
Deltagelse i projektet 

Alle lokaliteter for 2023 er tildelt, men er du 
fortrolig med optælling af ynglefugle dér hvor 

du bor - og kunne du tænke dig at deltage i 
optællingsprojektet - så har du mulighed for at 
tilknytte dig en af de observatører som allerede 

har fået tildelt en lokalitet. Der er en god 
mulighed for, at du kan komme med på en 

lokalitet i nærheden af hvor du bor.  
Kontakt gerne en af de områdeansvarlige:

Redaktion Peter Damgaard Brusendorff

 Projekt  
Ynglende engfugle 
Sønderjyske østkyst 

2022 - 2023

DOF Sønderjylland og OAS i samarbejde om nyt 
engfugleprojekt 
De ynglende eng- og kystfugle har gennem en 
længere årrække været i tilbagegang i Danmark.  
I Sønderjylland følges de store bestande af disse 
arter i Vadehavet af professionelle organisationer 
som Miljøstyrelsen, Århus Universitet, 
Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet. Her er 
der gennem årlige optællinger konstateret 
betydelig tilbagegang af karakterarter som f.eks. 
som vibe, strandskade og stor præstekrave. 
Tilbagegangen af flere af disse arter synes 
desværre at være endnu mere markant på 
strandenge og lignende kystnære lokaliteter på 
den sønderjyske østkyst.  
På den baggrund påtager DOF Sønderjylland og 
OAS sig nu i et fælles projektsamarbejde, at 
opdatere situationen og se om man kan gøre 
noget for at forbedre situationen for disse arter. 

Projektet løber i 2022 og 2023 under navnet  
“Ynglende engfugle Sønderjyske østkyst 
2022-2023” og omfatter tre hovedområder i 
Sønderjylland, hhv. et område syd for Haderslev, 
på Broagerland og på Als. Der er indledningsvis 
tale om i alt 37 prioriterede lokaliteter som skal 
optælles i de tre områder. 

Optællingsperioder 
Lokaliteterne besøges af lokalkendte optællere i alt 
fire gange i løbet af ynglesæsonen: 

1. Tidsrummet.  20. april - 1. maj 
2. Tidsrummet.  15. maj - 1. juni 
3. Tidsrummet.  15. juni - 25. juni 
4. Tidsrummet.    1. juli - 15. juli 

 

Optællinger registreres i DOF-basens ynglefugle-
modul.

Optællingsområderne i Sønderjylland

Se detaljerede lokaliteter på næste side
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Als og Broagerland: kajabildgaard@stofanet.dk
Haderslev: jorn.vinther.sorensen@dof.dk
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Lokaliteter - udvalgt for projektet
Arter 
Følgende arter optælles 
under projektet 

‣ ederfugl  
‣ gravand  
‣ toppet skallesluger  
‣ strandskade  
‣ vibe 
‣ stor præstekrave  
‣ rødben  
‣ klyde  
‣ engpiber  
‣ måger  
‣ terner 
‣ knopsvane  
‣ grågås  
‣ øvrige svømmeænder,  
‣ lappedykker  
‣ blishøne  
‣ rørspurv 
‣ gul vipstjert  
‣ rørsanger  
‣ sivsanger  
‣ skægmejse  
‣ rørhøg

‣ Enge ved Kalvø, Genner Bugt (H1) 
‣ Halk Nor (H2) 
‣ Bankel Nor (H3) 
‣ Årø, Korsø (H4)  
‣ Årø Kalv (H5) 
‣ Årø, enge mod nord (H6) 
‣ Årø, enge ved sydøst-diget (H7) 
‣ Haderslev Fjord, Enge v/Starup (H8)  
‣ Djævleø Haderslev Fjord (H9) 
‣ Linderum (H10) 
‣ Barsø (H11)

Haderslev

Broagerland

‣ Brunsnæs (S1) 
‣ Skelde Vig (S2) 
‣ Kragesand (S3) 
‣ Spar Es (S4)  
‣ Dynt Strandmose (S5) 
‣ Enge bag Vemmingbund (S6) 
‣ Viemosen (S7)

‣ Trillen (A1) 
‣ Kegnæs Drej (A2) 
‣ Hjortholm Enge (A3) 
‣ Enge ved Grønmark (A4) 
‣ Hartsø (A5) 
‣ Humlemade (A6) 
‣ Fjordmosen og Bosted Made (A7) 
‣ Havnbjerg Strand (A8)  
‣ Tontoft Nakke (A9) 
‣ Hopsømade (A10) 
‣ Bjørnkær enge (A11) 
‣ Hellesø (A12) 
‣ Lønsømade (A13) 
‣ Farresdam og Stegshoved (A14) 
‣ Lyngen Strandenge (A15) 
‣ Hardeshøj (A16) 
‣ Sandvig (A17) 
‣ Stevning Nor (A18) 
‣ Katholm (A19) 
‣ Sebbelev Nor nord (A20) 
‣ Sebbelev Nor syd (A21)

Als

https://www.dof-syd.dk
https://www.facebook.com/groups/255371581210403

