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1 SAMMENFATNING 

Mandø er med sin beliggenhed vest for Ribe i Vadehavet en del af Natura 
2000-område nr. 89 Vadehavet og Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø. Na-
tura 2000-planen og Natura 2000-handleplanen peger begge på, at genska-
belse af naturlig hydrologi er et vigtigt virkemiddel til at sikre gunstig bevarings-
status for nogle af de udpegede fuglearter. Af kommunens Natura 2000-handle-
plan fremgår det, at der skønnes at være behov for forbedring af den naturlige 
hydrologi på op til 100 ha inden for fuglebeskyttelsesområdet, heraf 50 ha på 
privatejede arealer. Der er ingen naturtyper på udpegningsgrundlaget i projekt-
området, så projektet retter sig først og fremmest mod forbedringer for fuglene 
på udpegningsgrundlaget, hvoraf brushane er særlig relevant. 
 
Ynglefuglene på udpegningsgrundlaget har, bortset fra rørhøg, en ugunstig be-
varingsstatus i fuglebeskyttelsesområde F52. Det gælder f.eks. sandterne, 
fjordterne, havterne og mosehornugle, som både på nationalt plan og i F52 er 
ustabile og sjældne ynglefugle. Bestandene af klyde og brushane er på lands-
plan i tilbagegang, hvilket også gælder i F52, hvor de to arter i dag er fåtallige 
som ynglefugle. For trækfuglen mørkbuget knortegås gælder, at de lokalt har 
gunstig bevaringsstatus og bestande i fremgang på landsplan.  
 
Området 
Undersøgelsesområdet er beliggende på den sydlige del af Mandø og består af 
to delområder (se figur 1-1). Området er domineret af store vedvarende græs-
arealer med enkelte arealer i omdrift. Jordtypen er marskjord, der består af en 
blanding af klæg, organiske aflejringer og sand af varierende tykkelse og forde-
ling.  
 

 
Figur 1-1: Undersøgelsesområdet Mandø Syd med delområde 1 mod vest og det større delområde 
2 mod øst 
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De offentlige vandløb og nogle få private vandløb omkring undersøgelsesområ-
det er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Alle øvrige vandløb inden for un-
dersøgelsesområdet er private og består af en lang række grøfter. Grøfterne 
har typisk et meget reguleret og lige forløb, og kun få af dem vurderes at have 
naturlig oprindelse. Arealerne er ikke drænet og afvandes således alene via ek-
sisterende vandløb og åbne grøfter. 
 
Ud over vandløb findes der tre naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3 inden for undersøgelsesområdet; beskyttet eng, beskyttet mose og beskyt-
tede søer. De 3 søer i området er alle klæggrave, og de er vigtige raste- og fou-
rageringslokaliteter for en lang række fuglearter.  
 
Projektforslag 
Der er ved ansøgning om midler til forundersøgelse ansøgt om et undersøgel-
sesområde, der har en størrelse på 118 ha. Målet med et projekt for at gen-
skabe naturlig hydrologi i undersøgelsesområdet er:  
 

 at skabe flere våde områder, herunder områder med frit vandspejl  
 at sikre, at disse frie vandspejl bevares i så lang tid som muligt.  

 
Dette vil være til gavn for fuglelivet i undersøgelsesområdet. I denne forunder-
søgelse anbefaler Orbicon følgende projektforslag, som er afbildet på figurerne 
1-2 og 1-3: 
 

 Lukning af grøfterne i delområde 1 og 2 med henblik på at skabe gene-
relt vådere forhold. 
 

 Etablering af bekkasinskrab i delområde 2 med henblik på at bibeholde 
områder med frit vandspejl længere hen på sommeren til gavn for bl.a. 
brushane. 

  
 Etablering af et fladere anlæg ved bredden af klæggraven i delområde 

2 for at skabe et lavvandet areal, hvor vadefugle kan søge føde. 
 

 Ekstensivering af driften på de eksisterende omdriftsarealer i begge 
delområder. De vedvarende græsarealer bør drives med græsning eller 
høslæt og uden gødskning og sprøjtning for at opnå en lav og varieret 
plantevækst på arealerne. 
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Figur 1-2: Tiltag i delområde 1 

 
Figur 1-3: Tiltag i delområde 2 

Konsekvenser 
Effekten af at gennemføre de i forundersøgelsen foreslåede tiltag vil være en 
generelt højere grundvandsstand i undersøgelsesområdet, således at forhol-
dene generelt bliver vådere. Der skabes frit vandspejl i større, sammenhæn-
gende områder, og det frie vandspejl bevares frem til og med maj måned og i 
bekkasinskrabene hele året. Hydrologien i delområderne vil, når grøfterne luk-
kes, generelt blive mere naturlig, og sammen med ekstensivering af landbrugs-
driften bidrager det til, at de sidste omdriftsarealer kan udvikle sig til naturtypen 
fersk eng. Figur 1-4 viser de forhold, som forventes i området i en gennemsnitlig 
juli måned, når projektet er gennemført. Det forventes fortsat, at arealerne kan 
afgræsses efter en gennemførsel af projektet, hvilket vil være hensigtsmæssigt. 
 
Der sker ingen påvirkning af arealer uden for projektområdet. 
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Projektet vil generelt forbedre levevilkårene for områdets fugle, fordi de vådere 
forhold giver bedre fourageringsmuligheder for engfugle, især i de tørre som-
mermåneder. Større områder med lavt vand er især attraktivt for vadefuglene. 
Særligt bekkasinskrab i delområde 2 vil være interessante for brushane, som 
der er et særligt ønske om at understøtte i området. 
 

 
Figur 1-4: Beregnede fremtidige forhold i projektområdet i juli måned 

Fremtidige forhold 
Juli - gennemsnit 



 
 

 
 

2 INDLEDNING OG BAGGRUND 

Mandø er med sin beliggenhed vest for Ribe ude i Vadehavet en del af Natura 2000-område nr. 89 
Vadehavet. Naturstyrelsen har i 2011 udarbejdet en Natura 2000-plan for området for perioden 
2010-2015, herunder en delplan for fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø (Naturstyrelsen, 2011). 
Esbjerg Kommune har på baggrund af Natura 2000-planen udarbejdet en Natura 2000-handleplan. 
Forslaget til delplanen for fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø har været i offentlig høring i perio-
den 8. juni 2012 – 3. august 2012, og den endelige handleplan er vedtaget af Esbjerg Byråd 3. de-
cember 2012. 
 

 
Figur 2-1: Undersøgelsesområdet Mandø Syd ligger i Natura 2000-område N89, fuglebeskyttelsesområde F52 og habitat-
område H86 

Natura 2000-planen og Natura 2000-handleplanen peger begge på, at et virkemiddel til at sikre 
gunstig bevaringsstatus for nogle af de udpegede arter er genskabelse af naturlig hydrologi. I kom-
munens Natura 2000-handleplan er der skønnet et behov for forbedring af den naturlige hydrologi 
på op til 100 ha på Mandø (Esbjerg Kommune, 2012), heraf er 50 ha privatejet. Der er ingen natur-
typer på udpegningsgrundlaget i projektområdet, så projektets omdrejningspunkt er forbedringer for 
fuglene på udpegningsgrundlaget, især brushane. 
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Figur 2-2: Mandø ligger midt i Vadehavet vest for Ribe. Foto: John Frikke 

På den baggrund har Esbjerg Kommune ønsket at afdække mulighederne for at skabe naturlige 
hydrologiske forhold på den sydlige del af Mandø. Formålet er at forbedre forholdene for udpegede 
arter i fuglebeskyttelsesområdet F52 Mandø. Der er gennem tilskudsordningen ”Natura 2000-pro-
jekter – Etablering af naturlige vandstandsforhold” bevilget midler til en forundersøgelse af mulighe-
derne for etablering af naturlig hydrologi. 
 
På den nordvestlige del af Mandø ejer Naturstyrelsen et område. Her er der i foråret 2012 gennem-
ført et projekt med vandstandshævning, skabt ved blokering af vandløb på arealet. Dette delom-
råde kan tjene som reference for, hvad der kan opnås gennem blokering af vandløb i nærværende 
projekt.  
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3 EKSISTERENDE FORHOLD 

3.1 Undersøgelsesområdet 

Undersøgelsesområdet er beliggende på den sydlige del af Mandø, se figur 3-1, og indgår i Natura 
2000-område nr. 89 Vadehavet. Der er ved ansøgning om midler til forundersøgelse ansøgt om et 
undersøgelsesområde, der har en størrelse på 133 ha. Undersøgelsesområdet har samme stør-
relse som det område, som Naturstyrelsen har udpeget til forbedring af hydrologien. En kontrolop-
måling har vist, at undersøgelsesområdet ikke er 133 ha men 118 ha.  
 

 
Figur 3-1: Undersøgelsesområdet ligger på den sydlige del af Mandø 

Området er karakteriseret ved at være et lysåbent og græsdomineret. Hele området er privatejet, 
og store dele er i dag landbrug med store permanente græsarealer og enkelte opdyrkede marsk-
arealer. Det er i dag præget af ekstensive driftsformer som afgræsning og høslæt, og der er på nu-
værende tidspunkt indgået MVJ-aftaler på en stor del af arealerne. Enkelte arealer i delområde 1 
drives stadig intensivt. Uden for havdigerne findes et forland med strandenge, der er omgivet af 
Vadehavets tidevandsflader. 
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3.2 Hydrologiske forhold 

De hydrologiske forhold i projektområdet bestemmes af flere parametre. Således er vandbalance, 
jordbundsforhold og afvandingsforhold alle afgørende for hydrologien på arealerne. 
 

3.2.1 Vandbalance 

Der er fra DMI indhentet nedbørsoplysninger gældende for Mandø for perioden 1990 til 2010 
(begge år inkl.). Den årlige nedbør på Mandø var i perioden gennemsnitligt 948 mm med en varia-
tion mellem 606 mm (1996) og 1208 mm (1999). 
 
I figur 3-2 er vist variationen i månedsnedbøren for Mandø.  
 

 
Figur 3-2: Den gennemsnitlige månedsnedbør på Mandø. Med linjerne er vist laveste og højeste  
nedbør i den enkelte måned i perioden 1990-2010.  

Det ses af figuren, at der generelt falder 50-100 mm nedbør om måneden på Mandø med en varia-
tion henover året, hvor der i april-maj falder mindst nedbør, stigende henover sommeren til et mak-
simum i oktober. Herefter ses en jævnt faldende tendens hen mod april. Figuren viser også, at der 
er betydelig forskel på nedbøren fra år til år for den enkelte måned. Det skal her bemærkes, at ned-
børen på Mandø reelt er lidt lavere end på fastlandet, hvor målestationen for det anvendte kli-
magrid findes. Nedbøren skønnes at være ca. 10 % mindre end på fastlandet, men der er ikke fag-
ligt belæg for at reducere tallene i figur 3-2. Konsekvensen er, at de afvandingskort, som udarbej-
des på baggrund af den hydrologiske model viser lidt mere våde forhold end reelt. 
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Figur 3-3: Månedlig nettonedbør på Mandø 1990-2010. 

Fordampningen på Mandø er mindst om vinteren og størst om sommeren. Ser man på de enkelte 
måneder er der nogen år-til-år variation, men den samlede årlige fordampning udviser kun lille år-
til-år-variation. Den gennemsnitlige årlige fordampning var således 565 mm og varierede mellem 
499 og 627 mm i perioden 1990-2010. 
 
Den månedlige nettonedbør for perioden 1990-2010 fremgår af figur 3-3. 
 
Det ses af figuren, at der allerede i april måned er et nedbørsunderskud på Mandø. Underskuddet 
er størst i maj og fortsætter til og med juli. Der er således gennemsnitligt fire måneder om året, 
hvor der er nedbørsunderskud på Mandø. Det varierer dog betydeligt fra år til år som følge af varia-
tioner i nedbør og fordampning. 
 

3.2.2 Jordbundsforhold 

GEUS har i 1999 offentliggjort en landsdækkende jordklassificering, hvor jordartens type og udbre-
delse er bestemt til en dybde på ca. 1 meter. Kortlægningen viser, at jordbunden i undersøgelses-
området er domineret af marsk med mindre forekomster marint sand og ler samt i delområde 1 en 
mindre forekomst af flyvesand jf. figur 3-4.  
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Figur 3-4: De øvre jordlag i undersøgelsesområdet på Mandø. GEUS, 1999. 

Den generelle jordklassificering bør betragtes som vejledende og kun dækkende for den øverste 
meter af jordlaget. 
 
På den sydlige side af vejen, der afgrænser undersøgelsesområderne mod syd, findes 7 geotekni-
ske boringer (139.26 – 139.37) til 10-15 m under terræn. Jordbundsprofilerne består helt overve-
jende af sandede aflejringer i form af postglacialt saltvandssand afbrudt af lag af postglacialt salt-
vandsgytje i varierende tykkelse og dybde. I en enkelt boring (139.32) forekommer et lag af post-
glacialt saltvandsler (5.3-5.7 m under terræn). De tre klæggrave i projektområdet indikerer, at der i 
hvert fald i dele af området er en betydelig forekomst af klæg (silt / ler).  
 
 

3.2.3 Vandløb 

Vandløbene i undersøgelsesområdet fremgår af figur 3-5. 
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Figur 3-5: Oversigt over offentlige og private vandløb inden for undersøgelsesområdet. Med tyk blå streg er vist de offentlige 
vandløb. Med tynd blå streg er vist øvrige vandløb, som de fremgår af FOT-laget. Med rød streg er vist den ydre afgræns-
ning af projektområdet 

Mod nord afgrænses delområde 2 af det offentlige vandløb Store Rende. Store Rende er omfattet 
af ”Regulativ for Mandø Bæksystem i Ribe Kommune” (Ribe Kommune, 1998). Vandløbets længde 
er ifølge regulativet 2.096 m.  
 
Mellem delområde 1 og 2 løber Gammel Fyldgrav, omfattet af ”Regulativ for Mandø Bæksystem i 
Ribe Kommune” (Ribe Kommune, 1998). Vandløbets længde er ifølge regulativet 1.033 m. Gam-
mel Fyldgrav modtager vand fra et system af grøfter, som afvander Mandø By, og som ligeledes er 
omfattet af ovennævnte regulativ. Det er bl.a. Grøft ved Søndervej, der afgrænser projektets del-
område 1 mod nord. Grøft ved Søndervej er ifølge regulativet 959 m.  
 
Alle vandløb i undersøgelsesområdet afvander til Fyldgraven, som er en kanal, der løber på inder-
siden af diget rundt om Mandø. Kanalen er etableret i forbindelse med etablering af diget og har en 
samlet længde på 4,3 km. 
 
Alle øvrige vandløb inden for projektområdet er private og består af et fintmasket netværk af grøf-
ter. Grøfterne i delområde 1 afvander til Grøft ved Søndervej. Grøfterne i delområde 2 afvander til 
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Fyldgraven. Grøfterne er vedligeholdt i forskellig grad, og nogle bærer således præg af ikke at 
have været vedligeholdt i mange år.  
 
Ingen af vandløbene har nogen særlig værdi som naturtype betragtet eller som levesteder for orga-
nismer tilknyttet rindende vand. Fyldgraven er i statens vandplan udpeget som kunstigt vandløb 
med målsætningen godt økologisk potentiale (Naturstyrelsen, 2012).  
 

3.2.4 Dræn 

I forbindelse med forundersøgelsen er der søgt drænoplysninger i Orbicons drænarkiv. Opslag vi-
ste, at der ikke findes oplysninger om dræn på Mandø. Dette er forventeligt, da undersøgelsesom-
rådet er marsk, og disse arealer er traditionelt ikke drænet, fordi drænene vil lukke til på grund af 
det fine sediment. Afvandingen af arealerne inden for projektområdet sker således via vandløb og 
åbne grøfter. 
 

3.2.5 Delområder 

Med henblik på at kunne fastlægge delområder, der kan gennemføres projekter inden for uden at 
påvirke tilstødende arealer, er der gennemført en identifikation af delområder inden for undersøgel-
sesområdet. Delområderne er identificeret i samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Orbicon. 
Delområderne kan opfattes som hydrologisk adskilte enheder.  
 
Der er identificeret i alt 2 delområder. Delområde 1 er den vestlige del af undersøgelsesområdet, 
mens delområde 2 er den østlige del. De to delområder er adskilt af vandløbet Gammel Fyldgrav.  
 

Delområde Areal (ha) 

1 27 

2 91 

I alt 118 
Tabel 3-1: Opgørelse af arealer i delområderne  

 
3.3 Opmåling og højdemodel 

Til brug for opgavens løsning er anvendt en digital højdemodel med et 1,6 m grid. Højdemodellen 
beskriver med stor nøjagtighed terrænets udformning. Modellen kan ses på figur 3-6 og er desuden 
vedlagt i bilag 1 i større format. 
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Figur 3-6: Højdemodel over undersøgelsesområdet 

Der er væsentlige terrænforskelle på topografien i de to delområder. Terrænet i delområde 1 ligger 
generelt højere end i delområde 2. I delområde 1 er de dominerende terrænhøjder mellem 1,2-1,6 
m DVR 90 med lavere partier omkring klæggravene og centralt i området og højere beliggende 
partier mod syd. Området er gennemskåret af nord-sydgående grøfter af varierende dybde. Delom-
råde 2 domineres af terrænhøjder omkring 1,0-1,4 m DVR90, og terrænet skråner ind mod midten 
af området til en lavning med terrænhøjder på mellem 0,8-1,0 m DVR90. Også her ligger partierne 
mod syd højere end det øvrige delområde. Delområde 2 drænes af et system af øst-vestgående 
grøfter.  
 
 
3.4 Natur 

I dette afsnit beskrives de biologiske forhold på Mandø. Forholdene er beskrevet ud fra forelig-
gende data, samt på baggrund af besigtigelser mv. i forbindelse med forundersøgelsen. Det fast-
lægger status for områdets nationale og internationale naturbeskyttelsesværdier. 
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3.4.1 National naturbeskyttelse 

Den nuværende vejledende registrering af naturtyperne omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
fremgår af figur 3-7.  
 

 
Figur 3-7: Registreringer af natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 i undersøgelsesområdet.  Danmarks Miljøportal 
(2014). 

Som det fremgår af kortet, er der kun få arealer inden for undersøgelsesområdet, der er registreret 
som natur omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Tre klæggrave er registreret som søer omfattet 
§3, og omkring klæggravene findes nogle beskyttede engarealer. Hertil kommer et enkelt engom-
råde vest for klæggravene i delområde 1 og et enkelt engområde centralt i delområde 2.  Endvi-
dere er enkelte grøfter omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 som beskyttede vandløb. Langs den 
vestlige afgrænsning af delområde 2 findes nogle mindre områder med rørskov og pilekrat registre-
ret som mose. De øvrige arealer i projektområdet er primært vedvarende græs med enkelte om-
driftsarealer.  
 
Beskrivelse af de beskyttede naturtyper 
De §3-beskyttede engarealer adskiller sig ikke naturmæssigt tydeligt fra de øvrige ekstensivt 
drevne græsarealer, der ikke på nuværende tidspunkt er §3-beskyttede. Langt de fleste arealer på 
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Mandø var §3-registrerede op til 1997, hvor de blev administrativt afregistreret som følge af en poli-
tisk beslutning i Ribe Amt. I forbindelse med Naturstyrelsens § 3-eftersyn er det sandsynligt, at 
flere arealer vil blive registreret som beskyttede igen.  

 
Figur 3-8: Størstedelen af projektområdet drives med græsning eller høslæt. Området er grøftet med en blanding af mere 
dybe grøfter, der er bevoksede med tagrør, og lave grøfter, der er tørre i sommerhalvåret. 

De to delområder er grøftede med en blanding af dybe grøfter, der er bevokset med tagrør, og lave 
grøfter, der er tørre i sommerhalvåret og som indgår i det afgræssede areal (se figur 3-8). Største-
delen af arealerne drives med græsning eller høslæt, der holder vegetationen kort. Omkring klæg-
gravene og i de dybe grøfter er tagrør dominerende. De små kortlagte mosearealer er helt tilgroet i 
tagrør og pilekrat. 
 



Mandø Syd – etablering af naturlig hydrologi 
 

21 
 

 
Figur 3-9: Fugtig lavning med knæbøjet rævehale og kær-snerre 

Vegetationen på de ekstensive græsarealer i projektområdet er præget af en blanding af fugtig-
bundarter og tørbundsarter. De lavest liggende partier og de lave grøfter er tydeligt domineret af 
knæbøjet rævehale med spredte bevoksninger med kær-snerre, sump-evighedsblomst og nogle 
steder gåsepotentil (se figur 3-9). De nævnte arter er typisk forekommende på arealer, der har væ-
ret vanddækket i en længere periode hen på foråret. 
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Figur 3-10: Specielt i delområde 2 er liden skjaller helt dominerende på store flader.  

På de mere tørre græsarealer findes arter som høst-borst, lancet vejbred, stivhåret ranunkel, fløjls-
græs, eng-brandbæger og rød svingel. Specielt i delområde 2 er liden skjaller helt dominerende på 
hele marker (figur 3-10). På arealerne er der i varierende grad indslag af mere kulturbetingede ar-
ter som almindelig rajgræs, almindelig rapgræs, hvid kløver, rød kløver, tusindfryd, agertidsel, rejn-
fan og almindelig røllike. Kulturarterne er helt dominerende på græsarealer i den sydvestlige del af 
delområde 1 (figur 3-11). 
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Figur 3-11: De mere kulturpåvirkede græsarealer i den sydvestlige del af Delområde 1. 

 
3.4.2 Natura 2000 naturtyper og -arter 

Området på Mandø indgår i Natura 2000 område nr. 89, der omfatter habitatområde H78 og fugle-
beskyttelsesområdet F52- Mandø. Hele Natura 2000-området har et samlet areal på 23.520 ha. 
Delområde F52 – Mandø er beliggende i Esbjerg Kommune og har et samlet areal på 854 ha, 
hvoraf langt hovedparten er privatejet. En del, ca. 50 ha af Mandø Kog, ejes af Naturstyrelsen. På 
Mandø, uden for digerne, er der kortlagt store arealer med habitatnaturtypen strandeng og i klitom-
rådet mod vest findes mindre forekomster af naturtypen grå/grøn klit. Der er ikke kortlagt habitatna-
turtyper inden for projektområdet. 

Baggrunden for udpegningen er forekomster af sjældne og fåtallige ynglefugle som klyde, brus-
hane, sandterne og mosehornugle samt store trækforekomster af bramgås og mørkbuget knorte-
gås. Det opdaterede udpegningsgrundlag for F52 - Mandø fremgår af tabel 2.2 (Naturstyrelsen, 
2011; Naturstyrelsen, 2012). Udpegningsgrundlaget er i forbindelse med statens kortlægning af 
Natura 2000-områderne blevet opdateret og har i sommeren 2012 været i offentlig høring. Det har i 
december 2012 ført til udsendelsen af et opdateret udpegningsgrundlag, der er indarbejdet i tabel 
3.2.   
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Opdateret udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 52 – Mandø 

Ynglefugle: 
 
 

Rørhøg 

Klyde 

Brushane 

Fjordterne 

Sandterne 

Havterne 

Mosehornugle 

Trækfugle Mørkbuget knortegås 

Bramgås 

Vandrefalk 
Tabel 3-2: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 89, delområde nr. 52, der omfatter 
 undersøgelsesområdet. Opdatering af udpegningsgrundlaget, Naturstyrelsen (2012), er indarbejdet i tabellen.  

 
I Natura 2000-området er der i statens Natura 2000-plan foretaget en vurdering af prognosen for 
fuglearterne (Naturstyrelsen, 2011). 

Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for: 

 Ynglefuglen rørhøg, som forekommer med stabil eller stigende bestand i området. 

 Trækfuglen mørkbuget knortegås, som raster i stabile eller stigende bestande i Vadehavs-
området. 

Prognosen er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 

 Ynglende klyde på grund af tilgroning, forstyrrelser og prædation. 

 Ynglende brushane på grund af tilgroning, opdyrkning/omlægning, arealreduktion/fragmen-
tering og uhensigtsmæssig hydrologi. 

 Ynglefuglen sandterne på grund af mangel på egnede fouragerings- og rasteområder, for-
styrrelser og prædation. 

 Ynglende mosehornugle på grund af tilgroning og prædation. 

Prognosen er ukendt for  

 Trækfuglen vandrefalk, der er ny på udpegningsgrundlaget. 

Ynglebestanden af stor kobbersneppe (der på globalt plan er rødlistet) på Mandø udgør 10-15 % af 
den danske bestand (pers. komm., Ole Thorup og Niels Knudsen).  

I tabel 3-3 og 3-4 ses antallet af ynglepar af yngle- og trækfugle på udpegningsgrundlaget optalt i 
NOVANA –overvågningen. 
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Ynglepar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rørhøg          

Klyde 114 105 120 53 121 52    

Brushane 3 2 3 1 0 1 2  1 

Sandterne 1  0     0 0 

Fjordterne 26 35 6 12 2 25   3 

Havterne 51 76 191 274 340 208   99 

Mosehorn-
ugle 

0 0 2 0  1  0  

Tabel 1-3: Ynglefugle på udpegningsgrundlaget. Antal ynglepar optalt ved NOVANA-overvågningen 2004–2012. 

 
Trækfugle 
1992-2009 

1992-
1997 

1998-
2003 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bramgås 0 112 1000 4305 6500 13.975 20.000 20.004 

Mørkbuget 
knortegås 

4750 2679 3000 2580 5550 5587 4220 5757 

Vandrefalk   4 5 3 6 4 3 
Tabel 3-2: Trækfugle på udpegningsgrundlaget. Trækfuglearterne er optalt ved NOVANA overvågningen og medtager årlige 
data i perioden 2004- 2009. 

 
3.4.3 Observationer af udpegede fuglearter på Mandø 

Mandø er, også nationalt, en vigtig yngle- og/eller træklokalitet for en lang række fuglearter. Af ta-
bel 3-5 fremgår observationer af de ynglefuglearter, der indgår i det opdaterede udpegningsgrund-
lag. Tallene stammer fra ynglefugledatabasen (Århus Universitet, DCE, 2013). 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ynglefugle 
Rørhøg + + + + + + + + + + + 

Klyde - - 1 - 120* 53* 52* 121* 79* 22* 73* 

Brushane 1? 2 2 1 3 1 - 1 2 - 1 

Sandterne - - - - - - - - - - - 

Fjordterne - - - 2 6* 12* 2* 25* 29* 3* 3* 

Havterne 1 - - - 191* 266* 340* 208* 286* 170* 99* 

Mosehorn-
ugle 

2-3 3 1 - 2 - - 1 ? ? 2 

Tabel 3-3: Oversigt over antal ynglepar af udpegede ynglefuglearter på Mandø Gl. Kog. Tal mærket med * er for hele 
Mandø. + indikerer, at arten er registreret i DOF-basen. Tabellen er baseret på ynglefugledatabasen (Århus Universitet, 
DCE). 
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Oversigt over forekomster af trækfugle indrapporteret til DOF-basen fremgår af tabel 6. 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Trækfugle 
Mørkbuget 
knortegås 907 1.533 3.000 3.000 5.200 4.500 4.220 3.110 2.465 3.780 2.872 

Bramgås 
15 1.200 1.200 6.000 6.000 13.000 20.000 20.000 18.400 80.000 

17.00
0 

Vandrefalk 2 3 3 5 3 4 2 3 3 4 2 

Tabel 3-4: Udpegede arter på Mandø. Observationerne stammer fra DOF-basen (2012). Tallene er det højeste antal obser-
verede fugle på én dag i det pågældende år.  

Tallene i tabel 3-6 fortæller alene, hvor mange individer, der er observeret på én dag på Mandø i 
de pågældende år. Der kan således ikke udledes noget omkring antal ynglepar af ynglefugle eller 
om det samlede antal individer, der passerer øen i forbindelse med træk.  

3.4.4 Gennemgang af udpegede arter 

I det følgende er der foretaget en kortfattet gennemgang af de udpegede arter på Mandø. Der gi-
ves en beskrivelse af artens krav til levestedet, status for arten lokalt og nationalt samt udviklings-
tendenser for arten. Gennemgangen baserer sig på artsbeskrivelser på www.naturstyrelsen.dk og 
www.dofbasen.dk. Desuden har Niels Knudsen, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, bidraget med 
oplysninger om ynglefugle i 2012, og Ole Thorup, fugletæller for Amphi Consult, har generelt bidra-
get med oplysninger om ynglefugledatabasen og værdifulde oplysninger til teksten. 
 
3.4.4.1 Brushane 
Brushanen overvintrer i Afrika. Den ankommer til Danmark i marts-april. Yngleperioden går fra april 
til juli, hvor arten er følsom over for forstyrrelser. Den yngler oftest på brakvandsenge med lav ve-
getation, men kan også yngle på ferske enge. Brushanen søger sin føde på mudderflader og i 
småsøer samt afstrømningsrender (loer) skabt af tidevandet. Om foråret i træktiden søger den ofte 
føde på oversvømmede enge, hvor der er mange vandtilknyttede smådyr. Den tolererer ikke højere 
saltholdighed end fire promille i de vådområder, hvor den søger sin føde. Kun hunnerne forestår 
yngelplejen, og hannerne forlader således landet igen allerede i juni, mens hunnerne og ungerne 
følger efter i september. 
 

http://www.naturstyrelsen.dk/
http://www.dofbasen.dk/
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Figur 3-12: Brushanen danser for at imponere en hun. Foto: John Frikke, Biovest. 

Brushanen var tidligere en vidt udbredt og almindelig ynglefugl i Danmark, men på grund af bl.a. 
dræning af yngleområderne og brug af pesticider var bestanden i midten af 1990’erne faldet til om-
kring 500 hunner, og i 2008 var der kun omkring 65 ynglehunner tilbage. Arten er således truet 
som ynglefugl i Danmark og er også gået voldsomt tilbage på dens andre europæiske yngleplad-
ser.  
 
Brushanen observeres regelmæssigt på Mandø, og yngler stort set hvert år i meget lille antal. Om 
foråret raster en del fugle især i Gammelkog, men de forsvinder i takt med, at engene her tørrer ud 
sidst på foråret (oplyst af Niels Knudsen).  
 
Brushaner raster i stort antal langs den jyske vestkyst, når de er på vej nordpå i Skandinavien for at 
yngle. Når de skandinaviske brushaner atter trækker mod Afrika, foregår det mere spredt. 
  
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for brushanen på Mandø 
være mindst 12 par. Et projekt, der skaber mere frit vandspejl og våde enge inden for projektområ-
det, vil virke fremmende for mulighederne for at brushanen atter begynder at yngle på Mandø. 
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både 
Bonn- og Bern-konventionen. 
 
3.4.4.2 Rørhøg 
Rørhøgen overvintrer i Sydvesteuropa og Afrika, men ankommer til Danmark i april for at yngle. 
Den yngler i rørsump af tagrør i moser og ved søer, mens fødesøgning sker over rørskoven og i 
det åbne land over dyrkede marker og udyrkede områder med enge. Når ungerne er kommet på 
vingerne, søger rørhøgene i august-september mod vinterkvartererne. 
 
Det er således vigtigt, at rørhøgen har uforstyrrede steder med rørsump af tagrør, hvor de kan pla-
cere reden, i tilknytning til mere åbne arealer, hvor de kan jage deres bytte. Dette består af bl.a. 
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mus, mosegrise, fugle, fugleunger, ådsler mv. I begyndelsen af ynglesæsonen foregår fødesøgnin-
gen hovedsageligt over udyrkede arealer som enge, mens den senere i ynglesæsonen i stigende 
grad benytter rørskov og dyrkede marker.  
 
I begyndelsen af 1900-tallet var arten truet af udryddelse i Danmark, men efter en fredning i yngle-
tiden i 1922 og totalfredning i 1967 vendte bestandsudviklingen, og i begyndelsen af 1970’erne var 
der atter 80-90 par i Danmark. Arten har fortsat den positive udvikling, og i midten af 1990’erne var 
bestanden vokset til omkring 650 par. Bestanden har stabiliseret sig på dette niveau.  
 
På Mandø har bestanden været stabil gennem de sidste 10 år. I 2012 var der 3, muligvis 4 par på 
øen. Der ynglede med sikkerhed 3 par i den nordlige del af øen i Gammelkog (oplyst af Niels 
Knudsen). Med mindst 3 ynglepar har arten en gunstig bevaringsprognose på Mandø.   
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Den er også omfattet 
af flere internationale konventioner. 
 
3.4.4.3 Klyde 
Klyden er en trækfugl, der overvintrer i Sydvesteuropa og Afrika. Den ankommer til Danmark i 
marts-april, hvor den yngler ved lavvandede fjordkyster og i laguner, hvor der er åbne enge med 
lav vegetation. Fødesøgning sker på lavt vand, hvor klyden med sit specielle næb sier mudderet for 
bunddyr som børsteorm, krebsdyr og bløddyr. Den foretrækker at yngle i kolonier på småøer i ha-
vet eller på strandenge. Med sådanne ynglesteder er klyden meget følsom overfor høj vandstand, 
og oversvømmelser er ofte årsag til manglende ynglesucces. 
 
På Mandø er klyderne rykket ind i Gammelkog, hvor de undgår oversvømmelser af rederne. Her 
yngler de på de våde enge i den nordvestlige del, som ejes af staten (oplyst af Niels Knudsen). I 
2012 ynglede der ca. 21 par i Gammelkog. Der har tidligere ynglet flere par på forlandet på Mandø, 
idet der bl.a. ynglede 64 par i 2006. Klyden er meget følsom over for forstyrrelser på ynglestedet. 
Efter yngleperioden samles klyderne på fældepladser, især i Vadehavet, inden de i september-no-
vember trækker til overvintringspladserne.  
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Figur 3-13: Klyde yngler i dag fast på Mandø. Foto: John Frikke, Biovest 

Klyden blev fredet i Danmark i 1922, og siden da er antallet af ynglende klyder steget markant. I 
perioden 1978-81 optaltes 3.270-4.700 par klyder i Danmark, men bestanden vurderes nu at være i 
svag tilbagegang. På Mandø har der således også været en tilbagegang i bestanden gennem de 
seneste 10 år.  
 
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for klyden på Mandø 
være mindst 300 par, og bevaringsprognosen er derfor ugunstig. 
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både 
Bonn- og Bern-konventionen. 
 
 
3.4.4.4 Fjordterne 
Fjordternen overvintrer langs Vest- og Sydafrikas kyster, inden den sidst i april søger mod Dan-
mark for at yngle. Den yngler dels langs kyster og fjorde og dels ved søer og i moser. Den lever af 
småfisk, som den fanger ved at dykke. Den søger tilbage mod overvintringspladserne i august-sep-
tember.  
 
Fjordternen har siden midten af 1900-tallet været i tilbagegang som ynglefugl i Danmark. Årsa-
gerne er flere: manglende kreaturgræsning, færre hættemågekolonier (hvor arten kan finde beskyt-
telse), forurening af søer, konkurrence fra havterne langs kysterne samt rovdyr i form af ræve, kra-
gefugle mv. Bestanden er stabiliseret omkring 1.000 ynglepar. 
 
På Mandø er der store år-til-år-variationer i antallet af observerede fjordterner. Der har tidligere væ-
ret mange ynglepar på øens forland. Der var således 172 par i 1993 faldende til kun 18 par i 1995, 
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mens det atter steg til 143 par i 1996 (Grell, 1998). De seneste år har der kun været enkelte yngle-
par, dog med 25-30 par i 2009 og 2010.     
  
De største aktuelle trusler mod arten er forstyrrelser i yngleperioden (medio maj – medio juli), 
manglende afgræsning af yngleområder og rovdyr i form af ræve, krager mv.  
 
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for fjordternen på Mandø 
være mindst 140 par. 
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både 
Bonn- og Bern-konventionen. 
 
3.4.4.5 Havterne 
Havternen er den trækfugl, der tilbagelægger de største afstande, da den overvintrer ved Antarktis. 
Den ankommer til Danmark for at yngle sidst i april, og trækker tilbage mod Antarktis i begyndelsen 
af august. 
 
Havternen yngler på småøer og holme uden rovdyr. Her samles ynglefuglene i kolonier og placerer 
rederne i sparsom og lav vegetation eller direkte på åben sandstrand. Det er vigtigt, at arten ikke 
forstyrres i yngleperioden. Desuden er det væsentligt, at der ikke er rovdyr. Føden består af pri-
mært af fisk, der fanges langs kysterne, ofte langt fra reden, fordi havternen er så god en flyver. 
 
Ynglebestanden af havterne ligger i Danmark stabilt omkring 8-9.000 par. Der er stor år-til-år-varia-
tion i antallet af observerede havterner på Mandø. Her yngler den udelukkende på forlandet, hvor 
den i 2007 havde 264-271 ynglepar. Herefter er bestanden gået tilbage, og den var i 2012 på knap 
100 par.  
 
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for havternen på Mandø 
være mindst 190 par. 
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både 
Bonn- og Bern-konventionen. 
   
3.4.4.6 Sandterne 
Sandternen har sine vinterkvarterer i Vestafrika, hvorfra de danske ynglefugle ankommer i maj, og 
hvortil de returnerer igen i juli-august. 
 
I Danmark træffes sandternen kun i Vadehavsområdet, hvor den yngler på strandenge i udkanten 
af hættemågekolonier. Herved udnytter arten hættemågernes kollektive forsvar. Til gengæld risike-
rer den, at mågerne plyndrer reden. I yngleperioden er den sårbar over for forstyrrelser og ned-
trampning af rederne af kreaturer. I modsætning til de øvrige terner jager sandternen i Danmark 
fortrinsvis over land, hvor den fanger mus, padder, fugleunger og insekter. Den er derfor afhængig 
af, at der nær reden findes store arealer med lav vegetation, hvor den kan søge føde.  
 
Sandternen var tidligere relativt almindelig i Danmark, men bestanden har i mange år været i støt 
tilbagegang, og sidste gang den med sikkerhed har fået unger på vingerne i Danmark, var i 1995 
på Rømø. På Mandø har arten tidligere ynglet med en del par, idet der i 1992-1993 ynglede 10-12 
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par. Herefter var der ingen ynglepar i 1994, men i 1995 var der 5 ynglepar (Grell, 1998).  I de føl-
gende år har den ikke ynglet og er senest observeret i 2005. 
 
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for sandterne på Mandø 
være mindst 6 par.  
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både 
Bonn- og Bern-konventionen. 
 
3.4.4.7 Mosehornugle 
En del af bestanden af den danske mosehornugle er standfugl, mens en anden del af bestanden 
trækker til bl.a. Frankrig for at overvintre. Derudover besøges Danmark af et større antal mose-
hornugler på træk, heraf en del der kommer til Danmark for at overvintre. 
 
Mosehornuglen yngler gerne på strandenge og i ådale med lav vegetation samt i mose- og hede-
områder, hvor den kan jage gnavere i umiddelbar nærhed af reden. Denne anlægges som en for-
dybning i jorden i højt græs eller nær buske. Mosehornuglen er følsom over for forstyrrelser i yngle-
perioden og kræver pleje (ekstensiv drift) af fourageringsområderne.  
 

 
Figur 3-14: Mosehornugle kan ses fouragerende på enge og strandenge på Mandø. Foto: Bjørn Frikke, Biovest 

Bestanden af ynglende mosehornugle er meget varierende fra år til år, men har været stærkt fal-
dende i Danmark de seneste år. Således var der i 2007 ingen sikre ynglepar i Danmark overhove-
det. På Mandø synes tendensen at være, at antallet af mosehornugler, der besøger øen på træk, 
er stigende. I 2012 ynglede mosehornugle med 2 par på den nordlige del af øen i Gammelkog (op-
lyst af Niels Knudsen). Generelt synes 2012 at have været et godt yngleår for arter her i landet. 
 
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for mosehornugle på 
Mandø være mindst 3 par. 
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Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af flere 
internationale konventioner. 
 
3.4.4.8 Mørkbuget knortegås 
Mørkbuget knortegås forekommer alene som trækfugl i Danmark. Fuglene raster i Danmark fra 
september til november på vej sydover og igen fra marts til slutningen af maj, når de er på vej 
nordpå til ynglepladserne i Nordsibirien. 
 
Om efteråret fouragerer de især på ålegræs, mens de om foråret søger op på strandenge med lav 
vegetation, hvor de æder græsser og urter. I mindre grad kan den dog også fouragere på ferske 
enge og dyrkede marker. Knortegåsen er følsom over for forstyrrelser under fødesøgningen, og det 
er vigtigt at plantevæksten er lav i de områder, hvor den fouragerer. 
 
Bestanden af trækfugle af mørkbuget knortegås vurderes at være stabil, og arten vurderes at have 
gunstig bevaringsstatus (Pihl et. al., 2003). Forekomsten på Mandø synes også at være relativt 
stabil med et stort antal trækfugle, der raster på øen med op til ca. 5.000 om foråret i kogene. 
 
I følge Natura 2000-planen for området vil en gunstig bevaringsprognose for mørkbuget knortegås 
på Mandø være mindst 17.000 individer. 
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både 
Bonn- og Bern-konventionen. 
  
3.4.4.9 Bramgås 
Bramgåsen er de senere år overgået fra kun at være trækfugl til også at være ynglefugl i Danmark. 
Endvidere er der en del bramgæs, der nu bruger Danmark som overvintringssted. 
 
Arten fouragerer på strandenge samt på kulturgræs- og omdriftsarealer. Det er vigtigt for bramgå-
sens fødesøgning, at der er lav vegetation i fourageringsområderne. Når den yngler, placeres re-
den gerne på øer med lav vegetation, hvor eksempelvis ræve ikke kan nå frem til den. Bramgåsen 
er følsom over for forstyrrelser nær reden i yngleperioden.  
 
Bestanden af bramgæs er stabil, og arten vurderes at have gunstig bevaringsstatus (Pihl et. al., 
2003). På Mandø ses der nu langt flere bramgæs end for ti år siden, idet der er observeret op til 
80.000 rastende og trækkende fugle på en enkelt dag. Arten yngler foreløbig ikke på øen. 
 
Da bramgåsen først er kommet med på udpegningsgrundlaget for Mandø efter udarbejdelsen af 
Natura 2000-planen for området, er den gunstige bevaringsprognose for bramgås på Mandø ikke 
beskrevet på nuværende tidspunkt. 
 
Arten er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet af både 
Bonn- og Bern-konventionen. 
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Figur 3-15: Bramgæs er gået stærkt frem de senere år, og der er set op til 80.000 rastende bramgæs på Mandø på en en-
kelt observation. Foto: John Frikke, Biovest 

3.4.4.10 Vandrefalk 
Vandrefalken optræder som overvintrende gæst i Vadehavs-området, hvor der årligt overvintrer 10-
20 falke. Her foretrækker vandrefalken at opholde sig på kystnære lokaliteter med mange overvint-
rende vandfugle. I Holland og Tyskland har man oplevet vandrefalken yngle direkte på jorden på 
små ubeboede holme i Vadehavet, og en lignende adfærd må kunne forventes i den danske del af 
Vadehavet, hvis vandrefalken kan finde lokaliteter, som den finder egnede.  
 
Der observeres hvert år et antal vandrefalke på Mandø. Antallet af rastende og trækkende fugle er 
stabilt med enkelte fugle. Da vandrefalk er ny på udpegningsgrundlaget, findes der endnu ikke en 
konkret målsætning for arten. 
 
Vandrefalken er fredet i Danmark og omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet. Den er også omfattet 
af flere internationale konventioner. 
 

3.4.1 Bilag IV arter 

Habitatdirektivets bilag IV indeholder en liste med en række stærkt beskyttelseskrævende arter, 
der er særligt truede eller udsatte. I projektområdet er det relevant at se på spidssnudet frø og 
strandtudse, der er kendt fra området.  
 
Strandtudse og spidssnudet frø yngler i småsøer og vandhuller, og projektområdets vandhuller er 
potentielle levesteder for arterne. Hævning af vandstanden, og anlæg af bekkasinkrab i området 
kan medvirke til, at der dannes flere fugtige, lavvandede områder og temporære søer, der kan 
være mulige yngle- og fourageringsområder for paddearterne. Paddearterne er også omfattet af 
artsfredning i Danmark.  
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Bilag IV omfatter alle arter af flagermus, men der findes ikke observationer af flagermus i området. 
Det vurderes, at der ikke er egnede yngle- og rasteområder i form af bygninger eller hule træer for 
flagermus i projektområdet.  
 
 
3.5 Tekniske anlæg 

Omfanget af tekniske anlæg inden for undersøgelsesområdet er meget begrænset og fremgår af 
figur 3-16. I det følgende beskrives disse. 
 

 
Figur 3-16: Tekniske anlæg og matrikler i og omkring undersøgelsesområdet på Mandø Syd. 

 
3.5.1 Veje og broer mv. 

Der findes enkelte mindre grusveje inden for undersøgelsesområderne, som anvendes i forbin-
delse med lodsejernes adgang til marker o. lign., men disse beskrives ikke nærmere inden for de 
enkelte områder. 
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På indersiden af diget syd for undersøgelsesområdet, men uden for Fyldgraven, løber vejen Sdr. 
Strandvej. Delområde 1 afgrænses mod nord og øst af Søndervej. Delområde 2 afgrænses af Nør-
revej langs en del af den vestlige grænse. Vejene vurderes at ligge uden for det område, der kan 
påvirkes af et muligt projekt og berøres derfor ikke yderligere. 
 

3.5.2 Bygninger 

Der er ikke registreret bygninger inden for undersøgelsesområdet. Dog er der i det østlige delom-
råde, delområde 2, placeret enkelte kvægskure. 
 

3.5.3 Ledninger 

Der er indhentet ledningsoplysninger fra Esbjerg Forsyning, SydEnergi og TDC. Der er ingen rele-
vante ledninger i området. 
 

3.5.4 Klæggrave 

Der er tre klæggrave i området. Klæggravene ligger umiddelbart bag havdiget. De er opstået i løbet 
af de sidste 20-50 år ved afgravning af klæg til forstærkning af havdigerne. Som en del af nærvæ-
rende forundersøgelse vurderes mulighederne for at tilpasse terrænet ved udgravning og tilpasning 
af udvalgte lokaliteter for derigennem at forbedre vilkårene for fuglelivet. 
 
Klæggrave har ofte høje koncentrationer af næringsstof (fosfor) til trods for, at de aldrig har været 
belastet af spildevand. Det skyldes bl.a. de mange rastende svømmefugle, som tilfører søerne be-
tydelige mængder gødning og frigivelse af fosfor fra sedimenterne. Klæggravene har en forholdsvis 
høj saltkoncentration pga. indsivet saltvand. De eneste fiskearter man normalt finder her, er arter 
med en bred tilpasning til vekslende saltholdigheder som for eksempel hundestejle, kutling og ål. 
 
Delområde 1 
Klæggravene er placeret i den nordvestlige del af delområde 1 ca. 300 m nord for diget (figur 3-17). 
Selve klæggravene udgør ca. 2 ha, hvoraf en stor del er frit vandspejl. Klæggravene indeholder i 
dag smalle landtanger, halvøer og enkelte øer. Den østlige klæggrav i delområde 1 indeholder en 
stor ø midt i klæggraven. De tilgrænsende områder er vedvarende græs og ekstensivt landbrug. 
Anlæggene på bredpartierne er flere steder forholdsvis stejle, dog er de på enkelte bredstræknin-
ger mere flade, da der er græssende kvæg, som har trampet brinken ned.  
 
Østlige undersøgelsesområde (delområde 2) 
Klæggraven er placeret i det sydligvestlige hjørne af delområde 2. Anlæggene på bredpartierne er 
generelt set meget stejle. Tætte bevoksninger med tagrør forhindrer græssende dyr i at trampe 
brinken ned. Se figur 3-18. 
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3.6 Kulturhistoriske fund og elementer 

Der er ingen fund, fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger inden for projektområdet på 
Mandø. Såfremt projektet forventes realiseret, anbefales det, at der i forbindelse med detailprojek-
teringen rettes henvendelse til Sydvestjyske Museer med henblik på en udtalelse om behov for un-
dersøgelser af kulturhistoriske fund og elementer, inden projektet gennemføres. 
 

 
Figur 3-17:  I den østlige klæggrav i delområde 1 yngler knopsvane. Bredarealer og øer er mange steder tilgroet med tagrør. 
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Figur 3-18: Bredarealerne langs klæggraven i delområde 2 er kraftigt tilgroet med tagrør og mod sydvest også med træop-
vækst. 
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4 PROJEKTFORSLAG 

I det følgende beskrives de tiltag, som foreslås gennemført for at genskabe den naturlige hydrologi 
på Mandø Syd. Konkret er målet at skabe flere våde områder, herunder områder med frit vand-
spejl, og samtidig at sikre, at disse frie vandspejl bevares i så lang tid som muligt. Dette vil være til 
gavn for fuglelivet i undersøgelsesområdet. Der er fokus på at gøre en særlig indsats for brushane. 
 
Udgangspunktet for projektet er, at der ikke må ske påvirkning af afvandingen af arealer belig-
gende uden for undersøgelsesområdet. Derfor indeholder projektforslaget udelukkende tiltag, hvor 
påvirkningen er begrænset til de to delområder. Det drejer sig om lukning af de interne grøfter i del-
område 2 samt etablering af såkaldte bekkasinskrab. 
 
 
4.1 Tiltag i delområde 1 

Forslag til projekttiltag i det vestlige delområde fremgår af figur 4-1. 
 

 
Figur 4-1: Projektforslag for delområde 1. 

Der foreslås, at grøfterne, som angivet med grå markering på figur 4-1, lukkes. Grøfterne tilkastes 
til terrænniveau som beskrevet i afsnit 4.3.1 
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4.2 Tiltag i delområde 2 

Forslag til projekttiltag i delområde 2 fremgår af figur 4-2. 
 

 
Figur 4-2: Projektforslag for delområde 2. 

Der foreslås, at grøfterne, som angivet med grå markering på figur 4-2, lukkes. Grøfterne tilkastes 
til terrænniveau som beskrevet i afsnit 4.3.1. 
 
For at fremme etableringen af frie vandspejl foreslås det, at der etableres fem bekkasinskrab på 
arealet (angivet med blå skravering) for derved at skabe fladvand for vadefugle i området. Bekka-
sinskrabenes størrelse varierer fra ca. 1.600 m² til ca. 6.800 m². Bekkasinskrabene vil fremtidigt 
have bundkote i ca. 0,4 m DVR90. Bekkasinskrabet udformes og anlægges som beskrevet i afsnit 
4.3.2. Opgravet materiale fra bekkasinskrabene bruges til sløjfning af grøfterne i begge delområder 
samt indbygning i bredzonen i klæggraven i den sydlige del af delområdet. 
 
Der skal endvidere etableres fladere anlæg ved brinker/bredkanter i klæggraven, så der opnås 
større areal med lavvande, hvor vadefugle kan søge føde. Dette gøres ved udlægning af opgravet 
materiale fra bekkasinskrabene i de markerede områder på figur 4-2. Udlægningen af opgravet 
materiale er nærmere beskrevet i afsnit 4.3.3. 
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4.3 Anlægsforhold 

4.3.1 Håndtering af grøfterne i delområder 

Inden for det enkelte delområde hæves vandstanden ved tilkastning af grøfterne. Grøfterne opfyl-
des med råjord fra udgravningen af bekkasinskrabene.  
 
Grøfterne opfyldes til terrænkote for grøften i det enkelte delområde, så vandet kan stuves op og 
trække ind på terrænet. Opfyldningen af grøften foretages i hele grøftens udstrækning i delområ-
derne. Det kan vurderes i detailprojekteringen, om opfyldningen skal foretages med en lille over-
højde for at minimere mængden af overskudsjord fra bekkasinskrab. 
 

4.3.2 Etablering af bekkasinskrab 

Med ønsket om at skabe variation af terrænet i engen og sikre en længere tilbageholdelsestid af 
vandet i projektområdet etableres bekkasinskrab på udvalgte lokaliteter. Bekkasinskrabene laves 
med et fladt anlæg på ca. 1:10. Der etableres lavninger med en dybde på ca. 50 cm med varie-
rende størrelse. 
 
Bekkasinskrabene bør anlægges i tilknytning til de arealer, hvor der i forvejen er lavt, og hvor kon-
sekvenskortet angiver, at der vil være vanddækket ved højeste vandstand. 
 
Der er i projektforslaget skitseret og regnet med fem bekkasinskrab af forskellig størrelse, som det 
fremgår af tabel 7.  

Fladvande Areal, ca. 
(m2) 

Bundkote 
(terrænkote) 
(m DVR 90) 

Skrånings-an-
læg 

(minimum) 

Afgravet jord-
mængde 

(m3) 

1 6.800 0,4 (0,9) a=10 2.700 
2 2.350 0,4 (0,9) a=10 900 
3 1.650 0,4 (0,9) a=10 500 
4 3.700 0,4 (0,9) a=10 1.600 
5 3.250 0,4 (0,9) a=10 1.100 

Tabel 5: Areal af bekkasinskrab, afgravede jordmængder mv. for fremtidige bekkasinskrab. 

 
Afgravningen fra bekkasinskrabene udgør i alt ca. 6.800 m3. 

Jorden håndteres lokalt inden for projektområdet og anvendes ved opfyldningen af grøfterne i det 
enkelte delområde. Der er beregnet et overslag på mængden af overskudsjord, som udgør ca. 
1.000 m3 ved etablering af de 5 bekkasinskrab i delområde 2. Det foreslås, at overskudsjord ud-
lægges langs bredzonen i egnede områder i klæggraven i den sydlige del af delområde 2.  

Placering og antal af bekkasinskrab fremgår af figurerne i afsnit 4.2. Den endelige udformning bør 
dog ske i en detailprojektering, når der er afklaring omkring lodsejertilslutningen til tiltaget.  
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4.3.3 Tilpasning af klæggrav 

Klæggraven i delområde 2 ønskes tilpasset i nærværende projekt med henblik på at forbedre mu-
lighederne for fuglelivet i området. Det nuværende område med klæggrave bærer præg af udgrav-
ningen af materiale til Vadehavsdiget. Det anbefales at tilpasse det stejle anlæg ved bredzonen af 
klæggraven i den sydlige del af delområde 2 for derigennem at forbedre vilkårene for fuglelivet. Se 
figur 4-3 for eksempel. 
 
Etablering af fladvand 
I forbindelse med udgravningen af bekkasinskrabene er der en større mængde jord i overskud. 
Overskudsjorden udlægges langs bredzonen som angivet på figur 4-2 i en afstand af 5 - 10 m fra 
bredden. Jorden udlægges i et lag med anlæg minimum 1:10, så der opnås en vanddybde på ca. 
30 – 50 cm, gerne med variation. I forbindelse med udlægning af jorden tilpasses bredden/brinken, 
så anlægget bliver fladere. Den endelige placering af, hvor jorden udlægges og bredzonen tilpas-
ses afklares i detailprojekteringen.  
 
 

 
Figur 4-3: Fladvandede områder og vegetationsløse tanger, øer og bredzoner kan forbedre klæggravenes værdi for eng- og 
vadefugle, som her i klæggraven ved Kammerslusen ved Ribe Vester Å. 

 
4.4 Ekstensivering af landbrugsdriften i projektområdet 

De mere intensivt dyrkede arealer i projektområdet har en begrænset værdi for områdets ynglefug-
lebestand. Ved besigtigelse af projektområdet i juni måned 2014 var det tydeligt, at vadefugle som 
strandskade, rødben, stor kobbersneppe og vibe var talrigt til stede på de ekstensive græsarealer 
og §3 enge, mens de var næsten fraværende på omdriftsarealer og kulturgræsmarker.  
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Som en del af nærværende projekt anbefales derfor en ekstensivering af driften af landbrugsarea-
ler i området. Inden for projektområdet vil det være hensigtsmæssigt at ændre driften af de få om-
driftsarealer til vedvarende græs. Det gælder for et areal centralt i delområde 1, hvor der også luk-
kes en række grøfter, samt enkelte arealer centralt og nordligst i delområde 2.  
 
 

 
Figur 4-4. Omdriftsarealer centralt i delområde 1. 

De vedvarende græsarealer skal drives uden gødskning og sprøjtning for at opnå en mere varieret 
plantevækst på arealerne. Det gælder særligt på kulturgræsmarkerne i den sydvestlige del af del-
område 1 og de mest kulturprægede arealer i delområde 2.  De steder, hvor vandstanden hæves 
ved tilkastning af grøfter, kan mere fugtige forhold på engene støtte udviklingen af en mere varieret 
strandengsflora. Det er vigtigt, at græsarealerne fremover drives med græsning eller høslæt for at 
holde vegetationen lav. Der tilstræbes en fuglevenlig drift af arealerne, således at græssende dyrs 
udbindingsperiode, græsningstryk, og tidspunkter for høslæt tilpasses fuglenes krav til levesteder.   
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5 KONSEKVENSER 

5.1 Metode til beskrivelse af afvandingstilstand og frie vandspejl 

For at beskrive variationen i grundvandsstanden hvis projektet realiseres, er der lavet en modelbe-
regning, der angiver den årlige variation i grundvandsspejlet og dermed også afvandingsdybderne. 
En nærmere beskrivelse af den anvendte metode findes i bilag 2.  
 
Resultaterne af modelberegningerne er en række afvandingskort, som viser konsekvenserne, hvis 
afvandingen af området ændres i delområderne 1 og 2 (fremtidige forhold). Disse kort findes i bilag 
4. Til sammenligning er der udarbejdet tilsvarende kort, som viser variationen i grundvandsstanden 
i dag (eksisterende forhold). Disse findes i bilag 3. 
 
Afvandingskortene viser den fremtidige afvandingstilstand fra måned til måned i 25 X 25 m grids. 
Da der for den enkelte måned er stor variation fra år til år, er der for hver måned vist det tørreste 
år, det gennemsnitlige år og det vådeste år. Det skal bemærkes, at situationerne i det tørreste og 
vådeste år er teoretiske, da der for hver enkelt grid er fundet den hhv. tørreste og vådeste situation, 
og det er derfor summen af disse grids, der har dannet kortet. 
 
Afvandingsklasserne på kortene viser, hvor højt grundvandet står under terræn ned til 1 meter un-
der terræn. Arealer med grundvandsstande, der altid ligger lavere end 1 meter under terræn, vil 
være fuldt dyrkningsbare. 
 
 
5.2 Afvandingsmæssige konsekvenser  

I det følgende gennemgås resultaterne af analysen af de afvandingsmæssige konsekvenser, som 
netop er beskrevet i afsnit 4.1. Alle resultater kan ses på de vedlagte kort i bilag 4. På figur 5-1 og 
5-2 ses hhv. den nuværende og den fremtidige situation i juli måned. Da resultaterne er forskellige i 
de to delområder, beskrives de i det følgende særskilt. 
 
Delområde 1: 
For delområde 1 viser modelberegningerne ikke en tydelig ændring af afvandingsklasserne fra are-
alerne. I delområde 1 vil områder med frit vandspejl også i fremtiden være begrænset til de to 
klæggrave samt i vintermånederne de største grøfter. I en gennemsnitssituation i januar vil der 
være et relativt stort område med sump (grundvandsstand 0-0,25 cm under terræn). I maj er det 
sumpede område tørret ud og fremstår som våd og fugtig eng. I juli måned er området med våd 
eng yderligere begrænset, mens fugtig og tør eng dominerer.  
 
At afvandingskortene ikke viser en tydelig ændring af afvandingsklasserne i delområde 1 kan der 
være forskellige forklaringer på. Det kan skyldes modellens håndtering af en ændret arealanven-
delse og dermed øget fordampning (fordampningen øges ved at ændre arealanvendelsen fra dyr-
ket mark til vedvarende græs). Intervallet for dybden af hver afvandingsklasse kan ligeledes gøre, 
at mindre ændringer i afvandingen ikke afspejles af afvandingskortet. Der er dog ingen tvivl om, at 
en lukning af grøfterne i sammenhæng med en ekstensivering af driften vil understøtte en udvikling 



Mandø Syd – etablering af naturlig hydrologi 
 

44 
 

i vegetationen hen imod det, som er naturligt forekommende på en fersk eng og mere naturlig hy-
drologi. Den udvikling vil give området flere af de naturlige habitatkvaliteter, som netop er med til at 
understøtte engfuglenes behov.  
 
Delområde 2: 
I delområde 2 vil forholdene generelt blive vådere efter en realisering af projektet, og der skabes 
større, sammenhængende områder med frit vandspejl, hvor de vanddækkede områder i dag er 
små og fragmenterede. Tendensen er, at de sammenhængende områder med hhv. sump og frit 
vandspejl bevares længere hen på året, hvor de i dag tørrer ud og reduceres til små vandhuller. 
Ændringerne ses primært centralt i området, mens afvandingstilstanden af de yderligt liggende om-
råder stort set vil være uændret. Bekkasinskrab centralt i området er desuden med til at skabe 
større områder med fladvand, som brushane ynder som fourageringsområde. 
 

 
Figur 5-1: Området, som det kan forventes at se ud i en gennemsnitlig juli måned under de eksisterende forhold. Farverne 
viser afvandingsklasserne, dvs. grundvandstanden under terræn på et givet sted. 

 

Eksisterende forhold 
Juli - gennemsnit 
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Figur 5-2: Området, som det efter en gennemførsel af nærværende projekt kan forventes at se ud i en gennemsnitlig juli 
måned. Farverne viser afvandingsklasserne, dvs. grundvandstanden under terræn på et givet sted. 

I en gennemsnitssituation vil forholdene i området ændre sig således hen over året: I januar måned 
er området i dag domineret af sump med mindre, fragmenterede områder med frit vandspejl (ud 
over klæggraven). Under fremtidige forhold vil et større, sammenhængende område centralt i del-
område 2 være vanddækket. I den nuværende situation er der i maj måned næsten ikke åbent 
vand i området ud over klæggraven, og området er domineret af en blanding af våd eng og sump. 
Under fremtidige forhold vil der være større områder med sump (grundvandstand 0-25 cm under 
terræn), og der vil være et sammenhængende område med frit vandspejl frem til og med maj må-
ned. I juni måned vil der kun være frit vandspejl ved bekkasinskrabene. I sommerperioden fortsæt-
ter den samme tendens. I juli måned er området i dag domineret af fugtig og våd eng, og de sum-
pede og vanddækkede områder er næsten forsvundet helt. Den situation vil under fremtidige for-
hold ændres, således at der bevares et sammenhængende område med sump centralt i området.  
 
I våde vintre og forår er delområde 2 i dag dækket af sump med en mosaik af mindre områder med 
åbent vand i hele delområdet. I fremtiden vil der være et stort og sammenhængende vanddækket 
område. Samme tendens ses i våde sommermåneder, hvor der i fremtiden vil være et sammen-
hængende vanddækket område, hvor de vanddækkede områder i dag er fragmenterede i den situ-
ation.  
 
Projektet vil samlet set føre til mere naturlige hydrologiske forhold i overensstemmelse med Natura 
2000-planen og Natura 2000-handleplanen. 

Fremtidige forhold 
Juli - gennemsnit 
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5.3    Konsekvenser for beskyttede naturtyper og Bilag IV arter  

Der er ikke kortlagt habitatnaturtyper inden for undersøgelsesområdet, jf. afsnit 3.4.  
 
Der er kortlagt enkelte § 3 beskyttede enge, søer, vandløb og moser i projektområdet. Projektfor-
slagene vil berøre klæggraven i delområde 2 og engarealer i begge delområder. De registrerede 
moser og klæggravene i delområde 1 berøres ikke.  
 
Den ændrede udformning af klæggraven i delområde 2 vil påvirke søen. Etablering af mere fladt 
skrånende breder og lavvandede områder vurderes at forbedre søen som fourageringsområde for 
fugle, idet der vil opstå et større areal med lavt vand, hvor eng- og vadefugle kan søge føde.  Mu-
lighederne for afgræsning i bredzonen forbedredes ved et fladere anlæg, hvilket kan mindske ud-
bredelsen af tagrør og krat langs bredden og skabe bedre udsyn til prædatorer. Bredvegetationen 
består i dag primært af tagrør, gærdesnerle og pileopvækst, og der er ikke botaniske værdier, der 
påvirkes af ændringen.  
 
De beskyttede enge har i dag en vegetation bestående af en blanding af natur- og kulturarter fra 
fugtig og tør bund. En større udbredelse af fugtig og våd eng med åbne vandspejl i forårsmåne-
derne vil fremme udbredelsen af fugtigbundsarter. Sammen med en fortsat ekstensiv drift med 
græsning og høslæt kan arealerne på længere sigt udvikle en mere alsidig og artsrig vegetation og 
dermed en større naturværdi generelt.  
 
Bilag IV arter 
Hævning af vandstanden, og anlæg af bekkasinkrab i området kan medføre, at der dannes flere 
fugtige, lavvandede områder og temporære søer, der kan være mulige yngle og fourageringsområ-
der for paddearterne. Større lavvandende områder i klæggraven kan også forbedre klæggraven 
som ynglelokalitet for padder. 
 
 
5.4  Konsekvenser for udpegede fuglearter  

For hovedparten af de ynglefugle og trækfugle, som er på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttel-
sesområdet, vil projektet medføre en forbedring af enten raste- og fourageringsforholdene eller 
ynglestederne. Projektet vil ikke have nogen væsentlig negativ påvirkning af nogen af de udpegede 
ynglefugle og trækfugle.  
 
En generelt højere vandstand i projektområdet vil sikre mere eng- og sumpvegetation. Anlæg af 
bekkasinskrab i delområde 2 med flad overgang mellem land og vand og åbent vand med lav 
vanddybde frem til midsommer vil være meget attraktive fourageringsområder for engfugle, vade-
fugle og ænder.  
 

5.4.1 Ynglefugle 

Brushane, som er særligt i fokus i nærværende projekt, vil få bedre yngle- og fourageringsmulighe-
der med mere våde og ekstensivt drevne enge. Det vil især være til gavn for arten i ynglesæsonen 
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i maj-juni. I trækmånederne april og maj bliver engene i øjeblikket hurtigt for tørre, hvorefter brus-
hanen trækker videre til andre steder for at yngle. Med større fugtighed er der større chance for, at 
flere individer bliver tilbage for at yngle. Særligt etablering af bekkasinskrab i delområde 2 og nye 
lavvandede områder omkring klæggraven vil være gunstigt for brushanen. 
 
Rørhøgen vil få bedre fourageringsforhold med øget fugtighed i området og deraf følgende større 
areal med våde enge og mere ekstensivt drevne enge. Det er især væsentligt om foråret, hvor den 
ofte foretrækker at fouragere på våde enge. Det vurderes, at arealerne stadig kan afgræsses, og 
derfor forventes udbredelsen af tagrør ikke at øges i projektområdet. 
 
Klyde vil få bedre ynglemuligheder med vådere enge, idet den er begyndt at yngle på de statsejede 
arealer i Gammelkog, nord for projektområdet, hvor engene allerede er blevet mere våde ved en 
hævning af vandstanden. Hvis der i klæggraven kan opstå vegetationsløse områder med vand om-
kring, hvor klyden kan have sin rede, vil det øge artens ynglemuligheder i området. Vådere enge vil 
også betyde, at der kommer flere vådområder med smådyr, hvorved fødeforholdene inde i kogene 
bliver bedre for klyden, som lever af vandtilknyttede smådyr. 
 
Fjordterne og havterne yngler udelukkende på forlandet på Mandø, og deres yngle- og fourage-
ringsmuligheder vil ikke ændre sig væsentligt ved projektet. I begrænset omfang fouragerer de to 
arter også i ferskvand, og større vandområder med flere småfisk vil derfor også betyde lidt bedre 
fourageringsforhold.  
 
Sandterne vil få bedre yngle- og fourageringsmuligheder ved projektet. Ynglemulighederne vil især 
blive forbedret, hvis hættemåge begynder at yngle i en koloni i projektområdets klæggrave så 
sandternen kan drage fordel af deres kollektive forsvar mod rovfugle. Da sandternen udelukkende 
finder sin føde over land vil disse også blive bedre med både våde og tørre engarealer. 
 
Mosehornugle vil også få bedre yngle- og fourageringsmuligheder ved et netværk af skiftevis mere 
fugtige og mere tørre ekstensivt drevne enge, som synes at være dens foretrukne yngleområde på 
Mandø. Dens foretrukne fødesøgningssteder er netop fugtige enge med ekstensiv drift.  
 
Både mørkbuget gås og bramgås vil få bedre raste- og fourageringsmuligheder i projektområdet. 
Flere våde enge vil betyde et langt større areal, hvor gæssene kan fouragere. Fødekvaliteten af 
græsset vil også blive bedre, idet der vil blive en højere andel af deres foretrukne vådbundsgræs-
ser. Desuden vil der blive mindre forstyrrelse af de rastende gæs ved landbrugsdriften, hvis driften 
af de få dyrkede marker ekstensiveres.  
 
Vandrefalk vil få et større fødegrundlag ved projektet, idet de våde og ekstensivt drevne enge vil 
medføre langt flere vadefugle og vandfugle i området. Der vil således være mulighed for, at flere 
vandrefalke vil kunne raste på Mandø.  
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5.5 Økonomi og arbejdstidsplan 

5.5.1 Anlægsøkonomi 

Nedenfor i tabel 5-1 er der givet et økonomisk overslag på anlægsudgifterne ved realisering af 
nærværende projekt omhandlende etablering af naturlige vandstandsforhold. Anlægsarbejderne og 
materialepriserne er baseret på erfaringstal fra lignende projekter samt V&S-prisbøger. I prisbereg-
ningen er ikke indeholdt lodsejererstatninger, omkostninger ved projektering, anlægstilsyn m.v.. 
Alle priser er ekskl. moms. 
 

Anlægselement Beløb i kr. 
(Ekskl. moms) 

Etablering og drift af arbejdsplads inkl. nedtagning/opsætning af markhegn, 
drift- og vedligehold af køreveje. 
Inklusiv 100 m køreplader 

 
80.000 

Håndtering af grøfter – opfyldning af grøfter i delområder: 
Delområde 1 - hel opfyldning - Ca.  900 m3 jord 
Delområde 2 – hel opfyldning – ca. 4.900 m3 

 
15.000 
50.000 

Etablering af bekkasinskrab 
Udgravning i delområde 2 - ca. 6.800 m3 jord 
Jordhåndtering i delområde 2 – ca. 4.900 m3 jord 
Jordflytning til delområde 1 – ca. 900 m3 jord 

 
235.000 
75.000 
15.000 

Tilpasning af klæggrav: 
Udlægning af klæg ved bredzone - Ca. 1.000 m3 jord 

 
25.000 

Delsum 495.000 
Uforudseelige udgifter, ca. 10 % 50.000 
Sum, ekskl. moms 545.000 

Tabel 5-1: Økonomisk overslag fordelt på hovedelementer over anlægsarbejderne ved etableringen af vådområdet på 
Mandø Syd. Overslaget indeholder ikke omkostninger til geotekniske undersøgelser, jordprøver, projekteringsomkostninger, 
erstatninger til lodsejere mv. 
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5.5.2 Øvrige omkostninger 

Der er ligeledes udarbejdet overslag for de omkostninger, som vil forekomme i forbindelse med 
rådgivning ved realisering af projektet. Omkostningerne er vurderet på baggrund af Orbicons erfa-
ringer med lignende projekter, ligesom der er taget hensyn til den vurderede anlægsperiode, som 
fremgår af tabel 10 i afsnit 5.5.3. Udgifterne til arbejdsmiljøkoordinering er kun aktuelle, hvis byg-
herre vælger at udpege en rådgiver til arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen. Omkostnin-
gerne fremgår af tabel 5-2. Det skal bemærkes, at omkostningerne er vurderet under antagelse af, 
at alle anlægsopgaver skal realiseres. 
 

Rådgivningsomkostninger ved Mandø Syd Beløb i kr. 
(ekskl. moms) 

Detailprojektering, udbud og kontrahering 75.000 

Fagtilsyn 80.000 

Arbejdsmiljøkoordinering 15.000 

Omkostninger i alt, ekskl. moms 170.000 
Tabel 5-2: Vurderede omkostninger til rådgiver i forbindelse med realisering af projektet. 

 
5.5.3 Tids- og arbejdsplan 

Anlægsarbejderne tænkes udført i en fortløbende proces, hvor arbejderne med etablering af bek-
kasinskrab, opfyldning af grøfterne inden for de enkelte delområder, samt etablering af gravearbej-
derne i klæggravene kan foretages sideløbende. Anlægsperioden fastsættes til ca. 4 - 6 uger. For-
ventede overordnede arbejds- og tidsterminer ses herunder i tabel 5-3. 
 

Aktivitet 
Uger 

1 2 3 4 5 6 

Etablering af arbejdsplads, 
forarbejder mv. 

      

Etablering af bekkasinskrab       

Håndtering af grøfter i del-
områder 

      

Udlægning af materiale i 
klæggrave 

      

Retableringsarbejder       
Tabel 5-3: Tids- og arbejdsplan 
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6 ANBEFALINGER 

På baggrund af ovenstående gives følgende anbefalinger omkring etablering af naturlig hydrologi 
inden for undersøgelsesområdet Mandø Syd: 
 
 

 Lukning af grøfterne i delområde 1 og 2 med henblik på at skabe generelt vådere forhold  
 

 Etablering af bekkasinskrab i delområde 2 med henblik på at bibeholde områder med frit 
vandspejl længere hen på sommeren til gavn for bl.a. brushane.  

 
 Etablering af et fladere anlæg ved bredden af klæggraven i delområde 2 for at skabe et 

lavvandet areal, hvor vadefugle kan søge føde. 
 

 Ekstensivering af driften på de eksisterende omdriftsarealer i begge delområder. De ved-
varende græsarealer bør drives med græsning eller høslæt og uden gødskning og sprøjt-
ning for at opnå en lav og varieret plantevækst på arealerne. 
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