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1. INDLEDNING 

 

 

 

 

Miljøministeriet erhvervede i slutningen af 1990 Vigelsø i Odense Fjord. Baggrunden for 

erhvervelsen var især at foretage omfattende naturgenopretning på øen, der kunne bidrage til bedre 

forhold for fuglene i området. Vigelsø er nemlig EF-fuglebeskyttelsesområde. I EF-

fuglebeskyttelsesdirektivet opfordres medlemslandene til at forbedre forholdene for fuglene i de 

udpegede områder. 

 

Samtidig skulle øen åbnes for offentligheden og der skulle åbnes en naturskole. 

 

Det blev vedtaget, at der skulle ske en udstrakt naturovervågning af udviklingen på øen.  

 

Hvad angår fuglene, skulle overvågningen specielt følge udviklingen i takt med at 

landbrugsdyrkningen gradvis hørte op, og naturgenopretningen slog igennem. 

Desuden skulle det overvåges, hvorledes den menneskelige aktivitet på øen påvirkede fuglelivet. 

 

2016 var det 19. år, hvor naturgenopretningen var fuldt færdig, såvel skovplantning som eng- og 

søetablering. 

 

2016 var samtidig det tredje hele år, hvor Inddæmningen ikke længere var et sø- og engområde, 

men en integreret del af søterritoriet, hvor vandstanden svinger i takt med høj- og lavvande i 

Odense Fjord. 

 

2016 var det 21. år, hvor Vigelsø og en del af søterritoriet omkring øen var vildtreservat. På disse 

arealer er det ikke tilladt at jage vandfugle. På selve Vigelsø er der færdselsforbud på Sydøen samt 

forbud mod vandfuglejagt. 

 

Denne rapport der omfatter året 2016 er den 24. i rækken af overvågningsrapporter over fuglelivet 

på øen. 

 

Rapporten beskriver, udover fuglelivet på Vigelsø, en række overordnede forhold på øen, status for 

naturgenopretning, færdsel mv. 

  



2.0 RESUMÉ 

 

2016 var et år, hvor der skete rigtig meget på Vigelsø. Fra august til november blev landskabet 

modelleret på sydøen på Vigelsø. Morænemateriale fra halvøerne Vesterhoved og Østerhoved blev 

skubbet ud i Inddæmningen, således at der blev skabt 25 hektar nye strandenge. Strandengene 

fremstod fra november jomfruelige, som skabt af isen under istiden. Rene, uden vegetation, overladt 

til bølger og vind, skal vegetationen selv indfinde sig. 

 

De nye strandenge blev skabt for sent på året til at have stor indflydelse på forekomsten af fugle i 

2016. Og dog, så betød forarbejderne til etableringen af strandengene, at man midlertidig lukkede 

hullet i diget i Inddæmningen og pumpede vandet ud, så inddæmningen var én stor slamflade, 

bortset fra en sø på ca. 10 hektar, som ikke blev pumpet ud. Disse nye flader skabte grobund for et 

midlertidigt rigt fugleliv fra august til november. Midlertidigt, fordi diget igen blev åbnet i 

november, endog med 2 nye gennemstrømningsløb. 

 

Der blev i årets løb foretaget observationer på mere end 100 dage, 107 for at være nøjagtig, hvilket 

er mange. 

 

Observationerne – med de forudsætninger som forstyrrelser fra strandengs-arbejderne fra august til 

november og nye slamflader og en sø på 10 hektar udgjorde – viste nye sider af Vigelsøs fugleliv. 

Med til forudsætningerne hørte også, at der på øen var forekomst af ræv. 

 

Ynglefuglene gik over en bred kam tilbage, bl.a. gik følgende arter mere eller mindre markant 

tilbage: Skarv, knopsvane, (gravand helt forsvundet som ynglefugl), ederfugl, (troldand helt 

forsvundet), (klyde, vibe og rødben helt forsvundet), stormmåge, sildemåge, (svartbag helt 

forsvundet). 

 

På positivsiden hører genindvandring af en mindre hættemågekoloni på Skalø. 

 

I træktiden var der to tendenser, én med stor tilbagegang på grund af den ferske ”Fuglesøs”  

forsvinden på grund af digebruddet i 2013, og en midlertidig fremgang for fugle tilknyttet søer med 

omgivende slamflader (=den midlertidige sø på 10 hektar der blev tilbage i Inddæmningen fra 

august til november, da hullet i diget var midlertidig lukket). Denne midlertidige fremgang for visse 

arter skal dog ses i sammenhæng med voldsomme forstyrrelser fra de omfattende jordarbejder med 

modelleringen af strandengene på Vester- og Østerhoved. 

 

De generelle tilbagegange for grågås fortsatte. Desuden forekom skeand, knarand og krikand i 

særdeles små antal eller var helt fraværende. Hjejle og vibe forekom i urovækkende små antal på 

trods af de store slamflader august til november 

 

På positiv-siden var de pæne forekomster på grund af den midlertidige sø og slamflader af bl.a. 

følgende fugle: knopsvane, pibeand, strandhjejle, hvidklire, almindelig ryle, islandsk ryle, lille 

kobbersneppe og stor præstekrave. 

 

Efter diget igen blev åbnet, denne gang med hele 3 strømrender, faldt fuglelivet igen tilbage til det 

det havde været efter digebruddet ultimo 2013 til august 2016. Et fugleliv,  hvor adskilllige arter 

manglede i forhold til de ferske forhold før digebruddet og adskillige arter i meget små antal. 

 



 3. BESKRIVELSE AF VIGELSØ 

 

 

3.1 Overordnet beskrivelse 

 

Vigelsø ligger midt i Odense Fjord på overgangen mellem Yder- og Inderfjorden. 

 

Syd, vest og øst for Vigelsø er farvandet meget lavvandet og dele bliver ofte blotlagt ved lavvande. 

Sejlrenden til Odense forløber mellem de lavvandede arealer mod vest og Klintebjerg. 

 

Indtil erhvervelsen i 1990 var Vigelsø en landbrugsø, der blev drevet med især korn og raps.  

 

Efter erhvervelsen blev den nordlige del af øen plantet til med skov og vandstanden blev successivt 

hævet i Inddæmningen, indtil 1997, hvor vandstanden var hævet til det fastsatte mål. 

 

Før stormen Bodil i 2013 var Vigelsø således en 132 hektar stor ø, bestående af den oprindelige 

moræne-del på 66 hektar med skov på norddelen og en 66 hektar Inddæmning, hvori der fra 1997 lå 

en ca. 40 hektar stor, fersk sø, ”Fuglesøen”. Søen var omgivet af strandenge. 

 

Efter Bodil blev Inddæmningen overskyllet af saltvand og var siden en del af søterritoriet i Odense 

Fjord. ”Fuglesøen” blev da salt. Indtil august 2016 var Vigelsø således kun 66 hektar stor pga. den 

oversvømmelse Bodil forårsagede af Inddæmningen, idet kun morænedelen var fast land.  

 

Fra efteråret 2016 er der i Inddæmningen etableret ca. 25 hektar strandenge. Desuden har man 

etableret yderligere to gennemløb i dæmningerne. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Bevoksninger 
 

Der er et parkområde omkring hovedbygningen på et par hektar. Desuden en mindre skov ved 

fodermesterhuset, kaldet Hejreskoven. Ved Gåsebadet mod øst ligger en mindre 

løvskovsbevoksning. 

 

Der er i dag én remise på Vigelsø, nemlig en på Nordøen, som efterhånden smelter sammen med 

den plantede skov. Remisen på Vesterhoved og Østerhoved blev fældet primo 2003. 

 

Siden erhvervelsen af øen i 1990, er der plantet ca. 25 hektar løvskov på Nordøen: 

1991 plantet 10 hektar løvskov. 

 

1992/93 plantet 3,5 hektar løvskov. 

 

Foråret 1994 plantet 4,5 hektar løvskov. 

 

Efteråret 1994 plantet ca. 5,3 hektar løvskov. 



 

1995 supplerende plantning omkring engen. 

 

Skoven er slået godt an, og er nu oppe i 10 meters højde. 

 

I 2008 blev de dele af skoven, som skal være produktionsskov for agern udtyndet meget kraftigt. I 

disse dele af skoven står træerne nu spredt. 

 

 

Levende hegn 

 

Fra fodermesterhuset fører en allé op til hovedbygningen. På Nørrehoved står en række popler. Syd 

for Parken stod et levende hegn på godt 150 meters længde. Dette hegn blev i 2002, i forbindelse 

med flytningen af fugletårnet, nedknust. 

 
Dødt træ i Parken. Sådanne natur-elementer er særdeles vigtige for biodiversiteten. Foto: Kurt Due Johansen. 

 

  



3.3 Vandområderne 

 

 

Vandhuller 

 

Der er nu 5 ferske vandhuller på Vigelsø.  

 

Det største vandhul ligger i tilknytning til hestestalden. 

 

I 1998 blev der gravet et nyt vandhul i engen på Nordøen. 2004 blev der gravet et nyt vandhul på 

Østerhoved Syd. Vandhullet på Vesterhoved blev ligeledes udvidet i 2004 i forbindelse med at man 

manglede materiale til digerne. 

 

 

Strandsøer – og eller laguner 

Der er 1 vandhul på Vesterhoved og 1 på Østerhoved der tidvis overskylles med saltvand. 

 

Desuden er der som led i genskabelsen af strandenge i Inddæmningen, etableret 5 større eller 

mindre saltvandslaguner i strandengene. 

 

 

 
Diget på Vigelsø blev gennembrudt i decemberstormen 2013 og Inddæmningen er nu en del af søterritoriet, her set fra vestdiget. 

Fotograferet på gennemgangen af Vigelsø for ynglefugle i 2016. Foto: Kurt Due Johansen. 



 

Søterritoriet - nye tider i Inddæmningen  

Efter digebruddet i december 2013, blev den tidligere ferske ”Fuglesøen” og de omgivende 

strandenge nu en del af søterritoriet, i alt ca. 64 hektar. Dette søterritorie er pr. november 2016 et ca. 

50 hektar lavvandet salt område, der følger tidevandet i Odense Fjord. Ved lavvande strømmer 

vandet ud gennem hullerne i digerne og væk fra den tidligere ”Inddæmningen”. Ved højvandet 

strømmer vandet tilbage og fylder området. Forskellen mellem det ”oprindelige” 64 hektar store 

salte område og det pr. november 2016 ca. 50 hektar salte område består i, at der fra august til 

november 2016 blev etableret ca. 25 hektar kunstige strandenge ved at skubbe og køre materialer ud 

i den mest lavvandede del af søterritoriet samtidig med at de arealer på morænedelene af Vesterho-

ved og Østerhoved, hvorfra man tog materialerne til de kunstige strandenge nu lå nedgravede i så 

lav en kote, at de vil blive overskyllet indtil flere gange om året og også vil udvikle sig til stranden-

ge. 

 

Ved arbejdet i Inddæmningen i efteråret 2016 blev der etableret endnu et hul i dæmningen mod 

vest, således at her nu er 2 gennemstrømningshuller. Desuden blev der etableret et gennemstrøm-

ningshul i det sydlige dige. 

 

.  

 

 
Der arbejdes på genskabelse af strandenge i Vigelsøs Inddæmning. Østerhoved syd, september 2016.  Foto: Kurt Due Johansen. 

 



Farvandet mellem Store Ægholm og Vigelsø 

 

Området mellem Store Ægholm og Vigelsø er i dag et ca. 2 hektar stort, lavvandet farvand, som 

gennemskæres af en dybere rende. Størstedelen af området blotlægges stort set ved lavvande. 

 

 

2.4 Lysåbne samfund 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Lysåbne samfund 

 

Strandenge/rørsump 

Der er en smal strandengsbræmme rundt om den nordlige del af Vigelsø. 

 

På Skalø og på de laveste dele af Store Ægholm er der strandeng. Strandengen på Store Ægholm 

etablerede sig på mindre end et år, efter at Store Ægholm blev genskabt som en ø i 1993. 

 

På Skalø Nord og på Østerhoved er der ligeledes partier med strandrørsump. 

 

Fra efteråret 2016 er der i Inddæmningen etableret ca. 25 hektar strandenge ved 1) at skubbe og 

køre morænemateriale fra den vestligste del af halvøen Østerhoved ud i den tidligere Inddæmning 

(NØ + Ø-området). Mod nord har man ligeledes etableret kunstige strandenge ved at skubbe og 

køre morænemateriale fra halvøen Vesterhoved ud i Inddæmningen (N-området). Desuden har man 

mod sydvest etableret en 5-6 hektar strandengs-ø (SV-området), ved at føre dæmninger fra det 

sydlige og vestlige dige, således at en særlig lavvandet del af søterritoriet er blevet inddæmmet, så 

her altid er et vadeareal, der ikke oversvømmes – bortset fra højvandshændelser. Vandet løber efter 

et særlig kraftigt højvande ud af SV-området via en overløbsbrønd. Dæmningerne omkring SV-

området vil udvikle sig til strandenge i takt med at strandengsplanter etablerer sig. 

Strandengsplanter vil sandsynligvis ligeledes delvis bevokse den vade der opstår inden for digerne i 

SV området. 

 

Alle de kunstigt etablerede strandenge begynder mod søterritoriet i kote ca. + 30, hvorefter de med 

en meget svag hældning stiger i kote op mod de oprindelige halvøer Vesterhoved og Østerhoved, 

således at de her er beliggende i ca. kote + 1 meter. I de kunstige strandenge er der etableret 5 

 

Dæmningen med fjorden til 

højre og Fuglesøen til venstre.  

Fuglesøen er nu en del af 

søterritoriet pga. digebruddet i 

december 2013. Foto: Kurt Due 

Johansen 



strandsøer, som overskylles eller overskylles delvis ved kraftige højvande. Ved afleveringen af det 

færdige arbejde i november 2016 henlå strandengene vegetationsløse. 

 

 
De nye strandenge på Vigelsø. Kort fra Rambøll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fersk eng - kultureng 

 

Vesterhoved og Østerhoved er i dag fersk eng/overdrev domineret af græsser iblandet nogle urter. 

Engen på Nordøen må ligeledes karakteriseres som fersk eng, dog strandeng nærmest Gåsebadet. 

 

 

3.5 Vigelsø Hoved 
 

Vigelsø Hoved er en kunstig forlængelse af Vigelsø mod nord. Hovedet er en lav tange, bestående 

af kampesten med opfyldning af jord imellem. Bevoksningen har karakter af overdrev. 

 

 
Dele af Vigelsø Hoved set fra Nørrehoved. Foto: Kurt Due Johansen. 

 

 

3.6 Øer 
 

På østsiden af Vigelsø Hoved ligger den få m2 store Vigelsø Kalv. Kalven er under erosion. 

 

Nord for molen ligger Skalø, som er et par tusinde m2 stor. 

 

Store Ægholm er en ca. en hektar stor, op til ca. 1 meter høj ø. Øen var tidligere en del af Vigelsø-

inddæmningen, men blev frilagt som en selvstændig ø i 1993. 



 

Øens højeste dele er stadig græsdomineret efter udsåning af kulturgræsser, hvorimod de laveste dele 

ind mod Vigelsø nu er bevokset med strandengsplanter. Store Ægholm er nu ved at blive 

”invaderet” af vedplanter. 

 

 
 

Derudover blev der etableret en ø i diget mod vest ved at etablere yderligere et 

gennemstrømningsløb, ligesom det nye strandengsområde mod sydvest, ”SV-området” og hele det 

sydvestlige og halvdelen af digestykket mod syd, nu er en ø. 

 

 

 
Vigelsø Kalv set fra Vigelsøhoved. Foto Kurt Due Johansen. 

 

På grund af de 3 nye strømhuller i 

digerne i det inddæmmede 

område, er hele den sydvestlige 

del af Vigelsøs Inddæmning nu i 

realiteten et stort ø-system, uden 

adgang for ræven. 

 



 

4. NATURPLEJE OG DRIFT  

 

 

4.1 Afgræsning 
 

Østerhoved og Vesterhoved blev afgræsset af 34 kreaturer i 2016. Afgræsningen var langt fra 

optimal og Østerhoved og Vesterhoved fremstod halvlodne i august måned. 

 

Engen på Nordøen blev afgræsset af et mindre antal kreaturer. 

 

 

 

4.2. Slåning  

 

Vesterhoved og Østerhoved, som henlå halvlodne i august blev slået maskinelt, hvorefter 

vegetationen var kort.  

 

 

 

 

 
Der blev fundet en død grævling i Inddæmningen under ø-optællingen 03.05.2016. Det behøver dog ikke at være en grævling fra øen, 

men kan lige så godt være et dyr der er drevet i land fra fastlandet. Foto: Kurt Due Johansen. 



 

 

 

 

4.2.1 Vurdering af den samlede naturpleje  

 

Græsningstrykket var i 2016 ikke tilfredsstillende. Der er for få kreaturer.  

 

Vesterhoved og Østerhoved blev slået i august, hvilket er positivt, da den korte vegetation er vital 

for fuglene. 

 

Remisen omkring den lille sø på Østerhoved blev fjernet for en del år siden, men siden da var der 

sket nogen gentilgroning med vedplanter. Vedplanterne blev fjernet i forbindelse med 

genopretningsarbejderne på øen i efteråret. 

 

Efter digebruddet er der udviklet en smal strandengskant på den ny kystlinie. Fotoet er fra 03.05.2016, altså før etableringen af 

strandengen syd for Vesterhoved. Foto: Kurt Due Johansen. 

 

 

  



 

 
Brugerrådet for Naturstyrelsen Fyn på udflugt på Vigelsø. På det efterfølgende møde i brugerrådet blev styrelsens planer for 

genskabelse af strandenge i Inddæmningen diskuteret. Foto: Kurt Due Johansen. 

 

 

 

 

 

 

.  



5. Fauna og flora i Inddæmningen 

 

Fauna og flora er IKKE undersøgt i Inddæmningen, hvilket er ærgerligt, da området er en mindre 

udgave af Kystlagunen på Gyldensteen. Den 211 hektar store Kystlagune på Gyldensteen blev givet 

tilbage til havet ultimo marts 2014. En parallel undersøgelse af Inddæmningen på Vigelsø og 

Kystlagunen på Gyldensteen kunne afsløre om forskellige områder der gives tilbage til havet 

udvikler sig forskelligt. 

 

Det ser umiddelbart ud til, at der er en godt udviklet undervandsvegetation i Inddæmningen på 

Vigelsø. Der var i 2016 en veludviklet vegetation i form af bl.a. Langstilket Havgræs (Ruppia 

cirrhosa) på dele af Inddæmningen. Denne bevoksning er særdeles vigtig for fouragerende svaner 

og svømmeænder. Det er interessant, at der ikke har indfundet sig Havgræs i Kystlagunen på 

Gyldensteen. 

 

 
Større bevoksninger af Langstilket Havgræs (Ruppia cirrhosa) i Inddæmningen på Vigelsø. Foto: Kurt Due Johansen  



 

6. Forekomst af ræv 

Der var ræv på Vigelsø i 2016, da der blev fundet frisk gravede huller i syddiget. Der blev skudt 1 

ræv 23.03, men der var altså sandsynligvis stadig endnu 1 igennem fuglenes yngletid.  

 

 
Den ene af optællerne på ynglefugletællingen, Bo Esbech betragter et hul der sandsynligvis var gravet af ræv. 

 

 

Det er meget vigtigt, at Vigelsø holdes rævefri. Det bør gøres ved at foretage en rævejagt efter at 

den sidste is er forsvundet fra farvandet mellem Vigelsø og fastlandet. 

 

 

Ræven er en topprædator på Vigelsø 

der har afgørende indflydelse på fug- 

lelivet. Foto: Kurt Due Johansen. 

 

  

 



7. Fugletællingerne 

 

7.1 Lidt om fugletællingerne 

 

 

Optællingsområdet 

 

Optællingsområdet udgøres af selve Vigelsø, Vigelsø Kalv, Skalø og Store Ægholm. 

 

Fuglene på den del af søterritoriet der dækker den tidligere ”Fuglesøen” tælles også.  

 

Fugletællingerne i 2016, har fra august til november været mere intensive end tidligere for at følge 

effekten af etableringen af de nye strandenge i Inddæmningen. Der er foretaget en total optælling af 

ynglefuglene primo maj. Derudover er der aflagt enkelte besøg på selve Vigelsø i løbet af året. Det 

store antal optælllinger er foretaget fra fastlandet, især fra toppen af den gamle losseplads på Stige 

Ø. Herfra har man en fremragende oversigt over Inddæmningen. Men det er klart, at disse 

optællinger i kraft af afstanden mellem Stige Ø og Vigelsø vil mangle nogen arter, da det er svært at 

skelne visse fuglearter fra hinanden på grund af afstanden. Denne type optælling giver således nogle 

usikkerheder, som især består i: 

 

 Det er svært at bestemme vadefugle – udover vibe, hjejle, stor regnspove og almindelig ryle 

 Nogle fugle overses. 

 

Til gengæld er der så mange observationer i efteråret, at de vigtige artsgrupper gæs, svømmeænder, 

delvis vadefugle og rovfugle er dækket særdeles fint. 

 

 

Ynglefugletællingen 03.05. er foretaget sammen med opsynsmand Torben Pedersen samt Bo 

Esbech: 

 

Der er foretaget observationer på følgende datoer: 

 

15.01, 19.01, 20.01, 21.01,  

03.02, 11.02, 16.02, 23.02,  

01.03, 07.03, 09.03, 10.03, 17.03, 22.03, 30.03,  

01.04, 02.04, 07.04, 08.04, 13.04, 14.04, 18.04, 20.04, 25.04, 26.04, 28.04, 29.04,  

03.05, 12.05, 20.05,  

01.06, 14.06, 17.06, 28.06,  

08.07, 21.07, 25.07, 28.07,  

01.08, 07.08, 08.08, 09.08, 10.08, 12.08, 13.08, 14.08, 15.08, 16.08, 17.08, 18.08, 20.08, 21.08, 

27.08, 28.08, 29.08, 30.08, 31.08, 

01.09, 05.09, 06.09, 08.09, 11.09, 12.09, 13.09, 15.09, 16.09, 19.09, 20.09, 21.09, 22.09, 23.09, 

25.09, 26.09, 27.09, 28.09, 29.09, 30.09, 

03.10, 04.10, 05.10, 06.10, 07.10, 11.10, 12.10, 19.10, 20.10, 23.10, 25.10, 26.10, 30.10, 31.10 

02.11, 03.11, 11.11, 15.11, 21.11, 24.11, 28.11, 29.11, 30.11 

05.12, 06.12, 09.12, 14.12, 23.12, 25.12.  

 



Optællingsmetode 

 

Ved hvert besøg på Vigelsø, er der aflagt et besøg i fugletårnet. Desuden er den nordlige del af øen 

gennemgået ad den samme rute. 

 

I yngletiden er hele kysten og dæmningerne gennemgået een gang. 

 

Ved hvert besøg noteres samtlige arter samt antal. Ved det årlige ynglefuglebesøg langs kysten og 

dæmningerne tegnes reder og andre ynglebeviser ind på feltkort. 

 

Der er anvendet håndkikkert 10x42 og Leica 32x60. 

 

 

 

 
Vigelsø var indtil digebruddet Danmarks 2. vigtigste lokalitet for hjejler om efteråret. Op til 24.000 hjejler er registreret. I 2016 satte 

den helt store tilbagegang ind og Vigelsø – og for den sags skyld hele Odense Fjord – huser nu ikke mere så mange hjejler, at 

området kan oppebære sin status af at huse hjejlen som udpegningsart. Foto: Kurt Due Johansen. 



Resultat 

 

Ynglefugle 

 

Ved registreringen er anvendt en række artsspecifikke kritierier for at afgøre, om et givet fuglepar 

har ynglet på lokaliteten. Det sikreste ynglebevis er fund af rede eller ungeførende fugle. I andre 

tilfælde er anvendt kriterier såsom gentagne observationer af syngende eller territoriehævdende 

hanner. 

 

Ynglebestanden af en given art omfatter det antal par, der indleder ynglecyklus, dvs. anlægger rede 

og påbegynder æglægning. Det vil sige, at rapportens angivelser af antal ynglepar omfatter tallet af 

par med påbegyndt yngleforsøg. 

 

 

Ikke-ynglefugle 

 

Alle fugle, som raster på Vigelsø beskrives i rapporten. Overtrækkende individer noteres som 

"overflyvende" eller "trækkende". 

 

 

Årets fugleobservationer er opdelt i årstiden: 

 

Vinter: Januar og februar. 

 

Forår: Marts, april og maj. 

 

Sommer: Juni, juli og august. 

 

Efterår: September, oktober og november. 

 

Vinter: December. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Særlige forhold af betydning for fuglene i 2016 

Indtil primo august 2016 henlå Vigelsø som beskrevet i indledningen: En moræneø på 66 hektar. 

Digerne mod syd med et gennemstrømningshul, hvorigennem tidevandet strømmede ud og ind, 

følgende tidevandet i Odense Fjord. 

Fra primo august til november 2016 ændrede betingelserne for fuglelivet sig. I forbindelse med 

etablering af kunstige strandenge i Inddæmningen, blev hullet i diget lukket og vandet blev delvis 

pumpet ud. Vandet blev pumpet ned til en kote, således at der kunne arbejdes med strandengene. 

Det betød helt konkret, at der blev pumpet ned til en kote i Inddæmningen, hvor der stadig var en 

lavvandet sø på ca. 10 hektar. Resten af det ca. 64 hektar store søterritorie inden for dæmningerne 

på Vigelsø var da store tørre og halvvåde slamflader.  



7.2 Fugleåret 2015, overordnet set. 

 

 

Ynglefuglene 

 

Skarv: Bestanden af skarv gik i 2016 tilbage til 171 par. 

 

Knopsvanen ligger fortsat på et meget lavt niveau med kun 3 par, hvilket er et katastrofalt lavt antal. 

 

Gravand: Ingen par. Arten er nu helt væk fra Vigelsø som ynglefugl efter at op til 37 par – Fyns 

største bestand fostrede unger op i Fuglesøen. 

 

Svømmeænder: Udover gråand, hvor der blev fundet et mindre antal reder, ynglede ingen af de 

øvrige svømmeandearter. Tidligere har skeand, knarand, spidsand og atlingand ynglet. 

Svømmeænderne foretrækker ferske vådområder som ynglehabitat. 

 

Troldand: Arten er forsvundet som ynglefugl efter digebruddet. 

 

Ederfugl: 175 reder fundet, hvilket er et meget lille antal. Årsagen er med stor sandsynlighed ræv. 

 

Strandskade: 6 par er nok det ”normale” efter digebruddet. 

 

Klyde: Denne udpegningsart er nu helt forsvundet som ynglefugl fra Vigelsø efter digebruddet. 

 

Vibe: Forsvundet som ynglefugl. 

 

Rødben: Forsvundet som ynglefugl efter digebruddet. 

 

Hættemåge: Genindvandret som ynglefugl på Skalø med en mindre koloni. 

 

Stormmåge: Tilbagegang som ynglefugl. 

 

Sølvmåge: Holdt sig som den eneste af mågerne på et ”pænt” niveau som ynglefugl. 

 

Sildemåge: Er nu forsvundet som ynglefugl efter digebruddet. 

 

Svartbag: Er nu forsvundet som ynglefugl efter digebruddet. 

 

Havterne: En mindre koloni forsøgte at yngle på Molen, men dette mislykkedes. 

 

 

Træktiden 

Grågås: Stor tilbagegang. Stort set forsvundet som rastefugl i maj måned, hvor der tidligere sås 

store antal gæs på vej til fældning. Desuden meget kraftigt reduceret som gæst i efteråret. 

 

Bramgås: I modsætning til grågåsen, klarer bramgåsen sig med de færre arealer at græsse på. 

Mange bramgæs i foråret, men et langt ringere år i efterår. Det dårlige efterår skønnes dog især at 

skyldes forstyrrelser fra arbejderne med at retablere strandenge august-november. 



 

Gravand: Stort set forsvundet som rastefugl. 

 

 
Gravanden er en af de ynglefugle der er gået katastrofalt tilbage som ynglefugl efter at Vigelsøs Inddæmning blev overskyllet med 

saltvand og den 40 hektar store sø, ”Fuglesøen”, blev forvandlet til en del af søterritoriet. Død gravand på Nordøen (taget af ræv?) 

under ø-tællingen 03.05.2016. Foto: Kurt Due Johansen. 

 

Pibeand: Pænt med pibeænder i efteråret, hvilket skyldes den lave vandstand på grund af 

digelukningen i august og efterfølgende udpumpning af vand. Derved kunne pibeænderne nå 

havgræsset på bunden af Inddæmningen i den sø der fik lov til at blive tilbage under arbejderne med 

at retablere strandenge.  

 

Krikand: Meget kraftig tilbagegang i forhold til før digebruddet. Forekommer nu kun i en faktor 

1:30 eller færre i forhold til tidligere. 

 

Skeand: Stor tilbagegang. Arten er nu på det nærmeste forsvundet efter at have forekommet i så 

mange eksemplarer, at den var en potentiel udpegningsart for Natura 2000 området Odense Fjord.  

 

Troldand: Stort set helt forsvundet efter at have forekommet med langt over 1.000 fugle før 

digebruddet. 

 

Havørn: Holder skansen som fjordens bedste rastelokalitet. 

 



Vandrefalk: Meget kraftig tilbagegang i forhold til før digebruddet med kun 5 observationer. De 

færre byttedyr, som er en følge af digebruddet slår kraftigt igennem. 

 

Klyde: Meget kraftig tilbagegang. Ingen iagttagelser overhovedet. 

 

Hjejle: Meget kraftig tilbagegang i forhold til før digebruddet. Maksimum er 1.800 fugle, 

hvilket ikke er nok til at arten kan oppebære titlen af udpegningsart. Der er meget lange 

perioder i efteråret, hvor arten slet ikke blev set på øen.  

 

Vibe: Meget kraftig tilbagegang i forhold til før digebruddet. Der er nu lange perioder uden viber på 

Vigelsø, hvor der før er forekommet op ti 4.000 fugle. 

 

Almindelig ryle: Pæne flokke af rastende almindelig ryle i efteråret på grund af de store slamflader 

efter vandet var pumpet ud af Inddæmningen i august. 

 

Pæne flokke af rastende islandsk ryle i efteråret på grund af de store slamflader efter vandet var 

pumpet ud af Inddæmningen i august. 

 

Stor præstekrave: Pæne flokke af rastende stor præstekrave i efteråret på grund af de store 

slamflader efter vandet var pumpet ud af Inddæmningen i august. 

 

Strandhjejle: Pæne flokke af rastende strandhjejle  i efteråret på grund af de store slamflader efter 

vandet var pumpet ud af Inddæmningen i august. 

 

Hvidklire og rødben: Kun få fugle i efteråret på trods af store blotlagte vadeflader i efteråret. 

 

 

 



Skarven gik i 2016 tilbage på Vigelsø. Her er det kolonien ved pumpen.  Foto: Kurt Due Johansen. 

 

 

  



8.0 ARTSGENNEMGANG 2016 

 

 

 

 

 

Mellemskarv (Phalacrocorax carbo sinensis) 

 

Ynglebestand 

Totalbestand 171 par: 25 par i den lille skovbevoksning ved Gåsebadet, 44 par i poplerne på 

Vesterhoved + 102 par i buskene ved pumpen på Vesterhoved. Det er en kraftig tilbagegang fra 303 

par i 2015. 

 

Årsforekomst 

Aktivitet ved kolonien fra 23. februar. Sidste fugle på øen set til 03.11. 

 

Største koncentrationer 03.05. 171 fugle.  

 

 

 

Sølvhejre (Egretta alba) 

 

Alle iagttagelser 

08.09. 12.09 + 21.09. 1 fugl. 

 

 

 

Fiskehejre (Ardea cinerea) 

 

Årsforekomst 

Iagttaget i månederne januar, maj, juli, august, september, oktober og november. 

 

Maksimum antal fugle primo september til ultimo september: 13.09. 95 fugle. 

 

 

Skestork (Platalea leucorodia) 

 

Alle iagttagelser 

21.09. 1 fouragerende fugl i Inddæmningen. 

 

 

 

Knopsvane (Cygnus olor) 

 

Ynglebestand 

3 par: 1 par Østerhoved + 1 par Molen + 1 par Skalø.  

 

 



Årsforekomst 

Iagttaget i månederne maj, juli, august, september, oktober og november. Fuglene forsvandt da 

Inddæmningen blev sat under vand. 

 

Største forekomst er 72 fugle 06.09. 

 

Da vandet blev lukket ud af Inddæmningen i forbindelse med etableringen af de kunstige 

strandenge, faldt vandstanden, og svanerne fik adgang til de temmelig store bevoksninger af 

Langstilket Havgræs (Ruppia cirrhosa) i Inddæmningen. Efter at vandet blev lukket ind igen, steg 

vandstanden, og svanerne havde sværere ved at nå vegetationen. 

 

 

 

Sangsvane (Cygnus cygnus) 

 

Alle iagttagelser 

16.02. 6. 

18.11. 9 og 30.11. 6, alle Inddæmningen. 

 

 

 
Grågåserede på Vigelsø. Foto: Kurt Due Johansen. 

 



 

Grågås (Anser anser) 

 

Ynglebestand 

6 par, heraf 3 reder + 3 kuld. 

  

Årsforekomst 

Vinter: Januarmaksimum  20.01. 200, februarmaks: 16.02. 200. 

 

Forår:  Martsmaks: 23.03. 60,  aprilmax. 01.04. 12. og majmax. 03.05. 5 grågæs.  

 

Sommer: Juni: 28.06. 60; julimax: 28.07. 120,  Augustmax. var 21.08. 900 fugle.  

 

Efterår: Septembermax: 01-05.09. 150 fugle.  

 

Oktobermaksimum er 11.10. 100 fugle.  

 

November maksimum 11.11. 4 fugle.  

 

2. vinterhalvår: December 09.12. 100 fugle. 

 

Bemærkninger 

Digebruddet har medført, at der nu er langt færre enge for gæssene at fouragere på. Det har ført til, 

at de tidligere temmelig store forekomster af fugle i maj på vej til fældepladserne er forsvundet og 

at sommer-efterårsforekomsterne er reduceret kraftigt. I lange perioder i efteråret forekom der ingen 

eller meget få gæs på Vigelsø. En medvirkende årsag hertil er genopretningsarbejderne mod syd. 

 

 

 

Bramgås (Branta leucopsis) 

 

Årsforekomst  

1.Vinterhalvår : Mange fugle: 19.-20.01. 600. 03.02. 820..  

 

Forår : 30.03. 3.600, 01.04. 4.500, 02.04. 3.600, 08.04. 500, 13.04. 120, 14.04. 3.500, 18.04. 4.500, 

20.04. 5.500, 25.04. 600, 26.04. 900, 29.04. 300, herefter ingen. 

 

Efterår: Bramgæssene begyndte først at raste fra ultimo oktober, altså ca. 1 ½ måned senere end 

tidligere år  Artens forekomst kulminerede primo oktober. Oktobermaksimum: 30.10. 1.040, 

novembermaks: 28.11. 1.500 og decembermaks: 05.12. 700. 

 

Bemærkninger 

Stort år med rekordmange rastende bramgæs i foråret. Efteråret var til gengæld rigtig dårligt. Det 

må tilskrives, at engene på Østerhoved kun var halvt så store på grund af afgravning til etablering af 

de kunstige strandenge samt kraftige forstyrrelser i forbindelse med strandengs-arbejderne. 

 

 

 



Gravand (Tadorna tadorna) 

 

Ynglebestand 

Ingen kuld iagttaget, hvilket er et katastrofalt resultat når det henses, at der tidligere er iagttaget op 

til 37 kuld i Fuglesøen.  

 

Årsforekomst 

Vinter: 16.02. 23. 

 

Forår: 07.03. 10, 01.04. 4. 

 

Sommer: 01.06. 3, 29.08. 11. 

Efterår: 06.09. 8, 20.09. 1, 27.09. 2, 28.09. 3, 30.10. 3, 02.11. 3 og 03.11. 3. 

 

 

 
Gravanden er – katastrofalt – forsvundet som ynglefugl på Vigelsø. Indtil digebruddet var Vigelsø Fyns vigtigste ynglelokalitet for 

arten. Foto: Keld Skytte Pedersen. 

 

  



Pibeand (Anas penelope) 

 

Årsforekomst 

1. Vinterhalvår: 15.01. 110, 21.01. 15, 03.02. 30, 16.02. 200. 

 

Forår: 07.03. 70, 23.03. 100, 13.04. 300. 

 

Sommer: 29.08. 10, 30.08. 36 og 31.08. 10. 

 

Efterår: Septembermax: 29.09. 230, oktobermax: 03.10. 1.850 fugle, november: kun 2 iagttagelser: 

03.11. 34 og 11.11. 25 

 

December: Ingen 

 

Bemærkninger 

Forår, betydeligt færre end 2015. Efterårsforekomsterne var store, så længe vandet blev holdt ude af 

det midlertidige dige og fuglene kunne nå havgræsset. Da der blev åbnet for saltvandet og 

Inddæmningen igen blev overskyllet, faldt forekomsterne omgående. 

 

 

 

Knarand (Anas strepera) 

 

Ynglebestand 

Ingen ynglefugle. 

 

Årsforekomst – alle iagttagelser 

Ingen iagttagelser. 

 

 

 

Krikand (Anas crecca) 

 

Årsforekomst 

Vinter: 03.02. 30, 16.02. 10. 

 

Forår: Martsmax: ingen. Aprilmax: ingen,  Majmax: Ingen. 

 

Sommer – alle fugle: 28.08. 15. 

 

Efterår: September. 20.09. 4, 22.09. 5 og 30.09. 1. Oktober ingen. November 11.11. 100 fugle er 

samtidig maksimum for året. 

 

Decembermax:  Ingen. 

 

Bemærkninger 

Særdeles stor tilbagegang  pga. digebruddet. 



Gråand (Anas platyrhynchos) 

 

Ynglebestand 

5 reder fundet under ø-gennemgangen 03.05., hvilket er en markant nedgang i forhold til 

situationen, hvor der var en Fuglesø og omgivende enge. 

 

Årsforekomst 

1. vinterhalvår: Januarmax: 13.01. 330 og februar: 16.02. 300 er flere end 2015. 

 

Forår: Martsmaksimum: Marts: 07.03. 10 fugle. April: ingen, majmaksimum: 03.05. 5. 

Sommer: Junimax: 01.06. 2. 

Julimax: Ingen. 

Augustmax: 28.08. 60. 

 

Efterår: Septembermax: 20.09. 36. 

Oktobermax: 31.10. 10. 

Novembermax: 28.11. 106. 

 

2. vinterhalvår: Decembermax: 23.12. 66 

 

 

Spidsand (Anas acuta) 

 

Årsforekomst 

1. Vinterhalvår:  

16.02. 15. 

 

Forår- alle iagttagelser:  

13.04. 10 og 25.04. 4. 

 

Sommer – 21.08. 12 og 29.08. 4. 

 

Efterår 30.10. 10. 

 

 

 

Atlingand (Anas querquedula) 

 

Alle iagttagelser 

Ingen. 

 

 

  



 
Skeanden er stort set forsvundet fra Vigelsø som rastefugl pga. digebruddet. Arten foretrækker føderige ferskvandssøer. Tidligere 

forekom så mange skeænder på Vigelsø, at arten levede op til antalskravene som udpegningsart for Natura 2000 området Odense 

Fjord. Foto: Kurt Due Johansen. 

 

Skeand (Anas clypeata) 

 

Ynglebestand 

Ikke ynglende. 

 

Årsforekomst – alle iagttagelser 

26.04. 11 

03.05. 2. 

 

21.08. 23, 29.08. 33. 

 

Bemærkninger 

Skeanden er en af de arter, som digegennembruddet har ramt hårdt. Tidligere forekom op til 450 

fugle ! 

 

 

  



Svømmeand sp. (Anas sp.) 

 

Alle iagttagelser 

11.02. 475 

30.03. 20. 

 

01.04. 30. 

 

05.09. 220, 08.09. 10 

06.10. 230, 07.10. 20, 12.10. 300, 13.10. 350, 19.10. 930, 23.10. 30, 27.10. 1.670, 29.10. 250, 

19.10. 25. 

 

 

Taffeland (Aythya ferina) 

 

Alle iagttagelser 

Ingen. 

 

Bemærkninger 

Digegennembruddet er af stor negativ betydning for denne art. 

 

 

Troldand (Aythya fuligula) 

 

Ynglebestand 

Ingen ynglefugle. Ynglede før digebruddet. 

 

Årsforekomst – alle iagttagelser 

03.05. 30. 

 

Bemærkninger 

Digegennembruddet har haft en meget stor negativ betydning for denne art. Tidligere sås arten 

almindeligt året rundt med op til mere end 1.000 fugle. 

 

 

 

Ederfugl (Somateria mollissima) 

 

Ynglebestand 

175 reder fundet på Sydøen og Store Ægholm.  

 

Bemærkninger 

Mange rastende fugle i foråret, især på vestkysten af Vigelsø, bl.a. 300 fugle 18.04.2017. 

 



 
Antallet af ynglende ederfugle  var i 2016 under det halve af året før. Ederfuglen klarer sig ellers godt trods digebruddet, da de fleste 

anbringer deres rede på digerne og på Østerhoved. Tilbagegangen skønnes at være en effekt af tilstedeværelse af ræv. Foto: Kurt 

Due Johansen. 

 

 

Sortand (Melanitta nigra) 

 

Samtlige iagttagelser 

1 han død diget mod syd 03.05. 

 

 

 

 

Hvinand (Bucephala clangula) 

 

Samtlige iagttagelser 

03.02. 10 og 23.12. 10. 

 

 

  



 
Vigelsø set fra toppen af affaldsbjergene på Stige Ø. Det er herfra at mange af optællingerne på øen foretages. Man har en 

formidabel udsigt over øen.  Foto: Kurt Due Johansen. 

 

 

Toppet Skallesluger (Mergus serrator) 

 

 

 

Alle iagttagelser 

Ingen iagttagelser. 

 

 

 

Hvepsevåge (Pernis apivorus) 

 

Samtlige iagttagelser 

01.06. 2 trækker nordøst. 

 

 

 

  



Havørn (Haliaeetus albicilla) 

 

Årsforekomst 

Der foreligger iagttagelse af 59 havørne. Der er naturligvis tale om en lang række gengangere. 

Maksimum er 3 havørne sammen ved flere lejligheder..  

 

Arten er iagttaget i 8 af årets måneder.  

 

Bemærkninger 

Vigelsø  var i 2016 stadig kernelokalitet for havørn i Odense Fjord på trods af digebruddet. 

 

 

 

Rørhøg (Circus aeruginosus) 

 

Samtlige iagttagelser 

20.09. 1 1k fugl. 

 

 

 

Blå kærhøg (Circus cyaneus) 

 

Alle iagttagelser 

 

12.10 1, 06.11. 1, 08.11. 1, 04.12. 1, 07.12. 1 og 17.12 2, alle brune fugle, dvs. enten adulte hunner 

eller ungfugle. 

 

 

 

Spurvehøg (Accipiter nisus) 

 

Alle iagttagelser 

15.08. 1 og 01.09. 1. 

 

 

 

Musvåge (Buteo buteo) 

 

Årsforekomst – samtlige iagttagelser 

 

08.04. 1. 

15.08. 1. 

21.09. 2. 

12.10. 2. 

24.11. 1. 

 

 

  



Fjeldvåge (Buteo lagopus) 

 

Alle iagttagelser 

05.10. 1, 20.10. 1. 

09.12. 1 og 14.12. 1. 

 

 

Fiskeørn 
 

Alle iagttagelser 

07.08. 1 1k, 09.08. 1 og 21.08. 1. 

 

 

 

Tårnfalk (Falco tinnunculus) 

 

Ingen ynglepar. 

 

Alle iagttagelser 

Iagttaget august og september med 1-2 fugle. 

 

 

 

Vandrefalk (Falco peregrinus) 

 

Der foreligger 5 iagttagelser af 1-2 fugle, hvilket er et meget lavt antal, det andet laveste i 2000-

årene.  

 

29.08. 1. 

15.09. 2, 20.09. 1, 21.09 1. 

24.11. 1. 

 

Bemærkninger 

Det lave antal vandrefalke efter digebruddet er muligvis en funktion af at der nu er langt færre 

byttedyr for arten. 

 

 

 

 

Strandskade (Haematopus astralegus) 

 

Ynglebestand 

6 par: 1 par engen Nordøen, 1 par Vesterhoved, 2 par Østerhoved og 1 par Skalø og 1 par Molen. 

 

Årsforekomst 

Uden for yngletiden er følgende observationer de største: 06.09. 22, 15.09. 15 og 20.09. 12. 

 

 



 

Klyde (Recurvirostra avosetta) 

 

Ynglebestand 

Ingen fugle iagttaget overhovedet. 

 

Bemærkninger 

De manglende iagttagelser skyldes digebruddet. 

 

 

 

Stor præstekrave (Charadrius hiaticula) 

 

Årsforekomst – alle iagttagelser 

21.08. 22 og 06.09. 60. Det ”pæne” antal stor præstekrave er fugle der fouragerede på de arealer der 

blev tørlagt, da vandet blev pumpet ud af Inddæmningen i forbindelse med genskabelse af 

strandenge på sydøen. 

 

 

Strandhjejle (Pluvialis squatarola) 

 

Alle iagttagelser 

29.08. 10. 

06.09. 11, 22.09. 2, 28.09. 2 og 30.09. 7. 

03.10. 7 og 30.10. 15. 

 

Bemærkninger 

Det pæne antal strandhjejler er fugle der fouragerede på de arealer der blev tørlagt, da vandet blev 

pumpet ud af Inddæmningen i forbindelse med genskabelse af strandenge på sydøen. 

 



 
Hjejlen er nu ikke mere Vigelsøs talrigeste vandfugl. Det skyldes digebruddet som har overskyllet artens foretrukne habitat – 

strandengene og den lavvandede strandsø. Foto: Kurt Due Johansen. 

 

Hjejle (Pluvialis apricaria) 

 

Årsforekomst 

Første halvårs Vinter: Ingen. 

 

Sommer: Ingen.  

 

Efterår: Første fugle sås 14.08.  

I 2014 sås 10.000 fugle ved flere lejligheder og der tilbragtes i omegnen af 150.000 hjejledage på 

øen.  

 

I 2016 sås på intet tidspunkt mere end 1.800 hjejler på Vigelsø. Der iagttoges hjejler på 9 datoer, 

hvoraf de 2 blot var overflyvninger.  

 

Følgende iagttagelser haves: 

August: 14.08 1.000, 16.08. 70, 18.08. 120, 20.08. 1.800. 

September: Ingen overhovedet ! 

Oktober: 11.10. 1.200, 23.10. 1.000 og 30.10. 30 

November: 21.11. 320. 

December: Ingen. 

 



Særdeles stor tilbagegang. Der er tidligere iagttaget op til 24.000 rastende hjejler på øen, så 

forekomsterne i 2016 var en katastrofe. 

 

 

 

Vibe (Vanellus vanellus) 

 

Ynglebestand 

Ingen ynglepar. 

 

Årsforekomst 

Januar-februar. Ingen. 

 

Forår: Ingen. 

 

Sommer: Junimax: Ingen, Julimaxingen, augustmax: 14.08. 200, 15.08.35. 

 

Efterår: September 05.09. 35, 06.09. 85, 12.09. 1 og 27.09. 9. 

Oktober 03.10. 260, 05.10. 15, 11.10. 180, 12.10. 475, 19.10. 15 og 31.10. 50.  

November 02.11. 52.  

 

Decembermax:  09.12. 20. 

 

Opsummering 

Vigelsø har nu nærmest mistet sin betydning som en rasteplads for arten, hvilket er en funktion af 

digebruddet. 

 



 
Som hjejlen er viben også reduceret meget kraftigt i antal som gæst på Vigelsø. Det skyldes digebruddet. Foto: Kurt Due Johansen. 

 

 

Islandsk ryle (Calidris canutus) 

 

Årsforekomst – samtlige iagttagelser 

06.09. 60 og 15.09. 15. 

 

Bemærkninger 

De pæne forekomster skyldes at der ved bortpumpningen af saltvandet i forbindelse med 

etableringen af strandenge, blev blotlagt store mudderflader. 

 

 

 

Krumnæbbet ryle (Calidris ferruginea) 

 

Årsforekomst – samtlige iagttagelser 

06.09. 8. 

 

 

  



 
Under arbejderne med etablering af strandenge på Vigelsø blev hullet i diget til fjorden lukket og vandet pumpet ud, bortset fra en 

ca. 10 hektar stor sø. Søen og de tilgrænsende slamflader var gode rastepladser for vadefugle. Her almindelig ryle. Foto: Kurt Due 

Johansen. 

 

 

Almindelig ryle (Calidris alpina) 

 

Årsforekomst 

Vinter: 15.01. 250. 

 

Forår: Ingen. 

Sommer: Junimax: Ingen, Julimax: Ingen. Augustmax: 29.08. 660. 

 

Efterår: Septembermax. 15.09. 1.100. 

Oktobermax. 30.10. 350. 

Novembermax. 02.11. 240. 

 

2. vinterhalvår: Ingen. 

 

Bemærkninger 

De pæne koncentrationer af fugle skyldes at der ved bortpumpningen af saltvandet i forbindelse 

med etableringen af strandenge, blev blotlagt store mudderflader 

 



 

Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) 

 

Alle iagttagelser 

Ingen. 

 

 

Lille kobbersneppe (Limosa lapponica) 

 

Årsforekomst – samtlige iagttagelser 

06.09. 45. 

02.11. 45. 

 

Bemærkninger 

De pæne koncentrationer af fugle skyldes at der ved bortpumpningen af saltvandet i forbindelse 

med etableringen af strandenge, blev blotlagt store mudderflader 

 

 

 

Stor regnspove (Numenius arquata) 

 

Årsforekomst  

Første vinterhalvår og forår: Ingen fugle 

 

Sommer: 3 iagttagelser med maksimum 15 fugle 28.08.. 

 

Efterår: 14 iagttagelser september. Maksimum 55 fugle 25.09, 9 iagttagelser oktober. Maksimum 

34 fugle 11.10. 3 iagttagelser november. Maksimum 7 fugle 02.11. 

 

2. vinterhalvår: 3 iagttagelser med maksimum 52 fugle 14.12. 

 

Bemærkninger 

De pæne koncentrationer af fugle efter Vigelsø-forhold skyldes især, at der ved bortpumpningen af 

saltvandet i forbindelse med etableringen af strandenge, blev blotlagt store mudderflader. Dog også 

fine koncentrationer efter at saltvand igen blev lukket ind i Inddæmningen. 

 

 

 

 

Rødben (Tringa totanus) 

 

Ynglebestand 

Ingen ! 

 

Alle iagttagelser 

03.02. 2 og 06.09. 3. 

 

 



Bemærkninger 

Usædvanlig få fugle og bemærkelsesværdigt da der ellers var store mudderflader, hvor fuglene 

kunne fouragere. 

 

 

 
Gråkragen er en af de alvorligste prædatorer på fuglene på Vigelsø og arten yngler endog i helt lave træer og buske – også i 

Inddæmningen – lige op til spisekammeret. Træer og buske syd for Parken bør fjernes. Foto: Kurt Due Johansen. 

 

 

Hvidklire (Tringa nebularia) 

Alle iagttagelser 

03.05. 6. 

28.08. 3. 

06.09. 12. 

 

 

 

 



Mudderklire (Actitis hypoleucos) 

 

Alle iagttagelser 

03.05. 4. 

06.09. 1. 

 

 

 

Stenvender (Arenaria interpres) 

 

Samtlige iagttagelser 

21.11. 1 overflyvende. 

 

 

 

Hættemåge (Larus ridibundus) 

 

Ynglebestand 

For andet år siden 2010 ynglede der igen hættemåger på Vigelsø, nemlig 15 par på Skalø. 

 

Årsforekomst 

Maj: 03.01. 1. 

Juni: 01.06. 30. 

September: 13 iagttagelser med maksimum 120 fugle 13.09. 

Oktober: 5 iagttagelser med maksimum 85 fugle 20.10. 

November: 4 iagttagelser af maksimum 4 fugle 24.11. 

 

 

 

Stormmåge (Larus canus) 

 

Ynglebestand 

178 par (150 par Vesterhoved + 17 par Skalø + 2 par Skalø Nord + 9 par Knoppen). Det er en 

kraftig tilbagegang i forhold til tidligere. Det skønnes at ræven bærer skylden. 

 

 

 

Sildemåge (Larus fuscus) 

 

Ynglebestand 

24 par var til stede ved optællingen 03.05, hvorefter fuglene forsvandt.  

 

 

Sølvmåge (Larus argentatus) 

 

Ynglebestand 

Ved ø-gennemgangen 03.05. fandtes ca. 30 par Skalø + 300 reder på Dæmningerne og Store 

Ægholm og ca. 10 par Vesterhoved. I alt ca. 340 par. 



 

Årsforekomst 

Maksimumforekomst – ud over ynglefuglene – er: 23.03. 1.000 fugle. 

 

 

 

Svartbag (Larus marinus) 

 

Ynglebestand 

Ingen. 

 

Årsforekomst 

Udelukkende iagttaget i september og oktober med maksimum 3 fugle 29.09. 

 

 

 

Havterne (Sterna paradisaea) 

 

Ynglebestand 

5 par Molen i yngleforsøg. Forlader lokaliteten før unger kommer på vingerne. 

 

Bemærkninger 

Ynglelokaliten, som ligger yderst på Molen, blev frahegnet, således at publikum ikke trådte i 

rederne. 

 

 

 

Skovhornugle (Asio otus) 

 

Ynglebestand 

1 par skønnes at yngle efter iagttagelse af en adult fugl 01.06. 

 

 

 

Ringdue (Columba palumbus) 

 

Ynglebestand 

13 par. 

 

Årsforekomst 

Største flok er 250 fugle 17.01. 

 

 

 

Stor flagspætte (Dencrocopos major) 

 

Ynglebestand 

2 par. 



 

Sanglærke (Alauda arvensis) 

 

Ynglebestand 

Ynglende på Sydøen med 7 par på Østerhoved og 1 par Vesterhoved. 

 

 

 

Landsvale (Hirundo rustica) 

 

Ynglebestand 

1 sandsynligt ynglepar. 

 

Årsforekomst 

Kun 2 iagttagelser: 03.05. 20 fugle og 01.06. 1 fugl. 

 

 

 

Engpiber (Anthus pratensis) 

 

Ynglebestand 

2 par: 1 ynglepar på Vesterhoved og 1 par Store Ægholm. 

 

 

Skærpiber (Anthus petrosus) 

 

Alle iagttagelser 

21.11. 3 fugle. 

 

 

Gul vipstjert (Motacilla flava) 

 

Samtlige iagttagelser 

1 06.09. 

 

 

Hvid vipstjert (Motacilla alba) 

 

Samtlige iagttagelser 

06.09. 4 fugle. 

 

 

 

Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) 

 

Ynglebestand 

5 par. 

 



 

Rødhals (Erithacus rubecula) 

 

Ynglebestand 

Ingen. 

 

Alle iagttagelser 

13.04. 1 og 21.11. 2 fugle. 

 

 

 

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) 

 

Ynglebestand 

1 par. 

 

 

 

Solsort (Turdus merula) 

 

Ynglebestand 

15 par. 

 

 

Sangdrossel (Turdus philomelos) 

 

Samtlige iagttagelser 

03.05. 2 fugle. 

 

 

Kærsanger (Acrocephalus palustris) 

 

Ynglebestand 

1 sandsynligt par. 

 

 

Gulbug (Hippolais icterina) 

 

Ynglebestand 

7 par. 

 

 

 

Gærdesanger (Sylvia curruca) 

 

Ynglebestand 

6 par. 

 



 

Tornsanger (Sylvia communis) 

 

Ynglebestand 

10 par. 

 

 

Havesanger (Sylvia borin) 

 

Ynglebestand 

8 par. 

 

 

Munk (Sylvia atricapilla) 

 

Ynglebestand 

13 par. 

 

 

 

Gransanger (Phylloscopus collybita) 

 

Ynglebestand 

5 par. 

 

 

 

Løvsanger (Phylloscopus trochilus) 

Ynglebestand 

Sandsynligvis ikke ynglende. 

 

 

 

 

Blåmejse (Parus caeruleus) 

 

Ynglebestand 

Ingen. 

 

 

 

Musvit (Parus major) 

 

Ynglebestand 

3 par. 

 

 



 

Allike (Corvus monedula) 

 

Ynglebestand 

Ynglende? 

 

 

 

Råge (Corvus frugilegus) 

 

Ynglefugle 

225 par. 

 

 

Gråkrage (Corvus corone cornix) 

 

Ynglebestand 

9 par.  

 

 

 

Stær (Sturnus vulgaris) 

 

Ynglebestand 

1-2 par.  

 

Årsforekomst 

Største iagttagelser: 04.10. 400 fugle. 

 

Bemærkninger 

Det var en meget ringe år for stær, som ”ellers” plejer at forekomme med langt over 1.000 fugle på 

øen. 

 

 

Bogfinke (Fringilla coelebs) 

 

Ynglebestand 

10 par. 

 

 

Grønirisk (Carduelis chloris) 

 

Ynglebestand 

2 par. 

 

 

 

 



 

Stillits (Carduelis carduelis) 

 

Ynglebestand 

1 par. 

 

 

 

Bjergirisk (Carduelis flavirostris) 

 

Alle iagttagelser 

31.10. 150 og 21.11. 1. 

 

 

 

Gulspurv (Emberiza citrinella) 

 

Ynglebestand 

4 par. 

 

 

 

 

 

  



 
Nye tider i Inddæmningen.Efter stormen Bodil i 2013 er Vigelsøs Inddæmning en del af søterritoriet. Her er vandet på vej ind ved 

begyndende højvande.  Foto: Kurt Due Johansen. 

 

 

 

 


