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DOF er en landsforening for fug-
leinteresserede og fuglebeskyt-
telse med afdelinger over hele
landet. Foreningen er stiftet
i 1906.

Foreningens formål- er at frem-
rne kendskabet tif og interessen
for fugle og at virke ti1 beskYt-
telse fØrst og fremmest af den
Canske fuglefauna. Dette formål
søges freNnet blandt andet ved
afhofdelse af møder og ekskur-
sioner og udgivelse af et tids-
skrift og andre publikationer
samt ved arbejde for at forbed-
re fuglenes livsvifkår.

Indmeldelse sker ved henvend-
else til foreningen hovedkon-
tor eller ved indbetaling af
kontigentet på girokonto 7 00
08 39, DoF, Vesterbrogade 140.
1640 KØbenhavn V, tlf. (01) 3r
81 06. Det ordinære kontigent
er I2o kr. pr. år, 80 kr. for
juniormedlemmer (under 18 år)
og 40 kr, for ekstraordinære
medfemmer (modtager ikke for-
eningens publikationer, men kan
deltage i møder og ekskursioner) .

Medlefiunerne modtager gratis
Dansk Ornithologik Forenings
Tidsskrift (l-4 hefter Pr. år),
Meddefelserne (4 gange Pr. år)
med oplysninger om møder og eks-
kursioner, Feltornithologen
(4 hefter pr. år), Fugleværn
(aperiodisk' som regel t hefte
nr årl - samf ewentuelfe lokal-
ftade.

Lokalafdelingen i Århus Amt
står for de lokaIe arrangement-
erf som annonceres i meddelel-
serne fra hovedforeningen. Alle
DoF-medlemmer kan frit deltage
i afdelingens møder og ekskur-
sioner.

Lokal-afdef ingen udgiver også
bladet "S6ravnen" to gange år-
Iigt i et oplag på 700 eksemPlar-
er. B1adet sendes gratis ti1 al-
le DoF-medl-emmerne i Århus Amt.
Medlemmer udenfor amtet kan teg-
ne abonnement på bladet. Det kos-
ter 15 kr. pr. år.

Alle henvendelser sker tiI
lokalafdelingens ad.resse: Dansk
ornithologisk Forening/Århus Amt'
Viborgvej 29, 8000 Århus C.
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sen & Jens
Sats: Jean
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Hjælp: FIærns
Udqivelse: Dansk Ornitilogisk
F#$I;szÅrhus med støtte fra
1,1i1 jØministeriets Frednings ty-
relse
Forord: Poul HaId Mortensen'
FlEdfrTnsstvrel-sens 3. kontor
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Rattl sar-onråde nr. q

Frdni"gssttgretsots or4 z

Danmark tilsluttede sig Konven-
tionen om Vådområder af internati-
onal betydning navnlig som leve-
steder for vandfugle i slutning-
en ar _Lvl/.

Denne internationale aftale,
som i daglig tale kaldes Ransar-
konventionen, påIægger sine med-
lemslande et internationalt an-
svar, når det gæIder forvaltning
og beskyttelse af vådområder samt
af de vandfuglebestande, der er
^rL*--t- ^c r^-a!rrærr9 f I d! uq[ .

Forud.en den generelle forplig-
tigelse har Dailnark i lighed med
de øvrige l-ande under den globale
vådområde-konventj-on afgrænset og
udpeget en række områder, der an-
ses for at være af sær1ig interna-
tional betydning. Den danske l_is-
te af områder omfatter 26 lokali-
teter, hvoraf de 4, nemlig nr. 11
(Randers-Mariager Fjorde m.m.), nr
12 (Farvandet nord for Anholt), nr
13 (Horsens Fjord og Endelave m.v.
og nr. 14 (Stavns Fjord m.v.) fig-
^^- i i -L..^ n* !Ys! r årrrur å[L.

Disse udpegede områder under
Ramsar-konventionen må ikke slet-
tes eller begrænses med mindre på-
trængend.e, n@dvendige nationale

interesser 9ør det påkrævet - og
sådanne i-nteresser har endnu ikke
truet noget dansk Ramsar-område.
Tværtimod er områderne blevet med-
taget i regionplanlægningen og fred-
ningsplanlægnigen m.v. Inden for
områderne har den danske regering
desuden bI.a, forpligtiget sig til
at gennemf@re en planlægning, der
fremmer områdernes beskyttelse og
sikrer at deres @kologiske værdi
som vådområde ikke forringes. Her-
und.er kræves en vis lØbende over-
vågning af områdernes 6kologiske
ti ls tand .

I forbindelse med det sidste,
er det noget nyt og påskønnelses-
værdigt, at forfatterne til nærvæ-
rende beskrivelse af Ramsar-områ-
de nr. 13, som entusiatiske og
kvalificerede amatører har givet
deres bidrag til en status- og
overvågningsrapport over et Ram-
sar område.

Rapporten dækker naturligvis -
fredninqsstyrelsen har som an*
svarlig for'Ramsar-konventionen r

administation, fundet rapporten
så værdifuld, at man har ydet et
Økonomisk tilskud til dens udgi-
velse '
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Turene i områd,et

Blandt fuelefolk på Århus-
eqnen har man altid haft et godt
kendskab ti1'k1-sterne i Ramsar-
onråde nr. 13 - Horsens Fjord.
Pioner- og veteran-ornithologen
\riittrup-J6nsen var den fØrst6
der i ta1 beskæftigede sig med
hvad der rugede i området. Han
havde især sin gang på de nyop-
ståede fugle@er Hov Rønr Søby
Rorr oo do f nrqka l I i øa <'frqndar-
ge, der strækker sig rundt om
Gylling Næs og ud på A116 og PoI-
derne.

I fdbet af f96o'erne beglmd-
te nogle af de nyklækkede felt-
ornithologer at få djnene op
for disse me5iet fuglerige stran-
de. Ja, nogle af lokaliteterne
blev nærmest overrendt af optæl-
lerep fotografer og ægsamlere.
Det er som om at området de sid-
ste år ikke har været så popu-
lært et udflugtsmål. Folk tager

gerne længere væk, når der skal
studeres fugle' de nære ting
bliver g1emt.

Hov Røn blev allerede lukket
i 1956. 'Søby Rev og A1rØ Polde
blev vildtreservat fra 1. aPril
197-6, Det er meget betydnings-
fulde ordninger for ynglefugle-
nel der 1ed meget stærkt ved a1-
Ie mulige mere e1ler mindre mo-
tiverede besØB i rugetiden. Dis-
se laltdnære Øer og enge kender
man. De er velunders@gte. Ander-
ledes er det med de endnu stør-
re lokal-iteter "tilhavs*, der
er i midten af Ramsar:område nr.
13. De vældige grunde Svanegrund,
MøIlegrund, Overgrund, Skomag-
ergrund og S@gnrnd hvor titus-
inder, hundrede tusinder af svøm-
mefugle kornmer og raster. På fi-
re af grundene er der rev med
bevoksning, fri for overskyld-
ning. Her lzrgler mange fugle og

.1... }*
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der er desuden Spættet Sæ1 og
Marsvin" Det er tilmed det vie-
tigste levested for Ederfugl I
Dannark og grundlag for looo
par Skarvers eksistens og meget
andet. .

Vi var rundt i hefe området
foråret og sommeren :.979 og be-
sluttede at indvie Søravnens
læsere i hvad vi oplevede af
smuk natur. Der er et område
af samme storslåede forrnat som
vi ellers skal til Vestjylland
for at finde.

Hovedkendskabet efler rette-
re vigtigste indtryk og oplevel-
ser fik vi på en sejltur fra den
1o. til den 2o. juni 1979 med det
skonnert-riggede veteranskib
"Zeus". Den skiftende besætning
var: Frank Jensen (skipper),
Finn Horn Knudsen (to1k og kon-
taktformidler), Lars Sarnsø (me-
teorolog) ' ErIing Sørensen (tok),
Jørgen Bent Thomsen (opvasker)
David Boertmann (ornithologisk
og botanisk ekspert), Lars Abra-
hamsen og Jens Gregersen (ekspe-
ditionsledere). Herudover gjor-
de vi nogle besøg til de land-
nære lokaliteter på anden vis.
Sidst i maj foretog Flemming

'rr;^ric ::.''1.._ 'i : ._- l

'' -'.....""^1.o.,,,
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Christensen, Ka,j Halber€T og os
de år1ige ynglefugleoptæltinger
på vildtreservaterne Søby Rev
og AlrØ Polde med bestilling
fra Pal1e Uhd-Jepsenl Yildt-
reservat-kontoret. Desuden har
vi gennem en del af foråret
tilbragt nogle uger på Statens
Naturvi.denskabel ige Reservat
Vorsø for forskellige rutine-
registreringer for Milj@ministe-
riets Fredningsstyrelse, bl"a"
at bistå Flemming Christensen
med at ringmærke 6oo unger af
Mellemskarv.

Jar så har vi foretaget små-
ekskursioner rundt ti I Gvl1ing
Næs, Borre og Hjårni.-Miå;-i'^'juli var vi igen på D'rde1ave,
men da med færgen, sammen med
Eddie Fritze. Endelig så vi he-
le området fra luften i septem-
ber under en flyvning med Jør-
gen Keis - for overblikkets
skyId...

Resultaterne af vore indtryk
af dette natur gør vi rede for
i det fØlgende. Ynglefug1etal
er opstiller i'et skema til
s idst .
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T dai føllsanda oannomsåes
kyst-lokaliteterne i området.
Fra Hov, ned om GyIIing Næs
og ind i Horsens Fjord, fra
nord mod syd.

Hov By. - Man ser hungeren
efter lystbådehavn. Overalt syd
for den nuværende havn ligger
små plastik-week-end jol1er for-
tØjret. De vi1 have en stØrre
havn i Hov. Det hele lyser langt
væk af det" Den ret store fær-
ge til TunØ havde i hvert fald
nogle begyndervanskeligheder ved
at 1ægge til her. Man håber jo
e11ers at tiden ikke til1od nog-
en form for udbygningl det vi1-
1e aldrig blive andet end en
stor ærgelse for os vækstfjendt-

liee. Ivfen nei. Vi får endnu en
st6r lystbådåhavn og sarntidig
udbygget færgehavn i dette vær-
difulde Ramsar-område.

Efter Hov By er der skovkYst
et par kilomet.er. Hele SØbY
Fredskov er'med i Ransar-beskYt-
telsenr fordi det er en kyst-
præget sumpskov. De mest vand-
lidende strøg er drænet for Iæn-
Est og der er Plantet Ask' men
åer eF en vildtvoksende rest ti1-
bage med Eger der hæ1der kroge-
de ud over stranden. Længere oP-
pe -i skoven er der kedelige gran-
plantager og B@geh@jskov. SØbY
Fredskov er fåst lokalitet for
Pirol og der er en rig skovfug-
Effina. Gravanderne har ærinde
inde i skoven og benytter fei-
lisheden tif at senere det loka-
1e-Mugv&.-par llat.

Stranden og kysten er præget
af det helt lave vand, vadent
der dominere hele den kystrrære
del af SØby Rev. Man ser ud over
SØby Rev så langt Øjet rækker'
aner de lave holrne med skiltene
to-tre kilometer wæk. Nu går
marker helt ned ti1 stranden,
- kun en smal bremme græs mel-
lem plovfure og tang. Sådan ser
der ud på en længere strækning
før man når engene på vej ind
i Splidholm-bugtenl hvor der kom-

6



mer rørstrandr en bræmme med
Tagrør ud mod den meget mudrede
lave vig. Efterhånden en pæn
strimmel eng der er begyndelsen
til de mere vidtstrakte enge
der lØber et godt stykke ind
mod Gylling, men her er der for
lange siden slået en dæmning
over det inderste af vigen. Der
er selvf@lgelig en h@jvandsklap
så vandet kan ldbe ud fra Gyl-
ling Bæk. Når der er flod i Kat-
tegat lukker klappen i og enge-
ne bliver ikke direkte berørt
af saftvandet. Det er ve1 nær-
mest stadig strandeng inde på
Splidholm-engene, men jo Iæng-
ere man kommer ind i denne ådal,jo mere ferskvandspræg har det.
Det er fugtig eng, særlig de yd-
erste par hundrede meterr hvor
det inderste af vigen pga. dæm-
ningen danner en sø. Ramsar-græn-
sen lØber til vejen og netop
dette yderste stykke af disse
enge er flere steder brugt som
fyldeplads for skrald, skrarnmel
og jord, dog ser der ikke ud til
at foregå noget aktiv opfyldning
nu. Der er enge for !gg@, !!-ber, Engpibere og ikke meget an-
det.

Fra Splidholm-dæmningen IØb-
er kysten ud igen. Efter endnu
en strækning med dyrkede marker
1: -^ +: r ^+-^*r^$ kommgr manf r5Y urr D ur drurrr t
til et meget interessant styk-
ke landskabl nemlig hvor kysten
springer frem ved Horskær: Ka1-
semade revle repræsenterer næs-
ten afle de strandtyper vi kend-
er her i. landet. Det lave vand
mødes med det dybe inden Gylling
Næs, der er afslutningen på den-
ne kyst inden indskæringen til
Horsens Fjord. Kalsenade-revler-
ne berræger sig hele tiden i beg-
øa ordan nd da+ han ha*rrla* a*vb se v rrar us uJus u 4u
der efterhånden ar dannet en mas-
se nlrt land herude. Der er kom-
met et par småholme og inde bag
den fØrste sandrevle er der en
række strandsØer omgivet af
strandeng og TagrØr. Landskabe-
ligt set er Kalsemade-områdåt
meget lærerigt og det er på hØ-
je tid at Danmarks Naturfrednings-
forening har fået øje på det cg
har rejst end fredningssag. 0r-
nithologisk set har området den
betydning, at man på 6n gang
oplever samtlige havets og strand-
ens fugle. Dybvandsdykænder og
Skarver ligger ganske nær land
og i trtektiderne ses al-l-e de for-

splidholm
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skellige vadefugle og sv@mmeænd-
€r; soill er tilknyltet vaden. Som
3rng1epl-ads har revlerne kun en
beskeden betydning, da de jo er
landfaste. Nogle få par Stonn-
måger, lidt Havterner, .Bddben,Strandskader, Præstekraverp
Gravænder oa en aanE imell-em K1v-
slg. 8ågyrcae fra Gtllins Næs
kommer helt ud me11en lagunerne
medens der på store sten få hund-
rede meter ude ligger Spættet
Sæ1.

Stranden rundt om Gylling
Næs har vi kun set fra luften.
Det er jo altsammen noget kraf-
tigt dyrket, også skoven yderst
ude, selvom den yderste kyst-
bræmme er undtaget og derrned in-
teressant vistnok mest i ento-
mologisk henseende. Det er så-
dan en almindelig kedelig B@ge-
hØjskov med r@dgranØrkener med
nogen Eg imellem. Området har
ry for at have en effektiv vildt-
p1eje. Der går b1.a. vedhold-
ende rygter om at "rovtØjet"
skydes væk derude. Tidligere var
der også Heirerr men de er idag
i en Iiriffi? nær Horskær.
Bare 4-5 reder og en &æ-kolo-ni på et par hundredel fØvrigt
lige med indenfor Ransar-græn-
sen. 0g så har man jo tØr1agt
en de1 vade herude, både på øst-
og vestsiden. Der er dæmninger

og pumper og ørkenagtigt. Det
der yngler kan tæl1es på en hånd.

Nordsiden af Horsens Fjord
kan vel siges at være begyndt
efter Gylling Næs. Lerdrup Vig.
ligger mellem Jens-næs og Gy1-
ling Næs. Her har vi igen helt
lavt vand og hele Vadegrunden
strækker sig helt ned øst om
A1rø. Engene i. bunden af l,er-
drup-"havet" er fugtige strand-
enge r og der yngler naturligvis
Rddben og Viberl af og ti1 []y-de og A1m. Ryle. Jens-næs er en
irøj Icroft"Fre-emskåret af vej-
en ud ti1 Alrp over en dæmninq
fra anno 1935. På vestsiden aF
Jens-næs ligger en interessant
gannel bygning med kaj r hvor
A1r/-færgen i svundne tider lag-
de til. Det viser sig at byg-
ningerne er forhenrærende åbent
arbe jdsfængsel med tilhØrende
landbrugsbygninger. Bugten om-
me på denne side af Jens-næsset
er dyndet veI som fØ1ge af af-lejringer fra Åkær bæ[, der har
sit udløb her. &1 ådal, sænk-
ning om nan vi1, 1Øber flere ki--
lometer ind i landet mod nord.
Noget er opdyrket, andet er græs-
ningsarealer. I det mest fuEti-ge er der ikke sket noeet så
her ligger tætte pile-[rat om-
kring tilgroede mosehull_er. Nat-
terEal og KFrsanger synger hF

8
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medens der ikke er meget med
vandfugle udover li!rylg oC
GråændeI. Dog løres -VqqtdrikFe-EEIS bTanAe sig med $iS,gkuk og
småfuglesangen. Der er ogsa en
del rørskov-fige herr særligt
ud mod fiordkYsten.

Resten af nordkysten frern-
træder på forskellig vis med
stejle kratbevoksede brinker
og endnu en liIle inddiget eng
med pumpe på. Oppe i landet mod
nord hæver sig Sondrup- og U1d-
rup bakker der er storslåede
landskaber. ForhenrÆrende lyrg-
bakker der nu er mere e1ler mind-
re beplantede. Området er natur-
fredet og både flora og fauna
er spændende og fra nogle punk-
ter er der en imponerendB udsigt
over hele det sydlige Kattegat,
man kan se-ud over hele Ramsar-
området.

Her langs nordsiden l@ber
grænsen bare de obligatoriske
et hundrede meter i-nde på 1andl
tager ingen skov eller eng med.
Det kunne ellers godt have væ-
ret nØdvendigt fremme ved SØvi-nd
Bæks udlØb. Tidligere var der
et helt delta ud over strand-
engenr men nu er der bare en li-
ge rendel hvor det snavsede vand
1Øber ud i fjorden. Jow, det er
da renset, sådan mekanisk. I,is-

B5

som Gylling Bæk hvor de farlige
stoffer ldber ud alligevelr lis-
som gennem de talfØse drængrøf-
ter a1le mulige steder. De gØd-
ede markers vand 1Øber ud i fjor"
den. (Et sidespring man ikke
kommer udenomt når man kommer
til et vand]Øbs udløb). Det ind-
or<ta qf oho6n6 har nmknino SrÅ-

vind Bæk og Tagmade er under
plov og pumpes. Der er en 1il1e
rest strandeng tilbage yderst
og nogle år kan her yngle bå-
de Klyde, Vibe os Rddben, men
rr elffiårE-Ear- jå$ffi-krage -
skjul igang og aIt jages væk
af deres hunde og 1arm.

Udsigten mod syd domineres
af den skovklædte VorsØ r Statens
Natur-reservat, der ligger en
Iil1e kilometer ude i det lave
vand.

Vors/ Vejle hedder den nord-
vestligste krog af Horsens Fjordl
der skyder sig op mod Stensbal-
le-haIvØen. Helt oppe i nord-
vesthjørnet er der igen engel
der strækker sig ind i landet
op mod Haldrup. De er kreatur-
trampede og helt lave og mud-
redee størst betydning har de
for rastende Iibel i eftersom-
meren.

9
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Ramsar-gransen skråer fra
Brakør Odde trrærs over fjorden
oB 1Øber over på sydsiden og
tager Borre l(nop med. Den er
landfast med den Borrer som i-
gen er bl-evet landfast ved ind-
danning. Borre Knop er en sand-
et revle og en ganske afminde-
1ig strand. Selve Borre er 6n
stor frugtplantage. Sundet er
nu en strandeng med en 1ilfe sdr
hvori der er et rigt fugleliv.
De senere år her der rræret 8-
12 Par !!f.Eg'E, adskillige Par
viPqT,.oe.RødPe+, så der er et
væLdigt liv på denne lil_le 1o-
kal-itet, hvis man kommer dertil
i forsommeren.

Desværre roder rnan rundt med
noget jord, nen foreløbig har
det kun gavnet Klyderne der hold-
er at' de-vegetaffiffife r-iad-
er. Området er ikke beskyttet
af Ransar-konventionen og der
er ikke rigtigt andre ansvarli-
ge- der gider at g@re noget ved
truslerne, så om nogle år er
det måske ddelagt. Der er talt
orn saltvandsdarlbrug og vindnØl-
le. I forvejen er en del af eng-
en lavet on til andedarnme. Gre-
ven der ejer området ved vist
ikke rigtigt hvad han vil med
det.

- - Rarnsar-grænsen løber som sagt
lige forbi uden at tage det med.
Det sanme gælder Sælgrund vest-
for Borre. Ikke fordi at der er
sæ1er. Der ligger ofte nogle ænd-
er derinde, hvis de ikke er iae-et ræk af strandjægere, der ii!-
ger og forstJrrrer hele hele ef-
teråret.

Ramsar-ornrådets landfaste
kyster er forbi. Gransen ldber
det sidste stykke ud af fjorden
midt gennern HjarnØ Sund og ud
i havet til eydom Endelave, slår
et loræk ud nordøst på for at 1ø-
be nordvest Øst for Svanegrund-
enr videre til Hov.

f&s c
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Grwtdene
f Ramsar-område nr. 1l er der

ca. l8o kvadratkm. vand og ca.
4o kvadratkm. land. (Den omtal-
te kystlinje fra Hov By til Brak-
Ør odde er 39 kn lang og 5oo m.
bred breernme Iand, dog 1r5 h-.
ved Søby Fredskov). Omkring en
tredjedel af dette store vald-
areal omfatter grunder hvor vand-
dybden er under 2 meter. Heraf
ei ca. 10ø direkte vade,
blotlagt ved ebbe (1ooo ha).
Altså 1o ooo ha grundt vand af
et areal på 3o ooo ha vand in-
defattet af Ramsar-konvention-
en. Så er fæseren klar over, at
det drejer sig om ganske ansee-
lige omiåder. Nu ei Ramsar-områd-
erne jo valgt ud fra at,skulIe
have vital betydning for Vandi
fugle. I miLjØministeriets be-
kendtgØrelse er fdlgendq gn-
fdrt for området. idet (x) an-
eiver at området har interna-
Iional betydning for Pågældende
art: Raste- og fourageri-ngsom-
råde for ande og vadefugle:

Knopsvale (Cygnus 01or)r 4oo
MØrkbuget Knortegås (Branta b.
bernicla) ' loo
Svømmeænderr 3ooo b1.a. :
Gråand (Anas platyrhynchos)
Pibeand (Anas penelope)

-
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Dykænder, looooo, bI.a.
Edderfugl (Somateria mollissima)
(x)
Sortand (Metanitta niera) (x)
FIøilsand (Melanitta fusca) (x)
Hvinand (Bucephala clangula) (x)
St. Skallesluger (Mergus mergan-
ser) (x)
Toppet Skallesluger' (Mergus ser-
ra'Eoil tx/
VadefuEfe' bl.a.
L1 Kob6ersneppe (Limosa laPPoni-
ca), Sooo (x)-
Hjejle (Pluvialis apricaria),
2ooo
St. Regnspove (Numenius arqua-
ta), 3oo
Alir. Fvle (catianis alpina),
3ooo

Ser og strandenge. er yngleonråd-
er f or 'vandfugle , bl . a. :

Strandskade (Haematopus ostrale-
sus )
Klyae (Recurvirostra avosetta)
Skarv (Phalacrocorax carbo sinen-
sis )
Fiskehejre (Ardea cinerea)
Bdderfugl
samt flere måge- og ternearter
Fældningsområde for
Dykænder,2oooo, bl.a.
Edderfugl F1@jlsand
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For de store havdYkanderr er
områderne S@grund og Svanegrund
afgjort de centrale. Også i.for-
soiieren træffer man anseelige
flokke. F.eks. så vi flokke af
Ederfugl der samlede sig til o-
vffifi-rng på vestsiden af Sva-
negrunden, hvor der i skunring-
en-d. 15. juni endte med at lig-
se 14.5oo fug1e.-FlQilsP?de! og
Havlitter var selvfdlgelig for-
6?is-T-k' men vi så et Par
enkelte Sortstrubede l,ommer der
tilsyneladende oversomrer.

T dicblikket er der en bestand
på ca. 1oo Spættede Sæler i det-
te område. HovedoPholdsstedet
er M@llegrundenr men man kan se
enkelte Sæler på land ud for
Kalsemade Rev1e, Svanegrund-
en og flere andre steder. Der
færdes også Marsvin gennem on-
rådet. Vi så dem helt inde i
Hjarnø Sund og på nord- og øst-
siden af Overgrund.

En bestand på ca. 25oo Skar-
ver fouragerer i sommerhalvåret.
De har forsØgt at yngle flere
steder i nærheden, Nordfyn og
Brattingsborg (sydsarns6)' men
meget tyder på at de oftestr
gennem tiderner har valgt Vorsø
inde i bunden af Horsens Fjord
oe så1edes er koloni-erne inden-
f6r Ramsar-området. Fuglene fo-
uragerer også inde i Fjorden og
i As Vi-g, men hovedparten f1y-
ver de 20 km ud til Svanegrund-
en og M@Ilegrunden. Dog ses de
i hele området og man kan se
på revlerne i hvor stor en grad
områderne benybtes.

Grundene inde i Horsens Fjord
er for en stor de1 så l-arrvand-
ede at de betegnes som vadet
detdet er samtidig herinde man
finder de dybeste områder inden-
for Ramsar. Så1edes er der 16
m. vand umlddelbart vest for
indlØbet mellem Borre og A1r@
og i HjarnØ Sund er der ned ti1
22 m. vand, Vigtigste grund er
Vadegrunden der dækker det mes-
te af farvandet mellem AlrØ og
Gylling Næs. De talrigste dyk-
ænder er Hvinand oe Stor Skal-
leslugerr men også Ederfugl kom-
dG;-lGG ind i ijorden meliem
Vorsø og A1rØr dog hØjst 5oo.
Vaderne i Vorsø Vejler omkring
A1rø Polder og S@by Rev præges
om foråret af Lille Kobbersnep-
pg (maks 5ooo)-i@
lfraks 1o ooo). r'6r-aE-E-o arter
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har områderne international be-
tydning i lighed med grundenes
betydning for Dykmrder og Skar-
ver. Både forår og efterår kan
der træffes tusindtallige flok-
ke af Hje.iler sær1ig om efter-
året påln-Iffi Det ei også om
efteråret der træffes op ti1
2ooo Viber i Horsens Fjord om-
råaetE? storspoven liar om-
råderne mest betydning om for-
årel, da on ti l 25o raster. De
omtalte vadefugletaf gælder Hor-
sens Fjord og Søby Rev. Vade-
området nord for EYrdelave har
ligrrende betydning, i hvert fald
forekommer store flokke af Lil-
Ie Kobbersnepper og Aln. Rv.iE
KnorTeEåsen rasTer med nogfe
hundrede, mest nord for Endel-a-
ve, men også på de andre grun-
del dog i mindre taI.

Søgrund må også være betegn-

elsen for a1le de lawandede
områder op mod land mellem Ka1-
semade og Hov. På kortene er de
angivet som søbY Rev, der er
det stØrste område med vade"
Selve SØgrunden er kun 1-2 km
bred og ldber 5-5 km ud mod
sydøst. Mellem den og Svanegrund-
en er der kun et meget smalt
dyb. Svaaegrunden er st@rste
grund og dækker lJ kvadratkilo-
meter og er vigtigste svømme-
fuglerasteplads. Overgrunden
str'ækker sig nordud fra Endela-
ve og har forbindelse med MØ1-
legrunden vestfor. Disse grun-
dc en oarnamoåando mailan I no
2 meter dybe og overgangen til
dybener der ingen steder er un-
der lo il. r €r stærkt varieren-
de og man skal regne med at de
store dykænder benytter hele det-
te område til fouragering.

-t)--

-.------\

'fr*{

L1



R.euene

På fire af grundene findes
nogle rev, der året rundt er
ovenvande. De er alle af nyere
oprindelse og hæves ti1 stadig-
hed, vegetationen breder sig og
udvikler sig hastigt. I Øjeblik-
lrat <lron dan naqt nå da tn rmø-
ste lokaliteter' @.99ry1!9rr, og
MØllesrunden. Det æ1dste rev er
Eou Rd -'en l-ille grund ud
for Hov harrn. Hvornår den fØr-
ste vegetation fik fodfæste vid-
es ikke, men øen er først begyndt
at dukke op på landkortene her
på det sidste. Selvfølge1ig for-
di den er blevet meget mere rum-
mal iø no dor qkor etqdio qflai,
ringer på syd- og østsiden. "Må-
geØen" som den hedder lokalt1
blev naturligvi-s besat af måger
fØrst og det vides at der i- hvert
har 1'nglet fugle der siden fØrst
i 194oerne. 0m det så har været
måoor dar lqoåa *ø dar fd?qt
kan næppe afvisesl men det har
nu nok rræret sådan noset som

Dværgterner. 0p gennem Joernevar Hou R/n kendt som en meget
rig!o1dig og varieret yngielo-
kalitet for alle strandens fug-
1e. Her var Spl-it-

Præstekraver oE

Man samlede mågeæg i stor
stil ti1 bagerierne i Hov og 0d-
der. Der var også meget anden
forstyrrelse og det hele var
ti1 .stor ulempe for fuglene. I
l-956 bl.ev Øen lukket o[ udlagt
som fors@gsområde under Ka1@.
Endnu omkring )-)6o fandtes de
"ædlere" ynglefugle son Klyder
og terner, nen der var ved at
ske en ændring i fugLelivet.
Der begytrdt at komme Søl-vmåser.
0g så forsvinder næsten-alT-Ed-
et. Kun een fugleart synes at
trives med "den sØlvgrå r@ver',,
- også på Hov RØn gik Ederfuel-
ene frem parallelt med S@lvmåg-
erYre.

;

,;^-j

i ..

].

f\

{.
)'.-.r
(;i

r' --\
I
1....s.\

.{,qa

trt'
.fplit'*t=- ''

LA



f
1':,,1,'"*
. :.'.t,;.

I I97o _var der Boo par SØ1v-
måger og 5oo par Ederfuele;E
de andre arter var forlængst o-
ver stok og sten. @ens tu[le-
fauna slnes siden da at have
stabiliseret sig.

Vi foretog et check af yngle-
fusl pnp i 1 q7q os feurdt et sted
me11em 6 og Boo Sd1vnåeer og om-
kring Joo EaerruEld
Nogle enkelte par Gråænoer og
Knopsvzurer. Også Elgea4elcade,rffiii-a:ETor åt t<ffiffi-
Sdlwnågerne, vi fandt 10 par.
Allerede fØrst i 6oerne ind-
vandrede Svartbagen her os vi
talte lJ-46@l*-5 par Sita
vandrede Svartbagen her os vi'ualue r5-+-6lF-oF5 par Srroe-talt-e )5-+o par og 5 par S11de
måger' Yi kunne hermed konsta.
tere at fuglefaunaen ikke havde
ændret sig de sidste 1o år. Ve-
getationen er den traditionelle
for en fuglebefolket havnær holm.
Der er fl-ere småvandhuller på
sydøen, der er meget dyndede og

prægede af mågernes færdsel, Der
står flere småkrat af RYnket Ro-
se og Marehalm dominerer på he-
le nordrevlen og den lil1e nord-
holm.

Den stØrste grund i nærheden
af Hov Røn er Søgrund der stræk-
ker sig syd@stud fra Hov i flere
kilometers udstrækning. Her lig-
eer Sdbv Rev 2-3 km" fra land.
Der går dybt vand ret tæt på
denr så det er ikke noget pro-
blem at sejle til den, men man
kan sagtens vade ud til den over
vadefladerne ud for Splidholm o9
S@by Fredskov. Hov Røn var be-
lastet af at den 1å lige ved
havnen, men selv om Søby Rev
ligger lidt længere væk, var den
omtrent ligeså overrendt. Der-
for blev det udlagt som vildt-
reservat fra 1" april 1976, så
det er også strengt forbudt at
entre SØby Rev gennem hele fug-
lenes yngletid.

L5



derr opstod der større Terneko-
lonier herovre. Her var Drrærq-
terne, Klvder og meget andet
FdTii 6iffie f97o-hvor søby
Rev led meget under færdse1en.
Så vildtre6ervatordningen var
en kærkommen nddvendighed. I
dag ser det meget pænt udl som
"i gamle dage". SØlvmåeerne
holder sig under loo par og der
er et par enkelte Svartbae i-
meiiem. S'u ormmåeekolonf en-var'uiaiigeræ;iæ j-6oo par,
mens der idag kun er 2-Joo par.
Kun enkelte år er der en lille
Hættemåeekol-oni hvori Splitter---ner en sJæ-Lden eang srar slg
ffi med iå vnerEpar. Siden 196?
har de kun væiet der i 1!/6 og
1Pl8., også DværEternen kan end-
nu træffes ynglender - den var
konstant indtil for 15 år sid-
en. Så er der selvfdlgelig
Knopsvaner. Gråaender oa en gana
imellem Spidsænder. 2-j par Grå-
eæs høre@d- tii- rugieF-
et på Sdby Rev. Det virker lidt
fremmed at se pssene ligge og
ruge midt i Malurt og Marehalrn;
men der er en fille stamrne af
marine Gråsæs her i området. De
largler GFp'å Hov Røn og ude
på Svanegrunden,

Svanegrunden Øst for S@grund
har også en særli-g lawandet
del med lidt vade og 2 tørre
revr, "Nordsand og Sydsand". Land-
dannelsen har gået meget lang-

Fra SØby Rev haves oplysning-
er tilbage fra midt 195oerne,
hvor Wittrup-Jensen var den en-
este ornitholog der besØgte om-
rådet. På daværende ti-dspunkt
var der ikke de fuglernangder
som ovre på Hov RØn. FØrst i
6oerner da Sdlvmåserne tog ti1
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somr for der har rræret bevoks-
ning siden 4oernel har vi fået
at vide af en lokal jæger. Men
inden for de sidste Io-lJ år
er der begyndt at ske noget.
Det kan man også se på ynglefug-
lene. 0mkrine L9?o var her kun
enkelte rugende E&.f&ÅLC.,
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oq Sølvmåger. Nu er der 6o Par
nåeffil-r5o par SØlvmrige!,
enkefte Par Svartbag og,som en
åverraskåIseT3:Zo Par 5ilde-
nåeer. Nelop Ei}!4!g er kendt
for at trives på sådanne Øerr
der ligger godt ude i havet,
"den rigtige havnåge". Der er
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også nogle enkelte par Stom-
lLågel oc Havterner på Svsnegrund-
ens to rev. Vi overraskedes og-
så over 2 Kl-ydepar med unger.
"Sydsand" er den ældste af Sva-
negrundens to holme. Her en
kr'aftig sammenhængende vegeta-
tion. Vi noterede følgenale!
Strandkå1' Bidende Stenurt'
Læge-Koklearr Marehalmr Græs sp. t
Strand-Melder Strandarve og
Strandært; som alle må rrære på-
faldende karakterplanter sådan

lit

et marint sted. Herudover i mind-
re mængde: HYrdetaske, Gråblmket
Brandbægef sp., Kruset SkræPPe,
Storkenåb sp., SenneP sP.1 Tid-
sel sp., MælkebØtte og Stedmod-
erblomst. Strandkålene var sto-
re og pr'ægtige. Dem så vi også
på Hov-RØn og SøbY Rev' men i-k-
ke så imponerende som herude.

"Nordsarid" betydeligt nY€F€ r

smalt oe sparsomt bevokset. Det
skulle Ittå være så mange år
siden at der er kommet sanmen-
htrIgende Plantedække r Partielt
son-*ru. (-Det gælder altså kun
for "Sydsands" vedkommende, at
der hai'været planter si-den 4o-
erne). Vi noterede På "Nordsartd":
Strand- og SpYdbladet Melde r

Strandært-( dominerende ), Mare-
ha-Im, Strandarve, Kruset SkræP-
pe, Strandbedel GråbYnker Brand-
bæger sp", og et Grtes.

Fdrer rigtigt at man befind-
er sig langt ude på havet her.
Gylling Næs langt ude i vest 

'hul ind til Horsens Fjord med
antydning af bevoksningerne På
A1rØ. As Hoved langt ude i sYd-
vest. Tættest på er Endelave
med Østkysten i syd. Sansø med
Koldby Kås tydeligt og Vestborg
FJæ som en Ø. Øerne i Stavns
Fjord ses svagt fjernt ude i
nord.Øst. Hele Tr.rnØ står fint
i nord. Jyllands @stkyst toner
ud i nordvest.
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Møllegrunden nordvest udfor
Endelave har bgså et rev, men
det overshylles med mellemrum
og har ikke nogen fast bevoks-
ning. Det er i-kke blevet til
andet end kimplanter. A11igeve1
var der al-lerede i t97o .enkel-
te rusende Ederfuele. Vi iast-
tog kin iuølIEEFiffi på afsfan<i
alene af den årsag at der 1å Po
Spættede Sæ1er oppe på nordspid-
sen af sandet. Lokaliteten har
den betydning at Sælerne i om-

*;

rådet ben3rbter den til hvile-
og yngleplads. Desuden raster
der altid en masse Ederfugle og
Skarver som også ses på de and-
re rev, men sær1ig her er store
koncentrationer af disse fue1e.
M@llegrunden er fra 1. septåm-
ber 1979 blevet gjort til vildt-
reservat. I dette tilfælde ske-te det med sær1ig henblik på at
sliabe ro f or sæler-ne r et såkaldt
sælreservat.
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A1rø er næsten totalt opd)rrk-

et. Den hæver sig lissom HiarnØ
ikke meget r men nok til at den
ikke har været særlig vandlidr
ende. 0g det lavtliggende' På
nordvestsidenr blev inddæmmet
og pumpet tØrt midt i 195oer-
nå. Denne lokalitet ser inter-
essant ud på gamle kortr bare
en lille fliget aflang vig med
lidt eng omkring der skar sig
ind umiddelbart syd for A1røs
nordvestlige ]rnækr Strevelsho-
ved. Stor nok til at genere
landmændenes skræk for vand.
ForØvrigt var det det fdrste
sted hvor Klvden slog sig ned
pa egnen.

I I95I skete det, så man
skulfe tro det kun var for en
kort årrække r men der yngler
sandelig stadig Klyder her. De
har det jo rned at ruge på de ny-
tilsåede agerjorde. Den 6r en
steppefugl, bare der er tilstræk-
keliet vand liee i nærheden. I
øvriåt er de olså i agereri f1e-
re andre steder på AlrØ.

Der er nogle smålunde og ik-
ke ret mange levende hegn. Den
langstra,kte A1rø By er ikke stort
andet end store gårde med lidt
bevoksning om. Men A1rØ er kendt
for at være et glimrende fugle-
sted i kraft af de berØmte Po1-
der, 6 holme og 2 rev i det 1a-
ve vand me1lem Øen og Gylling
Næs, Vadegrunden. Det er vigti-
ge rastepladser for mange fug-
learter i træktiderne, særIigt
om foråret. Da raster store flok-
ke af AIm. Ryle (maks 3-4ooo) os
t,i1 le k-ouuersneppe ( ma.lcs 2 - 3o o o) .
0mrådeteF---øtFiEt en af de me-
get få forårsrastepladser for
1,i11e Kobbersneppec På Jyllands
Østkyst ses de kun i stort ta1
ved Æbe1dr AlrØr Mariager Fjord
og L€esø. Som ynglelokalitet er
Polderne enestående med en rneget
stor artsrigdom. Nogle år har
man haft nogle af Danmarks stØr-
ste kolonier af Harrterner. Yis-
se år har op tit%-!E-yng1et,
men så har de også nranglet el-
ler været i fåta1 på nærliggen-
de .loka1iteter, f.eks SØby Rev

2s



3:i":I en tydelis udveksling
l9r*"r de to steder, SØby Råvpa havsiden af Gylling Nås,A].rø polder på $de;sld;;;'

F@rst fra 1. april 7926 b1_ev
de to lokaliteter færdselfred-
et ved en vildtreservatordninE.
SØby Rev var som nævnt svært 6e-lastet af a1 mulig færdsel. Men
også ved Poldene var der manse
forstyrrelse. Værst var en iå-
vasion af Rqtter fra I9?3, Det
blev så sre-rn:tE aer i,Åitsai-tes bekæmpelse. Da Øerne blevvildtreservat i 1976 var yng-
lefuglebestanden helt i fund.
Siden er de kommet siE isen oE
der er nu ved at yære-liåeså "
godt som sidst i 6oerne.-(se
y'rrglefugleskena Ig 59 -29 ),

. . _ $ættemågerne vendte hurtigt
tilbage. Da SBlitternerne flvt-
tede fra ebefTlffiGdrdfyn) "
fØrst i Toernel slog de sig nedpå polderne ved 4116. I l-913
var der l-4oo parl men så-i6r-
svatndt de som næ.wrt. I årene ef-ter var Endelave stedet hvor
hovedparten af ternerne lzrglede.Allerede i I9?B var der ved at
komme Splitterne på polderne i-
gen og i 1979 var der godt 2oopar. Samtidig er Hættemågerne
oppe på 600 par igen. Der er un-
der loo Par Stormmå!'er os klrn
enkelte s n*":å6-FB"#t;;;.

Ederfusl er gået stærkt fremfra 2o-Jo par først i foerne tilgodt 1oo nu. Der er også pænt
med Gråænder og foppgt Skalle-
sJ_uger. Knopsvanen gik som and-re steder også frem mi.dt i ?o-
erne,. de f ik dog et lcræk efter
r978/79 vinteren.

- I,(lyderne er år1igt tilstedepå A1rØ med ca. 15 par, men deskifter mellem de små ense nå
AIhaJ9, martårnå-på- 

"oid3-o!*Østhalen sarnt polderne. Der-er
2-3 par Ryler på Alhaleengen oe
en pæn bestand af Viber og Rød:
Q94. $Trandskader @ s6rF-
1øt-gettg også oppe i ageren.

Der er Gulbugsang omkring
gårdene og nogen gange er man
i tvivl om det er den eller
Strandskademes skri-g. Dens re-
petoire omfatter strandfuglestem-
mer her - ef sode srunde.
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Det er lidt vanskeligt at de-

finere udlØbet e1ler indlØbet
til Horqens Fjord. Det smalles-
te sted er meIlem Borre og A1rø
og det er ve1 her at man taler
om fjordmundingen. Sejlruten går
gennem det sma11e HjarnØ Sund.
Der er et temmeligt bredt sted
mellem A1rø og Hjarn@, men det
er kun få meter dybt. De to øer
minder noget om hinanden. Til-
fæl1es har de nu nok kun detr
at de er godt opdyrkede. Der er
imidlertid lidt nere natur på
HjarnØ. Det er gennemgående en
behagelig ø med en varieret kyst
fra klinter ti1 fligets strand-
engkyst. Der er nogle ret store
strandsøer på nordkysten hvor
et 1ångt rev strrekker sig ud i
HjarnØ Nordøst Flak. På sydsid-
en krummer en odde ud mod det
strPmfyldte sund, det mange me-
ter dybe vand skærer sig helt
ind til oddens spids" Me1lem den
og Øen er en indsØ; hvor en del
benyttes som darnbrug og selve
odden er campingplads om somme-

Fuglelivet r@rer sig især på
nord- og vestkysten og det er



rigt. Mest bemærkelsesrrærdigt
er områdets stØrste -E!.@åæ.ko-loni. På lang sigt er kolonien
vigendel men i Toerne har ca.
5o par holdt sig pænt. Omkring
l-oo par SØlvmåeer er her også
og sår irdr-iffie ud til åt gå
frem. De 1.Joo par Hættemåser
er også nogenlunde konstant. Gen-
nem tiderne har man gjort i at
fylde nogle meget næringsrige
damme på Østsiden op med jord
o.1. 0g et par af dem er udslet-
tede. Det sker stadig, men sø-
erne er for små til at Ramsar-
konventionen yder nogen beskyt-
te1se.

Hjarnd har en fast IiI1e be-
stand af Klvder der sjældent er
over 1o par.

I en årrække var der en af-
Iægger af områdets Splitterne-
koloni, bare en 25-75 par der
ikke var der i 1979. Havterne-
kolonierne liggei på otE?EF
1oo par.

Der er som sagt klint På Hiar-

q*"1
r v@N\'r\
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nø. På syd@stsiden hvor der er
dybt vand er der en J-4 meter
h@j klint. Et par år har der rræ-
ret tillØb til Te.ister, men de
forsvandt. Digesvalerne har væ-
ret der hele tiden os der er
vel Joo huller.

, .. Øgr" beliggenhed som indgang
T1r_ florsens !'Jord gør at man som-
meren igennem ser Skarverne f1y-
ve ud og ina i atr@ ryl
se timer. Dette og Stormmåger-
nes sang er nok det der præser
øen mest i ornithologisk-hense-
ende.

HJARNø NORDøsr
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Endelave

Som larrdområde er frrdelave
dette Rarnsar-områdes vigtigste
del. Hvad der umiddelbsrt kun-
ne komme under Plov er forlængst
bfevet opdYrket. Nogle lavtlig-
gende enge På sydØstden er gen-
iemdrænet og kanaliseret og kYs-
ten Øst for byen er inddæmrnet
for at holde hawandet ude. Men
mere end en tredjedel af Ende-
Iave er mere eller mindre ube-
rØrt natur af meget afvekslen-
de biotoper. Langs hele nord-
og vestkysten er der lavt vand

og ud mod vest 1øber Møllegrund-
en, mod nord Overgrunden. DYre-
livet er i hØj grad præget af
de store områder med lavt vand
og enge. Det er en lav d der ik-
ka hæ+er sig mere end hØjst 8
meter over havets overfl-ade. 0P-
holder man sig oppe På den dYrk-
ede midt ør skuer man vidt ud
over det ræIdige vand. Mod sYd
ser man Æbe1øs skove hæve sig
op og svagt Fyns nordkyst. 0ver
Lillebæ1t er der et langt stYk-
ke hvor landstrimlen er borte,

o"eigtu^d
(
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men lige i midten eer man det
Øverste af T,illebæltsbroens to
betonforrnationer.

Hele Jyllands østkyst marke-
rer sig a1t efter h@jdepunkter
og fremspring.'As Næs skovklæd-
te skranter er tættest på lige-
som skovkysten op mod Snaptun.
De lave Øer Hjarnø og A1r@ gem-
mer sig lidt fogan det hØje land
nord for fjordenl ikke mindst
Stensballenæssets skove, hvor-
under man aner Vorsørs 2 skove.
I rlorgensolen kan man i tele-
skop se den kridhvide skarv-ko-
loni på denne Ø. 2o kilorneter
væk. Foran ser nan Møltegrtrnden
hvorpå der ligger tæt med Sæler
og skarer af Ederfugl, måger og
Skarver. Gylling Næs er et mar-
kant punkt ovre i nordvest oe
herfra toner kysten mere og ile-
re ud, man aner Arhus skovene
og selvfØlge1ig gigantantennen
ved Moesgård. Tunø lige i nord
og ovre mod øst den todelte Sam-
sø med Vestborg Fyr i syd. Impo-
nerende udsigt fra den lave Ø"
Erdelaves afveksl-ende landskab
begynder på vestspidsen omkring
en indesnørret lagune o omkranset
af strandeng. Kloben hedder det
l-i1le sted der bortset fra etpar loudløb er afskåret fra ha-
vet af en strandvold. Lagunen
er omkranset af Strand-koelea-ks
og lave strandengs-græssei. Her
er en li11e Hættemåsekoloni,
@Klvderognvad der etrers hØrer t1l- sådan
et sted.

- Endel_ave by forgrener sig udfra den lange mole der l_Øbei udtil dybere vand, så færgen fra
Snaptun også kan tægge ilf. Mas-ser af små veje med gårde og ny-delige huse omgivet af h@je rl-
me, Linde og Kastanjer. Der er
hegn af Syren og Bukketorn oget par gadekær, hvoraf det eneer fyldt med gro-ænder. Hvor ø-en knækker mod nord er der etstørre strandengsområde hvor enfliget vig forgrener sig ind.Dette er vigtigste eng i heledette Ramsar-områCe. Den er sæ -deles fuglerig med flere koloni-
er,af--Stormmåger og Hættemåger,
rrcrE. HavEerner og en mindre ko_Ioli_af. Splitterner. Det myldrer
med Rødben og K]Vder.

Nordenden er helt forskellig
fra resten af øen. Den er et
stort system af strandvolde med
småsøer imellem. Tidligere var
der lynghede, men nu er største-
delen tilplantet med nåletræer.
Men her ligger stadig åbne enge,
heder og helt åbne flader på sel-
ve nordspidsen. Flere af sØerne
mel-lem strandvoldene er dækkede
af Kæruld og Tagrør. En større
rørsr.lmp ligger hen i den sydli-
ge del af området.
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På svdsiden af Endelave er
der så igen et.helt andet land-
skab. Først en mindre meget
fugtig skov, som ikke ser ud til
at være drevet hårdt, forstlig
set. Ask er talrigste træ i den-
ne Louisenlund hvor vi fandt
3 skovorkideer. Vi hørte Natter-
qal, Kærsanqer oq Huldue inden
vi bevæqede os ud i endnu et
spændenåe område wiiddelbart syd
for denne skov. Lynger kaldes
hele denne sydøstspids der nær-
mest fremtræder som hedemose.
Ude i en af tørvegravene var
der en Mle8åggkoloni og Dgb-
beltbekkåsiner var tYdeligvis
ogH-EIlEnyEtet stedet. star-
engene var omkranset af Pile-
og Birkekrat og det hele var
gennemskåret af vandfYldte ka-
naler og småsØer oPstået ef-
ter tørveskæring.

Det ville være synd at kalde
sydkysten for kedelig, men den
ligner mere det man kender fra
en alnindel-ig strand. Det dybe
vand går helt ind til kysten
og det dyrkede land går lige
til stranden. Det er her man fin-
der den kendte sag om bilvragene
på Entlelave. En 15-2o mere eller
mindre henfaldne biler er hen-
slængt her på stranden. Efter si-
gende for kystsikring, men snare-
re for at skille sig af med bi-
.lerne på en billig måde. Sagen er
mere eIler mindre afgjort. De
skal- fjernes, - en. Hvo for ikke'
skal fjernes, - en skidt løsning.
Hvorfor ikke bare stoppe videre
aflæsning. En lav klint præ-
ger det sidste stykke inåen
vestspidsen med kloben

Endelave er kendt for vilde
kaniner. Dem mærkede vi selv-
f/tgelig også noget ti1, mest
på norddeten mel-lem det dyrk-
ede land og plantageheden. Be-
mærkel-sesværdig er en meget tæt
bestand af Rødben. Vj- fandt dem
ikke kun ynglende ude i engene
men også på græsmarker flere
steder ned mod udyrket 1and. I-
alt vurderede vi bestanden til-
60 par. også Strandskaden var
talrig og ynglede overalt på
kornmarkerne.
Ingen steder var der store må-
oekolonier, men vj- fandt alle
Arter undtagen Svartbag. HeI-
ler ikke Terner var talrige, kun
15 par Havterner og 50 par Split-
terner der er rest efter stdrre
[d[6neie midt i Toerne.

L6
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Endelaves artsrigdom er meg-
et bemærkelsesværdj-g. Som yngle-
lokalitet må den betegnes som
af meget stor betydning.

Det er forbandet at Øvre er
plantet ti1. Det kunne have væ-
ret et endnu srnukkere landskab
uden fyrreplantagen. Det er fan-
tastisk som j-ngen heder noget
som helst sted har kunnet gå fri
af denne planteiver.

l4insandten om der ikke osee
findes en rygende losseplads på
den store strandeng. HelIer ik-
ke en skamplet i form af nogle
fritidshuse-kasser Iiqe op mod
hederyosen på Lynger ei gååt
Endel-ave forbi. På trods af dis-

L ..': ... t

se meget kritiske forhold er det
dog et usædvanligt intakt land-
skab som man møder herovre. Vi
var stærkt imponerede af denne
ø.

Sidste om bilvr

Der er fra overordnet side (de
ansvarlige) besluttet at bilvra-
gene skal væk. Og afleveres på
eng-lossepladsen. I Der er fra
DOF-side klaget over både losse-
plads og bilvrag, rnen losseplad-
sen der blev oprettet først i
196oerne og udvidet med det dob-
belte i I98o, er lovlig. Men bil-
vragene på stranden ulovlige. En
kedelig fesultat af en elfers
god ment klage over forholdene.
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Hverken Hjarnø el1er AIrø
virker som øer. Slet ikke A1-
rø, der jo er forbundet tll
fastlandet med en dæmning. Når
man kommer sejlende ude fra ha-
vet og nærmer sig land' er der
altid e n el-l-er anden lugt der
er ny, f.eks. af nyslået hØ.
På vej ind i Horsens Fjord har
vore næser Iænqe stiftet bekend-
skab med så meget landligt. Ved
Snaptun er der kørt mog ud og
allerede ved Borre fornernmes
noget røg j.nde fra Horsens. Ik-
ke meget fortæller' at der 1i-g-
ger endnu en Ø herinde. Vorsø
Iigger godt gemt inde under land
oppe i nordvestkrogen med det
hØje land bag. Men den er stærkt
forbundet med det marine miliØ.
Gennem århundrede, ja måske meg-
et mere, har Skarverne ynglet
i Vorsø Skove' sanmen med Fiske-
hejrer og Råger. Ålekragerne,
som de lokalt hedder' flYver

flere gahge dagligt den 4o ki-
lometer lange tur mellem fiske-
pladserne ude på grundene og
ynglepladsen herinde i bunden
af Horsens Fjord. Vi så dem i
hele området mellem Djursland
og Fyn, men d.et var tydeligt,
at Svanegrunden og MØIIe-
grunden udgør centeret i
Skarvernes f ourageringsområ -
de. Derude så vi de hundredetal-
1i9e flokke på revlerne og man-
ge enlige fugle På fiskefangst
spredt ud over hele området.

Straks man træder i land På
Vorsø, fornemmes den overvæld-
ende frodighed. Hulduen kurrer
og Bogfinkerne synger, men ik-
ke langt inde i skoven træffes
de kolonirugende fug1e, der helt
præger stedet. Under en Askekro-
ne med 15 Skarvreder er skovbund-
en ætset fri for a1t grønt og
istedet beklædt med et l-ag kalk.
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En del af. Cen dyrkedes indtil
for ganske nylig, men ellers
llgger her 5o års urørt Elmej,
Aske- og Bøgeskov. Mågekoloni-
erne forsvandt fordi der kom
Ræve. Fiskehejrene indvandrede
i 1935, Skarverne i 1944 og Råg-
erne i 1950. Skarverne blev i
en lang årrække holdt nede, men
nu lever 8-900 par uforstyrret,
trods protester fra fjordens
fiskere. De løser problemet ved
at stille gaskanoner oP ved de
mest udsatte pladser, f.eks.
de sildegarn der står 4oo meter
fra en af Europas største Skarv-
kolonier.

Mil j øminis teriets Skovstyrel-
se som idag har overtaget øen,
lader Fredningsstyrelsen afgøre
biotogiske spørgsmål, som at
forsvare Skarvens variqe tilste-
deværelse.

tr:*er

Træerne går utl og bliver hu1-
Ier i skovbunden, Skarverne får
flyvebaner og befinder sig bed-
re, denne klodsede fortldsfugl
som ingen ved hvor længe har
boet her på øen. (se forsiden)

Vorsø har hørt til forskel-
lige godser, der har brugt den
tll flere formål. Af den grund
bortjog man sidst de kolonirug-
ende fugle i 185oerne. Ja man
holdt alt "rovtØj" væk ligefra
Havørn til Ræv. Men en tusind-
ta11i9 Storrnmågekoloni tolere-
rede man, måske fordi, man kun-
ne sarnle æggene.

I L929 begyndt en ny peri-
ode for Vorsø. Herluf Winge-
legatet erhvervede øen og ud-
råbte den som et fuldstændigt
fristed for planter og dyr,
"også de såkaldte skadelige".
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En Piskehejre-koloni i en mi-ndre
skov på østsiden af Gylling Næs
skal nærmes da den ligger på græn-
sen til- Ramsar-området - 3 par.
VorsØ-kolonien var niclt i 1970-
erne oppe på I3o par.
Knopsvane-bestanden er gået meget.:..-..tilbage, måske halveret, efter is-
vinteren I978-79. Den blev konsta-
teret ynglende på Møllegrunden i
19 80.
Den vedvarende Ynglebestand af
Grågås vurderes til -6-8 Par. En
fo1El-jæger har udtalt at fuglene
lider ved a1+ tor kraftig beskYd-
ning.

Foreløbig opgørclse over yngle{ugte i P,amsar'område nr.1)

Ar 1979

Fish. i. l$op. cti- 6rav,
hejre tnajv rvalo qre lnd

^at'r|| lqr- Sgrnd' .. Stortitg *ane Vib€ ?ns&*t,

5. -2t
L .'tor

.550 j.

.{3E. 7.

..rl - Lo-

1

.100- . /r.
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lvled nogte bemskningcr om ulviklingen i bestankne | )8o :

Nogle bemærkninger:
Med supplerende oplysninger ef-
ter optællinger i 1980. Der blev
foretaget de sædvanl-ige optæl1in-
ger for Vildreservatkontoret på
Søby Rev og A1rø Polder. Væsent-
lige ændringer er ikke registre-
ret. Desuden er der optalt for
den landsdækkende undersøgelse
af ynglebestandene af de 4 Va-
defuglearter -for dette områ-
des vddkommende, A1m. RYle og
Klyde. Da er Lerdrup-engene,
Alrø, Søvind Bæk, Borre, Hjarnø
og Endelave gennemgået. For
Endelave og Hjarnøs vedkommen-
de for næsten alle arter.
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hvert fald uregelmæssige efter

Gfatrapd og Gråand er selvf@lgelig
adskellige gange højere end an-
givet i 1979-skemaet.

@4, Krikand og spidsand er
al-Le mu]ige ynglefugle og i

I I980 konstateredes ialt
6 par Almindeliq Ryle fordelt
ri.ge1 isE;;ffEft=fA-os EndeL ave .
Klyde-ta1let var stort set
identisk rned 1979 resultatet.

Meget tyder på at total-taIIet for
Sølvmåge er svagt vigende.Det er
sanslznligt at Sølvmågebestanden
kulminerede i perioden L972-75.
Også Storrrcnågerne går tilbage, men
har gjort det hastigere, sikkert
på grund af S@Ivmågernes overtagel_se
af flere yngelpladser. Kun på A1rØ
går Stormmågen markant frem.

3t

tidligere fund.
Det samlede tal_ af ynglende
Toppet,SkallesIuger- Iigger sik-
kert på min. 25 par.

Iae.f"g.f er muligvis gået ril-
bage på Hov Røn og Svanegrunden
i_1979. I 1980 fandtes 40 par
på Endelave mod 3 i 1979.



I 1980 blev ilættemåoerne nå
Ht"i'"å åptårfffi "i"[ig"tidspunkt 25. naj og det gav et
noget andet resuLtat end de l3oo
par i 1979. Der taltes ca.
4500 reder! Måske også et re-
sultat af flere ynglende måger,
men slet ikke i tusinder. Iøv-
rigt tilbagegang i AIr@s få
hundrede par llættemåger.

Splitternerne var i 1980
EE'loA-E som forsvundet fra om-
rådet. Der var kun 3 reder blandt
Hærremågerne på HjaL;A--
Den samlede bestand af Havterner
var vi i 19'79 udmærket klar over
var væsentligt højere end de
355 par, - der var bare ikke fle-
re på det tidspunlt optæåling
fandt sted. En kuldeperi-ode fra
J-2-J-4.juni fik mange par ti1 at
opgive æg og d@ende unger.
I 1980 taltes på Søby Revs
l-45 reder, A1rø Polder: 201 re-
der, Hjarnø: ca. 1oo parrEndelave:
lo par, - ialt ca. 45o par.
Fjordternen er forsiundEE-som
ynglefugl fra området. Se skema
over optæl-Iinqer 1969-79.
Også Oværgterien synes at være
endeligt borte som ynglefugl.
I det hele taget afspejler udvik-
lingen her j- området en tendens

gældende for kystfugle i hele
landet.
Optællingerne viser at stør-
ste artsudvalg på de glgboede
hol-me findes pa-afr6 FoTaer,
fær'rest på Hov Røn. Årsagen er
som beskrevet under Hov Røn
(rewene) at S@lrzmågerne er
dominerende.
Fastlandsengene er næsten alle
tvivlsomme lokaliteter. Flere
af dem berØrt af tidligere re-
gulering.
Strandengene på AIrø og Endelave
er meget værdifulde.
I skemaet er der udelukkende
angivet indikator-arter for våd-
områder. Andre art-er kan findes
beskrevet under lokalitetsqen-
nemgangen.
Det skal nævnes at to
lokaliter ovenfor i skemaet
ligger uden for Ramsar.området.
Det gæ1der Borre og en mindre
skov på GyIIj.ng Næs under
fastlands-enge. (3 par Fiske-
hej rer)
Begge lokaliteter burde ind*
drages i Ramsar-beskyttelsen.

H1un6, Søby R.v og

Alrø Polder 
-

Ynarcfuqabestend,enes
waiitct;ig L969 -19 ...

Yngfeftlglene på Hjarn/
Gennem lo år:

"""t*"tt.="*ensætningen 
på

Hjarnø .h.ar ikke ændret sict
stort i Perioden 1969-79.
Knopsvanen er se1vfølgelig
qået frem, lidt. Sd1vmåqen
er osse blevet talligere, men
ikke alarmerende. De anqivne
ta1 for Hættemåqe er nojet u-
sikre. De er for 19795 ved-
kommende skønnet midt i juni.
Der er næppe tvivl om at be-
standen i 197o tal_te adskil
lige tusinde.

1969 ry-r9
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Ynglefugle?e på Søby nev
Elennem Io år:

AIle arter gik tilbage på grund
af for stor færsel.Vi.ldiesårvat
fra l.marts 1976. Knopsvane oppepå 23 reder i 1e7s;@45-åriist
2-3 reder. Ederfuqlen s+id6r +i r

r22 i isTs ffis;;:=o; ;ii3 par Stor Præstekrave i 1972.
Stenven et par.Op til

q"T nødbel i 1977. {l-vden yns-

A1le arter går frem ti1 og med
1973.Indti1 da meget færsel_ der
øges. -Samtidig Rotter 1974. Be-
standene går brat ned.I 1974 får
ingen måger og terner unger på
vingerne. I 1975 næsten inqen vnq-1efugle. Al-Ie Øer får vildiresårj

ledelgennem J9 6oerne , EIEIE-8- pår
i 1967, 6 par 1958, forsvund.et
I97o-77. Stormrnågen ynglede med
6oo par i-Tt67-;fa'en jævn tirba-gegang,i L977 225 par. Hættemåqen
ynglede reg'elmæssigt i-TgGoE;;E;
sidst 1967 med 55 par, kommer igen
med en lille kolonL L 1976-78.
9PJit!"t"" fåndtes med 45 par i
re6 t tor at være borte indtil I97Ghvor 6o par ynglede, enkelte i J_

1977 0g 78 hvor de ankom sent.
Havternen oppe på 1l-2 i 197o.Fjordterne forsvundet siden 197o.
PFIS!+!9 ynslede i i-95o-6oerne.
Ercer at have været forsvundet enårrække, var der 1 par i 1976 og
77. Hvid Vipstjert enkete år.

vatstatus l.marts 1976. Stadiq fåynglefugle. Bestandene syntes at
komme sig allerede 1 1978, Knop-
svanen oppe på 17 oar i rq?i---;T-,9 

' 
yaL

crrDage p.g.a. isvinteren. Krik_
and fandtes 1971. Ederfucl ETGer
LiI 24 par 1972 roFå-f!åTtærrit
frem i 1978 til 82. Op til 6 par
Rødben i 1970. Klyder skifter mel_-lem "fastlandeIFTT?ø og polderne
Sidst på Pol-derne i 1979 med 1o
Bar. _lgelllgg forekonrner enkette
ar. $ø-Lunåge er fast fra 1972 med
et par. Stormmåge stiger ti1 32i 1973 od-4-5-T-I978. riættemåqen
stiger til 79o par i J.-Ø3*Toiat
forsvinde i 1975. 223 par i I97g.
?pJl-lternen etablerede sig sidst
r r-y-boerne og var i I9j3 tilstede
med 38o par. Væk i I975-j6, enkel
te 1977-78. Havternen er oppe på
312 par i 1973;-326-i 1978-som-var
blandt de største kolonier af ar-
ten i Danmark. Fjordternen faldttil 6 par i rsz:-@-5-I-Tsze.
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I,Gnklusion, s h+tni ng, ertus krfft eJler

hvad ysct vnatl ... -

Ramsar-ornråde nr. 13 skulle
være sikret landskabeligt set
nu. Planerne har været store
og er det stadiq.. Endnu sidder
bl.a. en borgrmester i Odder,
der fors@ger, at bilde folke-
tinget ind, at den såkaldte
Samsø-Iinje er det eneste rig-
tige. - Hvilket betyder fast
forbindelse Jylland-SamsØ, be-
stående af en 18,8 kilometer
lang danning, over S@grund og
Svanegrund, en cirka 1oo me-
ter lang lavbro og en tre kilo-
meter lang hØjbro. " Der er ik-
ke grænser for hvor transport-
økonomisk, uhyre.besparende og
alene tidsmæssigt en væsentlig
gevinst af betydning for frem-
tidens biliSme imellem Jylland
og Sjæ1land".. .. og hvad man
el1ers har fremturet med af po-
litikerævL. Nu behøver ingen
vist længere at være bange for
denne galmandsplan. Sel_v om
det er mere end 1o år siden,
at nogen har overvejet denne
plan, er det kun et års tids
siden, at Odder-folkene var der
igen under en StorebæIts-debat.

Et Atomkraftværk på Gylling
Næs står. vel mere hen i det u-
visse. A11e betingelser skulIe
jo som sagft være der for at e-
tablere sådan et kraftcenter.
81.a. det gode dybe skyllevand
fra Kalsemade og den by-nære
langt nok væk beliggenhed. P1a-
ceringen på cylling Næs kan nok
kun afværges hvis vi slipper
helt for A-kraft i Danmark, for
i Ramsar-konventionens regler
dispenseres der sefvfølge1ig
fra i sådanne liivsnØdvendige
anIæg.LIVSNøDVENDI-
GE.

Afvandingsplaner, som der
har været masser af for de man-
ge lawandede områder omkring
Gylling Næs er området sl-kkert
nok endeligt forskånet imod.
Hvorvidt turisme nogen sinde
bliver et alvorligt problem
herude i dette for lystsejlere
komplicerede farvande, er nok
at overse. ForelØbig er de vig-
tigste ynglepladser lukkede :-
yngletiden. Tankskibssej lads
foregår øst om Samsø, men en
gigantkatastrofe som vi endnu
ikke har oplevet i Darunark, vil
selvfølge1ig også berøre dette
område. Strandjagten burde selv-
følgelig forbydes. Og man bur-
de have en effektiv overvåqning
af sådan et område. Men heldig-
vis er der flere og flere natur-
interesserede der har øjnene
med sig og forstår at færdes
1 naturen og værne om den. Ram-
sar-ornrådet kræver nænsom oD-
mærksomhed og varig beskyttå1-
se. Selvom det kan være svært
med de "livsnødvendige" trusler
som ingen love sætter stopper
for.
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