
Projekt  - Ynglende engfugle Sønderjyllands Østkyst 

Kære Lodsejer 

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 i Arnum, Århus 
Universitet, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet. Her er der gennem 
årlige optællinger konstateret betydelig tilbagegang af karakterarter som f.eks. 
vibe, strandskade og stor præstekrave. 

Tilbagegangen af flere af disse arter, på strandenge og lignende kystnære 
lokaliteter på den sønderjyske østkyst, synes imidlertid at være endnu mere 
markant. På den baggrund påtager Dansk Ornitologisk forenings lokalafdeling 
DOF Sønderjylland og Ornitologisk Forening for Als og Sundeved (OAS) sig 
opgaven med at opdatere situationen, og derpå se om man kan gøre noget for 
at forbedre situationen for disse arter. 

Adgangen til din jord er meget vigtig for, at projektet giver brugbare resultater. 
Vi håber derfor, at du vil bakke op om projektet ved at tage godt imod de 
frivillige observatører, som gerne vil registrere hvilke fugle der yngler eller ses 
på din jord. 

Sådan foregår det  

I perioden 20. april til 15. juli 2022 og 2023 registrerer DOF-Syd og og OAS’s 
observatører de ynglende engfugle i tre områder i Sønderjylland, henholdsvis 
Haderslev syd, Broagerland og på Als.  En af de frivillige observatører vil i 
perioden komme rundt på den jord du ejer, eller en del af den. Den frivillige vil 
komme nogle gange i perioden for at observere og registrere fuglene. 

Vi anmoder observatørerne om at de skal bede lodsejeren om lov til at gå de 
steder, hvor det er nødvendigt med tilladelse. 

Ved spørgsmål 

Kontakt gerne undertegnede i tilfælde af spørgsmål til projektet, eller konsulter 
det vedlagte bilag som giver en detaljeret beskrivelse af projektet.  

På forhånd tak for et godt samarbejde. 

Peter Damgaard Brusendorff  
Projektkoordinator 
DOF Sønderjylland  
pdb.dof-syd@outlook.dk  
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