte bestande (inkl. Vandrefalk og Spurvehøg) 
samtidig havde høje koncentrationer af mange andre stof-
fer (Newton 1979). Brugen og udledninger af kviksølv er 
siden blevet stærkt begrænset gennem national lovgivning 
og internationale aftaler (senest Minemata-konventionen i 
2013), selv om der stadig udledes kviksølv fra afbrænding 
af affald og kul (kraftværker). Det har medført, at kviksølv-
eksponeringen af fx svenske Havørne er faldet med 70 % i 
perioden 1967 til 2011 (Sun et al. 2019a). Disse reduktio-
ner har virket samtidig med, at beskydningen af fuglene 
var blevet stærkt reduceret med det resultat, at de berørte 
rovfuglebestande er kommet op igen eller er under restitu-
ering (Newton & Haas 1984, Jørgensen 1998). Men særligt 
i Østersøen er der stadig kviksølv, hvor nye undersøgelser 
viser, at de rugende Ederfugle på Christiansø bliver belas-
tet, heraf nogle kritisk, af kviksølv, der bliver mobiliseret 
fra lever og knogler i løbet af fastetiden under rugningen 
(Sonne et al. 2020a).

Som nævnt side 112 er blyhagl og blyfragmenter en 
væsentlig kilde til forgiftninger blandt visse fugle. Men bly 
i andre sammenhænge har også været en alvorlig miljøgift, 

hvis kilder var pigmenter i maling og tilsætning i benzin til 
biler. Men bly er blevet udfaset fra slutningen af 1970erne; 
fx blev bly i benzin forbudt i 1994 i Danmark og i 2000 i 
hele EU (Miljøstyrelsen 2003). 

Blyforgiftning har næppe givet anledning til væsent-
lige bestandsreduktioner i Danmark, og udfasningen skete 
primært af sundhedsmæssige hensyn for både dyr og men-
nesker. Det er dog påvist, at bly fra hagl og fra lystfiskernes 
synk (blylodder) i England og USA har påvirket bestande 
af fx Taffeland, Knopsvane og Islom Gavia immer (Green 
& Pain 2016, Kanstrup et al. 2018), men det er formentlig 
især et problem for bestande, som i forvejen er pressede 
af andre dødelighedsfaktorer (Meyer et al. 2016). En ny 
dansk undersøgelse af dødfundne rovfugle – og rovfugle 
skudt i lufthavne – viste, at niveauerne af bly, cadmium, 
kviksølv og selen generelt var under grænserne for på-
virknnger af fuglenes sundhed og reproduktion (Kanstrup 
et al. 2019). Også her viser undersøgelser af Ederfugle på 
Christiansø, at der stadig er bly i østersømiljøet, og at det 
giver anledning til undertiden kritisk høje niveauer blandt 
de rugende hunner (Lam et al. 2020, Sonne et al. 2020a).

En anden vigtig gruppe af miljøgifte omfatter POP erne 
(Persistant Organic Pollutants). Det er stoffer, der benyttes 
i industri, landbrug, som tilsætningsmidler i utallige in-
dustriprodukter, og som ender i miljøet ved udledninger, 
deponering af affald, når de bruges som sprøjtegifte, eller 
når produkter kasseres og destrueres (fx Jartun et al. 2009, 
AMAP 2011, 2016a, 2016b). PCB og dioxiner er velkendte 
POPer, og flere af sprøjtemidlerne ligeså – mest kendt er 
nok DDT. Nogle af disse er akut giftige og slår enkeltindi-
vider ihjel (øger voksendødeligheden), mens virkningen 
af andre er sub-lethal, så effekter først kan erkendes efter 
længere tids bioakkumulation, hvor niveauerne bliver høje 
i en hel bestand (Newton 1979). Insektmidlet DDT og dets 
nedbrydningsprodukter bidrager fx til tynde æggeskaller 
og reduceret ynglesucces (Newton 1979), mens stofferne 
dieldrin og aldrin (brugt mest til bejdsning af såsæd) giver 
mere direkte dødelighed (Newton 1979, Newton & Haas 
1984, Nyholm et al. 1995). 

Dyck (1972) mente, at særligt bestandene af Spurve-
høg og Tårnfalk herhjemme var påvirkede af miljøgiftene, 
men uden at have god evidens for det. Da den fugleædende 
Spurvehøg blev kraftigt reduceret af miljøgifte i UK (New-
ton & Haas 1984), er det sandsynligt, at det også gjaldt 
Danmark. Noer & Secher (1983) påviste, at tårnfalkebe-
standen var meget påvirket af beskydning, fordi overlevel-
sen og dermed bestanden steg umiddelbart efter frednin-
gen af rovfuglene i 1967. Det kan derfor ikke udelukkes, at 
de rovfuglebestande, som Dyck (1972) mente var påvir-
kede af miljøgifte, i mindst lige så høj grad var påvirkede 
af beskydning, et forhold som Dyck (1983) senere selv var 
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inde på. Ikke desto mindre var særligt havørne- og van-
drefalkebestande i Skandinavien og det meste af det øvrige 
Europa samt Nordamerika tydeligt påvirkede af DDT, dets 
nedbrydningsprodukter og af dieldrin/aldrin (Cade et al. 
1988), hvorfor man må formode, at disse arters status i 
Danmark også var påvirkede heraf. Et goldt vandrefalkeæg 
indsamlet på Møns Klint i 1970 havde meget høje indhold 
af POPerne DDE, dieldrin og PCB (Hald-Mortensen 
1971c). Cirka 30 år efter at DDT – som er det stof, der 
mest direkte påvirker skaltykkelsen på rovfuglenes æg – 
blev forbudt, var skaltykkelsen igen normal hos danske 
Vandrefalke samt svenske og tyske Fiskeørne (Wegner et 
al. 2005, Odsjö & Sondell 2014, Andreasen et al. 2018). 
Også havørnebestandens reproduktion i Østersøområdet 
steg efter 1980erne som resultat af forbudet og de fortsat 
faldende niveauer i miljøet (Roos et al. 2012, Sonne et al. 
2020b, Sun et al. 2020). I Holland har man mistanke om, 
at dioxin har påvirket bestanden af ynglende Stenpik-
kere (van Oosten et al. 2019). Andre studier har påvist 
adfærdsændringer som følge af høj belastning med PCB, 
men hvordan disse ændringer har påvirket bestandene, er 
mere usikkert (fx Bustnes et al. 2001). 

Flere ‘nye’ stoffer findes nu i varierende mængder i 
skandinaviske rovfugle (Lindberg et al. 2004, Gjershaug 
et al. 2008, Holmström et al. 2010, Sun et al. 2019b) – 
nogle af dem i stigende koncentrationer, herunder nogle 
bromerede flammehæmmere og PFAS (vand- og smuds-
afvisende stoffer i fx regntøj og pizzabakker). Flere af disse 
stoffer kan bl.a. virke hormonforstyrrende og påvirke 
nervesystemet (Darneryd 2003), men man har endnu 
ikke fundet tydelige populationseffekter hos fugle. Også 
muse- og rottegift (af typen antikoagulanter), som bruges 
i vid udstrækning i byer og omkring landbrugsbygninger, 
er konstateret hos næsten alle 430 undersøgte rovfugle og 
ugler fra Danmark (Christensen et al. 2012). Forfatterne 
konkluderer, at brugen af disse gifte kan – i det mindste 
lokalt – påvirke bestandene af de pågældende fugle.

Hvor disse problemer er blevet taget meget alvorligt 
bl.a. via adskillige internationale aftaler, navnlig Stok-
holm-konventionen (UNEP 2009), hvor listen over re-
gulerede stoffer fortsat udvides efterhånden som effekter 
påvises, så er landbrugets generelle bekæmpelse af især 
insekter nok et større problem for de fleste fugle. Her har 
nye tyske undersøgelser vist, at mængden af flyvende in-

Det er ikke så mærkeligt, at bestandene af insekter og vilde planter – og dermed fuglene – er voldsomt reducerede i landbrugs-
landet. Effekterne rækker endog langt ind i de tilstødende biotoper. Foto: Erik Thomsen.
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sekter i landskabet er reduceret med 82 % og deres gen-
nemsnitsvægt med 76 % bare siden 1989 (Hallmann et al. 
2017). Tilsvarende nedgange er fundet i en undersøgelse 
over en lidt kortere årrække i Nordjylland, om end æn-
drede vejrforhold kunne forklare en del af nedgangene her 
(Møller 2019). Denne nedgang i insektlivet kunne forklare 
de store nedgange i antallet af insektædende fugle i land-
brugslandet. Arter som Agerhøne, Sanglærke, Rødrygget 
Tornskade, Gulbug, Gærdesanger, Jernspurv, Stær, Torn-
irisk og Gulspurv er siden 1976 netop gået tilbage i et om-
fang (Eskildsen et al. 2020; se også side 43), der svarer til 
de reducerede insektmængder i den tyske undersøgelse. 
Det er bemærkelsesværdigt fordi flere af dem ikke kun 
lever på marker og i markhegn og småplantninger, men 
i høj grad også i skovlysninger inkl. renafdrifter med ny-
opvækst. Et andet studie (Geiger et al. 2010) påviste klare 
negative sammenhænge mellem landbrugets intensitet og 
biodiversiteten (herunder fugle) i otte europæiske lande, 
og den væsentligste faktor var brugen af pesticider, som 
herhjemme påvist af bl.a. Petersen et al. (1995). Belastnin-
gen med sprøjtegifte målt som behandlingshyppighed har 
været forholdsvis konstant siden årtusindskiftet (Kjær et 
al. 2020), men der skal væsentlige reduktioner til, hvis det 
skal resultere i tilbagevenden til tidligere tiders bestands-
niveauer for flere af disse arters vedkommende (se Jahn 
et al. 2014, Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019, Strandberg 
et al. 2019).

Olieudslip fra skibe enten som resultat af ulykker el-
ler tankrensninger til søs var et stigende problem op gen-
nem 1900tallet og kulminerede i 1970erne og ’80erne med 
ulykker, der i flere tilfælde omfattede flere hundrede tu-
sinde omkomne fugle, som det i udlandet sås fx ved Exxon 
Valdez’s forlis i Prince William Sound i Alaska i 1989 (Shi-
genaka 2014). Oliespildene toppede i danske farvande i 
1970erne med tre store katastrofer: marts 1972 i Kattegat 
med mindst 30 000 omkomne fugle, december 1972 i Va-
dehavet også med mindst 30 000 døde fugle og januar 1979 
i Kattegat, hvor mindst 50 000 fugle omkom (Joensen & 
Hansen 1977, Clausager 1979). Sidstnævnte oliespild var 
af begrænset størrelse – 300-350 m3, hvilket er relativt lidt 
i forhold til fx de 40 000 m3, der strømmede ud fra Exxon 
Valdez. Men effekten var stor, fordi det skete i et område 
med høje fuglekoncentrationer. Et spild i Skagerrak i vin-
teren 1980/81, slog mindst 100-150 000 fugle (primært 
alkefugle) ihjel. De fleste fugle blev fundet på svenske og 
norske kyster, mens andelen af fugle opsamlet i Danmark 
var ganske lille (Anker-Nilssen & Røstad 1982). Se også 
side 111f.

Den internationale konvention om forurening fra 
skibe (MARPOL) fra 1973, udfasningen af enkeltskrogede 
tankskibe fra 1995 samt overvågning bl.a. fra fly har redu-

ceret problemerne med oliespild ganske betydeligt – både 
i form af færre ulykker og mindre baggrundsforurening 
(Joensen & Hansen 1977, Larsen et al. 2007). 

Om oliespildene i Danmark har påvirket vandfugle-
bestandene er vanskeligt at vurdere. Da 62 % af de ind-
samlede fugle ved spildet i januar 1979 var Ederfugle, er 
det sandsynligt, at den lokale bestand blev reduceret. Men 
ederfuglebestanden var i fremgang, og samtidigt var de 
danske fugle opblandet med overvintrende fugle fra Øster-
søområdet, hvorfor tilbagegangen har været begrænset og 
formentlig hurtigt udlignet. Tejstbestanden i Danmark 
blev tydeligt reduceret i perioden 1965 til ’72 formentlig 
som resultat af olieforurening, og efter spildet i januar 1979 
sås også et fald i bestanden (Asbirk 1988). Mere tydelig var 
reduktionen i bestandene af Gråstrubede Lappedykkere i 
Danmark, Sverige og Nordtyskland efter spildet i januar 
1979, men bestandene steg atter efter ca. 5 år (Larsen 1979, 
Vlug 2018). Efter spildet i Kattegat i 1972 anslog Joensen 
& Hansen (1977), at mindst 7000 Fløjlsænder var gået til. 
Det er omkring det samme antal, som blev nedlagt hvert 
år dengang, hvor vildtudbyttet i øvrigt var i stærk aftagen 
(Asferg et al. 2016), og den ekstra dødelighed på grund af 
olien kan have påvirket bestanden i det mindste midler-
tidigt, som det fx sås blandt Sortænderne efter det store 
spild fra Sea Empress i Wales i 1996 (Banks et al. 2008). Der 
fulgte flere oliespild i de danske farvande i 1980erne, men 
heldigvis med meget mindre fugledødelighed (Danielsen 
et al. 1986). 

Det seneste forureningsproblem, der er kommet stort 
internationalt fokus på, er plastik i havene, som ædes af 
mange havfugle, der forveksler plastikken med fødeem-
ner. I danske farvande har det vist sig særligt at gå ud over 
Mallemukker, hvoraf mere end 90 % af de døde, iland-
drevne fugle som nævnt indeholder mindst et stykke pla-
stik (OSPAR 2017; se også side 112).

Klimaændringerne
Klimaet har altid varieret, men ændringerne i nærværende 
undersøgelsesperiode er gået fra at være forårsaget af for-
skellige naturlige faktorer til overvejende at være resultater 
af menneskeskabte drivhusgasser og til at være et accel-
lererende problem (Kaas 2008, IPCC 2014). Danmark lig-
ger på grænsen mellem et mildt og fugtigt atlantisk klima 
og den kontinentalt tempererede løvskovszone i Eurasien 
(Emanuelsson 2009 pp. 17-18). I nærværende undersø-
gelsesperiode er vi overordnet gået fra et mere kontinen-
talt præget klima under den sidste del af Den Lille Istid i 
1800tallet til et mere atlantisk præget klima med markant 
højere temperaturer og mere nedbør både sommer, vinter 
og forår (Fig. 39; Olesen 2008). Effekterne på fuglefaunaen 
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Fig. 39. Gennemsnitlige vinter- (DJF), forårs- (MAM) og sommertemperaturer (JJA) samt nedbør i København i undersøgelsespe-
rioden vist som niårs glidende gennemsnit. Nederst i temperaturgrafen er isvintre markerede med små streger, som angiver vintre 
med negativ middeltemperatur for DJF. Den niårs glidende middeltemperatur for sommermånederne var koldest i 1836-44 med 
14,9 °C. Også perioderne 1862-70 og 1918-24 var kølige, men herefter var der den lille varmeperiode i 1932-47 med niårsperioder 
på op til 17,2 °C. Der var igen lidt køligere somre med 16,2 °C i 1960-68 som det laveste efter varmeperioden, inden klimaændrin-
gerne for alvor satte ind og fik de niårs glidende gennemsnit op på 17 °C eller derover næsten uafbrudt fra 1990 og frem. Koldeste 
sommer var i øvrigt 1840 med kun 12,9 °C i København, og de koldeste vintre havde vi under sidste del af Den Lille Istid ligeledes 
midt i 1800tallet med uafbrudt negative niårs glidende gennemsnit mellem 1826 og 1861. Overgangen fra kontinentalt klima i 
1800tallet til mere atlantisk præget klima derefter har resulteret i, at der kun har været én niårsperiode med negativ gennemsnit-
lig vintertemperatur siden 1944 og kun tre siden 1880. Meget lig sommertemperaturerne var forårene koldest i perioden 1837-45 
med en niårs glidende middeltemperatur på blot 4,7 °C i København, hvilket siden er steget mere eller mindre jævnt til næsten 
det dobbelt, dvs. med samtlige niårs glidende gennemsnit på over 8 °C siden 2003 og et hidtil absolut maksimum på 8,7 °C for 
årene 2011-19. Vinternedbøren er tilsvarende steget med knap 40 % siden midten af 1800tallet, mens forårsnedbøren kun er ste-
get med omkring 10 % i samme periode. Sommernedbøren er også steget godt 10 %, men med en relativt tør periode de sidste 
tre årtier af 1900tallet. Kilde: John Cappelen, Danmarks Meteorologiske Institut.
Mean temperature and total precipitation in winter (DJF), spring (MAM) and summer (JJA) in Copenhagen during the study period 
shown as sliding nine-year averages. Severe winters are marked along the x-axis in the upper graph (defined as winters with a negative 
mean temperature for DJF). Since the coolest period in 1836-44 with a summer mean of 14.9 °C, temperatures have risen in waves, with 
nine-year averages of 17 °C or more being almost uninterrupted since 1990. A warm period in 1932-1947 with nine-year averages of up 
to 17.2 °C is also present. The coldest winters were during the little ice age, when all nine-year means were negative during 1826-1861, 
whereas the more Atlantic climate since then has produced only one nine-year period with a negative mean since 1944 and only three 
since 1880. Similarly, spring temperatures have risen from a minimum of 4.7 °C as nine-year sliding average for 1837-1845 to an all-time 
high of 8.7 °C for the most recent nine years 2011-2019. Concomitantly, winter precipitation has increased by almost 40%, while spring 
and summer precipitation has increased by about 10%, yet with a relatively dry summer period in the three decades at the end of the 20th 
century.
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herhjemme spænder fra ændret udbredelse af både yngle-
fugle og overvintrende fugle, inklusive nye ynglefuglearter, 
over fænologiske ændringer af såvel træktider som yngle-
tidspunkter til hyppigere sommerhøjvander bl.a. i Vade-
havet med deraf følgende tab og kystfuglenes æg og unger. 

Et særlig markant eksempel på, hvor ekstremt vejret 
kunne være under den sidste kulmination på Den Lille 
Istid midt i 1800tallet, er snestormen den 13. maj 1867, 
hvor et tog kørte fast i snedriverne ved Borup på Midtsjæl-
land, der var “taaleligt godt Kaneføre” og store mængder af 
de netop ankomne sangfugle døde (Fischer 1869b). Værst 
gik det ud over Løvsangerne, hvor “i al Fald med en højst 
sjælden Undtagelse, Alt, hvad der fandtes” døde (se også 
Fencker 1872-73 om Skovsangeren ved Randers). 

Allerede Salomonsen (1948) sammenholdt observe-
rede ændringer i Danmarks fuglefauna med de indtil da 
kendte klimaændringer, som dels bestod i langsigtede 
ændringer med mildere klima og lidt vådere somre si-
den sidst i 1800tallet, dels i en periode med særlig varme 
og tørre somre i 1930erne og ’40erne (Fig. 39). Blandt 
arterne påvirket negativt af det mere atlantiske klima 
nævner Salomonsen Hvid Stork, Sort Stork, Ellekrage 
og Hærfugl. Modsat nævnes Skestork, Rødhovedet And, 
‘Lille’ Dompap, Sydlig Gransanger, Rødtoppet Fugle-
konge, Parktræløber, Bjergvipstjert, Husrødstjert, Top-
lærke, Turteldue, Græshoppesanger, Lille Fluesnapper 
Ficedula parva, Stor Tornskade, Sortstrubet Bynkefugl, 
Drosselrørsanger, Troldand og Hedehøg som arter, der 
er indvandret bl.a. som følge af det mildere klima, og 
som for manges vedkommende var tiltaget ganske be-
tydeligt i antal (Tab. 1; Salomonsen 1948). Foruden de 
tilkomne arter, nævner Salomonsen Stor Kobbersneppe, 
Pirol, Splitterne og Klyde som arter, der er gået frem og 
har spredt sig nordpå som følge af klimamildningen. I 
dag vil vi nok mene, at det i højere grad kan have været 
udbredt ægsamling mv. til konsum, der holdt bestandene 
af i hvert fald Splitternen og Klyden, men måske også 
den Store Kobbersneppe på et reduceret niveau tidligere. 
Siden har Svaleklire, Lille Flagspætte, Karmindompap 
og Gulirisk kunnet føjes til listen med indvandrede arter, 
mens Lærkefalken er blandt de kontinentalt udbredte 
arter, der er gået meget tilbage siden 1800tallet, om end 
nedgangen på det sidste er vendt til fremgang (Tab. 1; 
Nyegaard et al. 2014, Dinesen et al. 2016). Senest er flere 
af disse arter gået tilbage igen eller ligefrem forsvundet, 
muligvis fordi klimaet er blevet for atlantisk (Hald-Mor-
tensen 1970b; se yderligere nedenfor). 

Flere arter, der overvintrer i Sahelzonen syd for Sahara, 
gennemgik bestandsreduktioner under tørkeperioden der 
i sidste del af 1900tallet, hvor der blev fældet meget store 
mængder træer, og hvor plantedækket på jorden også for-

svandt i store områder bl.a. pga. overgræsning (Vickery et 
al. 2014, Zwarts et al. 2018; se også side 118). I UK, hvor 
tællingerne rækker 13 år længere tilbage end de danske, 
gjaldt det fx Rødstjert, Sivsanger, Havesanger og Torn-
sanger (Marchant et al. 1990, Baillie & Peach 1992), men 
de danske punkttællinger begyndte for sent til at kunne 
dokumentere en sådan nedgang her i landet. Se dog Peter-
sen & Brøgger-Jensen (1992) om nedgang for Rødstjert i 
1980erne og om Digesvalen side 70f.

Betragter vi effekterne af de overvejende menneske-
skabte klimaændringer det sidste halve århundrede, af-
spejler de nærmest en fortsættelse af det foran beskrevne 
mønster. Sammenholder man udviklingen blandt Dan-
marks sjældne ynglefugle med forudsigelserne model-
leret af Poulsen (2003) og i A Climatic Atlas of European 
Breeding Birds (Huntley et al. 2007), er der en vis, men 
ikke statistisk signifikant overensstemmelse mellem hvilke 
arter, der forventes at brede sig til Danmark, og hvilke ar-
ter der kan forventes at forsvinde, og så de observerede 
ændringer (Nyegaard et al. 2014). En tilsvarende analyse 
på europæisk niveau gav derimod en statistisk signifikant 
sammenhæng mellem de modellerede og de observerede 
ændringer (Gregory et al. 2009; se også Virkkala & Lehi-
koinen 2014), og selv på interkontinentalt niveau er der 
overensstemmelse mellem klimaændringerne og op- og 
nedgange blandt fuglearterne (Stephens et al. 2016, Ma-
son et al. 2019). Ifølge modelleringerne forventes nord- 
og sydgrænserne for de danske ynglefugles udbredelse at 
flytte i størrelsesordenen 300-700 km mod nord og øst 
indenfor dette århundrede som følge af de forventede æn-
dringer i temperatur og nedbør (Poulsen 2003, Huntley et 
al. 2007). Det er i denne sammenhæng bemærkelsesvær-
digt, at flere arter har bredt sig hertil fra syd eller sydvest 
(fx Rødhovedet And, Knarand, Sølvhejre Ardea alba [nok 
fra Holland], Skestork [fra Holland], Sorthovedet Måge 
[fra Holland], Biæder, Blåhals, Sortstrubet Bynkefugl), 
mens flere sydøstligt udbredte arter er aftaget i antal eller 
helt forsvundet (fx Pirol, Drosselrørsanger, Høgesanger, 
Karmindompap, Pungmejse, Markpiber og måske Vand-
sanger Acrocephalus paludicola, hvor sidstnævnte kan have 
været dansk ynglefugl i 1800tallet; Løppenthin 1967, Nye-
gaard et al. 2014). Især har mildere vintre været favorable 
for en række kuldefølsomme arter (Bowler et al. 2018), 
blandt hvilke kan nævnes Fiskeørn, Rød Glente, Trane og 
Hvid Stork, som nu overvintrer længere nordpå i Europa 
og dermed begunstiges (Nyegaard et al. 2014; se yderligere 
nedenfor). Ændringerne i fuglebestandene sker ikke bare 
langs nord- og sydgrænserne for deres udbredelse, men 
også i form af bestandsned- og opgange over en gradient 
fra syd til nord gennem hele udbredelsesområdet (Jiguet et 
al. 2010, Hanzelka et al. 2019). 
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Ses overordnet på 100 europæiske fuglearters reaktio-
ner på klimaændringerne 1980-2016 i forhold til de men-
neskeskabte habitatændringer, tegner der sig et mønster af 
størst effekt af klimaændringerne i yngleområderne, hvor 
mange kortdistancetrækkere går frem, mens det er habi-
tatændringer, der har størst negativ effekt på langdistance-
trækkerne syd for Sahara (Howard et al. 2020). 

Generelle angivelser af trækfuglenes ankomst og bort-
træk findes langt tilbage i tiden, men fænologiske grafer 
med trækkets tidsmæssige forløb fremkom først med de 
første bearbejdninger af de systematiske observationer af 
svømme-, vade- og mågefuglene på Tipperne i Vestjylland 
(Tåning 1936, 1941, 1944). Data herfra viser, at mange 
vandfuglearter nu ankommer flere uger tidligere end i 
første halvdel af 1900tallet, hvad enten det er danske yng-
lefugle eller trækgæster (T.L. Petersen et al. 2012; se også 
Hüppop & Hüppop 2003, Lehikoinen et al. 2004, Stervan-
der et al. 2005 og Laursen & Frikke 2013). Fremrykningen 
gælder især den første del af trækket og er større for kort-
distancetrækkere end for langdistandetrækkere (Tøttrup 
et al. 2010, Lehikoinen et al. 2019). Fx ankommer de for-
årsrastende Små Kobbersnepper nu fra marts, hvor de tid-

ligere først dukkede op i nævneværdige antal fra omkring 
månedsskiftet april-maj (Meltofte 1987, Meltofte & Clau-
sen 2016; se også Lange 1919). Allerede Teilmann (1823) 
angav, at “Kobberhønsene [Lille Kobbersneppe] ankomme 
hertil i Begyndelsen af Mai, blive til de første Dage af Juni”, 
og således svarende til forholdene så sent som i 1930erne 
(Meltofte 1987).

For at få et indtryk af ændringer igennem hele under-
søgelsesperioden, har vi sammenlignet de mere generelle 
angivelser af trækfuglenes ankomst- og borttræktider fra 
Kjærbølling & Collin (1875-77) med de fænologiske grafer 
i Danmarks fugle på dof.dk baseret på indtastninger i DOF-
basen (https://dofbasen.dk/ART). Tager man højde for, at 
mange af Kjærbøllings angivelser er fra Mecklenburg (Pe-
tersen 1908), og at der er forskel på et dusin ornitologers 
registreringer dengang og mere end 2000 i dag, fremstår 
der et billede af, at mange arters fænologi ikke har ændret 
sig markant. Men der er dog arter, hvor forekomsterne er 
meget anderledes i dag. Foruden de Små Kobbersnepper 
nævnt ovenfor og arterne behandlet af T.L. Petersen et al. 
2012, er nogle af de mest markante – og troværdige – æn-
dringer, at Kjærbølling & Collin (1875-77) angav om Tra-
nen, at efterårstrækket foregik i august og september, mens 
det nu først begynder sidst i september og kulminerer i 
oktober. Forårstrækket er derimod uændret. Om Hjejlen 
angav de tilsvarende, at borttrækket skete fra juli til sep-
tember, og at “hen i Oktbr. have de ganske forladt os.” I dag 
kulminerer mængderne af bl.a. fældende fugle i oktober og 
november. Det samme gælder Viberne, som dengang trak 
bort i august-september og “blot enkelte sees i Oktober 
og November.“ Også Brushøns ses nu almindeligt til ind 
i oktober, mod dengang “undertiden endnu i Begyndel-
sen af September.” Det er også påfaldende, at adulttræk-
ket af mange vadefugle i juni-juli-august ikke omtales fra 
dengang. Blisgås, Hvinand, Lille Skallesluger og Sjagger 
trækker nu væsentligt tidligere bort om foråret. Det er 
herunder bemærkesværdigt, at Teilmann (1923) angav 
om Stor Kobbersneppe, at den “Ankommer omtrent 20de 
April” mod nu i marts, og at Skeanden ankom i midten af 
april, mod nu fra marts, og at Atlinganden ankom “mod 
Slutningen af April” mod nu ligesom Skeanden fra marts. 

For en enkelt art er det muligt at gå endnu længere til-
bage, idet Pontoppidan (1763-81) skrev om Hvid Stork, 
som der dengang var rigtig mange af, at “Den kommer her 
sidst i April, og reyser først i September.” Men Kjærbølling 
(1852) og Kjærbølling & Collin (1875-77) angav mange 
førsteiagttagelsesdatoer fra årene mellem 1820 og 1876, 
som mest fordeler sig mellem 25. marts og 10. april, hvil-
ket svarer meget godt til forholdene i 1900tallet (Heilmann 
& Manniche 1926-30, Salomonsen 1963, Dybbro 1978, 
Olsen 1992). Også borttrækket er stort set det samme.  

Flere ’nye’ fuglearter er begyndt at yngle i Danmark formentlig 
som følge af klimaændringerne. Foto: Allan Gudio Nielsen; 
Sølvhejre.
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Se nedenfor om trækfuglearter, der nu bliver her i landet 
om vinteren samt side 100 om Hættemåger.8

Også æglægningen er fremrykket med omkring en 
uge for to vadefuglearter, der er kort- og mellemdistance-
trækkere (Vibe og Rødben; Meltofte et al. 2018). Og 45 års 
ynglebiologiske undersøgelser af Stæren i Sydvestjylland 
viser, at æglægningen er fremrykket en dag for hver ca. 
fem år svarende til godt ni dage for hele perioden, og at der 
var en signifikant sammenhæng mellem den gennemsnit-
lige temperatur i lokalområdet i april og yngletidspunktet 
(Thellesen 2017). Også fra UK ved vi, at mange arter yngler 
tidligere nu, hvilket primært kan relateres til klimaændrin-
gerne (Crick & Sparks 1999), men for langdistancetræk-
kerne er det nok så meget forholdene under forårstrækket, 
der påvirker såvel fuglenes ankomst som den efterfølgende 
ynglesucces (Tøttrup et al. 2008, Finch et al. 2014; se også 
Ockendon et al. 2012 og Morrison et al. 2013). Selv spur-
vefuglenes fældning fra juvenil til første vinterdragt er ble-
vet mere omfattende i takt med temperaturstigningen de 
sidste 200 år (Kiat et al. 2019). Endelig er efterårstrækket 
ændret for yderligere en del arter, idet en finsk undersø-
gelse viste, at seks ud af 15 analyserede andefugle forblev 
op til en måned længere i Finland om efteråret end for godt 
30 år siden (Lehikoinen & Jaantinen 2012). 

Nogle arter bliver også i højere grad her i landet om 
vinteren, hvor de tidligere trak bort eller kun forekom i 
mindre antal. Det kan ikke undre, når man ser middeltem-
peraturer og hyppigheden af isvintre i 1800tallet vist i Fig. 
39. Det gælder fx Rød Glente, der tidligere var en forårs-
bebuder, som man tog varsler af ved ankomsten (Paulsen 
1842, Brøndegaard 1985), men som nu overvint rer i et 
antal, der nærmer sig 500 (Dansk Ornitologisk Forenings 
nyhedsbrev 15.01.2021). Allerede Salomonsen (1948) 
påpegede dette for arter som Hættemåge, Krikand, Stor-
spove og Stær, og det gælder i høj grad gæssene, som tillige 
har nydt godt af vintergrønne marker og flere reservater 
(se kapitlet side 89ff). Foruden de tidligere nævnte arter 
i kapitlet om træk- og vintergæster i ferske vådområder 
side 97 gælder det arter som Pibeand, Lille Lappedykker, 
Toppet Lappedykker, Ringdue, Rørhøne, Blishøne, Skov-
sneppe, Stormmåge, Fjeldvåge, Musvåge, Sanglærke, Al-
like, Træløber, Rødhals, Solsort, Jernspurv, Kernebider og 
Grønirisk, hvor det om flere af dem tidligere blev angivet, 
at de fleste individer forlader os i hårde vintre (Kjærbøl-
ling & Collin 1875-77 versus https://dofbasen.dk/ART).  

8 På samme måde som med mulighederne for at gå mere i dybden 
med enkeltarters forekomst nævnt i fodnote 1, er der en oplagt mulig-
hed for at analysere eventuelle ændringer i hver enkelt arts fænologi, 
som den kan udledes af de publicerede kilder samt af mere end 60 års 
registreringer af fugle faldet ved de danske fyr 1886-1957 (Hansen 
1954 og Zoologisk Museums arkiv) og sammenlignet med nutidige 
registreringer.

Om Blishønen skrev Kjærbølling & Collin (1875-77) så-
ledes, at den “ankommer i April” og “overvintrer under-
tiden”, og Gråanden “er kun Strøgfugl, thi i milde Vintre 
bliver den, og kun i stærkere Frost streifer den videre bort 
til aabne kilder og Strandbredder.” 

Disse eksempler illustrerer et mere generelt mønster, 
hvor mange vandfugle og andre arter nu overvintrer læn-
gere mod nordøst i Europa end bare for et halvt århund-
rede siden (se side 97 og 107), inklusive at eksisterende 
netværk af beskyttede områder begunstiger de omfordelte 
fugle (Johnston et al. 2013, Pavón‐Jordán et al. 2015, Tho-
mas & Gillingham 2015, Lehikoinen et al. 2018, Gaget et 
al. 2020), men også at netværkets dækning er mangelfuldt 
i Nordøsteuropa (Pavón‐Jordán et al. 2020). Se også side 
64 om Hvide Storke, der nu forbliver i Sydvesteuropa om 
vinteren. Med til billedet hører, at flere af arternes over-
vintring her i landet også er begunstiget af omfattende 
fodring i byparker, villa- og sommerhushaver.

Da hyppigheden af isvintre er aftaget markant (Fig. 
39), kan det have bidraget til større overlevelse og der-
med større bestande af mange standfugle samt kort- og 
mellemdistancetrække (fx Lille Lappedykker, Rørdrum, 
Isfugl, Gærdesmutte, Munk, Gransanger, Spætmejse, 
Skovspurv og Stillits; Tab. 1, Eskildsen et al. 2020), hvil-
ket kan have udsat de senere ankommende langdistan-
cetrækkere for øget konkurrence om føderessourcer og 
redehuller og dermed bidraget til nedgangene blandt flere 
af disse (Heldbjerg & Fox 2008, Meltofte et al. 2016; se 
også side 31). Hertil kommer, at insekter mv. har reageret 
på klimaændringerne med fremrykket fænologi, hvilket 
har ført til såkaldt ‘mismatch’ mellem langdistancetræk-
kernes (uændrede) ankomst og kulminationen af insekt-
føde til ungerne sidenhen (Both et al. 2010). Selv en art 
som Bramgåsen, der har fremrykket forårstrækket til de 
arktiske ynglepladser, har nu reduceret ynglesucces, fordi 
den ikke er i stand til at fremrykke æglægningen nok til 
at kompensere for tidligere vækst på tundraen (Lameris 
et al. 2018). 

Milde vintre kan også have bidraget til reducerede be-
stande af blåmuslinger og andre muslinger i Vadehavet og 
de indre farvande, da en stor rekruttering af muslinger er 
betinget af lave vandtemperaturer (Beukema et al. 2001). 
Det kan have medvirket til tilbagegang af bestanden af 
Ederfugl samt andre havdykænder. 

Endelig viser en hollandsk undersøgelse, at hyppig-
heden af ekstreme højvander i Vadehavet i yngletiden 
er steget signifikant med det resultat, at kystfugles yngel 
oftere går tabt (van de Pol et al. 2010; se også Thorup & 
Bregnballe 2019). Med de forventede havspejlsstigninger 
i dette århundrede på mellem 20 og 70 cm for et middel 
scenarie og mellem 30 og 90 cm for det højeste scenarie 
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(DMI 2020) vil en stor del af de strand- og brak enge blive 
oversvømmet, som udgør de sidste egnede ynglelokaliteter 
for engfugle som fx Stor Kobbersneppe, Engryle og Brus-
hane (Nyegaard et al. 2014). Hertil kommer, at sommer-
hedebølger kan resultere i massedød blandt de muslinger, 
som mange af fuglene lever af på vadefladerne (Reneer-
kens 2020).

Samlet tyder modelberegningerne for effekterne af de 
menneskeskabte klimaændringer på, at den langsigtede 
nettoforøgelse af antallet af ynglende fuglearter, som vi 
har set gennem de sidste par hundrede år (Romdal et al. 
2013, Dinesen et al. 2016), vil fortsætte, ligesom adskillige 
allerede ynglende arter vil blive favoriseret af et mildere 
klima (Huntley et al. 2007; se også Nyegaard et al. 2014). 
Danske ynglefugle som Ederfugl, Toppet Skallesluger, 
Fiske ørn, Engryle, Svaleklire, Stenvender, Dværgmåge, 
Ride, Havterne, Tejst og Nattergal kan forventes at rykke 
deres sydgrænse op nord for Danmark, mens sydlige ar-
ter som fx Silkehejre Egretta garzetta, Sort Glente Milvus 
migrans, Hvidskægget Terne Chlidonias hybrida, Hærfugl, 
Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos og Hortulan i ste-
det kan forventes at indvandre sydfra – eller allerede er 
på vej (Poulsen 2003, Huntley et al. 2007, Nyegaard et al. 
2014, Lange et al. 2019). Her er det ganske interessant, at 
befolkningen er villige til at betale meget mere til natur-
beskyttelse for at fastholde forsvindende arter end at sikre 
levemuligheder for dem, der kan forventes at indvandre 
– med mindre sidstnævnte også er truede (Lundhede et 
al. 2024).

Dette positive nettoresultat for danske ynglefuglearter 
gælder langtfra på europæisk niveau, hvor arterne i gen-
nemsnit vil få reduceret deres yngleområder med ca. 20 %, 
hvor arterne vil skulle flytte så meget mod nordøst, at deres 
potentielt nye yngleområder kun vil overlappe i gennem-
snit 38-53 % med deres nuværende udbredelser, og hvor 
mere end en fjerdedel risikerer at uddø som ynglefugle i 
det mindste i Europa (Huntley et al. 2007). Nogle af de 
mest udsatte er de af vores trækgæster, som yngler i de ark-
tiske egne, som vil blive hårdt ramt af habitatreduktioner, 
idet den arktiske tundra vil blive overtaget af subarktiske 
buske og træer. Den karrigt bevoksede højarktiske region 
vil herunder blive overtaget af frodigere lavarktisk vege-
tation, som de respektive specialiserede arter ikke trives i 
(Meltofte 2013).

Samfundsudviklingen
Det er ikke alene ændret udnyttelse af landskabet, befolk-
ningsudviklingen, jagten, miljøbelastningen og klimaæn-
dringerne, der har ændret levevilkårene for fuglene i Dan-
mark. Hele holdningen til fugle og natur har været præget 

af tilsvarende store forandringer. Det er et stort emne, så 
her nøjes vi med nogle nedslag i de holdningsændringer 
og faktorer, som vi mener har haft særlig stor betydning i 
løbet af de seneste par hundrede år.

Omkring år 1800 havde oplysningstiden med promo-
vering af rationalisme igangsat en nærmest total ændring 
af det danske samfund, som kort omtalt side 45. Rationa-
lismen og den teknologiske udvikling medførte, at man 
mere effektivt kunne omforme og beherske naturen til for-
del for menneskets lykke og frihed. Ifølge kristendommen 
var naturen udtryk for Guds skaberværk (Christensen & 
Lærkesen 2016), hvor Gud ifølge den danske Bibel fra 1819 
allerede ved skabelsen velsignede Adam og Eva og sagde: 
“vorder frugtbare og mangfoldige, og opfylder jorden, og 
giører den eder underdanig; og regierer over havets fiske, 
og over himmelens fugle, og hvert dyr, som krybe på jor-
den!” (Første Mosebog, 1. kapitel, vers 28). Videre i kapitel 
9 vers 2 og 3 hedder det i en mere moderne udgave: “Hos 
alle de vilde dyr, hos alle himlens fugle, hos alle krybdyr på 
jorden og hos alle havets fisk skal der være frygt og ræd-
sel for jer; de er givet i jeres magt. Alt, hvad der rører sig 
og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, 
ligesom jeg gav jer de grønne planter.” Skaberværket var 
således udelukkende til for menneskenes skyld.

Romantikken, som efterfulgte oplysningstiden og bl.a. 
kom til udtryk under malerkunstens guldalder ca. 1800-
64, skulle opbygge en glæde og stolthed ved den danske 
natur og dermed bidrage til en national bevidsthed pri-
mært blandt 1800tallets nye borgerskab, men maleriernes 
effekt på den almene befolknings natursyn var næppe stor 
(se Østergaard 2019). Her nåede digtere som Steen Steen-
sen Blicher9 (1782-1848) og N.F.S. Grundtvig (1783-1872) 
formentlig længere ud (se Christensen & Lærkesen 2016), 
og H.C. Andersen (1805-1875) udgav en række digte og 
eventyr, der også viser en betydelig forståelse for naturen. 
Men for de fleste mennesker handlede forholdet til natu-
ren mest om at klare de daglige udfordringer med at skaffe 
sig et udkomme fra den, sådan som skabelsesberetningen 
og præsten formanede dem om hver søndag i kirken10. 
Men disse ellers populære og værdsatte forfattere havde 

9 Blicher var meget populær allerede i sin samtid, hvilket er til at 
forstå, når man læser som her i digtet om Lærken, der tager chancen 
og begynder at synge alt for tidligt, fra digtsamlingen Trækfuglene fra 
1838: “Hvis Vintren endnu een Gang triumpherer, / Du viestnok for 
din Spaa dom Utak Faaer. / Dog Nej! syng ligevel, du vakre Digter!” 

10 En af romantikkens fædre, den dengang kun 25-årige Adam Oeh-
lenschläger, som næppe nogensinde var gået sulten i seng, skrev i digtet 
Morgen-Vandring fra 1805 om bøndernes forhold til naturen: “For-
resten vor Skiønhed, rød og blaae [om valmuerne og kornblomsterne i 
kornmarkerne], / Er hap som hip! / Alt Nyttigt bør Giennem Munden 
gaae. / Det er hans Princip!” Men på trods af den lidt ringeagrende tone 
er det måske lige så aktuelt i dag som for 200 år siden?
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måske heller ikke afgørende effekt på den almene og ofte 
forarmede befolknings natursyn (Fritzbøger 2004 pp. 142-
149 og 185-189), og romantikkens natursyn blev da også 
i slutningen af 1800tallet afløst af kunstneriske fremstil-
linger af et mere funktionalistisk (landbrugs-)landskab 
(Mednick 2018). 

Op igennem 1800tallet var natur og fugle således i sti-
gende grad noget, der skulle udnyttes mest muligt – eller 
bekæmpes! Sidst i århundredet var der dog efterhånden 
folk, der kunne se, at det i visse henseender var gået alt 
for vidt. Et fremtrædende eksempel på den voksende pro-
test imod jægernes udryddelse af alt, hvad der kunne true 
jægernes foretrukne vildt, var Oluf Winges (1886a) bog 
om Jægernes skadelige Dyr, om hvilken Schiøler (1925-31) 
skrev, at “Desværre fandt de her i rette Tid fremsatte An-
skuelser først nogen Forstaaelse hos en senere Slægt, og 
da var det for flere Arters Vedkommende for sent.” Fak-
tisk taltes der allerede omkring tilblivelsen af jagtloven fra 
1861 “stærkt mod den da saa almindelige Fangst af Sang-
fugle, der havde udryddet Nattergalen nær København, og 
mod Fangst af Vildt i Sakse, Fælder og Snarer” (Weismann 
1931). Denne lov blev den første, der indeholdt væsentlige 
forbedringer for faunaen. I 1884 tog en række jægere fra de 

højere samfundslag initiativ til dannelsen af Dansk Jagtfor-
ening bl.a. med et ønske om at få svømmeænderne, Grå-
gåsen og Knopsvanen fredet i yngletiden (samt fremme 
“Udryddelse af de for Vildtet skadelige Dyr”; Anon. 1884d, 
1884e). Endelig var den efterhånden udbredte opsætning 
af redekasser fra anden halvdel af 1800tallet (Fischer 1873) 
også et tegn på en ændret holdning i det mindste til sang-
fuglene.

Schiøler (1925-31) kunne således konstatere, at “det er 
ikke desto mindre beklageligt, at vi ikke eje en meget grun-
digere Viden om vor Fuglefauna, som den var i Slutningen 
af det 18de [1700tallet] og Begyndelsen af det 19de Aar-
hundrede [1800tallet]; thi da forholdsvis kort efter Bru-
gen af forbedrede Skydevaaben og stærkere Drift af Jord, 
Skove og Søer begyndte, maatte dette nødvendigvis gaa 
rask tilbage for den vilde Dyreverden i et saa lille Land 
som Danmark, navnlig da de Bestræbelser for at værne 
om oprindelig Natur, som en senere Tid har set bryde frem 
– desværre næsten for sent – endnu langtfra vare komne 
tilstrækkelig til Udtryk.”

Det var også sidst i 1800tallet og først i 1900tallet, at de 
første internationale initiativer blev taget til natur- og fug-
lebeskyttelse, og holdninger i retning af, at naturen havde 

Redekasser blev almindelige fra anden halvdel af 1800tallet, først stærekasser som var almindelige i 1878, dernæst mejsekasser 
(Petersen 1878 p. 17, 46). Foto: Albert Steen-Hansen.
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en værdi i sig selv og i et passende omfang skulle bevares, 
vandt frem (Ferdinand 1980). Herhjemme blev Dansk Or-
nithologisk Forening dannet i 1906 af fugle interesserede 
borgere bl.a. på et krav om også at få rovfuglene bedre 
beskyttet (Ferdinand 1980, Hjorth & Meltofte 2006). Kun 
fem år senere blev Foreningen for Naturfredning (nu Dan-
marks Naturfredningsforening) dannet på baggrund af 
ønsker om at bevare de mest specielle og smukke landska-
ber og sikre befolkningens adgang til dem. Og blot seks år 
senere igen fik vi den første naturbeskyttelseslov med mu-
lighed for fredning af naturområder og landskaber. I mel-
lemtiden havde Udvalget for Naturfredning i naturfagligt 
foreningsregi (senere i 1917 etableret i statsligt regi som 
Naturfredningsrådet, der i 1992 blev efterfulgt af Natur-
rådet, men nedlagt igen allerede i 2002, for så at genopstå 
i 2021 som et biodiversitetsråd) arbejdet med beskyttelsen 
af sjældne dyr, planter og landskabstyper ud fra et ønske 
om at sikre videnskabeligt interessante forekomster (Hald-
Mortensen 2000). 

I mellemkrigsårene skabte store kunstnere som Johan-
nes V. Jensen og Johannes Larsen fornyet interesse om 
naturen, mens den kulturradikale Poul Henningsen ned-
gjorde hele naturbeskyttelsessagen, som han fandt senti-
mental og bagstræberisk (Hertel 2012). Han anså det pro-
duktive samfund som idealet, mens “sådanne dyr, der både 
stiller krav om ubeboede arealer og ubenyttede værdier, 
kan naturligvis ikke trives i et moderne demokratisk sam-
fund.” I dagbladet Politiken latterliggjorde han i 1930 “de 
mærkeligste og meste specielle dyreformer”, som egentlig 
er “grimme” og er “udset til at dø”. Giraffen, strudsen og 
kænguruen er blot “rariteter” uden nytteværdi – “bliver 
livet fattigere, hvis de uddør?” (citater efter R.E. Larsen 
2017 og in litt.). I 1963 skrev han, at “Jeg er imod natur-
fredningen, fordi den er forbundet med så meget føleri. 
[...] Jeg tror, at vi har natur nok til de næste tre millioner 
år” (citater efter Hertel 2012). Hans negative holdning til 
naturbeskyttelse fik stor indflydelse blandt toneangivende 
kulturpersonligheder i hans tid, en indflydelse som først 
blev overvundet ved miljøbevægelsens fremkomst, hvor 
det var blevet klart for de fleste, hvor galt det stod til med 
natur og miljø. Her var selv Kong Frederik den Niende 
mere progressiv, idet han til en invitation fra initiativtage-
ren til afvandingsprojektet for Skjernådeltaet om at besøge 
projektet skal have svaret “Nej, De ødelægger jo naturen, 
min gode mand!” 

Internationalt betød Rachel Carsons bog Silent Spring 
fra 1962 (på dansk Det tavse forår i 1963) om sprøjtegifte-
nes udryddelse af sangfugle mv. et gennembrud for mil-
jøbevidstheden. Siden har naturengagerede forskere såvel 
som NGOer fået stigende tilslutning i et vist segment af 
befolkningen til synspunkter om, at naturen har en værdi 

i sig selv og skal beskyttes uanset sin nytteværdi (se fx 
Nielsen 1981, Ferdinand 1993, Reddersen et al. 1999 og 
Ejrnæs 2013). Princippet har ovenikøbet manifesteret sig 
i biodiversitets- og naturbeskyttelsessammenhæng som 
“existence value”, dvs. glæden ved, at fascinerende natur-
områder eller arter (fx regnskov eller isbjørne) eksisterer, 
selv om man måske aldrig selv kommer til at se eller be-
søge dem (først introduceret af Krutilla 1967). 

Den voksende miljøbevidsthed op gennem 1960erne 
og ’70erne betød stigende tilslutning til de grønne organi-
sationer, som øgedes stærkt i medlemstal, så de største af 
dem opnåede et højdepunkt i medlemstal omkring 1990 
(Hald-Mortensen 2000; se også Ferdinand 1993). Denne 
store interesse for miljø og natur involverede også et lands-
politisk engagement i miljø- og naturpolitik inklusive op-
rettelsen af Statens Naturfrednings- og Landskabskonsu-
lent under Kulturministeriet (senere Fredningsstyrelsen) 
i 1965 og sidenhen Miljøministeriet (dengang Ministeriet 
for Forureningsbekæmpelse) i 1971. Det kulminerede 
med ‘Det Grønne Flertal’ i 1980erne, hvor socialdemokra-
terne endelig vågnede op og begyndte at interessere sig for 
naturbeskyttelse, og hvor Svend Auken (S) blev miljømi-
nister 1990erne med en ambitiøs international dagsorden 
for natur og miljø. Her opnåedes mange forbedringer af 
lovgivningen, mange reservatoprettelser osv. (se næste 
kapitel), men det skabte også en modreaktion i landets 
yderområder. Det benyttede Venstres Anders Fogh Ras-
mussen, da han fik flertal i 2001, til at nedprioritere natur 
og miljø og nedlægge en række råd og nævn, som ind-
til da havde fremmest miljø- og naturbeskyttelse. Denne 
nedprioritering fortsatte de næste to årtier (Meltofte 2019), 
indtil modreaktionen manifesterede sig ved valget i juni 
2019 som det mest grønne valg nogensinde. Klima og bio-
diversitet var topprioriteret i valgkampen, og Mette Frede-
riksens S-regering indskrev markante naturpolitiske mål-
sætninger i regeringsgrundlaget. De udmøntes nu med en 
biodiversitetspakke med 15 natur nationalparker (ud over 
de allerede eksisterende fem nationalparker), 75 000 ha 
urørt skov og etablering af et biodiversitetsråd til rådgiv-
ning af regeringen om naturforvaltning.

I takt med bybefolkningernes vækst og landbefolknin-
gernes tilbagegang (Fig. 38) er styrkeforholdet mellem de 
interesser, der især ville udnytte naturen, og de der pri-
mært vil kunne glæde sig over den, gået i retning af større 
opbakning til behovet for naturbeskyttelse og bæredygtig 
levevis i hele den vestlige verden. Samtidig med individets 
stadig større uafhængighed af familie og lokalsamfund si-
den sidst i 1700tallet (Harari 2017 pp. 367-372), er følelser 
kommet mere i forgrunden. Det illustreres af, at ordvalget 
i 1,5 mio. amerikanske og britiske bøger siden år 1800 fx 
er skiftet til mere brug af et ord som “feel” (føle) de seneste 
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årtier, mens der er sket et langsigtet fald i brug af et ord 
som “act” (handle, handling) i takt med velstandsstignin-
gen og urbaniseringen (Greenfield 2018). Den større vægt 
på følelser er dog ikke det samme som, at naturen har fået 
det bedre i dag end for hundrede år siden – snarere tvært 
imod – for på trods af opbakning til naturbeskyttelse og 
bæredygtighed har erhvervsinteresserne – ikke mindst 
landbrugets – vejet tungt også her i landet, når der skulle 
foretages politiske prioriteringer (se Hansen 2008). At 
materialismen og egne behov vejer tungt – og faktisk er 
steget markant siden 1800 – fremgår også af ovennævnte 
undersøgelse, hvor brugen af ord som “obliged” (forplig-
tet) og “give” (give) er aftaget, mens brugen af ord som 
“self ” (selv) og “get” (få) er mangedoblede (Fig. 40; Green-
field 2018). 

Samtidig med urbaniseringen og effektiviseringen af 
samfundet synes de grundlæggende holdninger således at 
have ændret sig i retning af stadig større individualisme 
og materialisme. Vi har ikke alene ændret holdning fra, 
at sparsommelighed og mådehold var en dyd til nutidens 
massive forbrugerisme (Harari 2017 pp. 357-360). Vi har 
også bevæget os fra en vis ydmyghed til en mere krævende 
mentalitet, fra “gør selv noget ved det” til “hvad føler du?” 
Kjærgaard (1996 pp. 226-228) beskriver den samme ud-
vikling specifikt for Danmark de sidste 200 år med “en 
atomiseret narcissistisk befolkning, som er så opslugt af 
alles kamp mod alle, at den ganske har tabt interessen 
for samfundslivet.” Selv de grønne organisationer er ble-
vet en integreret del af konkurrencestaten (jvf. Pedersen 
2018 pp. 183-187). For naturbeskyttelsen har det med-
ført den noget paradoksale situation, at det brede flertal 
i befolkningen samtidig med øget følelsesmæssig sympati 

for naturbeskyttelse, og at nogen (andre; jf. den aftagende 
brug i litteraturen af ordet “act”) bør gøre noget ved det 
(se Wray-Lake 2010), politisk har ændret holdning i ret-
ning af deregulering og nedbrydning af de institutioner, 
som skulle sikre natur og biodiversitet. Som et symptom 
på befolkningens vigende personlige engagement i sikring 
af naturens og miljøet kan det noteres, at medlemstallet 
i Danmarks Naturfredningsforening er blevet mere end 
halveret siden kulminationen sidst i 1980erne (Danmarks 
Naturfredningsforening in litt.), hvilket er sket samtidig 
med et konstant faldende miljøengagement især i den po-
litisk set, blå del af befolkningen målt som villighed til at 
betale for miljøforbedringer (Levinsen 2019; om befolk-
ningens betalingsvilje for forbedringer for både truede og 
mere almindelige arter i perioden 2003-08, se Jacobsen et 
al. 2012; se også side 144 om betalingsvilje). 

Det er ikke alene klima og biodiversitet, der er i krise i 
disse år, også selve det liberale demokrati har problemer. 
Vi er blevet individualiserede og rettighedsfokuserede for-
brugere frem for fællesskabsorienterede samfundsborgere 
(Conway 2020). Harrebye (2019) mener således, at demo-
kratiet har behov for chokterapi, og at netop engagementet 
i klima- og biodiversitetskrisen kan sætte gang i en revitali-
sering af demokratiet. Det var folketingsvalget i Danmark 
i 2019 måske en manifestation af, og hvor Covid 19-krisen 
demonstrerede et kollektivt samfundsansvar, som de fær-
reste havde troet muligt (Pedersen 2020). I hvert fald er der 
også her i landet de allerseneste år temmelig brat opstået 
en ny folkelig interesse i klima, miljø og biodiversitet, der 
som nævnt har fået selv toppolitikere til en engagere sig 
i grøn politik, ligesom der aldrig har været flere private 
økonomiske ressourcer til rådighed for naturbevarelse og 
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Fig. 40. Udviklingen i den relative brug af “give” (give) og “get” (få) i 1,5 mio. amerikanske og britiske bøger mellem 1800 og 2000. 
Kilde: Greenfield (2018).
Occurrence of “give” and the demanding “get” in 1.5 million American and British books between 1800 and 2000 as indicators of changes 
in human attitudes. Note the dip in use of “get” during the time of the post-war so-called 68-generation.



148 Danmarks fugle gennem to århundreder

-forskning. Det er tilsvarende bemærkelsesværdigt, at EU 
Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i maj 
2020 sagde, at “Making nature healthy again is key to our 
physical and mental wellbeing and is an ally in the fight 
against climate change and disease outbreaks. It is at the 
heart of our growth strategy, the European Green Deal, 
and is part of a European recovery that gives more back 
to the planet than it takes away” (European Commission 
2020).

Men den modsatte reaktion er også markant i form af 
en nationalkonservativ trend med flest støtter blandt ældre, 
lavtuddannede og beboere i ‘udkantsdanmark’ (Sahlholdt 
2019), men som på trods af nationale mærkesager ikke 
prioriterer den nationale naturarv. Det samlede resultat af 
disse modsatrettede tendenser er det endnu for tidligt at 
vurdere, men der synes netop nu at være et momentum for 
store grønne forbedringer med opbakning fra især yngre 
mennesker i byerne. Størstedelen af befolkningen bakker 
således op om en vildere natur, idet 83 % mener, der skal 
være større områder, hvor naturen frit kan udvikle sig, 
og 77 % mener, at naturen gerne må være vildere end i 
dag. Det viser en undersøgelse fra 2020, som Kantar Gal-

lup foretog for Danmarks Naturfredningsforening (2020). 
Det er en stigning på henholdsvis 10 og 24 procentpoint 
i forhold til for bare tre år siden, hvor Gallup lavede en 
lignende undersøgelse for foreningen. 

Fuglene er anderledes
Hvad udviklingen for natur og biodiversitet angår, adskil-
ler fuglene sig fra andre organismegrupper, idet mange 
fuglearter har klaret forringelserne i naturen og miljøet 
væsentligt bedre end fx planterne og insekterne (Meltofte 
2010, Ejrnæs et al. 2011). Således har 57-62 % af bestan-
dene af Danmarks ynglefuglearter været stabile, fluktu-
erende eller i fremgang i perioden 1980-2018 (Fredshavn 
et al. 2019a). Det samme er tilfældet på EU-niveau, idet 
omkring halvdelen af fuglearterne i EU har god bestands-
status, og 80 % af ynglefuglearterne har stigende bestande, 
mens kun en fjerdedel af andre arter end fugle har god 
bestandsstatus i EU (EEA 2020). Også på EU-niveau er 
intensivt landbrug og opgivelse af halvkulturarealer den 
mest udbredte trussel mod biodiversiteten generelt, mens 
jagt og ulovlig efterstræbelse truer specielt mange træk-
fugle (EEA 2020). 

Adskillige fuglearter har i århundreder nydt godt af den menneskelige udnyttelse af landskabet, indtil udnyttelsen blev så 
intensiv, at bestandene gik tilbage. Det kræver derfor forskellige former for hensyn, hvis de skal kunne trives. Foto: Jan Tandrup 
Pedersen; Store Kobbersnepper.
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På baggrund af, at fangst og jagt i mere end et århund-
rede var den største trussel mod mange fuglearter, nyder 
fuglene godt af, at befolkningens ønsker om mere natur-
beskyttelse og bæredygtighed har fået mulighed for at 
slå kraftigere igennem, hvad jagtlovgivningen angår, end 
omkring samfundsforhold og -værdier, hvor der er store 
økonomiske interesser involveret. Jagt havde tidligere en 
mere direkte betydning i samfundet ved at udbyttet bidrog 
mærkbart til mange husholdninger helt frem til midten af 
1900tallet, men i dag har jagten ændret betydning og er nu 
primært en hobby, som drives af rekreative årsager og for 
præstationernes, trofæernes, det velsmagende udbyttes og 
det sociale samværs skyld. En næsten symbolsk markering 
af dette skifte var overflytningen i 1989 af vildtforvaltnin-
gen fra Landbrugsministeriet til Miljøministeriet, hvor 
den øvrige naturforvaltning havde ligget siden ministeri-
ets oprettelse i 1971 (Hjorth & Meltofte 2006). I løbet af 
1900tallet var det således muligt politisk at få gennemført 
meget væsentlige ændringer i balancen mellem jagtlig ud-
nyttelse og beskyttelse – til glæde også for jægerne i form 
af flere rastende og overvintrende fugle her i landet (se side 
124 samt Hjorth & Meltofte 2006). 

På trods af markante reduktioner i fuglebestandene i 
landbrugslandet er der stadig en del fugle tilbage der, mens 
landbrugsområderne for mange andre organismegruppers 
vedkommende er langt mere ødelagte som levested (Høye 
et al. 2012). Den aktuelle udfordring for vores samfund 
er, at seriøse naturhensyn i landbrugslandet vil kræve en 
meget omfattende omlægning af landbruget, når bortses 
fra ofte offentligt støttede, lokale tiltag blandt landmænd, 
som vil naturen det godt (se Newton 2017, Oddershede 
et al. 2017 og Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019). En af de 
væsentligste forudsætninger for en sådan omlægning er 
en anden indretning af EU’s landbrugsordninger under 
CAP’en (Common Agricultural Policy; Pe’er et al. 2020, 
Scown et al. 2020). Blandt otte Key recommendations fra 
det hidtil største review af beskyttelsen af verdens træk-
fugle under Bonn-konventionen (CMS) er der således 
følgende anbefaling specifikt for vores del af verden: “re-
form the Common Agricultural Policy to promote diverse 
farmlands in the European Union that supports biodiver-
sity and rural livelihoods” (Galbraith et al. 2014).

Andre artsgrupper kræver ofte endnu mere hensyn-
tagen end fuglene. Hvor fx de resterende småpletter med 
overdrev er relativt uinteressante for fuglene, kan de stadig 
være fremragende og meget betydningsfulde lokaliteter 
for sjældne svampe, planter og invertebrater, hvor det hele 
kan gå tabt blot ved gødskning eller uhensigtsmæssig pleje 
(Ejrnæs et al. 2009, Meltofte 2010, Sand-Jensen & Schou 
2019). Bl.a. af denne grund har naturbeskyttelsesdebatten 
i Danmark de senere år fokuseret mere og mere på skov-

forvaltning med tilhørende skovenge og overdrev, der bli-
ver vedligeholdt med helårsgræsning af store planteædere, 
idet der i disse naturtyper er langt flere truede arter, når det 
handler om hele biodiversiteten (Perino et al. 2019; se også 
Nogués-Bravo et al. 2016). 

I sådanne afvejninger kan fx engfuglene få vanskeligere 
vilkår i prioriteringen mellem forskellige hensyn, idet det 
kræver store våde engområder helt uden trævækst samt 
reducerede bestande af firbenede prædatorer at opret-
holde levedygtige bestande af arter som Engryle, Stor Kob-
bersneppe, Rødben og Brushane. Til gengæld er sådanne 
områder så populære blandt mange mennesker, at der ofte 
er folkelig opbakning til den pleje og fuglevenlige drift, der 
skal til (se fx Danmarks Naturfredningsforening 2019). I 
vore dage er plejen desuden på de mere betydningsfulde 
lokaliteter ofte en national forpligtigelse i medfør af Natura 
2000-direktiverne. 

Vanskeligere stiller det sig med reguleringen af den 
stadig stigende rekreative udnyttelse af naturen, hvor ind-
flydelsesrige idrætsorganisationer samt Friluftsrådet yder 
modstand, når der fremkommer forslag om begrænsnin-
ger i publikums adgang for at beskytte følsomme natur-
områder (se også Granquist et al. 2019). Man kan således 
tvivle på, om det i dag ville have været muligt at oprette 
et Tipperreservat, hvor regeringen med et pennestrøg i 
1928 forbød offentlig færdsel (og dermed også jagt) på 
alle statens arealer i Ringkøbing Fjord. En af de væsentlige 
hindringer er, at fuglene skal være til stede i overbevisende 
omfang, inden myndigheder og friluftsorganisationer er 
villige til at diskutere regulering. Men med det rekreative 
pres, der allerede er på naturen, slår forstyrrelsesfølsomme 
arter sig ikke ned fx for at yngle, før der er fred, hvorfor 
problemstillingen bider sig selv i halen. I stedet kunne man 
gå proaktivt til værks og fx oprette refugier eller stillezoner 
i alle større skove, hvor hensynet til de ynglende ‘store vin-
gefang’ mv. har førsteprioritet, men så langt er vi ikke nået 
endnu. Konceptet med stillezoner er dog gennemført på 
Naturstyrelsens arealer i Vejers Klitplantage og forsvarets 
arealer ved Grærup Langsø samt på Naturstyrelsens områ-
der ved Vind Hede af hensyn til krondyr, som sådanne ste-
der efterhånden føler sig trygge og bliver dagaktive (Natur-
styrelsen 2019), så der er faktisk eksempler til inspiration.

Det er imidlertid en udfordring for fuglebeskyttel-
sen, at det – bortset fra fx hjortevildt – stort set kun er 
fuglene, der er følsomme over for færdsel, mens de fleste 
andre organismegrupper er indifferente (bortset fra di-
rekte slitage). Det betyder, at der ofte er ringe opbakning 
til adgangsregulering blandt interesseorganisationerne 
omkring disse andre grupper, hvilket ikke bliver bedre af, 
at de mennesker, der forstyrrer fx fuglene, ofte ikke selv 
oplever endsige opdager det (Marion & Wimpey 2007). 
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Her har først Fugleværnsfonden og senere Aage V. Jensens 
Fonde etableret reservater med en intelligent regulering af 
adgangsmulighederne og sikret oplevelsesmulighederne 
i form af naturstier og observationsskjul, så forstyrrende 
fladefærdsel undgås. Dermed jager den første besøgende 
ikke alle fuglene væk og ødelægger både forholdene for 
fuglene og oplevelsesmulighederne for de efterfølgende 
besøgende (se om forstyrrelser side 125ff). Denne strategi 
med at ‘træde et skridt tilbage’ og give plads til naturens 
uforstyrrede udfoldelse er klart nok i alle naturentusiasters 
interesse, idet “Flere vildtlevende dyr i naturen, så der er 
større chance for at se dem”, står øverst på danskernes øn-
skeseddel til besøg i naturen (Friluftsrådet 2013). 

Børn og unge
Der er imidlertid andre samfundsændringer, som kan få 
langt større betydning for fugle- og naturbeskyttelsen, og 
det er de fundamentale ændringer i ungdomskulturen. 
Her er udviklingen siden 1800 gået fra, at børn og unges 
interesser og holdninger ikke blev tillagt nogen nævne-
værdig vægt (se Greenfield 2018), til at de store ungdoms-
årgange efter 2. Verdenskrig i betydelig grad kom til at 
ændre mange forhold i samfundet i løbet af 1960erne og 
de to følgende årtier. Efter fascismen og kolonialismen var 
efterkrigstiden præget af konsolidering af demokrati som 
styreform i store dele af den frie verden og opbygningen 
af velfærdsstaten her til lands under uafbrudt socialde-
mokratisk ledede regeringer 1953-68 samt efterfølgende 
i perioder frem til 1982 (Pedersen 2018, Conway 2020). 
Ungdomsårgangene i denne periode demonstrerede stort 
politisk og socialt samfundsengagement og havde en me-
get stor appetit på at opleve og få indsigt i verden omkring 
sig (Viinberg 2009). Dette samfundsengagement blandt 

efterkrigstidens ungdom og i samfundet i det hele taget 
var så stort, at det kan aflæses som en markant nedgang i 
anvendelsen af det egocentrerede “get” i litteraturen frem 
til sidst i 1960erne (Fig. 40; Greenfield 2018). Naturorga-
nisationerne oplevede et ‘boom’ i antallet af ungdomsmed-
lemmer i 1960erne og ’70erne, og den feltornitologiske ak-
tivitet steg markant (Møller 1979). Fx udarbejdede Dansk 
Ornitologisk Forening bogen Jeg ser på fugle i 1959, som i 
dag helt ubegribeligt blev solgt i mere end 25 000 eksem-
plarer og oversat til flere sprog (Grell & Preuss 2006). Den 
var i høj grad målrettet ungdommen, og den satte gang i 
mange små feltbiologiske undersøgelser, som rigtig mange 
lærte rigtig meget af.

Denne naturinteresse blandt ungdommen er aftaget 
markant i løbet af de senere årtier. Danske og udenland-
ske undersøgelser dokumenterer, at børn i dag tilbringer 
mindre end halvt så meget tid i naturen som deres bedste-
forældre gjorde, da de var børn (Paltved-Kaznelson 2009; 
se også Charles & Wheeler 2012). Det er sket i takt med 
fremkomsten af digitalt legetøj og sociale medier, som har 
fremmedgjort mange unge fra det at fordybe sig i naturen 
(Paltved-Kaznelson 2009), og har begrænset mange unges 
udendørsaktiviteter – og når de omsider løsriver sig fra 
skærmene – til i stadig højere grad at fokusere på fysisk 
udfoldelse i naturen, hvor “Appreciation of the natural en-
vironment is seldom, if ever, a reason for participation” 
(Burgin & Hardiman 2012; se også Friluftsrådet 2013, 
Andkjær et al. 2016 og Granquist et al. 2019). Den aktu-
elle skoleundervisning har også medvirket til, at naturen er 
blevet fremmed for mange unge. De ændrede læseplans-
rammer i biologi har betydet, at undervisningen i dag om-
fatter så mange flere emner end for blot et par generationer 
siden, at der ikke levnes ret meget plads til og heller ikke 

Børn kommer ikke nær så meget ud i 
naturen som tidligere, og der er skåret 
meget ned på biologiundervisningen i 
skolerne, så der er et meget stort behov 
for naturformidling til de yngre genera-
tioner. Foto: Søren Langkjær.



151National lovgivning og internationale aftaler om naturbeskyttelse 

fokuseres på artskendskab og indsigt i de typiske, danske 
naturtyper. Naturfagseleverne skal således kunne gøre 
rede for cellebiologiens grundelementer, men ikke kende 
forskel på Musvit og Blåmejse eller skelne eg og bøg (se 
Balmford et al. 2002 og Charles & Wheeler 2012 p. 32-33). 

I folkeskolens 7.-9. klasse er de tre naturfag, fysik/
kemi, geografi og biologi, gennem de seneste årtier i sta-
dig højere grad blevet tænkt sammen og fællesfagligheden 
styrket på bekostning af den fagfaglige undervisning. På 
den måde har det stadig mindre fokus på naturen ført til 
mangel på indsigt i og kendskab til den danske naturs arter 
og processer og dermed kun begrænset forståelse for de 
aktuelle problemer, inkl. behovet for naturbeskyttelse (se 
Lindemann-Matthies & Bose 2008). Undersøgelser viser 
således en markant sammenhæng mellem barndommens 
naturoplevelser, indsigt i naturspørgsmål og miljøengage-
ment (Wells & Lekies 2006; se også Charles & Wheeler 
2012). Biologifaget kan måske endda komme yderligere 
under pres, da nogle kræfter gerne ser de tre naturfag 
smeltet sammen til et sciencefag med en stærk betoning af 
teknologiforståelse, innovation og mere nytte- og væksto-
rienterede emner (Ravn 2017). I så fald kan man frygte, at 
undervisning i og om natur, dens arter og processer helt 
forsvinder, og den almene naturdannelse og -forståelse hos 
de kommende samfundsborgere vil være fortid i skolen. 

Den mangelfulde undervisning af børn og unge om 
arter og naturtyper risikerer at give bagslag, for som Ejr-
næs (2013) skriver: “Har man først med åbne sanser lært 
nogle arter eller et sted i naturen at kende, vil der ind-
træffe en følelse af samhørighed, og tabet af arterne eller 
naturrigdommene på stedet vil føles stærkt. Ikke som en 
angst, for det er ganske ufarligt, men som et sørgeligt tab, 
en åndelig fattigdom og måske en indignation over, at det 
er gået sådan.” Dette bekræftes af en undersøgelse af mo-
tivationen blandt naturbeskyttelsesaktive i syv EU-lande, 
som konkluderer, at “Results show that the key concept for 
understanding committed action for nature is meaning-
fulness. People act for nature because nature is meaningful 
to them, connected to a life that makes sense and a diffe-
rence in the world” (van den Born et al. 2018).

Måske er der dog håb om, at det at vide en masse om 
noget specielt er ved at blive socialt acceptabelt igen – at 
det nørdede ikke længere er kikset men tværtimod cool. 

National lovgivning og internationale aftaler 
om naturbeskyttelse
Værktøjerne til forvaltning af naturværdier og fugleliv 
er lovgivning, bekendtgørelser og internationale aftaler 
– samt ikke mindst håndhævelsen af dem! I de første år-
hundreder var det i faunaforvaltningen stort set kun ret-

ten til at jage og fiske, der var lovgivning omkring. Vi skal 
således helt frem til anden halvdel af 1800tallet, hvor dis-
kussionen primært handlede om “nyttige” og “skadelige” 
dyr, før der for alvor blev vedtaget lovgivning, som skulle 
sikre naturværdier begyndende med fredning af de fleste 
fuglearter i yngletiden samt forbud mod brug af net, fæl-
der, sakse, snarer og limpinde successivt i 1861, 1871, 1894 
og 1922 – om end der også var periodevise tilbageskridt 
(Weismann 1931, Ferdinand 1980). Det var karakteristisk 
for lovgivningen dengang og helt frem til vores tid, at be-
standen af en art skulle skydes meget langt ned eller helt 
udryddes, før de ansvarlige myndigheder skred ind – en 
politisk og lovgivningsmæssig træghed som også har ken-
detegnet den øvrige naturbeskyttelse. 

Den første naturfredningslov blev som nævnt vedtaget 
i 1917, og samtidig fik Danmarks Naturfredningsforening 
ret til at rejse fredningssager (Knuth-Winterfeldt 1981). 
I jagtloven fra 1922 blev det lovfæstet, at man skal have 
jagttegn for at måtte gå på jagt, og der gennemførtes jagt-
begrænsninger bl.a. i form af artsfredninger og en jagt-
fri zone langs kysterne (Weismann 1931). Men i protest 
oprettedes Landsjagtforeningen af 1923, hvilket medførte 
et vist tilbageslag med jagtloven fra 1931. Arbejdet med 
oprettelse af reservater blev formaliseret og intensiveret 
med reservatloven fra 1936 (Ferdinand 1980). Efter at der 
i 1950erne var indført forårsfredning af trækkende gæs, 
indførtes der med jagtloven fra 1967 totalfredning af de 
fleste rovfugle, ligesom udlægning af gift mod bl.a. rov-
fugle blev forbudt. 

Det var imidlertid først i perioden fra 1972 til 1992, at 
der skete en række gennembrud for naturbeskyttelsen og 
bedre forvaltning af jagten (se ovenfor side 146). Det var 
således i denne periode, at der indførtes generel biotopbe-
skyttelse af søer, vandhuller, moser, enge, strand enge, he-
der og overdrev, ligesom der blev oprettet en lang række 
reservater, motorbådsjagt blev forbudt i de fleste fjorde, og 
blyhagl blev forbudt både til jagt og flugtskydning (Knuth-
Winterfeldt 1990, Hjorth & Meltofte 2006). Her er det be-
mærkelsesværdigt, at gammel naturskov, som udgør min-
dre end 1 % af det samlede skovareal (Hald-Mortensen 
2000), endnu ikke i 2021 er blevet generelt beskyttet her 
i landet.

I de seneste to årtier er der imidlertid sket flere tilba-
geskridt end fremskridt for naturbeskyttelsen i Danmark 
(Meltofte 2019; se yderligere nedenfor side 154). Tilbage-
skridtene kan ses som en modreaktion på den ovennævnte 
detailregulering, som især det voldsomt intensiverede 
landbrug nødvendiggjorde udfra miljø- og naturhensyn, 
og som Fritzbøger (2004 p. 23) lakonisk sammenfatter her: 
“Så uanset at udviklingen i dag på en og samme tid går 
i retning af såvel fortsat industrialisering [af landbruget] 



152 Danmarks fugle gennem to århundreder

som øget naturbeskyttelse, er det overordnede kendetegn 
ved de senere årtiers landskabsudnyttelse, at ikke-produk-
tionsinteresserne spiller hovedrollen. En til det smålige 
grænsende, politisk bestemt landskabsforvaltning har er-
stattet landsbystævnets nølen, selvejerbondens bjergsom-
hed, andelsbondens pertentlighed og markedskræfternes 
vilkårlighed.” Modsætningerne mellem befolkningsgrup-
perne er tydeligvis blevet skærpet.

Fredning af naturområder ved en fredningskendelse 
i medfør af naturbeskyttelsesloven har med held været 
brugt til at sikre mange landskabelige værdier og befolk-
ningens adgang til dem, men som egentlig natur- og biodi-
versitetsbeskyttelse har succesen været yderst begrænset, 
idet kun 378 ud af 1720 fredninger efter 100 års naturfred-
ningsindsats lever op til IUCN’s definition for et beskyttet 
naturområde (Woollhead & Petersen 2018). Det lave tal 
skyldes, at der ofte ikke indgår egentlig habitatbeskyttelse 
i formål og bestemmelser i fredningerne, og at der ikke 
foreligger drifts- og plejeplaner for sikring af de pågæl-
dende værdier, hvor det er relevant. Tværtimod fredede 
mange ældre fredninger den naturtype ihjel, som man ville 
beskytte, fordi der faktisk indførtes forbud mod pleje fx i 
form af græsning, høslet og fjernelse af opvækst (Hansen 
2017). Hertil kan tilføjes, at en af de mest skadelige sæt-
ninger i dansk naturbeskyttelse, at “eksisterende dræn kan 
opretholdes”, indgår med varierende ordvalg i adskillige 
fredninger. Med sådanne og andre kompromisser, som fx 
forhindrer genskabelse af naturlig hydrologi, har man i 
adskillige fredninger accepteret en videreførelse af mange 
af de indgreb fra landbrugets side, der har skadet flest na-
turtyper og arter. Andre steder har ældre fredninger som 
anført påbudt ophør af den tidligere ekstensive græsning 
og høslet og således medvirket til områdernes tilgroning, 
hvilket efterfølgende revisioner af en del fredninger har 
forsøgt at råde bod på. En række nyere og meget store 
fredninger har dog haft væsentlig betydning såsom Tøn-
dermarskens fire ydre koge (fredet ved lov), der i lighed 
med størstedelen af Ballum- og Ribemarsken ellers nok 
havde været pløjemarker i dag, og Vestamager, Ørkenen 
på Anholt, Enø Overdrev og Holmsland Klit, som kunne 
have været (meget mere) bebygget, samt Lille Vildmose, 
hvor Danmarks hidtil dyreste fredning så sent som i dette 
århundrede skabte forudsætning for en omfattende natur-
genopretning.

En tilsvarende analyse af de marint beskyttede om-
råder viser, at omkring 40 % af 332 beskyttede danske 
havområder (18,8 % af Danmarks havareal) endnu ikke 
opfylder IUCN’s internationalt anerkendte definition for 
beskyttede områder (Woollhead et al. 2020). Det skyldes 
fx, at havbunden ikke er beskyttet tilstrækkeligt mod fis-
k eri med bundtrawl, eller at forvaltningen af særlige arter 

eller naturtyper vurderes at være utilstrækkelig. Et delmål 
i FN’s Verdensmål nr. 14 peger ydermere på, at minimum 
10 % af landenes kyst- og havområder skal være beskyttet. 
Rapporten dokumenterer, at Danmark med 4,8 % beskyt-
tede havområder kun er halvvejs til dette mål.

I nyere tid har reservater i privat regi, hvor godgørende 
fonde ejer og driver værdifulde naturområder ud fra en 
målsætning om at opnå de bedst mulige forhold for fugle 
og natur, haft stor betydning. Her startede Dansk Ornito-
logisk Forenings Fugleværnsfond allerede i 1966 med at 
opkøbe gode naturområder (Knuth-Winterfeldt & Iversen 
2016), og fra 1988 begyndte den langt større Aage V. Jen-
sen Charity Foundation (nu Aage V. Jensen Naturfond) at 
opkøbe store og betydningsfulde områder for bl.a. fugle-
livet som fx Vejlerne i Thy, Lille Vildmose, Æbelø og Filsø 
(L. Skov 2016). Sidst har Den Danske Naturfond, der blev 
etableret ved lov i 2015, påbegyndt opkøb af tilsvarende, 
men foreløbigt noget mindre områder. 

Internationale aftaler kom for alvor på dagsordenen 
med Danmarks ratifikation af Ramsar-konventionen i 
1977, hvorefter op mod 30 store vådområder med inter-
nationalt betydningsfulde forekomster af vandfugle blev 
udpeget som beskyttede områder. Konventionen blev al-
lerede i 1979 fulgt op af EF’s (nu EU’s) Fugledirektiv, som 
giver en mere juridisk bindende beskyttelse af 113 fugle-
rige områder herhjemme herunder de tidligere udpegede 
Ramsar-områder (Miljøstyrelsen 2018). Områderne er 
udpeget i henhold til kriterier fastsat i direktivet og omfat-
ter både lokaliteter med sjældne ynglefugle på EU-niveau 
og områder med internationalt betydningsfulde forekom-
ster af trækfugle (især vandfugle efter kriterierne fra Ram-
sar-konventionen), og blev i 1992 fulgt op af EU’s habitat-
direktiv, så der i dag er 252 såkaldte Natura 2000-områder 
(Miljøstyrelsen 2018). Disse arealudpegninger har kun 
været mulige, fordi såvel naturfaglige organisationer som 
statslige forskningsinstitutioner har gennemført lands-
dækkende registreringer af mange organismegruppers 
forekomst. 

Selv om disse direktiver har givet en væsentligt for-
bedret beskyttelse af mange naturområder, herunder 
forvaltningrammer, der opdateres hvert sjette år, er den 
varige sikring som nævnt langtfra perfekt. Danmark er 
det land i EU, der på land har udpeget det mindste Natura 
2000-areal, og seneste rapportering til EU Kommissionen i 
2019 i medfør af Habitatdirektivet viser ovenikøbet, at kva-
liteten af naturtyperne fortsat er stærkt ugunstig for 95 %’s 
vedkommende, og at der er tilbagegang i kvaliteten for 
33 % af naturtyperne, hvoraf 28 % af arealerne ligger in-
denfor Natura 2000-områderne (Fredshavn et al. 2019b). 
Dette er direktivstridigt ift. kravet i Habitatdirektivet om 
som minimum at sikre kvaliteten af den eksisterende na-
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tur, og om nødvendigt at genoprette ødelagte naturtyper. 
Blandt de væsentligste fremskridt er, at borgere og natur-
bevarende organisationer nu har en juridisk adgang til at 
klage over forringelser, som de ansvarlige myndigheder 
viger tilbage fra at forhindre ved at håndhæve bestemmel-
serne (Hansen 2017). Et særlig grelt eksempel er forvalt-
ningen af et af vores vigtigste vådområder for ynglefugle 
herhjemme, nemlig Vadehavet med tilstødene marskom-
råder, hvor mange bestande er i tilbagang (Laursen & Tho-
rup 2009). Senest har VLAK-regeringen 2015-19 ophævet 
EU-direktivbeskyttelsen af en lang række, overvejende 
landbrugsarealer med især internationalt betydningsfulde 
forekomster af svaner og gæs (Skriver 2019). Efter kritik 
udpegede den samme regering efterfølgende en række i 
forvejen sikrede og statsejede skov- og naturarealer som 
en slags kompensation.

Efter Danmarks tilslutning til EF i 1971 besluttede Fol-
ketinget i 1972 at vedtage en lov om statslig erhvervelse af 
fast ejendom, der skulle dæmme op for den frygtede, sti-
gende private efterspørgsel på naturarealer især til fritids-
formål. Alene i perioden 1972-78 blev der brugt knap 140 
mio. kroner til køb af næsten 6000 ha fordelt på omkring 
150 lokaliteter, herunder vigtige fugleområder som Dybsø 
og Langli samt adkillige strand enge på bl.a. Skallingen og 
ved Nissum Fjord (Hansen 1979). Siden blev den i 1989 
afløst af loven om naturforvaltning, som blev begyndelsen 
på en lang række naturgenopretningsprojekter (se siderne 
74 og 100). Det gælder ikke mindst Skjern Å Naturprojek-
tet, som har været igennem en økonomisk cost-benefit-
analyse (Dubgaard et al. 2002), der konkluderede “that the 
resources, which have been allocated to the Skjern River 
project, have been put to good use from a social point of 
view”, og at analysen “supported the conclusion that nature 

restoration is a societal objective worth pursuing.” Mange 
naturgenopretningsprojekter er imidlertid prægede af, at 
det samtidig skulle være udfældningsbassiner for nærings-
stoffer med det resultat, at “langt de fleste nye søer ligner 
de fleste gamle søer ved at være særdeles næringsrige og 
uklare, fordi mange næringsstoffer cirkulerer i det fede 
landskab” (Sand-Jensen & Schou 2019). 

Endelig bør det nævnes, at den regulering af fremtidig 
bebyggelse og beplantning, som allerede blev indført med 
naturfredningsloven i 1937 med en 100 m strandbygge-
linje og en 300 m skovbyggelinje har haft betydning for det 
danske landskabs indhold af natur og fugleliv. Disse byg-
gelinjer blev senere fulgt op at tilsvarende linjer omkring 
bl.a. vandløb, søer, fortidsminder og veje, om end der i vidt 
omfang bliver dispenseret fra disse restriktioner. Strand-
beskyttelseslinjen, der til stor gavn for naturværdierne blev 
udvidet til 300 meter i 1999, er dog blevet administreret 
mere håndfast.

Sammenfattende må man sige, at en stadig bedre regu-
lering af jagten, suppleret med reservater under såvel na-
turbeskyttelsesloven som jagtloven (nu vildtforvaltnings-
loven) og i private fondes regi har forbedret forholdene for 
fuglene i den sidste del af den beskrevne 220 års periode. 
Dertil kommer, at den generelle habitatbeskyttelse under 
det, der i dag er § 3 i naturbeskyttelsesloven, sammen med 
EU-direktiverne udgør en vis yderligere beskyttelse mod 
forringelser af natur og fugleliv i Danmark. Analyser på 
EU-niveau viser således, at en lang række sjældne arter har 
reageret positivt på EU-direktiverne, mens der er mindre 
effekt eller direkte tilbagegang blandt de mere almindelige 
arter især i landbrugslandet (Donald et al. 2007, Deinet et 
al. 2013, Inger et al. 2014, Gamero et al. 2017, Hanzelka et 
al. 2019; se også Pavón‐Jordán et al. 2015 og IEEP 2018), 

Etableringen af reservater har været et 
overordentlig vigtigt værktøj i forvalt-
ningen af jagten i Danmark, hvor der 
ikke mindst i 1990erne blev gennemført 
en stor opgradering af reservatnetvær-
ket. Det er dog et problem, at reserva-
terne kun i ringe grad dækker private 
arealer, hvor jagten ofte er intensiv. Foto: 
Hanne Petra Katballe. 
Establishment of no shooting reserves 
has been an important tool in regulating 
hunting in Denmark in a way that has 
allowed many of the hunted bird popula-
tions to recover from earlier over-harvest. 
It is a problem, however, that the reserve 
network to a large extent only covers 
public land og sea territory, while hunting 
intensity is often greatest on private land.
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ligesom vandfuglene på de eurasisk-afrikanske flyways 
klarer sig væsentligt bedre end bestandene på de andre 
globale flyways (Smith et al. 2019). Foruden den relativt 
effektive beskyttelse af raste- og overvintringsområderne 
i EU kan det spille ind, at befolkningerne i Afrika syd for 
Sahara generelt ikke har en levestandard, der har gjort det 
muligt at eje moderne jagtvåben. 

Fremtiden
I disse år står vi overfor de største udfordringer i men-
neskehedens historie. Inden for dette århundrede vil kli-
maændringerne og biodiversitetskrisen medføre mange 
problemer såsom stigende havspejl med deraf følgende 
oversvømmelser af kyster og kystbyer over hele verden, 
stigende hyppighed og intensitet af hedebølger, tørkepe-
rioder, skovbrande, stormfloder, cykloner og som følge 
deraf langt større risiko for optrapning af voldelige kon-
flikter og måske flere hundrede millioner flygtninge fra 
områder, der ikke længere kan dyrkes pga. tørke og af tab 
af jordens frugtbarhed (IPCC 2014, IPBES 2019). Det er 
alt sammen noget, som vi kun lige har set begyndelsen af. 
Klimaændringerne er allerede i fuld gang, så nu handler 
det om at undgå de allerværste ulykker.

For Jordens natur og biodiversitet sker der store om-
væltninger bl.a. med arter, der uddør, udbredelsesom-
råder, der indskrænkes, døende koralrev, og et Arktis, 
der forsvinder (Huntley et al. 2007, Reed 2012, Meltofte 
2013). Hertil kommer, at størstedelen af verdens helt lav-
vandede områder med næringsrige vadeflader for mange 
millioner vandfugle vil forsvinde (Murray et al. 2019), og 
at trækfuglenes overvintringsområder fx i Afrika vil blive 
mindre (Barbet-Massin et al. 2009). I vores del af verden 
er hyppigheden af sommeroversvømmelser fx i Vadehavet 
allerede nu steget markant, så vi har set flere og flere år, 
hvor årets yngel går tabt for terner, måger og vadefugle 
(van de Pol et al. 2010; se side 143f). Endnu værre kan det 
gå for de mere end 10 mio. vandfugle, som årligt raster og 
overvintrer i Vadehavet og Danmarks andre lavvandede 
områder (se DMI 2020), og som det er vores store interna-
tionale ansvar at bevare. For landfuglene vil problemerne 
her i landet formentlig ellers være mindre end mange an-
dre steder. Blandt ynglefuglene vil vi miste en del nordligt 
udbredte arter med sydgrænse omkring Danmark, mens 
andre allerede er ved at brede sig sydfra og bliver en del af 
den danske fauna (se side 141f).

I vores rige del af verden er indekset for “Genuine Prog-
ress” (GPI) ikke steget siden omkring 1970 på trods af fort-
sat økonomisk vækst (Fig. 41; Kubiszewski et al. 2013). I 
stedet er det økonomiske overskud i høj grad blevet brugt 
til noget, der ikke øger livskvaliteten eller forbedrer miljøet 

for hovedparten af befolkningen, dvs. kvaliteter, der ikke 
indregnes i “Gross Domestic Product” (GDP). Man kan 
også sige, at den socialdemokratiske velfærdsstats udvik-
ling siden midten af 1900tallet paradoksalt nok har med-
ført en forringelse af det fælles omgivende miljø til fordel 
for mere materielt forbrug for den enkelte (Meltofte 1990). 

I de allerseneste år er der dog kommet øget fokus på 
natur og biodiversitet både i befolkningen og blandt to-
neangivende politikere (se også side 146ff). Der er derfor 
håb om, at vi står overfor en ny periode, hvor det bliver 
muligt at opnå fremskridt for natur og miljø, som denne 
gang i høj grad skal handle om at give naturen mere plads, 
skabe mere sammenhæng og dermed også gøre økosyste-
merne mere robuste overfor klimaændringerne samt opnå 
en mere bæredygtig udnyttelse af landjorden og det om-
givende hav. Faktisk anses habi tat ødelæggelser for at være 
den mest akutte trussel mod (træk-)fugle og anden biodi-
versitet (Galbraith 2014, IPBES 2019, Leclère et al. 2020).

Her i landet bør målsætningen efter vores opfattelse 
være at sikre et stort naturindhold i alle landskabstyper, 
dvs. i alt fra næringsfattige overdrev og lobeliesøer til rig-
kær og blomsterenge, fra byernes grønne oaser til vidt-
strakte naturområder med store planteædere og naturlig 
hydrologi, fra sunde marine områder fri for hårdhændet 
fiskeri til urørte skove, og med produktionsarealer i ager-
landet og skovene, der tillader et rimeligt naturindhold til 
glæde for alle. Denne målsætning omfatter også et netværk 
af små naturområder i produktions-landskabet som ‘træ-
desten’ for flora og fauna og for ‘produktion’ af flyvende 
insekter i et ellers naturfattigt agerland, den inkluderer na-
turgenopretning i tørre landskaber, på lavbundsarealer og 
i kystområder, og den inkluderer, at jagt og andre rekrea-
tive aktiviteter forvaltes, så de på en gang giver kvalitets-
oplevelser og ikke skader naturværdierne nævneværdigt. 
Herunder skal det sikres, at jagten ikke gør dyrene så sky, 
at det forringer andre menneskers oplevelsesmuligheder.

I dette arbejde er det centralt at prioritere bevarelsen af 
truede arter af både yngle- og trækfugle højt (’brandman-
dens lov’; Moeslund et al. 2019, Lund & Rahbek 2000). Det 
forudsætter en indsats, hvor forskellige dele af samfundet 
på et mere naturbevidst grundlag tager ansvar for de rele-
vante opgaver, så også land- og skovbrug samt fiskeri gøres 
bæredygtige. Det kan bl.a. ske ved hjælp af ændringer i 
EU-støtteordningerne. Samtidig bør de naturforvaltende 
myndigheder prioritere overvågningen og forvaltningen 
af den mere biodiversitetsrige natur i områder, hvor natu-
ren har førsteret. Her vil der blive brug for hele paletten af 
naturforvaltende værktøjer fra pleje af små botaniske og 
entomologiske stjernelokaliteter, over naturgenopretning 
med bl. a. drift af store træløse engarealer med traditionel 
engdrift, til forsøg med ‘rewilding’ af store mosaiklandska-
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ber med helårsgræsning af store græssere og fri dynamik. 
Se Fløjgaard et al. (2021).

I dag har vi helt anderledes solide og evidensbaserede 
værktøjer end tidligere til at prioritere indsatsen for beva-
relse af levesteder og biodiversitet. Det gælder fx komple-
mentaritetsanalyser (A.H. Petersen et al. 2012) som en af 
de mest omkostnings-effektive metoder (se også Petersen 
et al. 2015, Petersen et al. 2016b, 2017) til udpegning af 
effektive netværk af beskyttede områder med størst mu-
lig dækning af arternes levesteder. Sådanne beregninger 
inddrager dog ikke de økonomiske gevinster ved at bevare 
biodiversitet (A.H. Petersen et al. 2012), og der er behov 
for diskussioner fremover om fyldestgørende økonomiske 
vurderinger af biodiversitetsbevarelse og økosystemtjene-
ster (se fx Larsen et al. 2008) og Schou et al. (2018) for 
eksempler i Sæt pris på naturen.

I maj 2020 blev EU’s biodiversitetsstrategi for 2030 of-
fentliggjort af EU Kommissionen. Overskriftens budskab 
var, at vi skal have naturen tilbage i vores liv (European 
Commission 2020). En af de helt overordnede målsætnin-
ger i strategien er, at 30 % af arealet på land og i havet 
skal reserveres til natur, hvoraf en tredjedel skal udlægges 
som kerneområder med naturbevarelse som det primære 
formål. 

Som det dokumenteres i de mange eksempler i nærvæ-
rende monografi, så nytter det at gøre noget. Der er gen-
nemført mange forbedringer af levevilkårene for fugle og 
anden biodiversitet i Danmark, men der er meget langt 
igen, før vi lever op til de politiske målsætninger i EU og 
FN, som Danmark har tiltrådt og skal levere sit bidrag til 
(CBD 2020, European Commission 2020). Hvis disse for-

pligtende mål skal nås, har forfatterne af denne udredning 
udarbejdet følgende 10 konkrete anbefalinger som mål for 
naturforvaltningen i Danmark. 

1. Danmark skal være et foregangsland for EU´s 
 bio diversitetsstrategi for 2030

Vi anbefaler, at Danmark som et foregangsland efterlever 
EU’s biodiversitetsstrategi for 2030 (European Commis-
sion 2020), herunder at Danmark sikrer naturen fri ud-
foldelse i udpegede kerneområder med alle de økologiske 
funktioner, processer og dynamikker, som kendetegner 
vild natur (Barfod et al. 2020). Som et led heri bør der 
udlægges store (> 10 000 ha) sammenhængende naturom-
råder med naturlig hydrologi, hvor naturen i videst muligt 
omfang er selvforvaltende, og der er plads til forstyrrelser 
og dynamik med genetablering af nye levesteder (Barfod 
et al. 2020).

En sådan rolle som foregangsland inkluderer også, at 
Danmark ikke bidrager til ødelæggelse af naturområder i 
andre lande, herunder at vi bidraget til at sikre danske fug-
les overvintringsområder. Danmarks engagement i inter-
national naturbeskyttelse og -forvaltning bør øges, så der 
fx gøres en indsats for at fremme bæredygtig landskabsud-
nyttelse i vores trækfugles overvintringsområder i Afrika. 

2. Danmark skal etablere flere Natura 2000-områder 
Som en del af implementeringen af EU’s biodiversitetsstra-
tegi skal arealet af beskyttede områder forøges væsentligt 
både på land og på havet. Lige nu har Danmark den laveste 
andel Natura 2000-areal på land blandt alle 27 EU-lande 
set i forhold til landets størrelse (EEA 2018). Her bør hen-
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Fig. 41. Udviklingen i Gross Domestic Product (GDP) sammenlignet med Genuine Progress Indicator (GPI), som henholdsvis er 
et udtryk for global økonomisk aktivitet og et forsøg på at opstille et økonomisk mål for befolkningernes trivsel ved at medtage 
miljømæssige og sociale faktorer. Kilde: Kubiszewski et al. (2013). 
Gross Domestic Product (GDP) compared to a Genuine Progress Indicator (GPI); the former measures global economic activity, the latter 
attempts to economically quantify the wellbeing of nations when environmental and social factors are included.
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synet til og udviklingen af den naturlige biodiversitet og 
sikring af områdernes udpegningsgrundlag være det pri-
mære formål med forvaltningen af de beskyttede områ-
der. Dermed skal der ske en ændring i forhold til nu, hvor 
mange af de beskyttede områder i Danmark reelt ikke be-
skytter fuglene og den øvrige biodiversitet, men derimod 
tilgodeser en vifte af andre interesser som fx landbrug, 
skovbrug, fiskeri, jagt og masseturisme, hvor naturen ofte 
har den laveste prioritet. 

3.  Der skal etableres større skove med rigere natur 
Der er behov for, at langt større skovområder udlægges som 
urørt skov med flere gamle og udgåede træer, dødt ved, fjer-
nelse af introducerede arter og genskabt naturlig hydrologi. 
I store udvalgte områder kan der gennemføres forsøg med 
rewilding med helårsgræsning (uden tilskudsfodring) for 
at opnå dynamiske mosaiklandskaber med glidende over-
gange mellem skov, vådområder, overdrev, heder og kyst-
områder (P.F. Møller et al. 2018). Danmark bør herunder 
implementere EU’s biodiversitetsstrategi om at sikre alle 
gamle naturskove streng beskyttelse mod hugst og dræning 
mv., da de kun udgør ca. 5000 ha eller 1 % af landets areal 
(Hald-Mortensen 2000). Ud over statsskovsarealer bør ud-
lagte arealer til urørt skov omfatte relevante private skove 
med udgangspunkt i eksisterende gamle skove. 

Af hensyn til følsomme ynglefugle og større pattedyr 
bør der oprettes forstyrrelsesfrie områder i skovene, hvor 
færdslen er begrænset til befæstede veje og stier med til-
strækkeligt store uforstyrrede områder ind imellem. At 
afsætte nogle procent af Danmarks naturområder til stille-
zoner er en beskeden gestus sammenlignet med gevinsten 
i form af kvalitetsoplevelser enten direkte i relation til om-
råderne eller i form af en rigere fauna generelt i landskabet.

Produktionsskove bør generelt drives bæredygtigt og 
mere naturvenligt, så der sikres eksistensmuligheder for 
et større naturindhold end i dag (Heilmann-Clausen et al. 
2020, Dinesen & Petersen i trykken). 

4.  De ferske vådområder skal genskabes 
Det er afgørende for både CO2-reduktion, biodiversitet og 
vores vandfugle, at vi får vandet tilbage i de dele af land-
skabet, der skal udpeges og forvaltes som egentlig natur. 
Den naturlige hydrologi skal så vidt muligt genskabes i 
disse områder, og de sæsonafhængige og helt naturlige 
oversvømmelser accepteres fx på lavbundsarealerne i åda-
lene. Det vil være en løsning, der tilgodeser fugle og natur 
samt på de organiske jorde tillige klimaet, fordi det sikrer, 
at kulstoffet bliver i tørvejorden og ikke gasses ud som 
CO2. Lavbundsarealerne bør således tages ud af intensiv 
produktion og udlægges til vådområder og enge med over-
svømmelser i vintermånederne og dermed også bidrage 

til klimatilpasningen af vores landskab i forbindelse med 
forøget og mere ustabil nedbør. Det vil tilgodese levesteder 
for mange danske ynglefugle, der har været i vedvarende 
tilbagegang, herunder engfuglene, der er afhængige af 
store, åbne og fugtige græsarealer.

5.  Egnede kyststrækninger skal overgå til naturens egen 
dynamik

De steder, hvor der ikke er væsentlig infrastruktur, der skal 
sikres, bør klimasikring langs kysterne baseres på naturlige 
løsninger, der samtidig vil tilgodese fuglelivet. Sådanne 
løsninger bør sigte på, at de vadeflader og strandenge, som 
i fremtiden går tabt på grund af vandstandsstigningen, får 
mulighed for i stedet at udvikle sig længere inde i land, 
hvor der i dag er lavtliggende landområder. Mange steder 
vil det indebære, at diger skal fjernes eller rykkes længere 
ind i land, så frie kystprocesser genetableres. Det samme 
gælder tilstødende ådale, hvor havspejlsstigningen bety-
der, at dræningen ikke længere kan opretholdes. 

6.  Marine områder skal have bedre beskyttelse 
I de internationalt betydningsfulde og ganske enestående, 
danske marine områder skal vi som samfund tage særlige 
hensyn til de flere millioner rastende og overvintrende 
vandfugle. Disse enestående fugleforekomster bør priori-
teres højst, når der ifølge European Commission (2020) 
skal reserveres et samlet areal på havet og i fjordene på 30 
% som beskyttet natur, hvoraf en tredjedel som nævnt skal 
være strengt beskyttede kerneområder med natur som det 
primære formål. De 30 % bør friholdes for råstofindvin-
ding, bundslæbende fiskeredskaber og vindmøller, så kun 
skånsomt fiskeri er tilladt, mens fugle og anden biodiversi-
tet skal have førsteprioritet i kerneområderne og friholdes 
for jagt og andre særligt forstyrrende rekreative aktiviteter. 
Tilsvarende bør alle ubeboede øer med kolonirugende- og 
forstyrrelsesfølsomme arter beskyttes med adgangsforbud 
i yngletiden.

7. Jagten skal tilpasses en moderne tid 
Den danske vildtforvaltning bør gøres til genstand for 
bred debat og nytænkes. Der bør herunder tilstræbes en 
forvaltning, så de større fugles unaturligt store skyhed 
aftager. Udsætning af skydefugle som Fasaner, Gråænder 
og Agerhøns hører ikke længere hjemme i Danmark. Mo-
torbådsjagten bør afskaffes, så Danmark følger de øvrige 
europæiske lande. Der bør være forbud mod vandfuglejagt 
i de danske EU-fuglebeskyttelsesområder, der har rastende 
vandfugle på udpegningsgrundlaget, og generelt på alle of-
fentligt ejede, åbne naturarealer som søer, enge, overdrev 
og heder, hvilket – udover at sikre den vilde natur – vil give 
befolkningen bedre naturoplevelser. 
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8.  Landbrugets gødskning og giftsprøjtning skal redu-
ceres, og landbrugslandet skal klimatilpasses samt 
sikres et større naturindhold 

Ynglefuglene i det åbne landskab er hårdt trængt. Her er 
der mange rødlistede arter både i det dyrkede land og på 
enge, strandenge og overdrev (Flensted & Sterup 2019). 

Reduktionen af næringsstofbelastningen både af 
vandmiljøet og naturområderne på land bør fortsætte, så 
Danmark lever op til EU’s vandrammedirektiv, samt NEC-
direktivet om luftbåren forurening (Det Europæiske Råd 
& Rådet for Den Europæiske Union 2019) uden fortsat 
at påberåbe sig en lang række undtagelser. De ‘nemme’ 
reduktioner af næringsstofbelastningen af naturen og 
vandmiljøet er gennemført, men der mangler yderligere 
reduktioner, hvilket betyder, at mange landbrugsområder 
må tages ud af produktion og overgå til fx græsarealer el-
ler skov med naturlig hydrologi. Landbruget skal generelt 
være mere bæredygtigt, herunder med mere biodiversitet, 
færre sprøjtegifte og mindre klimabelastning. Det er på 
høje tid, at der fra politisk side anvendes flere EU-midler 
til natur (Søjle 2 i landbrugsstøtteordningerne, som mulig-
gør 40 % mod nu kun 7 % i Danmark). 

En reduktion i brug af pesticider vil også sikre, at Dan-
mark kan leve op til EU’s biodiversitetsstrategi (European 
Commission 2020). Her er et af de mest effektive midler 
at genskabe diversitet i landbrugslandet bl.a. med obliga-
torisk brak (se Concepción et al. 2008).

9.  Genopretning af robust natur og anvendelse af na-
turlige løsninger til at imødegå klimaforandringerne 

Som led i Danmarks indsats for at begrænse de menneske-
skabte klimaændringer og minimere skaderne på naturen 
bør naturen gives mere plads, så arterne har mulighed for 
at sprede sig og tilpasse sig ændringerne. En robust natur 
kræver store arealer med plads til dynamik og variation 
samt sammenhæng mellem levestederne. Konkret bør 
netværket af danske Natura 2000-områder sikres, som 
Fugle- og Habitatdirektiverne foreskriver, bl.a. med sikring 
og etablering af ‘trædesten’ mellem områderne (Thomas & 
Gillingham 2015) fx ved anvendelse af Biodiversitetskort 
for Danmark (Ejrnæs et al. 2014). En reduktion af udled-
ningen af drivhusgasser fra landarealer bør fokusere på 
fastholdelse og yderligere oplagring af kulstof i ådale, mo-
ser og gammel skov, der samtidig sikrer biodiversiteten. 

Fremtidens urørte og rewildede skove med genetablerede vådområder giver håb om, at vi kan få flere af de forsvundne skovfugle 
tilbage, bl.a. den Sorte Stork. Men de kommer kun igen, hvis der også etableres tilstrækkeligt mange og store forstyrrelsesfrie 
zoner i skovene. Billedet er fra Polen, hvor der yngler 2000 par. Foto: Artur Tabor.
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10. Forskning, undervisning og børnenes natursyn
Der bør være fokus på at etablere naturvidenskabelige re-
ferenceområder i Danmark, der giver os indblik i naturens 
udvikling i historisk perspektiv uden direkte menneskelig 
påvirkning. Sådanne områder er afgørende i en videnska-
belig og undervisningsmæssig sammenhæng. En øget be-
skyttelse og genopretning af den danske natur skal bakkes 
op af en styrket biologiundervisning i skolerne og via pub-
lic service-medier. Samtidig bør biologiundervisningen på 
de ældre niveauer opdateres og sættes i relation til politiske 
målsætninger som fx EU-mål og verdensmål. 

Endelig er det vel ingen naturlov, at vi skal være 5,8 millio-
ner mennesker i Danmark. Ved denne undersøgelses start 
i år 1800 var her én million mennesker, og hver især med 
et på mange måder langt mindre fodaftryk på både na-
tur og klima. Det er langt fra holdbart, at menneskeheden 
stræber efter konstant vækst i en verden, hvor resurserne 
er begrænsede (Steffen et al. 2015, IPBES 2019). Vi er nødt 
til også at have en langsigtet politik for at leve inden for 
planetens grænser (planetary boundaries). Såfremt vi bare 

skal bremse de værste skader i indeværende århundrede, 
kræver det en langt mere grundlæggende omstilling af vo-
res måde at leve på, end vi hidtil har været villige til at se 
i øjnene – det som FN’s biodiversitetspanel IPBES (2019) 
kalder “gennemgribende forandringer” (transformative 
change). Igen er EU Kommissionen væsentlig længere 
fremme end Danmark og de øvrige nationalstater med 
visionen om, at tiden nu er til, at vi skal give plads til mere 
natur på vores planet (EU Commission 2020), men omstil-
lingen i retning af at løse klima- og biodiversitetskriserne 
kan ikke ske, uden at vi gør op med ‘nødvendighedens po-
litik’ (Zabala 2020). 

Nærværende analyse illustrerer, at store forandringer 
i forvaltningen af landskabet og naturen er mulige, når 
blot tilskyndelsen til forandring er tilstrækkelig stærk fx 
i form af økonomiske incitamenter. Det er først og frem-
mest befolkningens holdninger og politikernes lovgivning 
samt myndighedernes forvaltning sammen med private 
aktører, der i vor tid afgør levevilkårene for fuglene og den 
øvrige biodiversitet både her i Danmark og globalt.

Note tilføjet i korrekturen: Efter færdiggørelsen af manuskriptet og opsætningen af monografien er vi blevet opmærk-
somme på, at en tilsvarende analyse af udviklingen blandt ynglefuglene i Slesvig-Holsten 1800-2000 er publiceret af 
Berndt (2007). Forfatteren ser ikke den samme stærke effekt af tilgroningen af landskabet med skov og spredt bevoksning 
af træer og buske, som vi gør, men han konstaterer på samme måde som hos os, at ændringerne i landbruget er ansvar-
lige for faldet i bestandene hos 72 % af de arter der viser alvorlige bestandsreduktioner. Alene de enorme reduktioner i 
bestandene af Sanglærker og Viber udgør en fjerdedel af de tabte antal. Ligesom os, finder Berndt, at direkte menneske-
lig forfølgelse (jagt og ægsamling til konsum) var hovedårsagen til store bestandsnedgange for mange fuglearter indtil 
omkring år 1900, hvorefter udviklingen er vendt for mange af disse arter, efterhånden som der blev indført bedre fred-
ningsbestemmelser. Også betydningen af næringsstoftilførslerne til bl.a. vådområderne, og fuglenes reducerede skyhed 
i takt med reduceret efterstræbelse af fx byfugle nævnes. Ganske interessant angiver han Stortrappe og Pomeransfugl 
som ynglefugle på de slesvig-holstenske heder indtil anden halvdel af 1800tallet, hvilket underbygger, at de dengang også 
ynglede på de jyske heder.
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The Danish landscape looked very different in the beginning 
of the 19th century compared to today (Figs 1, 2, 5 and 13 and 
the front and back covers). The forests had been reduced to 
cover approx. 4% of the land area (Figs 3, 6 and 10) while other 
areas were dominated by moors and meadows and over-ex-
ploited and degraded farmland that was far more open and 
exposed to wind than is the case nowadays (Figs 17, 18, 19, 
20, 22, 24 and 25). Since then, this trend has been reversed so 
that not only is the area of woodland five times larger today 
(Figs 3, 6 and 10) but there are probably also several thousand 
times as many trees and shrubs scattered in the countryside, 
in gardens and in urban areas (Fig. 12). This applies especially 
to the areas west of the line marking the edge of the ice sheet 
of the last glaci ation where, apart from oak groves and parks 
around manor houses, very few trees were found at the be-
ginning of the 19th century (Figs 6, 11, 14, 15, 20, 35 and 36 
together with the back cover).

Many of the hundreds of thousands of large and small 
lakes, bogs, meadows and swamps, which in particular char-
acterized the young landscapes east of the edge of the last ice 
sheet, have disappeared since 1800 (Figs 8, 22, 24 and 25). 
First, most of the swamps in river valleys and other low-lying 
areas were drained and converted to meadows from the last 
part of the 18th century onwards. Next, during the 20th century 
such areas were further drained and converted to arable land 
– or left to become overgrown by shrubs and trees (Fig. 24).

If we look at the breeding birds in the Danish landscape 
types, it must be assumed that bird species associated with 
trees and shrubs in woods, gardens and scattered vegetation 
are very likely to have become many times more numerous 
over the last 200 years. This is primarily true of the number 
of individuals, but the number of species has also increased. 
Conversely, on agricultural land which today accounts for al-
most two-thirds of Denmark’s land area, there has been severe, 
biological impoverishment of most of the previously more ex-
tensively used, open countryside. Drainage of wetlands, cul-
tivation of commons, moors and meadows (Figs 3, 18, 22, 24 
and 25) and intensified agricultural operations have resulted 
in severe declines in the populations of most open-country 
birds. Many populations have been reduced to a few percent of 
what they were in the early 1800s, and a number of bird species 
associated with open habitats have disappeared or are on the 
verge of doing so (Tables 1 and 2).

However, since the densities of breeding birds in woods and 
other areas with trees and shrubs are many times higher than 
the densities on open land, currently we probably have more 
breeding birds in Denmark than 100-200 years ago – although 
there has been a negative trend in recent decades (Table 2).

Many species associated with wetlands have been in sharp 
decline, although nature restoration during recent decades 
has meant improved habitats and more birds in the particular 
areas concerned. On the other hand, primarily as a result of 

reduced hunting and other persecution, the number of breed-
ing bird species and individuals of birds associated with wet-
lands have also increased over the last half century or more. 
Several species of swans, ducks and geese are thus probably 
more numerous today than at any earlier time since year 1800. 

The populations of many breeding coastal birds were close 
to national extirmination around the year 1900 due to over-
exploitation (hunting, trapping and egg collection; Figs 29, 
31, 32 and 33), but most of them have subsequently recovered 
greatly as a result of more restrictive hunting legislation and 
more sanctuaries. Another and more lasting negative factor 
over the past 200 years has been embankment and drainage, 
particularly for agricultural purposes, which has eliminated 
significant areas of shallow and biologically productive fjords 
and inlets (Fig. 27).

The progressively more restrictive hunting legislation has 
also led to progress for a number of breeding birds of prey 
as well as, for example, Common Crane Grus grus and Great 
Horned Owl Bubo bubo, which were completely or partially 
exterminated nationally during the second half of the 19th cen-
tury and the beginning of the 20th century.

For the country as a whole our estimates suggest that to-
tal numbers of breeding birds increased from an order of 10 
million pairs 200 years ago to an order of 16 million pairs at 
their peak during the 20th century and that more than two 
million pairs have disappeared in recent decades. Nowadays 
most birds are found in wooded country as well as in areas 
with scattered trees and shrubs, whereas in the 1800s by far 
the majority of birds were found in open country. The high-
est number of breeding bird species occur in freshwater and 
brackish water wetlands as well as in woods. These landscape 
types each support more than twice as many species as any 
other landscape type.

In the case of staging migrants and winter guests, hunting 
meant that the populations of many species were greatly re-
duced until the mid-1900s. Subsequently, a number of species 
recovered significantly in line with more restrictive hunting 
laws and more shooting free reserves not only in Denmark but 
also in other countries along the flyways (Fig. 34).

Some species benefited from an increased supply of nutri-
ents to the aquatic environment during the 20th century (Fig. 
28) – until eutrophication in many places resulted in aquatic 
plant death and oxygen depletion. Water management plans 
have significantly reduced pollution, which has benefited sev-
eral herbivorous birds, while other species have declined due 
to reduced availability of benthic animals etc.

The development towards a more Atlantic climate in Den-
mark since the middle of the 19th century (Fig. 39) has contrib-
uted to changes in many breeding bird populations, including 
disappearance of some species and immigration of others. At 
the same time, phenology and winter distribution has changed 
in many species.

Summary
Trends in the Danish bird fauna since 1800
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Alongside the major landscape and climate changes, so-
cietal development has taken place with much larger urban 
populations (Fig. 38), and people have gradually developed a 
different view of nature and the environment. There has been 
a shift from the view that nature and its birds are primarily 
something to be exploited – or persecuted – towards nature 
seen increasingly as a welfare asset which one can enjoy, and 
as a source of recreation. This change of attitude has resulted in 
very big changes in legislation. From a position where nature 
and environmental legislation were non-existent, we now have 
obtained comprehensive legislation on protection and man-
agement without, however, being able to reverse the decline 
of a wide range of species and habitats.

This monograph addresses these significant changes in 
Danish landscapes, climate and society and their effects on 
the Danish bird fauna. We end with a vision for future na-
ture management in Denmark, where the goal is to ensure the 
greatest content of nature in all types of landscape as is prac-
tically, politically and economically possible. The scope of the 
vision ranges from nutrient-poor commons and lobelia lakes 
to lush bogs and flower meadows, from urban green oases to 
extensive natural areas with large herbivores and natural hy-
drology, and from healthy marine areas free of pollution and 
destructive fishing methods to pristine forests. Finally, there 
should be space for a certain amount of wildlife even within 
arable agricultural areas, for the benefit of all.
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